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Máj – lásky čas
Příchod jara mnohý z nás vnímá jako novou příležitost, naplnění touhy, zrození nového života. Je to čas na lásku, na probuzení
po dlouhém zimním spánku a také na změnu. Odhazujeme šály a rukavice a nastavujeme tváře životadárnému slunci a pátráme
po aktuálních módních trendech. Dost bylo anonymní šedi a černé záplavy, která nás halila v zimních měsících od hlavy až
k patě. S přibývající délkou dne otevíráme více oči a přestáváme míjet kolemjdoucí bez povšimnutí. Navazujeme oční i jiný
kontakt a tělesná blízkost nás činí šťastnými. Není se co divit, vždyť Máj je lásky čas.
Milí čtenáři, přinášíme Vám další číslo našich školních elektronických novin Newsletter, které byly časopisem Řízení škol
vyhodnoceny jako příklad dobré praxe (viz http://www.rizeniskoly.cz/).

Ing. Eva Zátopková
zástupkyně ředitelky pro VOŠS

Kalendář akcí VOŠS 2016/2017
Květen
4. 5. – Archa doplula na Vošku
(vernisáž fotografií KC Archa)

Červen
16. 6. – Slavnostní vyřazení absolventů
29. 6. – Slavnostní vyřazení absolventů

Kalendář akcí VOŠS 2017/2018
11. 9. – Kola pro Afriku
(vernisáž výstavy)
17. 10. – Šikovné ruce našich seniorů
(vernisáž výstavy)
23. 11. – Dejme dětem rodinu
(odborná konference)
5. 12. – Ne ruka, to duše maluje
(vernisáž výstavy)
20. 3. 2018 – Ochrana lidské důstojnosti člověka
(odborná konference)

Najdete nás také na Facebooku

Sociální práce začíná u nás!
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Pozvánka na…
Výstava potrvá od 1. 5. 2017 do 31. 8. 2017. Přístupná je veřejnosti
ve všední dny od 9.00 do 15.00 hod.

Sociální práce začíná u nás!
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Stalo se…
Na Vošce lítaly 1. března paragrafy

Začátek měsíce března patřil na Vošce soutěži, která se osvědčila. Své síly totiž již po čtvrté mezi sebou poměřili studenti
třetích ročníků. Devět soutěžních dvojic řešilo praktické úlohy vycházející z obsahu předmětů Právo a Sociální politika. Odtud
i název soutěže „Sociální právo v příkladech“. Studenti prakticky aplikovali nabyté vědomosti na konkrétní životní situace.
S úlohami si velmi dobře poradili. Vítězové soutěže ze 3. A a 3. C si odnesli ceny, které jim věnoval spolek Pro školu při OA
a VOŠS Ostrava, z. s. Všem vítězům gratulujeme a děkujeme organizátorkám Mgr. Ingrid Blaškové a Mgr. Karle Končekové..

Nahlédli jsme pod pokličku sociální práci

U příležitosti Světového dne sociální práce jsme dne 21. března 2017, který si sociální pracovníci připomínají vždy
3. úterý v březnu daného kalendářního roku, uspořádali studentskou minikonferenci. Upozornili jsme tak na smysl
a význam sociální práce jako společensky významné profese a podpořili prestiž a atraktivitu profese sociálního pracovníka.
Studenti se v rámci prezentací seznámili s organizacemi Centrum pro rodinu a sociální péči, Slezskou diakonií,
Intervenčním centrem Havířov a projektem Moment – tak trochu jiným obchodem. V Galerii Svět si prohlédli novou výstavu
připravenou ve spolupráci s Tyflocentrem Ostrava s názvem „Neobyčejná setkání s uměním pro lidi s handicapem“ a na
závěr shlédli norský animovaný film „Zuřivec“ o malém chlapci, který se stal svědkem domácího násilí páchaného otcem na
matce. Tento tematicky zaměřený den zase o trochu více přiblížil naše studenty k praxi. A protože jsme ho pojali také jako
den otevřených dveří, přivítali jsme v jeho průběhu i potenciální zájemce o studium, resp. naše budoucí studenty.
Poděkování patří Mgr. Michaele Holaňové, která byla garantem minikonference.

