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Kamenná škola s tradicí
Když se řekne kámen, každý si představí kus horniny, nebo stavební materiál. Osvícený člověk možná kámen mudrců, pragmatik
třeba umělý kámen nebo drahokam. My ve školství víme, že když je něco kamenné, má to trvalou hodnotu, tradici. Předchůdkyní
naší současné vzdělávací instituce – Vyšší odborné školy sociální byla Střední škola sociálně právní v Ostravě, později Sociálně
právní akademie, která svou činnost zahájila v roce 1968. Kostky, resp. kameny byly vrženy a pomyslná desková hra trvala celých
třicet let. S jasnými pravidly, učiteli, absolventy, radostmi i starostmi, problémy, úspěchy, životem. Ale i kámen má své limity.
Postupem času, například erozí se opotřebuje a je ho potřeba znovu opracovat nebo nahradit. Potom může opět plnit svou funkci
a psát novou historii. Takovýmto obdobím byl pro naši školu rok 1996, kdy Sociálně právní akademie byla zařazena mezi vyšší
odborné školy. VOŠS působí na trhu vzdělávání v Moravskoslezském kraji dosud. Takto jsem školu před sedmi lety poznala i já.
Kamennou školu s tradicí a základy, na kterých lze stavět. Stačí vzít křesací kámen a rozdmýchat novou jiskru, která instituci
nepohltí, vždy dá šanci něčemu novému. Takovou jiskrou je i náš inovovaný vzdělávací program, vynikající materiální zázemí,
systém odborných praxí, jež dlouhodobě ruku v ruce pomáhají formovat osobnosti v oblasti sociální práce tady u nás v kraji i mimo
něj. Jsme na to náležitě pyšní, neboť profesní základy, které našim absolventům poskytujeme, jsou pevné, kamenné…
Do dalších let přeji Vyšší odborné škole sociální, aby nic neotřáslo jejími základy a aby přibyla další pomyslná patra této tolik
potřebné vzdělávací instituce.

Ing. Eva Zátopková
zástupkyně ředitelky pro VOŠS
50 let sociálního školství v Ostravě

Kalendář akcí VOŠS
2017/2018
Únor
1. 2. Zahájení letního období
6. 2. EMOTION LIGHT
(výstava fotografií

UMÚN
Laďky Skopalové)

14. 2. Den otevřených dveří

Březen
1. 3. Sociální právo v příkladech
(soutěž)
20. 3. Ochrana lidské
důstojnosti
(odborná konference)

20. 3. Kde domov můj
(výstava fotografií
prof. Jindřicha Štreita)
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Stalo se…
Vánoční dárek
V průběhu měsíce listopadu se všichni studenti a pracovníci školy tradičně
zapojují do akce Vánoční dárek. Jejím smyslem je poděkovat vybrané
instituci za celoroční spolupráci se školou. Instituce zaměřené na pomoc
rodinám s dětmi navrhují studijní skupiny. Losem je pak vybrána jedna
z nich a dárek v podobě finančního obnosu putuje právě tam.
Také v prosinci 2017 se losovalo. Vítěze vybral při vánočním jarmarku
Mikuláš. Konečná částka 13 030 Kč připadla organizaci Althaia, o. p.
s., Osoblaha. S jejími zástupci jsme se setkali v úterý 12. prosince 2017.
Za dárek nám přijeli poděkovat: ředitel Martin Havránek, vedoucí
nízkoprahového zařízení pro děti Bc. Martina Grivalská a soc. pracovník
poradenské služby pro rodiny s dětmi Bc. Karel Birtus. Neskrývali radost
a jako poděkování nám na památku přivezli fotokoláž s akcemi svých
klientů. Za náš dárek zakoupí ozvučovací techniku a hudební nástroje,
které děti využijí na nejrůznějších akcích.

Předání dárku

Althaia, o. p. s. Osoblaha nabízí několik služeb pro rodiny s dětmi. Jedná se
zejména o sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a nízkoprahové
zařízení pro rodiny s dětmi.
Děkujeme všem za příspěvky a do nového roku 2018 přejeme hodně zdraví
a štěstí.

