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Slavnostní zasedání vědecké rady FPE ZČU v Plzni
28. listopadu 2018 v 15 hodin
Koncertní sál 25. základní školy v Plzni
Chválenická ulice 17, Plzeň
Slavnostní koncert k 70. výročí založení FPE
a 100. výročí vzniku české státnosti
28. listopadu 2018 v 19.30
Dům hudby, sál Antonína Dvořáka
Husova ulice 30, Plzeň
Účinkují
Lucie Hilscherová – zpěv
Jitka Hosprová – viola
Dívčí akademický sbor – sbormistři Romana Feiferlíková,
Daniela Mandysová, Vít Aschenbrenner
Plzeňský akademický sbor – sbormistr Vít Aschenbrenner
Symfonický orchestr konzervatoře Plzeň
provedení řídí Vít Aschenbrenner
Na programu budou skladby klasicismu a baroka.
Na večeru zazní ve světové premiéře kantáta Jiřího Bezděka
„A na začátku bylo slovo...“ na slova Karly Erbové,
skladba je věnována 70. výročí založení FPE ZČU v Plzni.
Akci podpořily Plzeňský kraj a ZČU v Plzni.

70 let přípravy učitelů

Nabídka kurzů celoživotního vzdělávání — 2018/2019
Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme si Vám předložit nabídku vzdělávacích programů a akcí, které pro Vás připravili pracovníci Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. V první části jsou uvedeny kurzy, které Vám umožní rozšířit si odbornou kvalifikaci, v druhé části naleznete možnosti studia vedoucí k rozšíření Vaší odborné kvalifikace a závěrečná kapitola je
věnována krátkodobým kurzům. Tuto kompletní programovou nabídku naleznete také na webové stránce fakulty
https://www.pc.fpe.zcu.cz/?cat=41.
Přihlásit se ke studiu lze elektronicky prostřednictvím výše uvedených webových stránek fakulty. Na stránce každého
kurzu, která obsahuje podrobné informace o studiu, naleznete mimo jiné odkaz na přihlašovací webový formulář.
V informační brožuře, kterou jste obdrželi, je také formulář přihlášky. Můžete jej vytištěný a řádně vyplněný odeslat
poštou na adresu Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni, oddělení CŽV, Veleslavínova 42, Plzeň, 306 14,
nebo donést osobně tamtéž.
V případě, že Vám naše brožura neposkytla v oblasti vzdělávání to, co jste hledali, obraťte se prosím na referentky
oddělení celoživotního vzdělávání (CŽV): Bc. Gabriela Hrubá, 377 636 021, ghruba@fpe.zcu.cz, Veleslavínova 42, kancelář VC327; Jana Bozděchová, 377 636 020, jbozdech@fpe.zcu.cz, Veleslavínova 42, kancelář VC328.
Těšíme se na Vás a přejeme mnoho úspěchu ve studiu.

PaedDr. Josef Kepka, CSc.
proděkan
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Obecné informace k nabízeným kurzům
V rámci celoživotního vzdělávání nabízí Fakulta pedagogická ZČU tři typy studijních programů (kurzů):
1) Studium k rozšíření odborné kvalifikace (str. 3–7)
Studijní programy jsou určeny pro kvalifikované učitele ZŠ či SŠ, tj.: a) pro absolventy magisterského programu Učitelství,
nebo b) pro absolventy magisterského neučitelského programu, kteří mají současně splněné tzv. pedagogické minimum.
2) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů (str. 8–10)
Studijní programy jsou určeny pro pedagogické pracovníky, kteří nemají kvalifikaci pro výkon konkrétních pedagogických pozic, např.:
■ a) pozice výchovného poradce,
■ b) pozice školního metodika,
■ c) pozice učitele odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku na středních školách,
■ d) pozice vychovatele aj.
Absolvování studijních programů (bod 1 a 2) vede k získání požadované kvalifikace podle platné legislativy.
3) Krátkodobé kurzy (str. 11–21)
Studijní programy (kurzy) jsou určeny jak učitelům, tak široké veřejnosti. Cílová skupina je uvedena vždy v popisu kurzu.

Přihlašování na vzdělávací programy
Informace ke kurzům uvedeným v bodech 1 a 2
Na všechny vzdělávací programy se lze přihlašovat vyplněním on-line přihlášky na webových stránkách CŽV (odkaz je uveden také v tomto dokumentu u jednotlivých programů). Mezní termín přihlášení je uveden u popisu každého programu.
V přihlášce uvádějte všechny povinné údaje (tj. označené *). Se všemi údaji je nakládáno v souladu s platnou legislativou.
Účastnické poplatky a způsob úhrady:
Po vyplnění on-line přihlášky na kurz obdrží uchazeč e-mailem informace o platbě za přijímací řízení, o požadovaných
přílohách a způsobu doručení přihlášky. Přihláška se stává závaznou po jejím doručení na FPE. Poplatek za přijímací
řízení vracíme pouze v případě, že kurz není otevřen.
Informace o zahájení kurzu a platbě za první semestr zasíláme e-mailem cca tři týdny předem. Informace o dalších
platbách zasíláme vždy před zahájením příslušného semestru.
Informace ke krátkodobým kurzům v bodu 3
Přihlášky přijímáme po celý akademický rok. Otevření kurzu je podmíněno naplněním kurzu. Přihlášení uchazeči jsou
o termínech konání kurzu včas informováni e-mailem.
Na krátkodobé kurzy se přihlašují uchazeči přímo na příslušných katedrách, a to u sekretářky katedry (tajemnice katedry). Kontakt je uveden vždy pod názvem katedry. Kurz je otevřen po přihlášení stanoveného počtu uchazečů.
O termínech zahájení kurzu jsou uchazeči v dostatečném předstihu informováni.



Bližší informace o nabízených kurzech celoživotního vzdělávání:
Bc. Gabriela Hrubá, tel.: 377 636 021, ghruba@fpe.zcu.cz, Veleslavínova 42, Plzeň
Jana Bozděchová, tel.: 377 636 020, jbozdech@fpe.zcu.cz, Veleslavínova 42, Plzeň
Místo konání:
objekty FPE ZČU (podrobnosti na webových stránkách www.fpe.zcu.cz)
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1. Studium k rozšíření odborné kvalifikace
DVPP – Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

■ Popis programu: Cílem programu je připravit učitele na výuku na 1. stupni po odborné i didaktické stránce.
■ Cílová skupina: učitelé (absolventi magisterského programu v oboru učitelství pro 2. st. ZŠ nebo předškolní
pedagogika nebo pedagogika nebo učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ nebo speciální pedagogika
nebo vychovatelství a pedagogika volného času)
■ Garant: PhDr. Jana Vaňková
■ Rozsah/cena: 300 hod. / 31 500 Kč (5 semestrů, tj. 4 x 7 000, za 5. semestr 3 500)
■ Registrace: https://www.pc.fpe.zcu.cz/prihlaska.php?k=88&c=42&step=1
Rozšiřující studium anglického jazyka – Učitelství pro SŠ

■ Popis programu: Cílem programu je zvýšení komunikační jazykové kompetence v anglickém jazyce, získání

■
■
■
■

odborné vědomosti a dovednosti v lingvistických, kulturních a literárně vědních disciplínách anglického jazyka se
zaměřením na globální souvislosti a mezinárodní používání anglického jazyka. V oblasti didaktické získá absolvent
základní vědomosti a dovednosti učitele cizích jazyků blíže definované v European Profile for Language Teacher
Education – A Frame of Reference (Evropský rámec pro přípravu učitelů cizích jazyků). V oblasti komunikačních
kompetencí absolvent získá schopnost používat anglický jazyk na úrovni C1 flexibilně a efektivně pro studijní
a profesní účely zvláště v oblasti lingvistiky, kultury a didaktiky včetně vedení výuky v anglickém jazyce.
Cílová skupina: učitelé (absolventi učitelství pro SŠ bez kvalifikace pro výuku AJ)
Garant: Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D.
Rozsah/cena: 330 hod. / 36 300 Kč (5 semestrů, tj. 4 x 8 200, za 5. semestr 3 500)
Registrace: https://www.pc.fpe.zcu.cz/prihlaska.php?k=43&c=42&step=1

Rozšiřující studium anglického jazyka – Učitelství pro ZŠ

■ Popis programu: Cílem programu je zvýšení komunikační jazykové kompetence v anglickém jazyce, získání

