Studium k výkonu specializovaných činností, koordinace v oblasti
informačních a komunikačních technologií 2016/2017
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno,
příspěvková organizace nabízí studijní program „Studium k výkonu specializované činnosti,
koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií“ na základě akreditace
MŠMT (MSMT-43214/2013-1-1001) a v souladu s podmínkami danými Vyhláškou č.
317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním
systému pedagogických pracovníků.
Studium k výkonu specializovaných činností, koordinace v oblasti informačních a
komunikačních technologií splňuje podmínky zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících. Studiem získává absolvent kvalifikační předpoklady pro výkon specializované
činnosti: koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií dané vyhláškou č.
317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním
systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.
Podmínky pro účast ve studiu:
 Vysokoškolské magisterské vzdělání v oboru učitelství, případně v jiném oboru
doplněném o studium pedagogiky
 Dvouletá pedagogická praxe
 ICT kompetence na úrovni pokročilého využití počítače v rámci vlastní odbornosti ve
výuce
Cíl studia:
Prohloubit a rozšířit kompetence pedagogů k metodickému vedení ostatních v oblasti
účelného využití ICT ve vzdělávacím procesu, tvorby ICT plánu a kvalifikovaného plánování
a řízení k naplnění standardu ICT služeb.
Průběh studia:
Studijní program je rozdělen do tří semestrů, z toho je 142 hodin přímé výuky prezenční
formou a 91 hodin distanční formou, 7 hodin formou exkurze a 10 hodin formou konzultací
v souvislosti s vypracováním závěrečné práce a 5 hodin pro souborné zkoušky a závěrečná
zkouška. Vyučovací hodiny jsou 45 minutové. Výuka probíhá formou seminářů, cvičení
a workshopů podporovaných e-learningovou formou výuky a je doplněná exkurzemi
a praktickými cvičeními. Prezenční část je plánována na čtyři až šest jeden a půldenních
soustředění za jedno období (pátek odpoledne a sobota), v třetím období studia probíhají
konzultace v souvislosti s přípravou na závěrečnou zkoušku a vypracováním závěrečné práce.
V rámci studia je plánována na konci prvního a druhého období vždy souhrnná zkouška.
Předměty, v jejichž rozsahu jsou navrženy samostatné práce, jsou zakončeny zápočtem.
Ostatní předměty jsou součástí souhrnné zkoušky.
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Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou před komisí, která se skládá z obhajoby
závěrečné práce a z ověření znalostí účastníka. Účastník musí v závěrečné práci prokázat
osvojení odborné terminologie, prokázat znalosti a dovednosti nabyté během studia
a schopnost shrnout a prezentovat obsah své práce.
Absolvent po obhájení závěrečné práce a úspěšném složení zkoušky získává osvědčení
o absolvování studia s akreditací MŠMT ČR.
Podmínkou jeho vydání je:
 povinná 80% účast na výuce
 úspěšné absolvování testů
 zpracování závěrečné práce
 absolvování závěrečné zkoušky před komisí.
Seznam jednotlivých předmětů a jejich hodinová dotace:
Předmět
Využití počítače ve vzdělávacím
procesu
ICT v edukačním procesu,
moderní didaktické teorie
Počítačové sítě ve školách

Přímá
výuka

E-learning

Konzultace

Exkurze

Celkem

30

15

10

8

2

20

12

8

3

23

Tvorba ICT plánu školy

6

5

11

Informační systém školy a
webová prezentace

11

5

16

Příprava projektů

12

5

17

Moderní technologie
Autorské právo, bezpečnost na
Internetu, netiketa
Příprava žákovských projektů

8

9

9

7

16

6

4

10

Aktuální zdroje informací
Počítač a volný čas dětí a
mládeže
Hygiena, ergonomie a
bezpečnost práce s ICT

5

3

8

5

3

8

3

2

5

Užití ICT ve speciální pedagogice

4

2

6

Angličtina pro ICT

6

5

Integrovaná diskuze

10

10

Závěrečná práce

5

15

45

2

10

30

Zkoušky
Celkem

142

91

2

19

10

7

5

5

5

255

Předčasné ukončení:
Studium může být ukončeno na základě přímé žádosti účastníka nebo při nesplnění
podmínek, které jsou dány pro vydání osvědčení. Pokud z vážných zdravotních či osobních
důvodů bude účastník žádat o předčasné ukončení studia, musí tak učinit písemně, případně
doložit lékařské potvrzení.
Ukončení studia:
Studium může být ukončeno na základě přímé žádosti studenta nebo při nesplnění
podmínek, které jsou uvedeny ve studijním řádu tohoto studijního programu.
Pokud student nedokončí studium v řádném termínu z důvodů nesplnění podmínek účasti na
přímé výuce, zaplacený poplatek mu nebude vrácen.
Pokud z vážných zdravotních a osobních důvodů bude student žádat o předčasné ukončení
studia, tak musí učinit písemně s odůvodněním, případně dodat zdravotní potvrzení lékaře.
Tuto žádost je třeba poslat písemně na doručovací adresu SSŠ Brno.
Termín a místo konání:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno,
příspěvková organizace, vzdělávací prostory: Brno, Hybešova 15
Předpokládané zahájení podzim 2016
Manažerka studia: Mgr. Hana Knapová (knapova@sssbrno.cz)
Organizační garant studia: Ing. Lucie Adamová (adamova@sssbrno.cz)
Cena: 19 000 Kč
Doručovací adresa:
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno
Hybešova 15
602 00 Brno
Přihlášky:
Přihlášky a dotazy související se studiem posílejte manažerce studia: knapova@sssbrno.cz.
Doručovací adresa:
Středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno,
příspěvková organizace
Hybešova15, 602 00 Brno
IČO: 60 555 980
V Brně dne 29. dubna 2016
Zpracovala: Mgr. Hana Knapová
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