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Vánoce na VOŠS 

Stalo se již hezkou tradicí, že v adventním čase, kdy lidé jsou si 
blíže, bilancují a obdarovávají své blízké, také studenti VOŠS 
projevují více než jindy solidaritu, sounáležitost a ochotu rozdělit 
se s potřebnými. Ve svém volném čase přicházejí mezi děti do 
azylových domů, stacionářů a mikulášskou nadílkou 
s programem rozdávají radost. V rámci Světového dne boje 
proti AIDS prodávají červenou stužku s cílem zvýšit veřejné 
povědomí o zákeřné nemoci AIDS. Nákupem vánoční květiny 
přispívají dětem, které jsou v péči hemato-onkologického 
oddělení FN v Olomouci a losem vybírají organizaci, kterou 
navštívili v rámci odborné praxe, a té pak předávají „Vánoční 
dárek“, jako poděkování, za čas, který jim zaměstnanci vybrané 
organizace při odborné přípravě věnovali.   
Letos jsme nově  do prosincového programu zařadili Vánoční 
jarmark, který má ve škole navodit tu pravou vánoční atmosféru 
s prodejními stánky prezentujícími rukodělné dovednosti klientů 
a uživatelů neziskových a příspěvkových organizací, vánoční 
vůní, dílničkou, ve které si každý může nazdobit svůj perník, 
programem a malým dárkem. Pokud budete mít zájem, přijďte 
k nám na chvíli zapomenout na starosti běžného dne, ohřát  se 
šálkem čaje a tak se svátečně naladit… Jarmark pořádáme 
v naší školní galerii Svět, která svým názvem symbolizuje místo  
pro každého…    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter – vánoční vydání 

Na základě Vašich ohlasů jsme připravili vánoční vydání 
Newsletteru Vyšší odborné školy sociální v Ostravě, které 
je určeno nejen studentům současným i budoucím, 
partnerům a příznivcům školy, ale zejména všem 
zaměstnancům neziskových a příspěvkových organizací, 
kteří působí na poli sociální práce. Zaměstnancům, kteří 
s nesmírnou trpělivostí a ochotou svou každodenní 
činností pomáhají řešit sociální problémy občanů a kromě 
toho si najdou čas a věnují se nezištně našim studentům 
při odborné praxi. Za to jim všem patří velké poděkování!  

 

 

 
Kalendář akcí VOŠS 

2013/2014 
    

prosinec 2013 

3. 12. Vánoční jarmark 
Studenti nadělují 
Červená stužka 

6. 12. Vánoční Vídeň 
Vánoční dárek 

 

leden 2014 

7. 1. Videotrénink interakcí (workshop) 
9. 1. Domácí násilí (workshop) 

Tříkrálová sbírka 
29. 1. Den otevřených dveří 

 
únor 2014 

Zahájení letního období 
Otvíráme SNOEZELEN 

 

březen 2014 

Vernisáž v galerii Svět 
 

duben 2014 

10. 4. Odborná konference 
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Od vydání 1. čísla Newsletteru v říjnu tohoto roku uplynul právě měsíc. Z hlediska času je to období krátké, ale pro naši školu je to 

období, které jsme opět činorodě využili pro řadu aktivit obohacujících jak studenty, tak naše partnery. Studenti se vzdělávali 

v oblasti canisterapie. Pro lidi v nouzi jsme pod vedením pedagogů spolupracujících s Charitou Ostrava a Potravinovou bankou 

Ostrava sbírali staré šatstvo a trvanlivé potraviny. V rámci povinně volitelného předmětu Občané se zdravotním postižením se 

studenti aktivně zapojili do Týdne rané péče a zapůjčením konferenčního sálu jsme podpořili další ročník konference Dejme dětem 

rodinu, upozorňující na problematiku dětí, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině. Spolupráce s Centrem sociální služeb Ostrava, 

o. p. s. nám přinesla 20 bezplatných míst na konferenci pro naše studenty a pedagogy. Organizaci představujeme v samostatné 

rubrice. Od Tyfloservisu, o. p. s. jsme obdrželi poděkování za aktivní účast při celostátní sbírce Bílá pastelka 2013. Studenti 

VOŠS přispěli k celkovému výtěžku vybranou částkou 35 609 Kč. V listopadu studenti opět vycestovali na odbornou praxi na 

Slovensko, do Polska a na Ukrajinu. 

 

 
 Canisterapie  
 

Jsem studentkou 2. ročníku. Už nyní musíme přemýšlet, na jaké téma zpracujeme 
absolventskou práci. Já jsem se již rozhodla, a to díky přednášce paní Heleny 
Fejkusové a Moniky Olbrechtové, které nám představily canisterapeutické psy Dafné 
a Keily a prezentovaly činnost společnosti Podané ruce (www.podaneruce.cz), která 
vede projekt Canisterapie. Čas strávený se  zkušenými canisterapeutkami 
(přednášející) a koterapeuty (psy) v rámci výuky byl opravdu příjemný. Dozvěděli 
jsme se, jak se pes připravuje na canisterapii a jak dlouhou trať musí se svým pánem 
uběhnout, než se stane kvalifikovaným koterapeutem.   

Se zvířátky vyrůstám od narození. Pocházím z malé vesnice, kde jsem vyrostla na 
farmě. Chováme pejsky a díky nim máme i pěkné stádo koníků. Jako neprofesionálka 
jsem nevědomky prováděla hipoterapii a parajezdectví. Jeden z mých sousedů - 
Martínek, se narodil s tělesným postižením. Od malička má velmi rád zvířátka a vždy, 
když to jde, jezdí se svojí maminkou na procházku k našim koníkům k ohradě. Dříve 
se jen dívali. Když jsem k němu prvně přivedla koníka, byl naprosto nadšený. Jeho 
vztah ke zvířátkům se postupně rozvinul. Postupem času s dopomocí na koníkovi 
ležel a naprosto si to užíval. Maminka Martínka mi potvrdila, že Martínek se na 
setkání vždy těší a že mu to pomáhá nejen z psychického hlediska, ale i z fyzického.  