■
■
■
■

odborné vědomosti a dovednosti v lingvistických, kulturních a literárně vědních disciplínách anglického jazyka se
zaměřením na globální souvislosti a mezinárodní používání anglického jazyka. V oblasti didaktické získá absolvent
základní vědomosti a dovednosti učitele cizích jazyků blíže definované v European Profile for Language Teacher
Education – A Frame of Reference (Evropský rámec pro přípravu učitelů cizích jazyků). V oblasti komunikačních
kompetencí absolvent získá schopnost používat anglický jazyk na úrovni C1 flexibilně a efektivně pro studijní
a profesní účely zvláště v oblasti lingvistiky, kultury a didaktiky včetně vedení výuky v anglickém jazyce.
Cílová skupina: učitelé (absolventi učitelství na 2. st. ZŠ bez kvalifikace pro výuku AJ)
Garant: Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D.
Rozsah/cena: 330 hod. / 36 300 Kč (5 semestrů, tj. 4 x 8 200, za 5. semestr 3 500)
Registrace: https://www.pc.fpe.zcu.cz/prihlaska.php?k=41&c=42&step=1

Rozšiřující studium biologie – Učitelství pro SŠ

■ Popis programu: Cílem studia je rozšíření vzdělání absolventů učitelského oboru Učitelství biologie pro ZŠ o obor
■
■
■
■

Učitelství biologie pro SŠ. Kombinace kontaktních hodin výuky (přednášky, semináře, cvičení, exkurze)
a samostudia.
Cílová skupina: učitelé biologie (absolventi Učitelství biologie pro 2. stupeň ZŠ)
Garant: prof. RNDr. Michal Mergl, CSc.
Rozsah/cena: 213 hod. / 13 000 Kč (2 semestry, tj. 2 x 6 500)
Registrace: https://www.pc.fpe.zcu.cz/prihlaska.php?k=44&c=42&step=1
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Rozšiřující studium českého jazyka – Učitelství pro SŠ

■ Popis programu: Cílem programu je rozšíření vzdělání absolventů učitelského oboru Učitelství českého jazyka pro
■
■
■
■

ZŠ o obor Učitelství českého jazyka pro SŠ.
Cílová skupina: učitelé českého jazyka (absolventi Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ)
Garant: prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc.
Rozsah/cena: 202 hod. / 15 000 Kč (3 semestry, tj. 2 x 6 000, za 3. semestr 3 000)
Registrace: https://www.pc.fpe.zcu.cz/prihlaska.php?k=49&c=42&step=1

Rozšiřující studium českého jazyka – Učitelství pro SŠ

■ Popis programu: Cílem programu je připravit učitele, absolventy studijního programu Učitelství pro střední školy
■
■
■
■

bez kvalifikace pro výuku ČJ, na výuku českého jazyka na střední škole po jazykové, odborné a metodické stránce.
Cílová skupina: učitelé (absolventi učitelství pro SŠ bez kvalifikace pro výuku ČJ)
Garant: prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc.
Rozsah/cena: 386 hod. / 35 500 Kč (6 semestrů, tj. 5 x 6 500, za 6. semestr 3 000)
Registrace: https://www.pc.fpe.zcu.cz/prihlaska.php?k=50&c=42&step=1

Rozšiřující studium českého jazyka – Učitelství pro ZŠ

■ Popis programu: Cílem programu je připravit učitele, absolventy studijního programu Učitelství pro ZŠ oboru či
■
■
■
■

oborové kombinace Učitelství pro 2. stupeň ZŠ, na výuku předmětu český jazyk na 2. stupni ZŠ po jazykové,
odborné a metodické stránce.
Cílová skupina: učitelé (absolventi učitelství na 2. st. ZŠ bez kvalifikace pro výuku ČJ)
Garant: prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc.
Rozsah/cena: 294 hod. / 29 000 Kč (5 semestrů, tj. 4 x 6 500, za 5. semestr 3 000)
Registrace: https://www.pc.fpe.zcu.cz/prihlaska.php?k=51&c=42&step=1

Rozšiřující studium dějepisu – Učitelství pro SŠ

■ Popis programu: Cílem programu je rozšíření vzdělání absolventů učitelského oboru Učitelství dějepisu pro ZŠ
■
■
■
■

o obor Učitelství dějepisu pro SŠ, a to jak po stránce didaktické, tak odborné.
Cílová skupina: učitelé dějepisu (absolventi Učitelství dějepisu pro 2. stupeň ZŠ)
Garant: doc. PaedDr. Naděžda Morávková, Ph.D.
Rozsah/cena: 200 hod. / 30 000 Kč (3 semestry, tj. 2 x 13 500, za 3. semestr 3 000)
Registrace: https://www.pc.fpe.zcu.cz/prihlaska.php?k=144&c=42&step=1

Rozšiřující studium dějepisu – Učitelství pro ZŠ

■ Popis programu: Cílem programu je rozšíření vzdělání absolventů studijních programů Učitelství pro ZŠ či
■
■
■
■

Učitelství pro 2. stupeň ZŠ na výuku předmětu dějepis na 2. stupni ZŠ po odborné i metodické stránce.
Cílová skupina: učitelé (absolventi učitelství na 2. st. ZŠ bez kvalifikace pro výuku dějepisu)
Garant: PhDr. Miroslav Breitfelder, Ph.D.
Rozsah/cena: 250 hod. / 26 000 Kč (4 semestry, tj. 4 x 6500)
Registrace: https://www.pc.fpe.zcu.cz/prihlaska.php?k=143&c=42&step=1

Rozšiřující studium německého jazyka – Učitelství pro SŠ

■ Popis programu: Cílem programu je rozšíření vzdělání absolventů učitelského oboru Učitelství německého jazyka
■
■
■
■

pro ZŠ o obor Učitelství německého jazyka pro SŠ. Připravit učitele po jazykové, odborné a metodické stránce.
Cílová skupina: učitelé německého jazyka (absolventi oboru Učitelství německého jazyka pro ZŠ)
Garant: prof. PhDr. Věra Höppnerová, DrSc.
Rozsah/cena: 200 hod. / 17 000 Kč (2 semestry, tj. 2 x 8 500)
Registrace: https://www.pc.fpe.zcu.cz/prihlaska.php?k=47&c=42&step=1
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Rozšiřující studium německého jazyka – Učitelství pro ZŠ

■ Popis programu: Cílem programu je připravit učitele, absolventy studijního programu Učitelství pro ZŠ oboru či
■
■
■
■

oborové kombinace Učitelství pro 2. stupeň ZŠ, na výuku předmětu německý jazyk na 2. stupni ZŠ po jazykové,
odborné a metodické stránce.
Cílová skupina: učitelé (absolventi učitelství na 2. st. ZŠ bez kvalifikace pro výuku NJ)
Garant: prof. PhDr. Věra Höppnerová, DrSc.
Rozsah/cena: 250 hod. / 26 000 Kč (4 semestry, tj. 4 x 6 500)
Registrace: https://www.pc.fpe.zcu.cz/prihlaska.php?k=46&c=42&step=1

Rozšiřující studium psychologie – Učitelství pro SŠ

■ Popis programu: Cílem rozšiřujícího studia je vybavit účastníky studia, učitele středních škol, teoretickými
■
■
■
■

znalostmi a praktickými dovednostmi pro výuku psychologie ve vztahu k požadavkům RVP.
Cílová skupina: učitelé (absolventi učitelství pro SŠ bez kvalifikace pro výuku psychologie)
Garant: PhDr. et PaedDr. Věra Kosíková, Ph.D.
Rozsah/cena: 250 hod. / 28 000 Kč (4 semestry, tj. 4 x 7 000)
Registrace: https://www.pc.fpe.zcu.cz/prihlaska.php?k=55&c=42&step=1

Rozšiřující studium ruského jazyka – Učitelství pro SŠ

■ Popis programu: Cílem programu je rozšíření vzdělání absolventů učitelského oboru Učitelství ruského jazyka pro

■
■
■
■

ZŠ o obor Učitelství ruského jazyka pro SŠ. Tato doplněná kvalifikace je některými řediteli středních škol
vyžadována. Předkládaný program CŽV je v souladu § 12 daného zákona, neboť nabízí jednu z možností zvýšení
kvalifikace (vedle vykonání jazykové zkoušky z příslušného cizího jazyka odpovídající minimálně úrovni C1
Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a doplňujícím didaktickým studiem příslušného jazyka).
Cílová skupina: učitelé ruského jazyka (absolventi Učitelství ruského jazyka pro 2. stupeň ZŠ)
Garant: doc. Gigla Dzhyndzholiia, CSc.
Rozsah/cena: 242 hod. / 12 000 Kč (2 semestry, tj. 2 x 6 000)
Registrace: https://www.pc.fpe.zcu.cz/prihlaska.php?k=145&c=42&step=1

