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NAJDI ODPOVĚĎ NA SVOJI OTÁZKU 

Jak získat práci na celý život? ● Poznej praktický produkt školského systému v ČR.  

Nebaví Tě sedět v lavicích? Potřebuješ si zvýšit kvalifikaci? Chceš již za 3 roky získat práci v kterémkoliv regionu 

v ČR nebo dokonce v zahraničí? Zbystři pozornost a získej více informací o Vyšší odborné škole sociální v Ostravě. 

Máme 100% úspěšnost při absolutoriu a naše výzkumy ukazují na to, že 96 % absolventů si najde práci, někteří už 

během studia a až polovina z nich dále studuje. Více informací získáš na našem webu www.voss-ova.cz a podrobně 

Ti odpovíme na další otázky při Dni otevřených dveří 22. 2. 2022.  

Ing. Eva Zátopková 

zástupkyně ředitelky pro VOŠS 

 

MAGICKÉ DATUM PRO TVÉ ROZHODNUTÍ 

Zapiš si datum a upoutávku do mobilu ● 22. 2. 2022 DOD VOŠS Zelená 40A, Ostrava  

 

       Ročník 9       Číslo 2  2021/2022 
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MÁ CENU PRO TEBE STUDOVAT SOCIÁLNÍ PRÁCI? 

CHCEŠ ZNÁT ODPOVĚĎ NA TUTO OTÁZKU? 

Otestuj se ● Výsledek testu porovnej s řešením, které najdeš na konci testu 

Test pro zájemce o studium 

Odpověz na následující otázky ano / ne 

1. Máš za sebou maturitu? 

2. Chceš dál studovat obor, který Tě bude bavit? 

3. Pracuješ a chceš si zvýšit kvalifikaci?  

4. Baví Tě práce s lidmi? 

5. Pomáháš rád druhým? 

6. Nechceš už sedět v lavicích déle než 3 roky? 

7. Jsi empatický / empatická? 

8. Jsi prakticky založený / založená? 

9. Práce v zahraničí může být pro Tebe to pravé? 

10. Poznat nepoznané je pro Tebe cool?  

Řešení testu: 5 a více kladných odpovědí – sociální práce nebo sociální pedagogika Ti sedí.  

1. KONFERENCE ON-LINE  – ZPÁTKY DO ŽIVOTA 

10. 3. 2022 buď s námi ON-LINE ● Přihlášky na KONFERENCI budou slosovány – vítěz získá VOUCHER na 

1 hodinu relaxace v našem SNOEZELENU – ZDARMA  
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PROČ SOCIÁLNÍ PEDAGOG V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH NEBO VE ŠKOLÁCH?  

10 argumentů pro sociálního pedagoga  

1. Zvýšíme tím prestiž organizace – máme specialistu navíc. 

2. Získáme další kompetence – odpadá jejich neodborné suplování. 

3. Získáme více času pro hlavní činnost – máme totiž jinou kvalifikaci a tím i jiné povinnosti. 

4. Nebudeme na řešení obtíží sami – můžeme se poradit s neutrálním kolegou a domluvit se s ním, co 

dál. 

5. Dostaneme jiný pohled na obtíže – leckdy jsme v zajetí vlastních představ a úhlů pohledu. Sociální 

pedagog nám může otevřít oči. 

6. Pojem alibismus ve vztahu k nám jednou pro vždy zmizí ze slovníku nespokojených klientů – 

nebude důvod k jeho užití. 

7. Ušetříme spoustu času – sociální pedagog nás zastoupí na jednáních i s jinými specializovanými 

institucemi mimo naši organizaci, možná i mimo naši pracovní dobu. 

8. Získáme pomoc i při běžné komunikací s klienty. Ta může být někdy dosti obtížná, těžkopádná, 

neefektivní, a to zejména, když dojdou argumenty – sociální pedagog umí udělat komunikaci 

zajímavou a účelnou. 

9. Získáme vlastně dva zaměstnance – sociální pedagog je také sociální pracovník. 

10. Účelně využijeme finanční prostředky, které máme v rozpočtu navíc – zaměstnáme-li sociálního 

pedagoga, nikdo ze zaměstnanců na tom nebude škodný. Určitě se to vyplatí.  

