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Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické 
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci je vzdělá-
vací institucí akreditovanou Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR a poskytuje další vzdělá-
vání pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům 
všech typů škol, školských i výchovných zařízení 
a ostatním zájemcům i institucím, které nabídka 
aktivit celoživotního vzdělávání zaujala. Centrum 
celoživotního vzdělávání navazuje na bohatou 
historii přípravy učitelů v Olomouci a tvořivě ji dále 
rozvíjí po profesní stránce v duchu moderních ev-
ropských vzdělávacích trendů. Pedagogická fakulta 
prostřednictvím centra nabízí různé vzdělávací 
programy a odborné kurzy akreditované Minister-
stvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, jejichž 
rozsah reflektuje potřeby a požadavky dalšího 
vzdělávání stávajících pedagogických pracovníků 
(zejména učitelů základních a středních škol) a výuky 
praxe v regionu střední Moravy.

Nabídka Centra celoživotního vzdělávání (zaměřená 
na vzdělávání realizované dle zákona č. 563/2004 
Sb., o pedagogických pracovnících, a vyhlášky 
č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických 
pracovníků) obsahuje tyto druhy dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků:



Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 
(studium v oblasti pedagogických věd – § 2) 
a studium k rozšíření odborné kvalifikace (§ 6)
Jedná se o studium, kterým absolvent získá znalosti 
a dovednosti v oblasti pedagogických, speciálněpe-
dagogických nebo psychologických věd, které dosud 
nejsou součástí jeho odborné kvalifikace. Dále se 
jedná také o studium k rozšíření odborné kvalifikace, 
kterým absolventi získají způsobilost vykonávat pří-
mou pedagogickou činnost na jiném druhu školy nebo 
na jiném stupni školy nebo způsobilost vyučovat další 
předměty. Studium je v rozsahu 1 – 3 roky.



Studium ke splnění dalších 
kvalifikačních předpokladů (§ 7, 8, 9)
Nabídka obsahuje studium pro vedoucí pedago-
gické pracovníky, studium pro výchovné poradce 
a další studia k výkonu specializovaných činností. 
Studium je zpravidla dvouleté.

Studium k prohlubování 
odborné kvalifikace (§ 10)
Představuje průběžné vzdělávání, které je zaměře-
no na aktuální teoretické a praktické otázky souvi-
sející s procesem vzdělávání a výchovy. Obsahuje 
studijní programy v rozsahu od několika hodin 
až po 3 semestrální.
 
Dále zahrnuje krátkodobé kurzy a semináře 
celo životního vzdělávání, jejichž témata a hodi-
nové dotace jsou koncipovány s cílem nabídnout 
nejaktuálnější poznatky a informace prostřed-
nictvím spolupráce s erudovanými odborníky, 
kteří kvalitně předávají své znalosti a dovednosti 
získané v rámci vlastní praxe. Časová nenáročnost 
těchto kurzů (zpravidla v rozsahu několika hodin) 
zabezpečuje pedagogickým pracovníkům kvalitní 
a časově dostupné vzdělávání orientované na růz-
né oblasti rozvoje. Kurzy dalšího vzdělávání 



pedagogických pracovníků jsou realizovány 
v Olomouci, Přerově, Jeseníku a Prostějově, aby 
tak byly zpřístupněny zájemcům z okolních regi-
onů. Nabídka kurzů a seminářů je připravována 
průběžně s ohledem na aktuální potřeby a podně-
ty školských zařízení a aktualizována pravidelně 
dvakrát za rok (v podobě jarní a podzimní nabíd-
ky). Kurzy je možné s dostatečným předstihem 
objednávat i pro sborovny (místo konání je pak 
na konkrétní škole). 

Mezi další vzdělávací aktivity realizované Centrem 
celoživotního vzdělávání se řadí tradiční konferen-
ce „Den zdraví“ a „Vánoce a zdraví“, příměstské 
tábory pro žáky základních škol nebo letní kempy 



určené středoškolským studentům. Centrum se dále 
aktivně zapojuje i do dalších popularizačně-vzděláva-
cích akcí, jako je např. Noc vědců – celorepubliková 
vědecko-popularizační akce, která se každoročně 
koná i na půdě Pedagogické fakulty UP. 

Vzdělávací aktivity realizované v rámci celoživotního 
vzdělávání oslovují také zájemce z řad široké pedago-
gické i nepedagogické veřejnosti a jsou propojovány 
s projektovou činností podle aktuálních výzev dílčích 
dotačních a grantových možností. 
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