
Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary, příspěvková organizace 
 

Lidická 455/40, 360 01 Karlovy Vary, tel.: +420 354 224 711, e-mail: info@pedgym-kv.cz  stránky: www.pedgym-kv.cz 
 

 
Ve školním roce 2022/2023 otevíráme na vyšší odborné škole DENNÍ i DÁLKOVOU formu 

vzdělávání ve vzdělávacím programu 75-31-N/03 PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ 

PEDAGOGIKA. 

Tento vzdělávací program je nabízen uchazečům na základě udělení rozhodnutí MŠMT  

o udělení akreditace č.j. MSMT- 7809/2021-11 pro denní formu vzdělávání a č.j. MSMT-7809/2021-19 

pro dálkovou formu vzdělávání.  

Absolvent tohoto vzdělávacího programu získá odbornou kvalifikaci:  

1) učitele mateřské školy podle § 6 odst. 1 písm. c zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 

pracovnících a o změně některých zákonů, 

2) vychovatele podle § 16 odst. 1 písm. d zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících  

a o změně některých zákonů,  

3) pedagoga volného času podle § 17 písm. c zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 

a o změně některých zákonů,  

4) asistenta pedagoga podle § 20 odst. 1 písm. c zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 

pracovnících a o změně některých zákonů, 

5) učitele přípravné třídy základní školy podle § 8a zákona č. 563/2004 Sb.,  

o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, 

6) pečující osoby v dětské skupině podle § 5 odst. 5 písm. c zákona č. 247/2014 Sb.,  

o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů.  

 

Předpoklady ke vzdělávání: 

- úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání (úspěšné vykonání maturitní zkoušky), 

- zdravotní způsobilost odpovídající oboru vzdělávání (onemocnění a zdravotní obtíže vylučující 

zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání jsou závažné duševní nemoci a poruchy chování), 

- motivace k dalšímu vzdělávání, 

- osobnostní předpoklady, vč. dobrých komunikačních schopností.  

Délka vzdělávání v obou formách je 3 roky. 

Výše školného je 3 000 Kč za celý školní rok. Platba probíhá ve dvou splátkách vždy na 

začátku každého studijního období.  

Učební plán denní formy vzdělávání zde. 

Učební plán dálkové formy vzdělávání zde. 

Vzdělávání je ukončeno absolutoriem. Jeho obsah a organizace jsou určeny platnými právními předpisy. 

Absolutorium se skládá ze zkoušky: 

- z jednoho cizího jazyka (anglický, německý, ruský), 

- z odborných předmětů (pedagogiky, předškolní pedagogiky a pedagogiky volného času a zážitkové 

pedagogiky) a 

- obhajoby absolventské práce.  
 

Kritéria přijímacího řízení zde. 

Přihláška ke studiu – formulář zde 

 

Kontaktní osobou pro další informace je Mgr. Eva Hrušková, zástupce ředitele, tel.: 354 224 114, 

mobil: 739 322 408, e-mail: eva.hruskova@pedgym-kv.cz 
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