PRŮVODCE ÚČASTNÍKA
CELOŽIVOTNÍHO
VZDĚLÁVÁNÍ
Vážení účastníci a zájemci o vzdělávací programy Centra celoživotního vzdělávání
PdF UP v Olomouci, připravili jsme pro Vás průvodce, který Vám odpoví na časté
dotazy a přímo Vás navede na důležité odkazy na našich webových stránkách.

1. ROČNÍK STUDIA
 K zápisu si účastník přinese 2 fotky a doklad o zaplacení studia.
 Portál – při zápisu budou účastníci vyzváni k přihlášení se na Portál. Pro první
přihlášení účastník použije jako heslo své rodné číslo, ale bude vyzván ke změně
hesla, v případě nejasností je na webových stránkách manuál k přihlašování (obr.
CCV 1 – Odkazy na Portál UP).
 Předzápis předmětů vykonává studijní referent daného programu a účastník se
řídí rozvrhem hodin, který je na webu rozdělen dle ročníků a vzdělávacích
programů (obr. CCV 2 – 2 Rozvrhy hodin).
 Účastníci se řídí termíny uvedenými v harmonogramu daného akademického
roku, zde je velmi důležité hlídat si termíny splnění studijních povinností! (obr.
CCV 2 – 3 Harmonogram akademického roku).
 Přihlašování se na zkoušky, kolokvia a zápočty probíhá přes Portál, a to dle
požadavků vyučujících jednotlivých předmětů. Postup jak se dostat k zápisové
tabulce můžete vidět na obrázku (obr. CCV 1 – 1, 2, 3 Studium a výuka).
Obr. CCV 1: Odkazy na PORTÁL UP https://portal.upol.cz

 Dle harmonogramu, každý rok po splnění všech studijních povinností, účastník
odevzdává svému studijnímu referentovi ke kontrole výkaz o studiu (tzv. index).
Následně je mu vrácen při zápisu do dalšího ročníku studia. Odevzdání výkazu
o studiu je možné i poštou nebo do schránky CCV (přízemí Pedagogické fakulty ‐
první chodba nalevo).
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 Identifikační karta – slouží k využívání služeb univerzitní knihovny a menzy. Pro
účastníky programů CŽV není povinná, ale lze si ji vyřídit ve Zbrojnici nebo přes
studijního referenta, a to během celého akademického roku.
Obr. CCV 2: Odkazy na web Centra celoživotního vzdělávání www.ccv.upol.cz

ZÁKON, DLE KTERÉHO SE REALIZUJÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY CŽV
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.
V plném znění jej naleznete mezi dokumenty (obr. CCV 2 – 1 Dokumenty – Legislativa
a prováděcí normy). Do kterého paragrafu náleží Váš vzdělávací program, zjistíte
v hlavičkách tabulek, které jsou uloženy na odkaze Programy (obr. CCV 2 – 4
Programy celoživotního vzdělávání).
POZOR! Naše programy nemají formu diplomového studia. Pro získání titulu
Bc. a Mgr., byste museli studovat klasické studijní programy, které se realizují
nejen v prezenční (denní) formě, ale i v kombinované (dálkové) formě. Zde se pak
nabízí i paralelní studium, které je v podstatě placenou formou klasických
0studijních programů! Detaily k paralelní formě studia naleznete na odkaze
paralelní studium (obr. obr. CCV 2 – 5 Paralelní studium).
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POSLEDNÍ ROK STUDIA A ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY
(každý program má jinou délku studia, takže poslední rok studia je určen délkou studijního programu)

 V posledním roce studia musí účastník úspěšně ukončit předměty, do kterých byl
zapsán a splnit všechny studijní povinnosti, které jsou stanoveny daným
programem.
 Závěrečné zkoušky a detailní informace k nim jsou rozděleny dle paragrafů, do
kterých náleží daný vzdělávací program (obr. CCV 3 – 6 Závěrečné zkoušky).
 Okruhy závěrečných prací naleznete na webových stránkách (obr. CCV 3 – 6
Závěrečné zkoušky).
 Závěrečné práce – se formálně řídí vzorem, na webu v manuálech (obr. CCV 3 – 7
Dokumenty).
 Při odevzdání závěrečné práce účastník podává přihlášku k závěrečným zkouškám,
účastník ji najde na webu mezi formuláři (obr. CCV 3 – 7 Dokumenty).






