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BYLA TO JÍZDA 

Rok 2022 ● Evropský rok mládeže ● Rok 2023 ● Evropský rok dovedností 

Rok 2022 vyhlásila Evropská komise Evropským rokem mládeže. Cílem iniciativy bylo podpořit a ocenit současnou 

generaci mladých lidí, kterou pandemie zasáhla obzvlášť tvrdě. Je to 

generace, která potřebuje nabrat sílu, získat novou naději a důvěru 

v budoucnost.  

Pandemie jim přinesla nečekané změny, ovlivnila vzdělávání, potřeby, 

myšlenky, společenský život i duševní zdraví. Proto je nezbytné reflektovat 

problémy mladých lidí, které oni sami považují za důležité. Brát je vážně 

a zapojit je do řešení. Význam mladé generace je totiž nezpochybnitelný, 

zejména z hlediska budoucnosti nás všech.  

Při této příležitosti Eurostat zveřejnil údaje o počtech mladých ve věku 15 až 29 let v jednotlivých zemích EU. 

K 1. lednu 2020 byla v zemích EU ve věku 15 až 29 let šestina obyvatel. Jinými slovy, z celkového počtu 

447,3 milionu obyvatel EU bylo 73,6 milionu právě v této věkové kategorii. Muži z toho tvořili 51 % (37,8 mil.), ženy 

49 % (35,8 mil.). V České republice jako celku představovali v roce 2020 mladí lidé 15 % celkové populace. O sto 

let dříve, v roce 1920, tvořily osoby ve věku 15–29 let u nás více než čtvrtinu (28 %) populace. 

 

Něco starého končí a něco nového začíná. Evropský rok mládeže vystřídá Evropský rok dovedností. Mládež 

a dovednosti, kterými je vybavíme v různých vzdělávacích proudech, 

jsou vkladem, který si odnáší do života. Předsedkyně Evropského 

parlamentu ve svém projevu o stavu Evropské unie ze dne 

14. září 2022 označila „pracovní sílu se správnými dovednostmi“ 

za klíčový faktor podporující současnou a budoucí konkurence 

schopnost sociálně tržního hospodářství a růstu.  

 

VOŠKA si proto klade za cíl pro rok 2023 ‒ 

aktivně podpořit dovednosti studentů, chce si 

více získat jejich důvěru, podpořit jejich flexibilitu, naslouchat jim, pověsit mentorování „na hřebík“. 

Vést je k tomu, aby se nebáli, byli schopni vyslovit své názory, obhájili si je a také k tomu, aby 

pomáhali prezentovat podstatu a význam sociální práce široké veřejnosti. Vytváření vlastní 

identity každého z nich považuje za klíč v začleňování do společnosti, na pracovní trh nebo pro další studium 

či odbornou přípravu. VOŠKA věří, že naplnění výzvy roku 2023 přinese škole další prosperitu a úkoly, které před 

ní v roce 2023 stojí, SPOLEČNĚ ZVLÁDNE, a to jak s Vámi, milí studenti, tak i s Vámi, spolupracující partneři 

a přátelé školy. Děkujeme Vám všem za přízeň, kterou nám poskytujete. 

Do nového roku 2023  

všem přejeme hodně štěstí, zdraví, sil a odhodlání!!! 

VOŠS Ostrava 

 

         Ročník  X.  Číslo 1   2022/2023 
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HLEDÁŠ SRDCOVKU?  

Zastav se ● Nahlédni pod pokličku ● Najdeš přátele ● Najdeš lidi ● Najdeš sebe 

 

Máš maturitu? Nebaví Tě už jen sedět v lavicích? Potřebuješ kvalifikaci? Chceš ji získat za 3 roky? K tomu 

užitečnou a potřebnou práci na celý život v kterémkoliv regionu v ČR nebo dokonce v zahraničí? Zbystři! 

