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TŘI V JEDNOM  

Léto ● Podzim ● Zima 

Ještě v létě jsme zahájili zimní období letošního školního roku. V průběhu září jsme souvisle přešli do podzimu a nyní 

se pomalu blížíme k zimě. Zimní období, jak se oficiálně nazývá část školního roku pro vyšší odborné školy, má 

přesah přes tři roční období. Po roční odmlce jsme se hned v září s vervou pustili do práce. Kromě výuky obvyklým 

prezenčním způsobem jsme do programu zařadili projektové dny, ve snaze přiblížit studentům některé cílové skupiny 

osob, se kterými se setkají v terénu. A tak si studenti vyzkoušeli, jaké je to být nevidomý, stali se seniory, osvěžili si 

základy první pomoci, seznámili s organizacemi, ve kterých lze konat nejen odbornou praxi, ale také dobrovolnictví, 

procvičili si cizí jazyky a uvědomili si, za jakých podmínek může existovat tzv. sex byznys. Podtrženo a stručně 

řečeno, nebyly to jen suché frontálně podávané informace, ale bylo to setkání se zajímavými lidmi z terénu, odborníky 

v pravém slova smyslu a nechyběly ani soutěže pro ověření nabytých znalostí.  

Ing. Eva Zátopková 

zástupkyně ředitelky pro VOŠS 

 

TĚŠÍME SE NA VÁNOCE – ZACHOVEJTE NÁM PŘÍZEŇ I V ROCE 2022 – ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK!!!  

Procházka hlavním městem ● Vánoční atmosféra ● Dům světla ● Národní pedagogické muzeum 

 

VOŠS pořádá pro studenty a přátele školy tradiční adventní 

exkurzi VE DNECH 10. a 11. prosince 2021 

 

VÁNOČNÍ  PRAHA 
 

více na www.voss-ova.cz 

 

       Ročník 9       Číslo 1  2021/2022 
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CENTROM CHVÁLÍ 

Praxe, která baví ● Praxe, která nese ovoce ● Děkujeme                                                                     

Centrom, z. s. je jednou z neziskových organizací, se kterými dlouhodobě spolupracujeme. Velmi nás proto 
potěšila zpráva, kterou jsme obdrželi na začátku školního roku. Byla adresována Mgr. Soni Lenobelové (garant 
odborné praxe za VOŠS), cit.: „Vážená paní Lenobelová, píši Vám ohledně dvou praktikantek, které u nás v současné 
době vykonávají odbornou praxi – Dominika Kalusová a Kristýna Turková. Musím obě dívky velice pochválit, tak 
šikovné praktikantky jsme snad ještě neměli. Jsou velice aktivní, samostatné, mají přehled v problematice naší cílové 
skupiny. Co nevěděly, to se jim podařilo velice rychle si osvojit.  
 
Samy si vybírají terén v lokalitách, ve kterých ještě nebyly tak, aby zažily co nejvíce. Do kolektivu se začlenily tak, 
že mě sami pracovníci přemlouvají, abych je po skončení školy zaměstnala na pozice pracovníka v sociálních 
službách. Navíc, díky studiu na vaší škole jsou také teoreticky skvěle připravené. Budeme se s nimi těžko loučit. 
Zkrátka, chválíme a moc děkujeme za spolupráci.“  
 
Bc. Marcela Chudá, vedoucí sociální pracovník 

 

CHORVATSKO NEJEN MOŘE II  

V září jsme opět vyjeli na studijní cestu do Chorvatska ● Získali jsme další kontakty ● Navázali nová 

přátelství ● Budujeme základy, na kterých lze dále stavět 

Zahraniční studijní cesta v posledním zářijovém týdnu se vydařila. I přes covidová opatření jsme se dostali do 
Chorvatska, konkrétně až na Makarskou riviéru, do obce Tučepi. Cílem cesty bylo poznat navštívenou zemi po 
praktické stránce, a to se podařilo. V rámci orientace v síti organizací a institucí jsme ve městě Makarska viděli 
základní a mateřské školy, dům pro nemocné a staré lidi a také organizaci Slunce, která je zaměřena na rozsáhlou 
pomoc handicapovaným lidem, jak nás informovala jedna z místních sociálních pracovnic. Dále jsme navštívili 
základní školu v Tučepech a zapojili se do mezinárodní ekologické akce organizované Chorvatským červeným 
křížem – čistili jsme pláž Žnjan u Splitu. Čas zbyl i na plavbu lodí na ostrov Korčula – rodiště Marca Pola, výšlap do 
botanické zahrady Kotišina (600 m n. m.), poutní místo Vepric a na dva tematické večery, jejichž cílem bylo porovnání 
sociálních a školských systémů obou zemí, ochutnávka dalmatských dobrot a vyhodnocení soutěže, která mnohým 
zamotala hlavu. O to více jsme byli překvapeni českou stopou, kterou objevila jedna ze studentek – na pláži totiž 
našla putovní kamínek s informacemi, že pochází z Česka – konkrétně z Ostravy!!! Cenné je to, že jsme získali i 
nové kontakty a nová přátelství. Chorvatský červený kříž z Makarské nás zmínil na svém Facebooku a psal o nás i 
Jutarnji list. Už teď přemýšlíme o nových aktivitách v Chorvatsku a o obsahu dalšího ročníku úspěšné studijní cesty 
do země nám tak blízké. 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

