
 

  

 

KVALIFIKAČNÍ POŽADAVKY PRO POZICI ŠKOLNÍHO SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA 
V ŠABLONÁCH OP JAK 

 

Na základě zkušeností s prokazováním splněné kvalifikace speciálního pedagoga v předchozích 

šablonách a nově na základě dotazů škol i poraden si Řídicí orgán OP JAK dovoluje upozornit na nutnost 

splnění kvalifikačních předpokladů ke dni zahájení činnosti speciálního pedagoga pro projekt a uvést 

několik nejčastějších příkladů z praxe. 

 

Podmínkou výkonu činnosti školního speciálního pedagoga je splnění kvalifikačních předpokladů 

pro danou pozici v souladu se zákonem o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb. Rovněž je 

přijatelné, pokud je kvalifikace získána vysokoškolským vzděláním v akreditovaném magisterském 

studijním programu zaměřeném na speciální pedagogiku a přípravu učitelů základních škol nebo na 

speciální pedagogiku a přípravu učitelů středních škol. 

V souladu se zákonem o pedagogických pracovnících musí být speciální pedagog absolventem 

magisterského studijního programu v oblasti pedagogických věd: 

a) zaměřeného na speciální pedagogiku, kde je zahrnut studijní program Speciální pedagogika 

(všechny studijní obory). Na starších diplomech může být uvedeno Učitelství pro školy 

pro mládež vyžadující zvláštní péči, Vychovatelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči, 

Vychovatelství osob vyžadujících zvláštní péči, Vychovatelství pro speciální zařízení, Učitelství 

pro speciální školy, Integrované studium speciální pedagogiky – učitelství na speciálních 

školách. 

b) zaměřeného 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 v délce trvání nejméně 350 hodin. 

c) studijní obor pedagogika a doplňujícím studiem k rozšíření odborné kvalifikace 

uskutečňovaném vysokou školou v délce trvání nejméně 350 hodin. 

 

Aby ŘO OP JAK co nejvíce zpřehlednil oblast kvalifikačních požadavků, byl u výzvy uveřejněn Manuál 

ke kvalifikačním předpokladům Šablony OP JAK. Manuál je dostupný na odkazu: 

https://opjak.cz/vyzvy/vyzva-c-02_22_002-sablony-pro-ms-a-zs-i/. 

 

NĚKOLIK PŘÍKLADŮ KVALIFIKACE Z PRAXE 

1. Vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru Učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní 

péči – osoba kvalifikována pro pozici školní speciální pedagog ZŠ. 

2. Absolvování celoživotního vzdělávání v oblasti speciální pedagogiky nebo rozšiřujícího studia 

speciální pedagogiky před účinností zákona o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb., 

https://opjak.cz/vyzvy/vyzva-c-02_22_002-sablony-pro-ms-a-zs-i/
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tj.  před 1. 1. 2005, a splnění podmínky, že pracovník nastoupil do pedagogicko-psychologické 

poradny, speciálně-pedagogického centra do konce roku 2004 a pracoval zde do konce roku 

2014, případně pracoval jako školní speciální pedagog, lze uplatnit výjimku MŠMT – osoba 

kvalifikována pro pozici školní speciální pedagog ZŠ. 

3. Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu Učitelství pro základní školy 

a absolvování programu celoživotního vzdělávání v systému DVPP v programu Speciální 

pedagogika pro učitele v rozsahu 350 hodin – osoba není kvalifikována pro pozici školní 

speciální pedagog ZŠ. 

Studium „Speciální pedagogika pro učitele“ je zaměřeno na didaktiku, nikoliv diagnostiku. 

Osoby s tímto osvědčením mohou působit jako učitelé pro žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami, nikoliv jako speciální pedagogové. 

 

Jedinou možností, jak získat kvalifikaci speciálního pedagoga v rámci celoživotního vzdělávání, je 

absolvování „Doplňujícího studia k rozšíření odborné kvalifikace“ dle § 6a Vyhlášky č. 317/2005 Sb., 

o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Některé vzdělávací instituce uvádějí na osvědčení 

tento odkaz na konkrétní paragraf vyhlášky, nicméně není povinností takto přesně specifikovat 

doplňující studium. Pokud na certifikátu není uveden přesný odkaz na paragraf vyhlášky, nemusí se 

jednat o tento typ doplňujícího studia. Doporučujeme proto raději konzultovat prokazovanou 

kvalifikaci s konkrétní vysokou školou, která studium nabízí, případně vznést dotaz na konzultační 

linku pro šablony OP (email: dotazyZP@msmt.cz), která předá dotaz k posouzení kompetentním 

osobám. 

 

V Praze dne 23. 8. 2022 