Po nějaké době se jeho maminka rozhodla, že mu pořídí pejska. Poprosila mě o radu, 
k jakému plemenu se má přiklonit. Společně jsme vybrali plemeno - Australský ovčák. 
Australští ovčáci jsou využíváni pro canisterapii a jsou to výborní společníci. Pes 
nebyl kvalifikovaný, ale jisté předpoklady pro canisterapii vykazoval už podle 
rodokmene. Jeho matka měla splněné všechny požadavky pro práci 
canisterapeutického psa. Dnes když Martínka vidím s pejskem u vozíčku, je 
spokojený. Se svým psím kamarádem na sobě navzájem naprosto visí. Pes zvládá 
základní povely a je velice klidný a hodný. 

Canisterapie není jedinou „zvířecí terapií“, která pomáhá lidem. Existuje například 
felinoterapie (terapie pomocí koček), terapie akvarijními rybičkami (terapie pomocí 
očního kontaktu), delfinoterapie a mnoho dalších.  

Terapie zvířátky jsou velice zajímavé už proto, že jejich prostřednictvím lze lidi potěšit 
nebo jim pomoci. Zvířata probouzejí v lidech touhu po komunikaci, navozují pocit 
štěstí a radosti už jenom tím, že se s nimi někdo mazlí a tulí se k nim. Zvířata tvoří 
spojnici (most) mezi lidmi, poskytují jim pocit bezpečí, jistoty a pomáhají se 
začleněním do sociálního prostředí. Pravdou je, že u každého jedince to může být 
jiné. 

Jsem velmi ráda, že škola klade důraz na praktickou výuku. Ta je pak zajímavá a více 
srozumitelná. Pokud mohu hodnotit výběr z nabídky povinně volitelných předmětů, 
zvolila jsem si dobře, protože vedení předmětu Občané se zdravotním postižením je 
velmi záživné.  

Autorkou článku a fotografií je studentka 2. B VOŠS Kateřina Koláčková 

 

 

 

Stalo se… 

 

Hry s koníkem 

Hry s pejskem – bratr a Emy Cane Corso 

Studenti píší… 

 

http://www.podaneruce.cz/
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Odborná exkurze do Anglie 

V termínu od 15. 9. 2013 do 20. 9. 2013 naše škola již tradičně 

uspořádala odbornou zahraniční exkurzi. Letos jsme cestovali 
do Londýna. Místa v autobuse doplnili studenti z Ostravské 

univerzity. Organizaci a vedení celé akce neměl na starosti 
nikdo jiný než PhDr. Květa Hurníková a Mgr. Adéla 
Weberová. 

Jeli jsme pohodlným komfortně vybaveným autobusem. Cesta 
byla velmi dlouhá. Ve Francii jsme se nalodili na trajekt a 
zdolali kanál La-Manche. Některé spolužačky z toho houpání 
na moři příliš nadšené nebyly a tuto část cesty dodnes považují 
za nejsilnější zážitek z Anglie. 

Pět dnů v zahraničí možná na první pohled nevypadá jako 
dostatečná doba pro poznání „nové země“. Na začátku jsem 
vůbec neměl ponětí, co všechno se dá poznat za tak krátkou 
dobu. 

Během stáže jsme navštívili tři sociální instituce. První z nich 
byla Children Families Across Borders (Děti a rodiny přes 

hranice). Jde o charitativní organizaci, jejímž hlavním úkolem je 
zajištění náhradní rodiny dětem, u kterých je to potřeba (např.: 
když jsou děti ohroženy újmou na zdraví; bylo s nimi 
obchodováno apod.). 

Další instituce se nazývala ISLINGTON - Day service for 
older people (Denní stacionář pro seniory). V této organizaci 
se celodenně starají o občany Spojeného království, kteří jsou 
starší 60 let a žijí sami. Realizovaná služba pro seniory se 
téměř neliší od našich denních stacionářů. 

Třetí a poslední navštívená instituce, sídlící ve stejné budově, 
se jmenovala ISLINGTON - Support for Adults with 
learning Disabilities (Podpora pro dospělé se specifickými 
problémy v učení). Zde se pracuje s handicapovanými klienty 
podle individuálního plánu. Pro práci využívají terapeutické 
dílny, muzikoterapii a arteterapii. Klienti nacvičují pod vedením 
odborníků sebeobsluhu a účastní se celé řady dalších aktivit. 

Součástí naší „výpravy“ byla rovněž prohlídka historických 
památek. Viděli jsme Big Ben, London Eye, Tower Bridge, St. 
Paul´s  Catedral, Westminster Abbey a mnoho dalších. Bylo 
jich tolik, že i naše nohy protestovaly. 

Přes útrapy z cestování a náročný program jsme byli velmi 
rádi, že jsme toho tolik viděli. Odvezli jsme si nezapomenutelné 
zážitky a spoustu fotografií. Studentům, kteří budou mít 
možnost účastnit se zahraniční stáže i napřesrok, doporučuji, 
aby určitě jeli, stálo to za to. 

