Zápis ze setkání studijní proděkanky se studenty k problematice nových kurzů
CŽV konané dne 24. 9. 2013

Přítomni: doc. Martínková (studijní proděkanka), RNDr. Řezníčková (garantka DPS geografie),
doc. Klímová, doc. Kachlík (garant DPS geologie), RNDr. Morávková (garantka DPS biologie),
prof. Čtrnáctová (garantka DPS chemie), Ing. Fraňková (vedoucí studijního oddělení), L.
Šafratová (studijní referentka, která má kurzy CŽV na starosti)

Informace doc. Martínkové:
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●
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●

●

Od akademického roku 2013/2014 je ukončeno mimořádné studium k získání
pedagogické způsobilosti na PřF UK - vzhledem k problémům s akreditací již není možné
vydat osvědčení pro absolventy tohoto studia ve stávající podobě a obecně bylo nutno
tento druh výuky legislativně ošetřit jinak.
Každým rokem se stále zvyšoval počet zájemců o mimořádné studium (nyní 130).
Filozofická fakulta, se kterou jsme spolupracovali jak v řádných učitelských oborech, tak
v rámci mimořádného studia, má omezenou kapacitu pro výuku pedagogickopsychologického bloku. Z tohoto důvodu nasadila “tržně” ceny za výuku velmi vysoko.
Zvoleným řešením ze strany PřF je vznik nových kurzů CŽV s analogickou obsahovou
náplní jako mimořádné studium k získání pedagogické způsobilosti. Kurzy CŽV lze (na
rozdíl od “mimořádného studia”) akreditovat u MŠMT a pro jejich absolventy můžeme
vydávat nerozporné osvědčení.

Nové kurzy CŽV se nazývají “Doplňující pedagogické studium” (DPS) a jsou
rozděleny na obor biologie, geografie, chemie a geologie. Pro biology a geografy
jsou vytvořeny kurzy dva - jeden pro studenty PřF (de facto náhrada “mimořádného
studia”) a druhý pro externisty (z jiných VŠ, případně pro učitele z praxe, kteří si
dodělávají oprávnění k působení jako pedagogové). Pro chemiky a geology bude kurz
pouze jeden, společný pro obě skupiny zájemců.
Stávající studenti zapsaní v mimořádném studium budou na vlastní žádost bezplatně
převedeni do nových kurzů CŽV.
Cena nových kurzů CŽV bude vyšší, nicméně je stále dotována fakultou. Do budoucna se
budeme snažit podporovat nadané studenty.
Zdůvodnění nárůstu ceny nově akreditovaných kurzů CŽV: fakulta stále kurzy dotuje ve
smyslu úhrady nákladů na výuku didaktiky daných oborů na PřF, nicméně největší
položkou je pedagogická praxe, kterou si nově musí studenti hradit sami – jednotlivé
sekce to u vzrůstajícího počtu studentů již nejsou schopny zaplatit. Významnou částkou
v ceně kurzů je také úhrada spolupracující fakultě, která zabezpečuje pedagogickopsychologický blok (na této úhradě se studenti nově budou podílet).
Cca 130 současných studentů mimořádného studia bude na základě vlastní žádosti
převedeno do kurzů CŽV a již splněné předměty (povinnosti) budou uznány (po
odsouhlaseni jednotlivých didaktických garantů).
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U převedených studentů z mimořádného studia do CŽV kurzů zůstávají stejné finanční
podmínky jako když se do programu přihlásili (aby dostali osvědčení kromě jiných
podmínek uhradí druhou polovinu z 2500,- Kč tj. 1250,- Kč - tyto studenty budou ještě
stále letos dotovat jednotlivé sekce).
Převedení studenti (130 studentů) dostanou na dokončení lhůtu 2 let – do konce
akademického roku 2014/2015 (konec září 2015).
Kurzy CŽV – žádosti o akreditace podány začátkem srpna, potvrzení o akreditaci prozatím
nemáme - očekáváme na začátku října. Studenti mimořádného studia následně
dostanou informace na mail, podrobné informace budou zveřejněny na webových
stránkách.
V nových kurzech CŽV bude některá výuka probíhat blokově, během několika víkendů –
6-8 víkendů (pátek odpoledne, sobota dopoledne) – hlavně pedagogicko-psychologický
blok. Považujeme za žádoucí, aby se řádní studenti učitelských oborů nemíchali při výuce
pedagogicko-psychologického bloku se studenty CŽV kurzů v rozvrhované výuce.
Výstupem po úspěšném absolvování kurzů CŽV bude osvědčení o absolvování
vzdělávacího programu pořádaného v systému dalšího vzdělávání pedagogických
pracovníků 2. stupně základní škol a středních škol (tj. kurzu CŽV) s uvedením čísla
akreditace na hlavičkovém papíře University Karlovy. Tento doklad však nebude vydán,
dokud neukončíte magisterské studium na PřF UK (nebo adekvátní vzdělání na jiné VŠ –
budete Mgr. nebo Ing. v přírodovědném oboru daného směru)
Nově jsme navázali spolupráci s Pedagogickou fakultou (pedagogicko-psychologický blok
pro kurzy CŽV), která požaduje nižší ceny; Filosofická fakulta stále vzdělává naše řádné
studenty didaktických oborů. Od tohoto rozdělení spolupráce mezi obě fakulty si
slibujeme větší konkurenci, která přispěje ke zkvalitnění výuky pedagogickopsychologického bloku.
Alternativou ke kurzům CŽV pro získání doplňující pedagogické způsobilosti je studium
navazujících magisterských učitelských oborů v řádném studiu. Další alternativou je
studium těchto navazujících magisterských učitelských oborů jako další studium
(paralelně s odborným neučitelským oborem). V obou těchto případech je studium
zdarma nebo za symbolickou cenu (za studium dalšího studijního programu je poplatek
cca 2500,-Kč za akademický rok při nedodržení paralelnosti těchto studií).
Pokud chcete zahájit vzdělávání v kurzech CŽV ještě tento akademický rok, pak je nutno
se přihlásit (nebo požádat o převod z mimořádného studia do kurzů CŽV) do konce října
2013. Pokud budete chtít začít navštěvovat kurzy CŽV až příští akademický rok, přihlásíte
se do konce září 2014.
Poslední termín pro podání žádosti o převod z mimořádného studia do kurzů CŽV je
stanoven na červen 2014, ale i pak platí, že i v tomto případě musí být za daných
podmínek kurz CŽV dokončen do konce září 2015.