Mgr. Adéla Webrová, Mgr. Zita Mickertsová, organizátorky akce

Plakátem to začalo

Mikuláš
Studenti 1. C se proměnili v Mikuláše, čerty a andílky a uspořádali
Mikulášskou nadílku ve dvou školách. Nejdříve navštívili děti v ZŠ
Karasova v Ostravě – Mariánských Horách a potom se přesunuli do MŠ
V Zahradách v Ostravě-Porubě. Děti ze základní školy se v tělocvičně
pochlubily různými básničkami a písničkami. Děti v mateřské škole
V Zahradách svá vystoupení předvedly Mikuláši ve třídách. Všechny děti
ocenily herecké nadání studentů.
Do akce se zapojili tito studenti:

Mikulášův tým na VOŠS

Pavel Čislikovský – Mikuláš
Kristýna Budinová – anděl
Veronika Holasová – anděl
Lucie Vysloužilová – anděl
Aneta Bujnochová – čert
Barbora Červenková – čert
Helena Friedrichová – čert
Pavla Hrušková – čert
Lenka Chýlková – čert
Sára Květoňová – čert
Barbora Volná – čert
Děkuji všem.

Mikulášův tým v mateřské škole

Mgr. Adéla Webrová, pedagog VOŠS
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Stalo se…
Vánoční Praha
Na začátku školního roku jsme se spolužačkami vzpomínaly na naši loňskou exkurzi do Prahy, a tak když naše paní třídní
Mgr. Michaela Holaňová přišla s nápadem, že bychom si to mohly zopakovat, souhlasily jsme a začalo naše plánování. Rozhodly
jsme se pro vánoční čas, jelikož Praha je v tomto období nejkrásnější.
Exkurze se konala 10.–11. prosince 2017 a program byl velmi pestrý. Zašly jsme se společně podívat do Národního
pedagogického muzea Jana Ámose Komenského, které sídlí vedle Parlamentu ČR. V muzeu byla nainstalována unikátní výstava
českých dějin pedagogiky spojená s dvěma velkými jmény naši historie, a to s J. A. Komenským a také s naší jedinou panovnicí na
českém trůně, Marií Terezií. Jedinečnost, kterou tato výstava měla, byla, že jsme dostaly speciální pracovní sešity a při prohlídce
celé expozice jsme hledaly odpovědi na položené otázky. Bylo to velmi zajímavé, jelikož jsme si přečetly kompletně všechno, co
bylo na výstavě uvedeno, a protože všechny z nás jsou velice ambiciózní a soutěživé, chtěly jsme mít všechno správně. Dále jsme
si mohly vyzkoušet psát husím brkem nebo inkoustovým perem. Nakonec jsme se podívaly na dokumentární film o J. A.
Komenském. Já se nejvíce těšila na poslední část naší prohlídky, což byly dobové kostýmy Marie Terezie a Josefa II. Mohly jsme
si vyzkoušet nádherné šaty v královské modři, vějíře a paruky. Další kostým byl zcela mužskou záležitostí. Skládal se z tmavě
modrého vojenského kabátu prošívaného zlatem, doplněný bílým límečkem, pánskou parukou a také kloboukem. Ve fotokoutku
jsme se pak mohly vyfotit.
Další částí našeho programu byla prohlídka Prahy, ale trošku jiná než je obvyklé. Organizace Pragulic - Poznej Prahu jinak! z.s.
provádí prohlídky po pražském podsvětí a upozorňuje na to, co většina lidí přehlíží, nevnímá, nebo to prostě nechce vidět. Naší
průvodkyni byla bývalá bezdomovkyně, prostitutka a také narkomanka Helča. Prohlídka začala na hlavním nádraží, pak jsme šly
kolem Jindřišské věže přes Václavské náměstí a skončily jsme na Karlově náměstí. Během prohlídky nám ukázala, kde sídlí
instituce, které pomáhají lidem bez domova, odpovídala na naše dotazy a podělila se s námi o svůj příběh, proč se dostala na ulici,
proč začala s drogami a s prostitucí. Ukázala nám, kde ona sama přespávala, kde stávala jako prostitutka a také nám vyprávěla
většinu příhod, které zažila. Myslím si, že pro všechny z nás to bylo strašně zajímavé a už teď se budeme na některá místa v Praze
dívat jinak než doteď.
Po náročném dni jsme si na vánočních trzích na Staroměstském náměstí daly za odměnu svařák nebo horký punč a vše završily
procházkou noční Prahou. Musím za sebe říct, že jsem s touto exkurzí byla naprosto spokojená a že jsem si to náležitě užila.

