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ÚVOD 

Váţené a milé čtenářky, váţení a milí čtenáři, 

 

CARITAS – VOŠ sociální Olomouc má za sebou jiţ 17. rok svého úspěšného působení. 

Opět jsme společnými silami přivedli k absolutoriu desítky šikovných studentů a nadějných 

sociálních pracovníků a pracovnic. Desítky nových studentů jsme přijali do společenství, 

které nestojí jenom na předávání vědomostí. Studenti i zaměstnanci školy v průběhu celého 

roku realizovali aktivity v zájmu osvěty veřejnosti o sociální i humanitární práci. Svým 

angaţmá přispívali ke kompetentnímu, profesně i hodnotově vyspělému fungování 

spolupracujících organizací a sociálních sluţeb. 

V březnu 2013 jsme přeloţili Světovou výzvu pro sociální práci a při příleţitosti 

Světového dne sociální práce jsme ji rozeslali stovkám spolupracujících škol a organizací, 

které působí v oblasti sociálních sluţeb po celé České republice. Chtěli jsme inspirovat, 

vyvolat diskuzi, zamyšlení nad stávajícím statusem sociální práce.  

Navázali jsme nové kontakty v České republice i v zahraničí. Podpisem nové verze 

Memoranda o spolupráci jsme rozšířili partnerství s vysokými školami v USA.  

Snaţíme se, aby se kvalita výuky kaţdým rokem zvyšovala. Vyústěním snah o zavedení 

efektivních změn, které by zlepšily výsledky naší práce, je úspěšná reakreditace obou 

vzdělávacích programů. Program Charitativní a sociální práce nově nabízíme v kombinované 

formě studia. 

 

To je jen několik z dlouhého výčtu aktivit uplynulého roku. O mnoha dalších se dočtete 

na následujících stránkách. Výroční zpráva má předepsanou strukturu, nicméně věřím, ţe 

i v mnoţství údajů nezanikne to, oč nám jde především – v duchu biblické věty 

"Deus caritas est" se snaţit o proměňování našeho ţivota tak, aby byl ohleduplnější, 

citlivější, láskyplnější. Aby nás nepostihovala “blbá nálada”, nýbrţ abychom mohli s nadějí 

vzhlíţet do dnů budoucích. A hlavně, aby se to týkalo kaţdého jednotlivce i společnosti jako 

celku. Společnosti, která na nikoho nezapomíná, pro kterou jsou poslední prvními. 

 

 Mgr. Martin Bednář, Ph.D. 
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1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

1.1 Základní informace o škole 

CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc byla zaloţena olomouckým 

arcibiskupem v r. 1995. Na jaře roku 1996 byla zařazena do sítě vyšších odborných škol 

České republiky a od roku 2000 – vedle původního vyššího odborného studia – nabízí také 

vysokoškolské bakalářské studium ve spolupráci s Cyrilometodějskou teologickou fakultou 

Univerzity Palackého v Olomouci. Škola je řádným členem Asociace vzdělavatelů v sociální 

práci, která sdruţuje školy poskytující vysoce kvalitní vyšší odborné i vysokoškolské 

vzdělání v oboru. 

Je samostatným právním subjektem, v jejímţ čele stojí ředitel jmenovaný olomouckým 

arcibiskupem. Hospodaří s finančními prostředky přidělenými státem, prostředky 

poskytnutými jinými právnickými a fyzickými osobami, dary a vlastními zdroji. 

Škola se nachází v samotném centru moravského univerzitního města Olomouce, 

v krásném prostředí na hradbách nad olomouckými parky, v sousedství Univerzity Palackého 

a Univerzitní knihovny. Sídlí ve dvou sousedních historických budovách na Nám. 

Republiky 3 a Kříţkovského 6, ve kterých se díky rozsáhlé rekonstrukci podařilo vytvořit 

pracoviště s moderním vybavením a potřebnou technikou. Poloha školy je velmi příznivá pro 

začlenění do studentského dění v Olomouci a škola se stala centrem, ve kterém jsou 

provozovány nejrůznější aktivity. Příjemné prostředí a především kompetence interních 

a externích vyučujících zaručují vysokou kvalitu výuky, která směřuje k odbornosti 

absolventů a klade důraz na duchovní rozměr sociální práce. V areálu školy funguje 

i moderně vybavená kolej pro studenty a studentská jídelna. 

1.2 Poslání školy 

Poslání CARITAS – Vyšší odborné školy sociální Olomouc vychází z biblické věty 

„Deus Caritas est“ (Bůh je láska) a z ní vyplývajícího vztahu k lidem okolo nás, především 

pak k lidem nemocným, starým, postiţeným a v jakékoli ţivotní nouzi. 

Naplnění poslání se uskutečňuje především přípravou, vzděláváním a osobnostní 

formací kvalifikovaných pracovníků, kteří budou schopni odpovědně působit v sociálních 

sluţbách a v dalších oblastech ţivota společnosti, kde se uplatňuje charitativní, sociální nebo 

humanitární práce. Škola si je vědoma svého ekumenického rozměru a je otevřena zájemcům 

o studium bez ohledu na jejich náboţenské vyznání. 

Škola CARITAS – VOŠs Olomouc studujícím nabízí: 

 kvalitní teoretickou přípravu, opírající se o nejnovější vědecké poznatky 

i o nadčasové myšlenky vycházející z tisícileté křesťanské tradice sluţby 

bliţním v nouzi 

 praktické zkušenosti osvojené na mnoha různých odborných pracovištích 

v České republice i v zahraničí 

 duchovní, etickou a mravní podporu a zázemí pro osobnostní rozvoj  

 přátelský kolektiv těch, které spojuje cíl pomoci a sluţby druhým 

1.3 Činnost školy 

Školská právnická osoba CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc vykonává 

činnost školy: vyšší odborné školy sociální, činnost školského výchovného a ubytovacího 

zařízení: domova mládeţe, činnost školního stravování: školní jídelny – výdejny. 
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1.4 Evidence podaných ţádostí o informace 

Ve školním roce 2012/2013 nebyla evidována ţádná ţádost o poskytnutí informace 

podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. 
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2 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 

2.1 Organizace studia 

Studium trvá tři roky, a to jak v denní, tak v dálkové formě studia. Organizace i metody 

výuky jsou obdobné jako na vysoké škole. Školní rok je rozdělen do zimního a letního období 

zakončených obdobím zkouškovým. U dálkového studia jsou konzultace dvoudenní, jednou 

za měsíc, v pátek a sobotu. Učební plán je koncipován multidisciplinárně. Skládá se ze 

všeobecně vzdělávacích a profilujících předmětů tak, aby se studenti naučili komplexnímu 

přístupu při řešení problémů. Zájmová profilace je umoţněna tím, ţe část předmětů je 

výběrových a nad rámec povinné výuky jsou zařazovány i předměty volitelné. Z počátku 

studia převaţuje teoretická výuka, ke konci studia potom více výuka praktická. 

Zahájení školního roku pro denní studium proběhlo 3. 9. 2012, pro dálkové studium 

14. 9. 2012. 

Cílem studia je příprava kvalifikovaného sociálního pracovníka, který je kvalitním 

způsobem připraven pro budoucí uplatnění, a to zejména s ohledem na moderně koncipované 

komplexní sluţby a křesťanský přístup ke klientovi. 

Studium se ukončuje absolutoriem. Student, který úspěšně vykonal absolutorium, 

obdrţí diplom absolventa vyšší odborné školy s označením „diplomovaný specialista“ 

a vysvědčení o absolutoriu. 

2.2 Charitativní a sociální práce – kód 75-32-N/04 

Vzdělávací program má interdisciplinární povahu, tzn. ţe jednotlivé disciplíny integrují 

své specifické obsahy do rámce teoretické i praktické sociální práce. Kromě výuky 

prostřednictvím přednášek, seminářů či cvičení obsahuje i netradiční výukové aktivity: 

psychosociální výcvik, studijní soustředění apod. 

Cílem vzdělávacího programu je komplexně připravit absolventy na práci sociálních 

pracovníků a pracovníků v sociálních sluţbách, tzn. vybavit je veškerými teoretickými 

a praktickými znalostmi i kompetencemi pro výkon těchto náročných profesí. Absolventi 

budou ovládat znalosti jednotlivých teoretických disciplín souvisejících se sociální prací, 

zejména zahrnutých v minimálním standardu vzdělávání v sociální práci, budou mít praktické 

zkušenosti ověřené a supervidované v praxi zahrnující 30% rozsahu studia. Ve třetím ročníku 

mají studenti moţnost absolvovat souvislou praxi v zahraničí. 

Specifickým rozšířením studia je příprava na sociální práci realizovanou v církevních 

organizacích, zaměřená na křesťanské pojetí člověka a společnosti a na vyuţívání potenciálu 

religiozity u klientů i pracovníků. 

Vzdělávací program má denní a dálkovou formu studia. 

2.3 Sociální a humanitární práce – kód 75-32-N/03 

Tento tříletý vzdělávací program si klade za cíl komplexně připravit absolventy na práci 

sociálních a humanitárních pracovníků realizovanou v rámci organizací poskytujících pomoc 

imigrantům či menšinám na území ČR a v zahraničí v rámci humanitární pomoci. Absolventi 

budou připraveni pro práci ve všech typech organizací a zřizovatelů působících v této oblasti. 

