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5P moderního učitele 

                  Koncerty, výstavy 

Katedra primárního vzdělávání každoročně uzavírá zimní i letní semestr 

předvánočním a letním koncertem vlastních pěveckých sborů a instru-

mentálních i pěveckých sólistů, který je spojen s ukázkami výtvarné práce 

studentů. Členové estetických oborů pořádají koncerty, sólově vystupují, 

publikují básně a vystavují svá výtvarná díla.  

petra.dekanova@tul.cz  
tel. :  48 535 4135 

Budova P TUL     
Komenského 314/2,  

Liberec V, 460 01 

 (Lacina Václav, Čtení o psaní) 

http://kpv.fp.tul.cz
mailto:petra.dekanova@tul.cz


STUDUJ V LIBERCI, KRÁSNÉM MĚSTĚ OBKLOPENÉM PŘÍRODOU       DÍVEJ SE DENNĚ NA JEŠTĚD, NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ČESKOU STAVBU 20. STOLETÍ  
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Kromě garantovaného oboru se členové katedry podílí na výu-

ce, přijímacím řízení, státních a závěrečných zkouškách: 

• tříletých bakalářských oborů Pedagogika volného času 

• tříletých bakalářských oborů Učitelství pro mateřské školy 

• rozšiřujícího studia učitelství pro 1. stupeň ZŠ, hudební a    

    výtvarné výchovy (pro absolventy Mgr. studia učitelství  

    a speciální pedagogiky) 

• univerzity třetího věku  

       Typ studia  

KPV garantuje obor Učitelství pro 1. stupeň základní školy, 

cílem vzdělávacího programu je kvalitně připravit studenty na 

učitelskou kariéru pro práci se žáky na 1. stupni ZŠ. Studium 

probíhá prezenční (výuka po-čt/pá) i kombinovanou formou 

(výuka pátky odpoledne, soboty). 

       Studijní program 

Učitelství pro 1. stupeň základní školy je magisterským studij-

ním oborem. Standardní doba studia je 5 let prezenční i kombi-

novanou formou se zvoleným zaměřením. Po úspěšném vyko-

nání státní závěrečné zkoušky, zahrnující český jazyk, matema-

tiku, pedagogiku a psychologii a obhajobu diplomové práce, 

získá absolvent titul  magistr – Mgr. 

Katedra primárního vzdělávání vznikla v roce 1993 jako Katedra 

národní školy. Formovala  se  zpočátku  jako  útvar  soustřeďu-

jící  pracovníky  estetických  oborů a českého jazyka. V roce 

2002 byla přejmenovaná na Katedru primárního vzdělávání. 

V roce 2018 oslaví 25. výročí svého vzniku.  

Katedra využívá moderní odborné učebny, přednáškové pro-

story a výtvarné ateliéry v nově zrekonstruované budově P.  

                  Technické zázemí katedry 

   I Členové katedry 

Výuku ve jmenovaných programech zajišťuje 17 stálých a 5 

externích pracovníků katedry, kteří se profilují v celém spektru 

oborů a oborových didaktik (český jazyk a literatura, matemati-

ka, přírodní vědy, hudební, výtvarné a dramatické obory).  

   I Spolupráce s dalšími katedrami 

          Konference, projekty 

Členové katedry jsou zapojeni do fakultních, univerzitních, 

celorepublikových i mezinárodních projektů a vědeckých zá-

měrů souvisejících s výukou a vzděláváním, publikují a koncipu-

jí učebnice. Vyučující pořádají přednášky, semináře a worksho-

py pro odbornou i laickou veřejnost. Katedra organizuje jedno-

denní i vícedenní konference (18. a 19. října 2018 - konference 

5PnaP).    

KATEDRA PRIMÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ  

         Historie katedry 

Katedra úzce spolupracuje s Centrem praktické přípravy, Ka-

tedrou pedagogiky a psychologie, Oddělením dalšího vzdělává-

ní a Centrem dalšího vzdělávání. Na výuce některých předmětů 

se podílejí i další katedry, např. Katedra matematiky a didaktiky 

matematiky, Katedra tělesné výchovy, Katedra anglického 

jazyka a další. 

http://kpv.fp.tul.cz

