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Kalendář akcí VOŠS 

2013/2014 
 

říjen 2013 
 

24. 10. Minikonference a Vernisáž 
Adopce na dálku 

    

listopad 2013 

22. 11. Dejme dětem rodinu (konference) 
Mukačevo – odborná praxe 

Polsko, Slovensko – odborná praxe 
 

prosinec 2013 
3. 12. Vánoční jarmark 

Studenti nadělují 
Červená stužka 
Vánoční Vídeň 
Vánoční dárek 

 

leden 2014 

Tříkrálová sbírka 
29. 1. Den otevřených dveří 

 
   

Aktuality 
24. října 2013 se na VOŠS uskutečnila studentská 
minikonference na téma: „Studenti poznávají 
zahraniční sociální systémy“. Program konference 
připravila odborná sekce ve spolupráci se sekcí 
všeobecných předmětů a garantem odborné praxe. 
Studenti při té příležitosti prezentovali zkušenosti a 
zážitky z odborné praxe na Ukrajině, v Polsku, na 
Slovensku a zkušenosti z exkurze v sociálních zařízeních 
v Londýně. Minikonference byla doplněna prezentací 
ředitele jedné ze spolupracujících organizací školy, 
tentokrát Diagnostického ústavu Ostrava a vernisáží 
výstavy výtvarných prací dívek z tohoto ústavu, dále pak 
výstavy fotografií pořízených studenty na odborné praxi 
na Ukrajině v Mukačevu a fotografií, které jiná skupina 
studentů pořídila v září t. r. na studijní cestě za poznáním 
sociálního systému Anglie. Slavnostní chvíle vernisáže 
podbarvila zdařilým hudebním vystoupením jedna 
z dívek, o kterou zmíněný ústav pečuje. 

 

Voška slaví 
Sociální školství v Ostravě má dlouholetou tradici. V letošním roce je tomu již 45 let, kdy byla k 1. září 1968 otevřena jediná třída 
prvního ročníku Střední školy sociálně právní jako součást Střední ekonomické školy v Ostravě s pomaturitním oborem vzdělání: 
Sociálně právní činnost. Škola se postupně rozrůstala. V roce 1990 došlo ke koncepčním a obsahovým změnám a také ke 
změně názvu školy na Sociálně právní akademií. Další zlom pak přinesl rok 1996, kdy byla Sociálně právní akademie 
rozhodnutím MŠMT jako jediná škola na Moravě a ve Slezsku zařazena mezi vyšší odborné školy. 

Sídlo školy se mnohokrát změnilo. Vzdělávací program se přizpůsoboval aktuálním potřebám. Sociální práci jsme ale zůstali 
věrni. Dnes působíme na ulici Zelená 40A v Moravské Ostravě v moderní budově s informačním centrem, odbornými učebnami 
a konferenčním sálem. Kapacitu školy, která byla stanovena na 490 studentů v denní, dálkové a kombinované formě studia, 
každoročně naplňujeme. Studium se dnes svou organizací blíží studiu na vysoké škole. Neustále pracujeme na dobrém jménu 
školy, spolupracujeme s neziskovými a příspěvkovými organizacemi zaměřenými na sociální práci, ve kterých studenti konají 
odbornou praxi, neboť spojení teorie s praxí patří k našim silným stránkám. Jsme členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci 
a Asociace vyšších odborných škol. 

U příležitosti významného výročí vzniku školy se patří poděkovat nejen vedení školy a členům pedagogického sboru, ale také 
celé řadě organizací, ve kterých naši studenti konají odbornou praxi za kvalitní přípravu a studentům popřát, aby vše, co ve 
škole získají, uplatnili v praxi, a aby jim náročná práce sociálního pracovníka přinášela uspokojení a radost. 

 

Newsletter – novinka na VOŠS 
Vyšší odborná škola sociální Ostrava (dále VOŠS) představuje nový moderní prostředek prezentace své činnosti – elektronické 
noviny - zpravodaj, jehož cílem bude čtenáři přinášet do vlastní elektronické schránky užitečné informace nejen o činnosti a 
životě školy, jejich aktivitách, záměrech, úspěších, rozvoji, ale i o dění na poli sociální práce, zejména v našem regionu. 
Předpokládáme, že čtenáři se budou rekrutovat z řad odborné veřejnosti, potenciálních zájemců o studium, studentů 
(současných i bývalých) a dalších přátel, partnerů a příznivců školy. Věříme, že Vás zpravodaj a samotná myšlenka zaujme a 
sami se stanete našimi čtenáři a dopisovateli.  
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        Malí herci z představení pohádky O červené řepě 

Pohádkový den 

 

 

Studenti napsali 
JINÝ SVĚT? 