Budou vybaveni teoretickými i praktickými znalostmi nebo kompetencemi, vč. zvládání 

zátěţe pro výkon těchto náročných profesí, budou mít praktické zkušenosti ověřené 

a supervidované v praxi částečně realizované v zahraničí a budou připraveni zvládat 

mimořádnou zátěţ. Specifickým rozšířením studia je zaměření na křesťanské pojetí člověka 

a společnosti a na vyuţívání potenciálu religiozity u klientů i pracovníků. 

Vzdělávací program má interdisciplinární povahu, tzn. ţe jednotlivé disciplíny integrují 

své specifické obsahy do rámce teoretické i praktické sociální a humanitární práce. Kromě 
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výuky prostřednictvím přednášek, seminářů a cvičení obsahuje i netradiční výukové aktivity: 

úvodní soustředění, zátěţový výcvik, psychosociální výcvik, bloky expertů apod. Zvýšená 

pozornost je věnována zátěţovému výcviku a zahraniční praxi, pro kterou škola ve spolupráci 

s příslušnými pracovišti zajišťuje speciální přípravu. Vzdělávací program má pouze denní 

formu studia. 

Podstatnou část studia tvoří praxe. Je zařazena do prvních dvou ročníků studia, přičemţ 

v letním období druhého ročníku je zařazena souvislá třináctitýdenní praxe, z níţ aspoň část 

musí kaţdý student absolvovat v zahraničí. Velká pozornost je věnována výuce cizích jazyků 

a vytváření příleţitostí pro setkávání s odborníky působícími v terénu. Obsah vzdělávacího 

programu odpovídá minimálním standardům vzdělávání v sociální práci a zahrnuje základní 

obsah vzdělání v mezinárodní humanitární pomoci – Network on Humanitarian assistance 

(NOHA). 

Detailní informace o obsahu obou vzdělávacích programů všech ročníků je k dispozici 

v Příloze č. 1. 
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3 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 

3.1 Podmínky přijetí ke studiu 

Úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání, morální a osobnostní předpoklady, 

komunikační schopnosti a patřičná úroveň všeobecných znalostí, u dálkového studia moţnost 

plnění odborné praxe v plné šíři předepsané osnovami. Náboţenská orientace není 

podmínkou studia. 

3.2 Kritéria přijetí na CARITAS – VOŠ sociální Olomouc 

1. Vyhodnocení materiálů, které uchazeč zaslal spolu s přihláškou ke studiu: 

- studijní výsledky na střední škole, zkušenosti, doporučení, účast v soutěţích, 

olympiádách, 

- ţivotopis, 

- písemně zpracované odpovědi na tyto otázky:  

 Jak si představujete povolání sociálního pracovníka, v čem vidíte jeho úskalí, 

obtíţe, pozitiva?  

 Jakou máte vlastní zkušenost vztahující se k sociální práci, příp. absolvované 

kurzy?  

 Jakou máte představu o vašem budoucím uplatnění? 

 Proč se hlásíte právě na CARITAS – VOŠs Olomouc a co od ní očekáváte? 

 Co si myslíte o roli teologie ve studiu na CARITAS – VOŠs Olomouc? 

 V čem spočívají specifika povolání humanitárního pracovníka v krizových 

situacích? – tuto poslední otázku zpracovávají pouze zájemci o studium 

oboru Sociální a humanitární práce. 

Hodnotícími kritérii byl obsah, vyjadřovací schopnosti, vztah k duchovním 

hodnotám, stylistika, pravopis a formální stránka. 

2. Písemný test, který se skládal z všeobecných znalostí a zkoušky z cizího jazyka. 

U vzdělávacího programu Charitativní a sociální práce si studenti mohli vybrat 

mezi německým nebo anglickým jazykem (pro dálkovou formu studia i jazykem 

ruským), u vzdělávacího programu Sociální a humanitární práce byla povinná 

angličtina. Osobní motivační pohovor, jehoţ cílem bylo zjištění osobnostních 

předpokladů a motivace pro studium obou vzdělávacích programů. 

Hodnotícími kritérii byla motivace, osobnostní předpoklady, zkušenosti, 

vystupování, komunikace. 

 

Bodové hodnocení: 

Vyhodnocení osobních materiálů a pohovor  0 – 100 bodů 

Písemný test: všeobecné vědomosti  0 – 120 bodů 

Cizí jazyk 0 –   40 bodů 

_______________________________________________________ 

Celkem 0 – 260 bodů 
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3.3 Počty přihlášených a přijatých uchazečů 

Přijímací řízení se konalo ve dvou termínech, první kolo se uskutečnilo 4. – 6.  června 

2013 a druhé kolo bylo 27. srpna 2013. 

 

Následující tabulka uvádí počty přihlášených a přijatých studentů. 

 

 1. kolo 2. kolo 
V obou kolech 

 přihlášených dostavilo se přihlášených dostavilo se bylo 

přijato 
nastoupilo 

Vzdělávací program 

ChaSoP denní 
93 79 45 38 94 70 

Vzdělávací program 

ChaSoP dálkové 
71 63 39 32 55 54 

Vzdělávací program 

SoHuP denní 
86 70 46 38 42 34 
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4 TO NEJDŮLEŢITĚJŠÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 

4.1 Reakreditace vzdělávacích programů 

Dne 12. března 2013 byla  naší škole udělena  akreditace vzdělávacího programu 

Charitativní a sociální práce v kombinované formě studia, která má platnost od 1. září 2013 

do 31. srpna 2019. 

Téhoţ dne se stejným termínem platnosti nám byla také prodlouţena akreditace 

vzdělávacích programů Charitativní a sociální práce a Sociální a humanitární práce v denní 

formě studia. Ve stávajících vzdělávacích programech jsme provedli řadu obsahových 

a formálních změn a změn v personálním zabezpečení obou vzdělávacích programů. 

 

Ve vzdělávacím programu Charitativní a sociální práce se jednalo o následující změny: 

1. Zpřesnění profilu absolventa 

2. Zavedení nových povinných a povinně volitelných předmětů 

3. Sloučení několika předmětů do jednoho 

4. Změna uspořádání obsahu studijních období, názvu předmětů a hodinové dotace 

5. Změna sloţení zkoušky z odborných předmětů u absolutoria 

 

Ve vzdělávacím programu Sociální a humanitární práce se jednalo o následující změny: 

1. Zpřesnění profilu absolventa 

2. Sloučení několika předmětů do jednoho 

3. Změna uspořádání obsahu studijních období, názvů předmětů a hodinové dotace 

4. Zařazení nového předmětu do učebního plánu 

5. Změna sloţení zkoušky z odborných předmětů u absolutoria 

4.2 Pracovní cesta pedagogů CARITAS – VOŠ sociální Olomouc do USA 

Ředitel školy dr. Martin Bednář, garantka vzdělávacího programu Charitativní 

a sociální práce Mgr. Miloslava Šotolová, Mgr. Lenka Tkadlčíková, která vyučuje anglický 

jazyk, a vedoucí Střediska praktického vzdělávání Mgr. Daniela Růţičková absolvovali 

v listopadu 2012 zahraniční cestu do Owensboro v Kentucky v USA s cílem uskutečnit 

osobní setkání se zástupci spřátelené instituce Owensboro Community and Technical College. 

Cílem cesty bylo navštívit zařízení sociálních sluţeb a organizace, ve kterých absolvují praxi 

studenti Charitativní a sociální práce, setkat se s partnery a domluvit další podobu spolupráce. 

Jedním z výsledků zahraniční cesty je podepsání dodatku k Memorandu o porozumění 

z  října 2011. Předmětem dodatku je přidání dalšího partnera do realizace spolupráce. Je 

jím soukromá katolická univerzita Brescia University, která bude rovněţ participovat na 

výměnných pobytech a především poskytne studentům CARITAS – Vyšší odborné školy 

sociální Olomouc zázemí v průběhu jejich zahraničních praxí. Dodatek podepsali dne 12. 11. 

2012 zástupci všech tří spolupracujících škol: James S. Klaubert, Ph.D., prezident OCTC, 

Mgr. Martin Bednář, Ph.D., ředitel CARITAS – Vyšší odborné školy sociální Olomouc 

a Otec Larry Hostetter, prezident Brescia University. 

V průběhu dvoutýdenní návštěvy byly také domluvené výměnné pobyty zaměstnanců 

OCTC a CARITAS – VOŠ sociální Olomouc, které by se měly realizovat od školního roku 

2013/2014. 

Zahraniční cesta se uskutečnila i díky finanční podpoře Olomouckého kraje. 
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4.3 Projekt Kvalita a inovace pro lepší uplatnění absolventů na trhu práce 

 
Ke dni 31. 12. 2012 byl úspěšně zakončen tříletý projekt „Kvalita a inovace“ finančně 

podpořený ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

Partnery projektu byly Arcidiecézní charita Olomouc a CMTF UP v Olomouci. 

