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Nabídka Studia pedagogiky pro učitele pro školní rok 2022/2023
Platnost vzdělávacího programu
Vzdělávací program „Studium pedagogiky pro učitele“ je akreditován Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy pod č. j. MSMT-5661/2022-4-411 ze dne 16. května
2022 a registrován Ministerstvem vnitra pod evidenčním kódem R2/0232.
Cílová skupina
Vzdělávací program je určen pedagogickým pracovníkům dle zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů a o změně některých
zákonů.
Vstupní předpoklady ke studiu
Vstupním předpokladem pro zahájení studia je ukončené vysokoškolské vzdělání
získané
studiem
v
akreditovaném
magisterském
studijním
programu
a pracovní/služební poměr v rámci rezortu vnitra s přímou pedagogickou činností dle
zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů
(v souladu se služebním zákonem, katalogem služebních činností). Uchazeči jsou ke
studiu přijímáni bez přijímacích zkoušek prostřednictvím systému EKIS II na základě
stanovených priorit.
Počet účastníků ve vzdělávacím programu
Nejnižší počet účastníků je 5, nejvyšší počet účastníků je 16.
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Forma vzdělávacího programu
Studium vzdělávacího programu je organizováno prezenční (denní) formou jako
jednosemestrové.
Místo konání
Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze, Pod Táborem
102/5, 190 24 Praha 9 – Hrdlořezy.
Centrum jazykového a dalšího vzdělávání, Oddělení dalšího vzdělávání – budova U2.
MAPA:
https://mapy.cz/s/2nb3F
Spojení: zastávka BUS – Pod Táborem
metro A – stanice Skalka – linky 177, 195
metro B – stanice Palmovka – linka 109; stanice Vysočanská – linky 177, 182, 183, 195
Hlavní nádraží – tramvají č. 9 na zastávku Spojovací, pak autobusem linky 109, 177,
182, 183, 195
Nádraží Praha-Libeň – autobusem linky 177, 182, 183, 195
Odborný garant
Prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc., dr. h. c.
Stručná anotace vzdělávacího programu
Vzdělávací program studujícím zprostředkuje znalosti a dovednosti potřebné pro
kvalifikovaný výkon pedagogické praxe.
Studium vzdělávacího programu je koncipováno do tří vzdělávacích oblastí, z nichž
první dvě vzdělávací oblasti jsou zaměřeny tematicky, a třetí oblast je zaměřena
prakticky. Jednotlivé vzdělávací oblasti provází studujícího postupně programem tak,
aby si osvojil znalosti a dovednosti z oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie, získal
přehled o specifických metodách a strategiích výuky ve školách a školských zařízeních
a konečně získané teoretické poznatky aplikoval v rámci prakticky zaměřené vzdělávací
oblasti, která zahrnuje trénink dovedností, vykonání pedagogické praxe, zpracování
závěrečné písemné práce a složení závěrečné zkoušky pedagogické způsobilosti. Ve
školním e-learningovém prostředí LMS Moodle je pro studující připravena elektronická
podpora studia, kde naleznou prezentace a materiály k výuce, příručky, formuláře
a další materiály či aktivity sloužící k prohloubení učiva. V průběhu celého studia se
mohou studující hlásit k zápočtům a zkouškám, které individuálně vyhlašují vyučující
jednotlivých předmětů.
Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou. Po úspěšném složení zkoušky
včetně obhajoby písemné práce získá absolvent osvědčení o absolvování vzdělávacího
programu akreditovaného MŠMT. Toto osvědčení je dokladem odborné kvalifikace
pedagogické způsobilosti.
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Cíle vzdělávacího programu
Cílem vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině ucelené pedagogické
vzdělání z oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie se zaměřením na specifika
školství rezortu vnitra.
Dílčí cíle korespondují s obsahem jednotlivých vzdělávacích oblastí:
1. poskytnout studujícím znalosti základních pedagogických a didaktických principů
pedagogické práce, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace
pedagogického pracovníka (Vzdělávací oblast I.);
2. poskytnout studujícím znalosti základních psychologických principů pedagogické
práce, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace pedagogického pracovníka
(Vzdělávací oblast II.);
3. umožnit studujícím získané teoretické poznatky procvičit prostřednictvím vykonání
pedagogické praxe a zároveň vypracováním a obhajobou závěrečné práce
(Vzdělávací oblast III.).
Hodnocení studujících
• prostřednictvím zápočtů, udělených na základě ústního pohovoru, zpracování
písemné práce nebo zpracování samostatného či skupinového úkolu apod.,
• prostřednictvím zkoušek,
• prostřednictvím závěrečné práce a její obhajoby,
• prostřednictvím ústní závěrečné zkoušky.
Podmínky úspěšného absolvování studia
• alespoň 80% účast v prezenční výuce,
• složení všech zkoušek a zápočtů,
• úspěšné zpracování závěrečné písemné práce a její obhajoba,
• úspěšné vykonání ústní závěrečné zkoušky.
Ukončení studia
Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou v termínu stanoveném ředitelem školy.
Předsedu zkušební komise jmenuje ředitel odboru bezpečnostního výzkumu
a policejního vzdělávání, členy komise jmenuje ředitel školy.
Závěrečná zkouška obsahuje:
• obhajobu závěrečné písemné práce,
• soubornou ústní zkoušku z pedagogiky, didaktiky a psychologie.
Závěrečná písemná práce je v rozsahu minimálně 15 stran vlastního textu a předkládá
se k písemnému posouzení konzultantovi. Pokud konzultant závěrečnou písemnou
práci doporučí a je bez výrazných formálních nedostatků, je postoupena k obhajobě
před zkušební komisí v rámci závěrečné zkoušky.
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Hodnocení závěrečné zkoušky se provádí výrokem:
1. „splnil(a)“,
2. „nesplnil(a)“.
O celkovém výsledku závěrečné zkoušky rozhoduje zkušební komise. Celkové
hodnocení závěrečné zkoušky výrokem „splnil(a)“ lze studujícímu přiznat jen tehdy,
když z žádné části závěrečné zkoušky nebyl hodnocen výrokem „nesplnil(a)“.
Jestliže studující nesplnil podmínky závěrečné zkoušky, je oprávněn dle NMV č.
32/2016, čl. 24 vykonat opravnou závěrečnou zkoušku na základě písemné žádosti,
kterou podává řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne, kdy byl u závěrečné
zkoušky seznámen s hodnocením „nesplnil(a)“. Studující opakovaně koná jen tu část
závěrečné zkoušky, z níž byl hodnocen výrokem „nesplnil(a)“. Opravná zkouška se koná
v termínu stanoveném ředitelem školy, nejdříve však pátý pracovní den od konání
závěrečné zkoušky, z níž byl studující hodnocen výrokem „nesplnil(a)“ (dle
akreditovaného vzdělávacího programu kapitoly „6.5 Ukončení vzdělávání“ nejdříve po
3 měsících). Opakovat závěrečnou zkoušku lze pouze jedenkrát nejpozději do 6 měsíců
od doby, kdy byl u závěrečné zkoušky seznámen s hodnocením „nesplnil(a).
Doklad o ukončeném vzdělávání
Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky získá absolvent osvědčení o absolvování
vzdělávacího programu akreditovaného MŠMT jako doklad o jeho odborné kvalifikaci
pedagogické způsobilosti.
Organizační záležitosti
S metodikem Oddělení dalšího vzdělávání CJDV, Michalem Jankovským, DiS.,
(e-mail: jankovskym@skolamv.cz, tel. 845 295) řešte minimálně 2 týdny před
konáním kurzu (příp. změny pro jednotlivá soustředění):
•