Dominika Enderová, studijní skupina 3. A

Foto: soukromý archív Dominiky Enderové – Vánoční Praha
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Stalo se…
Vánoční Krakov
V souladu s naší každoroční tradicí jsme i letos na začátku adventu vyrazili poznávat další evropskou metropoli. Letos to bylo
královské město Krakov, bývalé hlavní město a srdce Polska. Nejprve jsme navštívili všechna významná historická místa
v Krakově - Wawelské návrší s katedrálou a zámkem, románský kostel sv. Ondřeje, barokní kostel sv. Petra a Pavla, Hlavní
náměstí s radniční věží a Sukiennicí, Mariánský kostel, Floriánskou ulici a Jagelonskou univerzitu založenou 1364 králem
Kazimírem Velikým. Zájemci o výtvarné umění si prohlédli mistrovské dílo Dáma s hranostajem od Leonarda da Vinciho. Po
prohlídce města s průvodcem jsme navštívili vánoční trhy, pozorovali odlišnosti polské a české kultury, sledovali sociální problémy
našich sousedů, nakoupili vánoční dárky, ochutnali místní speciality, ohřáli se vánočním punčem a užívali jsme si vánočně
vyzdobený a krásně osvětlený Krakov. Teplota kolem bodu mrazu, zasněžené stromy a sluneční paprsky dokreslovaly idylickou
atmosféru plnou vůní, chutí, historie a tradic.

Mgr. Jana Kořistková, organizátorka exkurze

Foto: Vánoční Krakov

Spolupráce naší VOŠ s Českým rozhlasem Ostrava na projektu
„Ježíškova vnoučata“
Studentky 1. A reprezentovaly v prosinci naši školu v Domově pro seniory
Slunečnice, kde vystoupily s pásmem vánočních písní a koled. Tím jsme se
jako škola zapojili do milého projektu s názvem „Ježíškova vnoučata“, a to
vše ve spolupráci s Českým rozhlasem Ostrava.
16. prosince nás senioři netrpělivě vyhlíželi. Byli jsme mile přivítáni
pracovníky domova v čele s panem ředitelem.
Ještě před vystoupením a dílničkami studentky poskytly interview reportérce
rozhlasu a v průběhu sobotního rozhlasového vysílání se jejich slova
a zpěvy dostaly do živého vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu
Ostrava.
Adventní sobotní dopoledne nám mile ubíhalo. Roli Ježíškových vnoučat
přijaly studentky 1. A: Lenka Bémová, Markéta Kavková, Veronika Bičovská
a Alena Bičovská. Se seniory tvořily andělská křídla z papíru, perliček
a mašlí, která si mohli obyvatelé domova zavěsit do okna nebo položit na
stůl. Někteří senioři se do tvoření tak zabrali, že nespěchali ani na oběd.
Samotnému tvoření předcházelo vystoupení Aleny, Veroniky, Markéty,
Vladany a Lenky. Krásně zpívaly vánoční písně a koledy, recitovaly básně.
V programu nechyběly Rolničky, Půlnoční, Pásli ovce Valaši, Půjdem spolu
do Betléma, Tichá noc, Vánoce Vánoce přicházejí a další. Potěšilo nás,
když se senioři i personál přidávali a tleskali. Atmosféra byla sváteční. Paní
Marie se dokonce i sama namalovala, přestože má zdravou jen jednu ruku.
Vypadala opravdu báječně. Obyvatelé si považovali, že mezi ně přišel
někdo mladý a věnoval jim svůj čas.
Dík patří Vám, studentky z 1. A, které jste se na víkendovou akci pečlivě
připravovaly, a to ve svém volném čase. Zpívaly jste a hrály na Orffovy
nástroje tak dojemně a krásně, že by bylo škoda si to zase někdy
nezopakovat.