Učíme praxí (25 % z programu)! Máme 98% úspěšnost při absolutoriu a naše průzkumy ukazují na to, že 99 % 

absolventů si najde práci, někteří už během studia a až polovina z nich dále studuje. Více informací najdeš na 

našem webu www.voss-ova.cz. Další informace získáš, když prolistuješ tento SM NEWS. Podrobně Ti odpovíme 

na tyto a další otázky, když nás osobně navštívíš v Ostravě, na Zelené 40 A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÁM NA TO? STUDOVAT SOCIÁLNÍ PRÁCI NEBO SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKU? 

Otestuj se a odpověz si na otázky ● 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 prakticky založený / založená? 

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

9. Poznat nepoznané je pro Tebe COOL?  

Řešení testu: 5 a více kladných odpovědí – sociální práce nebo sociální pedagogika Ti sedí! 
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O ČEM JE SOCIÁLNÍ PRÁCE A SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA?  

Sociální práce je práce s lidmi – dětmi, seniory, handicapovanými, nezaměstnanými, lidmi postiženými 

chudobou… Se sociálními pracovníky se lze setkat v nejrůznějších oblastech – v sociálních službách, ve 

zdravotnictví, vězeňství, školství, na Úřadech práce ČR, a také na obcích. Sociální pedagogika je obdobný, trochu 

širší obor, který v sobě kromě edukace zahrnuje také sociální práci. 

 

V tíživé sociální situaci se může každý z nás ocitnout kdykoliv, a proto je dobré vědět, že je tu někdo, kdo nám může 

pomoci, neodsoudí nás a neotočí se k nám zády.    

 

Co jsou to nepříznivé sociální situace? Jedná se o situace, do kterých se člověk dostane např. z důvodu svého 

věku, nepříznivého zdravotního stavu, z důvodu krizové sociální situace, životních návyků odlišných od „normy“, 

konfliktního způsobu života či života v nevhodném prostředí. Nebo když je ohrožen na svých právech, zájmech, 

případně z jiných závažných důvodů. Tento stav není schopen řešit sám, ani s pomocí rodiny, blízkých či jiných 

zdrojů. Cítí se bezmocný. Se vzniklou situací si neví rady, ale snaží se ji řešit. Nechce být izolován, chce se zapo jit 

zpět do plnohodnotného a běžného života společnosti. 

 

Na koho se v těchto situacích lze obrátit? Pomoc lze hledat u odborníků, sociálních pracovníků. Sociální 

pracovníci společně s klienty a dalšími subjekty pomáhají zapojit člověka zpět do běžného života 

společnosti. Hledají a podílí se na vytváření vhodných a příznivých podmínek k jeho žití v přirozeném prostředí. 

Poskytují jak jednorázovou, tak dlouhodobější pomoc.   

 

Pro sociální práci s klienty je klíčové zohlednění individuality člověka, respektování lidských práv 

a dodržování etických zásad. 
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 TADY JEDNOU MŮŽEŠ PRACOVAT  

 

 

zvou na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

 

kde: Dům na půl cesty SOS Kotva 

kdy: úterý 6. prosince od 9 do 16 hodin 

místo: Pavlovova 588/12, Havířov 

 

Dům na půl cesty SOS Kotva je: 

 

pobytová sociální služba, která umožňuje plynulý vstup člověka ve věku 18–26 let, který vyrůstal v dětském domově, 

náhradní rodinné péči či dysfunkční biologické rodině, do samostatného a odpovědného života.  Hlavním cílem 

služby je začlenění mladých dospělých, kteří se nacházejí v obtížné životní situaci, do společnosti. 

