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Chci učit na speciální škole! 
 

Pracovní vyučování, dílny, vaření 

digitální technologie, pěstitelské práce, 
chovatelství… 
 

Nabídka bakalářského a magisterského studia 

https://www.pdf.upol.cz/ktiv/


Je toto studium vhodné právě pro mě? 
Studium je jedinečnou příležitostí, jak proniknout do světa kreativity, 

nápaditosti a aktivit založených na práci rukou s  cílem rozvinout zručnost ve 
spojení s myšlením. Jeho charakter je unikátní v tom, že se jedná o kombinaci 
dvou studijních programů: 

BAKALÁŘSKÁ ÚROVEŇ 
Technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání 
(maior) + Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních 
škol a střední školy (minor) 
 
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM 
Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a střední 
školy (maior) + Učitelství techniky pro střední školy  
a praktických činností pro základní školy (minor)   

Během studia jsou studentky a studenti postupně seznamováni nejen  
s aktuálními poznatky ze světa kreativní tvorby, řemesel, přípravy pokrmů, 
pěstitelství, chovatelství a techniky, ale i speciálně-pedagogických přístupů, 
díky čemuž vzniká jedinečná příležitost k  vytvoření unikátního souboru 
kompetencí, které v praxi umožní rozvíjet různě zdravotně nebo sociálně 
znevýhodněné osoby. 

Pokud chceš pracovat jako učitelka nebo učitel na základní či střední 
speciální škole, jsi tvořivý a rád vyrábíš různé věci, pak je toto studium určeno 
přesně pro tebe. Odbornost budujeme od počátku, proto nezáleží na 
vystudovaném oboru střední školy. Úspěšně u nás např. studují i absolventi 
těchto oborů středních škol: podnikání v zemědělství, gastronomie, zdravotník, 
ekonomika, sociální služby, gymnázium…  

 

 

 



Kde se uplatním jako bakalář? 
Bakalářské studium je vynikající příležitostí, jak dosáhnout prvního stupně 

vysokoškolského studia, které je nezbytným předpokladem pro získání 
kvalifikace učitele techniky a praktických činností s  možností aprobovaně 
vyučovat i na speciálních školách. Je tedy předpokladem pro pokračování 
v magisterském studiu. Absolvent může po vystudování působit na: 

- základních speciálních školách, 
- středních speciálních školách, 
- základních školách, 
- středních školách. 

Studentky a studenti získají vzdělání, které 
jim poskytne v rámci bakalářského studia 
kvalitní znalostní základ a připraví je na 
pokračování v navazujícím magisterském 
studiu. Pokud nechtějí ve studiu pokračovat,  
mohou jít přímo do praxe, jelikož mají dostatek 
profesních znalostí, které jim umožňují 
bezproblémové uplatnění na trhu práce. Mohou 
kvalifikovaně pracovat jako asistent/ka 
pedagoga/učitele praktických činností na 2. st. 
základních škol (všechny vyučovací předměty 
zahrnuté pod oblast Člověk a svět práce) nebo asistenta/ka pedagoga/učitele 
technických předmětů v případě středních škol.  

Absolvent je dále kvalifikován pro výkon funkcí speciálního pedagoga jako 
výchovného pracovníka, pedagogického asistenta či asistenta, a to v rámci 
následujících institucí: 

- školy segmentu speciálního školství,  
- II. stupeň základních škol hlavního vzdělávacího proudu,  
- střední školy hlavního vzdělávacího proudu,  
- služby a zařízení sociální péče, 
- služby a zařízení zdravotní péče. 

