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Sídlo KAMV

• Myslíkova 7, Praha 1

• 1. patro – místnosti č. 105, 106, 
108, 109 



Forma studia, 
délka studia

Forma studia:

• kombinovaná (výuka v úterý, 8:30-15:45)

Délka studia:

• 3 roky (6 semestrů)



Odborná 
a oborová 

charakteristika 
studia

• akademicky koncipovaný studijní program
s velkým přesahem do autentického
vzdělávacího terénu

• primárně vychází z pedagogiky (řízení
pedagogického procesu), sociologie
(pedagogické vedení), psychologie (faktory
ovlivňující práci pedagogických pracovníků)

• řeší otázky z oblasti profesní přípravy
vedoucích pedagogických pracovníků,
pedagogického vedení, celoživotní podpory
ředitelů škol a zejména souvislosti těchto
faktorů s kvalitou práce školy a výsledků
jednotlivých žáků



Specifika 
studia

• spojování teorie s praxí v autentickém
vzdělávacím terénu

• využívání sítě spolupracujících katedrových
(klinických) škol

• spolupráce s jinými institucemi (MŠMT, ČŠI,
kraje, obce, firmy)

• možnost přeměny získaných znalostí
v dovednosti



Cílem studia je připravit kvalifikované
odborníky působící v oblasti řízení škol a
školství, vybavené účelovými mezioborovými
znalostmi, a profesionalizace vedoucích
pedagogických pracovníků.



Profil 
absolventa

• získá znalosti a dovednosti, jak v oblasti obecné
teorie řízení, tak i specificky odborné pro řízení
ve školství, především pro řízení pedagogického
procesu

• získá znalosti z problematiky vedení lidí, včetně
specifik pro personální činnosti ve školství

• bude vybaven potřebnými poznatky z oblasti
práva a ekonomiky s důrazem na školské právo
a jeho aplikaci v podmínkách řízení ve školství a
na finanční management ve školství

• bude připraven pro výkon řídících funkcí na
úrovni nižšího, středního i vrcholového
managementu ve školách, školských zařízeních,
ve státní a veřejné správě ve školství



Profilové 
předměty

• Teorie a praxe školského managementu

• Řízení pedagogického procesu

• Vedení lidí

• Právní aspekty školského managementu

• Ekonomické aspekty školského managementu

• Manažerské praxe ve školách a dalších 
institucích (2. – 5. semestr)



Státní 
závěrečná 

zkouška 
(titul Bc.)

• Teorie a praxe školského managementu

• Řízení pedagogického procesu

• Vedení lidí

• Právní a ekonomické aspekty školského 
managementu

• Obhajoba bakalářské práce



Projekty katedry
• Virtuální Co-Teaching (TAČR)

• Spolupráce univerzit (4EU+)

• MŠMT – Výzkum, vývoj a vzdělávání



Publikace



Kurzy CŽV

• Kurzy dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků

• Studium ke splnění kvalifikačních 
předpokladů (učitelství všeobecně 
vzdělávacích předmětů SŠ a 2. stupně ZŠ)

• Studium pro vedoucí pedagogické  
pracovníky

• Univerzita třetího věku

Dostupné z: https://kamv.cz/nabidka-kurzu

https://kamv.cz/nabidka-kurzu


Pracovníci katedry se zapojují do 
vědecko-výzkumné a publikační 
činnosti, participují na řadě 
mezinárodních aktivit, spolupracují 
s univerzitami ve světě, vystupují 
na konferencích a odborných akcích.

Jako studenti se můžete také zapojit.



Distanční výuka

• MS Teams

• LMS Moodle

• Studijní opory

• Distanční aktivity

• Online konzultace

• Synchronní i asynchronní
výuka



Přípravný kurz 
k přijímací 

zkoušce

Studijní program Školský management

• Kdy: 15. a 29. 3. 2021; 14:45 – 18:00

• Kde: distančně

• Přihláška: https://www.kamv.cz/pripravne-kurzy

https://www.kamv.cz/pripravne-kurzy


Chci se stát 
studentem!

• Únor: Přihláška

• Březen: Přípravný kurz

• Průběžně: Doporučená literatura

• Modelový test: 
https://kamv.cz/prijimaci-rizeni

• Červen: Zvládnout přijímací zkoušku

https://kamv.cz/prijimaci-rizeni


Těšíme se na Vás



•www.kamv.cz

• facebook.com/kamvpraha