VOŠKA V CENTRU VŠEHO DĚNÍ!!!
Studujte u nás a přesvědčte se sami!!!
Sociální práce začíná u nás!
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Stalo se…
Včera škola, dnes místo pro odbornou diskuzi

V aule Vyšší odborné školy sociální v Ostravě se sešli dne 6. dubna 2017 odborníci na sociální práci. V hledáčku poznání byla
práce kurátorů. Nad konferencí „Kurátořina, to je dřina“ převzal záštitu hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.
Zazněly zde novinky k tématu poruchy atachementu, k problematice netolismu, ale i k drogové problematice v kontextu rodiny
či k prevenci kriminality dětí a mládeže. V hlavním bloku nechybělo ani představení ojedinělého a úspěšného projektu Probační
dům, který realizovala organizace Nová Šance. Od vážného tématu se posluchači odpoutali při zajímavém vyprávění
o unikátním výzkumu Hranické propasti – nejhlubší propasti světa, a to v podání Základní organizace České speleologické
společnosti 7-02 Hranický kras. Jak už samotný název konference napovídá, konference byla určena nejen kurátorům pro děti
a mládež, ale i kurátorům sociálním, kteří společně se studenty a pedagogy Vyšší odborné školy sociální zaplnili aulu do
posledního místa. Kromě odborné diskuse a vzájemného vzdělávání se tu setkali kolegové ze „sociální branže“, kteří si tento
den opravdu užili, a to nejen na konferenci samotné, ale i v rámci odpoledního neformálního setkání. Poděkování patří garance
konference paní Mgr. Zitě Mickertsové a jejímu týmu.

Konverzační soutěž v ruském jazyce – tradice i perspektiva

V dubnu t. r. se uskutečnil již V. ročník konverzační soutěže z ruského jazyka. Příležitost zúčastnit se této tradiční akce si
nenechalo ujít 12 studentek z dálkové formy studia, pro které je ruština cizím jazykem, ze kterého skládají závěrečnou
zkoušku.
S odbornou porotou ve složení PaedDr. Karla Vlhová, MSc, a Mgr. Hana Levá soutěžící vedly diskusi na témata sociální
práce. Po zvážení porota rozhodla takto: 1. místo Lenka Chudobová, 2. místo Zuzana Kajfošová, 3. místo Lucie Svrčinová,
všechny studentky jsou ze studijní skupiny D 3. A.
Zájem o studium ruštiny dokazuje, že i tento cizí jazyk má své uplatnění v sociální praxi, a proto má svou perspektivu jako
prostředek dorozumění v dnešním multikulturním světě.
Vítězkám blahopřejeme. Děkujeme spolku Pro školu za hodnotné ceny, taktéž děkujeme všem zúčastněným studentkám.

PaedDr. Karla Vlhová, MSc
garant výuky ruského jazyka

Sociální práce začíná u nás!

Elektronické školní noviny VOŠS Ostrava

Připravujeme …

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

Kola mohou být i nefunkční – budou opravena.
Škola je dlouholetým členem Asociace vyšších odborných škol, Asociace vzdělavatelů v sociální práci
a Asociace konceptu Snoezelen České republiky. Členství v asociacích přispívá k jejímu dalšímu rozvoji.

Sociální práce začíná u nás!
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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 (85,6 m) 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 laser tag pro 4–10 osob s nejmodernějším vybavením v ČR, který je ideální pro individuální i teambuildingové
akce.

Pilotem na zkoušku na letišti Ostrava – Mošnov – 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, Shakespearovy slavnosti,
Zlatá tretra, Dny NATO a jiné.
http://www.kudyznudy.cz/Kam-pojedete/Severni-Morava-a-Slezsko/Ostravsko/Ostrava.aspx

Sociální práce začíná u nás!
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Kaleidoskop sociální práce
aneb
Poznáváme se navzájem

Sociální práce začíná u nás!
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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 užití při paliativní péči, tlumení
chronických bolestí (www.voss-ova.cz).

 Galerii Svět – místo, kde můžete zdarma
vystavovat a prezentovat svou činnost také Vy.

Rádi Vás provedeme naší školou.
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, neváhejte
a přijďte k nám studovat, protože Sociální práce začíná u nás!
Newsletter, elektronické školní noviny VOŠS Ostrava, ročník 4, číslo 5 2016/2017 vychází 4. května 2017 ● 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!