vjezd služebním vozem (uveďte RZ, pokud je vám dopředu známá, vzhledem
k nízkému počtu parkovacích míst nemusí být žádostem na poslední chvíli
vyhověno), vjezd a parkování soukromých vozidel v areálu není povoleno;
• potřebu bezplatného ubytování noc před a v době konání jednotlivých
soustředění (pokoj je nutné z organizačních důvodů opustit do 8:00 v poslední
den konání soustředění, zavazadla lze vzít s sebou do učebny či uložit do
místnosti k tomu vyhrazené po domluvě se správcem budovy či metodikem, klíč
od pokoje je třeba vrátit správci budovy);
• případné omluvy neúčasti z kurzu, aby mohl být zařazen náhradník.
V případě sdělení zájmu o výše uvedené (ubytování, vjezd do areálu) prostřednictvím
e-mailové komunikace, vyčkejte na potvrzovací e-mail. V areálu platí zákaz kouření a
nelze parkovat soukromá vozidla. Služební vozidla lze parkovat na vyhrazených
místech.
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Stravování zajišťuje v areálu školy Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra. Potřebné
informace pro objednávání obědů naleznete na webových stránkách
https://www.zsmv.cz/gastro/stravovani-hrdlorezy/. Kontaktní osoby: Zdeněk Kopačka –
tel: 974 845 323, Alena Benešová – tel. 974 845 633.
Přihlášení do studia
Uchazeči o účast v tomto vzdělávacím programu, po udělení souhlasu (služebního)
funkcionáře s personální pravomocí, tuto skutečnost nahlásí příslušnému odboru
(oddělení) personálnímu. Odbor (oddělení) personální provede na odpovídající termín
(běh) rezervaci (na pořadník) se stanovením příslušné priority. Termín pro rezervaci je
nejpozději do 31. 7. 2022.
Uchazeči budou ke studiu zařazeni podle nastavené priority a dle výukových
a ubytovacích kapacit školy. O zařazení ke studiu budou informováni prostřednictvím
odborů (oddělení) personálních na základě oznámení o přijetí v elektronické podobě,
generovaného v systému EKIS II.
Ke studiu budou přednostně zařazeni uchazeči dle níže uvedených priorit. Uchazeči
s nižší než uvedenou prioritou nemohou být zařazeni ani v případě volných kapacit.
99 Kvalifikace na systemizované místo daná zákonem, usnesením vlády nebo
interním aktem řízení jako povinný kvalifikační požadavek
98 Kmenový pracovník VPŠ a SPŠ MV
97 Kvalifikace na systemizované místo jako doporučený kvalifikační požadavek
96 Plnění pracovních/služebních úkolů vyžadujících kompetence pedagogického
pracovníka/lektora – instruktora v oboru ozbrojené síly a bezpečnostní sbory
95 Rozvoj kompetencí pedagogického pracovníka/lektora – instruktora v oboru
ozbrojené síly a bezpečnostní sbory se souhlasem vedoucího funkcionáře
s personální pravomocí
94 Rozvoj kompetencí pedagogického pracovníka/lektora – instruktora v oboru
ozbrojené síly a bezpečnostní sbory na základě čestného prohlášení o tom, že
studium nebude mít žádný dopad na práci/službu uchazeče
V případě zvolení priority 94 je nutné doložit čestné prohlášení uchazeče o splnění
vstupních požadavků a o tom, že studium neovlivní časově jeho práci/službu (např., že
bude uchazeč čerpat řádnou dovolenou na dny denního studia). Podepsaný scan
prohlášení bude adresován e-mailem vedoucí Oddělení dalšího vzdělávání CJDV, Mgr.
Anetě Kalinové, Ph.D. (e-mail: kalinovaa@skolamv.cz, tel. 845 509).
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Harmonogram studia
Počet hodin