Když se řekne Ukrajina, většinou se nám vybaví svérázná a drsná země, jaderná elektrárna Černobyl, řeka Dněpr, pravoslavné 
kostely, ale také dlouhé čekání na hranicích, bída… Když jsem doma řekla, že chci jet na Ukrajinu, tak se mnou pomalu 
nemluvily ani dveře. Rodiče vnímají Ukrajinu jako zemi, kde je bída, špatná hygiena, ozbrojení celníci na hranicích, kteří míří na 
lidi samopaly. O opaku je přesvědčily až fotografie, které jsem jim ukázala teprve dva dny před odjezdem. 

Při příjezdu na hranice je potřeba obrnit se trpělivostí (hodně velkou). Vtipkovat na účet celníků se rozhodně nedoporučuje. 
Když přejedete hranice, už z dálky vidíte krásné zlaté věžičky pravoslavných kostelů. Pokud spatříte vedle autobusu na cestě 
koňské spřežení, nespíte, jedná se o běžný dopravní prostředek. 

Ve škole se naskytla možnost jet v termínu od 17. června do 3. července 2013 s humanitární organizací ADRA o. s. jako 
dobrovolník na tábor do Mukačeva na Podkarpatskou Rus. Dobrovolníci pro tuto akci jsou vybíráni velmi pečlivě, vyplňují se 
dotazníky, absolvují pohovory, a to proto, aby byli vybráni ti, kteří dětem něco doopravdy přinesou (není to myšleno materiálně, 
ale hlavně emocionálně a citově). 14 dobrovolníků má za úkol připravit pro děti program na 14 dnů. Za naši školu se projektu 
zúčastnily studentky t. č. studijní skupiny 2.C: Lucie Škrlová, Ivana Staňková, Hanka Řeháková a Sylva Krejčí. 

Tábor se koná v krásném městečku Mukačevo, v internátní škole, která se nachází na ulici Lermontova 12. Jejím ředitelem je 
pan Jurij Holiš. Škola – internát je ve své podstatě dětským domovem. Děti, se kterými jsme se tady setkali, pocházejí 
z městečka Mukačevo a jsou BÁJEČNÉ! Na dobrovolníky se každý rok velice těší. Řada z nich si s nimi pak píše 
prostřednictvím elektronické pošty i přes rok. Tábor je určen pro děti ve věku od 6 do 17 let, které jsou ze sociálně slabých  rodin 
nebo jsou to sirotci. Jako každý tábor je i tento naplněn hrami (např.: elektrika, rybičky, kompot, židličky apod.), aktivitami jako je 
výroba náramků, peněženek, pečení perníčků. V programu nechybí ani noční hra a tradiční táborák s opékáním.   

Ze skupiny dobrovolníků pouze 3 uměli rusky (Ukrajinci nemají rádi ruštinu a anglicky se nedomluví). Děti uměly teprve základy 
angličtiny. I přes jazykovou bariéru jsme si za pár dnů všichni rozuměli. Děti, které se účastnily tábora již poněkolikáté, rozuměly 
dokonce trochu česky. Jsem toho názoru, že pokud se člověk chce dorozumět, tak se domluví. Od čeho přece máme ruce a 
nohy . Také my čtyři jsme se na 14 dnů naučily několik ukrajinských slovíček (např.: buď láska – prosím; sobačin – psík; pryvít 
– ahoj; na dobránič – dobrou noc a další). 

Účastí na táboře v Mukačevu jsem získala možnost srovnat průběh tábora (několik jsem jich absolvovala) u nás v České 
republice s průběhem tábora na Ukrajině. Závěr je takový: „Děti jsou na celém světě stejné, jenom podmínky jsou jiné“. Jsem 
ráda, že jsem dostala tuto příležitost. Byla to pro mě velká zkušenost. Při práci dobrovolníka jsem poznala „Jiný svět“. Doufám, 
že projekt bude pokračovat a tábor se uskuteční i v příštím roce. 