Autorem článku je student 3. B VOŠS Marek Olejník 

 

 

Canisterapie jinak 

Pro mě, jakožto osobu, která se od dětství bojí, ne-li děsí 
psů, byl příchod dvou psů do školy trochu náročný, ale po 
představení fenek a také poté, co mne přišly „očichat“, ze 
mne nervozita trochu opadla. Pravdou je, že jsem se dříve 
nikdy nesetkala s canisterapeutickým psem. Fenky byly 
velmi milé, a ač mě děsily ty jejich ostré zuby, po prvním 
pohlazení ze mě nervozita i strach opadly. Spolužačky si 
ze mě utahovaly, že se díky tomuto zážitku zbavím svého 
letitého strachu ze psů. Myslím si, že se ho jen tak 
nezbavím, ale bojovat s ním určitě budu. Zaryju se do něj 
svými, ne až tak ostrými zuby a pokusím se ho zdolat. Ale 
abych se vrátila k tématu. Canisterapie pro mě nebyla 
úplně nová zkušenost. Na střední škole jsme teoreticky 
probírali pozitivní účinky, které může mít pejsek na 
nemocné děti nebo seniory. Lidi z okruhu canisterapie a 
samozřejmě i ty psy obdivuji, a to zejména proto, jak 
duchaplně tráví svůj volný čas. Já se také zapojuji do 
různých charitativních akcí, přičemž mě naplňuje vědomí, 
že tím pomáhám někomu, kdo to opravdu potřebuje. Jsou 
ale lidé, kteří se mě ptají, co za to mám, pro ně charitativní 
práce není. Ovšem pro ty, kteří jsou naladěni na stejnou 
notu jako já, tím myslím další studenty a studentky naší 
školy, je to jako dělané. Jsem velmi ráda, že jsem se 
mohla setkat s dámami z organizace Podané ruce, které 
svůj výklad zpestřily hrami s pejsky, velmi zajímavým 
povídáním o tom, jak se člověk může stát 
canisterapeutem a co je proto zapotřebí. Vždy jsem si 
myslela, že pro canisterapii je vhodný jen určitý druh psa, 
určitá rasa, ale po této přednášce již vím, že psi 
neprochází žádným výběrovým řízením a nezáleží na 
jejich kráse, ale na povaze. 

Děkuji paní Monice Olbrechtové a Heleně Fejkusové za 
skvěle strávený čas, krásnou přednášku, i za fakt, že se 
díky nim méně bojím psů.  

Autorkou článku je studentka 2. B VOŠS  

Michaela Dudková 

 

Autorkou fotografie je Michaela Horvátová, studentka 2. A 

 

Autorkou fotografie je Mgr. Adéla Webrová, pedagog VOŠS 
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Pane Zdražilo, v červnu letošního roku jsme Vás oslovili, 
zda byste neuvažoval o externí výuce předmětu Sociální 
práce s nezaměstnanými u nás ve Vyšší odborné škole 
sociální. Škola s Úřadem práce v Ostravě dlouhodobě 
spolupracuje v rámci odborné praxe studentů. Vaše 
rozhodnutí bylo téměř okamžité. 
 
 

Domníváte se, že práce pedagoga přispívá 
k Vašemu profesnímu rozvoji? 
 

Na Úřadu práce ČR působím již více než 15 let, z toho 
převážné v oblasti zprostředkování zaměstnání a podpory 
v nezaměstnanosti. Nelze opomenout, že součástí práce 
je znalost dalších činností, které úřad práce zabezpečuje. 
Od rekvalifikací, poradenských činností, až po nástroje 
aktivní politiky zaměstnanosti. Přes tuto poměrně dlouhou 
praxi by však bylo troufalé tvrdit, že jsem již nabyl veškeré 
znalosti v tomto oboru. Zdokonalování se v určitých 
oblastech lidského vědění, ať již výhradně profesních či 
obecných, pokládám za neoddělitelnou součást 
osobnostního rozvoje každého člověka. Je stále více 
nezbytné, abychom se neustále zlepšovali, získávali nové 
znalosti, dovednosti a zkušenosti. Jen tak je možné zvýšit 
své šance při uplatnění na trhu práce. Možnost vyučovat 
na škole pro mne nepředstavuje pouze předávání znalostí 
a zkušeností studentům, ale také ověření si svých 
dovedností a získání vlastních zkušeností. To bylo také 
jedním z důvodů, proč bylo mé rozhodnutí pro externí 
spolupráci se školou téměř okamžité. 

Musím přiznat, že výuka na VOŠS mi pomáhá dívat se na 
některé věci s větším odstupem. Díky interakci se 
studenty, a jejich mnohdy spontánním reakcím na 
nastolené problematiky, mám možnost podívat se na ně 
z jiného úhlu pohledu a vytvářet si nad nimi jistý nadhled. 
 
 

Myslíte si, že povinně volitelný předmět Sociální 
práce s nezaměstnanými pomůže studentům 
v jejich profesní průpravě? 
 

Věřím, že tento předmět studentům přispěje k jejich lepší 
orientaci na trhu práce i pochopení fungování jeho 
základních principů. Současně by studenti měli získat 
představu, jak poskytovat základní poradenství, jak 
přistupovat k problémům klientů a napomáhat v řešení 
jejich problémů. V neposlední řadě by si měli osvojit 
dovednost aktivní komunikace, která je žádoucí a 
potřebná, nejen v sociální práci. Pokud studenti nabyté 
dovednosti a znalosti neuplatní v celém rozsahu ve svém 
budoucím zaměstnání, mohou tyto využít např. v situaci, 
kdy budou sami zaměstnání hledat. 

Většina studentů se dosud sama neocitla na volném trhu 
práce a nebyla nucena řešit důsledky takovéto životní 
situace.  Vzhledem k tomu postrádají přímou osobní 
zkušenost s nezaměstnaností, která je svým způsobem 
neocenitelnou životní průpravou. Jelikož Moravskoslezský 
kraj patří k oblastem s nejvyšší nezaměstnaností v ČR, 
vidím jako důležité, aby si studenti tento stav uvědomovali 
a uměli se zamyslet nad složitou situaci nezaměstnaných, 
ale i těch, jejichž cílem a snahou je pomáhat lidem bez 
práce.  
 

