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ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA MŮŽE ZAJISTIT VÝUKU  
NEKVALIFIKOVANÝCH UČITELŮ 

 

Plzeň, 12. 3. 2014 – Na aktuální problém nekvalifikovaných učitelů zareagovala Západočeská 

univerzita v Plzni prostřednictvím Fakulty pedagogické, která v pátek 7. března předložila na 

setkání děkanů pedagogických fakult s ministrem školství návrh, jak řešit vysokou 

nekvalifikovanost učitelů v Karlovarském kraji. 

 

„Západočeská univerzita v Plzni v této otázce dlouhodobě spolupracuje s vedením Karlovarského 

kraje. Jsme připraveni nekvalifikovaným učitelům pomoci a pružně přizpůsobit nabídku oborů podle 

jejich potřeb. V souvislosti s tím také jednáme o možnosti úpravy směrných čísel pro naši univerzitu,“ 

uvedla rektorka ZČU Ilona Mauritzová. 

 

Fakulta pedagogická ZČU již v minulosti po dobu pěti let vzdělávala učitele pro 1. stupeň ZŠ v Chebu  

a dva roky učitele pro 1. stupeň ZŠ a učitele anglického a českého jazyka v Karlových Varech, kteří 

nyní pokračují ve studiu v Plzni. Ve spolupráci s Krajským úřadem Karlovarského kraje provedla 

fakulta v roce 2011 analýzu potřeb vzdělávání nekvalifikovaných učitelů v kraji  

a nabídla další kurzy. Ze strany vedení škol ani učitelů ale nebyl zájem takový, aby výuka mohla 

probíhat mimo Plzeň. 

 

V okresech vykazujících nadprůměrnou nekvalifikovanost učitelů všech stupňů má Západočeská 

univerzita v Plzni k dispozici objekty, které již využívá pro výuku. Může v nich tedy probíhat i výuka 

pro učitele, kteří si potřebují doplnit vzdělání. V Chebu je to budova Fakulty ekonomické ZČU,  

v Karlových Varech prostory Střední odborné školy pedagogické, gymnázia a VOŠ Karlovy Vary, kde 

má Fakulta pedagogická ZČU konzultační středisko celoživotního vzdělávání, a v Sokolově prostory 

Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, které bude užívat Fakulta strojní a Fakulta 

elektrotechnická ZČU pro výuku svých studentů. Fakulta pedagogická ZČU také předložila Plzeňskému 

kraji obdobnou nabídku na doplnění kvalifikace učitelů v plzeňském regionu. 

 

„Abychom mohli naše plány uskutečnit, potřebujeme získat finanční zdroje, které pokryjí mzdové 

náklady související s nárůstem objemu výuky, platby za prostory pro výuku, studijní materiály  

a zajištění dopravy vyučujících,“ vysvětlila děkanka Fakulty pedagogické Jana Coufalová. To lze podle 

ní řešit navýšením kvóty financovaných studentů, financováním kurzů celoživotního vzdělávání 

například prostřednictvím Karlovarského kraje či financováním studentů – nekvalifikovaných učitelů, 

kteří již na fakultě studují, nad rámec kvóty přidělené ZČU. 

 