V rámci klíčové aktivity „Inovace vzdělávacích programů“ bylo připraveno technické 

prostředí pro zavádění distanční formy vzdělávání. Byl nasazen systém CMS Moodle, který 

umoţnil realizaci vybraných předmětů distanční formou.  Systém byl částečně integrován 

spolu s dalšími informačními systémy vyuţívanými školou  a efektivním způsobem zcela 

nahradil několik důleţitých činností spojených s výukou, které byly dříve řešeny méně 

vyhovujícími nástroji. Administraci a technickou podporu tvůrcům distančních studijních 

opor, metodikovi, vyučujícím i studentům zajišťoval interní programátor Mgr. Tomáš Svozil, 

který v rámci projektu absolvoval individuálně zvolené vzdělávací aktivity. Pořízeno bylo 

nezbytné technické vybavení – server pro systém Moodle. 

V oblasti rozšíření funkcí informačního systému školy byly naprogramovány vybrané 

aplikace IS (Knihovna, Profil studenta, Profil učitele), které zefektivnily práci s informacemi 

a eliminovaly neproduktivní činnosti.  Přínosem je jednak transparentnost, jednak finanční 

a časová úspora při vyhledávání potřebných informací poskytujících mj. podklady pro 

správné rozhodování. Administraci a technickou podporu zajišťoval interní programátor Mgr. 

Jaromír Chovanec, který v rámci projektu absolvoval individuálně zvolené vzdělávací 

aktivity. Pořízeno bylo nezbytné technické vybavení – tiskárna pro tisk štítků, čtečky 

čárových kódů, software pro tvorbu tiskových sestav a zařízení pro zálohování dat. 

V rámci klíčové aktivity „Inovace studijních opor a stáţe pedagogů“ byla umoţněna 

realizace vybraných předmětů  (Zdravotní nauky, Personální managenent, Teorie a metody 

sociální práce) distanční formou, konkrétně tedy vznikly tři recenzované distanční studijní 

opory (dále jen DSO). LMS Moodle také slouţí a je většinou vyučujících vyuţíván jako 

e-learningový portál umoţňující publikaci různých (např. také multimediálních) studijních 

materiálů, tvorbu strukturovaných přednášek, prováděných jednoduchých průzkumů či 

dotazníkových šetření, sběr a hodnocení elektronicky odevzdávaných úkolů, tvorbu online 

testů a autotestů, vedení diskusních fór a chatů, tvorbu anket, slovníků, workshopů a dalších 

moţností prostřednictvím doplňkových modulů, a to jak pro dálkovou, tak denní formu 

studia. Na počátku projektu byla pro realizaci této aktivity doplněna naprosto nezbytná pozice 

metodika distančního vzdělávání. Metodik distančního vzdělávání (Mgr. Hedvika Dudová) 

vedl autory při tvorbě DSO, školil ostatní pedagogy – budoucí autory, vytvořil metodiku 

a podpůrné školící materiály, které jsou k dispozici v LMS Moodle. Všichni studenti byli 

vyškoleni v základech práce v systému Moodle. Sám metodik se vzdělával, mj. se účastnil  

několika odborných konferencí. Zakoupen byl software ProAuthor pro offline  tvorbu DSO, 

umoţňující  export do formy off-line  formátu e-booku, kurzu v LMS Moodle, jakoţ i tištěné 
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podoby. Do realizace aktivit zaměřených na zavádění systému distančního vzdělávání byl 

zapojen partner CMTF UP. 

Pedagogové školy dále vytvořili celkem 9 nových odborných publikací podporujících 

výuku odborných předmětů, 8 jich bylo vydáno v tištěné podobě, 1 on-line.  

Činnosti spadající do klíčové aktivity „Inovace praktického vzdělávání“ byly zaměřeny na 

zdokonalení praktické přípravy studentů prostřednictvím podpory osobnostního rozvoje 

a růstu profesních  kompetencí pedagogů/tutorů, studentů, i mentorů na pracovištích 

odborných praxí. 

Došlo k uţšímu propojování akademického prostředí s organizacemi působícími 

v oblasti sociální práce, zejména v oblasti přípravy a realizace odborných praxí, kde jsme 

navázali spolupráci s novými pracovišti odborných praxí a utuţili s těmi stávajícími. 

Úspěšnou realizaci této klíčové aktivity podpořilo také  vytvoření  kvalitního technického 

zázemí pro pracovníky školy a studenty za účelem sběru, zpracování a sdílení informací 

(jednalo se o pořízení notebooků, fotoaparátů a diktafonů). Do realizace této klíčové aktivity 

byl zapojen partner Arcidiecézní charita Olomouc (konzultace, aktivní zapojení do přípravy 

některých akcí). 

Jiţ fungující Středisko praktického vzdělávání mohlo tedy díky realizaci projektu dále 

prohlubovat kvalitu praxí studentů prostřednictvím: 

1. vzdělávacích aktivit pro tutory vedených najatými lektory (celkem 9), 

2. individuálně zvolených vzdělávacích aktivit pro pedagogy rozvíjející profesní 

dovednosti v oblasti praktického vzdělávání, 

3. pravidelných seminářů pro mentory, tutory a studenty (celkem 8),  

4. realizace semináře pro zahraniční mentory „Týden dobré praxe“, 

5. pravidelných supervizí a kazuistických seminářů pro studenty, 

6. realizací odborných stáţí pedagogů. 

Realizace uvedených aktivit významně přispěly ke zvýšení odborných kompetencí 

všech cílových skupin. Výstupy  z těchto aktivit byly pouţity v průběhu  projektu k inovaci 

stávající  metodiky praxí, aby v roce 2012  pod vedením Mgr. Dity Palaščákové vznikla 

rozšířená publikace „Průvodce praktickým vzděláváním na CARITAS-VOŠs Olomouc“, 

která je zveřejněná jako on-line publikace na webových stránkách  praxí. Implementace 

projektu vedla jednoznačně ke zvýšení úrovně praktického vzdělávání a kompetencí 

absolventů školy. 

4.4 Galavečer pro mentory 

„Galavečer pro mentory” se konal ve čtvrtek 29. listopadu 2012 při příleţitosti blíţícího 

se konce projektu "Kvalita a inovace". V rámci něho se tutoři a mentoři pravidelně setkávali 

ve škole u vzdělávacích aktivit, nebo seminářů zaměřených na sdílení zkušeností s praxemi 

studentů. Večera se zúčastnilo 15 mentorů z 10 spolupracujících organizací, kterým 

pracovníci školy poděkovali za jejich spolupráci během celého projektu. Společně také 

vyhodnotili tříletou spolupráci a byli seznámeni s dalším směřováním školy v oblasti 

odborných praxí a moţnostmi jejich zapojení v dalším období. 

4.5 Mimořádné přednášky 

Kromě snahy o vysokou úroveň výuky a co nejuţší spolupráci s praxí je základním 

prostředkem pro kvalitní přípravu studentů setkávání s mimořádnými osobnostmi. V průběhu 

školního roku 2012/2013 se konalo několik odborných setkání s odborníky v oblasti sociální 

práce i s osobnostmi, které jsou významné díky svému lidskému působení: 

Jill Katharina Kamphöner – přednášela na téma Validace 

Tomáš Graumann – vyprávěl svůj ţivotní příběh posledního zachráněného dítěte 

Nicholasem Wintonem 
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doc. Zdeněk Susa – přednášel na téma Tělo a duše v zdraví a nemoci 

dr. Janis Fook – přednášela na téma Kritické reflexe 

Solo Dja Kabako – nevidomý zpěvák z Burkiny Faso vyprávěl o svém ţivotě 

 

Dále mají studenti programu Sociální a humanitární práce moţnost setkání 

s významnými osobnostmi na poli humanitární práce i rozvojové pomoci v rámci 

pravidelného Bloku expertů, jenţ je zařazen v letním studijním období jako povinný pro 

všechny ročníky programu. Jedná se o specifickou výukovou formu, jeţ umoţňuje zařadit do 

výuky přednášky či semináře významných odborníků humanitární pomoci. Kaţdoročně jsou 

na něj zvány osobnosti, které mají velké praktické a teoretické zkušenosti z oblasti 

humanitární pomoci, rozvojové spolupráce a sociální práce u nás a především v zahraničí. 

V rámci Bloku expertů vzdělávacího programu Sociální a humanitární práce byly 

uskutečněny následující přednášky: 
 

Vítězslav Vurst – duchovní Církve adventistů s.d., předseda Asociace nemocničních 

kaplanů ČR 

Oldřich Pospíšil – vedoucí oddělení humanitární pomoci a rozvojové spolupráce 

Charity Česká republika 

Evţen Diviš – odpovídá za projekty Charity ČR v Mongolsku 

Michaela Kupková – podílela se na projektech obnovy po tsunami v Indonésii (2004). 

V současnosti poskytuje podporu týmu na Haiti, který se zaměřuje na obnovu 

ostrova po zemětřesení 

Wiebke N´Daou – od roku 2008 vyučuje na l’Institut de Formation et de Recherche en 

Action Social (vyšší odborné škole pro sociální pracovníky) v Toulousse. Od roku 

2010 pracuje v Centru pro ubytování a opětovné začlenění do společnosti. 