Cena nově akreditovaných kurzů (pro studenty kteří nebyli převedeni z mimořádného studia):
Celkem jsou kurzy CŽV koncipovány na čtyři semestry (=standardní doba studia kurzu CŽV). Platba
bude za každý započatý semestr (k 25. říjnu pro ZS a k 25. únoru pro LS).

Pro biology a geografy budou existovat dva kurzy CŽV - jeden pro studenty PřF (de facto náhrada
“mimořádného studia”) a druhý pro externisty (z jiných VŠ, případně pro učitele z praxe, kteří si
dodělávají oprávnění k působení jako pedagogové). Pro chemiky a geology bude kurz pouze jeden,
společný pro obě skupiny zájemců.
Uvedené ceny jsou maximální možné - dojde li k ušetření na straně výdajů, je možné že budou nižší.
Biologie pro studenty PřF UK
Biologie

2 100,- Kč/semestr

(8 400,- Kč celkem)

max. 4 500,- Kč/semestr

(max. 18 000,- Kč celkem)

Geografie pro studenty PřF UK

2 500,- Kč/semestr

(10 000,- Kč celkem)

Geografie

max. 4 500,- Kč/semestr

(max. 18 000,- Kč celkem)

Chemie

max. 4 400,- Kč/semestr

Geologie

(max. 17 600,- Kč celkem)

max. 4 400,- Kč/semestr

(max. 17 600,- Kč celkem)

Dotazy studentů:
1) Je počet studentů omezen?
- horní hranice omezena není – není třeba se obávat, že byste se z kapacitních důvodů
nedostal, dolní (pro otevření kurzu CŽV) ano (minimálně 10 resp. 8 chemie + geologie;
ideálně 30 studentů). U chemie a geologie je možné, že se v budoucnu budou kurzy v případě
malého zájmu otevírat jednou za dva roky – malý počet účastníku kurzy výrazně prodražuje
(chemie a geologie nabízí slevy v případě účasti více studentů).
2) Jak se budou převádět uznané předměty?
- předměty (povinnosti) splněné v rámci mimořádného studia budou do stávajících kurzů CŽV
převedeny (uznány) na základě schválení garanta (výčet předmětů, které budete chtít takto
převést, resp. uznat bude Vámi uveden na „Žádosti o převod z mimořádného studia do kurzů
CŽV“ a potvrzen garantem).
3) Jak bude vypracován rozvrh?
- bude v blocích, hlavně pedagogika a psychologie pro akademický rok 2013/2014 bude až
v letním semestru (v dalších letech se s tímto blokem bude začínat v zimním semestru).
Některé předměty kurzů CŽV budou klasicky rozvrhovány (primárně pro studenty učitelství a
podle počtu zájemců z CŽV mohou být přidány paralelky - týká se oborových didaktik) –
detaily se domluví s příslušnými garanty.
4) Je možnost dokončit státnice na Filozofické fakultě a potom požádat o převedení do CŽV?
- kdo pouze začal s mimořádným studiem a má málo absolvovaných předmětů z FF, bude
pokračovat v pedagogicko-psychologickém bloku (víkendových kurzech) na Pedagogické
fakultě (podle domluvy s pedagogy se podle již splněných povinností na FF nebude možná

muset některých částí bloku zúčastnit). Individuální případy konzultovat s garanty – po
písemném doporučení garanta je možné dokončit psychologicko-pedagogický blok na FF
(např. pokud chybí pouze 1 předmět či státnice).
5) Lze uznávat jednotlivé předměty splněné v předchozím mimořádném studiu?
- ano – posoudí garanti (vyjádří se na „Žádosti o převod z mimořádného studia do kurzů
CŽV“, viz dřívější otázka).
6)

Budou studijní plány kurzů CŽV stejné jako studijní plány mimořádného studia?
- Budou velmi podobné (analogické), v řadě případů budou trochu jednodušší (ale neplatí to
úplně univerzálně). Plány budou po obdržení akreditace zveřejněny na webu.