 

 

 

Pozn.: Všechny fotografie a vložené obrázky v občasníku SM NEWS jsou vlastní nebo byly zapůjčené z archivu VOŠS (zhotoveny 

a uchovány byly s laskavým svolením a souhlasem zveřejněných), nebo byly použity jako volně přístupné zdroje. 
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CO SE AKTUÁLNĚ DĚJE VE ŠKOLE  

Máme nového ředitele školy ● Říká: „Úspěch je tvrdá práce a odříkání.“                                                                          
 

PaedDr. Libor Lenčo od začátku školního roku 2022/2023 

neúnavně pracuje. Má jasné vize a plány, respekt k sociální práci 

a zájem na tom, aby Vyšší odborná škola sociální Ostrava, jako 

jedna ze součástí subjektu Obchodní akademie a Vyšší odborná 

škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, kterou řídí, byla vidět a 

slyšet na veřejnosti. Ostatně nejen naše součást, ale škola jako 

celek. 

Zeptali jsme se:   

„Pane řediteli, víme o Vás, že jste pedagog, řadu let jste však 

úředničil, vedl týmy lidí, co pro vás znamená návrat 

do školy?“                                                                                         https://karvinsky.denik.cz/                                                                               

                                                          

Návrat do školního prostředí pro mne znamená novou výzvu. V jejím rámci budu moci škole aktivně dát to nejlepší 

ze své dosavadní dlouholeté praxe učitele, ředitele střední školy i školského úředníka. Návrat do školy má vždy 

smysl, vždyť přece platí, že škola je základ života a vzdělávání nikdy nekončí. Můj návrat do školy má ještě jeden 

prozaický důvod. Rád jsem se vrátil k povolání učitele, které mám nesmazatelně zapsáno ve svém vysokoškolském 

pedagogickém diplomu. 

 

„Co pro Vás osobně znamená sociální práce? Potřeboval jste Vy, nebo někdo z Vaší rodiny sociálního 

pracovníka?“  

 

Sociální práce pro mne znamená životní poslání, tvrdou dřinu a upřímnou radost z každodenních malých i velkých 

úspěchů při práci s těmi, kteří potřebují naši pomoc. Tak, jako ji před několika lety potřebovala moje maminka. 

A dodnes jsem hrdý na práci týmu sociálních pracovníků, kteří mé mamince věnovali kvalitní odbornou a lidskou 

péči. Sociální práce si bezesporu plně zaslouží každodenní úctu, respekt a poděkování. 

 

„Pane řediteli, VOŠKA na podzim příštího roku oslaví 55 let od svého založení, co byste jí popřál, resp., 

co byste si jako leader školy přál?“  

 

Škole upřímně a z celého srdce přeji věčné slunce na její pedagogické obloze!  

                                                                                                      

„Pane řediteli, věříme, že se Vaše přání a vize o jednotné vzdělávací instituci, které jste nám představil na 

začátku školního roku, brzy naplní. Držíme Vám palce a přejeme úspěšný start ve Vaší další profesní etapě.“  

 

„Děkujeme Vám za Váš čas a za rozhovor.“ 

 

 

VOŠS Ostrava 

 

 

 

 

Zjistili jsme: Ředitel školy nemusí umět vše, ale měl by být hlavně dobrým týmovým hráčem, inovátorem a vizionářem. Měl by 

to být výborný učitel, schopný manažer, inspirativní lídr, šikovný vyjednávač, obratný mediátor, a ještě k tomu občas zručný 

řemeslník. To jsou profese, v nichž musí obvykle vynikat (www.zskola.cz). 
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OD ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU JSME TOHO HODNĚ ZAŽILI  

 Adaptovali jsme se 

Zázemí pro adaptační kurz nám vytvořilo rekreační 

středisko nacházející se nedaleko Frýdlantu nad 

Ostravicí, dostupné hromadnou dopravou. Počasí nám 

sice nepřálo, ale zázemí střediska bylo příjemné, cena 

pobytu optimální a jídlo chutné a poctivé. Pro naše aktivity 

jsme měli dostatek místa. Všude bylo pěkně čisto a teplo. 

 

A tak jsme se seznamovali. Program zajistily vedoucí 

učitelky studijních skupin. Večer patřil nám, studentům 

a vlastnímu adaptačnímu programu. I když jsme ve 

středisku pobyli jen dva dny, měli jsme pocit, že se všichni 

známe již dlouho. Bylo to intenzivnější, než když se 

setkáváme jen ve škole.  

