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Opatření k dokončení odborné praxe ve školním roce 2019/2020 
v návaznosti na mimořádná opatření platná od 11. 3. 2020 

 
 

Garant odborné praxe a předmětů souvisejících – Mgr. Soňa Lenobelová pověřená ZŘ 
pro VOŠS vypracovala opatření k jednotnému postupu při dokončení odborné praxe 
studentů VOŠS ve školním roce 2019/2020.  
 
Cílem je: vytvořit studentům podmínky pro zdárné dokončení odborné praxe ve školním roce 
2019/2020. 
 
  
1. ročník denní, dálkové (oba vzdělávací programy) a kombinované formy 
vzdělávání  

Odborná praxe a předměty související 

 

DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ 

Odborná praxe 

• Pokud se škola otevře do 1. 6. 2020, studenti 1. ročníků absolvují souvislou 
odbornou praxi v rozsahu 120 hodin (2 zařízení po 60 hodinách). Tuto praxi budou 
moci splnit do 15. 7. 2020.  

• Záznam z první souvislé praxe studenti odevzdají do 26. 6. 2020, záznam z druhé 
souvislé praxe do 26. 8. 2020. 

Studenti, kteří se zapojili do dobrovolnictví v době nouzové stavu, nebo byli pracovně 
nasazeni, mohou doložit počet odpracovaných hodin a toto jim bude započteno jako 
souvislá praxe. 

• Pokud se škola neotevře do 1. 6. 2020, souvislá odborná praxe vykonána nebude.  

V tomto případě studenti zpracují náhradní práci o pracovišti, kde by vykonávali 
souvislou odbornou praxi. Práce bude obsahovat i praktickou část – např. vyplněná 
žádost o umístění do zařízení. V rozsahu cca 5 stran. Náhradní práci zašlou e-mailem 
učiteli praxe do 26. 6. 2020. 

 



 

Orientace v sociální síti 

• Studenti odevzdají záznamy z absolvovaných exkurzí, další exkurze nebudou 
vykonány. 

• Studenti odevzdají záznamy z exkurzí do termínu stanoveného učitelem OSS. 

Odborný seminář 

Studenti odevzdají úkoly tak, jak jsou stanoveny v organizaci OSS do termínu stanoveného 
učitelem OSS. 

DÁLKOVÁ A KOMBINOVANÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ 

Odborná praxe 

Studenti, kteří mají odbornou praxi absolvovánu, odevzdají záznam. Záznam odevzdají do 
termínu stanoveného učitelem odborné praxe. 

Studenti, kteří odbornou praxi nemají absolvovánu, budou postupovat následovně: 

• Pokud se škola otevře do 1. 6. 2020, absolvují odbornou praxi v rozsahu 30 hodin. 
Tuto praxi budou moci splnit do 31. 7. 2020.  
Záznam z vykonané praxe studenti odevzdají do 26. 8. 2020. 

Studenti, kteří se zapojili do dobrovolnictví v době nouzové stavu, nebo byli pracovně 
nasazeni, mohou doložit počet odpracovaných hodin a toto jim bude započteno jako 
odborná praxe. 

• Pokud se škola neotevře do 1. 6. 2020, souvislá odborná praxe vykonána nebude.  

V tomto případě studenti zpracují náhradní práci o pracovišti, kde by vykonávali praxi. 
Práce bude obsahovat i praktickou část – např. vyplněná žádost o umístění do zařízení. 
V rozsahu cca 5 stran. Náhradní práci zašlou e-mailem učiteli praxe do 26. 6. 2020. 

Orientace v sociální síti 

• Studenti odevzdají záznamy z absolvovaných exkurzí, pokud nemají absolvovány 
dvě exkurze, zpracují náhradní práci o pracovišti, které by chtěli v tomto ročníku 
navštívit. Tato práce bude obsahovat i praktickou část – např. vyplněná žádost o 
umístění do zařízení. 

• Studenti, kteří pracují v pomáhajících profesích (sociální služby i školství), mohou 
jako exkurzi napsat zápis ze svého pracoviště. 

• Studenti odevzdají záznamy do termínu stanoveného učitelem OSS. 

Odborný seminář 

Studenti odevzdají úkoly tak, jak jsou stanoveny v organizaci OSS do termínu stanoveného 
učitelem OSS. 



 

2. ročník denní, dálkové (oba vzdělávací programy) formy vzdělávání  

Odborná praxe a předměty související 

 

DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ 

Odborná praxe 

Průběžná odborná praxe  

• Studenti odevzdají zápis z absolvovaných dní odborné praxe. 
• Chybějící hodiny průběžné praxe se nahrazovat nebudou. 
• Termín odevzdání stanoví učitel odborné praxe. 

Souvislá odborná praxe  

• Pokud se škola otevře do 1. 6. 2020, studenti 2. ročníků absolvují odbornou praxi 
v rozsahu 120 hodin (2 zařízení po 60 hodinách). Tuto praxi budou moci splnit do 
15. 7. 2020.  
Záznam z první souvislé praxe studenti odevzdají do 26. 6. 2020, záznam z druhé 
souvislé praxe do 26. 8. 2020. 

Studenti, kteří se zapojili do dobrovolnictví v době nouzové stavu, nebo byli pracovně 
nasazeni, mohou doložit odpracovaných počet hodin a toto jim bude započteno jako 
souvislá praxe. 

• Pokud se škola neotevře do 1. 6. 2020, souvislá odborná praxe vykonána nebude.  

V tomto případě studenti zpracují náhradní práci o pracovišti, kde by vykonávali praxi. 
Práce bude obsahovat i praktickou část – např. vyplněná žádost o umístění do zařízení. 
V rozsahu cca 5 stran. Náhradní práci zašlou e-mailem učiteli praxe do 26. 6. 2020. 

