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1. Složení rady studijního programu B7531 Předškolní a mimoškolní pedagogika
Předseda:

Doc. PaedDr. Daniela Mandysová (KHK)

Členové:

MgA. Eva Gažáková (KPG)
doc. PaedDr. Jarmila Honzíková Ph.D. (KMT)
Mgr. Petra Kalistová (KTV)
PhDr. Štěpánka Lišková, Ph.D. (KHK)
Mgr. Vladimíra Lovasová, Ph.D. (KPS)
PhDr. Jaroslava Nováková Ph.D. (KČJ)
PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D. (KMT)
Mgr. Milan Podpera (KPG)
doc. PaedDr. Ladislav Podroužek Ph.D. (KPG)
PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D. (KVK)

Studijní obor

Číslo oboru

Forma
studia

Platnost
akreditace

Učitelství pro mateřské školy

7531R001

PS, KS

31. 3. 2020

2. Činnost rady
Rada v uplynulém období úzce spolupracovala při implementaci studijního plánu dle nové akreditace.
Dne 14. 10. 2016 se rada sešla a seznámila se změnami ve studijních plánech v rámci nové akreditace
a vyhodnotila jejich implementaci a rozběh nového studijního plánu v aktuálním akademickém roce.
Řešila organizační a obsahové záležitosti studijního programu. Rozhodla o postupu a vytvoření
pracovní skupiny pro změnu okruhů státních závěrečných zkoušek, tak aby lépe umožňovaly
propojovat teoretické a didaktické obsahy napříč danými obory.
Rada byla seznámena s chystaným projektem ESF „Mateřské školy jako centra kolegiální podpory v
oblastech zaměřených na individualizaci vzdělávání a rozvoj kreativity“ do kterého se v případě
realizace zapojí didaktici kateder podílejících se na výuce programu.

3. Projednané změny ve studijním programu a studijních plánech
Na setkání rady byla domluvena kontrola studijních plánů a zaslání změn v názvech předmětů,
garantech a cílech předmětů. Následně byly ve spolupráci s proděkanem pro studijní záležitosti
provedeny následující změny ve studijních plánech:
Změny ve studijním plánu Učitelství pro MŠ pro verzi 2017/2018 pro oba typy studia (PS a KS):
KPG/OSR změnit na kreditově i obsahově stejný předmět se zkratkou KPG/OASR, přesunout z 1.
ročníku ZS do 1. ročníku LS
KPG/KS1 zrušit vyučující: Michaela Soukupová, Pavla Sovová
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KPG/MPV1 zrušit vyučující: Sovová, Moravcová
KPG/MPV2 zrušit vyučující: Sovová
KPG/XPV2 zrušit vyučující: Sovová
KPG/XPS1 zrušit vyučující: Sovová
KPG/XPS2 zrušit vyučující: Sovová
KPG/XPN zrušit vyučující: Sovová, Matějovicová
KPG/PPG1 zrušit vyučující: Sovová
Změna v učebním plánu KTV pro MŠ na 2017/2018:
KTV/TVLK - garant Petra Kalistová, vyučující: Petra Kalistová, Luboš Charvát, Gabriela Kavalířová, Věra
Knappová (změna)
KTV/TVDI - garant Petra Kalistová, vyučující: Petra Kalistová (změna)
vznik nového výběrového předmětu (z důvodu možnosti naplnit plánovanou spolupráci s univerzitní
mateřskou školou)
KPG/XPA Asistentská praxe v mateřské škole – podrobnosti viz samostatná příloha

4. Hodnocení provádění studijního programu
Rada neshledala žádné závažnější nedostatky v realizaci studijního programu. Drobné organizační a
studijní problémy jsou řešeny v kooperaci garanta oboru, koordinátora katedry pedagogiky a
jednotlivých vyučujících, případně studijního oddělení či vedení fakulty.
Vyhodnocení nového studijního programu jako takového bude plně možné po jeho rozběhnutí ve
všech ročnících studia. Rada bude na svých setkáních hodnotit průběžně po zavedení v jednotlivých
ročnících.

Plzeň, 30. 1. 2017

doc. PaedDr. Daniela Mandysová
předseda rady
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