 

Pozn.: Z evaluace vyplynulo, že: „Studenti o adaptační kurz stojí a vnímají jej jako běžnou součást úvodu studia.“  

 

studenti 1.A a 1.C a vedoucí učitelky studijních skupin  
 

 Získali jsme další mezinárodní zkušenost k nezaplacení 

Hned druhý týden školního roku jsme se vydali do Chorvatska. Cílem bylo navázat na dva úspěšné předchozí 

ročníky a prohloubit si tak znalosti v oblasti vzdělávacího a sociálního 

systému Chorvatska a porovnat je s obdobnými systémy v Česku. Navíc 

jsme chtěli získat partnery pro projekt Erasmus+. 

 

Ubytování jsme byli v Tučepech (Makarská riviéra), blízko moře 

a v optimálním dosahu organizací, se kterými jsme předem dohodli 

parametry a podmínky, za kterých je navštívíme. A tak jsme měli možnost 

si prohlédnout přímo v Tučepech Mateřskou školu (Vrtić) Grdelin, ve 

městě Makarska pak organizaci Udruga Sunce – sdružení rodičů, které 

má ve svém předmětu činnosti péči o osoby se zdravotním postižením, 

a Centrum pro výchovu a vzdělávání Juraj Bonači pro osoby 

s různými handicapy, pobočku stejnojmenného rozlehlého Centra ze 

Splitu. 

 

Všude jsme sdíleli zkušenosti, postupy práce, hovořili se zaměstnanci 

i uživateli a samozřejmě vše porovnávali. Byli jsme nadšeni srdečností, 

s jakou nás na všech místech přijali. Systém práce je zde v oblastech 

našeho zájmu obdobný jako v ČR. Ve Splitu jsme navíc viděli, jak žijí lidé 

v chráněném bydlení. Dojmy z tohoto zážitku se dají jen těžko popsat. Nejcennější je příslib další spolupráce, protože 

Udruga Sunce a Centrum Juraj Bonači splňují podmínky toho, aby zde mohli studenti VOŠS působit v rámci projektu 

Erasmus+. 

 

Užili jsme si sluníčko, moře, dýchla na nás historie, kultura cizí země, ochutnali jsme místní speciality a plavili se lodí 

na ostrovy Hvar a Brač. Konverzovali jsme v jednoduché chorvatštině nebo v angličtině. Soutěžilo se, rozdávaly se 

ceny za „zářivý okamžik“, zachycený na fotografiích, za „vzpomínky“ připomínající Chorvatsko, uložené do režných 

pytlíčků, za malované „putovní kamínky“ osvědčující českou stopu v Chorvatsku. „Hrdými znalci Chorvatska“ byli 

všichni, kteří téměř bezchybně odpověděli na závěrečné kvízové otázky.  
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V mnohém nám opět nezištně pomohl náš přítel z Chorvatského Červeného kříže, Dobrovolnického centra 

Makarská, kterému patří velký dík. Kontakty, zkušenosti, prohloubení a příslib další spolupráce, které jsme na studijní 

cestě získali, mají pro naši školu do budoucna mimořádný význam.  

 

Mgr. Michaela Holaňová, pedagog a garant oboru VOŠS (garant zahraniční aktivity) 

Ing. Eva Zátopková, pedagog a zástupce ředitele školy pro VOŠS 

 

 

 Vrátili jsme se plni dojmů z Polska a ze Slovenska 

Mobilitní projekty ERASMUS+ studentům rozšiřují obzory a umožňují srovnání. 

V našem případě vyjeli studenti na odbornou měsíční stáž na Slovensko 

a do Polska. Vrátili se plni dojmů, informací a jsou stejně nadšeni jako jejich 

předchůdci v minulých letech.  

