
T e z e  

prováděcího právního předpisu, který má nabýt účinnosti současně s návrhem zákona, 

kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – vyhlášky, kterou se mění vyhláška 

č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a 

kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů 
 

 

K § 3 (studium pedagogiky) 

Dojde k navýšení délky trvání studia pedagogiky pro vychovatele a pro asistenta pedagoga 

z dosavadních nejméně 80 hodin; předpokládané navýšení cca 120 hodin. 

 

Doplněna budou do vyhlášky ustanovení podle rozšíření zákonného zmocnění pro vydání 

prováděcího předpisu (§ 28a odst. 2 návrhu zákona) – nová část upravující podrobnosti 

k dokumentaci o uskutečňování vzdělávacího programu a k náležitostem osvědčení. 

 

Rozsah, způsob vedení a doba uchovávání dokumentace o uskutečňování vzdělávacího 

programu: 

 

Vzdělávací instituce vede o uskutečňování vzdělávacího programu písemnou dokumentaci, 

která obsahuje 

a) přihlášky pedagogických pracovníků, 

b) prezenční listiny, třídní knihy nebo jinou dokumentaci o účasti pedagogických pracovníků a 

o uskutečnění vzdělávacího programu, včetně uvedení data a místa jeho konání, 

c) protokoly o ukončení vzdělávacího programu, jde-li o program, který se řádně ukončuje 

závěrečnou zkouškou nebo obhajobou závěrečné práce, 

d) obhájené závěrečné práce, ukončuje-li se daný vzdělávací program řádně obhajobou 

závěrečné práce, a 

e) evidenci vydaných osvědčení. 

 

Vzdělávací instituce musí uchovat dokumentaci k jednotlivému běhu vzdělávacího programu 

nejméně po dobu 5 let ode dne ukončení běhu vzdělávacího programu a dokumentaci podle 

odstavce 1 písm. c) po dobu 50 let ode dne vyhotovení. 

 

Náležitosti osvědčení: 

 

Osvědčení obsahuje tyto náležitosti: 

a) název a sídlo vzdělávací instituce, 

b) evidenční číslo a datum vydání, 

c) jméno a příjmení pedagogického pracovníka, 

d) datum a místo narození pedagogického pracovníka, 

e) druh dalšího vzdělávání, název vzdělávacího programu a délku jeho trvání v hodinách, 

f) číslo jednací a datum vydání rozhodnutí o akreditaci vzdělávacího programu a vzdělávací 

instituce, 

g) okruh pedagogických pracovníků, pro něž je vzdělávací program určen, 
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h) název závěrečné práce, pokud se studium ukončuje její obhajobou, 

i) otisk razítka vzdělávací instituce a podpis osoby oprávněné jednat jménem vzdělávací 

instituce. 
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