ÚČASTNÍCI SE LEGISLATIVNĚ MUSÍ ŘÍDIT ŘÁDEM CCV PDF UP V OLOMOUCI,
zveřejněn je mezi Dokumenty ve složce Legislativa (obr. CCV 3 – 7 Dokumenty).
Zde naleznete např. i kreditový systém a klasifikační stupnici.
Uznání předchozího studia – se řídí Řádem CCV – článek 31.
 Formulář najdete v dokumentech – Žádost o uznání zápočtů a zkoušek.
Přerušení studia – se řídí Řádem CCV – článek 18.
 Obecný formulář – Žádost účastníka CCV je v dokumentech.
Předčasné ukončení studia – se řídí Řádem CCV – článek 32.
 Obecný formulář – Žádost účastníka CCV je v dokumentech.
Individuální studijní plán – je umožněn jen ve výjimečných případech a to po
domluvě s katedrou / ústavem, pod kterou spadá daný vzdělávací program.

Obr. CCV 3: Odkazy na web Centra celoživotního vzdělávání www.ccv.upol.cz
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STUDIJNÍ REFERENTI ‐ ROZDĚLENÍ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ
PaedDr. Irena Smetanová (tel.: +420 585 635 147, e‐mail: irena.smetanova@upol.cz)
Vzdělávací programy: Speciální pedagogika * Anglický jazyk – učitelství pro SŠ * Biologie – učitelství
pro SŠ * Český jazyk – učitelství pro SŠ * Hudební výchova – učitelství pro SŠ * Matematika –
učitelství pro SŠ * Německý jazyk pro 2. stupeň ZŠ * Německý jazyk – učitelství pro SŠ * Občanský
a společenskovědní základ – učitelství pro SŠ * Technická a informační výchova pro SŠ * Dějepis –
učitelství pro 2. stupeň ZŠ * Výchova k občanství – učitelství pro 2. stupeň ZŠ * Český jazyk – učitelství
pro 2. stupeň ZŠ * Přírodopis – učitelství pro 2. stupeň ZŠ * Informatika – učitelství pro 2. stupeň ZŠ *
Matematika – učitelství pro 2. stupeň ZŠ * Výchova ke zdraví – učitelství pro 1. stupeň ZŠ * Ochrana
člověka za mimořádných událostí – učitelství pro 1. stupeň ZŠ * Učitelství pro 1. stupeň ZŠ * Učitelství
pro MŠ * Anglický jazyk – učitelství pro ZŠ * Anglický jazyk – učitelství pro 1. stupeň ZŠ * Český jazyk
pro 2. stupeň ZŠ * Informatika pro 2. stupeň ZŠ * Matematika pro 2. stupeň ZŠ * Německý jazyk –
učitelství pro 2. stupeň ZŠ * Výchova k občanství pro 2. stupeň ZŠ * Dějepis pro 2. stupeň ZŠ *
Přírodopis pro 2. stupeň ZŠ * Ochrana člověka za mimořádných událostí pro 2. stupeň ZŠ * Výchova
ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ * Speciální pedagogika – suropedie * Speciální pedagog * Doplňující
didaktické studium německého jazyka * Doplňující didaktické studium anglického jazyka *
Specializovaná činnost v oblasti prostorové orientace osob se zrakovým postižením * Koordinátor ICT
* Anglický jazyk pro 1. stupeň ZŠ * Sbormistrovství * Muzejní a galerijní pedagogika.

Mgr. Martin Ivanovský (tel.: +420 585 635 149, e‐mail: martin.ivanovsky@upol.cz)
Vzdělávací programy: Doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ
* Pedagogické studium učitelů odborného výcviku * Pedagogické studium učitelů praktického
vyučování a odborného výcviku * Pedagogické studium pro vychovatele * Pedagogické studium pro
pedagoga volného času * Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů se zaměření
na VV * Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů se zaměření na HV *
Pedagogické studium učitelů praktického vyučování zdravotnických oborů * Asistent pedagoga *
Speciální pedagogika pro učitele MŠ * Speciální pedagogika pro učitele praktického vyučování nebo
odborného výcviku * Speciální pedagogika pro učitele odborného výcviku * Speciální pedagogika pro
vychovatele * Speciální pedagogika – logopedie se zaměřením na činnost logopedického asistenta *
Studium pedagogiky k získání kvalifikace učitele odborných předmětů SŠ * Studium pro výchovné
poradce * Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky * Specializovaná činnost v oblasti
environmentální výchovy * Specializovaná činnost speciálního pedagoga v oblasti školské logopedie *
Speciální pedagogika pro výchovné poradce * Podpora přirozeného rozvoje řeči dětí – primární
logopedická prevence * Canisterapeutický výcvik.

Ing. Igor Škarabella (tel.: +420 585 635 148, e‐mail: igor.skarabella@upol.cz)
‐ vedoucí Centra celoživotního vzdělávání PdF UP v Olomouci

Aktuality naleznete na webových stránkách www.ccv.upol.cz. Důležité
informace Vám budou zaslány přímo prostřednictvím osobního e‐mailu. Jsme
i na Facebooku, kde především zveřejnujeme novinky z naší nabídky. Novinky
naleznete i na webových stránkách (obr. CCV 3 – 8 Novinky).

Aktuální informace s námi můžete sdílet i na Facebooku.
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