
ÚSTAV 

PROFESNÍHO ROZVOJE 

PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLSTVÍ

Chcete změnit svoji profesi a  stát se učitelem?

Být člověkem, jehož povolání je posláním?

Vystudovat můžete v jakémkoli věku a při zaměstnání!

Nabízíme Vám studium k získání učitelské kvalifikace!

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM K ZÍSKÁNÍ 
KVALIFIKACE

1. pro učitele všeobecně vzdělávacích 

předmětů střední školy a pro učitele 

II. stupně základní školy

2. pro učitele uměleckých škol:  ZUŠ, SUŠ a 

konzervatoří

Tyto naše vzdělávací programy absolvovaly stovky 

učitelů, v akademickém roce 2016/2017 bude 

zahájen již 20. ročník. Výuka je pravidelně jednou 

za 14 dnů, vždy v úterý. Veškeré informace 

o podmínkách přijetí, termínech přihlášení a 

zahájení výuky najdete na našich stránkách:

http://www.pedf.cuni.cz/uprps

Přihlášky zasílejte na adresu Pedagogická fakulta 

UK, studijní oddělení – paní Ivana Merellová, 

M. Rettigové 4, 116 39 Praha 1, na obálce 

s poznámkou "ÚPRPŠ”

Garant programů: PhDr. Jana Kohnová, Ph.D.

Kontakt: Bc. Monika Doubková 

monika.doubkova@pedf.cuni.cz

 

VÝZKUMNÉ ZAMĚŘENÍ ÚPRPŠ

1. Oblast dalšího vzdělávání učitelů a jejich 

profesního rozvoje, pedeutologie

Vědecké publikace a výzkumy zaměřené na profes-

ní rozvoj učitelů a další aktivity:

http://uprps.pedf.cuni.cz/uprps

(pod jménem J. Kohnová)

2. Výzkum integrace dětí cizinců do českých škol 

(Projekt získal podporu GAČR) 

Garant: Mgr. Yvona Kostelecká, Ph.D.

Informace o tomto výzkumu a publikacích na něj 

zaměřených najdete na: 

http://uprps.pedf.cuni.cz/uprps

(pod jménem Y. Kostelecká)

Informace o dalších výzkumech a publikacích 

najdete rovněž na adrese: 

http://uprps.pedf.cuni.cz/uprps

(u jmen pracovníků ústavu)
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AKTUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Letní škola historie

Díky velkému zájmu učitelů se v roce 2016 bude 

konat již 29. letní škola historie. Přednášet na ní 

budou přední čeští i zahraniční historikové 

i vynikající osobnosti z jiných oborů.

Letošní termín konání je od 1. do 5. července, 

v Praze. Program bude zveřejněn během dubna. 

Více informací na:

 http://uprps.pedf.cuni.cz/.

Garant projektu: 

PhDr. Jana Kohnová Ph.D. 

Mgr. Barbora Holubová

Kontakt: barbora.holubova@pedf.cuni.cz

SOUTĚŽ PRO UČITELE

Soutěž Labyrint světa

o cenu Vladimíra Jochmanna

Je vyhlašovaná ÚPRPŠ ve spolupráci se Vzdělávací 

nadací Jana Husa

Program je určen pro Českou republiku i Sloven-

skou republiku.

Smyslem programu je podpořit učitele, kteří 

v žácích a ve studentech podněcují zájem o historii, 

společnost a humanitní témata, ale mohou být 

odrazováni obecným tlakem na praktickou stránku 

výuky nebo na snižování její náročnosti. 

V programu budou podpořeny takové školní 

i mimoškolní aktivity, které mohou být inspirací 

pro další učitele, mají dlouhodobější charakter a 

jsou z hlediska běžné výuky nadstandardní.

Stejná podpora ve výši 30 tis. Kč se uděluje třem 

účastníkům s nejlepším projektem. 

Sledujte webové stránky ÚPRPŠ a Vzdělávací 

nadace Jana Husa

http://uprps.pedf.cuni.cz/uprps

Garant projektu: 

Mgr. Barbora Holubová

Kontakt: barbora.holubova@pedf.cuni.cz
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