Spolupracuje s africkým institutem pro vzdělání sociálních pracovníků v Bamako 

Boubakar Keïta – prezident unie Pose ton couteau (Mali) 

Eva Kubíčková – v té době působila na misi OBSE v Bosně a Hercegovině 

Jana Hradilková – spoluzakladatelka občanského sdruţení Berkat, které se zabývá 

individuální pomocí obětem válečných konfliktů v Čečensku a Afghánistánu. 

Zabývá se také genderovou problematikou a zároveň je bohemistkou. 

4.6 Přeloţili a šířili jsme překlad Světové výzvy pro sociální práci  

U příleţitosti Světového dne pro sociální práci byla Světová výzva pro sociální práci 

přeloţena týmem z CARITAS – VOŠs Olomouc a rozeslána po celé České republice – do 

sociálních škol, poskytovatelům sociálních sluţeb a pod. Chtěli jsme tak upozornit na význam 

sociální práce a inspirovat všechny zainteresované, aby iniciovali diskuze o postavení 

sociálních pracovníků ve světě.  

4.7 Vkládání kamenů do Sochy příběhů 

Ve školním roce 2012/2013 studenti opět dvakrát vkládali kameny do Sochy příběhů.  

V pondělí 12. 12. 2012 dopoledne se na nádvoří CARITAS – Vyšší odborné školy 

sociální Olomouc sešli studenti třetího ročníku oboru Charitativní a sociální práce, aby 

představili záţitky ze zahraničních i tuzemských praxí. Adventní vkládání kamenů do Sochy 

příběhů získalo nový rozměr díky speciálnímu hudebnímu doprovodu, o nějţ se postaral Solo 

Dja Kabako – nevidomý zpěvák z Burkiny Faso, který take vloţil svůj kámen do Sochy 

příběhů. 

Druhé vkládání kamenů ve školním roce se konalo 7. června 2013. Studenti Sociální 

a humanitární práce vloţili do Sochy příběhů kameny symbolizující osudy lidí z Arménie, 

Nizozemí, Ukrajiny, Francie, Rakouska, Indie, Makedonie aj.  
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4.8 Noc se sociálními filmy 

Nejvýraznější PR akcí školy ve školním roce 2012/2013 byla Noc se sociálními filmy. 

Akce, během níţ jsme na nádvoří školy promítali dva dokumentární filmy se sociální 

tematikou (Banánové děti a Láska v hrobě), se zúčastnilo kolem 200 lidí. Součástí večera 

byly diskuze na téma Vietnamců ţijících v České republice, za účasti členky komunity, a také 

na téma ţivota lidí bez domova za účasti klienta Střediska pro lidi bez domova Samaritán. 

Promítání, které se konalo od 18té hodiny do půlnoci, doplnila ochutnávka vietnamské 

kuchyně a fairtradových výrobků.  

4.9 Činnost školské rady 

Jednání školské rady ve školním roce 2012/2013: 

 na svém jednání 29. 10. 2012 schválila Výroční zprávu o činnosti školy za 

uplynulý školní rok, 

 na mimořádném zasedání školské rady dne 12. 3. 2013 byl schválen návrh 

akreditace studijních vzdělávacích programů Charitativní a sociální práce 

a Sociální a humanitární práce, 

 dne 8. 4. 2013 byla školskou radou schválena účetní závěrka za rok 2012 

a schválen rozpočet pro rok 2013. 

4.10 Duchovně relaxační pobyt v Ţelivu 

V polovině dubna se zaměstnanci CARITAS – Vyšší odborné školy sociální Olomouc 

spolu se spirituálem školy P. Petrem Bulvasem vypravili na třídenní duchovně relaxační 

pobyt – tentokrát do kláštera v Ţelivu. 

Důvodem konání této jiţ tradiční akce je snaha vytvářet a utuţovat dobré osobní 

i kolegiální vztahy, které jsou jednou z podmínek kvalitní a efektivní práce kaţdého týmu. 

Několik dní strávených společně mimo školu je ideálním prostorem k řešení problémů 

a témat (nejen školních), na něţ během roku nezbývá čas ani prostor, které se však 

dlouhodobě do chodu školy promítají, mají mnohdy zásadní vliv na atmosféru celé školy 

a jsou velmi citlivě vnímány i samotnými studenty. 

Součástí oddechového pobytu byla příprava na simulační hru Romov je náš domov, 

prohlídka kláštera i klášterního pivovaru. Pobytu v Ţelivu se účastnila také Greta 

McDonough z partnerské OCTC, která v tu dobu pobývala v České republice. 
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5 STUDIJNÍ VÝSLEDKY 

5.1 Studijní výsledky jednotlivých ročníků 
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1.ročník 
ChaSoP 

98       2   48 50 

2.ročník 
ChaSoP 

58     1 0   8 49 

3.ročník 
ChaSoP 

33       0 1   

32 ukončilo, 

19 sloţilo 

absolutorium 

          

1.ročník 
dálkově 
ChaSoP 

74 2 2 3 1   19 52 

2.ročník 
dálkově 
ChaSoP 

46 

 z toho 1 

nastoupil 

po 

přerušení 

      1 2 16 28 

3.ročník 
dálkově 
ChaSoP 

40             

40 ukončilo, 

19 sloţilo 

absolutorium 

          

1.ročník 
SoHuP 

40     1     13 26 

2.ročník 
SoHuP 

24 

 z toho 1 

nastoupil 

po 

přerušení 

  1   1 1 4 19 

3.ročník 
SoHuP 

20         1   

19 ukončilo, 

12 sloţilo 

absolutorium 
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5.2 Absolutorium 

Absolutoriem je zakončeno několikaleté úsilí studentů, kteří zvládli veškeré poţadavky, 

které studium přináší. Studenti jsou po ukončení studia připraveni nastoupit do praxe jako 

kvalifikovaní odborníci. Mnozí však pokračují ve studiu a snaţí se rozšířit svoje znalosti 

a dovednosti. 

Studium na vyšší odborné škole se ukončuje absolutoriem ve smyslu §101 a 102 

školského zákona č. 561/2004 Sb, v plat. znění a vyhlášky ze dne 27. prosince 2004 o vyšším 

odborném vzdělávání, kterou se stanovují podrobnosti o organizaci studia a jeho ukončování 

ve vyšších odborných školách v plat. znění. Absolutorium zahrnuje obhajobu absolventské 

práce, zkoušku z cizího jazyka a zkoušku z odborných předmětů: Sociální politika, Teorie 

a metody sociální práce, Ekonomika neziskových organizací nebo Teologické základy 

sociální práce (pro vzdělávací program Charitativní a sociální práce) nebo Sociální politika, 

Teorie a metody sociální práce, Humanitární pomoc (Sociální a humanitární práce). 

 

5.2.1 Denní studium – vzdělávací program Charitativní a sociální práce 

Řádný termín absolutoria byl stanoven u denního studia na 11.–12. června 2013. 

Zkušební komisi u studijní skupiny 3. A předsedala Mgr. Renata Michálková, 

místopředsedkyní byla Mgr. Miroslava Petřeková, skupinový konzultant Mgr. Jaromír 

Chovanec. Předsedkyní zkušební komise u studijní skupiny 3. B byla Mgr. Jitka Dvořáková, 

místopředsedkyní Mgr. Petra Chovancová a skupinovou konzultantkou Mgr. Martina 

Puškášová.  

Třetí ročník ukončilo celkem 32 studentů (13 z  3. A, 19 z  3. B), absolutorium úspěšně 

vykonalo 19 studentů, z toho 7 s vyznamenáním, 13 studentů neprospělo, z toho 2 studentky 

k absolutoriu nepřistoupily.  

 

5.2.2 Denní studium – vzdělávací program Sociální a humanitární práce 

Řádný termín absolutoria byl stanoven na 10.–12. června 2013. Předsedkyní zkušební 

komise byla doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, CSc., jmenovaná Krajským úřadem 

Olomouckého kraje, místopředsedkyní  Mgr. Ing. Květoslava Princová, Ph.D., skupinovou 

konzultantkou Mgr. Hedvika Dudová.  

Třetí ročník ukončilo 19 studentů, absolutorium úspěšně vykonalo 12 studentů, z toho 

4 prospěli s vyznamenáním. 7 studentů neprospělo, z toho 2 studentky k absolutoriu vůbec 

nepřistoupily. 

 

5.2.3 Dálkové studium – vzdělávací program Charitativní a sociální práce 

Řádný termín absolutoria pro studenty dálkového studia byl stanoven na 10.–12. června 

2013. Zkušební komisi u studijní skupiny DS 3. A předsedal Mgr. Pavel Veselský, Ph.D., 

místopředsedkyní byla Mgr. Daniela Růţičková, skupinovým konzultantem Mgr. Jana 

Synková. Předsedkyní zkušební komise u studijní skupiny DS 3. B byla PhDr. Helena 

Skarupská, Ph.D., místopředsedkyní Mgr. Vladislava Závrská, skupinovým konzultantem 

Mgr. Jana Synková. 

Třetí ročník ukončilo celkem 40 studentů dálkové formy (18 z DS 3. A, 22 z DS 3. B), 

absolutorium úspěšně vykonalo 19 studentů, z toho 7 s vyznamenáním. 20 studentů 

neprospělo, z toho 12 studentů ke zkouškám  nepřistoupilo. 1 studentka byla omluvena. 
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5.2.4 Opravný termín  

Opravný termín pro oba vzdělávací programy i obě formy studia byl stanoven na 

21. září 2012. Zúčastnilo se 5 studentů dálkového studia ve vzdělávacím programu 

Charitativní a sociální práce. 2 studenti prospěli, 3 neprospěli, 5 studentů nepřistoupilo 

a 3 studentky byly omluveny. 