 
 

 

 

Řekli o nás…  

 

Jak na Vás naše škola působí? 
 

Ve škole se cítím velmi příjemně, což umocňuje i samotné 
prostředí školy, která prošla v nedávné době rekonstrukcí. 
Ze strany zaměstnanců jsem se od počátku setkal 
s profesionálním jednáním a vstřícností. Není to však nic 
překvapujícího, jelikož škola pro úřad práce vždy 
představovala velmi seriózního partnera.  

Co na mne zapůsobilo velmi příjemně, je spolupráce a 
zapojení studentů do akcí, které škola realizuje. Domnívám 
se, že takováto spolupráce je neocenitelná. Dokáže přispět 
nejen k vytvoření příjemného studijního prostředí, ale 
pomáhá vytvářet a upevňovat některé kompetence, neboli 
měkké dovednosti, studentů. Pro potencionální 
zaměstnavatele jsou totiž stejně důležité jako formální 
vzdělání získané studiem. 

Máme jako vzdělávací instituce šanci uspět se 
vzdělávacím programem Sociální práce na trhu 
vzdělávání z hlediska uplatnitelnosti našich 
absolventů na trhu práce? 
 
 

V současné době je na pracovištích Úřadu práce ČR v 
Moravskoslezském kraji evidováno téměř 85 tisíc uchazečů 
o zaměstnání a lze předpokládat, že k jejich výraznému 
poklesu v nejbližší době nedojde.  Oproti tomu 
zaznamenáváme nedostatečný počet volných pracovních 
míst, kterých v kraji evidujeme málo přes 3 tisíce. Na jedno 
volné pracovní místo tak teoreticky připadá 30 uchazečů o 
zaměstnání. 

Přes tato nelichotivá fakta si troufám tvrdit, že uplatnění 
absolventů programu Sociální práce, resp. studentů VOŠS 
je velmi slušné. Úřad práce totiž mezi uchazeči o 
zaměstnání dlouhodobě eviduje pouze velmi malý počet 
absolventů VOŠS, kteří nepatří k  dlouhodobě 
nezaměstnaným. V současné době evidujeme na 
kontaktním pracovišti Ostrava 46 uchazečů o zaměstnání 
do 30 let věku, kteří mají vyšší odborné vzdělání. Z toho 
pouze 3 jsou absolventy VOŠS. To do značné míry svědčí 
o velkých šancích jejich uplatnitelnosti na trhu práce. 

Nepříznivá situace v oblasti zaměstnanosti vyžaduje co 
možná nejlépe připravené odborníky, kteří budou lidem 
v nejrůznějších životních situacích schopni účinně 
pomáhat. Úřad práce takovýmito odborníky bezesporu 
disponuje, přičemž mnozí z nich jsou absolventy VOŠS. 
Z pohledu zaměstnavatele musím ocenit jejich velmi 
dobrou orientaci v problematice sociální práce a velmi 
dobrou připravenost využít nabyté znalosti v reálném 
prostředí, tedy v praxi. 

Přání naší škole do nového roku? 
 

Do Nového roku si škole i pedagogickému sboru dovolím 
popřát nejen zájemce o studium, dostatek možností a 
prostředků, jak dále rozvíjet schopnosti a zájmy studentů, 
ale i mnoho nápadů a prostoru pro jejich realizaci. 

Omlouvám se za trochu profesní deformaci – studentům 
přeji, aby se jim podařilo nalézt adekvátní pracovní 
uplatnění, takové, v němž budou moci nejen využít nabyté 
znalosti a dovednosti ze studia, ale v němž budou 
spokojení s tím, co dělají. 
 
 

Děkujeme za rozhovor. 

 

 

 Vedoucí kanceláře ředitelky Úřadu práce ČR – pobočka Ostrava, externí učitel VOŠS 

Bc. Pavel Zdražila 
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Absolvent Vyšší odborné školy sociální – 
člen školské rady – zaměstnanec Charity 
Bohumín 

Mgr. Adam Vavrečka, DiS.  
 

Vážený pane Vavrečko, jste absolventem naší školy, nyní 
po navazujícím bakalářském studiu jste také magistrem, 
dovolte, abychom Vám položili několik otázek pro naše 
prosincové číslo Newsletteru. 
 

Jste absolventem VOŠS. Co vám naše škola dala? 
 

 

Vyšší odborná škola sociální mi pomohla získat v prvé řadě 
odbornost v předmětech umožňujících orientaci v oblasti 
sociální práce - což bylo počátečním cílem mého studia. 
Dnes považuji za další neméně důležitý aspekt studia to, že 
nás pedagogové učili ctít profesní etiku se závazkem 
profesionality vůči veřejnosti – potažmo potencionálním 
klientům, která je v této profesi zásadní. Vždyť v interakci 
s lidmi vzniká mnoho nestandardních situací, se kterými se 
musí sociální pracovník neustále potýkat. Díky značnému 
důrazu na praxi (během studia byla mou osobou 
zatracovaná – na praxi padla totiž většina mých 
dovolenkových dnů) jsem zpětně ocenil velké množství 
získaných praktických zkušeností, které jsem samozřejmě 
při vstupu do zaměstnání okamžitě využil. Škola je 
jedinečná svou podporou interaktivního zapojování 
studentů do školních skupinových projektů, vede studenty k 
týmové spolupráci, kolektivní komunikaci, napomáhá 
svépomocným aktivitám třídy při studiu.  

Shrnu-li předchozí, pak na své studium na VOŠS budu mít 
vždy pěkné vzpomínky, jak na tým pedagogů, tak na 
studijní kolektiv. Jsem vděčný za náročnost během studia, 
neboť multidisciplinární přehled získaných informací jsem 
zužitkovával po zbytek svého dalšího navazujícího studia a 
využívám ho i nyní v rámci své profese. 
 