M U K A Č E V O    Z A    R O K    Z A S  ! ! ! 
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Představujeme 
Diagnostický ústav pro mládež Ostrava-Kunčičky, odloučené 
pracoviště – Dlouhodobá skupina dívek, Watova 3, Ostrava-
Přívoz. Zařízení, které studenti VOŠS navštěvují v rámci 
předmětu Orientace v sociální síti nebo při odborné praxi. 
Letos jsme pozvali Diagnostický ústav (dále DÚM) k nám na 
VOŠS a společně jsme s paní Hanou Štrbovou (DÚM) připravili 
výstavu prací dívek, které jsou v péči ústavu. Ve školní galerii 
Svět jsou vystaveny kresby a keramika. K vidění budou do 
konce listopadu 2013.  

Na dlouhodobou skupinu přicházejí dívky po ukončení diagnostiky, 
tj. asi po 2 měsících, v případě, že nemají závažné výchovné 
problémy a docházejí do školy nebo do kurzů organizovaných 
úřadem práce.  Pobyt na dlouhodobé skupině není časově 
omezen. V případě, že rodinné prostředí není bez problémů nebo 
dívka žádnou rodinu nemá, zůstává v zařízení až do 18 let. 

Úkolem dlouhodobé skupiny je často nahradit rodinné prostředí a 
připravit děvčata na život.  Aby se dívky naučily samostatnosti, 
účastní se pravidelně aktivit běžného života – nákupů, praní prádla, 
úklidu, vaření. V zařízení jsou dívky také vedeny k aktivnímu 
trávení volného času. Volný čas vyplňují, mimo samostatných 
vycházek, výtvarnou činností – kresbou, malbou, prací v keramické 
dílně, navštěvují různé výstavy a jezdí na výlety. 

 
 

Informujeme 

VOŠS vyhlásila 2. ročník amatérské fotosoutěže na 

téma:  

„Zastavení v Londýně“ 

Studenti soutěží v těchto kategoriích: 

 Život v Londýně (fotografie zaměřené na 

dopravu, stravování, bydlení – život v ulicích 
Londýna). 

 

 Pamětihodnosti (kulturní dědictví – 

památky). 

 

 Sociální problémy v Londýně (fotografie 

zachycující lidi bez domova, s handicapem, 
fotografie zaměřené na subkultury a 
představující Londýn jako multikulturní 
společenství lidí). 

 

12 nejlepších fotografií je vystaveno v prostorách 

školní galerie Svět. Vítěze soutěže představíme 

v příštím čísle Newsletteru.   

 

Soutěž byla vyhlášena v souvislosti se zářijovou 
odbornou zahraniční exkurzí studentů do Londýna. 

 

 

 

 

 

Pomáháme 
Naše škola se opět zapojila do sběru víček z PET 
lahví. 

V loňském školním roce jsme jich nasbírali úctyhodných 
182 kg pro malou Michalku. Tentokrát sbíráme víčka až 
do dubna 2014 pro Romana. 

 
 

Newsletter, elektronické školní noviny VOŠS Ostrava číslo 1/2013 vychází 24. října 2013 ● Tvůrčí tým:  Marcela 

Tomčíková, Ing. Eva Zátopková a kol. ● Newsletter  zasíláme spolupracujícím organizacím ● Před uzávěrkou 

dalšího čísla vás vyzveme k zaslání  příspěvků (pozvánek a jiných materiálů) v délce maximálně 15 řádků, příp. 

fotografií (s popisem a uvedením autora nebo zdroje) ● Neneseme odpovědnost za obsah příspěvků ani kvalitu 

fotografií zaslaných dopisovateli ● Archiv Newslettru připravujeme… 

Zveme Vás na Den otevřených dveří, který se 
uskuteční 29. ledna 2014 od 9:00 hodin. Naši školu si 
můžete prohlédnout i po individuální domluvě 
(kontakty: www.voss-ova.cz). 

Do 1. ročníků přijímáme bez přijímacích zkoušek. 
Pokud již praktikujete v oblasti sociální práce, pak 
můžete být při přijetí ke studiu zvýhodněni !!!  

 

Inzerce 
 VOŠS nabízí studujícím v Ostravě - ubytování na 

Domově mládeže, který se nachází při naší domovské 
škole Obchodní akademii v Ostravě-Mariánských Horách 
na ulici Karasova 16. Ubytování je kolejního typu (bližší 
informace: www.oao.cz). 

 

 VOŠS nabízí k pronájmu prostory s moderním zázemím 
pro konání konferencí, odborných seminářů (Zelená 40A, 
Ostrava-Moravská Ostrava). 

 

V našem Newsletteru můžete inzerovat i Vy.  

Inzerce je bezplatná ! 

 

http://www.voss-ova.cz/
http://www.oao.cz/

