
 
 

VOŠP Litomyšl 
Odborná kvalifikace absolventek oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika  

podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 

 
zaměření              do 31.8 2012                                            od 1. 9.  2012  

Pedagogika 
specifických činností   

speciální pedagogika  vychovatelka učitelka MŠ §6 odst. 1 písm. c)  

ve volném čase   vychov. dětí a žáků se SVP  učitelka MŠ pro děti se SVP § 6 odst. 2 písm. b)  

75-31-N/02   pedagog volného času vychovatelka §16 odst. 1 písm.d)  

Vzdělávací program     vychovatelka dětí a žáků se SVP § 16 odst. 2 písm. b)  

realizován od roku 2008     pedagog volného času §17 písm. c)  

      asistent pedagoga §20 odst. 1 písm. c)  

75-31-N/001 předškolní pedagogika  učitelka MŠ  učitelka MŠ §6 odst. 1 písm. c)  

realizován od roku 2001     pedagog volného času §17 písm. c)  

do roku 2010 denní st     asistent pedagoga §20 odst. 1 písm. c)  

do roku 2011 dálkové st pedagogika volného času  vychovatelka  vychovatelka § 16 odst. 1písm. d)  

   pedagog V. Č. pedagog V. Č. §17 odst. 1 písm. c)  

     asistent pedagoga §20 odst. 1 písm. c)  

Pedagogika pedagogika volného času  učitelka MŠ  učitelka MŠ §6 odst. 1 písm. c)  

specifických činností  76-44-7/01 vychovatelka  učitelka MŠ pro děti se SVP §16 odst. 1 písm. d)  

ve volném čase  s orientací na HV, TV, VV pedagog V. Č. pedagog volného času §17 písm. c)  

     asistent pedagoga §20 odst. 1 písm. c)  

76-44-7/00 speciální pedagogika Učitelka MŠ učitel MŠ §6 odst. 1 písm. c)  

Vzdělávací program    76-44-7/02 učitelka MŠ dětí se SVP  učitelka MŠ pro děti se SVP § 6 odst. 2 písm. b)  

realizován od roku 1996   vychovatelka vychovatel §16 odst. 1 písm. d)  

do roku 2002 denní st.   vychov. dětí a žáků se SVP  Vychovatelka dětí a žáků se SVP § 16 odst. 2 písm. b)  

do roku 2003 dálkové st     pedagog volného času §17 písm. c)  

 
    asistent pedagoga §20 odst. 1 písm. c)  

     



     

 

     

 

SPgŠ Litomyšl        Odborná kvalifikace absolventek SŠP oboru předškolní a mimoškolní pedagogika  
               podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 

                             
                      Do 31.8.  2012                   Od 1.9.  2012 

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní 
pedagogika 

učitelka MŠ  §6 odst. 1 písm. c) učitelka MŠ §6odst. 1 písm. e) 

Vzdělávací program   vychovatelka  § 16 odst. 1 písm. e) Vychovatelka  § 16 odst. 1 písm. f) 

 realizován od roku 2011   pedagog vol.  času  § 17 písm. e) pedagog volného času §17 písm. e) 

       asistentka pedagoga  §20 odst. 1 písm. e) 

75-31-M/004 pedagogika volného času   učitelka MŠ §6 odst. 1 písm. c) učitelka MŠ 
 

§6odst. 1 písm. e) 

Vzdělávací program   vychovatelka  § 16 odst. 1 písm. e) Vychovatelka  § 16 odst. 1 písm. f) 

 realizován od r. 1998    pedagog vol.  času § 17 písm. e) pedagog volného času §17 písm. e) 

 do roku 2015       asistentka pedagoga §20 odst. 1 písm. e) 

          

76-48-6/00  pedagogika volného času   učitelka MŠ §6 odst. 1 písm. c) učitelka MŠ  §6odst. 1 písm. e) 

 Vzdělávací program      vychovatelka § 16 odst. 1 písm. e) vychovatelka  §16 odst. 1 písm. f) 

 realizován od r. 1996    pedagog vol.  času § 17 písm. e) pedagog volného času  §17 písm. e) 

       asistentka pedagoga 
 

 §20 odst. 1 písm. e) 
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