  Co byste doporučil našim budoucím studentům?  

 

Budoucím studentům bych doporučil, aby se studia na této 
škole nebáli a „neházeli flintu do žita“ při prvních 
neúspěších, zejména během prvního ročníku.  
 

Myslíte si, že i v budoucnu budou naši absolventi 
uplatnitelní na trhu práce? 
 

 

Dělat dlouhodobou prognózu na trhu práce je v dnešní 
době velice náročné. Podstatou ovšem zůstává fakt, že toto 
vzdělání je ve všech směrech k nezaplacení. Absolventi 
VOŠS jsou uplatnitelní jak na poli neziskových nestátních 
organizací věnujících se širokému spektru cílových skupin 
dle zákona o sociálních službách, tak ve veřejné státní 
správě. Výhodou je také studium cizího jazyka 
orientovaného přímo na slovní zásobu zaměřenou na 
sociální témata a související problematiku. Náročnost studia 
spočívá nikoli pouze ve studiu předmětů absolutoria, 
požadavek odbornosti je kladen na všechny ostatní 
vyučované předměty, takže zakončeným studiem získáte 
ucelený komplex klíčových kompetencí i praktických 
dovedností zaručujících vysoký stupeň odbornosti a 
profesionalitu povolání v pomáhajících profesích. Absolvent 
má tudíž větší možnost uplatnitelnosti a vykazuje vyšší míru 
konkurenceschopnosti na trhu práce. 
 

 

Děkujeme za rozhovor. 

 

Absolventka Vyšší odborné školy sociální 

Nataša Riesová, DiS. 
 

Vážená paní Riesová, v červnu jste ukončila 
absolutoriem studium na VOŠS. Dovolte nám několik 
otázek pro naše elektronické školní noviny. 
 

Jste ráda, že už máte studium tzv. za sebou? 
 
 

Absolvovala jsem 5. června. 2013. Byl to úžasný pocit, 
ale abych pravdu řekla, dnes je mi smutno. Po lidech, 
po škole. Naštěstí přátelství uzavřená v průběhu studia 
neskončila se závěrečnou zkouškou. Do školy se ráda 
vracím, nejen na čaj, ale i za svou „třídní“ Mgr. 
Klosovou, která mě také provázela, jako vedoucí 
absolventské práce. Za to jí ještě jednou moc děkuji. 
 

Uplatníte poznatky získané studiem v praxi? 
 

Rozhodně ano, nejen v profesní praxi. Studium mi 
hodně pomohlo i v osobním životě.   

Kdybyste se mohla znovu rozhodnout, vybrala 
byste si znovu naši školu? 
 

Musím se po letech k něčemu přiznat. Na VOŠS jsem 
se původně vůbec nechtěla hlásit, při vypisování 
přihlášek jsem se spletla. No, a když už mě vzali… 
Dnes jsem za tento omyl moc vděčná. Kdybych se 
měla znovu rozhodovat, určitě bych si ji vybrala znovu. 
Tentokrát úmyslně. 
 

Co byste doporučila našim budoucím 
studentům? 
 

V prvé řadě bych jim řekla, že tato škola není žádná 
„flákárna“. Je to velmi náročné studium se spoustou 
povinností, vyčerpávající odbornou praxí… Učí se zde 
jen to, co se v životě opravdu upotřebí. Na praxi se 
studenti setkají se sociální prací v přímém přenosu, při 
tom mnohdy zjistí své osobní limity. Každému uchazeči 
o studium bych doporučila, aby zvážil, zda má na to 
potkat se s bolestí, smrtí, špínou, nezodpovědností dětí 
i dospělých, s alkoholiky, narkomany apod. A pokud 
ano, dostane se mu za to spravedlivé odměny. Setká 
se s úžasnými lidmi, kteří si sociální práci vybrali na 
celý život. Naučí se pomáhat tam, kde je to opravdu 
potřeba, uvidí, co dříve neviděl, pokoru, lásku, 
pochopení… 
 

Co byste popřála naší škole do nového roku?  
 

Hodně úspěšných studentů, spokojené pedagogy, 
finanční nezávislost, zájem o akce pořádané školou a 
všem hlavně pevné zdraví! 
 

Děkujeme za rozhovor. 

 

Vyšší odborná škola sociální, Zelená 40A, Moravská Ostrava 
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Z dopisu bývalých studentek VOŠS  
 

Jmenuji se Petra Ploháková a jsem čerstvou 
absolventkou VOŠS. Tento dopis píši i za svou 
spolužačku Veroniku Pavlíčkovou. Škola nám přinesla 
jen samá pozitiva a vzpomínáme na své studium 
v dobrém. Našly jsme zde přátele a také se utvrdily 
v tom, že práce, kterou chceme vykonávat, je více než 
smysluplná. Nemůžeme zapomenout na odbornou praxi 
a skvělé stáže v zahraničí. Při každé návštěvě jiné země 
jsme měly možnost poznání a srovnání sociálního 
systému u nás a v zahraničí. V současné době 
studujeme dále na vysokých školách. Obě nás letos 
čeká psaní bakalářské práce a státnice. I přesto, že jsme 
studentkami jiných škol, stále čerpáme ze znalostí a 
dovedností, které jsme získaly právě na Vyšší odborné 
škole sociální. Přispěli k tomu nejen vyučující, ale také 
odborná praxe, které se nám při studiu vysoké školy tolik 
již nedostává. Přejeme Vám proto mnoho spokojených a 
úspěšných studentů, kteří budou na VOŠS vzpomínat 
tak rádi, jako my. 
 