                                                  Foto: Náš chorvatský tým 
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Nejcennější byla zkušenost s Dobrovolnickým centrem Chorvatského červeného kříže ve městě Makarska 

(viz níže převzato a volně přeloženo z Facebooku Chorvatského červeného kříže Makarska).   

Vyšší odborná škola sociální z České republiky, z města Ostrava, 

s dobrovolníky Dobrovolnického centra Červeného kříže Makarska 

čistili 28. září 2021 společně pláž ve Splitu (oblast Žnjan).  

„Děkujeme všem za úžasnou akci v rámci komunitní aktivizace 

mládeže.“ Asi 50 účastníků včetně rodičů, hostů z GDCK (GDCK 

– Městské dobrovolnické centrum Červeného kříže) Makarska 

a GDCK Solin a 30 hostů z České republiky, vyčistilo pláž Žnjan 

v rámci akce Coca Coly a deníku Jutarnji list From Source to Sea. 

Akce se účastnil i skautský oddíl Poseidonských námořníků. 

Byly shromážděny 4 tuny odpadků, plastů, papíru, železa a jiného 

odpadu.                                                                                                                      

                                                                                                                                       Foto: Super zkušenost, na pláži nezbude ani smítko                                                                                                                                                                       

„Jsme rádi, že přátelé z České republiky ocenili práci GDCK 

Makarska a byli potěšeni dnešní akcí a její organizací. Tím, že 

nabídli spolupráci, nám ukázali, že práce dobrovolníků je uznávána 

i za hranicemi.“ 

„DĚKUJEME učitelům – Mgr. Michaele Holaňové 

a Ing. Evě Zátopková, které nás kontaktovaly a vše s námi 

dojednaly. Stručně řečeno – od e-mailu po poděkování a nápady na 

další spolupráci!!!“ 

Kontakty, zkušenosti a příslib další spolupráce, které jsme na 

studijní cestě získali, mají pro naši školu mimořádný význam!!! 

 

 

 
 
 

 
Foto: Naši chorvatští přátelé 

 
 

https://www.facebook.com/pg/Crveni-kri%C5%BE-Makarska-263169767130132/posts/ 

 

https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/u-akciji-coca-cole-i-jutarnjeg-lista-izvidaci-ocistili-splitsku-plazu-

znjan-cuvamo-nas-okolis-15106288  

 

 
Ing. Eva Zátopková 
pedagog – zajištění obsahové stránky cesty, zástupce ředitelky školy 
 
Mgr. Michaela Holaňová 
vedoucí zahraniční cesty – organizační a odborné zajištění, pedagog a garant oboru VOŠS 
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ADAPTAČNÍ ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU NÁS NABIL ENERGIÍ  

Těšili jsme se do školy ● Projektové dny nám pomohly vrátit se do reality ● Učili jsme se invenčně, 

inovativně a interaktivně  

Do školy jsme se těšili. On-line učení bylo prima, ale čeho je moc, toho je příliš. Pro rozjezd školního roku 2021/2022 
jsme po dlouhé odmlce přichystali pro studenty šňůru projektových dnů, které jsme nazvali Adaptační září, a to za 
podpory projektu Učíme a učíme se invenčně, inovativně a interaktivně (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014779).  
 
První projektový den s názvem Svět pro všechny aneb jak vidí svět 
nevidomí, jsme připravili pro studenty prvních ročníků denní formy vzdělávání 
v rámci předmětu Orientace v sociální síti, a to společně  s Tyflocentrem 
Ostrava (15. září.) Studenti si tak s předstihem připomněli Mezinárodní den 
nevidomých, který se tradičně slaví 13. listopadu. Kromě toho získali informace 
o vadách zraku, kompenzačních pomůckách a službách pro osoby se zrakovým 
handicapem. Vyzkoušeli si průvodcovství nevidomých s bílou holí, speciální 
brýle simulující vady zraku. Psali také text Braillovým písmem na Pichtově 
psacím stroji. A na závěr si v provizorní kavárně vyzkoušeli, jaké to je jíst a pít 
něco, co nevidí. 
 
