
Pedagogická fakulta JU v  Českých Budějovicích nabízí od zimního semestru 2022/2023 
Studium k prohlubování odborné kvali� kace učitelství českého jazyka pro žáky s odlišným 
mateřským jazykem na ZŠ a SŠ.

Studiem získává jeho absolvent způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost 
v oblasti výuky českého jazyka pro cizince na základní a střední škole. Akreditace tohoto 
vzdělávacího programu vychází z vyhlášky č. 317/2005 Sb., § 10, o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických 
pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Program je akreditován MŠMT v systému dalšího 
vzdělávání pedagogických pracovníků, číslo akreditace Č.j.: MSMT- 20219/2020-3-518.

Cílová skupina:
Vzdělávací program je určen v  rámci CŽV učitelům, kteří úspěšně absolvovali studium 
učitelství českého jazyka a literatury pro druhý stupeň základní školy nebo střední školy 
a kteří si chtějí prohloubit svou odbornou kvali� kaci o aktuální teoretické a praktické otázky 
související s výukou českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem na ZŠ a SŠ.

Cíle studia:
Program je zaměřen na získávání metodických a didaktických znalostí v  oblasti výuky 
češtiny jako cizího jazyka na ZŠ a SŠ. Účastníci programu si osvojí nejnovější teoretické 
poznatky z lingvistiky (fonetiky, morfologie, lexikologie, slovotvorby, syntaxe), z didaktiky 
českého jazyka pro cizince pro ZŠ a SŠ, z literatury, z české kultury, českých reálií a dějin 
zaměřených především na aktuální témata související s výukou žáků cizinců.

Rozsah studia:
Program bude realizován v průběhu tří semestrů s časovou dotací 200 hodin přímé výuky, 
výuka probíhá v šestihodinových blocích po dobu 40 týdnů, a to vždy v pondělí od 14.00 
– 17.00 hod.

Přihláška: 
Přihláška je dostupná na https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html

Úplata za studium CŽV:
Úplata za každý semestr činí 9 500,- Kč, celkem 28 500,-Kč.

Odborný garant: doc. PaedDr. H. Andrášová, Ph.D. 
e-mail: andras@pf.jcu.cz, tel.: 387 773 222

Organizační garant: Centrum DVPP 
e-mail: jandova@pf.jcu.cz, tel.: 387 773 324

NABÍDKA STUDIA K PROHLUBOVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE 
UČITELSTVÍ ČESKÉHO JAZYKA PRO ŽÁKY S ODLIŠNÝM
MATEŘSKÝM JAZYKEM NA ZŠ A SŠ

Bližší informace:


