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U ITEL MATE SKÉ ŠKOLY 

Kariérní
stupe

základní innost specializovaná innost
nebo specializace 

odborná      
kvalifikace

další kvalifika ní
p edpoklady

1. Vzd lávací a výchovná innost
sm ující k získávání v domostí,
dovedností a návyk  d tí
v mate ské škole podle 
vzd lávacího programu. 
 (8. platová t ída)

ne § 6 z. ne 

2. Tvorba vzd lávacího programu 
t ídy mate ské školy. Aplikace 
vzd lávacích a výchovných metod 
v etn  p ípadné individuální práce 
s d tmi se speciálními 
vzd lávacími pot ebami.
 (9. platová t ída)

ne § 6 z. 1 rok praxe 

3. Tvorba vzd lávacího programu 
t ídy mate ské školy. Aplikace 
vzd lávacích a výchovných metod 
v etn  p ípadné individuální práce 
s d tmi se speciálními 
vzd lávacími pot ebami.
 (9. platová t ída)

ano § 6 z. § 9 v. 
1 rok praxe 

4. Tvorba a koordinace školního 
vzd lávacího programu mate ské
školy nebo tvorba vzd lávacích
program  pro d ti se speciálními 
vzd lávacími pot ebami a 
individuálních vzd lávacích
plán .

ano § 6 z. § 9 v. 
3 roky praxe 
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 (10. platová t ída)
5. Stanovování koncepce rozvoje 

školních vzd lávacích program
mate ských škol v etn  jejich 
koordinace v regionu.
(11. platová t ída)

ano § 6 z. § 7 a § 9 v. 
4 roky praxe 

Vysv tlivky:
z … zákon .  563/2004 Sb. 
v … vyhláška . 317/2005 Sb. 
praxe .... výkon p ímé pedagogické innosti
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U ITEL ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ UM LECKÉ ŠKOLY, ST EDNÍ ŠKOLY, KONZERVATO E,
VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY,  JAZYKOVÉ ŠKOLY S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY A ZA ÍZENÍ 

PRO DALŠÍ VZD LÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍK
(S VÝJIMKOU U ITELE PRAKTICKÉHO VYU OVÁNÍ A ODBORNÉHO VÝCVIKU) 

Kariérní
stupe

základní innost specializovaná
innost nebo 

specializace

odborná kvalifikace další
kvalifika ní
p edpoklady

1. Vzd lávací a výchovná innost
zam ená na získávání v domostí
a dovedností ve všeobecn
vzd lávacích nebo odborných 
p edm tech podle školního 
vzd lávacího programu, podle 
vzd lávacího programu vyšší 
odborné školy nebo podle 
individuálních vzd lávacích plán
ve spolupráci s dalšími odborníky 
a dalších metodických doporu ení
z oblasti pedagogiky a 
psychologie.
 (11. platová t ída)

ne § 7 a 8, § 9 odst.1,2,6,  
§ 10, § 11 odst. 1,4,
§ 12, § 13 a 14 z. 

ne

2. Komplexní vzd lávací a výchovná 
innost ve všeobecn

vzd lávacích nebo odborných 
p edm tech spojená s tvorbou a 
pr b žnou aktualizací 
pedagogické dokumentace, kterou 
pedagogický pracovník vytvá í, a 
podle níž postupuje p i výkonu 
své p ímé pedagogické innosti
nebo spojená s tvorbou a 
pr b žnou aktualizací 
individuálních vzd lávacích
plán .
 (12. platová t ída)

ne § 7 a 8, § 9 odst.1,2,6,  
§ 10, § 11 odst. 1,4,
§ 12, § 13 a 14 z. 

1 rok praxe 

3. Komplexní vzd lávací a výchovná 
innost ve všeobecn

vzd lávacích nebo odborných 
p edm tech spojená s tvorbou a 
pr b žnou aktualizací 
pedagogické dokumentace, kterou 
pedagogický pracovník vytvá í, a 
podle níž postupuje p i výkonu 
své p ímé pedagogické innosti
nebo spojená s tvorbou a 
pr b žnou aktualizací 
individuálních vzd lávacích
plán .
Metodická a specializovaná 
poradenská innost poskytovaná 
pedagog m a tvorba preventivních 
program .
 (12. platová t ída)

ano § 7 a 8, § 9 odst.1,2,6,
§ 10, § 11 odst. 1,4,  
§ 12, § 13 a 14 z.

§ 9 v. 
3 roky praxe 

.

4. Stanovování koncepce rozvoje 
oboru st edního vzd lání
s maturitní zkouškou nebo oboru 
vzd lání ukon eného absolutoriem 

ne § 7 a 8, § 9 odst.1,2,6,  
§ 10, § 11 odst. 1,4,  
§ 12, § 13 a 14 z.

4 roky praxe 
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nebo rámcových vzd lávacích
program .
 Tvorba a koordinace 
mezinárodních projekt
zam ených na vzd lávání a 
výchovu a projekt  dalšího 
vzd lávání p esahujících rámec 
škol, tvorba a koordinace 
vzd lávacích program  vyšších 
odborných škol. 
(13. platová t ída)

5. Stanovování koncepce rozvoje 
oboru st edního vzd lání
s maturitní zkouškou nebo oboru 
vzd lání ukon eného absolutoriem 
nebo rámcových vzd lávacích
program .  Specializovaná 
metodologická innost v oblasti 
pedagogiky a psychologie,
k jejímuž výkonu je nezbytné 
získání specializace stanovené 
touto vyhláškou. 
 Tvorba a koordinace 
mezinárodních projekt
zam ených na vzd lávání a 
výchovu a projekt  dalšího 
vzd lávání p esahujících rámec 
škol, tvorba a koordinace 
vzd lávacích program  vyšších 
odborných škol. 
 (13. platová t ída)

ano § 7 a 8, § 9 odst.1,2,6,  
§ 10, § 11 odst. 1,4,
§ 12, § 13 a 14 z. 

§ 7 nebo § 8 
nebo § 9 v. 

a 4 roky praxe

6. Tvorba koncepcí celostátních 
nebo mezinárodních program
vzd lávání.
 (14.platová t ída)

ano § 7 a 8, § 9 odst.1,2,6,
§ 10, § 11 odst. 1,4,
§ 12, § 13 a 14 z. 

§ 9 v. 
5 rok  praxe 

Vysv tlivky:
z … zákon .  563/2004 Sb. 
v … vyhláška . 317/2005 Sb. 
 praxe .... výkon p ímé pedagogické innosti
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U ITEL PRAKTICKÉHO VYU OVÁNÍ A ODBORNÉHO VÝCVIKU 

Kariérní
stupe

základní innost specializovaná
innost nebo 

specializace

odborná kvalifikace další
kvalifika ní
p edpoklady

1. Vzd lávací a výchovná innost
v odborném výcviku p i p íprav
žák  v oborech st edního vzd lání
s výu ním listem. 
 Vzd lávací a výchovná innost
v praktickém vyu ování
v p edm tech, jejichž obsahovou 
náplní je ízení silni ních
motorových vozidel, zam ená na 
p ípravu žák  a student  k získání 
idi ského oprávn ní k ízení

motorových vozidel. 
 (9. platová t ída)

ne § 9 odst. 3, 4 a 5, § 11 
odst. 2 a 3 z. 

ne

2. Vzd lávací a výchovná innost
v praktickém vyu ování v oborech 
st edního vzd lání s maturitní 
zkouškou nebo v odborném výcviku 
v náro ných oborech st edního
vzd lání s výu ním listem.
(10. platová t ída)
Vzd lávací a výchovná innost
v praktickém vyu ování v oborech 
st edního vzd lání s maturitní 
zkouškou nebo v odborném výcviku 
v náro ných oborech st edního
vzd lání s výu ním listem.
(10. platová t ída)

ne

ano

§ 9 odst. 3, 4 a 5, § 11 
odst. 2 a 3 z. 

§ 9 odst. 3, 4 a 5, § 11 
odst. 2 a 3 z. 

      ne 

§ 9 v. 
2 roky praxe 

3. Vzd lávací a výchovná innost
v praktickém vyu ování v náro ných
oborech st edního vzd lání
s maturitní zkouškou a v oborech 
vyššího odborného vzd lání.
 (11. platová t ída)
Komplexní koordinace vzd lávání
v praktickém vyu ování nebo
v odborném výcviku st ední školy 
nebo v praktické p íprav  vyšší 
odborné školy se znalostmi a 
dovednostmi z jiných obor  vzd lání
a s teoretickým vyu ováním.
 (11. platová t ída)

ne

ne

§ 9 odst. 3, 4 a 5, § 11 
odst. 2 a 3 z. 

§ 9 odst. 3, 4 a 5, § 11 
odst. 2 a 3 z. 

ne

3 roky praxe 

4. Vzd lávací a výchovná innost
v praktickém vyu ování v náro ných
oborech st edního vzd lání
s maturitní zkouškou a v oborech 
vyššího odborného vzd lání.
 (11. platová t ída)
Komplexní koordinace vzd lávání
v praktickém vyu ování nebo
v odborném výcviku st ední školy 
nebo v praktické p íprav  vyšší 
odborné školy se znalostmi a 

ano

ano

§ 9 odst. 3, 4 a 5, § 11 
odst. 2 a 3 z. 

§ 9 odst. 3, 4 a 5, § 11 
odst. 2 a 3 z. 

§ 9 v. 
2 roky praxe 

§ 9 v. 
3 roky praxe 
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dovednostmi z jiných obor  vzd lání
a s teoretickým vyu ováním.
 (11. platová t ída)

5. Tvorba koncepcí rozvoje oboru 
st edního vzd lání s výu ním listem 
nebo skupiny p íbuzných obor .
Metodická a specializovaná 
poradenská innost poskytovaná 
pedagog m a tvorba preventivních 
program .
(12. platová t ída)

ano § 9 odst. 3, 4 a 5, § 11 
odst. 2 a 3 z. 

§ 7 nebo § 9 v. 
3 roky praxe 

Vysv tlivky:
z … zákon .  563/2004 Sb. 
v … vyhláška . 317/2005 Sb.
 praxe .... výkon p ímé pedagogické innosti
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VYCHOVATEL

Kariérní
stupe

základní innost specializovaná innost
nebo specializace  

odborná 
kvalifikace

další
kvalifika ní
p edpoklady

1. Vychovatelská innost zam ená na 
rozvoj osobnosti d tí, žák  nebo 
student , jejich zájm , znalostí a 
tvo ivých schopností probíhající
v zájmovém vzd lávání podle 
programu innosti školského nebo 
jiného za ízení.
Výchovná a vzd lávací innost
zam ená na vytvá ení a rozši ování
v domostí, dovedností a návyk
klient  za ízení sociální pé e nebo
v záchytných za ízeních v etn
rozvíjení jejich zájmové innosti
s využitím pedagogických metod. 
 (8. platová t ída)

ne § 16 z. ne

2. Komplexní vychovatelská innost ve 
školách a školských nebo jiných 
za ízeních rozvíjející zájmy, znalosti a 
tvo ivé schopnosti d tí, žák  i student
nebo specificky rozvíjející osobnost 
dít te nebo žáka i studenta v etn
využívání variantních výchovných 
metod a hodnocení jejich ú innosti.
Odborné usm r ování zájmového 
vzd lávání specializovanými 
metodami výchovné práce, nap íklad
v i d tem a žák m se speciálními 
vzd lávacími pot ebami.
 Komplexní výchovná a vzd lávací
innost ve školách nebo ve školských 

za ízeních pro výkon ústavní výchovy 
nebo ochranné výchovy a pro 
preventivn  výchovnou pé i
zam enou na specifické pot eby d tí,
žák  nebo student  se speciálními 
vzd lávacími pot ebami.
 (9. platová t ída)
Komplexní vychovatelská innost ve 
školách a školských nebo jiných 
za ízeních rozvíjející zájmy, znalosti a 
tvo ivé schopnosti d tí, žák  i student
nebo specificky rozvíjející osobnost 
dít te nebo žáka i studenta v etn
využívání variantních výchovných 
metod a hodnocení jejich ú innosti.
Odborné usm r ování zájmového 
vzd lávání specializovanými 
metodami výchovné práce, nap íklad
v i d tem a žák m se speciálními 
vzd lávacími pot ebami.
 Komplexní výchovná a vzd lávací
innost ve školách nebo ve školských 

za ízeních pro výkon ústavní výchovy 
nebo ochranné výchovy a pro 

ne

ano

§ 16 z. 

§ 16 z. 

ne

§ 9 v. 
2 roky praxe 
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preventivn  výchovnou pé i
zam enou na specifické pot eby d tí,
žák  nebo student  se speciálními 
vzd lávacími pot ebami.
 (9. platová t ída)

3. Komplexní výchovná, vzd lávací,
diagnostická a preventivní innost
zam ená na celkový rozvoj osobnosti 
a na socializaci, resocializaci a 
reedukaci v etn  navrhování cílených 
opat ení k optimalizaci procesu 
výchovy a vzd lávání v rámci školy, 
školského nebo jiného za ízení.
Koordinace protidrogové prevence
v rámci p íslušného za ízení.
Koordinace innosti vychovatel  ve 
výchovných skupinách ve školách a 
školských za ízeních.
 (10. platová t ída)
Komplexní výchovná, vzd lávací,
diagnostická a preventivní innost
zam ená na celkový rozvoj osobnosti 
a na socializaci, resocializaci a 
reedukaci v etn  navrhování cílených 
opat ení k optimalizaci procesu 
výchovy a vzd lávání v rámci školy, 
školského nebo jiného za ízení.
Koordinace protidrogové prevence
v rámci p íslušného za ízení.
Koordinace innosti vychovatel  ve 
výchovných skupinách ve školách a 
školských za ízeních.
 (10. platová t ída)

ne

ano

§ 16 z. 

§ 16 z. 

ne

§ 9 v. 
2 roky praxe 

4. Samostatné zajiš ování výchovné a 
vzd lávací innosti p i uplatn ní
speciáln  pedagogických postup .
Samostatné provád ní specifických 
pedagogických vyšet ení a dalších 
vysoce náro ných pedagogických 
inností.

Vytvá ení program  integrace a 
inkluze d tí, žák  nebo student  se 
speciálními vzd lávacími pot ebami
v daném za ízení, poskytování 
pedagogických konzulta ních inností.
 (11. platová t ída)
Metodická a specializovaná 
poradenská innost poskytovaná 
vychovatel m, tvorba výchovných a 
vzd lávacích dokument , evalua ních
nástroj  a preventivních program .
Preventivní, primárn  diagnostická a 
konzulta ní innost, koordinace 
aplikace speciáln  pedagogických 
postup , nových výchovných metod a 
metod z jiných odv tví.
Samostatné zajiš ování výchovné a 
vzd lávací innosti p i uplatn ní
speciáln  pedagogických postup .
Samostatné provád ní specifických 

ne

ano

§ 16 z. 

§ 16 z. 

ne

§ 9 v. 
2 roky praxe 
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pedagogických vyšet ení a dalších 
vysoce náro ných pedagogických 
inností.

Vytvá ení program  integrace a 
inkluze d tí, žák  nebo student  se 
speciálními vzd lávacími pot ebami
v daném za ízení, poskytování 
pedagogických konzulta ních inností.
 (11. platová t ída)

5. Stanovování a aplikace ú inných
diagnostických a výchovných metod a 
postup  v diagnostických ústavech a
v diagnostických odd leních ústav
sociální pé e ve spolupráci s pediatry, 
neurology, psychiatry a psychology. 
Stanovování diagnostických a 
výchovných postup  p i výkonu 
náhradní výchovné pé e a asisten ní
vzd lávání a výchovné práce
s adolescenty, spojené s ešením
problém  osob v krizových a mezních 
životních situacích ve spolupráci
s odborníky z jiných odv tví.
 (12. platová t ída)
Metodická a specializovaná 
poradenská innost poskytovaná 
pedagog m a tvorba preventivních 
program .
Stanovování a aplikace ú inných
diagnostických a výchovných metod a 
postup  v diagnostických ústavech a
v diagnostických odd leních ústav
sociální pé e ve spolupráci s pediatry, 
neurology, psychiatry a psychology. 
Stanovování diagnostických a 
výchovných postup  p i výkonu 
náhradní výchovné pé e a asisten ní
vzd lávání a výchovné práce
s adolescenty, spojené s ešením
problém  osob v krizových a mezních 
životních situacích ve spolupráci
s odborníky z jiných odv tví.
 (12. platová t ída)

ne

ano

§ 16 z. 

§ 16 z. 

2 roky praxe 

 § 9 v. 
2 roky praxe 

6. Specializovaná metodologická innost
v oblasti pedagogiky a psychologie,  
k jejímuž výkonu je nezbytné získání 
specializace stanovené touto 
vyhláškou. 
 (13. platová t ída)

ano § 16 odst. 1 
písm. a) a b) z. 

§ 7 nebo § 9 v. 
a 4 roky praxe

Vysv tlivky:
z … zákon .  563/2004 Sb.

              v … vyhláška . 317/2005 Sb. 
              praxe .... výkon p ímé pedagogické innosti
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PEDAGOG VOLNÉHO ASU

Kariérní
stupe

základní innost specializovaná innost
nebo specializace  

odborná 
kvalifikace

další kvalifika ní
p edpoklady

1. Výchovná a vzd lávací innost
zam ená na oblast volného asu
d tí, žák , student , mládeže nebo 
pedagogických pracovník  a dalších 
dosp lých zájemc  se všeobecným 
zam ením na rozvoj jejich zájm ,
znalostí, tvo ivých schopností, 
probíhající podle rámcového plánu 
innosti školského za ízení.