16. září jsme se naladili na seniory. Dalším projektovým dnem jsme totiž chtěli 
studentům připomenout, že 1. října se od roku 1991 slaví Mezinárodní den 
seniorů. V rámci projektového dne Spokojený senior, spokojená rodina aneb 
řetízkování jsme se společně zamysleli nad tím, jaké mají senioři starosti a strasti, co všechno řeší sociální pracovník 
se seniory na úřadě, vyslechli jsme si příběh neobyčejné ženy – seniorky roku 2014 města Ostravy a nositelky 
ocenění SenSen paní Hany Papežové-Kolářové, která všechny nadchla svou všestranností, zapálením pro 
fotografování, entusiasmem, pozitivním myšlením a přístupem k životu. Studenti si také vyzkoušeli, jaké je to být 
v kůži seniora ve speciálním obleku simulujícím tělo seniora. Zaujaly je i společenské hry používané v praxi jako 
prevence demence. Soutěžilo se a pevné mezigenerační vazby jsme 
nakonec symbolicky vyjádřili dlouhým a pevným háčkovaným řetízkem.  
 
Když jde o život aneb abeceda první pomoci (20. září). Toto téma se 
nám nabídlo samo, protože Světový den první pomoci se od roku 2000 
slaví vždy druhou sobotu v září. Vyhlašuje ho Mezinárodní federace 
červeného kříže a červeného půlměsíce. Má upozornit na to, že 
dovednost poskytnout první pomoc, může rozhodnout o životě a smrti 
člověka. Přednáška věnovaná první pomoci, s praktickými ukázkami, 
vedená zkušenou lektorkou, byla zakončena navazujícím zábavným 
workshopem na téma prevence a bezpečný sex. 
 
23. září se studentům představily organizace zaměřené na sociální 
služby, ve kterých mohou studenti vykonávat odbornou praxi nebo 
dobrovolnictví. Tematicky zaměřený den jsme nazvali Pracujeme pro 
dobrou věc. Organizace se nejen jednotlivě prezentovaly, ale také 
sdílely se studenty zkušenosti z práce s dobrovolníky.                                 
 
Poslední projektový den jsme zacílili na jeden ze sociálních jevů, který je ve společnosti považován za rizikový. 
Nazvali jsme ho Žít s námi aneb sex byznys s pravidly. Připravili jsme ho s neziskovou organizací Rozkoš bez 
rizika. Zajímavý program jsme doplnili workshopem a výstavou fotografií s názvem Tvůj předsudek – Tvůj limit. 
 
garanti projektových dnů za VOŠS 

 

JAZYKOVÁ ROZMANITOST A KULTURNÍ ODLIŠNOSTI  

Evropský den jazyků ● Křížovky, hry v angličtině ● Odměny ● Integrace cizinců 

Ve čtvrtek 30. září jsme si společně připomněli Evropský den jazyků. Všichni studenti se zapojili do zábavného 

soutěžního kvízu, zaměřeného na jazykovou rozmanitost a kulturní odlišnosti jednotlivých států v Evropě.  

Ve vítězném losování se štěstí tentokrát usmálo na L. Garbovou z 2. C, Tolarovou z 1. C a M. Stachovou z 1. A, 

které obdržely dárkovou poukázku v hodnotě 300 Kč věnovanou spolkem Pro školu. Gratulujeme!!! 

 

 

 

 

Foto: archiv VOŠS a Dušan Stračánek 
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1. a 2. ročníky si ještě vyslechly zajímavou přednášku o integraci cizinců. Cenné bylo to, že studentům přednáše la 

naše absolventka A. Adamusová, která nyní pracuje v Centru pro integraci cizinců v Ostravě. Zajímavé byly také 

osobní zkušenosti pana Ibrahima z Egypta, které studenty velmi zaujaly a staly se podnětem pro následnou diskuzi.  

Po přednášce studenti 1. ročníků pokračovali v řešení křížovek 

a jazykových her v angličtině. Vítězové týmové hry a soutěží ve 

dvojicích obdrželi sladké odměny. 

 
 

Mgr. Jana Kořistková 
garant sekce všeobecných předmětů  
garant anglického jazyka 
 

 

       

   

 

Foto: archiv VOŠS 
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VÁNOCE KLEPOU NA DVEŘE – OTEVÍRÁME DVEŘE PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 

Otvíráme dveře VOŠKY ● Přijďte, sdílejte atmosféru, získejte informace ● Sociální práce začíná u nás! 

