
Obecné předpoklady pro výkon povolání v Ponton z.s. 

 

 Uchazeč o zaměstnání v projektu musí být: 

 plně způsobilý k právním úkonům 

 mít odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonává – (pedagog) 

 být bezúhonný (výpis z RT bez záznamů znemožňujících výkon pozic v projektu) 

 zdravotně způsobilý (potvrzení od lékaře) 
 

 

Získávání odborné kvalifikace pedagogických pracovníků 

 
Učitel mateřské školy - pedagog 

            (1) Učitel mateřské školy získává odbornou kvalifikaci 

a) vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu v oblasti 
pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů mateřské školy, 

b) vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu studijního oboru 
pedagogika, případně v akreditovaném studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené 
na přípravu učitelů prvního stupně základní školy, vychovatelství nebo pedagogiku volného času, a 
vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu 
učitelů mateřské školy, 

c) vyšším odborným vzděláním získaným ukončením akreditovaného vzdělávacího programu vyšší odborné 
školy1)v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu učitelů mateřské školy, 

d) vyšším odborným vzděláním získaným ukončením akreditovaného vzdělávacího programu vyšší 
odborné školy v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu vychovatelů a vzděláním v programu celoživotního 
vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů mateřské školy, 

e) středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením vzdělávacího programu středního 
vzdělávání1) v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu učitelů mateřské školy, 

f) středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením vzdělávacího programu středního 
vzdělávání v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu vychovatelů a vykonáním jednotlivé zkoušky8), která 
svým obsahem a formou odpovídá zkoušce profilové části maturitní zkoušky z předmětu zaměřeného na 
pedagogiku předškolního věku, nebo 

g) vzděláním podle odstavce 2 písm. a) nebo b). 

            (2) Učitel mateřské školy, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě nebo škole zřízené 
pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, získává odbornou kvalifikaci 

a) vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu v oblasti 
pedagogických věd zaměřené na speciální pedagogiku, 

b) vyšším odborným vzděláním získaným ukončením akreditovaného vzdělávacího programu vyšší 
odborné školy v oboru vzdělání zaměřeném na speciální pedagogiku, nebo 

c) vzděláním stanoveným pro učitele mateřské školy podle odstavce 1 a vysokoškolským vzděláním 
získaným studiem v akreditovaném bakalářském studijním programu v oblasti pedagogických věd 



zaměřené na speciální pedagogiku, nebo vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném 
vysokou školou a zaměřeném na speciální pedagogiku. 

 

 

Speciální pedagog 

Speciální pedagog získává odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním získaným studiem v 

akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd 

a) zaměřené na speciální pedagogiku, 

b) zaměřené na pedagogiku předškolního věku nebo na přípravu učitelů základní školy nebo na přípravu 

učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy nebo na přípravu vychovatelů a doplňujícím 

studiem k rozšíření odborné kvalifikace uskutečňovaném vysokou školou, nebo 

c) studijního oboru pedagogika a doplňujícím studiem k rozšíření odborné kvalifikace uskutečňovaném 

vysokou školou. 

 

Terénní pracovník: 

Musí splňovat kvalifikační předpoklady dané zákonem o sociálních službách 108/2006 Sb, zejména par.110 

a 116. 

 