 

Proč právě tam? Důvodů je hned několik. Spolupráci s partnery na Slovensku a 

v Polsku jsme si v minulosti několikrát úspěšně vyzkoušeli. Příhraniční země jsou 

nám kulturně a jazykově blíže a sociální systémy se výrazně neliší. Studenti se do 

práce lehce začlení. Mezi naše partnery tradičně patří MOPS (Miejski Osrodek 

Pomocy Spolecnej) v Cieszyně. Dříve navštěvovaná zařízení v Dolnom Kubíně nahradila speciální škola v Trnavě 

a Resocializační centrum Filius Paul v Krupině. 

 

Mgr. Soňa Lenobelová, pedagog a garant odborné praxe VOŠS 

Mgr. Hana Levá, pedagog VOŠS 

garanti projektu Erasmus+ na VOŠS 

 

 

 
 Utvrdili jsme se znovu v tom, že platí: „Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem.“   

Na konci září jsme ve škole oslavili Evropský den jazyků (EDJ) a připomněli si tak jazykovou rozmanitost Evropy. 

EDJ je iniciativou Rady Evropy ve Štrasburku a slaví se od roku 2001. Jeho cílem je dosažení většího mezikulturního 

porozumění a podpora učení se cizím jazykům. 

 

Studenti získali propagační materiály, nabídnuta jim byla adventní 

exkurze do Wroclawi, soutěžili o ceny a ti, 

kteří zrovna měli hodinu cizího jazyka, 

zažili ji „jinak“. Vítězové soutěžní křížovky 

obdrželi dárkovou poukázku v hodnotě 

300 Kč a několik z nich obdrželo anglické 

učebnice a propagační upomínkové 

předměty. 

 

Akci podpořil spolek Pro školu. 

 

Studium ve vyšší odborné škole je mimořádné a zároveň jedinečné tím, že student zde v cizím jazyce navazuje 

na to, co se naučil ve střední škole a navíc ‒ naučí se cizojazyčnou odbornou terminologii k oboru, který studuje. 

K diplomu a vysvědčení pak získává Europass, který ho opravňuje k práci v rámci některé ze zemí Evropské unie. 

 

Mgr. Jana Kořistková 

pedagog a garant anglického jazyka VOŠS  
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 Bílá pastelka 2022 

 

Dobrovolníci z Vyšší odborné školy 

sociální Ostrava vyrazili 11. října 2022 do 

ulic města, s cílem aktivně se zapojit do 

sbírky Bílá pastelka 2022, kterou 

každoročně pořádá Sjednocená 

organizace nevidomých a slabozrakých 

ČR, zapsaný spolek (SONS ČR, z. s.).  

 

S realizací od počátku sbírky pomáhají také dceřiné 

společnosti – Tyfloservis a krajská TyfloCentra. Sbírka je 

inspirovaná Dnem bílé hole, který každoročně připadá na 

15. říjen.  

 

Bílá pastelka je veřejná sbírka, jejíž výtěžek je určen na 

dlouhodobé projekty, které pomáhají zrakově postiženým. 

 

Děkujeme našim dobrovolníkům za jejich aktivní přístup. Letos jsme vybrali úctyhodných 32.064 Kč! 

 

Mgr. Adéla Webrová, pedagog a koordinátor sbírky ve VOŠS 

 

 Sbírali jsme trvanlivé potraviny  

VĚDĚLI JSTE, ŽE JSOU DĚTI, KTERÉ SI MOHOU NA DOBROU SNÍDANI JEN HRÁT?  

 

„Milí učitelé a studenti Obchodní akademie a Vyšší 

odborné školy sociální v Ostravě, 

pracovníci Potravinové banky v Ostravě děkují za 

projevenou ochotu a štědrost při pořádaní sbírky.  

Velmi si vážíme toho, že jste se do sbírky potravin 2022 

zapojili. Můžeme tak realizovat poslání potravinové 

banky, tedy nejen pomáhat s odstraňováním chudoby 

a hladu, pomáhat lidem v nouzi, ale také podporovat 

solidaritu ve společnosti. Výtěžek potravinové sbírky 

bude předán přímo lidem, kteří se ocitli v nepříznivé 

sociální situaci.“ (z dopisu vedoucí Potravinové banky 

Ostrava) 

Sbírka trvanlivých potravin je projevem solidarity, při kterém může každý pomoci tím nejjednodušším způsobem. 

