
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy otevírá v ZS 2017 specializační studium v 

systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků: 

 

 

ŠKOLNÍ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ SLUŽBY  
 

var. A) ŠKOLNÍ PSYCHOLOG 

a 

var. B) ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG  
 

Cílová skupina: Kurz je určen pracovníkům školních poradenských pracovišť, psychologům a speciálním 

pedagogům, ale také absolventům, kteří se na tuto dráhu připravují. 

Forma studia: Jedná se o kombinované specializační dvouleté studium v celkovém rozsahu 250 hodin 

přímých i nepřímých forem výuky. Výuka probíhá ve čtyřech dvoudenních setkáních v akademickém roce a 

vstupním a výstupním studijním třídenním soustředěním. Součástí studia jsou také stáže ve školách. 

Zakončení studia: Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou a obhajobou  závěrečné práce s akcentem na 

poradenskou intervenci v prostředí školy ve zvoleném tématu práce. Absolvent získává osvědčení o 

absolvování specializačního studia jako přílohu k vysokoškolskému diplomu. 

Cena: 9000,-/ročně (celkově 18 000,-) 

Náplň studia: Obě varianty mají společnou základní část programu, ve které je pozornost nasměrována na 

témata, která nebývají součástí pregraduální formy studia a která by měla zmapovat vývoj a stav současného 

školství a aktuální témata ve vztahu k učiteli, třídě, žáku, rodině, témata ve vztahu ke specifickým otázkám 

poradenských služeb (poradenství, poradenský systém, diagnostika, intervence, etika, aj.). Speciální část 

programu je zaměřena na specifika dané profese školního psychologa/školního speciálního pedagoga, s 

velkým důrazem na podporu inkluzivního vzdělávání a konkrétní otázky praxe. Jednotlivé semináře jsou 

vedeny lektory z kateder psychologie  PedF UK a FF UK, speciální pedagogiky PedF UK, Národního ústavu 

pro vzdělávání a dalšími odborníky z poradenské praxe.  

Přihlášky a přijetí ke studiu:  

Studium bude zahájeno v říjnu 2017. Ke studiu jsou přijímáni uchazeči, kteří absolvovali magisterské 

psychologie (varianta A) nebo magisterské studium speciální pedagogiky (varianta B). K výběrovému řízení 

je třeba dodat doklad o vysokoškolském vzdělání a odborné curriculum vitae. Přihlášku je možné podat zde: 

https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_kurz&cid=3421 

Přihlášky zasílejte do 31. 7. 2017 na studijní odd. PedF UK, M. Rettigové 4, 116 39, Praha 1, k rukám 

referentky Mgr. Ivany Merellové, ivana.merellova@pedf.cuni.cz  

Studium je akreditováno MŠMT podle § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Studium nenahrazuje pregraduální 

vzdělávání v oboru! 

Další informace o kurzu na http://pages.pedf.cuni.cz/skolni-psych-sppg/ 
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