Autorky dopisu: Petra Ploháková, DiS. a Veronika 
Pavlíčková, DiS., říjen 2013 

 
 

 
 

Napsali o nás … 
 

Ze seminární práce studenta VOŠS 

Didaktika analytická 
 
Když jsem se knihou postupně probíral, byl jsem 
překvapen, jak moc je pravdivá. Nebylo příliš těžké vybrat 
si jednu z Komenského myšlenek. S většinou jsem se 
ztotožnil. Nakonec jsem si vybral tu, kterou lze aplikovat 
na způsob výuky na „naší“ Vyšší odborné škole sociální. 
Komenský ve své knize píše: „Všemu, čemu se musíme 
učiti, nechť se učíme vlastní praxí. Aby práce živila 
obratnost.“   

(...) 
Komenského „obratnost“ student získává při studiu VOŠS 
na souvislé praxi na pracovišti, které si vybere a kde se 
pak „učí“ svému budoucímu povolání. Teorii, kterou získal 
studiem, využívá v reálném životě, který je nejlepším 
učitelem. Praxe mu pomáhá naučit se orientovat v daném 
prostředí, řešit situace, se kterými se při výuce teorie 
nesetká.  Myslím si, že praktická příprava na zaměstnání 
je v dnešní době velmi důležitá. Studenti, kteří jsou po 
ukončení studia bez jakékoli praktické přípravy vhozeni do 
nástrah moderního života, mají daleko menší šanci na 
uplatnění, než ti, kteří jsou připraveni nejen teoreticky, ale 
také prakticky. Dokazuje to i samotný fakt, že 
zaměstnavatelé při přijímání nových zaměstnanců 
přihlížejí ke zmiňované, pro ně velmi důležité, praxi.  
(...) 
Od začátku roku se jako třída účastníme exkurzí do 
jednotlivých sociálních zařízení, abychom poznali 
prostředí, ve kterém se v našem budoucím profesním 
životě, budeme pohybovat. Musím přiznat, že je to pro mě 
ta největší škola. Věřím, že se díky ní vypracuji co možná 
nejvýše a budu za to vděčný i J. A. Komenskému. 
 

Autor seminární práce pro předmět Základy pedagogiky, 
šk. rok 2012/2013: Tomáš Polášek, student VOŠS 
Ostrava, člen školské rady a dobrovolný pracovník, který 
ve svém volném čase nezištně pracuje se seniory. 

 Svačinkový den duben 2013 

 

Tříkrálová sbírka leden 2013 

Jan Ámos Komenský 
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Z hlediska historie je VOŠS stálicí na trhu vzdělávání. O oblíbenosti a potřebnosti studia vzdělávacího programu se sociální 
tematikou v regionu svědčí její každoroční naplněnost do kapacity povolené zřizovatelem. Vzdělávací program je totiž 

zaměřen zejména na praktickou odbornou přípravu. Absolventi během studia získají soubor vědomostí a dovedností potřebných 
k navázání kontaktů s širokým spektrem klientů, naučí se mobilizovat a zdokonalovat jejich možnosti tak, aby byli schopni 
samostatně řešit své problémy. Umí uplatnit různé metody sociální práce jak ve vztahu k jednotlivcům, tak i ke skupinám klientů. 
Připraveni jsou i pro komunitní práci. V návaznosti na profilové předměty mají schopnost orientovat se v sociálně ekonomických, 
sociologických a společenských jevech, rozumí vývojovým trendům rozvoje společnosti i tržní ekonomiky a orientují se 
v problematice prevence sociálně patologických jevů ve společnosti.  

Studium je organizováno jako pomaturitní a jeho délka je stanovena na tři roky v denní, dálkové i kombinované formě. Přijetí 
ke studiu je mimo jiné podmíněno doloženým zájmem o studovaný obor. Poskytuje se za úplatu ve výši tři tisíce Kč za 1 rok, 
což znamená, že je z hlediska vynaložených nákladů dostupné pro široké spektrum uchazečů. Absolvent obdrží diplom 
s označením diplomovaný specialista v oboru sociální práce a sociální pedagogika. Europass, který automaticky získají, jim 

může pomoci při hledání práce v zahraničí. Vzdělávací program je nově koncipován jako modulární s kreditním systémem, 
umožňující absolventům nejen okamžité začlenění do pracovního procesu, ale v případě zájmu také pokračování v dalším 
studiu v bakalářských studijních programech na vysokých školách podobného zaměření, v některých případech i ve zkráceném 
režimu.  

Škola sídlí v moderně vybavené budově s informačním centrem a konferenčním sálem. Nachází se v dosahu dostupných 
dopravních uzlů, z tohoto důvodu je proto také často místem setkávání studentů s odborníky z oblasti sociální práce a s klienty 
a uživateli neziskových a příspěvkových organizací, které mají v předmětu činnosti sociální práci. Studium usnadňují studijní 
opory pro jednotlivé předměty a nově také e-learningové kurzy zpracované pedagogy v rámci projektové činnosti. 