V denní formě studia k absolutoriu přistoupili 2 studenti vzdělávacího programu 

Charitativní a sociální práce a oba prospěli. Nepřistoupilo 5 studentů. U vzdělávacího 

programu Sociální a humanitární práce opakovaly absolutorium 2 studentky a obě prospěly. 

7 studentů nevyuţilo moţnost opravného termínu. 

 

Opravného termínu 19. října 2012 se zúčastnily 3 studentky vzdělávacího programu 

Charitativní a sociální práce v dálkové formě studia, 2 studentky prospěly, jedna neprospěla. 

Jedna studentka nevyuţila moţnost opravného termínu, jedna studentka se omluvila. 

 

Opravného termínu 7. prosince 2012 se zúčastnil jeden student a jedna studentka 

vzdělávacího programu Charitativní a sociální práce, oba u zkoušek prospěli, 1 studentka 

nevyuţila moţnost opravného termínu. U dálkové formy studia stejného vzdělávacího 

programu přistoupily 3 studentky, 2  prospěly, 1 neprospěla, 5 studentů nevyuţilo moţnost 

opravného termínu a 1 studentka byla omluvena. Z doposud 7 neúspěšných studentů 

vzdělávacího programu Sociální a humanitární práce nepřistoupil k opravným zkouškám 

nikdo. 

5.3 Seznam obhájených absolventských prací 

Obhájené AP_opravné termíny  

     

září 2012     

2012/55 Hana Bednářová 
Ochrana osob ohroţených 

domácím násilím 
Mgr. Hana Štěpánková 

2012/56 Lucie Kocourková 
Prosociální chování 

u dobrovolníků Pět P 
PhDr. Mgr. Roman Procházka 

2012/57 Vojtěch Krystek 

Aplikace britského modelu 

PCP na sluţbu o.s. 

InternetPoradna.cz 

Mgr. Miloslava Šotolová 

2012/58 Jana Kuţelová 
Hodnocení projektů Aregak a 

Home Care 
Pavel Kolínský 

2012/59 Jana Špačinská 

Moţnosti  transformace 

bydlení pro lidi s mentální 

retardací v okrese Nový Jičín 

Mgr. Miloslava Šotolová 

2012/60 Libor Ţák 

Výchozí podmínky pro 

zaloţení sociální firmy - 

příprava projektu 

Ing. Ester Danihelková 

říjen 2012     

2012/61 Martina Esterková 

Dopady změn v přiznávání 

sociálního příplatku od 

r. 2011 na ţivot rodin  

pohledem rodin 

Mgr. Hana Šlechtová 

2012/62 Marta Svitáková 

Prevence zanedbávání dětí 

v rodinách v sociálně 

nepříznivé situaci v rámci 

sociálně aktivizační sluţby 

pro rodiny s dětmi 

Mgr. Hana Krylová, Ph.D. 
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prosinec 2012     

2012/63 Erika Čuříková 

Vyuţití volného času 

holešovských seniorů ţijících 

v domácím prostředí 

z pohledu sociální práce 

Mgr. Vladislava Závrská 

2012/64 Zdeněk Frýba 

Vyrovnávání se s diagnózou 

poruchy autistického spektra 

a moţné pole intervence 

sociálního pracovníka 

Mgr. Vladislava Závrská 

2012/65 Pavla Švecová 

Asistence u kontaktů rodičů 

s dětmi jako specifická forma 

sociální intervence 

Mgr. Hana Štěpánková 

2012/66 Kateřina Trusíková 

Senioři v domovech 

s pobytovými sluţbami a 

specifika jejich adaptace 

Mgr. et Mgr. Saskia Rydlová 

 

Obhájené AP v červnu 2013   

2013/1 Andrea Blaţková 

Moţnosti sociální 

pomoci lidem 

kmene Kathkari 

zaměstnaných 

v cihelnách 

Mgr. Daniela Růţičková 

2013/2 Anna Frühbauerová 

Projekt Distribuce 

potravin do škol 

v oblasti Léogâne 

a Gressier na 

Haiti ve školním 

roce 2011/2012 

Mgr. Vladislava Závrská 

2013/3 Terezie Káňová 

Přínos supervize 

pracovníkům 

Domova 

pokojného stáří 

Bohuslavice 

PhDr. Denisa Pastuszaková, Ph.D. 

2013/4 Alţběta Kosová 

Moţnosti a 

bariéry osob po 

výkonu trestu 

odnětí svobody 

Mgr. Vladislava Závrská 

2013/5 František Lakomý 

Důvody 

nevyuţívání 

sluţeb Armády 

spásy v Šumperku 

lidmi bez domova 

PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D. 

2013/6 Vladimíra Paţitná 

Afázie jako projev 

po cévní mozkové 

příhodě - formy 

péče a specifika 

při práci 

s jedincem 

s afázií. 

Mgr. Miroslava Petřeková 

2013/7 Veronika Richterová 

Evaluace 

výukových bloků 

v Nízkoprahovém 

zařízení pro děti a 

mládeţ 

Mgr. Ivana Vybíralová 
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v Prostějově 

2013/8 Michal Sirka 

Proces sociální 

rehabilitace 

drogově závislého 

klienta 

Mgr. Ing. Květoslava Princová, Ph.D. 

2013/9 Karolína Slovíková 

Popis sociální 

situace rodin 

v Gruzii 

Mgr. Miloslava Šotolová 

2013/10 Lenka Šilarová 

Vyuţití sociálních 

sluţeb, které 

mohou pomoci 

v domácí péči 

o jedince 

s Alzheimerovou 

nemocí a vliv na 

ţivotní situaci 

domácího 

pečovatele 

Mgr. Miroslava Petřeková 

2013/11 Kateřina Šilberská 

Sociální práce se 

zadluţeným 

klientem 

Mgr. Miloslava Šotolová 

2013/12 Klára Večeřová 

Vybrané 

iniciativy 

v propagaci 

sociální práce 

v České republice 

a Spojených 

státech 

amerických 

Mgr. Roman Baláţ 

2013/13 Lydie Wiselková 

Sociální práce 

s neslyšícím 

klientem 

PhDr. Denisa Pastuszaková, Ph.D. 

2013/14 Michala Zaprianová 

Evaluace 

drogových sluţeb 

v rámci o. s. 

Podané ruce 

v Olomouckém 

kraji 

PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D. 

2013/15 Tomasz Gierczuszkiewicz 

Duchovní 

posouzení podle 

Davida R. Hodge 

ThLic. Jakub Doleţel, Th.D. 

2013/16 Pavla Golasowská 

Ţeny a muţi jako 

oběti domácího 

násilí v kontextu 

sociální práce 

Mgr. Hana Krylová, Ph.D. 

2013/17 Gabriela Gorčáková 

Formy péče 

o řádové sestry 

seniorky 

Společnosti dcer 

křesťanské lásky 

ve vybraných 

evropských 

provinciích. 

ThLic. Jakub Doleţel, Th.D. 
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2013/18 Markéta Hračovová 

Adaptace dětí se 

syndromem CAN 

v zařízení 

Klokánek Dlouhá 

Loučka 

Mgr. Hana Štěpánková 

2013/19 Marie Klimková 

Psychosociální 

aspekty ţivota lidí 

v produktivním 

věku po cévní 

mozkové příhodě 

Mgr. Petra Chovancová 

2013/20 Martina Komárková 

Koncept Bazální 

stimulace a jeho 

uplatnění 

v institucionální 

péči o seniory 

Mgr. Jana Procházková 

2013/21 Vanda Lazecká 

Podmínky pro 

sociální podnikání 

v nevládních 

organizacích a ve 

vybraných 

obchodních 

společnostech 

Ing. Ester Danihelková 

2013/22 Adéla Manišová 

Ţivotní situace 

nelegálních 

migrantů v USA a 

existující síť 

neformální 

pomoci 

Mgr. Daniela Růţičková 

2013/23 Štěpánka Neničková 
Azylová politika 

Maltské republiky 
Mgr. Tereza Malochová 

2013/24 Magdaléna Pišlová 

Sociální práce a 

zadluţenost 

domácností 

s důrazem na 

nekalé praktiky 

poskytovatelů 

úvěrových 

produktů 

Mgr. Hana Štěpánková 

2013/25 Martina Pluskalová 

Problematika 

odchodu mladých 

lidí z dětských 

domovů 

Mgr. Miluše Hutyrová, Ph.D. 

2013/26 Markéta Sedláčková 
Dítě v azylovém 

domě 
Mgr. Monika Vymazalová 

2013/27 Věra Sedláčková 

One - Stop - Shop 

- nástroj 

portugalské 

integrační politiky 

Mgr. Jan Mochťák 

2013/28 Lenka Sedláková 

Pohled 

pracovníků na 

seniora a jeho 

ţivot v domově 

pro seniory 

Mgr. Pavlína Valouchová, Ph.D. 
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2013/29 Tereza Svobodová 

Syndrom 

vyhoření 

u pracovníků 

v Domově pro 

matky a otce 

v tísni Znojmo 

Mgr. Hana Krylová, Ph.D. 