Obsah
Úvod do studia
Základy vědecko-výzkumné práce I.

8

Obecná pedagogika

8

Vzdělávání a předpoklady pedagogické
profese

4

Právní minimum pro pedagogy

4

Teorie výchovy

8

Technologie vzdělávání

8

Základy sociální pedagogiky

8

Obecná didaktika

8

Androdidaktika

8

Didaktika odborných předmětů se zaměř. na bezpečnostně právní oblast

4

Didaktika odborných předmětů se zaměřením na specifika rezortu vnitra

4

Vybraná témata z obecné psychologie

8

Vybraná témata z psychologie osobnosti
a z vývojové psychologie

8

Sociální interakce ve škole

8

Učení a osobnost pedagoga

8

Pedagogická diagnostika

8

Zvládání stresových situací

8

Posílení a aktivizace paměti

6

Základy vědecko-výzkumné práce II.

8

Trénink pedagogických dovedností

8

Pedagogická praxe

8

Celková hodinová dotace

150

Souborná ústní zkouška
a obhajoba závěrečné
písemné práce

-

6

Termín
po
5. 9. 2022
út
6. 9. 2022
st
7. 9. 2022
čt
8. 9. 2022
po
19. 9. 2022
út
20. 9. 2022
st
21. 9. 2022
čt
22. 9. 2022
po
10. 10. 2022
út
11. 10. 2022
st
12. 10. 2022
čt
13. 10. 2022
po
31. 10. 2022
út
1. 11. 2022
st
2. 11. 2022
čt
3. 11. 2022
út
22. 11. 2022
st
23. 11. 2022
-

únor 2023