Organizace vzdělávání, metody a formy výuky odpovídají vzdělávacím potřebám vyššího odborného vzdělávání a blíží se studiu 
na vysoké škole.  Učební plán je koncipován a také plněn se zřetelem k profilaci absolventů. Ve vyšších ročnících je vhodně 
doplněn nabídkou povinně volitelných předmětů, z nichž největší zájem je o sociální práci s nezaměstnanými, sociální práci 
s problémovými klienty, občany se zdravotním postižením a gerontologii a o paletu volitelných předmětů, z nichž si studenti 
nejčastěji volí znakovou řeč. Odborné přednášky, semináře, workshopy, setkání a besedy s odborníky z praxe a další aktivity 
v oblasti charitativní, dobrovolnické práce podporují rozvoj klíčových kompetencí a přispívají k osvojení sociálních dovedností 
studentů. Vyučující podporují úspěšnost studentů - uplatňují k nim individuální přístup při konzultacích k seminárním a 
absolventským pracím, při vypracovávání portfolií, zpráv z odborné praxe, při supervizích apod. Významné jsou jak individuální, 
tak i skupinové supervize. Odborná praxe tvoří čtvrtinu hodinové dotace vzdělávacího programu. Ve výuce je kladen důraz 

na praktické aplikace a prezentační a komunikační dovednosti, což se pozitivně projevuje u absolutoria při prezentacích v cizím 
jazyce a prezentacích při obhajobách absolventských prací. Z vlastních hodnocení provedených ve škole vyplynulo, že spojení 
teorie s praxí je naší silnou stránkou.  

Studenti druhých a třetích ročníků mají možnost v rámci zahraničních stáží poznat místně příslušnou sociální síť dané země, její 
obsahovou, organizační, legislativní a administrativní strukturu, orientovat se v postupech, formách a metodách práce, poznat 
formy spolupráce mezi sociálními a dalšími institucemi a organizacemi, konfrontovat teoretické poznatky s praxí, srovnat 
sociální systémy, poznat vlastní limity a možnosti, rozvíjet profesionální kompetence a zlepšit své komunikační dovednosti 
v cizím jazyce. Studenti si z těchto misí nepřivážejí jen zkušenosti a dojmy, ale také vzpomínky, kontakty a odhodlání znovu 
vycestovat. 

Absolventi VOŠS jsou připraveni k výkonu profese sociálního pracovníka se širokým spektrem znalostí, dovedností a 

dalších osobnostních předpokladů nutných pro oblast sociální práce. Mohou se uplatnit jako sociální pracovníci v různých 
veřejnoprávních, neziskových nebo soukromých subjektech. Uplatnění se váže k oblasti poskytování sociálních služeb 
(terénních, ambulantních, stacionárních i rezidenčních). Pracovat mohou ve státní správě a samosprávě, v neziskových 
organizacích, krizových centrech, zařízeních sociálních služeb, v občanských poradnách, zdravotnických zařízeních apod. 
Vykonávat mohou také práci asistenta pedagoga. Jsou schopni zajišťovat komplexní sociální intervenci v přímém styku 
s občany, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, podílet se na koncepčních činnostech, a to i v oblasti komunitního 
plánování a projektování sociálních služeb.  

Škola je dlouholetým členem jak Asociace vyšších odborných škol, tak Asociace vzdělavatelů v sociální práci. Nově pak členem 
Asociace konceptu Snoezelen České republiky. Členství v asociacích přispívá k jejímu dalšímu rozvoji.  

 

 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!!!  

 

Proč studovat právě VOŠS v Ostravě? 

Počítačová učebna na VOŠS 

http://www.voss-ova.cz/
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Centrum sociálních služeb Ostrava, obecně prospěšná společnost 

se sídlem Jahnova 867/12, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory 

www.css-ostrava.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Centrum sociálních služeb Ostrava, obecně prospěšná společnost, je od roku 2012 nástupnickou organizací příspěvkové 

organizace města Ostrava.  

Hlavním posláním Centra je zabezpečit poskytování kvalitní podpory a pomoci lidem při zvládání obtížné životní situace 

a lidem ohroženým chudobou a sociálním vyloučením.  

Sociální služby, na základě dlouholetých zkušeností, jsou nabízeny v rámci těchto zařízení: 

 Rodinná poradna 

Poradna poskytuje podporu a provázení rodinám či jednotlivým členům při zvládání náročných životních situací souvisejících 
např. s rozvodovými a porozvodovými situacemi, problémy v komunikaci, výchovou dětí, domácím násilím. Služba je zajišťována 
formou sociálně-právního, výchovného a psychologického poradenství a sociálně terapeutické podpory v individuálních, 
párových a rodinných konzultacích.   

 Domov pro matky s dětmi – Budečská 3, Moravská Ostrava 

Služba azylového domu poskytuje podporu a zázemí v překonání obtížného životního období osamělým matkám s malými dětmi 
a těhotným ženám, aby úspěšně zvládly samostatný život v přirozeném prostředí. Služba se zaměřuje na posílení citového 
vztahu mezi matkou a dítětem a vytváření podmínek pro jejich společný návrat do běžného života. Kapacita domova je 22 osob. 
 

 Azylový dům pro muže Palackého – Palackého 61, Ostrava-Přívoz 

Služba nabízí podporu a přechodné ubytování zletilým mužům, při řešení obtížné životní situace v období po propuštění 
z výkonu trestu odnětí svobody nebo z vazby nebo v jiné obtížné situaci spojené se ztrátou bydlení. Vytváří podmínky pro návrat 
do běžného života ve společnosti. Zájemci o službu mohou být z celé ČR. Kapacita zařízení je 21 osob.    

 Dům na půl cesty – Bozděchova  1792/10, Moravská Ostrava 

Služba poskytuje ohroženým mladým dospělým ve věku 18 až 26 let, kteří ukončili ústavní výchovu, ochrannou výchovu nebo 

náhradní rodinnou péči, byli propuštěni z výkonu trestu nebo přichází ze sociálně znevýhodněného prostředí, ubytování na 

přechodnou dobu a podporu při vstupu do běžného a samostatného života, a to v kapacitě 20 osob. 
  

 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Služba poskytuje rodičům z Ostravy a okolí podmínky pro získání nových znalostí a dovedností, pomocí kterých budou schopni 

aktivně řešit svou dlouhodobou obtížnou sociální situaci a budou schopni samostatně zabezpečit péči o své děti formou aktivit 

jako je podpora v hospodaření s penězi, spoření, řešení dluhů, podpora při hledání zaměstnání a následného vyhovujícího 

bydlení. 
  