 
Uvedené vzdělání dává též plnou kvalifikaci pro práci instruktora ve 

střediscích volného času a realizaci popularizačních aktivit, zejména při 
„science“ centrech a muzeích techniky – např. Pevnost poznání, iQLANDIA, Svět 
techniky Ostrava, Techmania Science Center, VIDA. Absolventi mohou dále 
působit jako lektoři v dílnách pro veřejnost - např. FabLab, TechnoLab nebo 
přímo u světoznámého výrobce 3D tiskáren Josefa Průši v  PrusaLabu. Mimo to 
mohou absolventi naleznout uplatnění jako správci odborných laboratoří  
a učeben zaměřených na techniku nebo jako tvůrci didaktizovaných 
technických pomůcek. Také mohou pracovat jako autoři popularizačních textů 
a metodických materiálů. Mohou tvořit učebnice, podle kterých se bude učit ve 
školách. Lze toho dělat opravdu hodně!     

http://www.asistentpedagoga.cz/
http://www.asistentpedagoga.cz/
http://www.msmt.cz/file/43792/
https://www.pevnostpoznani.cz/
http://www.iqlandia.cz/
http://www.stcostrava.cz/
http://www.stcostrava.cz/
https://techmania.cz/cs/
https://vida.cz/
https://www.fablabbrno.cz/
https://www.pdf.upol.cz/ktiv/popularizace/technolab/
https://prusalab.cz/
https://www.pdf.upol.cz/ktiv/technomet/o-technometu/


Kde se uplatním jako magistr? 
Absolvent navazujícího magisterského studia je kvalifikován pro výkon 

funkcí učitele, výchovného pracovníka, pedagogického asistenta či asistenta na 
2. stupni ZŠ, SŠ, a to jak ve školách hlavního vzdělávacího proudu, tak i ve 
školách a třídách samostatně zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami. 

Studium je koncipováno jako učitelské dvouoborové se zaměřením na 
pregraduální přípravu pedagogických pracovníků pro tu oblast speciální 
pedagogiky, která se zabývá nejen edukací, ale také celkovým rozvojem různě 
zdravotně nebo sociálně znevýhodněných osob stanoveného věku.  

Skladba studovaných disciplín a jejich rozsah je navíc sestavena tak, aby 
absolvent navazujícího magisterského programu speciální pedagogika pro II. 
stupeň základních škol a střední školy, jemuž povinně předchází bakalářský 
stupeň téhož programu, dostal dostatečnou a kvalitní přípravu poradensky 
orientovaných speciálních pedagogů plně kvalifikovaných pro práci ve 
školských poradenských zařízeních a školských poradenských pracovištích 
(dle § 18 zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v platném znění).  

 

   
 

Kolik se za studium platí? 

Studium je obvykle zdarma, pokud není překročena standardní délka 
studia. To platí pro prezenční i kombinované studium (při zaměstnání).  



Budu studovat jen na fakultě nebo mě čeká  
i nějaká praxe? 

Získané odborné znalosti jsou během studia systematicky doplňovány  
o pedagogicko-psychologické poznatky, zejména se zaměřením na pedagogiku, 
pedagogickou psychologii a komunikační dovednosti. Součástí studia je systém 
praxí. Co se na přednáškách naučíš, budeš na cvičeních prakticky aplikovat, 
abys získal potřebné dovednosti. Schopnost pedagogicky působit budeš 
trénovat nejen na akcích pořádaných naší fakultou, a také na skutečných 
školách, např. Střední škola, praktická škola a Mateřská škola Šumperk nebo 
Speciální základní škola Králíky. 
 

Je to zajímavý obor, ale jsem z daleka… 
Jsi z daleka? Tak to máš jedinečnou příležitost změnit svůj život! Vykroč ze 

stínu všedních dní a vydej se na cestu dobrodružstvím. Poznáš nové přátele  
a budeš si užívat naplno nového prostředí. Jen v  Olomouci máš možnost díky 
unikátním podmínkám získat kvalitní vzdělání, které zaručí, že bez problémů 
nalezneš uplatnění.    
 

Chci podat přihlášku. Jaký studijní program 
mám vybrat?  