Rozšiřující studium ruského jazyka – Učitelství pro ZŠ

■ Popis programu: Cílem programu je připravit učitele, absolventy učitelství pro 2. st. ZŠ bez kvalifikace pro výuku
■
■
■
■

RJ, na výuku ruského jazyka na 2. stupni ZŠ, zdokonalení jazykových dovedností účastníků a získání informací
o různých oblastech současného Ruska a metodická příprava pro vedení výuky RJ.
Cílová skupina: učitelé (absolventi učitelství na 2. st. ZŠ bez kvalifikace pro výuku RJ)
Garant: PhDr. Jana Sováková, CSc.
Rozsah/cena: 290 hod. / 39 000 Kč (6 semestrů, tj. 6 x 6 500)
Registrace: https://www.pc.fpe.zcu.cz/prihlaska.php?k=48&c=42&step=1

Rozšiřující studium tělesné a sportovní výchovy – Učitelství pro SŠ

■ Popis programu: Cílem programu je rozšíření vzdělání absolventů učitelského oboru Učitelství tělesné výchovy pro

■
■
■
■

ZŠ o obor Učitelství tělesné výchovy. Vzdělávací program je zaměřen na získání teoretických znalostí a praktických
dovedností z jednotlivých oblastí tělesné výchovy a sportu, které je možno využít v podmínkách školní tělesné
výchovy na SŠ.
Cílová skupina: učitelé tělesné výchovy (absolventi Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ)
Garant: Mgr. Petra Kalistová
Rozsah/cena: 201 hod. / 15 200 Kč (2 semestry, tj. 2 x 7 600)
Registrace: https://www.pc.fpe.zcu.cz/prihlaska.php?k=57&c=42&step=1
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Rozšiřující studium tělesné a sportovní výchovy – Učitelství pro SŠ

■ Popis programu: Cílem programu je připravit učitele, absolventy studijního programu Učitelství pro střední školy

■
■
■
■

bez kvalifikace pro výuku TV, na výuku tělesné výchovy na střední škole. Vzdělávací program je zaměřen na získání
teoretických znalostí a praktických dovedností z jednotlivých oblastí tělesné výchovy a sportu, které je možno využít
v podmínkách školní tělesné výchovy na SŠ.
Cílová skupina: učitelé (absolventi učitelství pro SŠ bez kvalifikace pro výuku TV)
Garant: Mgr. Petra Kalistová
Rozsah/cena: 396 hod. / 38 000 Kč (5 semestrů, tj. 5 x 7 600)
Registrace: https://www.pc.fpe.zcu.cz/prihlaska.php?k=142&c=42&step=1

Rozšiřující studium tělesné a sportovní výchovy – Učitelství pro ZŠ

■ Popis programu: Cílem programu je připravit učitele, absolventy studijního programu Učitelství pro základní školy

■
■
■
■

bez kvalifikace pro výuku TV, na výuku tělesné výchovy na základní škole. Vzdělávací program je zaměřen na získání
teoretických znalostí a praktických dovedností z jednotlivých oblastí tělesné výchovy a sportu, které je možno využít
v podmínkách školní tělesné výchovy na ZŠ.
Cílová skupina: učitelé (absolventi učitelství na 2. st. ZŠ bez kvalifikace pro výuku TV)
Garant: Mgr. Petra Kalistová
Rozsah/cena: 264 hod. / 30 400 Kč (4 semestry, tj. 4 x 7 600)
Registrace: https://www.pc.fpe.zcu.cz/prihlaska.php?k=56&c=42&step=1

Rozšiřující studium výpočetní techniky a informatiky – Učitelství pro SŠ

■ Popis programu: Cílem programu je připravit učitele, absolventy učitelství Výpočetní techniky a informatiky pro
■
■
■
■

2. st. ZŠ, na výuku na 3. stupni po odborné i didaktické stránce k rozvoji informatického myšlení u žáků.
Cílová skupina: učitelé výpočetní techniky (absolventi Učitelství výpočetní techniky pro 2. stupeň ZŠ)
Garant: doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.
Rozsah/cena: 200 hod. / 16 500 Kč (3 semestry, tj. 3 x 5 500)
Registrace: https://www.pc.fpe.zcu.cz/prihlaska.php?k=52&c=42&step=1

Rozšiřující studium výpočetní techniky a informatiky – Učitelství pro SŠ

■ Popis programu: Cílem programu je připravit učitele k výuce výpočetní techniky a informatiky na SŠ po odborné,

■
■
■
■

didaktické a metodické stránce. Program je v souladu se současnou kurikulární reformou školy, zejména v oblasti
implementace rámcových vzdělávacích programů a tvorby vzdělávacích programů na základních a středních
školách s návazností na příslušný RVP a ŠVP školy.
Cílová skupina: učitelé (absolventi učitelství pro SŠ bez kvalifikace pro výuku výpočetní techniky)
Garant: doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.
Rozsah/cena: 670 hod. / 33 000 Kč (6 semestrů, tj. 6 x 5 500)
Registrace: https://www.pc.fpe.zcu.cz/prihlaska.php?k=54&c=42&step=1

Rozšiřující studium výpočetní techniky a informatiky – Učitelství pro ZŠ

■ Popis programu: Cílem programu je připravit učitele k výuce výpočetní techniky a informatiky na 2. stupni ZŠ po

■
■
■
■

odborné, didaktické a metodické stránce. Program je v souladu se současnou kurikulární reformou školy, zejména
v oblasti implementace rámcových vzdělávacích programů a tvorby vzdělávacích programů na základních
a středních školách s návazností na příslušný RVP a ŠVP školy.
Cílová skupina: učitelé (absolventi učitelství na 2. st. ZŠ bez kvalifikace pro výuku výpočetní techniky)
Garant: doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.
Rozsah/cena: 658 hod. / 33 000 Kč (6 semestrů, tj. 6 x 5 500)
Registrace: https://www.pc.fpe.zcu.cz/prihlaska.php?k=53&c=42&step=1
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Učitelství pro mateřské školy

■ Popis programu: Cílem programu je rozšíření vzdělání o obor Učitelství pro mateřské školy. Absolvent disponuje
■
■
■
■

dovednostmi a znalostmi, které jsou potřebné a využitelné pro tvorbu vzdělávací nabídky v mateřské škole. Důraz
je kladen na schopnost didaktické transformace poznatků a dovedností.
Cílová skupina: absolventi studijních programů učitelství 1. stupně základní školy nebo vychovatelství nebo
pedagogika volného času nebo studijního oboru pedagogika, kteří si chtějí rozšířit svou aprobaci o obor Učitelství
pro mateřské školy
Garant: Mgr. Milan Podpera, Ph.D.
Rozsah/cena: 265 hod. / 26 000 Kč (4 semestry, tj. 4 x 6 500)
Registrace: https://www.pc.fpe.zcu.cz/prihlaska.php?k=134&c=42&step=1
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2. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů
Studium k výkonu specializovaných činností – Školní metodik prevence

■ Popis programu: Studijní program klade důraz na získání a prohloubení odborných znalostí a dovedností učitelů

■
■
■
■

potřebných pro práci s dětmi s rizikem vzniku sociálně nežádoucího chování a to jak s jednotlivcem, tak se skupinou
(třídou). Cílem studijního programu je příprava školních metodiků primární prevence tak, aby dokázali monitorovat
projevy rizikového chování žáků, uměli jim poskytnout přímou odbornou pomoc, aktivně spolupracovali s rodinou
v případě krizové intervence, poskytovali odbornou metodickou pomoc učitelům i rodičům. Absolventi programu
budou dále schopni vytvářet, realizovat a koordinovat aktivity (programy) zaměřené na prevenci rizikového chování,
spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními a institucemi specializovanými na práci s rizikovou skupinou
dětí a mládeže.
Cílová skupina: absolventi magisterských studijních programů učitelských oborů nebo absolventi magisterského
studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004
Sb. Druh aprobace není rozhodující.
Garant: PhDr. Markéta Zachová, Ph.D.
Rozsah/cena: 260 hod. / 18 000 Kč (4 semestry, tj. 4 x 4 500)
Registrace: https://www.pc.fpe.zcu.cz/prihlaska.php?k=37&c=51&step=1

Studium pro výchovné poradce

■ Popis programu: Cílem programu je poskytnout pedagogickou způsobilost k vykonávání funkce „výchovný

■
■
■
■

poradce“ na základních a na středních školách. Studijní program je zaměřen na získání vědomostí a dovedností,
vyplývající z výše uvedených tematických okruhů a předmětů v teoretické i praktické rovině, které se projeví ve
schopnostech aplikace pedagogiky a psychologie do výchovného poradenství.
Cílová skupina: učitelé (absolventi magisterských studijních programů učitelských oborů s dvouletou
pedagogickou praxí)
Garant: Mgr. Pavla Soukupová, Ph.D.
Rozsah/cena: 250 hod. / 26 000 Kč (4 semestry, tj. 4 x 6 500)
Registrace: https://www.pc.fpe.zcu.cz/prihlaska.php?k=35&c=18&step=1

Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na přípravu učitelů odborného výcviku střední školy

■ Popis programu: Cílem programu je poskytnout pedagogickou způsobilost pro učitele odborného výcviku na
středních školách.

