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CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA PF JU 
 
 

 Na základě rozhodnutí kolegia rektora Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích si každý student v bakalářském studijním programu může během 
svého tříletého studia zapsat pouze dva předměty volitelné tělesné výchovy či 
kurzovní výuky (jeden v zimním a jeden v letním semestru). Na další 
tělovýchovné kurzy se student může přihlásit prostřednictvím celoživotního 

vzdělávání (dále jen „CŽV“) v rámci nabídky otevřených zájmových kurzů 
Pedagogické fakulty JU. Informace včetně ceny jednotlivých kurzů jsou 
zveřejněny na webových stránkách: https://czv.jcu.cz/cs/kurzy-pro-verejnost.  
 

 Pedagogická fakulta JU uskutečňuje řadu programů a kurzů CŽV zaměřených na 
další vzdělávání pedagogických pracovníků, jako jsou: 

a) studium ke splnění kvalifikačních předpokladů (dle § 2 až § 6b vyhlášky 
č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační 
komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších 
předpisů, dále jen „vyhláška č. 317/2005 Sb.“); 

b) studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů (dle § 7 až § 9 vyhlášky 
č. 317/2005 Sb.) a  

c) studium k prohlubování odborné kvalifikace (dle § 10 vyhlášky č. 317/2005 
Sb.). 

 

 PF JU také v souladu s ustanovením § 108 odst. 2 písm. c) zákona č. 435/2004 
Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o zaměstnanosti“), realizuje rekvalifikační kurzy. 
 

 Dále Pedagogická fakulta JU uskutečňuje programy a kurzy CŽV zaměřené na 
další zájmové vzdělávání, které jsou určené všem zájemcům bez ohledu na jejich 
dosažené vzdělání nebo kvalifikaci. Další zájmové vzdělávání může mít podobu 

a) dětské a juniorské univerzity; 

b) programů realizovaných v rámci univerzity třetího věku; 

c) samostatných kurzů zájmového vzdělávání.  
 

 Studium v programu CŽV nezakládá jeho účastníkům právní postavení studenta 
ve smyslu ustanovení § 60 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 
a o změně a doplnění dalších zákonů. 
 

 Zájemci o programy CŽV jsou přijímáni na základě přijímacího řízení, podmínky 
přijímacího řízení stanoví popis zveřejněný na internetových stránkách 
Pedagogické fakulty JU. 
 

 CŽV se poskytuje za úplatu.  
 
Podrobnější informace o CŽV a jednotlivé studijní plány programů CŽV  
jsou dostupné na webových stránkách fakulty / oddíl celoživotní vzdělávání: 
https://www.pf.jcu.cz/education/department/czv/.  
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