Známe ohlasy a argumenty z terénu 

„Školní sociální pedagožku máme letos první rok. Nemuseli jsme ani hledat nikde daleko. Jedna z našich 
asistentek pedagoga má totiž vystudovanou sociální pedagogiku, takže jsme jí rozšířili úvazek. Naše zkušenost 
je zatím taková, že se to rozhodně vyplatí,“ říká ředitelka jedné školy, která má 40% zastoupení romských žáků.  

Pozn.: V sociálním vyloučení však nežijí všichni romští žáci. Problémy se v dnešní době nevyhýbají ani rodinám 
z majoritní společnosti.  

„Proč se tedy vyplatí mít sociálního pedagoga ve škole? Protože hned víme, co se v rodině děje a jak jí můžeme 
pomoct, což přes různé spolupráce s OSPOD vždy trvá déle. Kontakt se naváže přes školu, a když to rodina umožní, 
může být pomoc okamžitá a intenzivní, pedagožka si na ně udělá čas třeba třikrát týdně, pokud to situace 
vyžaduje,“ vysvětluje ředitelka. „Navíc rodiny vědí, že u nich neprovádí žádné šetření – je tu od toho, aby jim poskytla 
podporu a pomoc na základě domluvy,“ dodává ředitelka.  

Pozn.: Součástí pracovní smlouvy a náplně práce zaměstnance, který má přístup k citlivým datům, je mlčenlivost. 

 

                                   Zdroj: archiv VOŠS 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiD4-6WxdLQAhWKvxQKHWPPCuoQjRwIBw&url=https://cs-cz.facebook.com/&psig=AFQjCNGG0ParHPjoZhYXn5vGn3GBgJwUew&ust=1480666092579337


ELEKTRONICKÝ INFORMAČNÍ OBČASNÍK VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY SOCIÁLNÍ OSTRAVA 

 
 

    
Sociální práce začíná u nás.                                                                                                4 

 
 

V ZÁŘÍ DO CHORVATSKA?  

Sci-fi? ● Nikoliv – realita ● 2 v jednom – nové poznatky a posílená imunita ● Odjezd 9. září 2022   

Chcete posílit svůj IMUNITNÍ SYSTÉM podzimním sluníčkem a tak 

trochu i oddálit všední každodenní školní povinnosti? Pojeďte 

s námi v září „na zkušenou“ DO CHORVATSKA“. Navazujeme tak 

na předchozí dva zdařilé ročníky realizovaných studijních cest, kdy 

jsme v Chorvatsku „oťukávali“ terén našeho zájmu (školský a sociální 

systém) a zkoušeli, jak budeme úspěšní. Mravenčí práce se vyplatila. 

Máme tam kontakty, získali jsme nové přátele. 

Ve zkoumání, objevování, prohlubování poznaného a v utužování zahraničních vztahů chceme pokračovat i letos. 

A je určitě jasné, že moře a sluníčko při tom budou také. Vitamín „D“, jak je obecně známo, je významným 

hráčem nejen v „covidové prevenci“. Tak proč ho nenačerpat do zásoby?    

Co nás tam čeká? 

 Návštěva školského a sociálního zařízení dle aktuální nabídky a situace. 

 Dobrovolné aktivity a setkání s chorvatskými přáteli z Chorvatského Červeného kříže – Makarska. 

 Plavba lodí a poznávání blízkých ostrovů. 

 Turistika, historie, kultura a gastronomie.  

 Rozhovory s místními lidmi a odborníky. 

 Komunikace v cizím jazyce. 

 Tematická setkání. 

 Vitamín „D“ v podobě hřejivého pozdně letního sluníčka.                                                     

Důležité informace – nepřehlédněte 

Vzdálenosti – ubytování téměř v centru letoviska, 50 m od pláže, 20 m od obchodu. Program – vyvážený 

s dostatkem osobního volna. Bezpečnostní rizika – nulová, ctíme národní bezpečností značku Chorvatska.       

