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Vážený pane děkane, vážená paní proděkanko, 

dovoluji si odpovědět na Váš dopis z 10. února 2021 týkající se požadovaného vzdělání školních 
psychologů pro šablony OP VVV.  

Nejprve bych rád reagoval na informaci, že aktuální nastavení pravidel projektů OP VVV 
stanovuje podmínku jednooborového studia psychologie. Kvalifikace psychologa je 
definována zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších 
předpisů. Výzvy OP VVV tento požadavek jakožto zákonnou normu respektují a nestanovují 
žádné další podmínky.  

Obě Vámi zmiňovaná studia jsme konzultovali s kolegy z Oddělení podpory pracovníků 
v regionálním školství z věcné sekce, které má na MŠMT v gesci posuzování odborné 
kvalifikace pedagogických pracovníků. V obou případech Vás mohu ujistit, že studia jsou 
v souladu s výše uvedenou zákonnou podmínkou, a tudíž i uznatelná pro doložení kvalifikace 
pro pozici psychologa v projektech OP VVV.  

V prvním případě upřesňuji, že k dosažení kvalifikace psychologa je nutné absolvovat nejenom 
bakalářský studijní obor Psychologie a speciální pedagogika (7701R013) ve studijním 
programu Psychologie (B7701), ale i navazující magisterský studijní obor Psychologie. 
U druhého případu (studijní obor Psychologie a Pedagogika akreditovaný v prvních dvou 
letech existence omylem pod studijním pogramem Učitelství) doporučujeme školám doložit 
kromě diplomu i dodatek. 

Výše uvedené bylo opětovně zdůrazněno pracovníkům Odboru administrace zjednodušených 
projektů, kteří kvalifikační předpoklady personálních šablon v projektech OP VVV kontrolují. 
Pokud byste si byli vědomi konkrétního případu, kdy jedno ze zmiňovaných studií nebylo 
v některém z projektů OP VVV akceptováno, odkažte, prosím, danou školu na konzultační linku 
pro šablony (tel.: (+420) 234 814 777, email: dotazyzp@msmt.cz). Zodpovědní pracovníci poté 
záležitost prověří. 
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