2013/30 Nela Szturcová 

Profesní hranice 

při práci 

s romskými dětmi 

Mgr. Daniela Růţičková 

2013/31 Martina Šnejdrlová 

Problematika 

rodiny s dítětem 

se sluchovým 

postiţením 

Mgr. Svatava Panská 

2013/32 Anita Uţdilová 

Faktory 

ovlivňující 

plnohodnotný 

ţivot osob se 

sluchovým 

postiţením na 

Broumovsku 

Mgr. Svatava Panská 

2013/33 Markéta Veverková 

Křesťanský 

charakter sociální 

práce v Inštitútu 

Krista Veľkňaza 

ThLic. Michal Umlauf 

2013/34 Jitka Frayová 

Moţnosti 

jednotlivých 

přístupů v péči 

o klienty 

s demencí 

v domovech pro 

seniory zvláště 

v Domově seniorů 

POHODA 

Chválkovice, p. o. 

Mgr. Petra Chovancová 

2013/35 Kateřina Hájková 

Sociální prevence 

nezaměstnanosti 

v okrese 

Prachatice se 

zaměřením na 

grantový projekt 

"Perspektiva 

propojení práce a 

péče o děti" 

Mgr. Ing. Jan Říkovský 

2013/36 Martina Hanusová 

Nefarmakologické 

přístupy u osob 

s demencí 

PhDr. Mgr. Dana Klevetová 

2013/37 Jana Hasalíková 

Spolupráce Ospod 

a Sociálně 

aktivizačních 

sluţeb pro rodiny 

s dětmi ve 

Valašském 

Meziříčí 

Mgr. Miloš Votoupal 
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2013/38 Monika Honzíková 

Činnost 

salesiánské 

oratoře v Ostravě 

a práce 

s romskými dětmi 

a mládeţí po 

vzoru Dona Bosca 

Mgr. Ing. Květoslava Princová, Ph.D. 

2013/39 Kristina Lenka Hřebíková 

Činnost 

sociálního 

asistenta 

v charitním 

Domově Břevnov 

Mgr. Hana Krylová, Ph.D. 

2013/40 Blanka Jurdičová 

Vzdělávání 

seniorů jako 

prevence 

sociálního 

vyloučení? 

Mgr. Daniela Růţičková 

2013/41 Petra Klevetová 

Projekt  instituce 

zajišťující sluţby 

pro oběti 

domácího násilí 

na Opavsku 

Ing. Ester Danihelková 

2013/42 Lucie Kolaříková 

Přínos 

individuálního 

plánování pro 

klienty denního 

stacionáře o.s. 

Naděje 

Otrokovice 

Mgr. Martin Bednář, Ph.D. 

2013/43 Vendula Kösslerová 

Sociální rizika 

spojená se 

stárnutím lidí 

v Arménii 

Mgr. Ing. Květoslava Princová, Ph.D. 

2013/44 Tereza Koukolová 

Moţnosti sociální 

pomoci ţenám při 

nechtěném 

těhotenství 

Mgr. Petra Chovancová 

2013/45 Marcela Krejčí 

Veřejné mínění 

obyvatel 

Olomouce 

o rozvojové a 

humanitární 

pomoci a činnosti 

Arcidiecézní 

charity Olomouc 

Mgr. Vladislava Závrská 

2013/46 Eva Kubečková 

Metody práce 

s lidmi v akutní 

krizi. 

Mgr. Šárka Šaňáková 

2013/47 Šimon Mynář 

Sociální situace 

romské rodiny 

v osadě na 

Slovensku 

Mgr. Ing. Květoslava Princová, Ph.D. 

2013/48 Vladimír Němec 
Vyuţití 

dobrovolnictví 
ThLic. Michal Umlauf 
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jako jeden 

z nástrojů sociální 

inkluze lidí bez 

domova 

2013/49 Veronika Tobolová 
Gender v sociální 

práci 
Mgr. Pavlína Valouchová, Ph.D. 

2013/50 Michaela Wawreczková 

Naplňování 

potřeb duševně 

nemocných 

Mgr. Miloš Votoupal 

 

5.4 Přehled volitelných předmětů ve školním roce 2012/2013 

 

Vyučující Předmět 

Bc. Andrea Běhálková, DiS. 

Sociální práce se 

zadluţenými klienty 

Bc. Tomáš Beníček Arteterapie 

Mgr. Marie Beníčková, Ph.D. Muzikoterapie 

Ing. Mgr. Jan Dočkal, CSc. 

Politické a sociální důsledky 

společenské nesnášenlivosti 

Marie Dvořáková 

Klasická masáţ v teorii a 

praxi 

Mgr. Ivo Mludek 

Základy mediální gramotnosti 

Stereotypizace menšin 

v médiích 

Mgr. Alice Musilová, Mgr. Alena Hlochová Kasuistický seminář 

Mgr. Svatava Panská Kurz znakového jazyka 

Mgr. Miroslava Petřeková, Mgr. Zdislava Vyvozilová Etická výchova 

Mgr. Ing. Jan Říkovský Veřejná ekonomie 

 

Mgr. Miloslava Šotolová Cvičení z TMSP 

Mgr. Lenka Tkadlčíková, Mgr. Jana Jurášová English drama 

Mgr. Magdaléna Vaculčiaková 

Lidská práva ve světě 

pohledem dokumentárního 

filmu 

Mgr. Jan Zahradník Terénní sociální práce 
 

5.5 Bakalářské studium 

Ve spolupráci s Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého 

v Olomouci je souběţně se studiem na vyšší odborné škole realizován bakalářský studijní 

program Sociální politika a sociální práce – studijní obory Charitativní a sociální práce 

a Sociální a humanitární práce (resp. Mezinárodní sociální a humanitární práce), a to na 

základě smlouvy o spolupráci ze dne 29. 3. 2000, respektive 7. 12. 2012. 

Bakalářský studijní program je tříletý a není moţné jej absolvovat, aniţ by student byl 

zařazen ke studiu na vyšší odborné škole. Studentům se tak nabízí ideální moţnost získat 

i vysokoškolské vzdělání a akademický titul „bakalář“. 

Slavnostní zahájení akademického roku pro studenty prezenční formy studia proběhlo 

na CMTF UP 17. 9. 2012, pro studenty kombinované (tj. dálkové) formy studia 15. 9. 2012. 

K 31. 10. 2012 studovalo v bakalářském studijním programu Sociální politika a sociální 

práce celkem 417 studentů, a to v oboru: 
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Charitativní a sociální práce – prezenční studium: 184 

Charitativní a sociální práce – kombinované studium: 152 

Sociální a humanitární práce – prezenční studium: 2 

Mezinárodní sociální a humanitární práce – prezenční studium: 79 

Ve studijním roce 2012/2013 úspěšně absolvovalo bakalářský studijní program Sociální 

politika a sociální práce celkem 51 studentů. Z toho státní závěrečnou zkoušku v oboru 

Charitativní a sociální práce (prezenční forma studia) absolvovalo 20 studentů, Charitativní 

a sociální práce (kombinovaná forma studia) 13 studentů a obor Sociální a humanitární práce 

úspěšně absolvovalo 18 studentů. 

5.6 Studijní soustředění, výcviky 

5.6.1 Zátěţový výcvik 

Zátěţový výcvik, který je součástí výuky 2. ročníku SOHUP, probíhal ve formě dvou 

přípravných dnů ve škole a týdeního výcviku v terénu ve dnech 8. aţ 13. října 2012 v oblasti 

Jánských Koupelí. Výcvik je zařazen do studijního programu tohoto oboru a jeho cílem je 

ověřit a podpořit schopnost studentů překonat kritické situace typické pro práci v rámci 

humanitární pomoci.  

Zúčastnilo se jej celkem 22 studentů. Výcvik je připravován organizací Salanga, pod 

vedením Jakuba Němce. Za školu se zúčastnila Mgr. Miroslava Petřeková. Studenti obdrţeli 

mezinárodní certifikát o absolvování výcviku. 

5.6.2 Studijní soustředění studentů denního studia  

Týdenní studijní soustředění má v učebním plánu denního studia nezastupitelný 

význam. Mimoškolní prostředí poskytuje pro celou řadu aktivit vhodnější podmínky, 

umoţňuje proţití zcela jiných situací, hlubší vzájemné seznámení se apod. 

Studenti denního studia vzdělávacího programu Charitativní a sociální práce proţili 

týden od 22. do 26. dubna 2013 premiérově v rekreačním středisku Retaso v Horní Bečvě. 

