
Odborná kvalifikace učitele 
informatiky  

pro pedagogickou činnost 



Právní rámec 

• RVP ZŠ - Informační a komunikační 
technologie, 1. a 2. stupeň základních škol. 

• RVP SŠ - Informatika a informační  
a komunikační technologie. 

• Zákon o pedagogických pracovnících – získání 
odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou 
činnost, VŠ vzdělání. 



Bakalářské studium 

• Dvouoborové studium – kombinace 
informatiky, matematiky, biologie, chemie, 
fyziky a geografie (PřF).  

• Možná je kombinace s dalšími obory FF nebo 
PdF.  

• Informační technologie ve vzdělávání (PdF). 



Příprava učitelů 1. stupně ZŠ 

• Chybí studijní obory Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 
se specializací na ICT nebo informační a 
komunikační technologie pro 1. stupeň ZŠ 
(PdF).  

 



Navazující magisterské studium 

• Učitelství informatiky pro střední školy 
jednooborové a dvouoborové. 

• Učitelství informatiky pro základní školy 
jednooborové a dvouoborové. 

• Dvouoborové studium učitelství – kombinace 
dvou studijních oborů z nabídky PřF, FF nebo 
PdF. 

 



Navazující magisterské studium 

• Informační technologie ve vzdělávání, 

• Informační technologie se zaměřením na 
vzdělávání, 

• Technická a informační výchova se zaměřením 
na vzdělávání,   

• nesplňují podmínky odborné kvalifikace 
učitele. 

 



Rozšiřující studium informatiky 

• Studiem k rozšíření odborné kvalifikace získává 
jeho absolvent 

• způsobilost vykonávat přímou pedagogickou 
činnost na jiném druhu školy, na jiném 
stupni školy, nebo 

• způsobilost vyučovat další předměty.  

 



Rozšiřující studium informatiky 

• Centrum celoživotního vzdělávání PřF 

• Rozšiřující studium Informatiky – rozšíření  
o obor, 4 semestry, kombinovaná forma  
s podporou Moodle, výuka v pátek odpoledne. 

• Rozšiřující studium Informatiky – rozšíření pro 
jiný druh školy, 2 semestry, studium vybraných 
předmětů. 

 

 

http://prf-czv.osu.cz/
http://prf-czv.osu.cz/nabidka/index.php?id=roz_studium&spec=3
http://prf-czv.osu.cz/nabidka/index.php?id=roz_studium&spec=3


Doplnění kvalifikace 

• Prodloužení lhůty pro zahájení studia pro 
nekvalifikované pedagogy. 

• Pedagogičtí pracovníci, kteří nesplňují 
odbornou kvalifikaci, tak mohou i nadále 
vykonávat přímou pedagogickou činnost ve 
školách a školských zařízeních s tím, že do  
31. prosince 2014 musejí zahájit studium, 
kterým odbornou kvalifikaci získají. 
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