Předměty, které existují na speciálních školách se jmenují různě, jelikož 
názvy předmětů si volí školy samotné. Všechny školy však musí dodržovat tzv. 
Rámcový vzdělávací program, který obsahuje učivo zaměřené na praktické 
činnosti, techniku, přípravu pokrmů, pěstitelské práce atp. Na všech školách se 
tedy toto učivo vyučuje. Pokud se chceš stát kvalifikovaným učitelem, potom je 
třeba si zvolit bakalářský studijní program Technika a praktické činnosti se 
zaměřením na vzdělávání + Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních 
škol a střední školy. Doporučujeme pro „Techniku a praktické činnosti“ zvolit 
variantu „major“, jelikož potom budeš moci během studia absolvovat spoustu 
dalších zajímavých volitelných předmětů. Taktéž v tomto programu budeš psát 
bakalářskou práci. Na bakalářské studium navazuje magisterská úroveň. 
V případě navazujícího magisterského studia  je třeba vybrat programy 
Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a střední školy  + 
Učitelství techniky pro střední školy a praktických činností pro základní 
školy. 

 

 

 
 

https://youtu.be/2QNjTIfKiS0


TECHNIKA A PRAKTICKÉ ČINNOSTI SE ZAMĚŘENÍM 
NA VZDĚLÁVÁNÍ (maior nebo minor) 

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA PRO 2. STUPEŇ 
ZÁKLADNÍCH ŠKOL A STŘEDNÍ ŠKOLY  

(maior nebo minor) 
▪ Bakalářské studium, forma prezenční nebo kombinovaná (dálkové 

studium). 
▪ Délka 3 roky. 

 

UČITELSTVÍ TECHNIKY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY  
A PRAKTICKÝCH ČINNOSTÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

(pouze minor) 

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA PRO 2. STUPEŇ 
ZÁKLADNÍCH ŠKOL A STŘEDNÍ ŠKOLY  

(pouze maior) 
 

▪ Navazující magisterské studium, forma prezenční nebo kombinovaná 
(dálkové studium). 

▪ Délka 2 roky. 

 

Již pracuji a zaměstnavatel mě potřebuje 
v zaměstnání… Má smysl podat přihlášku? 

V tomto případě prezenční 
formu studia rozhodně nedo-
poručíme, nicméně kombino-
vaná forma studia je optima-
lizována přesně pro tyto 
případy. Standardně výuka 
probíhá formou samostudia za 
podpory moderních informa-
čních technologií, vedle toho 
studenti jezdí na tzv. tutoriály 
a konzultace, které probíhají 
ve vybrané pátky. Studium je 
tak plně zvladatelné i sou-
běžně se zaměstnáním a rodinou. Studují u nás i maminky a tatínkové na 
rodičovské dovolené. Taktéž naši vyučující mají své rodiny, takže moc dobře ví, 



co všechno to obnáší. Škoda nevyužít příležitosti a nezvýšit si kvalifikaci  
a uplatnitelnost na trhu práce.  

Dobře víme, že kombinovanou formu studia nabízíme jako jedni z  mála 
v republice, proto jsme podmínky studia nastavili tak, že u nás úspěšně studují 
lidé až z Liberce, Aše, Prahy, Jeseníku, Třince či Uherského Brodu.    

 

Příklady škol, kde nalezne absolvent uplatnění.  
 

Střední škola, praktická škola a Mateřská škola Šumperk  
https://www.zssumperk.cz/ 
 

 
 

Učební plán: 
Obor vzdělání 78-62-C/01 
 

Vzdělávací oblast Vyučovací předměty 
Týdenní časová 

dotace 

Jazyková komunikace Český jazyk a literatura 3 

Matematika Matematika 2 

ICT 
Informační a komunikační 

technologie 
1 

https://www.zssumperk.cz/


  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speciální základní škola Králíky 
https://zspkraliky.cz/ 
 

 

Člověk a společnost Základy společenských věd 1 + 1 

Umění a kultura 
Hudebně pohybová výchova 1 

Výtvarná výchova 1 

Člověk a zdraví 
Výchova ke zdraví 1 

Tělesná výchova      2 

Odborné činnosti 

Rodinná výchova 3 + 1 

Práce v domácnosti 3 + 1 

Pracovní činnosti 6 + 2 

Volitelný předmět Anglický jazyk + 1 

Celková povinná časová dotace 30 (24+ 6 ) 

https://zspkraliky.cz/


 

 
  

 

 

 

   
 

 
Případné dotazy pište na e-mail: 

j.dostal@upol.cz 


