
 

 
  

 

APIV A – KA3 
KRITÉRIA PRO VÝBĚR LEKTORŮ 

Kritéria pro výběr lektorů pro společné (inkluzivní vzdělávání) se skládají ze tří oblastí: odborná způsobilost, profesní zkušenosti (odborné a lektorské) 

a specifická kritéria. Výběr lektorů bude probíhat ve dvou fázích – primární výběr bude zahrnovat posouzení odborné způsobilosti a profesních zkušeností, 

následovat bude posouzení odborných schopností podle specifického kritéria lektorských kompetencí v průběhu pilotního ověřování. 

1. Odborná způsobilost 

a. VŠ vzdělání zaměřené na učitelství, pedagogiku, psychologii, speciální pedagogiku, případně jiný obor v souladu s obsahovým zaměřením 

vzdělávacího modulu (v oblasti speciální pedagogiky specializace v jednotlivých oborech/pédiích speciální pedagogiky, v oblasti psychologie 

zaměření na pedagogickou psychologii)   

b. VŠ nebo VOŠ vzdělání v oboru český jazyk v komunikaci neslyšících zvláště pak český znakový jazyk pro vzdělávací moduly z oblasti  českého 

znakového jazyka  

2. Profesní zkušenosti 

a. min. 5 let praxe v oblasti školství, z toho min. 2 roky praxe v oboru/oblasti, která odpovídá obsahovému zaměření lektorovaného modulu a 

b. min. 2 roky zkušenosti s lektorováním v rámci DVPP nebo jako vysokoškolský učitel v posledních 3 letech (včetně doložení lektorovaných 

oblastí/témat) nebo absolvování kurzu zaměřeného na lektorské a prezentační dovednosti 

3. Specifická kritéria 

a. předložení zpracované ukázky struktury a metodického zpracování konkrétního obsahového tématu v rámci lektorovaného vzdělávacího 

modulu 

 

 

VÝBĚR LEKTORŮ – POŽADAVKY A POSUZOVÁNÍ SPLNĚNÍ KRITÉRIÍ  

Pro účely posuzování splnění kritérií výběru lektorů jsou uvedená kritéria povinná. Ke každému kritériu jsou uvedeny doklady, kterými lze doložit, že lektor 

toto kritérium splnil. Vybraný uchazeč na pozici lektora musí splnit všechna kritéria. 

 



 

 
  

 

 

OBLAST KRITÉRIUM DOKLAD SPLNĚNÍ  

ODBORNÁ 
ZPŮSOBILOST 

VŠ vzdělání zaměřené na učitelství, pedagogiku, 
psychologii, speciální pedagogiku, případně jiný 
obor v souladu s obsahovým zaměřením 
vzdělávacího modulu (v oblasti speciální 
pedagogiky specializace v jednotlivých 
oborech/pédiích speciální pedagogiky, v oblasti 
psychologie zaměření na pedagogickou 
psychologii)   
nebo 
VŠ nebo VOŠ vzdělání v oboru český jazyk v 
komunikaci neslyšících zvláště pak český znakový 
jazyk pro vzdělávací moduly z oblasti českého 
znakového jazyka 
 
 

VŠ diplom nebo doklad o 
absolvování VOŠ 

 
splněno / nesplněno 

 

PROFESNÍ 
ZKUŠENOSTI 

Min. 5 let praxe v oblasti školství, z toho minimálně 
2 roky praxe v oboru/oblasti odpovídající 
obsahovému zaměření lektorovaného modulu a 
 

Přehled pedagogické, 
psychologické, speciálně 
pedagogické, další odborné praxe 
v oblasti školství 

 
splněno / nesplněno 

 

min. 2 roky zkušeností s lektorováním v rámci DVPP 

nebo jako vysokoškolský učitel v posledních 3 

letech 

nebo 

absolvování kurzu zaměřeného na lektorské a 

prezentační dovednosti 

 

Přehled lektorovaných akcí nebo 
doklad o absolvování kurzu 
zaměřeného na lektorské a 
prezentační dovednosti 

 
splněno / nesplněno 

 



 

 
  

 

SPECIFICKÁ 
KRITÉRIA 

Dovednost připravit a strukturovat po obsahové a 
metodické stránce dané téma pro vzdělávací 
modul  

Ukázka  strukturovaného 
zpracování konkrétního tématu pro 
daný vzdělávací modul včetně 
popisu metodiky  

 
splněno / nesplněno 

 

 

 

STRUČNÝ PROFIL LEKTORA 

Lektor společného vzdělávání v projektu APIV A a APIV B je kvalifikovaný odborník, který má znalosti aktuálních legislativních souvislostí, má lektorské 

zkušenosti a dovednosti.  Nevyužije know-how získané účastí v projektu ke svým podnikatelským záměrům. 