■ Cílová skupina: uchazeči s ukončeným střední vzdělání s výučním listem v oboru, který odpovídá charakteru
vyučovaného předmětu

■ Garant: PaedDr. Petr Mach, CSc.
■ Rozsah/cena: 260 hod. / 26 000 Kč (4 semestry, tj. 4 x 6 500)
■ Registrace: https://www.pc.fpe.zcu.cz/prihlaska.php?k=34&c=18&step=1
Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na přípravu učitelů odborných předmětů střední školy

■ Popis programu: Cílem programu je poskytnout pedagogickou způsobilost pro učitele odborných předmětů na
■
■
■
■

středních školách.
Cílová skupina: učitelé odborných předmětů na středních školách, kteří nemají odbornou kvalifikaci (absolventi
magisterských nepedagogických programů)
Garant: PaedDr. Petr Mach, CSc.
Rozsah/cena: 260 hod. / 26 000 Kč (4 semestry, tj. 4 x 6 500)
Registrace: https://www.pc.fpe.zcu.cz/prihlaska.php?k=33&c=18&step=1
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Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na přípravu učitelů praktického vyučování střední školy

■ Popis programu: Cílem programu je poskytnout pedagogickou způsobilost pro učitele praktického vyučování na
středních školách.

■ Cílová skupina: uchazeči s ukončeným vysokoškolským vzděláním (Bc.) nebo ukončeným vyšším odborným
vzděláním v akreditovaném vzdělávacím programu v oboru, který odpovídá charakteru praktického vyučování, nebo
středním vzděláním ukončeným maturitou v oboru, který odpovídá charakteru praktického vyučování
■ Garant: PaedDr. Petr Mach, CSc.
■ Rozsah/cena: 260 hod. / 26 000 Kč (4 semestry, tj. 4 x 6 500)
■ Registrace: https://www.pc.fpe.zcu.cz/prihlaska.php?k=34&c=18&step=1
Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na speciální pedagogiku pro učitele MŠ a vychovatele

■ Popis programu: Cílem programu je rozšířit pedagogickou způsobilost učitelů MŠ a vychovatelů pro práci se žáky

■
■
■
■

se speciálními vzdělávacími potřebami. Absolventi budou v MŠ kvalifikováni pro přímou pedagogickou činnost ve
třídě nebo škole zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo budou jako vychovatelé kvalifikováni
pro přímou pedagogickou činnost ve školském výchovném a ubytovacím zařízení nebo v jeho oddělení zřízeném
pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo
ochranné výchovy, nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči.
Cílová skupina: učitelé MŠ a vychovatelé
Garant: doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D.
Rozsah/cena: 250 hod. / 26 000 Kč (4 semestry, tj. 4 x 6 500)
Registrace: https://www.pc.fpe.zcu.cz/prihlaska.php?k=29&c=18&step=1

Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na speciální pedagogiku pro učitele ZŠ a SŠ

■ Popis programu: Cílem programu je rozšířit pedagogickou způsobilost učitelů ZŠ a SŠ pro práci se žáky

■
■
■
■

s psychickým postižením a žáky s poruchami chování, tzn. profilaci psychopedickou a etopedickou. Absolventi
budou kvalifikováni pro přímou pedagogickou činnost ve třídě nebo škole zřízené pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami.
Cílová skupina: učitelé ZŠ a SŠ
Garant: doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D.
Rozsah/cena: 400 hod. / 39 000 Kč (6 semestrů, tj. 6 x 6 500)
Registrace: https://www.pc.fpe.zcu.cz/prihlaska.php?k=32&c=18&step=1

Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na vychovatele

■ Popis programu: Cílem programu je poskytnout pedagogickou způsobilost vychovatelům ve školních družinách,

■
■
■
■

v internátech a domovech mládeže v souladu se Zákonem č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a § 2
Vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému
pedagogických pracovníků. Program je koncipován v souladu se současnou kurikulární reformou školy, zejména v
oblasti implementace rámcových vzdělávacích programů a tvorby vzdělávacích programů v institucích volného
času s návazností na příslušný RVP a ŠVP školy.
Cílová skupina: absolventi s ukončeným středoškolským vzděláním
Garant: PhDr. Dagmar Šafránková, Ph.D.
Rozsah/cena: 260 hod. / 32 000 Kč (4 semestry, tj. 4 x 8 000)
Registrace: https://www.pc.fpe.zcu.cz/prihlaska.php?k=31&c=18&step=1
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Učitelství pro 1. stupeň ZŠ pro nekvalifikované učitele

■ Popis programu: Cílem programu je prohloubení pedagogicko-psychologických kompetencí nekvalifikovaných
■
■
■
■

učitelů 1. stupně ZŠ. Jedná se o průběžné vzdělávání v rámci DVPP, jehož cílem je rozšířit odborné, oborově
didaktické a pedagogicko-psychologické způsobilosti učitelů 1. stupně ZŠ.
Cílová skupina: absolventi s ukončeným středoškolským vzděláním
Garant: PhDr. Jana Vaňková
Rozsah/cena: 284 hod. / 38 400 Kč (4 semestry, tj. 4 x 9 600)
Registrace: https://www.pc.fpe.zcu.cz/prihlaska.php?k=66&c=49&step=1
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3. Krátkodobé kurzy
Bližší informace na příslušné katedře u sekretářky (tajemnice) či garanta kurzu.
Centrum biologie, geověd a envigogiky



tajemnice: Ing. Jana Vondrysková, tel.: 377 636 241, jvondrys@cbg.zcu.cz, Klatovská 51, Plzeň
kontakt na garanta kurzu naleznete na https://www.zcu.cz/media/telefonni-seznam.html

■ Krajská konference k environmentální výchově ve školách
■ Cílová skupina: učitelé zabývající se EVVO
■ Garant: RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
■ Rozsah/cena: 8 hod. / 0 Kč
Centrum tělesné výchovy a sportu



sekretářka: Petra Kotorová, tel.: 377 636 401, kotorova@ktv.zcu.cz, Klatovská 51, Plzeň
kontakt na garanta kurzu naleznete na https://www.zcu.cz/media/telefonni-seznam.html

■ Aplikace výuky základního bruslení do školní tělesné výchovy
■ Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci, kteří vyučují TV na 1.–3. stupni ZŠ a SŠ, nepovinnou a zájmovou TV
■ Garant: Mgr. Daniela Benešová, Ph.D.
■ Rozsah/cena: 14 hod. / 2 490 Kč

■ Doškolovací kurz základního školního lyžování
■ Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci, kteří v minulosti absolvovali kurz Základního školního lyžování nebo jsou
vyučující s aprobací TV
■ Garant: Mgr. Daniela Benešová, Ph.D.
■ Rozsah/cena: 25 hod. / 2 860 Kč

■ Kurz námořního jachtingu
■ Cílová skupina: studenti a zájemci z řad pedagogických pracovníků
■ Garant: Mgr. Daniela Benešová, Ph.D.
■ Rozsah/cena: 50 hod. / 12 500 Kč

■ Kurz pro vedoucí školních lyžařských zájezdů
■ Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci s aprobací TV nebo držitelé průkazu „instruktor školního lyžování“
■ Garant: Mgr. Daniela Benešová, Ph.D.
■ Rozsah/cena: 24 hod. / 2 900 Kč