 Zdroj: archiv VOŠS 

 

 

  

 Vánoční jarmark na VOŠS 

7. prosince 2021 

 

 

* Ukázka tradičních řemesel s prodejem vánočních dárků 

* Rozsvícení vánočního stromečku 

* Vánoční atmosféra 

* Vylosování „Vánočního dárku“ 

 

9. 30 - 15. 00 hodin 

* Vyšší odborná škola sociální, Zelená 40A, Moravská Ostrava * www.voss-ova.cz 

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 zač íná u nás!!!                                                                                                7 

 

ČTYŘLÍSTEK ZNOVU NA VOŠCE  

Svět podle nás ● Na VOŠCE od 1. září 2021 ● Naděje na další spolupráci 

SVĚT PODLE NÁS 

GALERIE SVĚT 

od 1. září 2021 

Po šesti letech se ostravský Čtyřlístek 

vrací do této výstavní síně, aby 

představil výtvarné práce svých klientů 

– dětí a dospělých, jež vznikly v rámci 

arteterapií nebo ve volném čase klientů 

v kreativním ateliéru Domova na 

Liščině. Vystavené kresby a malby 

vytvořili lidé s mentálním postižením, 

pro něž je výtvarná tvorba nejen 

svébytným prostředkem vnitřního 

uvolnění a relaxace, ale také možností 

vyjádření vlastních pocitů. Pracují 

v nejrůznějších technikách – akvarelu, 

tempery, pastelu nebo 

v kombinovaných technikách. 

Jejich díla představujeme ostravské 

veřejnosti každoročně na četných 

výstavách v galeriích a výstavních 

síních. Větší část této výtvarné kolekce, 

kterou nyní představujeme studentům Vyšší odborné školy sociální, byla letos o prázdninách vystavena v Galerii 

Ametyst Fakultní nemocnice Ostrava, kde pravidelně vystavujeme již dvacet let. 

Ostravský Čtyřlístek je jednou z největších organizací 

poskytujících sociální služby lidem se zdravotním postižením 

v Moravskoslezském kraji. Svým klientům ve věku od sedmi 

let do stáří poskytuje služby sociální péče  

i sociální prevence. Vedle těchto služeb se snažíme nabízet 

našim klientům také inspirativní prostředí a nejrůznější 

zájmové činnosti, které jim pomáhají vyplňovat volný čas, 

rozvíjejí jejich tělesné a duševní schopnosti. Možnost vyjádřit 

své pocity, tužby a fantazie prostřednictvím výtvarné tvorby 

k nim nepochybně také patří. 

 

Zdroj a foto: Čtyřlístek, Centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, p. o.  
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POMÁHAT MÁ SMYSL 

Potraviny pro potřebné sbíráme každý rok ● Letos jsme nasbírali 74 kg trvanlivých potravin (tj. o 11 kg více, jak 

v přechozím roce) ● Pomáhat má smysl 

Potravinová banka v Ostravě poděkovala VOŠS za projevenou ochotu, štědrost a aktivní zapojení do Krajské sbírky 

potravinové pomoci, která se tradičně konala v říjnu při příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby. 

Cit.: „Velmi si vážíme toho, že jste se do sbírky potravin i v této nelehké době zapojili. S Vaší pomocí můžeme 

realizovat poslání potravinové banky, tedy pomáhat s odstraňováním chudoby a hladu, pomáhat lidem v nouzi, ale 

také podporovat solidaritu ve společnosti. Výtěžek potravinové sbírky ve Vaší organizaci bude předán přímo lidem, 

kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci.“ 

Mgr. Zita Mickertsová, pedagog a koordinátorka sbírky na VOŠS 

  

 

   

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foto: archiv VOŠS 
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PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE NENÍ NIKDY DOST 

Matka – 42 let práce v karvinském Novém Domově ● Pyšná dcera Karolína – maminka jako vzor a inspirace 

 

 
Shrnout 42 let profesního života mojí maminky nebude lehké. Střední školu sociálně právní absolvovala v roce 1978 
a hned poté nastoupila do své první práce, tehdy na Okresní ústav sociálních služeb, jako sociální pracovnice. 
Domovy důchodců v té době neměly své vlastní sociální pracovníky, což platilo i o okrese Karviná, a tak dojížděla 
jeden den do Bohumína, jeden do Petřvaldu, pak do Karviné a také do Orlové, kde zaváděla novou agendu. Nebyly 
mobilní telefony, počítače ani žádné programy, které by usnadňovaly práci. Dnes by člověk řekl, že to bylo nemožné, 
hektické a možná dobrodružné. Metody sociální práce se velmi lišily od těch, které se uplatňují dnes. Za celou 
pracovní kariéru poznala stovky seniorů, zároveň s nimi prožívala jejich radosti i starosti. To zanechá v člověku 
nesmazatelnou stopu. Svou práci nebrala jako zaměstnání, ale jako poslání. Kdyby se měla znovu rozhodnout, jakou 
práci vykonávat, znovu by si vybrala tutéž. Práce sociálního pracovníka jí přinesla obrovské poznání, naučila velkému 
respektu a pokoře.  
 