Protoţe v denním studiu je dostatek prostoru na výuku v průběhu školního roku, bylo moţné 

připravit skutečně bohatý a pestrý program volně navazující na obsah jednotlivých studijních 

disciplín, či obsahující takové aktivity, které přispívají k osobnímu růstu studentů. V rámci 

studijního soustředění se konaly následující přednášky: 

 

 M. Lukasová, P. Tomeček: Psychiatrické léčebny a jiná zdravotnická zařízení 

a zařízení sociálních sluţeb: poznatky ochránce práv z návštěv v těchto zařízeních 

 P. Zdraţilová, Vašíčková, Gregorová: Řešení problémů spojených se sociálně-

vyloučenými lokalitami: poznatky ochránce práv 

 M. Svoboda: Vězeňství a postpenitenciární péče: Výkon vazby a trestu odnětí 

svobody a sluţby pro osoby propuštěné - poznatky ochránce práv 

 M. Snášel: Uţivatel jako součást rodinného systému  

 M. Snášel: Závislost na sociální sluţbě – moţné příčiny a východiska  

 M. Snášel: Reminiscence a vyuţití v praxi 

 A. Běhálková: Sociální práce se zadluţenými klienty 

 D. Raková: Specifika práce Poradny pro občanství/Občanská a lidská práva 

v rámci sociálních sluţeb - sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi, 

nejčastější zakázky klientů + rozbor konkrétních kasuistik   

 M. Bednář: „Já ošetřovatelka“ – rozbor dokumentárního filmu 

 M. Bednář: Analýza kvality poskytovaných sociálních sluţeb   

 M. Šotolová: Individuální plánování  



CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc, Nám. Republiky 3, 779 00 Olomouc 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 

23 

 D. Pastuszaková: Skupinová supervize po praxi 

 V. Závrská: Vládne krása světu? 

 H. Štěpánková: Nástroje profesního růstu studentů sociální práce 

 M. Vaculčiaková: Krev v mobilech – jak souvisí náš konzumní ţivot se ţivotem 

dětí v Kongu? 

 I. Klimková: Humanitární  a rozvojová pomoc - projekty na Haiti očima 

absolventky CARITAS-VOŠs Olomouc – workshop   

 M. Nečasová: Facilitace a mediace 

 Jaroslaw Pastuszak: Nešťastný dar svobody? Úvod do dilemat a paradoxů 

svobody 

 
Do týdenního soustředění jsme premiérově zařadili netradiční aktivitu, kterou byla 

zábavně-formativní hra “Romov je náš domov”, která simulovala souţití na malém městě, 

které přinášelo řadu problémů a otázek. Studenti zjišťovali příčiny problémů, potřeby 

zúčastněných a pomáhali vrátit ţivot v komunitě do normálních kolejí, přičemţ museli vyuţít 

znalosti hned z několika odborných předmětů zároveň, aby dokázali kompetentně pomoci.  

Do této půldenní aktivity se zapojila převáţná většina vyučujících a zaměstnanců 

CARITAS-VOŠs Olomouc, kteří byli představiteli obce a Romové. Do hry jsme přizvali taky 

absolventy školy.  

„Opravdu propracované. Skládám velikou poklonu a obdiv. Úţasné vyuţití znalostí 

v praxi,“ napsala o hře do evaluačního dotazníku jedna ze studentek druhého ročníku.  

„Hodnotím hru jako velice zdařilou akci, díky které se studenti mohli také podívat sami 

do sebe – jak mají nastavené postoje, názory vůči konkrétní cílové skupině. V naší skupině 

mnozí reflektovali, ţe byli sami překvapení z toho, jak se v situacích zachovali – ţe by to 

o sobě nikdy neřekli – v dobrém i špatném smyslu slova. Způsob, jak mluvili o klientech, jaká 

řešení navrhovali, mnohé z nich překvapil,“ hodnotila aktivitu Mgr. Miloslava Šotolová.  

Další netradiční teambuildingovou aktivitou v rámci studijního soustředění byl pěší 

výlet na Radhošť.  Zvolilo si ho 51 studentů. 

5.6.3 Studijní soustředění studentů dálkového studia 

Také u studentů dálkového studia má studijní soustředění mimo prostory školy 

nezastupitelný význam. Umoţňuje nejenom realizaci netradičních aktivit, ale poskytuje 

dostatek příleţitostí k proţití specifických situací, rozšíření praktických dovedností 

a schopností a v neposlední řadě navázání neformálních kontaktů, na které při frekvenci 

setkávání se pouze jedenkrát do měsíce, mnoho času nezbývá.  

Soustředění dálkového studia pro 1. a 2. ročník proběhlo v termínu od 16. do 19. ledna 

2013, jiţ tradičně v hotelu Allvet v Drnovicích.  

 

Program přednášek byl následující: 

 

 A. Mrázek: Veřejná prospěšnost 

 D. Raková: Specifika práce Poradny pro občanství/Občanská a lidská práva 

v rámci sociálních sluţeb – sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi, 

nejčastější zakázky klientů + rozbor konkrétních kasuistik 

 H. Štěpánková: Nástroje profesního růstu studentů sociální práce 

 M. Šotolová: Komplexní posouzení klienta v sociální práci (bio-psycho-socio-

spirituální rovina)   

 M. Šotolová: Cvičení z TMSP 

 M. Nečasová: Cvičení z TMSP 
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 M. Vaculčiaková: Lidská práva ve světě pohledem dokumentárního filmu 

 J. Pastuszak: Kosmické drama člověka. Teorie paradoxu. 

 M. Snášel: Závislosti na sociální sluţbě – moţné příčiny a východiska 

 M. Snášel: Reminiscence 

 M. Snášel: Přístup zaměřený na člověka a moţnosti vyuţití v sociální práci. 

 J. Doleţel: Aktuální problémy řešené v české charitní praxi 

 J. Doleţel: Společná reflexe knihy GLASS, C. Rozbitá. Příběh zneuţívaného 

a odvrţeného dítěte 

 I. Mludek: Stereotypizace menšin v médiích 

 V. Závrská: Konzumní ţivot 

 M. Bednář: Pomoc klientům v hmotné nouzi 

 M. Bednář: Aktuální parametry důchodového pojištění 

 P. Chovancová a Š. Šaňáková: Základy první pomoci 

 doc. MUDr. Zdeněk Susa: Tělo a duše ve zdraví a nemoci 

 

Závěrečný večer byl opět v reţii studentů. Pod názvem společenského večera „Druháci 

baví prváky a naopak“ se skrýval večer plný scének, her, soutěţí, písní, tance a dokonce 

i premiérově tomboly s velmi netradičními cenami. 

5.6.4 Psychosociální výcvik 

Psychosociální výcvik zprostředkovává studentům v návaznosti na teoretickou přípravu 

záţitkovou aktivitu, bezprostředně důleţitou pro práci v pomáhajících profesích. Je zaměřen 

nejen na odborné znalosti a pozitivní motivaci, ale také na zjištění a rozlišení určitých 

schopností a specifických sociálních dovedností. Psychologické techniky, hry a modelové 

situace poskytují účastníkům široké spektrum srovnání (zpětné vazby) a intenzivních proţitků 

z procesu sebepoznání. 

Kaţdoročně jej pod vedením zkušených lektorů PhDr. Iva Gabrhelíka, CSc. a Mgr. Jany 

Palouškové absolvují studenti 2. ročníku vzdělávacího programu Charitativní a sociální práce 

a studenti 3. ročníku vzdělávacího programu Sociální a humanitární práce. I letos se stal 

místem tohoto psychosociálního výcviku Svatý Hostýn.  

5.7 Odborná praxe  

Nedílnou součástí výuky na naší škole je odborná praxe. Ta představuje praktický 

nácvik metod osvojených během studia a umoţňuje studentům konfrontovat své představy 

o sociální práci se skutečností. Studenti si mohou vybrat z více neţ 120 místních, národních 

i zahraničních zařízení. Realizaci tuzemských i zahraničních praxí po organizační stránce 

zajišťuje Středisko praktického vzdělávání, obsahovou stránku praxí mají na starost tutor 

a učitel předmětu Provázení odbornou praxí, mentor na pracovišti a interní/externí supervizor. 

Kaţdý z těchto průvodců má jinou roli a odpovědnost, nicméně všichni společně se snaţí 

se studentem stanovit vhodné cíle jeho profesního a osobního rozvoje, sledovat a podporovat 

jeho růst, hodnotit naplňování stanovených cílů a propojovat obsahy vzdělávání ve škole 

a na praxi.  

5.7.1  Odborná praxe vzdělávacího programu Charitativní a sociální práce 

Odborná praxe oboru Charitativní a sociální práce probíhá v charitních, sociálních 

a jiných zařízeních či institucích různého typu, vţdy s ohledem na to, aby byla umoţněna 

odborná profilace studenta podle jeho studijních i osobnostních předpokladů. Seznam 

tuzemských pracovišť odborné praxe tvoří Přílohu č. 2. 
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V denním studiu je v prvním a druhém období zařazena motivační týdenní praxe, 

ve třetím období kaţdý student absolvuje řízenou praxi ve čtyřech různých organizacích 

z hlediska typu sociální práce i klientely a ve čtvrtém pak projde souvislou čtyřtýdenní praxí 

na pracovišti dle individuálního zájmu. V pátém období je zařazena praxe osmitýdenní 

(studenti mají moţnost absolvovat ji v zahraničí v rámci programu LLP – Leonardo da Vinci) 

dle profilace studentů, zejména s ohledem na zájem budoucího uplatnění a téma absolventské 

práce. Po návratu z těchto dlouhodobých praxí studenti ukládají kameny symbolizující osudy 

klientů a lidí, s nimiţ se během praxí setkali, do „Sochy příběhů“ na nádvoří školy, 

v prostorách školy probíhají také veřejné prezentace praxí realizovaných v zahraničí.  