■ Kurz sportovní masáže
■ Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci (učitelé ZŠ a SŠ), absolventi studijního oboru s tělesnou výchovou
■ Garant: Mgr. Věra Knappová, Ph.D.
■ Rozsah/cena: 88 hod. / 4 700 Kč

■ Kurz vodní turistiky pro pedagog. veřejnost a studenty ZČU (zahraniční řeky)
■ Cílová skupina: veřejnost, pedagogická veřejnost (učitelé ZŠ i SŠ) a studenti ZČU
■ Garant: Mgr. Radek Zeman
■ Rozsah/cena: 48 hod. / 4 290 Kč

11

■ Kurz vodní turistiky pro pedagogickou veřejnost a studenty ZČU (české řeky)
■ Cílová skupina: veřejnost, pedagogická veřejnost (učitelé ZŠ i SŠ) a studenti ZČU
■ Garant: Mgr. Radek Zeman
■ Rozsah/cena: 24 hod. / 1 220 Kč

■ Kurz vodní záchrany
■ Cílová skupina: studenti ZČU a pedagogická veřejnost
■ Garant: Mgr. Radek Zeman
■ Rozsah/cena: 76 hod. / 4 580 Kč

■ Lyžařský kurz se zaměřením na carving
■ Cílová skupina: pokročilí lyžaři z řad studentů ZČU nebo ostatní veřejnosti
■ Garant: Mgr. Daniela Benešová, Ph.D.
■ Rozsah/cena: 46 hod. / 8 800 Kč

■ Moderní gymnastické formy ve školní tělesné výchově
■ Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci, kteří vyučují TV na 1. –3. stupni ZŠ a SŠ, nepovinnou a zájmovou TV
■ Garant: Mgr. Petra Kalistová
■ Rozsah/cena: 38 hod. / 3 590 Kč

■ Nové trendy v technice a metodice školního lyžování I.
■ Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci s aprobací TV nebo držitelé průkazu „instruktor školního lyžování”
■ Garant: Mgr. Daniela Benešová, Ph.D.
■ Rozsah/cena: 25 hod. / 2 900 Kč

■ Nové trendy v technice a metodice školního lyžování II.
■ Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci s aprobací TV nebo držitelé průkazu „instruktor školního lyžování”, kteří
zvládají základní carvingové dovednosti
■ Garant: Mgr. Daniela Benešová, Ph.D.
■ Rozsah/cena: 25 hod. / 2 900 Kč

■ Trenér fotbalu UEFA „B“ licence
■ Cílová skupina: studenti nebo absolventi FPE ZČU – studijních oborů TV a sport, TV se zaměřením na vzdělávání
a navazujícího Mgr. studia TV
■ Garant: doc. PaedDr. Jaromír Votík, CSc.
■ Rozsah/cena: 65 hod. / 1 900 Kč
■ Základní kurz in-line bruslení pro pedagogické pracovníky
■ Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci, kteří vyučují TV na 1. –3. stupni ZŠ a SŠ, nepovinnou a zájmovou TV
■ Garant: Mgr. Daniela Benešová, Ph.D.
■ Rozsah/cena: 40 hod. / 3 590 Kč

■ Základní kurz vodní turistiky pro pedagogické pracovníky
■ Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci, kteří vedou, nebo se zúčastňují vodáckých kurzů na 1. –3. stupni ZŠ a SŠ
■ Garant: Mgr. Radek Zeman
■ Rozsah/cena: 40 hod. / 3 830 Kč

■ Základní školní lyžování
■ Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci bez aprobace s tělesnou výchovou
■ Garant: Mgr. Daniela Benešová, Ph.D.
■ Rozsah/cena: 54 hod. / 4 700 Kč

12

■ Základní školní snowboarding
■ Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci 2. stupně základních škol a středních škol
■ Garant: Mgr. Radek Zeman
■ Rozsah/cena: 50 hod. / 1 200 Kč
■ Základní školní snowboarding – doškolení
■ Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci 2. stupně základních škol a středních škol
■ Garant: Mgr. Radek Zeman
■ Rozsah/cena: 20 hod. / 1 000 Kč

■ Zdravotní tělesná výchova se zaměřením na hybný systém pro učitele tělesné výchovy
■ Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci, kteří vyučují TV na 1. –3. stupni ZŠ a SŠ, nepovinnou a zájmovou TV
■ Garant: Mgr. Věra Knappová, Ph.D.
■ Rozsah/cena: 24 hod. / 2 340 Kč
Katedra českého jazyka a literatury



sekretářka: Pavla Soukupová, tel.: 377 636 541, pavlasou@kcj.zcu.cz, Veleslavínova 42, Plzeň
kontakt na garanta kurzu naleznete na https://www.zcu.cz/media/telefonni-seznam.html

■ Čeština jako cizí jazyk
■ Cílová skupina: učitelé jazyků na základních a středních školách
■ Garant: doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.
■ Rozsah/cena: 24 hod. / 1 400 Kč

■ Čeština pro cizince – specifika výuky dětí (Čeština jako cizí jazyk)
■ Cílová skupina: učitelé češtiny pro cizince, učitelé českého jazyka na ZŠ/SŠ s OMJ žákem ve třídě, učitelé cizích
jazyků na ZŠ/SŠ s OMJ žákem ve třídě
■ Garant: doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.
■ Rozsah/cena: 8 hod. / 1 500 Kč

■ Dějiny a literatura po roce 1945. Moderní odborné a didaktické metody.
■ Cílová skupina: učitelé a pedagogičtí pracovníci základních a středních škol
■ Garant: PhDr. Miroslav Breitfelder, Ph.D.
■ Rozsah/cena: 96 hod. / 6 000 Kč

■ Jak vytvářet výukové materiály pro žáka s OMJ (Čeština jako cizí jazyk)
■ Cílová skupina: učitelé češtiny pro cizince, učitelé cizích jazyků na ZŠ/SŠ s OMJ žákem ve třídě, učitelé ostatních
předmětů na ZŠ/SŠ s OMJ žákem ve třídě
■ Garant: doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.
■ Rozsah/cena: 8 hod. / 1 500 Kč

■ Literatura a film
■ Cílová skupina: studenti i učitelé středních škol, pro pamětníky i pro širší (i laickou) veřejnost
■ Garant: PaedDr. Jiří Staněk, CSc.
■ Rozsah/cena: 8 hod. / 1 500 Kč

■ Problematika výuky české gramatiky pro cizince (Čeština jako cizí jazyk)
■ Cílová skupina: učitelé češtiny pro cizince, učitelé českého jazyka na ZŠ/SŠ s OMJ žákem ve třídě, učitelé cizích
jazyků na ZŠ/SŠ s OMJ žákem ve třídě
■ Garant: doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.
■ Rozsah/cena: 8 hod. / 1 500 Kč
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■ Přehled a poetika malých divadel
■ Cílová skupina: studenti i učitelé středních škol, pro pamětníky i pro širší (i laickou) veřejnost
■ Garant: PaedDr. Jiří Staněk, CSc.
■ Rozsah/cena: 8 hod. / 1 500 Kč

■ Výuka řečových dovedností v češtině pro cizince (Čeština jako cizí jazyk)
■ Cílová skupina: učitelé češtiny pro cizince, učitelé českého jazyka na ZŠ/SŠ s OMJ žákem ve třídě, učitelé cizích
jazyků na ZŠ/SŠ s OMJ žákem ve třídě
■ Garant: doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.
■ Rozsah/cena: 8 hod. / 1 500 Kč
Katedra hudební výchovy a kultury



tajemnice: Bc. Kateřina Benešovská, tel.: 377 636 203, benesovk@khk.zcu.cz, Klatovská 51, Plzeň
kontakt na garanta kurzu naleznete na https://www.zcu.cz/media/telefonni-seznam.html

■ Dějiny hudby 3
■ Cílová skupina: učitelé ZUŠ
■ Garant: Mgr. Vít Aschenbrenner, Ph.D.
■ Rozsah/cena: 26 hod. / 1 220 Kč

■ Hra na keyboard I.
■ Cílová skupina: děti 3 – 6 let
■ Garant: doc. Mgr. Tomáš Kuhn, Ph.D.
■ Rozsah/cena: 20 hod. / 1 100 Kč

■ Hra na keyboard II.
■ Cílová skupina: děti 6 – 10 let
■ Garant: doc. Mgr. Tomáš Kuhn, Ph.D.
■ Rozsah/cena: 20 hod. / 1 100 Kč

