Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga září 2017
Akreditace MSMT-893/2017-1-197
Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga je určeno těm, kteří vykonávají nebo mají zájem
vykonávat přímou pedagogickou činnost nebo přímou pedagogickou činnost spočívající
v pomocných výchovných pracích ve třídě, nebo ve škole zřízené pro děti a žáky
se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků
formou individuální integrace.
Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga je určeno také těm, kteří chtějí vykonávat
činnost školního asistenta.
Podmínkou zahájení studia je ukončené středoškolské vzdělání.
Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují
výkon činnosti asistenta pedagoga podle §20 odst. 1 písm .b), d) a f) a odst. 2, písm. b) a d)
zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a §3
odst. 2, písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků,
akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, v platném znění.
Studium probíhá v rozsahu 84 vyučovacích hodin. Ukončuje se ústní zkouškou před komisí a
obhajobou závěrečné písemné práce. Po úspěšném složení zkoušky a obhajobě písemné práce
získá absolvent osvědčení. Vzdělávací program je v souladu se standardy MŠMT ČR, bude
probíhat v rozsahu 72 vyučovacích hodin přímé výuky a 12 vyučovacích hodin odborné
praxe.

Odborný garant studia: PaedDr. Věra Hlavsová
e-mail: hlavsova@sssbrno.cz, tel.: 739 314 093

Organizační garant studia: Mgr. Eva Prokešová
e-mail: prokesova@sssbrno.cz, tel.: 543 426 056

Obsah studia:
1. modul
2. modul
3. modul

Základy pedagogiky (24 hodin)
Základy psychologie pro pedagogy (24 hodin)
Speciální modul pro asistenty pedagoga (24 hodin)
Praxe (12 hodin)

Vzdělávací program je zaměřen na:
 schopnost orientovat se v základních pedagogických disciplínách
 schopnost orientovat se v systému a organizaci školy
 schopnost orientovat se ve školských právních předpisech a vnitřních předpisech školy
 schopnost ovládat didaktické zásady vyučování a použít je v praxi
 schopnost orientovat se v základních termínech a kategoriích psychologie
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schopnost chápat proces učení a způsoby jeho ovlivňování
schopnost reagovat na běžné vzdělávací a výchovné problémy
schopností osvojení si základní teorie speciální pedagogiky
schopnost pedagogicky pracovat se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
schopnost osvojit si metodické postupy nezbytné pro práci asistenta

Organizace studia:
Závěrečná zkouška bude zahrnovat obhajobu písemné práce na vybrané téma z obsahu
jednotlivých kapitol, pohovor o odborné praxi a ověření získaných znalostí. Účastník musí
v závěrečné práci prokázat osvojení odborné terminologie, prokázat znalosti a dovednosti
nabyté během studia a schopnost shrnout a prezentovat obsah své práce. Účastník bude
vybírat z konkrétních navržených témat. Po dohodě s odborným garantem studia si může
vybrat i volné téma. Výstupem studia bude osvědčení vydané na základě akreditace MŠMT
ČR.
Závazné podmínky
 povinná 80% účast na přímé výuce
 absolvování celého rozsahu odborné praxe
 zpracování závěrečné práce včetně její obhajoby před komisí
 absolvování závěrečné zkoušky před komisí
Místo konání
Brno, Hybešova 15, 602 00 Brno
Časový harmonogram
Prezenční výuka

08.09. 2017
09.09. 2017
22.09. 2017
23.09. 2017
06.10. 2017
07.10. 2017
20.10. 2017
21.10. 2017
03.11. 2017

Praxe

listopad 2017

8.00 – 15.00
8.00 – 15.00
8.00 – 15.00
8.00 – 15.00
8.00 – 15.00
8.00 – 15.00
8.00 – 15.00
8.00 – 15.00
8.00 – 15.00

Závěrečné zkoušky 14.12.2017 a 15.12.2017
Předčasné ukončení studia
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. Tuto žádost je třeba doručit na podatelnu naší organizace, případně poslat
poštou.
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V případě uznání nároku na předčasné ukončení studia uhradí účastník poměrnou část
nákladů. Pokud účastník nedokončí studium z důvodu nesplnění podmínek nutných k vydání
osvědčení, zaplacený poplatek mu nebude vrácen.
Platební podmínky
Účastnický poplatek je 7.000 Kč.
Přihlášky
Přihlášky ke studiu posílejte na organizačního garanta studia Mgr. Evu Prokešovou:
prokesova@sssbrno.cz
Doručovací adresa
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno,
příspěvková organizace, Hybešova 15, 602 00 Brno.
V Brně dne 15. 5. 2017
PaedDr. Věra Hlavsová, odborný garant studia
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