 (8. platová t ída)

ne § 17 z. ne 

2. Výchovná a vzd lávací innost
zam ená na oblast volného asu
d tí, žák , student , mládeže nebo 
pedagogických pracovník  a dalších 
dosp lých zájemc  s odborným 
zam ením na jejich celkový
i specifický rozvoj. 
Provád ní informa ní a konzulta ní
innosti a odborné pomoci v oblasti 

volného asu pro školy, školská 
za ízení, ob anská sdružení a další 
zájemce. Organizace sout ží,
p ehlídek, soust ed ní, pobyt  a 
táborové innosti pro d ti, žáky, 
studenty, mládež nebo pedagogické 
pracovníky a další dosp lé zájemce. 
 (9. platová t ída)
Výchovná a vzd lávací innost
zam ená na oblast volného asu
d tí, žák , student , mládeže nebo 
pedagogických pracovník  a dalších 
dosp lých zájemc  s odborným 
zam ením na jejich celkový
i specifický rozvoj. 
Provád ní informa ní a konzulta ní
innosti a odborné pomoci v oblasti 

volného asu pro školy, školská 
za ízení, ob anská sdružení a další 
zájemce. Organizace sout ží,
p ehlídek, soust ed ní, pobyt  a 
táborové innosti pro d ti, žáky, 
studenty, mládež nebo pedagogické 
pracovníky a další dosp lé zájemce. 
 (9. platová t ída)

ne

ano

§ 17 z. 

§ 17 z. 

ne

§ 9 v. 
2 roky praxe 

3. Komplexní pedagogická, primárn
diagnostická a preventivní innost
v oblasti volného asu v etn
prevence sociáln  patologických 
jev  a prevence bezpe nosti a 
ochrany zdraví d tí, žák , student ,
mládeže nebo pedagogických 
pracovník  a dalších dosp lých
zájemc .
Tvorba program , poskytování 
metodické a konzulta ní innosti a 

ne § 17 z. ne
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specializované odborné pomoci 
subjekt m p sobícím v oblasti 
zájmového vzd lávání a volného 
asu. Zajiš ování pé e o talenty. 

 (10. platová t ída)
Komplexní pedagogická, primárn
diagnostická a preventivní innost
v oblasti volného asu v etn
prevence sociáln  patologických 
jev  a prevence bezpe nosti a 
ochrany zdraví d tí, žák , student ,
mládeže nebo pedagogických 
pracovník  a dalších dosp lých
zájemc .
Tvorba program , poskytování 
metodické a konzulta ní innosti a 
specializované odborné pomoci 
subjekt m p sobícím v oblasti 
zájmového vzd lávání a volného 
asu. Zajiš ování pé e o talenty. 

 (10. platová t ída)

ano § 17 z. § 9 v. 
2 roky praxe 

4. Tvorba obecných celostátních nebo 
krajských forem a metod ve výchov
a vzd lávání v oblasti volného asu
d tí, žák , student , mládeže nebo 
pedagogických pracovník  a dalších 
dosp lých zájemc .
Komplexní metodická a koordina ní
innost v oblasti výchovy a 

vzd lávání a dalšího vzd lávání
pracovník .
 (11. platová t ída)
Tvorba obecných celostátních nebo 
krajských forem a metod ve výchov
a vzd lávání v oblasti volného asu
d tí, žák , student , mládeže nebo 
pedagogických pracovník  a dalších 
dosp lých zájemc .
Komplexní metodická a koordina ní
innost v oblasti výchovy a 

vzd lávání a dalšího vzd lávání
pracovník .
 (11. platová t ída)

ne

ano

§ 17 z. 

§ 17 z. 

ne

§ 9 v. 
2 roky praxe 

5. Metodická a specializovaná 
poradenská innost poskytovaná 
pedagog m a tvorba preventivních 
program .
Tvorba celostátní nebo krajské 
koncepce rozvoje jednotlivých 
oblastí zájmového vzd lávání a 
volného asu d tí, žák , student ,
mládeže, pedagogických pracovník
a dalších dosp lých zájemc
(nap íklad oblasti spontánních 
aktivit a prevence sociáln
patologických jev , pravidelné 
innosti, p íležitostných a 

zájmových aktivit, pobytových akcí 
a environmentálního vzd lávání).
 (12. platová t ída)

ano § 17 z.  § 9 v. 
3 roky praxe 

�4��#	! +!�	��./ ��� ��� 1 
���� !�"'	! �:
 �'#!�! 63:�



6. Tvorba komplexní celostátní 
koncepce rozvoje oblasti volného 
asu.

(13. platová t ída)

ano § 17 z.  § 9  v. 
5 rok  praxe 

Vysv tlivky:
z … zákon .  563/2004 Sb. 
v … vyhláška . 317/2005 Sb. 

              praxe .... výkon p ímé pedagogické innosti
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SPECIÁLNÍ PEDAGOG 