■ Hudebně pohybové aktivity pro děti I
■ Cílová skupina: děti 3 – 6 let
■ Garant: PhDr. Štěpánka Lišková, Ph.D.
■ Rozsah/cena: 20 hod. / 800 Kč

■ Hudebně pohybové aktivity pro děti II
■ Cílová skupina: děti 6 – 10 let
■ Garant: PhDr. Štěpánka Lišková, Ph.D.
■ Rozsah/cena: 20 hod. / 800 Kč
■ Klavírní hra jako součást vzdělávání budoucího učitele
■ Cílová skupina: především studenti Bc. oborů Učitelství pro MŠ a Učitelství 1. stupně
■ Garant: PhDr. Štěpánka Lišková, Ph.D.
■ Rozsah/cena: 13 hod. / 580 Kč
■ Kurz hry na flétnu pro děti I.
■ Cílová skupina: děti 3 – 6 let
■ Garant: doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc.
■ Rozsah/cena: 20 hod. / 800 Kč
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■ Kurz hry na flétnu pro děti II.
■ Cílová skupina: děti 6 – 10 let
■ Garant: doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc.
■ Rozsah/cena: 20 hod. / 800 Kč

■ Kurz Klavírní doprovody písní z oblasti české a moravské lidové písně a populární hudby pro potřeby hudební výuky
■ Cílová skupina: učitelé ZŠ a SŠ, ZUŠ
■ Garant: doc. Mgr. Tomáš Kuhn, Ph.D.
■ Rozsah/cena: 20 hod. / 3 600 Kč
Katedra chemie



sekretářka: Jaroslava Hamáčková, tel.: 377 636 641, hamackoj@kch.zcu.cz, Veleslavínova 42, Plzeň
kontakt na garanta kurzu naleznete na https://www.zcu.cz/media/telefonni-seznam.html

■ Barevný svět a chemický experiment
■ Cílová skupina: učitelé ZŠ a SŠ
■ Garant: Mgr. Jitka Štrofová, Ph.D.
■ Rozsah/cena: 4 hod. / 200 Kč

■ Den učitelů chemie
■ Cílová skupina: učitelé ZŠ a SŠ
■ Garant: PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc.
■ Rozsah/cena: 8 hod. / 970 Kč

■ Chemie v laboratoři
■ Cílová skupina: učitelé chemie ZŠ a SŠ
■ Garant: doc. Mgr. Václav Richtr, CSc.
■ Rozsah/cena: 16 hod. / 1 700 Kč
Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy



sekretářka: Marcela Lukšíková, tel.: 377 636 501, mluksiko@kmt.zcu.cz, Klatovská 51, Plzeň
kontakt na garanta kurzu naleznete na https://www.zcu.cz/media/telefonni-seznam.html

■ Astronomické vzdělávání a popularizace astronomie
■ Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci všech stupňů škol
■ Garant: PhDr. Ing. Ota Kéhar, Ph.D.
■ Rozsah/cena: 14 hod. / 1 000 Kč

■ Astronomie 1 pro učitele zeměpisu (geografie) a fyziky
■ Cílová skupina: učitelé 1. stupně ZŠ, zeměpisu a fyziky ZŠ a učitelé geografie a fyziky SŠ
■ Garant: RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
■ Rozsah/cena: 4 hod. / 600 Kč

■ Astronomie 2 pro učitele zeměpisu (geografie) a fyziky
■ Cílová skupina: učitelé 1. stupně ZŠ, zeměpisu a fyziky ZŠ a učitelé geografie a fyziky SŠ
■ Garant: RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
■ Rozsah/cena: 4 hod. / 600 Kč
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■ Astronomie 3 pro učitele zeměpisu (geografie) a fyziky
■ Cílová skupina: učitelé 1. stupně ZŠ, zeměpisu a fyziky ZŠ a učitelé geografie a fyziky SŠ
■ Garant: RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
■ Rozsah/cena: 4 hod. / 600 Kč

■ Dějiny vědy a techniky pro učitele ZŠ a SŠ
■ Cílová skupina: učitelé ZŠ a SŠ
■ Garant: Ing. Jindřich Korytář
■ Rozsah/cena: 16 hod. / 1 950 Kč

■ Experimenty ve výuce fyziky I
■ Cílová skupina: učitelé fyziky základních i středních škol
■ Garant: PhDr. Zdeňka Kielbusová
■ Rozsah/cena: 4 hod. / 984 Kč

■ Experimenty ve výuce fyziky II
■ Cílová skupina: učitelé fyziky základních i středních škol
■ Garant: RNDr. Jitka Prokšová, Ph.D.
■ Rozsah/cena: 4 hod. / 984 Kč

■ Matematická pregramotnost
■ Cílová skupina: učitelé mateřských škol
■ Garant: PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D.
■ Rozsah/cena: 16 hod. / 1 600 Kč
■ Merkur jako názorná pomůcka při výuce na ZŠ
■ Cílová skupina: učitelé základních škol
■ Garant: Mgr. Martin Moravec
■ Rozsah/cena: 4 hod. / 800 Kč

■ Moderní poznatky ve fyzice
■ Cílová skupina: učitelé fyziky základních i středních škol
■ Garant: doc. Dr. Ing. Karel Rauner
■ Rozsah/cena: 4 hod. / 984 Kč

■ Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky
■ Cílová skupina: učitelé všech stupňů škol
■ Garant: RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
■ Rozsah/cena: 30 hod. / 1 000 Kč

■ Rozvoj předmatematických představ v mateřské škole
■ Cílová skupina: Učitelé mateřských škol
■ Garant: PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D.
■ Rozsah/cena: 2 hod. / 50 Kč
■ Využití výpočetní techniky ve výuce nejen matematiky
■ Cílová skupina: učitelé ZŠ a SŠ
■ Garant: RNDr. Václav Kohout, Ph.D.
■ Rozsah/cena: 20 hod. / 1 800 Kč
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■ Zajímavá algebra – nové podněty a úlohy
■ Cílová skupina: učitelé 2. stupně ZŠ, SŠ
■ Garant: doc. RNDr. Jaroslav Hora, CSc.
■ Rozsah/cena: 16 hod. / 1 600 Kč
Katedra německého jazyka



sekretářka: Mgr. Irena Chavíková, tel.: 377 636 142, ichavik@knj.zcu.cz, Chodské nám. 1, Plzeň
kontakt na garanta kurzu naleznete na https://www.zcu.cz/media/telefonni-seznam.html

■ Efektivní výuka cizího jazyka v době online možností
■ Cílová skupina: učitelé NJ (i dalších cizích jazyků) na ZŠ i SŠ či jazykových školách, studující učitelství NJ
pro ZŠ i SŠ
■ Garant: Dr. phil. Michaela Voltrová
■ Rozsah/cena: 2 hod. / 300 Kč

■ Jazykově didaktický seminář (KNJ)
■ Cílová skupina: široká veřejnost, především učitele německého jazyka na všech úrovních
■ Garant: Dr. phil. Michaela Voltrová
■ Rozsah/cena: 26 hod. / 2 900 Kč

■ Konverzační kurz němčiny s rodilým mluvčím
■ Cílová skupina: studenti MA-studia učitelství německého jazyka pro ZŠ a ŠŠ a veřejnost
■ Garant: Mgr. Julia Průcha-Wittmann, B.A.
■ Rozsah/cena: 20 hod. / 2 390 Kč
■ Němčinář v jazykové a didaktické kondici
■ Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci základních škol – učitelé německého jazyka
■ Garant: Dr. phil. Michaela Voltrová
■ Rozsah/cena: 32 hod. / 2 700 Kč

■ Nové internetové „vychytávky“ ve světě výuky NJ II
■ Cílová skupina: učitelé NJ na ZŠ a SŠ
■ Garant: Dr. phil. Michaela Voltrová
■ Rozsah/cena: 4 hod. / 600 Kč

■ Nové internetové vychytávky ve světě výuky NJ
■ Cílová skupina: učitelé německého jazyka na ZŠ i SŠ
■ Garant: Dr. phil. Michaela Voltrová
■ Rozsah/cena: 4 hod. / 600 Kč

■ Prohlubující jazykový kurz NJ
■ Cílová skupina: studenti 2. a 3. ročníku bakalářského studia německého jazyka (není však podmínkou)
■ Garant: Mgr. Václav Salcman, Ph.D.
■ Rozsah/cena: 24 hod. / 2 000 Kč