V rámci zkvalitňování podpory mohli uživatelé služeb využít možnost účasti v projektech z OP LZZ: „Agentura práce“ určená 

klientům sociálních služeb  a  „Zaměstnávání mladých dospělých, průvodcovstvím,“ jejichž hlavním cílem je zvýšení 

možností v rámci kvalifikace a uplatnění na trhu práce. 

 

Nově vzniklá zařízení a služby Centra: 

 Náhradní rodinná péče  

 Na základě pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí od roku 2013 uzavírá Dohody o výkonu pěstounské péče a vytváří 
tak podporu rodinám s dětmi v náhradní rodinné péči pomocí odborného poradenství, zajišťování vzdělávání pro rodiny, respitní  
krátkodobou i dlouhodobou péči a pomoc a podporu při kontaktech s biologickou rodinou. V současnosti patří mezi organizace 
s nejvíce uzavřenými dohodami na Ostravsku.  
 

 Sociální akademie  

Vznikla na podzim roku 2012 jako vzdělávací středisko pro sociální práci na základě dosavadních zkušeností, znalostí, 
partnerství a spolupráce v oblasti poskytování sociálních služeb s akreditovanými programy u MPSV.  
 

 Pečovatelská služba 

 Posláním je poskytovat službu občanům omezeným vzhledem k věku nebo zdravotnímu stavu, poskytnout jim co nejlepší péči, 
zachovat důstojnost a především umožnit nadále žít v jejich přirozeném prostředí. Je realizována terénní formou v lokalitách, kde 
tyto služby ještě nejsou běžně dostupné – oblast mezi Opavou, Ostravou a Novým Jičínem. 
 

 Sociální firma 

 V roce 2012 se Centrum zaměřilo na sociální podnikání. Vzhledem ke svým zkušenostem z oblasti svého dosavadního 
působení pracuje s cílovou skupinou uživatelů služeb Centra a rozhodlo se nabízet činnosti spojené s nekvalifikovanou manuální 
prací prováděním staveb, jejich změn a odstraňování. 
 

Kaleidoskop sociální práce 
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Centrum je součástí programu Sociální inkluze Ostrava, kde se otevřela možnost nových komunikačních kanálů a přístupů ke 

společným zdrojům s vytvořením fungujícího modelu komplexní pomoci lidem sociálně vyloučeným a sociálním vyloučením 

ohroženým. 

Centrum je zapojeno do kampaně „Dejme dětem rodinu“. Základní myšlenkou je informovat veřejnost o náhradní rodinné péči, 

jejich formách, možnostech využití služeb, které v rámci dané oblasti poskytují státní instituce a nestátní neziskové organizace. 

V tomto roce již realizuje III. ročník konference v prostorách Obchodní akademie a VOŠS Ostrava, ve spolupráci 

s Moravskoslezským krajem, Statutárním městem Ostrava, Centrem psychologické pomoci a partnery kampaně.  

V rámci této kampaně také natočilo instruktážní videa a televizní spot o náhradní rodinné péči, ve spolupráci s režisérkou 

Markétou Nešlehovou. 

Centrum realizuje i řadu dalších projektů 

 MPSV Rodina – „Spokojené dětství - snadnější start do života“ 

 NROS v rámci sbírkového projektu Pomozte dětem – „Spokojené dětství - snadnější start do života“ 

 Statutární město Ostrava - „Zvýšení zaměstnatelnosti vytipovaných klientů PMS Ostrava“ 

 KÚ – „Dejme dětem rodinu“ 

 a další 

Společnost zajišťuje praxe a stáže studentům z Obchodní akademie a VOŠS Ostrava-Mariánské Hory, Caritas Olomouc, 

Slezské univerzity v Opavě a Ostravské univerzity v Ostravě. Nově se zaměřuje na dobrovolnictví, které vnímá jako velice 

účinné a potřebné pro zkvalitnění své práce ve všech oblastech uvnitř společnosti. 

 

 

V našem Newsletteru můžete zdarma prezentovat svou organizaci i Vy!  
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Bezplatná inzerce pro Vás 

Inerce 
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Vážení partneři, příznivci a spolupracující organizace Vyšší oborné školy sociální v Ostravě, 

děkujeme Vám za spolupráci v tomto kalendářním roce. 

Do nového roku 2014 Vám přejeme nejen hodně sil, 

ale i to lidské štěstí, radost spokojenost a zdraví. 

Pokojné a pohodové Vánoce všem! 

studenti a pedagogové VOŠS 

 

 

 

Informujeme 

 V únoru 2014 vyhlásíme dvě školní soutěže:  

1. ročník soutěže Sociální právo v praktických 

příkladech 

2. ročník soutěže v překladu cizojazyčného 

odborného textu 
 

 S letním obdobím školního roku otevřeme novou 
odbornou učebnu – multismyslovou místnost - 
SNOEZELEN.  

 

 

 

 

 

Pomáháme 

 Pokračujeme ve sběru víček z PET lahví pro 
Romana. 

 V lednu se tradičně připojíme k Tříkrálové 
sbírce, kterou organizuje Charita Ostrava. 

 

 

 

 

 

Newsletter, elektronické školní noviny VOŠS Ostrava číslo 2/2013 vychází 1. prosince 2013 ● Tvůrčí tým:  Marcela 
Tomčíková, Ing. Eva Zátopková a kol. ● Newsletter zasíláme elektronicky 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 najdete na www.voss-ova.cz  

Nabízíme… 

 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). 

 
 K pronájmu prostory s moderním zázemím pro konání 

konferencí, odborných seminářů (Zelená 40A, Moravská 
Ostrava). 

 

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

