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Č. j. OU-7667/45-2018 V Ostravě dne 1. 2. 2018 

 
 

OPATŘENÍ DĚKANA PdF OU 
č. 01/2018 

 
Statut Centra dalšího vzdělávání 

Pedagogické fakulty Ostravské univerzity 
 
 

Děkan Pedagogické fakulty Ostravské univerzity podle § 60 zákona 111/1998 Sb., 
v platném znění, a v souladu s článkem 14, odst. 7 Statutu Pedagogické fakulty 
Ostravské univerzity vydává Statut Centra dalšího vzdělávání Pedagogické fakulty 
Ostravské univerzity (dále jen „Statut CDV PdF OU“).  

 
 
 

Část první 
Obecná ustanovení 

 
Centrum dalšího vzdělávání PdF OU (dále jen CDV) je dle článku 14 odst. 1 Statutu 
Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě (PdF OU) pracovištěm PdF OU 
zřizovaným na podporu dalšího vzdělávání občanů, zejména pedagogických 
pracovníků. V tomto smyslu respektuje aktuální znění zákona 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících, prováděcí vyhlášky o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků a kariérním systému, a odpovídá za akreditaci PdF OU 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR jako instituce pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků. 

 
 
 

Část druhá 
Poslání Centra dalšího vzdělávání PdF OU 

 
1. CDV je primárně zaměřeno na realizaci dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků a jejich kariérního rozvoje v oblastech:   

 vzdělávání pro splnění, rozšíření a doplnění kvalifikačních předpokladů;  

 kariérní poradenství v oblasti zákona o pedagogických pracovnících.   

2. CDV realizuje dle poptávky i krátkodobé kurzy (kratší než 1 semestr).  

3. CDV reflektuje potřeby veřejnosti Moravskoslezského kraje a dle možností 
PdF OU nabízí programy v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zájmového 
vzdělávání.  

4. CDV zajišťuje v rámci PdF OU činnost Univerzity třetího věku.   
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5. K zabezpečení výše uvedených činností se CDV řešitelsky a partnersky podílí 
na zpracování a realizaci projektů zejména v rámci výzev operačních programů 
strukturálních fondů EU.   

6. CDV se podílí na organizování setkání, seminářů a konferencí k aktuálním 
otázkám školství a vzdělávací politiky.   

 
 
 

Část třetí 
Organizace Centra dalšího vzdělání 

 
1. CDV vystupuje v právních vztazích prostřednictvím PdF OU.  

2. CDV řídí vedoucí jmenovaný děkanem PdF OU na základě výběrového řízení. 

3. Činnosti CDV jsou zabezpečovány odbornými referenty, jejichž počet se odvíjí 
od počtu realizovaných programů a kurzů, počtu jejich účastníků, případně 
realizovaných projektů.   

4. V CDV působí interní vzdělavatelé jako kmenoví pracovníci garantujících 
a jiných kateder OU a externí vzdělavatelé zaměření na specifické obsahy 
programů a kurzů celoživotního vzdělávání.  

 
 
 

Část čtvrtá 
Organizace celoživotního vzdělávání CDV 

 
1. Organizace vzdělávání se řídí Směrnicí děkana č. 30/2015 k celoživotnímu 

vzdělávání organizovanému Centrem dalšího vzdělávání PdF OU, která 
reflektuje Studijní a zkušební řád Ostravské univerzity v Ostravě 
ze dne 17. srpna 2016, směrnici děkana č. 23/2014 Celoživotní vzdělávání 
v rámci akreditovaných studijních programů na Pedagogické fakultě Ostravské 
univerzity v Ostravě a směrnici děkana č. 24/2014 Celoživotní vzdělávání 
v rámci akreditovaných studijních programů na PdF OU – financování kurzů 
CŽV. 

2. Konkrétní podmínky realizace vzdělávání se upravují Smlouvou o realizaci 
programu CŽV (netýká se krátkodobých kurzů a Univerzity třetího věku). 

 
 
 

Část pátá 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Ruší se Statut Centra dalšího vzdělávání PdF OU ze dne 1. 9. 2015. 

2. Tento Statut Centra dalšího vzdělávání PdF OU nabývá účinnosti 
dnem 1. 2. 2018 Studia zahájená před účinností nového Statutu budou 
dokončena dle původní úpravy.  

 
 

doc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D., v. r. 
děkan PdF OU 


