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Anotace k programu 

Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga 

Kurz je akreditován MŠMT (Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona 

č. 563/2004 Sb. a § 3 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb.) 

Studium obsahuje 3 moduly: 

• Modul I: Základy pedagogiky (8 hodin) 

• Modul II: Základy psychologie pro pedagogy (18 hodin) 

• Speciální modul III C: Pro asistenty pedagogů (54 hodin) 

Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které 

podmiňují výkon činnosti asistenta pedagoga. 

Další informace: 

O zahájení kurzu budete neprodleně informováni po naplnění minimálního počtu 

účastníků. Asistentce vzdělávání pošlete neprodleně kopii maturitního vysvědčení 

na mail dvpp@skolaspektrum.cz.  

Cena kurzu je 9 800 Kč. Týden před zahájením kurzu je kurzovné nevratné. 

Webináře: 

Online webináře se budou konat ve virtuální učebně v e-learningovém systému 

Moodle a budou nahrávány. Materiály ke studiu budou dostupné online.  

Výuka bude probíhat ve dnech pátek a sobota. 

1. pátek: začátek od 14:00 ve virtuální učebně s označeným číslem běhu kurzu, kam 

budete zařazeni, zahájení manažerkou kurzu a odpovědi na dotazy (45 min), 

pokračování od 15:00 do 16:30 (blok 2 vyučovacích hodin I. modulu). 

Sobota: 9:00–14:30 (6 vyučovacích hodin ve 3 blocích) 

Následující pátek: 14.00–19:30 (6 vyučovacích hodin) 

Dále v režimu:  

Pátek 14:00–19.30 

Sobota 9:00–14:30 

Rozvrh webinářů naleznete v kurzu SPAP v Moodlu po přihlášení. 

Absence nesmí překročit 20 % hodinové dotace 80 hodin, jinak ji nahradíte 

v následujícím běhu kurzu. 
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Praxe: 

Odborná praxe 8 hodin je povinná v plném rozsahu. Budete ji realizovat na základě 

smlouvy s Vámi vybranou základní školou. Před zkouškou doložíte potvrzení o splnění 

praxe. Formuláře příslušných dokumentů najdete v kurzu v Moodlu. 

Ukončení kurzu: 

Kurz bude ukončen přibližně za 10 týdnů po zahájení prezenčně (osobní účast) ve 

škole Spektrum v Kosmonosích v neděli. Podrobné informace k ukončení budou 

v Moodlu.  

Zkouška se skládá: 

• z testu (podmínka 70 % úspěšnost, možno opravit v následujícím běhu kurzu 

max. 2x s příplatkem 200 Kč za každý další pokus) 

• z obhajoby závěrečné práce (v případě neúspěšné obhajoby je možná oprava 

v dalším běhu kurzu s příplatkem 500 Kč pouze 1x) 

Do stanoveného data zkoušky odevzdáte v Moodle elektronickou verzi závěrečné 

práce 1x tištěnou verzi v kroužkové vazbě zašlete na adresu školy. Práci budete moci 

konzultovat e-mailem max. 2x se stanoveným lektorem. Další konzultace jsou za 

příplatek 500 Kč. Témata prací budou v Moodlu. 

Ke zkoušce přinesete občanský průkaz a originál maturitního vysvědčení. Pokud 

Vás maturita teprve čeká, získáte Osvědčení až po splnění této podmínky.  

Prezenčně vykonáte zkoušku formou testu na PC (cvičné testy budete mít k dispozici 

již v průběhu kurzu). Po splnění podmínek testu následuje obhajoba závěrečné práce 

v délce 15 minut před komisí. 

Po vyhodnocení zkoušek komisí a úspěšném absolvování získáte ihned Osvědčení. 

 

Dne 16. 3. 2023 

Zpracovala manažerka kurzu PhDr. Martina Brodská 

 

 

 

 