Kariérní
stupe

základní innost specializovaná innost
nebo specializace  

odborná kvalifikace další kvalifika ní
p edpoklady

1. Kontaktní innosti zam ené na 
jedince a skupiny d tí, žák  a 
student  se zvýšeným rizikem 
školní neúsp šnosti nebo vzniku 
problém  v osobnostním a 
sociálním vývoji. 
Provád ní speciáln
pedagogických nápravných, 
eduka ních, reeduka ních a 
kompenza ních inností s jedinci
i skupinami d tí, žák  nebo 
student .
Speciáln  pedagogické 
poradenství v oblasti nápravných, 
eduka ních, reeduka ních a 
kompenza ních postup , prevence 
poruch chování, negativních jev
v sociálním vývoji a v oblasti 
vzd lávací dráhy a vedení 
program  prevence sociáln
patologických jev .
P íprava a odborné vedení 
speciáln  pedagogických 
výcvikových, preventivních, 
vzd lávacích a dalších program
osobnostního rozvoje. 
Etopedické, logopedické, 
somatopedické, psychopedické, 
tyflopedické a další 
specializované vyšet ení d tí,
žák , student  nebo klient  se 
zdravotním postižením a 
provád ní nápravy nebo 
psychoterapeutických inností
zam ených na odstra ování nebo 
zmírn ní poruch u ení a chování. 
Zpracovávání program  integrace 
a inkluze d tí, žák , student  nebo 
klient  se speciálními 
vzd lávacími pot ebami.
 (11. platová t ída)

ne § 18 z. ne 

2. Provád ní komplexní speciáln
pedagogické diagnostiky, 
náro ných nápravných, 
reeduka ních a kompenza ních
inností s d tmi, žáky, studenty 

nebo klienty se zdravotním 
postižením a náro ného speciáln
pedagogického poradenství p i
ešení problém  ve vývoji a 

vzd lávání d tí, žák  a student  se 
zdravotním postižením ve škole a 
v rodin .
Metodická a koordina ní innost
v oblasti speciáln  pedagogických 

ne § 18 z. 1 rok praxe 
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preventivních a poradenských 
služeb ve školství. 
Samostatná aplikace 
logopedických, etopedických, 
somatopedických,
psychopedických, tyflopedických 
a dalších diagnostických postup  a 
metodik stimulace, edukace, 
reedukace, kompenzace a aplikace 
vzd lávacích inností s d tmi,
žáky, studenty nebo klienty se 
speciálními vzd lávacími
pot ebami a poskytování 
specializované pé e osobám se 
zdravotním postižením a 
znevýhodn ním speciáln
pedagogickými metodami nebo 
rehabilita ními metodami a ve 
spolupráci a v návaznosti na jiná 
odv tví. Tvorba koncepce 
vyu ování prostorové orientace a 
samostatného pohybu zrakov
postižených podle akreditovaných 
vzd lávacích program .
 (12. platová t ída)

3. Provád ní komplexní speciáln
pedagogické diagnostiky, 
náro ných nápravných, 
reeduka ních a kompenza ních
inností s d tmi, žáky, studenty 

nebo klienty se zdravotním 
postižením a náro ného speciáln
pedagogického poradenství p i
ešení problém  ve vývoji a 

vzd lávání d tí, žák  a student  se 
zdravotním postižením ve škole a 
v rodin .
Metodická a koordina ní innost
v oblasti speciáln  pedagogických 
preventivních a poradenských 
služeb ve školství. 
Samostatná aplikace 
logopedických, etopedických, 
somatopedických,
psychopedických, tyflopedických 
a dalších diagnostických postup  a 
metodik stimulace, edukace, 
reedukace, kompenzace a aplikace 
vzd lávacích inností s d tmi,
žáky, studenty nebo klienty se 
speciálními vzd lávacími
pot ebami a poskytování 
specializované pé e osobám se 
zdravotním postižením a 
znevýhodn ním speciáln
pedagogickými metodami nebo 
rehabilita ními metodami a ve 
spolupráci a v návaznosti na jiná 
odv tví. Tvorba koncepce 
vyu ování prostorové orientace a 

ano           § 18 z. § 9 v. 
2 roky praxe 
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samostatného pohybu zrakov
postižených podle akreditovaných 
vzd lávacích program .
 (12. platová t ída)