Dne 13. 10. 2021 se konala v Karviné akce, kde byly oceněny tři ženy – osobnosti v sociální oblasti za rok 2020. 
Pamětní list Rady města Karviné si tak odnesla i moje maminka Irena Šafářová. Statutární město Karviná oceňuje 
osobnosti v sociální oblasti od roku 2015. „Společným setkáním a předáním ocenění chceme pracovníkům v 
sociálních službách poděkovat za jejich nelehkou, ale záslužnou práci,“ řekl primátor města Jan Wolf.  
 
Maminky si velmi vážím. Byla to ona, která mě přivedla k tomu, abych se sociální práci také věnovala.  
 
Při té příležitosti jsem položila mamince několik otázek. 
 

1. Co Tě přimělo ke studiu střední školy sociálně právní (dnešní VOŠS)? 
Mým vzorem byla má sestra Helena, která mě nadchla pro toto studium. 
 

2. Co Ti škola dala do života? 
Dobrý vědomostní základ a přehled. 
 

3. Co bys vzkázala budoucím studentům / absolventům VOŠS? 
Pracovat v pomáhajících profesích je nejlepší škola života, která tě neuvěřitelně nabíjí a také zocelí. 
 

4. Věděla jsi, že budeš pracovat v pomáhající profesi a to po celý svůj profesní život? 
Praxe v Domově pro seniory byla tím okamžikem, kdy jsem si uvědomila, že práce se seniory bude mojí 
láskou na celý život. 
 

Zdroj: vlastní 
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5. Proč sis vybrala seniory? 
Cílova skupina senioři byla jasná volba hlavně díky mým nejúžasnějším „dědouškům“ z matčiny strany, kteří 
mě ovlivnili. 
 

6. Když se podíváš zpět, změnila bys něco? 
Prožila jsem krásný, i když někdy i obtížný profesní život. Dnešním studentům bych moc přála, aby je jejich 
práce naplňovala a zároveň jim byla i koníčkem. Na pracovních výsledcích je to pak znát. 
 

 7.    Na co jsi v životě nejvíce pyšná? 
        No přece na mou jedinou dceru, která také působí v sociální oblasti. 

 
 
Mgr. Karolína Karásek, DiS. 
pedagog VOŠS 
 

 
 
 

 
                               Foto: Matka a dcera;  Nový Domov Karviná 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: archiv VOŠS 

 

zavolej na kontakt: 596 634 848 ● pohovoř ● napiš voss@voss-ova.cz ● 

prohlédni si www.voss-ova.cz ● otevři naše dveře ● projdi se ● pošli 

přihlášku do 31. května ● studuj VOŠS ● buď sociálně gramotný ● buď IN! 
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http://www.studujvoss.cz/
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STUDUJ 

S NÁMI! 
Vyšší odbornou školu 

sociální v Ostravě 

 

Studujeme praxí! 
 Získej několik profesí za tři roky! 

 www.voss-ova.cz 
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SMOOTHIE NEWS, elektronický informační občasník VOŠS Ostrava, ročník 9, číslo 1, vychází v období listopad 2021 ● 
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) ● Příspěvky, reklamy zveřejňujeme zdarma ● Vaše 
údaje chráníme a zpracováváme pouze s Vaším souhlasem ● Neneseme odpovědnost za obsah příspěvků ani kvalitu 
fotografií zaslaných dopisovateli ● Archiv najdete na www.voss-ova.cz  

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). 

   
 

 

 

Zaujal Vás obsah našich elektronických novin – spolupracujte! Zajímáte se o sociální práci, nebo 

o sociální pedagogiku? Přijďte k nám studovat, protože – Sociální práce začíná u nás!!! 
 

Informace pro zájemce o studium 

Do 1. ročníku přijímáme bez přijímacích 

zkoušek a bez poplatku za přihlášku. 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 

 

www.voss-ova.cz 

 

 

Více na www.voss-ova.cz 
 

Foto: archiv VOŠS 
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