Studijní program Učitelství tělesné výchovy pro
ZŠ a SŠ
Cítíte se dobře mezi dětmi a mládeží?
Rádi sportujete a chcete tuto radost sdílet i s ostatními?
Pak pro Vás bude velmi zajímavé navazující magisterské studium učitelství tělesné výchovy.
Připraví Vás nejenom jako kvalifikované učitele tělesné výchovy pro základní i střední
školy, ale široké teoretické vědomosti a zejména praktické sportovní dovednosti Vám
umožní chystat, zajímavě a odborně správně realizovat i efektivně hodnotit pohybové a
sportovní programy nejen pro mládež, ale i pro další věkové skupiny.
K hlavním výhodám studia učitelství tělesné výchovy patří, že pomůže nejenom Vaším budoucím
žákům, sportovcům či dalším klientům, ale i Vám samotným zlepšit kvalitu života. V ní totiž právě
správně provozované pohybové a sportovní aktivity sehrávají klíčovou roli. V rámci tohoto studia
totiž získáte potřebné teoretické poznatky o sportu a lidském pohybu a především si pak osvojíte
prakticky využitelné poznatky a dovednosti v oblasti pedagogicko-psychologických, lékařskobiologických a kinantropologických disciplín.

Uplatnění absolventů
Jak se můžete uplatnit? Pravidelně opakované výzkumy ukazují, že se obdobně jako naši
absolventi můžete uplatnit jako úspěšní učitelé tělesné výchovy na základních nebo středních
školách, kteří zde pak mnohdy zastávají řídící funkce. Absolvované studium Vám umožní
působit i v mimoškolním prostředí sportovních a pohybových aktivit.
Jako absolventi studia učitelství tělesné výchovy se budete dobře orientovat v aktuálních
trendech zdravého životního stylu, budete vybaveni odpovídajícími teoretickými znalostmi a
především praktickými dovednostmi. Budou z Vás nejenom erudovaní odborníci zaměření na
rozvoj pohybových a sportovních aktivit, ale současně budete vybaveni odpovídajícími
kompetencemi pro učitelskou profesní dráhu i pro práci s dalšími populačními skupinami.
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Forma studia
•
•

P = Prezenční forma studia - denní forma studia, výuka probíhá obvykle od pondělí do čtvrtka
(uchazeči musí počítat i s výukou v pátek).
K = Kombinovaná forma studia - kombinace formy prezenční a distanční, výuka a konzultace s
vyučujícími probíhají obvykle každý týden v pátek.

Cena
40.000,-Kč / 2 semestry