    Foto: Chorvatští přátelé                                                                                       Foto: Ve škole tam zvoní, stejně jako u nás  
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STUDIJNÍ CESTA 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

           

 

Cena: dospělá osoba 

Přistýlka dítě do 12 let: 4.090 Kč 

Dítě do 6 let v doprovodu dvou dospělých osob bez nároku na lůžko pobyt zdarma (platí pouze 

dopravu autobusem 2.800 Kč).  

     

Cena zahrnuje: 7x ubytování v AP/studiích, dopravu klimatizovaným busem, 

TV, SAT, klimatizaci, WiFi, lůžkoviny, pojištění CK proti úpadku, služby 

delegáta 

Cena nezahrnuje: stravování, pobytovou taxu (350 Kč / dosp. osoba, 175 Kč / dítě 12–18 let, 

dítě do 12 let taxu neplatí), fakultativní výlety, pojištění léčebných a úrazových výloh 

v zahraničí, případné testování dle situace vydané MZ ČR a HR (samoplátci). 
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CO SE AKTUÁLNĚ DĚJE VE ŠKOLE?  

Za „moment“ jsme odevzdali ve prospěch MOMENTU 180 kg oblečení ● BAZÁLNÍ STIMULCE zaujala ● 

KOLÁŘOVY KOŘENY k vidění v galerii Svět ● Učení může být zábavné 

 MOMENT, o. p. s. –  tak trochu jiný obchod. Sbírkou 153 kg šatstva 

jsme podpořili obchůdek, který prodává vybrané věci v šatnících 

organizace Moment na různých místech Ostravy. Veškerý výtěžek 

věnuje spolupracujícím neziskovým organizacím, jako jsou Žebřík a mobilní hospic Ondrášek. Peníze tedy 

putují na dobrý účel – pečlivě vybraných sociálně či environmentálně prospěšných projektů. Do sbírky se 

opět zapojila celá VOŠKA, studenti i pedagogové, kterým za to patří velké poděkování. 

Náš „momentový košík“ momentálně zeje prázdnotou. Věříme, že to nebude na dlouho. 

Mgr. Vendula Schystalová, pedagog VOŠS  

 

 
 

 BAZÁLNÍ STIMULACE – na odborném lednovém workshopu (27. 1. 2022) pod vedením certifikované 

lektorky si studenti prakticky ověřili, že bazální stimulace je koncept, který opravdu podporuje vnímání, 

komunikaci a pohybové schopnosti člověka. Postupy práce, které 

systém bazální stimulace nabízí, lze využívat v klinické (zdravotnické 

služby, např. nemocnice), ale i ne klinické praxi (sociální služby, např. 

domovy pro seniory).  

  

Koncept představuje techniky, které stimulují klienty s demencí, pacienty 

po těžkých úrazech nebo děti i dospělé s vrozeným intelektovým 

a somatickým postižením. Bazální stimulace podporuje člověka a jeho 

schopnosti a napomáhá zlepšovat kvalitu života klientů.  

 

Mgr. Karolína Karásek, pedagog VOŠS 
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 Vernisáží byla dne 8. 2. 2022 otevřena VÝSTAVA fotografií HANY PAPEŽOVÉ-KOLÁŘOVÉ s názvem 

PŘÍRODNÍ SCENÉRIE. Na krásně barevných fotografiích jsou v zářivých sluncem prosvětlených 

podzimních tónech palety barev zachyceny stromy. A protože tak jako každý strom má své kořeny, tak i paní 

Hana má své kořeny, a to ve svých rodičích, na které ráda vzpomíná. Jako obdiv svému otci Viktoru Kolářovi, 

st., uspořádala tuto výstavu unikátních dobových fotografií Ostravy s názvem OSTRAVA OČIMA VIKTORA 

KOLÁŘE, SENIORA. Generační propojení je ukázkou příkladu dobré praxe výchovy v rodině, kdy rodič 

předá svou lásku k určitému koníčku svému dítěti. Otci paní Hany by se letos bylo 124 let.  

 

Pro nás ve VOŠS je výstava o to cennější, že autorka pracuje v Charitním středisku Gabriel, Ostrava-Zábřeh, 

jako galeristka v galerii G, která slouží seniorům. Což je jedna z cílových skupin, která nás zajímá.  

