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Naše studijní programy

Bakalářské studium
• Vychovatelství
• Sociální pedagogika

• Prevence sociálně patologických jevů
• Výchova ve volném čase

Navazující magisterské studium
• Řízení volnočasových aktivit
• Sociální pedagogika

• Výchovné poradenství
• Projektování a management
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Baví Tě práce s dětmi nebo mládeží?

Máš radost, když můžeš někoho něco nového naučit?
Rozvíjet jeho dovednosti?

Vést ho ke správným postojům?

Přitahuje Tě svět her a volnočasových aktivit?
Myslíš si, že patříš spíš na hřiště, do lesa nebo do herny

než za katedru?

Zkrátka – chceš vychovávat a vzdělávat mladou generaci,
ale nechceš být přímo učitelem?
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POJĎ STUDOVAT VYCHOVATELSTVÍ :-)



Můžeš se uplatnit jako vychovatel nebo pedagog volného času
v těchto organizacích:
školní družina, školní klub

středisko volného času / dům dětí a mládeže
domov mládeže

nestátní i veřejné neziskové organizace
komerční organizace zaměřené na volnočasové aktivity…

Pokud si doplníš potřebnou kvalifikaci (třeba na našem Centru celoživotního vzdělávání),
můžeš pracovat i v mateřské škole, v dětském domově, diagnostickém ústavu nebo výchovném ústavu.



Na jaké předměty se můžeš těšit?

předměty směřující k získání 
všeobecných kompetencí
(pedagogické, psychologické, 

společenskovědní a všeobecné disciplíny, 
cizí jazyk)

předměty směřující k získání 
odborných kompetencí

(profilační disciplíny – oborová složka, 
součástí profilačních disciplín

jsou také povinné praxe)



Takže konkrétně třeba:

pedagogika volného času
metodika zájmových činností

metodika her
adaptační kurz

kurzy aktivit v zimní a letní přírodě
prevence rizikového chování

sociální pedagogika
zážitková pedagogika

komunikativní dovednosti
základy první pomoci
interkulturní výchova

mediální výchova
osobnostní a sociální výchova

atd.



Budeš nejen „univerzálním“ vychovatelem,
ale získáš i něco navíc…

V zimním semestru druhého ročníku budeš mít                               
v rozvrhu ochutnávku různých zájmových činností:

výtvarných,
hudebních,
přírodovědných
a pracovně technických.

Dvě z nich, které Tě budou bavit, si pak vybereš
a další rok a půl se jim budeš věnovat hlouběji.

Až studium dokončíš, budeš lépe připraven/a
vést zájmové kroužky pro děti nebo třeba kurzy pro dospělé.























Forma studia je prezenční nebo kombinovaná

Prezenční forma:
• studium je Tvůj hlavní úkol
• chodíš do školy od pondělí do čtvrtka
• pokud je Ti méně než 26 let, stát za Tebe hradí zdravotní pojištění

Kombinovaná forma:
• studuješ při zaměstnání
• školu máš jednou za dva až tři týdny 

v pátek (celý den od rána do večera)
• stejně jako prezenční studenti          

za studium nic neplatíš



A jak se sem dostaneš? :-)



A jak se sem dostaneš?
Podmínky přijetí ke studiu bakalářského programu Vychovatelství:
• úspěšné absolvování středoškolského studia a maturitní zkoušky
• úspěšné absolvování testu studijních předpokladů

• test studijních předpokladů je určen všem uchazečům o bakalářské 
studium

• v případě, že si uchazeč podá na Pedagogické fakultě UP přihlášku       
na více programů, absolvuje v daném roce test studijních předpokladů 
pouze jednou a výsledky testu jsou mu započítány do přijímacího řízení 
na všechny studijní programy, na něž se přihlásil a u nichž je test 
studijních předpokladů součástí přijímacího řízení

• test studijních předpokladů je svým charakterem výkonovou zkouškou, 
při kterém uchazeč plní určitá kognitivní zadání

• smyslem a cílem je ověřit, zda by mohl uchazeč zvládnout požadavky, 
které by na něj obecně kladlo studium na vysoké škole



Titulem Bc. to vůbec nemusí skončit…

Nabízíme Ti navazující magisterské programy:
Řízení volnočasových aktivit

Sociální pedagogika



Ve studijním plánu najdeš předměty jako
tvorba vzdělávacího programu

andragogika
řízení a rozvoj lidských zdrojů

projektové řízení a fundraising
školská legislativa

řízení výchovných a vzdělávacích institucí
projektování volnočasových aktivit

marketingové řízení
atd.

Řízení volnočasových aktivit
Oblasti uplatnění jsou velmi podobné jako u bakalářského oboru Vychovatelství.
Absolvent navazujícího magisterského programu je lépe připraven
i pro působení v manažerských pozicích.

Samozřejmou součástí studia jsou odborné praxe, možnost studia v zahraničí, 
skvělý kurz zážitkové pedagogiky a mnoho dalšího :-)



Napiš nám:
pavla.vyhnalkova@upol.cz (Vychovatelství)

tereza.buchtova@upol.cz (Řízení volnočasových aktivit)

Sleduj nás:
https://www.pdf.upol.cz/kpg/ | @upsspdfupol

A HLAVNĚ SE PŘIHLAS!
TĚŠÍME SE NA TEBE :-)

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