Foto: Ježíškova vnoučata v akci

Mgr. Zita Mickertsová, vedoucí studijní skupiny 1. A.
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Proč studovat právě na VOŠS v Ostravě?
Z hlediska historie je VOŠS dlouholetou stálicí na
trhu vzdělávání. O oblíbenosti a potřebnosti studia
vzdělávacího programu se sociální tematikou v regionu
svědčí to, že naše absolventy potkáte v téměř každé
instituci zabývající se sociální prací v Ostravě
i okolí. Vzdělávací program je šitý na míru a zaměřený
na praktickou odbornou přípravu.
Vzdělávání je organizováno jako pomaturitní a jeho
délka je stanovena na tři roky v denní, dálkové
i kombinované formě. Přijetí ke studiu je podmíněno
doloženým zájmem o studovaný obor. Vzdělání se
poskytuje za úplatu ve výši 3 000 Kč za rok. Absolvent
obdrží diplom a Europass a je mu udělen titul
diplomovaný specialista v oboru sociální práce
a sociální pedagogika. Vzdělávací program je
modulární
s kreditním
systémem,
umožňující
absolventům nejen okamžité začlenění do pracovního
procesu, ale v případě zájmu, také další studium.
Škola se nachází v dosahu dostupných dopravních
uzlů, sídlí v moderně a dobře vybavené budově. Často
se v ní setkávají odborníci z oblasti sociální práce. Studium
usnadňují studijní opory pro jednotlivé
předměty a e-learningové kurzy.
Organizace vzdělávání, metody a formy výuky jsou
srovnatelné s vysokou školou. Odborná praxe tvoří
čtvrtinu hodinové dotace vzdělávacího programu.
Ve výuce je kladen důraz na praktické aplikace a na
prezentační a komunikační dovednosti. Z vlastních
hodnocení provedených školou vyplynulo, že spojení
teorie s praxí je její silnou stránkou.

Studenti druhých a třetích ročníků mají možnost
v rámci zahraničních stáží a exkurzí poznat vždy
místně příslušnou sociální síť dané země, její
obsahovou, organizační, legislativní a administrativní
strukturu, orientovat se v postupech, formách
a metodách práce, navázat spolupráci mezi sociálními
a dalšími institucemi a organizacemi, konfrontovat
teoretické poznatky s praxí, srovnávat sociální
systémy, poznat vlastní limity a možnosti, rozvíjet
profesionální kompetence a zlepšit své komunikační
dovednosti v cizím jazyce. Ze zahraniční si přivážejí
nejen zkušenosti a dojmy, ale také vzpomínky,
kontakty a odhodlání znovu vycestovat.
Absolventi VOŠS jsou připraveni k výkonu profese
sociálního pracovníka se širokým spektrem znalostí
a dovedností. Získávají řadu osobnostních předpokladů
nezbytných pro sociální práci. Uplatnit se mohou ve státní
správě a samosprávě, v neziskových organizacích,
krizových centrech, zařízeních sociálních služeb,
v občanských poradnách, zdravotnických zařízeních
apod. Absolventi 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.
Nově budou moci vykonávat také práci sociálního
pedagoga. VOŠS nabídne vzdělávací program
Sociální pedagogika od 1. 9. 2018.
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Kaleidoskop sociální práce
aneb
Poznáváme se navzájem
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Kudy z nudy v Ostravě…
ZOO Ostrava - rozsáhlá Zoo leží v lesoparku v městské části Stromovka. Nejcennějšími chovanými zvířaty jsou
vzácné druhy lemurů, např. lemuři Sclaterovy nebo lemuři rudobřiší. Ostravská Zoo je jedinou zahradou v ČR, která
je chová. Zoo Ostrava se také, jako jediné u nás, podařilo odchovat mládě slona indického.

Nová radnice - nejvyšší radniční vyhlídkovou věž (85,6m) najdete v Ostravě. Vyhlídková terasa se nachází ve
výšce 73 m a je z ní krásný rozhled na Ostravu (město v zeleni), panorama Beskyd, Poodří a příhraničí část Polska.
Při dobré viditelnosti je možné zhlédnout také Praděd v Jeseníkách. Na vrchol věže návštěvníky vyveze výtah,
nemusíte se tedy bát schodů.

Velký svět techniky -

na ploše 14 000 metrů čtverečních budou připraveny celkem čtyři světy s trvalými
expozicemi a jeden svět určený pro výstavy dočasné. Stálicemi bude Dětský svět, Svět vědy a objevů, Svět civilizace
a Svět přírody. Ten bude rozlohou největší, zabere celé jedno patro a taky venkovní zahradu. Malí i velcí návštěvníci
si tady tak budou moci hrát, objevovat i odpočívat. Nabídku nového centra rozšíří 3D kino a Divadlo vědy (Show &
Demo) včetně zóny dočasných výstav.

Bruslařský areál U Cementárny v Ostravě pro milovníky in-line - v Ostravě-Vítkovicích
vyrostl unikátní in-line areál, který nemá obdoby nejen v Česku, ale i ve střední Evropě, který nabízí tři sportovní
dráhy různé délky. Areál je vhodný nejen pro profesionální sportovce, ale i pro amatéry a pro rodiny s dětmi.