Národní potravinové sbírce u nás ve škole vždy v říjnu předchází sbírka trvanlivých potravin pro Potravinovou banku 

v Ostravě. Sbírka se koná u příležitosti Mezinárodního dne za odstranění chudoby (17. 10.). 

 

Sbírka je organizována ve všech krajích potravinovými bankami a Českou federací potravinových 

bank ve spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu a Asociací společenské odpovědnosti, se sociálními 

partnery. Všem dárcům děkujeme. 

 

Mgr. Zita Mickertsová, pedagog a koordinátor sbírky ve VOŠS 
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 Setkávali jsme se s odborníky ve škole ● Učili jsme se invenčně a inovativně 

 

Den nevidomých (připadá na 13. 11.) jsme si připomněli tím, že jsme vyzkoušeli na vlastní kůži, jaké je to být 

nevidomý. Po pravdě, nic, moc, ještě že existuje organizace jako Tyfloservis, který převzal záštitu nad naším 

odborným workshopem. Byla to docela zábava, pochopili jsme ale, že pro nevidomého to zábava určitě není. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Soňa Lenobelová a Mgr. Karla Končeková Kvardová, organizátorky workshopu VOŠS 

O práci s duševně nemocným člověkem a o tom, jak se chovat v krizi, jsme v říjnu besedovali s ředitelem 

Krizového centra Ostrava. Za sdílení jeho zkušeností mu patří náš velký dík. 

Mgr. Adéla Webrová, pedagog VOŠS 

 Náhradní rodičovská péče z Chaloupky 

V předmětech Problémy dětské populace a Právo nám otevřela dveře 

do problematiky náhradní rodičovské péče odbornice z Chaloupky. Rychle jsme 

pochopili, že se nejedná o žádnou pohádkovou chaloupku z perníku, ale o rodinné 

a komunitní centrum, jehož poradenská činnost pro náhradní rodiče, je 

k nezaplacení. 

Zjistili jsme, že orientace v problematice náhradní rodičovské péče je dosti složitá. 

V podání odborníka z praxe to byla ale hračka. Chaloupko, děkujeme. 

Mgr. Ingrid Blašková, pedagog VOŠS 

 

 Besedovali jsme o dobrovolnictví 

 

Prezentovat se a zaujmout nás pro výkon dobrovolnictví přišly letos tyto organizace: S.T.O.P. s programem 

KMOTR., Mens Sana, Hospic Strom života, Slezská Diakonie, Charita, Brána, Kola pro Afriku a Adra – 

charitativní obchůdky.  

 

Do prezentace se zapojili také dobrovolníci z naší školy, peer konzultanti a koordinátoři dobrovolnictví z výše 

uvedených organizací a držitelka ocenění „Křesadlo“. Dobrovolnictví v naší škole má dlouholetou tradici. Někteří 

dobrovolníci byli v minulosti vyhodnoceni i jako dobrovolníci roku (např. Městem Ostrava). 

 

Mgr. Adéla Webrová a Mgr. Zita Mickertsová, organizační tým dobrovolnictví VOŠS 
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DEJME DĚTEM RODINU → 24. 11. 2022 → U NÁS NA ZELENÉ 

Konference přádaná Centrem psychologické pomoci Ostrava je již tradičním setkáním sociálních pracovníků 

a blízkých profesí, pracovníků státní správy a samosprávy, představitelů akademické obce i náhradních rodičů, 

zkrátka všech, kterým není lhostejný osud ohrožených dětí. 