4. Tvorba zásadních koncepcí 
systému speciáln  pedagogických 
preventivních a poradenských 
služeb ve školství a sestavování 
prognóz v etn  p ípadného
poskytování nejnáro n jších
speciáln  pedagogických služeb 
(speciáln  pedagogická 
diagnostika, tvorba a uplat ování
nových speciáln  pedagogických 
metod).
 (13. platová t ída)

ne § 18 z. 3 roky praxe 

5. Tvorba zásadních koncepcí 
systému speciáln  pedagogických 
preventivních a poradenských 
služeb ve školství a sestavování 
prognóz v etn  p ípadného
poskytování nejnáro n jších
speciáln  pedagogických služeb 
(speciáln  pedagogická 
diagnostika, tvorba a uplat ování
nových speciáln  pedagogických 
metod).
 (13. platová t ída)

ano § 18 z. § 7 nebo § 9 v. 
5 rok  praxe 

Vysv tlivky:
z … zákon .  563/2004 Sb. 
v … vyhláška . 317/2005 Sb. 

              praxe .... výkon p ímé pedagogické innosti
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PSYCHOLOG

Kariérní
stupe

základní innost specializovaná
innost

odborná 
kvalifikace

další
kvalifika ní
p edpoklady

1. Kontaktní innosti zam ené na jedince a 
skupiny se zvýšeným rizikem školní 
neúsp šnosti nebo vzniku problém
v osobním a sociálním vývoji. Provád ní
individuálních a skupinových 
psychologických vyšet ení d tí a mládeže 
podle stanovených postup .
Vedení výcvikových a dalších program
osobnostního rozvoje a prevence sociáln
patologických jev  u d tí, žák  a student .
Psychologické poradenství související se 
vzd láváním a výchovou d tí, žák  a 
student .
 (11. platová t ída)

ne § 19 z. ne

2. Poskytování krizové intervence v obzvlášt
náro ných životních situacích. 
Samostatné provád ní náro ných kontaktních 
inností zam ených na jedince a skupiny se 

zvýšeným rizikem školní neúsp šnosti nebo 
vzniku problém  v osobním a sociálním 
vývoji.
Samostatné provád ní individuálních a 
skupinových psychologických vyšet ení d tí,
žák  a student .
Tvorba metodických a koncep ních materiál
z oblasti psychologického poradenství a 
prevence ve školství. 
Provád ní komplexní psychologické 
diagnostiky a náro ného psychologického 
poradenství p i ešení problém  ve vývoji a 
vzd lávání d tí, žák  a student  ve škole a
v rodin .
(12. platová t ída)

ne § 19 z. 1 rok praxe 

3. Poskytování krizové intervence v obzvlášt
náro ných životních situacích. 
Samostatné provád ní náro ných kontaktních 
inností zam ených na jedince a skupiny se 

zvýšeným rizikem školní neúsp šnosti nebo 
vzniku problém  v osobním a sociálním 
vývoji.
Samostatné provád ní individuálních a 
skupinových psychologických vyšet ení d tí,
žák  a student .
Tvorba metodických a koncep ních materiál
z oblasti psychologického poradenství a 
prevence ve školství. 
Provád ní komplexní psychologické 
diagnostiky a náro ného psychologického 
poradenství p i ešení problém  ve vývoji a 
vzd lávání d tí, žák  a student  ve škole a
v rodin .
(12. platová t ída)

ano § 19 z. § 9 v. 
2 roky praxe 

4. Poskytování nejnáro n jších
psychoterapeutických služeb v etn

ne § 19 z. 3 roky praxe 
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psychologického poradenství, nap íklad
ešení obzvlášt  složitých p ípad  rodin 

ohrožených sociální patologií, rodin 
zasažených nezam stnaností, domácím 
násilím, rodin pe ujících o t žce zdravotn
postižené d ti i rodin ohrožených syndromem 
týraného, zneužívaného i zanedbávaného 
dít te.
Tvorba, koordinace a hodnocení 
nejsložit jších projekt  z oblasti vzd lávání a 
pedagogickopsychologické pé e o psychický 
a sociální vývoj, vzd lávání a volbu životní 
dráhy jednotlivc  a skupin d tí, žák  a 
student .
Tvorba zásadních koncepcí systému 
preventivních a poradenských služeb ve 
školství.
 (13. platová t ída)

5. Poskytování nejnáro n jších
psychoterapeutických služeb v etn
psychologického poradenství, nap íklad
ešení obzvlášt  složitých p ípad  rodin 

ohrožených sociální patologií, rodin 
zasažených nezam stnaností, domácím 
násilím, rodin pe ujících o t žce zdravotn
postižené d ti i rodin ohrožených syndromem 
týraného, zneužívaného i zanedbávaného 
dít te.
Tvorba, koordinace a hodnocení 
nejsložit jších projekt  z oblasti vzd lávání a 
pedagogickopsychologické pé e o psychický 
a sociální vývoj, vzd lávání a volbu životní 
dráhy jednotlivc  a skupin d tí, žák  a 
student .
Tvorba zásadních koncepcí systému 
preventivních a poradenských služeb ve 
školství.
 (13. platová t ída)

ano § 19 z. § 7 nebo § 9 v. 