Miniuni v Ostravě

- v centru Ostravy, vedle areálu Výstaviště Černá louka, naleznete úplně jiný svět –
minisvět. Městečko Miniuni nadchne děti i dospělé. Kde jinde byste měli jako na dlani 34 modelů významných budov
evropských měst a 7 divů světa.

Stodolní ulice v Ostravě – ulice, která nikdy nespí - Stodolní ulice vás bude bavit! Nachází se
v centru Ostravy a naleznete zde cca 70 rozmanitých klubů s různorodými interiéry. Vyberete si z nepřeberného
množství akcí a hudebních stylů.

Slezskoostravský hrad – kulturní stánek pro každého - vydejte se poznat Slezskoostravský
hrad, kde se pořádají různé koncerty, jarmarky, divadelní představení a jiné kulturní akce.

Laser Aréna Ostrava - adrenalin, akce a zábava vás čeká v nově otevřené Laser aréně Ostrava. Těšit se
můžete na laser tag pro 4-10 osob s nejmodernějším vybavením v ČR, který je ideální pro individuální
i teambuildingové akce.

Pilotem na zkoušku na Letišti Leoše Janáčka Ostrava

- neopakovatelný zážitek vyzkoušejte si být pilotem! Milujete letadla, volnost pohybu či vzrušení? Umíte jednat v krizových situacích? Lákalo by
vás sedět v kokpitu a zjistit, o čem to přesně je? Pojďte si vše jen vyzkoušet.

Zimní stadion Ostrava-Poruba - vždy od září do dubna mohou zimní halu Sareza Ostrava navštěvovat
zájemci o veřejné bruslení. Na jaře je hala č.1 upravena pro in-line bruslení a prostor 2. ledové plochy se mění na
sportoviště pro veřejnost. Přijďte si zahrát badminton, čeká na vás 14 kurtů s profesionálním povrchem.

Planetárium Ostrava

- areál Planetária Ostrava (dříve Hvězdárny a planetária Johanna Palisy) prošel
výraznou rekonstrukcí. Jádrem budovy je sál planetária se špičkovou projekční technologií hybridního planetária. Na
hvězdárně je modernizovaná pozorovací technika a k návštěvě zve Experimentárium s interaktivními exponáty.

Ostrava a její okolí nabízí návštěvníkům spoustu kulturních, hudebních a sportovních
událostí např. Colours of Ostrava, Shakespearovské slavnosti, Zlatá tretra, Dny NATO
a jiné. Více tipů najdete na www.mise.cz/program.

VOŠKA V CENTRU VŠEHO DĚNÍ!!!
Studujte u nás a přesvědčte se sami!!!
Sociální práce začíná u nás!

Elektronické školní noviny VOŠS Ostrava

Sociální práce začíná u nás!

Elektronické školní noviny VOŠS Ostrava

Nabízíme


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



K pronájmu prostory s moderním zázemím pro
konání konferencí, odborných seminářů (VOŠS,
Zelená 40A, Moravská Ostrava; www.voss-ova.cz).



K pronájmu novou odbornou učebnu Snoezelen
(prostor pro stimulaci smyslů). Učebna může být
využita pro lidi s mentální retardací a kombinovaným
postižením, s poruchou autistického spektra, s demencí
apod. Vyloučeno není využití při paliativní péči, tlumení
chronických bolestí (www.voss-ova.cz).

Informace pro zájemce o studium
 Galerii Svět – místo, kde můžete zdarma
vystavovat a prezentovat svou činnost také Vy.

Do
1.
ročníků
přijímáme
bez
přijímacích
zkoušek.
Pokud
již
praktikujete v oblasti sociální práce,
máte ty nejlepší předpoklady pro
studium.
Těšíme se na setkání s Vámi!
Více na www.voss-ova.cz, kde si můžete
školu virtuálně prohlédnout.

Zaujal Vás obsah našich elektronických novin? Zajímáte se o sociální práci a sociální
pedagogiku. Neváhejte a přijďte k nám studovat, protože sociální práce začíná u nás!
Newsletter, elektronické školní noviny VOŠS Ostrava, ročník 5, č. 3 2017/2018 vychází 18. ledna 2018 ● 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

Sociální práce začíná u nás!