Supervize  

• Studenti, kteří mají absolvovánu individuální supervizi za letní období, nemusí nic 
dokládat. Studenti, kteří individuální supervizi absolvovánu nemají, napíší 
sebereflexi vztahující se k dobrovolnictví, či k pracovnímu nasazení, popř. 
k poslední praxi. Rozsah cca polovina strany.  Úkol do individuální supervize budou 
studenti odevzdávat učiteli individuální supervize do 30. dubna 2020. 

• Skupinová supervize se nahrazovat nebude. 
• Úkoly do portfolia budou plněny dle organizace praxe. Termín odevzdání bude 

stanoven učitelem OPS. 

 



DÁLKOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ 

Odborná praxe 

Studenti, kteří mají odbornou praxi absolvovánu, odevzdají záznam. Záznam odevzdají do 
termínu stanoveného učitelem odborné praxe. 

Studenti, kteří odbornou praxi nemají absolvovánu, budou postupovat následovně: 

• Pokud se škola otevře do 1. 6. 2020, absolvují odbornou praxi v rozsahu 25 hodin. 
Tuto praxi budou moci splnit do 31. 7. 2020.   
Záznam z vykonané praxe studenti odevzdají do 26. 8. 2020. 

Studenti, kteří se zapojili do dobrovolnictví v době nouzové stavu, nebo byli pracovně 
nasazeni, mohou doložit počet odpracovaných hodin a toto jim bude započteno jako 
odborná praxe. 

• Pokud se škola neotevře do 1. 6. 2020, souvislá odborná praxe vykonána nebude.  

V tomto případě studenti zpracují náhradní práci o pracovišti, kde by vykonávali praxi. 
Práce bude obsahovat i praktickou část – např. vyplněná žádost o umístění do zařízení. 
V rozsahu cca 5 stran. Náhradní práci zašlou e-mailem učiteli praxe do 26. 6. 2020. 

Supervize  

• Studenti, kteří mají absolvovánu individuální supervizi za letní období, nemusí nic 
dokládat. Studenti, kteří individuální supervizi absolvovánu nemají, napíší 
sebereflexi vztahující se k dobrovolnictví, či k pracovnímu nasazení, popř. 
k poslední praxi. Rozsah cca polovina strany.  Úkol do individuální supervize budou 
studenti odevzdávat učiteli individuální supervize do 30. dubna 2020. 

• Skupinová supervize se nahrazovat nebude. 
• Úkoly do portfolia budou plněny dle organizace praxe. Termín odevzdání bude 

stanoven učitelem OPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ročník denní, dálkové (oba vzdělávací programy) a kombinované formy 
vzdělávání  

Odborná praxe a předměty související 

 

DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ 

Odborná praxe 

Průběžná odborná praxe  

• Studenti odevzdají zápis z absolvovaných dní odborné praxe. 
• Chybějící hodiny průběžné praxe se nahrazovat nebudou. 
• Termín odevzdání stanoví učitel odborné praxe. 

Supervize  

• Studenti, kteří mají absolvovánu individuální supervizi za letní období, nemusí nic 
dokládat. Studenti, kteří individuální supervizi absolvovánu nemají, napíší sebereflexi 
vztahující se k dobrovolnictví, či k pracovnímu nasazení, popř. k poslední praxi. Rozsah 
cca polovina strany.  Úkol do individuální supervize budou studenti odevzdávat učiteli 
individuální supervize do 30. dubna 2020. 

• Skupinová supervize se nahrazovat nebude. 
• Úkoly do portfolia budou plněny dle organizace praxe. Termín odevzdání bude 

stanoven učitelem OPS. 

DÁLKOVÁ A KOMBINOVANÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ 

Odborná praxe 

Studenti, kteří mají odbornou praxi absolvovánu, odevzdají záznam. Záznam odevzdají do 
termínu stanoveného učitelem odborné praxe. 

Studenti, kteří odbornou praxi nemají absolvovánu, budou postupovat následovně: 

• Studenti, kteří se zapojili do dobrovolnictví v době nouzového stavu, nebo byli 
pracovně nasazeni, mohou doložit počet odpracovaných hodin a toto jim bude 
započteno jako odborná praxe. 
 

• Ostatní studenti zpracují náhradní práci o pracovišti, které by měli v tomto 
ročníku navštívit (cílová skupina – lidé ohrožení sociálním vyloučením). Práce 
bude obsahovat i praktickou část – např. vyplněná žádost o umístění do zařízení. 
V rozsahu cca 5 stran. 

Studenti doloží počet odpracovaných hodin nebo odevzdají náhradní plnění do 30. dubna 2020. 

 



Supervize  

• Studenti, kteří mají absolvovánu individuální supervizi za letní období, nemusí nic 
dokládat. Studenti, kteří individuální supervizi absolvovánu nemají, napíší sebereflexi 
vztahující se k dobrovolnictví, či k pracovnímu nasazení, popř. k poslední praxi. Rozsah 
cca polovina strany.  Úkol do individuální supervize budou studenti odevzdávat učiteli 
individuální supervize do 30. dubna 2020. 

• Skupinová supervize se nahrazovat nebude. 
• Úkoly do portfolia budou plněny dle organizace praxe. Termín odevzdání bude 

stanoven učitelem OPS. 

 
V případě nejasností kontaktuje sona.lenobelova@voss-ova.cz 

 

 
 
Zpracovala dne: 30. 3. 2020 
 
Mgr. Soňa Lenobelová v. r. 
garant odborné praxe a předmětů souvisejících 
 
Ověřila:  
 
Mgr. Michaela Holaňová v. r. 
garant oboru 
 
Ing. Eva Zátopková v. r. 
zástupce ředitele pro VOŠS 
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