■ Prohlubující jazykový kurz pro studenty germanistiky
■ Cílová skupina: studenti 2. a 3. ročníku bakalářského studia německého jazyka (není však podmínkou)
■ Garant: Dr. phil. Michaela Voltrová
■ Rozsah/cena: 52 hod. / 3 900 Kč
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■ Překladatelsko-tlumočnický seminář 3
■ Cílová skupina: zájemci z praxe s pokročilými znalostmi němčiny
■ Garant: prof. PhDr. Věra Höppnerová, DrSc.
■ Rozsah/cena: 24 hod. / 2 250 Kč

■ Trénink překládání a tlumočení (čeština – němčina)
■ Cílová skupina: studenti německého jazyka na všech fakultách Západočeské univerzity a zájemci o tlumočení
a překládání z němčiny do češtiny a naopak
■ Garant: prof. PhDr. Věra Höppnerová, DrSc.
■ Rozsah/cena: 24 hod. / 2 900 Kč

■ Trénink překládání a tlumočení (čeština – němčina) 2. část
■ Cílová skupina: studenti německého jazyka na všech fakultách Západočeské univerzity a zájemci o tlumočení
a překládání z němčiny do češtiny a naopak
■ Garant: prof. PhDr. Věra Höppnerová, DrSc.
■ Rozsah/cena: 24 hod. / 2 900 Kč

■ Trénink překládání a tlumočení (čeština – němčina) V.
■ Cílová skupina: studenti německého jazyka na všech fakultách Západočeské univerzity a zájemci o tlumočení
a překládání z němčiny do češtiny a naopak
■ Garant: prof. PhDr. Věra Höppnerová, DrSc.
■ Rozsah/cena: 24 hod. / 2 900 Kč
Katedra pedagogiky



sekretářka: Hana Zavitkovská, tel.: 377 636 361, zavitkov@kpg.zcu.cz, Chodské nám. 1, Plzeň
kontakt na garanta kurzu naleznete na https://www.zcu.cz/media/telefonni-seznam.html

■ Specifika a principy práce s dětmi/žáky ze sociokulturně odlišného prostředí
■ Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci všech stupňů škol
■ Garant: PhDr. Markéta Zachová, Ph.D.
■ Rozsah/cena: 10 hod. / 1 000 Kč
Katedra psychologie



sekretářka: Bc. Alena Kašáková, tel.: 377 636 371, akasakov@kps.zcu.cz, Chodské nám. 1, Plzeň
kontakt na garanta kurzu naleznete na https://www.zcu.cz/media/telefonni-seznam.html

■ Arteterapie
■ Cílová skupina: učitelé MŠ, ZŠ, SŠ a ZUŠ, pracovníci pomáhacích profesí (zejména sociální sféra)
■ Garant: doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc.
■ Rozsah/cena: 165 hod. / 15 000 Kč

■ Forenzní psychologie I
■ Cílová skupina: studenti a absolventi práv, sociální práce a příbuzných oborů a další zájemce, kteří se z profesního
či zájmového hlediska potřebují orientovat v základní terminologii a kontextech forenzní psychologie
■ Garant: doc. PhDr.Jana Miňhová, CSc.
■ Rozsah/cena: 60 hod. / 7 000 Kč
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■ Forenzní psychologie II
■ Cílová skupina: studenti a absolventi práv, sociální práce a příbuzných oborů a další zájemce, kteří se z profesního
či zájmového hlediska potřebují orientovat v základní terminologii a kontextech forenzní psychologie
■ Garant: doc. PhDr.Jana Miňhová, CSc.
■ Rozsah/cena: 60 hod. / 7 000 Kč
■ Muzikoterapie
■ Cílová skupina: učitelé MŠ, ZŠ, SŠ a ZUŠ, pracovníci pomáhacích profesí (zejména sociální sféra)
■ Garant: doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc.
■ Rozsah/cena: 165 hod. / 15 000 Kč
Katedra ruského jazyka



tajemnice: Jana Saláková, tel.: 377 636 171, jeanne@krf.zcu.cz, Veleslavínova 42, Plzeň
kontakt na garanta kurzu naleznete na https://www.zcu.cz/media/telefonni-seznam.html

■ Studijní program pro ruskojazyčné studenty
■ Cílová skupina: určeno zejména ruskojazyčným zájemcům, kteří chtějí v budoucnu studovat obor ruský jazyk na FPE
popř. na jiné VŠ
■ Garant: PhDr. Jana Sováková, CSc.
■ Rozsah/cena: 96 hod. / 22 000 Kč
Katedra výtvarné výchovy a kultury



sekretářka: Martina Šurkalová, tel.: 377 636 493, suromar@kvk.zcu.cz, Klatovská 51, Plzeň
kontakt na garanta kurzu naleznete na https://www.zcu.cz/media/telefonni-seznam.html

■ Dějiny designu 20. století
■ Cílová skupina: učitelé výtvarné výchovy a výtvarně zaměřených předmětů na ZŠ, SŠ, ZUŠ a v ostatních školských
zařízeních zařazených v rejstříku škol
■ Garant: PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D.
■ Rozsah/cena: 20 hod. / 2 500 Kč

■ Filmová a audiovizuální výchova
■ Cílová skupina: veřejnost
■ Garant: PhDr. Jan Mašek, Ph.D.
■ Rozsah/cena: 24 hod. / 3 000 Kč

■ Grafika pro učitele ZŠ a SŠ
■ Cílová skupina: učitelé základních a středních škol
■ Garant: doc. akad. malíř Jiří Kornatovský
■ Rozsah/cena: 16 hod. / 3 600 Kč

■ Kulturně-historické edukační procházky Plzní
■ Cílová skupina: veřejnost
■ Garant: Mgr. Jiří Hlobil
■ Rozsah/cena: 10 hod. / 1 000 Kč

■ Kurz fusingu
■ Cílová skupina: zaměstnanci a studenti ZČU; široká veřejnost
■ Garant: PaedDr. Rudolf Podlipský, Ph.D.
■ Rozsah/cena: 18 hod. / 3 900 Kč
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■ Kurz keramiky z válečků
■ Cílová skupina: zaměstnanci a studenti ZČU; široká veřejnost
■ Garant: Mgr. MgA. Stanislav Poláček
■ Rozsah/cena: 20 hod. / 2 500 Kč

■ Kurz lité keramiky
■ Cílová skupina: zaměstnanci a studenti ZČU; široká veřejnost
■ Garant: Mgr. MgA. Stanislav Poláček
■ Rozsah/cena: 20 hod. / 2 500 Kč

■ Kurz stavěné keramiky
■ Cílová skupina: zaměstnanci a studenti ZČU; široká veřejnost
■ Garant: Mgr. MgA. Stanislav Poláček
■ Rozsah/cena: 20 hod. / 2 500 Kč

■ Kurz Tiffany vitráže
■ Cílová skupina: zaměstnanci a studenti ZČU; široká veřejnost
■ Garant: PaedDr. Rudolf Podlipský, Ph.D.
■ Rozsah/cena: 18 hod. / 3 900 Kč

■ Kurz vinutek
■ Cílová skupina: zaměstnanci a studenti ZČU; široká veřejnost
■ Garant: PaedDr. Rudolf Podlipský, Ph.D.
■ Rozsah/cena: 18 hod. / 3 900 Kč

■ Malba – výtvarné vyjadřování plošné pro učitelky a učitele 2. stupně ZŠ a SŠ
■ Cílová skupina: učitelé 2. stupně základních škol a středních škol
■ Garant: doc. akad. malíř Jiří Kornatovský
■ Rozsah/cena: 16 hod. / 2 200 Kč

■ Mediální pedagogika
■ Cílová skupina: učitelé výtvarné výchovy a popřípadě expresivně tvůrčích disciplin (hudební výchovy, dramatická
výchova, mediální výchova, filmová výchova a další) na všech typech škol, učitelé odborných uměleckých předmětů
na středních uměleckých školách, a pedagogové Z
■ Garant: PhDr. Jan Mašek, Ph.D.
■ Rozsah/cena: 16 hod. / 3 500 Kč

■ Od výtvarné techniky ke kreativním výtvarným činnostem
■ Cílová skupina: učitelé mateřských škol a 1. stupně základních škol
■ Garant: PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D.
■ Rozsah/cena: 24 hod. / 3 000 Kč
■ Osobnostně sociální rozvoj pedagogů středních škol v artefiletickém pojetí výtvarné výchovy
■ Cílová skupina: učitelé gymnázií a středních odborných škol
■ Garant: doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.
■ Rozsah/cena: 16 hod. / 2 200 Kč