Pokud se chcete projít Ostravou 20., 30., 40. let, stačí se zastavit u nás na Zelené (viz pozvánka).  

 

 UČENÍ MŮŽE BÝT ZÁBAVNÉ 

 

Foto: archiv VOŠS (Terapie loutkou) 
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Foto: archiv VOŠS (povinně volitelný předmět – Pohybové a relaxační techniky… jen tak ve škole protáhnout…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní 
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KOMUNIKACE 
 

KOOPERACE  
A KONKURENCE 

 

POZNÁVÁNÍ LIDÍ, 
INTERAKČNÍCH JEVŮ 

VZTAHY  
MEZI LIDMI 

SG  

Poznávání lidí, sebepoznání, 
chyby a omyly,  
předsudky, stereotypy,  
apod. 

Respekt k právům ve smyslu 
zákonném, psychologickém  
a morálním. 
 

Naslouchání, technika řeči, řeč 
těla, manipulace, komunikace.  

 

Týmová práce, role, 
soutěživost,  

konkurence apod. 

OBJEV KOUZLO SOCIÁLNÍ GRAMOTNOSTI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: archiv VOŠS 

 

vytoč  596 634 848 ● získej informace ● napiš dotaz na voss@voss-

ova.cz ● prohlédni si www.voss-ova.cz ● 22. 2. 2022 se projdi školou ● 

pošli přihlášku do 31. května 2022 ● rádi Tě přivítáme v našem týmu ● 

vystuduj VOŠS ● buď sociálně gramotný – buď cool ● jen za 3 roky získáš 

několik profesí najednou a titul Diplomovaný specialista v oboru Sociální 

práce a sociální pedagogika ● práci najdeš v České republice i v zahraničí   
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http://www.studujvoss.cz/
http://www.voss-ova.cz/
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Pronajímáme 

Učebny klasické i odborné pro kurzy, workshopy 

(VOŠS, Zelená 40A, Moravská Ostrava; www.voss-ova.cz). 

Prostory s moderním zázemím pro konání konferencí, 
odborných seminářů a společenských setkání (VOŠS, 

Zelená 40A, Moravská Ostrava; www.voss-ova.cz). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 (VOŠS, Zelená 40A, Moravská Ostrava; 
www.voss-ova.cz). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Galerii Svět – místo, kde i Vy můžete vystavovat 

a prezentovat svou činnost (VOŠS, Zelená 40A, Moravská 
Ostrava; www.voss-ova.cz); zdarma. 

   
 

 

 

 

 

       Foto: archiv VOŠS 

 

Informace pro zájemce o studium 

státní vyšší odborné školy 

do 1. ročníku přijímáme 

 bez přijímacích zkoušek 

 bez poplatku za přihlášku 

 školné činí 1.500 Kč za semestr 

(úlevy – hmotná nouze; zdravotní 

důvody) 

 pracujeme s podpůrnými opatřeními 

v případě speciálních vzdělávacích 

potřeb 

 pokud již praktikujete v oblasti 

sociální práce nebo sociální 

pedagogiky, máte ty nejlepší 

předpoklady pro studium u nás.  

Svou přihlášku nám doručte 

do 31. května 2022. 

Více informací na www.voss-ova.cz. 

 

VYŘEŠTE TO S VOŠS 

 
Zdroj: vlastní 

 

 

 

 Zaujal Vás obsah našich elektronických novin ● Zajímáte se o sociální práci nebo sociální 
pedagogiku ●Napište nám ● Příspěvky, reklamy zveřejňujeme zdarma  
 
SMOOTHIE NEWS, elektronický informační občasník VOŠS Ostrava ze ZELENÉ 40A, ročník 9, číslo 2, 
vychází v období únor 2022 ● Tvůrčí tým VOŠS ● NEWS zasíláme elektronicky našim partnerům ● Před 
uzávěrkou dalšího čísla vás vyzveme k zaslání příspěvků, příp. fotografií (s popiskem a uvedením autora 
nebo zdroje) ● Vaše údaje chráníme a zpracováváme pouze s Vaším souhlasem ● Neneseme 
odpovědnost za obsah příspěvků ani kvalitu zaslaných fotografií ● Archiv najdete na www.voss-ova.cz  
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