5 rok  praxe 

Vysv tlivky:
z … zákon .  563/2004 Sb. 
v … vyhláška . 317/2005 Sb. 

              praxe .... výkon p ímé pedagogické innosti
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ASISTENT PEDAGOGA 

Kariérní
stupe

základní innost specializovaná innost
nebo specializace  

odborná      
kvalifikace

další kvalifika ní
p edpoklady

1. Pomocné výchovné práce 
zam ené na zkvalitn ní
spole enského chování d tí a žák
nebo student .
Pomocné výchovné práce 
zam ené na vytvá ení základních 
pracovních, hygienických a jiných 
návyk .
 (4. platová t ída)

ne § 20 písm. e) 
z.

ne

2. Provád ní rutinních prací p i
výchov  d tí a žák  nebo 
student , upev ování jejich 
spole enského chování, 
pracovních, hygienických a jiných 
návyk , pé e a pomoc p i
pohybové aktivizaci d tí a žák
nebo student .
(5. platová t ída)

ne § 20 písm. d) 
a  e) z. 

ne

3. Výchovné práce zam ené na 
zkvalitn ní spole enského chování 
d tí a žák  nebo student .
Výchovné práce zam ené na 
vytvá ení základních pracovních, 
hygienických a jiných návyk .
 (6. platová t ída)

ne § 20 písm. a) 
až d) z. 

ne

4. Výklad textu, pop ípad  u ební
látky a individuální práce s d tmi
a žáky nebo studenty podle 
stanovených vzd lávacích
program  a pokyn .
 (7. platová t ída)

ne § 20 písm. a) 
až d) z. 

ne

5. Vzd lávací a výchovná innost 
podle p esn  stanovených postup
a pokyn  u itele nebo vychovatele 
zam ená na speciální vzd lávací 
nebo specifické výchovné pot eby
dít te, žáka nebo studenta nebo 
skupiny d tí, žák  nebo student .
 (8. platová t ída)

ne § 20 písm. a) 
až d) z. 

ne

6. Vzd lávací a výchovná innost 
podle p esn  stanovených postup
a pokyn  u itele nebo vychovatele 
zam ená na speciální vzd lávací 
nebo specifické výchovné pot eby
dít te, žáka nebo studenta nebo 
skupiny d tí, žák  nebo student .
 (8. platová t ída)

ano § 20 písm. a) 
až d) z.. 

 § 9 v. 
 2 roky praxe 

Vysv tlivky:
z … zákon .  563/2004 Sb. 
v … vyhláška . 317/2005 Sb. 

              praxe .... výkon p ímé pedagogické innosti
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TRENÉR

Kariérní
stupe

základní innost specializovaná innost
nebo specializace  

odborná      
kvalifikace

další kvalifika ní
p edpoklady

1. Zajiš ování odborné trenérsko 
metodické innosti a sportovní 
p ípravy v daném sportovním 
odv tví.
 (10. platová t ída)

ne § 21 z. ne 

2. Odborná trenérsko metodická 
innost p i ízení sportovní 

p ípravy v daném sportovním 
odv tví.
Vzd lávací a výchovná innost
zam ená na získávání v domostí
a dovedností žák  studijního 
oboru sportovní p íprava podle 
školního vzd lávacího programu a 
metodických doporu ení z oblasti 
pedagogiky, psychologie a 
p írodních v d.
 (11. platová t ída)

ne § 21 z.  ne 

3. Komplexní koordinace trenérsko 
metodického procesu p ípravy
reprezentant  na evropské a 
sv tové úrovni.
(12. platová t ída)

ne  § 21 z. ne 

4. Komplexní koordinace trenérsko 
metodického procesu p ípravy
reprezentant  na evropské a 
sv tové úrovni.
(12. platová t ída)

ano § 21 z.  § 9 v. 

5. Komplexní tvorba, koordinace a 
usm r ování odborných 
trenérsko-metodických koncepcí 
procesu p ípravy sportovní 
reprezentace nejvyšší sv tové a 
evropské úrovn  (vedoucí trenér). 
 (13. platová t ída)

ano § 21 z. § 7 v. 
2 roky praxe 

Vysv tlivky:
z … zákon .  563/2004 Sb. 
v … vyhláška . 317/2005 Sb. 

              praxe .... výkon p ímé pedagogické innosti“.
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