7)

Jaká je minimální doba studia?
- minimální doba studia není stanovena, ale kuzy CŽV jsou koncipovány na čtyři semestry a
praxe lze jen těžko stihnout za rok. Individuální případy prosím konzultovat s garantem.
Každopádně nelze studovat a navštěvovat žádnou část kurzů CŽV bez přihlášení a zaplacení
poplatku na daný semestr (případně prosím detaily konzultujte s příslušným garantem).

8)

Jak to bude s přerušením kurzu, když chci vyjet do zahraničí?
- Pravděpodobně půjde přerušit - tak, že za daný semestr (možná jen celý akademický rok)
nebudou muset být uhrazeny poplatky - v tom případě nepůjde plnit žádné povinnosti z
kurzů CŽV. Přerušení studia však v rámci CŽV není doporučeno, kvůli celkové maximální době
kurzu.
Chemie a geologie – celková max. doba kurzu 4 (upřesněno po dohodě s garanty po schůzce
se studenty) roky (v tom je zahrnut eventuální čas výjezd, mateřská dovolená apod.). Biologie
a geografie – celková max. doba kurzu 3 roky. Po uplynutí max. doby je účast studenta
v kurzu ukončena bez vystavení osvědčení. Student může začít znovu znova a opět se do
kurzů CŽV přihlásit.

9)

Kolik hodin je v nových kurzech CŽV – chemie vyhrazeno pro pedagogické praxe?
- Pedagogické praxe je 40 hodin (ped. praxe I. a ped. praxe II.) (viz. Přesné studijní plány na
internetové stránce věnované CŽV – tato stránka bude zpřístupněna hned, jakmile bude
potvrzena akreditace kurzů)

10)

Když vím, že se výuky nebudu moct v zimním semestru účastnit a chci se chodit až od
letního semestru, půjde to?
- Ne, je nutno se přihlásit do konce října 2013 (ale stále pracujeme na variantě, že byste
v semestrech ve kterých nebudete kurz CŽV navštěvovat neplatilo – stále ale platí ta
maximální délka studia)

11)

Když mi chybí jeden nebo dva předměty do ukončení mimořádného studia?
-Je vždy třeba se individuálně domluvit s garantem – podat žádost o převedení
z mimořádného studia do kurzu CŽV do konce října a vyznačit, co již máte splněno - garant

posoudí a pravděpodobně uzná. V každém případě osvědčení budou vydávána už jen pouze
v rámci kurzů CŽV.
12) Lze zaplatit poplatek později než na konci října 2013?
- ano – vzhledem k pozdějšímu zpřístupněni informací (jakmile budeme mít doklad o
akreditaci) budeme posunovat termín pro zaplacení poplatku pro zimní semestr na 25.
listopadu 2015 (převedení studenti z mimořádného nic neplatí – jen tu druhou půlku z 2500,před vystavením osvědčení).
13) Bude se evidovat nové kurzy CŽV v SIS?
- nejspíš ano, bude upřesněno
14) Mohu začít až v 2. semestru?
- to nelze, přihlášky se budou podávat do konce září předchozího akademického roku (letos
výjimečně až do konce října) + viz odpověď na otázku 10
15)

Je nutné přinést zápisové listy mimořádného studia do dalšího studia?
- mimořádné studium v akademickém roce 2013/2014 přestane existovat - přinést zápisové
listy na studijní není potřeba. Do konce října 2013 je ale třeba požádat o převedení do kurzů
CŽV (výjimečně a nejpozději do konce června 2014 – ale I tak musí dokončit za daných
podmínek do konce září 2015).

16)

Proč jsou části kurzů naplánovány na víkend?
- jedná se o pátek odpoledne a sobotu dopoledne (je vyhověno zaměstnaným, pro které jsou
kurzy CŽV také koncipovány a nejsou problémy s překryvy rozvrhů).

17)

Studenti mimořádného studia převedeni do CŽV – do konce září 2015 bezplatně?
- ano (resp. musí zaplatit druhou půlku z 2500,- před vystavením osvědčení, jak bylo pro ně
známo před zápisem na mimořádné studium). Když student kurz nestihne dokončit do této
dvouleté lhůty, tak musí zaplatit za další semestry jako každý jiný účastník CŽV.

18)

Když mám dodělaný zimní semestr a chci se přihlásit do letního?
- přihlásit se do konce října 2013 – viz otázka 10 a 14

19) Jak to bude se státnicí – když půlku studia absolvuji na FF a půlku na PedF?
- anotace předmětů pedagogicko-psychologického bloku obou fakult je podobná (varianta na
PedF je dokonce možná kratší), se státnicemi by neměl být problém. Tyto případy konzultujte
individuálně s příslušnými garanty.

Zapsala: Markéta Trakslová

Setkání vedla doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D.