Letošní motto je příznačné: „Nikdy není pozdě … na lásku, na štěstí, na vztahy.“ 

Zazní zde řada zajímavých sdělení a diskusí na téma: co je potřeba udělat pro to, aby odborníci, a do jejich řad 

se počítají i náhradní rodiče, podpořili děti vyrůstající v obtížných životních situacích a pomohli jim to jejich 
„štěstí“ najít. 

My jako škola, kde se konference tradičně koná, jsme získali několik volných míst pro naše studenty, kteří se 

problematikou blíže zabývají, za což moc děkujeme. 

 

VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ → Černá Louka, Ostrava  

   25. a 26. listopad 2022 

 Student a Job 2022 

    Foto: Pečlivá příprava 
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PŘIPRAVUJEME  MINIKONFERENCI S DATEM 1. 12. 2022 

Prvního prosince nás čeká dopolední Minikonference. Studenti budou prezentovat své praktické 

poznatky získané v zahraničí. Cílem je podpořit nejen jejich komunikační, organizační 

a prezentační dovednosti, ale také schopnost komparace. Těšíme se na autentické zážitky 

z Polska, Slovenska, Chorvatska a z Maroka. Sdílení poznatků má význam pro pořádání dalších 

ročníků těchto aktivit, se kterými počítají také naše akreditované vzdělávací programy. 

Mgr. Michaela Holaňová, pedagog a garant oboru VOŠS 

PŘIPRAVUJEME  ODBORNOU KONFERENCI S MAGICKÝM DATEM 23. 3. 2023  
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NADĚLTE SI  POD STROMEČEK 

ZAHRANIČNÍ STUDIJNÍ CESTA 

S ODBORNÝM A RELAXAČNÍM PROGRAMEM 

 

   Cena za osobu:  

Cena zahrnuje: 7x ubytování v apartmánech s vlastním sociálním zařízením, kuchyňským koutem 

s lednicí, balkonem, TV, klimatizací, Wi-Fi, ložní prádlo, spotřeba energie a vody, pobytová taxa, 

delegátské služby, obousměrná autobusová doprava z / do Ostravy   

  

Cena nezahrnuje: stravování, fakultativní výlety, pojištění léčebných výloh  

  

Platba: záloha ve výši 1.600 Kč/os. do 20. 1. 2023, 2.000 Kč do 20. 4. 2023, doplatek 2.000 Kč 

do 20. 6. 2023  
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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. 

NENECHTE SI UJÍT  VOŠKA V ZÁŘI VÁNOC  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

RÉBUS  PRO CHYTRÉ HLAVIČKY (SG??? ‒ řešení najdeš na poslední straně SM NEWS) 
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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 40 A, Moravská Ostrava; 
www.voss-ova.cz). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Galerii Svět – místo, kde i Vy můžete zdarma vystavovat 

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

   
 

 

 

 

 

 

Informace pro zájemce o studium 

veřejné 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 k nám doručte 

do 31. května 2023  

Více informací na www.voss-ova.cz 

 

 

VYŘEŠTE TO S VOŠS 

 

 

 
 

 

 

 

Zaujal vás obsah našich elektronických novin ● Zajímáte se o sociální práci nebo sociální pedagogiku, 
resp. o naši školu, staňte se našimi dopisovateli ● Příspěvky a reklamy vám zveřejníme z d a r m a. 

 
SMOOTHIE NEWS, elektronický občasník VOŠS Ostrava ● mix novinek ze ZELENÉ 40A, ročník X., 
číslo 1, období listopad 2022 ● Zasíláme ho elektronicky všem našim partnerům ● Před uzávěrkou dalšího 
čísla lze zaslat příspěvky nebo fotografie (s popiskem a uvedením autora nebo zdroje) ● Údaje chráníme 
a zpracováváme je pouze se souhlasem autora ● Neneseme odpovědnost za obsah příspěvků ani kvalitu 
zaslaných fotografií ● Archiv najdete na www.voss-ova.cz ● za VOŠS → tvůrčí tým SMOOTHIE NEWS 

Řešení rébusu ze str. 13: SG = sociální gramotnost 
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