■ Točíme na kruhu
■ Cílová skupina: zaměstnanci a studenti ZČU; široká veřejnost
■ Garant: PaedDr. Rudolf Podlipský, Ph.D.
■ Rozsah/cena: 15 hod. / 3 000 Kč
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■ Tvoříme z keramické hlíny
■ Cílová skupina: učitelé výtvarné výchovy a výtvarně zaměřených předmětů na ZŠ, SŠ, ZUŠ
■ Garant: Mgr. MgA. Stanislav Poláček
■ Rozsah/cena: 20 hod. / 3 900 Kč

■ Tvoříme ze skla
■ Cílová skupina: učitelé výtvarné výchovy a výtvarně zaměřených předmětů na ZŠ, SŠ, ZUŠ
■ Garant: PaedDr. Rudolf Podlipský, Ph.D.
■ Rozsah/cena: 18 hod. / 3 900 Kč

■ Umění a politika ve 20. století
■ Cílová skupina: učitelé výtvarné výchovy a výtvarně zaměřených předmětů, dějepisu a základů společenských věd
na ZŠ, SŠ, ZUŠ a v ostatních školských zařízeních zařazených v rejstříku škol.
■ Garant: PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D.
■ Rozsah/cena: 20 hod. / 2 500 Kč

■ Vývojová tendence výtvarného umění 20. století v komparaci s hudbou a literaturou
■ Cílová skupina: veřejnost
■ Garant: doc. PhDr. Jaroslav Bláha, Ph.D.
■ Rozsah/cena: 24 hod. / 3 000 Kč

■ Zvuk ve výtvarném umění
■ Cílová skupina: široká veřejnost
■ Garant: MgA. Petra Samberg Vargová, M.Sc.
■ Rozsah/cena: 8 hod. / 1 200 Kč

21

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Přihlašuji se do programu celoživotního vzdělávání na studium (kurz):

Akademický rok:*

Cena:**

Variabilní symbol (VS):*

Jméno:

Titul:

Příjmení:

Státní občanství:

Rodné příjmení:
Datum narození:

Místo narození:

Rodné číslo:

Číslo OP nebo pasu:

Telefon, mobil:

E-mail:

Ulice, č.p.:
Obec, PSČ:
Pošta, okres:
Adresa pro doručování (pokud je odlišná od trvalého bydliště):
Ulice, č.p.:
Obec, PSČ:
Pošta, okres:
Zaměstnavatel:
Název organizace:
Adresa (včetně PSČ):
IČO:
DIČ:
Telefon:
Prohlašuji, že všechny údaje jsou pravdivé a přesné a že jsem nezamlčel(a) žádné závažné skutečnosti. Beru na vědomí, že porušení povinností podle předchozí věty
bude posuzováno jako disciplinární přestupek v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
a vnitřními předpisy nebo vnitřními normami vysoké školy. Každou změnu těchto údajů neprodleně nahlásím studijnímu oddělení své fakulty. Souhlasím s tím, že
mé osobní údaje budou po dobu mého studia na vysoké škole využívány v souladu se zákonem č.111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně dalších zákonů (zákon
o vysokých školách) ke studijním, rozpočtovým, evidenčním a statistickým účelům.

Datum:

Podpis:

Tučně označené položky jsou povinné.
* Údaje Akademický rok a VS budou doplněny automaticky po zadání přihlášky do počítačového systému a budou sděleny uchazeči dodatečně.
** Zadejte prosím cenu uvedenou v tomto katalogu. (Některé kurzy existují ve dvou rozsazích s různou cenou.)

Přihlášku ke studiu je možno podat elektronicky prostřednictvím webového formuláře. Konkrétní odkazy k přihlášení naleznete u jednotlivých kurzů pod označením Registrace, případně všechny informace o kurzech včetně odkazů pro přihlášení
najdete na webu https://www.pc.fpe.zcu.cz/?cat=41. Přihlášení pomocí webového formuláře preferujeme.
Chcete-li ze závažných důvodů zaslat přihlášku ke studiu poštou, vyplňte prosím řádně výše uvedený formulář na této straně a odešlete na poštovní adresu:
Fakulta pedagogická Západočeské univezity v Plzni, oddělení CŽV, Veleslavínova 42, Plzeň, 306 14.

dětská
univerzita

Fakulty pedagogické ZČU

2018

Dětská univerzita Fakulty pedagogické je organizována Fakultou pedagogickou ZČU v Plzni. Její první
ročník proběhl na podzim 2014. Veškeré akce jsou pro děti zdarma.

Výuka ve školním roce 2018/2019 začne 4. října 2018.
Přihlásit se na výuku je možné prostřednictvím webových stránek
http://deti.zcu.cz od 1. října 2018 od 18 hodin.
Organizace výuky
Jednotlivé lekce Dětské univerzity Fakulty pedagogické probíhají vždy ve čtvrtek (od října do prosince 2018)
v čase od 15.30 do 17.00, tj. po dobu 2 vyučovacích hodin v budovách Fakulty pedagogické na Klatovské
třídě 51 (lekce fyziky, technické výchovy, matematiky, výpočetní techniky, pedagogiky, anglického jazyka,
německého jazyka, hudební kultury, tělesné kultury, psychologie, biologie a výtvarné kultury) a ve Veleslavínově ulici 42 (lekce chemie a historie).
Sraz na lekci je u vrátnice příslušné budovy uvedené v rozvrhu alespoň 10 minut před zahájením vlastní
výuky. Zde si žáky vyzvedne vyučující a odvede je do učebny. Po skončení lekce budou žáci opět odvedeni
do prostoru vrátnice a předáni rodičům nebo zákonným zástupcům.
Každý žák si s sebou může vzít jídlo a pití, které není organizátorem zajištěno, je ale možné využít prodejních
automatů na chodbách či služeb bufetu (pouze budova na Klatovské třídě) a občerstvení si zakoupit. Konzumace potravin a nápojů je však z bezpečnostních důvodů omezena či zakázána v místech, kde by to mohlo
být nebezpečné (chemické laboratoře, dílny).
Přinesení a použití přezůvek není u většiny lekcí nezbytně nutné, v budovách školy se chodí v normální obuvi.
Přezůvky jsou nutné pouze pro lekce Kreativní tvoření a Multimediální technologie. I když jsou veškeré prováděné experimenty v rámci lekcí z chemie bezpečné, doporučujeme starší oblečení, případně laboratorní pláště.

Přihlašování
Žáci se přihlašují na jednotlivé nabízené lekce podle svého zájmu. Učiní tak na webových stránkách
http://deti.zcu.cz, kde po přihlášení do systému pomocí zadaných registračních údajů kliknou na položku
Rozvrh hodin a v zobrazeném kalendáři si vyberou některou z nabízených akcí.
Akce budou uskutečněny pouze při přihlášení alespoň 5 zájemců. Maximální počty účastníků jsou uvedeny
u jednotlivých lekcí. Přihlášení na vybrané akce je možné zrušit (opět v Rozvrhu hodin), a to do 15 hodin
v daném dnu.

Absolvování Dětské univerzity Fakulty pedagogické
Mezi úspěšné absolventy Dětské univerzity Fakulty pedagogické budou zařazeni účastníci, kteří absolvují
alespoň 12 vyučovacích hodin, tj. alespoň 6 různých dvouhodinových lekcí.

Promoce
Úspěšní absolventi obdrží diplomy při slavnostní promoci. Promoce pro úspěšné účastníky proběhne po
skončení ročníku v aule Fakulty pedagogické v budově Jungmannova 1, Plzeň.


http://deti.zcu.cz

seznam studijních programů
pro akademický rok 2017/18
najdete nás i na facebooku:



www.u3v.zcu.cz
facebook.com/u3v.zcu

Bav se vědou
se Západočeskou
univerzitou
v Plzni!

www.bavsevedou.zcu.cz
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na 30 dní
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Testování

Proč vyzkoušet Freda?
Pomůže ušetřit čas při přípravě.
Nabídne kvalitní a ověřené výukové
materiály.
Podporuje evaluaci a individuální
rozvoj žáků.
Snadno a intuitivně jej ovládnete.
Vše máte k dispozici kdykoliv a kdekoliv.
NO
VIN

KA

testové úlohy interaktivní videa
a testy
cvičení

animace tisknutelné
materiály

audia

pracovní fotograﬁe
listy
a ilustrace

mapy

Zdarma vyzkoušejte na www.fred.fraus.cz.

3D modely