Odborná praxe je nedílnou součástí výchovně-vzdělávacího procesu i u studentů 

dálkového studia, plní integrační funkci z hlediska mezipředmětových vztahů 

a v profesionální přípravě na výkon povolání v provozních podmínkách. Představuje 

interdisciplinární předmět, který zahrnuje poznatky a dovednosti ze všech předmětů, zejména 

z metod sociální práce, psychologie, pedagogiky, zdravotních nauk, filozofie a etiky, teologie, 

sociálního učení církve, sociální politiky, sociální patologie a problémů etnických 

a menšinových skupin. Studenti 1. a 3. ročníku dálkového studia povinně absolvují celkem 

80 hod. praxe v kaţdém školním roce, studenti 2. ročníku 50 hod. 

5.7.2 Odborná praxe vzdělávacího programu Sociální a humanitární práce 

Organizace výuky je uspořádána tak, ţe praxe vhodným způsobem doplňuje teoretickou 

výuku, zároveň však umoţňuje systematickou teoretickou přípravu a zhodnocení praktických 

zkušeností. Přímá praxe na pracovišti činí 17 týdnů (680 hodin), na praxi vţdy navazuje 

supervize (před výjezdem na praxi zahraniční probíhá navíc supervize přípravná). 

Cílem praxí v 1. ročníku oboru Sociální a humanitární práce je seznámit se s různými 

zařízeními poskytujícími sociální sluţby. Předpokládá se, ţe studenti tohoto oboru se budou 

orientovat spíše na sociální práci, která se týká migrantů, uprchlíků a národnostních menšin, 

organizace zabývajících se krizovou a humanitární pomocí, problematikou obchodu s lidmi, 

atd. Je ale ţádoucí, aby poznali i jiný druh sociální práce, jako je práce se seniory, 

handicapovanými, lidmi bez domova, apod. Rozdělení praxí do dvou 14-denních období to 

umoţňuje. Dalším vymezujícím prvkem pro volbu praxí studentů prvního ročníku je nutná 

návaznost jejich domácí praxe na zahraničních praxi, kterou vykonávají povinně ve 

2. ročníku. Znamená to, ţe pokud bude student svou praxi vykonávat v zařízení sociálních 

sluţeb v zahraničí, musí se seznámit s těmito sluţbami nejprve v ČR. Cílem praxí je získání 

praktických kompetencí sociálního pracovníka – v prvním ročníku je to zejména získání 

schopnosti přizpůsobit komunikaci klientům a prostředí, umět navázat kontakt a být schopen 

také komunikace neverbální. Měl by se  naučit  chápat  a  respektovat  odlišnosti  menšin, 

a umět  identifikovat  u  sebe  i  u  druhých předsudky a  stereotypy.  

Letní období druhého ročníku zahrnuje dlouhodobá souvislá praxe dle profilace 

studentů, zejména s ohledem na zájem budoucího uplatnění a téma absolventské práce. Větší 

část této praxe by studenti měli absolvovat v zahraničí. Student si můţe praxi vybrat sám 

nebo vyuţít nabídky školy, která zahrnuje dostatečný počet míst v různých, zejména 

východoevropských, ale také asijských či afrických zemích. Je moţno vyuţít také pracovišť 

v zemích EU, které se nabízí v rámci programu LLP – Erasmus. 

Na práci v zahraničí jsou studenti připravováni teoreticky ve výuce, prakticky 

v podobných zařízeních v České republice a jazykově v různých kurzech, které většinou škola 

organizuje či zprostředkovává. 

Kromě povinných zpráv a dalších prací, které jsou součástí jejich portfolia praktických 

kompetencí a podmínkou zápočtů z předmětů praxe, přiváţí studenti stejně jako studenti 

vzdělávacího programu CHASOP, zajímavé a hluboké příběhy osudů klientů a lidí, které 

během své práce potkali. Tyto příběhy prezentují veřejnosti v rámci ceremoniálu „Vkládání 
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kamenů do sochy příběhů” či prostřednictvím různých setkání, výstav a tiskových besed. Po 

návratu studentů ze zahraničí také pravidelně probíhají veřejné prezentace jednotlivých praxí, 

které jsou velmi přínosné zejména pro studenty niţšího ročníku stejného oboru, kteří 

se na odjezd do zahraničí připravují. 

5.8 Přehled mezinárodních praxí studentů vzdělávacího programu CHASOP 

a SOHUP  

Mezinárodní praxe studentů obou vzdělávacích programů se realizují díky několika 

mezinárodním projektům. V následující části nabízíme přehled projektů a v rámci nich 

realizovaných praxí.  

 

Mezinárodní projekty LLP 

5.8.1 Leonardo da Vinci 

 

 úspěšně realizován jiţ sedmý projekt v rámci programu Leonardo da Vinci 

č. CZ/12/LLP-LdV/IVT/134012 (srpen 2012 – únor 2013) s celkovým objemem 

finančních prostředků ve výši 20.287 EUR. 

o umoţnil osmitýdenní praxe (včetně předchozí jazykové, odborné a kulturní 

přípravy) studentům třetího ročníku CHASOP v měsících říjen - prosinec 2012 

v následujících organizacích (hvězdičkou označeny nové organizace): 

 

Veronika Tobolová 
Velká 

Británie 
Realife Trust, Cambridge 

Petra Boleloucká 
Velká 

Británie 
Brothers of Charity, Liverpool 

Lenka Nejezchlebová 
Velká 

Británie 
Fostering Foundation Bristol 

Monika Bauchnerová Irsko Cork Simon Community* 

Petra Klevetová Slovensko Úsmev jako dar, Banská Bystrica 

Marie Klimková Slovensko Úsmev jako dar, Banská Bystrica 

Tereza Koukolová Slovensko SOS Kinderdorf Dornbirn* 

Kateřina Hájková Slovensko Therapiestation Carina Feldkirch* 

Magdaléna Pišlová Nizozemí Portes, Utrecht 
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Petra Klevetová, Marie Klimková, Úsmev jako dar B.Bystrica, Slovensko   Veronika Tobolová, Realife Trust Cambridge, Velká Británie

   

 

o proběhl monitoring v nové organizaci Cork Simon Community v Irsku  

o po praxích následovalo vkládání kamenů do Sochy příběhů a prezentace 

zkušeností ze zahraničních praxí studentům, zaměstnancům školy i široké 

veřejnosti (prosinec 2012) 

 schválen a zahájen osmý projekt v rámci programu Leonardo da Vinci č. CZ/13/LLP-

LdV/IVT/134016 (srpen 2013 - únor 2014) s plánovaným objemem finančních 

prostředků ve výši 20.253 EUR 

 

5.8.2 ERASMUS 

 

 úspěšně realizován devátý projekt v rámci programu ERASMUS č. ERA-MOB-2012-

59 (červen 2012 - září 2013) s celkovým objemem finančních prostředků ve výši 

23.406 EUR. 

o umoţnil tříměsíční praxe (včetně předchozí jazykové, odborné a kulturní 

přípravy) studentům druhého ročníku SOHUP v únoru aţ květnu 2013 

v následujících organizacích: 

 

Kateřina Humlíčková 
Řecko 

Caritas Athens 

Marie Šmídová Caritas Athens 

Klára Bogarová Nizozemí R.O.S. Rotterdam 

Johana Mizurová Francie UCJG Robert Monnier, Toulouse 

Klára Hájková Slovensko Gréckokatolická charita Prešov 

Klára Lokšová Malta 
Foundation for shelter and support to migrants, 

Marsa 

 

o po praxích následovalo vkládání kamenů do Sochy příběhů a prezentace 

zkušeností ze zahraničních praxí studentům, zaměstnancům školy i široké 

veřejnosti (červen 2013) 
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5.8.3 Praxe mimo země LLP 

 spolufinancovány školou a studentem, případně s podporou individuálních sponzorů 

 CHASOP 

 

Osmitýdenní praxe (včetně předchozí jazykové, odborné a kulturní přípravy a následné 

supervize) studentům třetího ročníku CHASOP v říjnu – prosinci 2012 v následujících 

organizacích: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

        Vanda Lazecká s klientkami komunitního centra pro seniory, USA 

 

 

 SOHUP 

 

Tříměsíční praxe (včetně předchozí jazykové, odborné a kulturní přípravy a následné 

supervize) studentům druhého ročníku SOHUP v únoru aţ květnu 2013 v následujících 

organizacích: 

 

Eva Bräuerová Arménie Armenian Caritas Gyumri 

Monika Jurníková 
Indie 

The Bethany Society, H.O.P.E., aj. 

 Lucie Dostálková 

Nela Szturcová 

USA 

Audubon Area Community Services 

Vanda Lazecká Audubon Area Community Services 

Markéta Vomáčková Audubon Area Community Services 
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Marie Suchomelová 

Ukrajina 

RCSA Brody, Caritas Sambir-Drogobych, 

Caritas Kharkov, Deti v nouzi Lopatyn 

Ludmila Šujanová 
RCSA Brody, Caritas Sambir-Drogobych, 

Caritas Kharkov, Deti v nouzi Lopatyn 

Jan Buka 
RCSA Brody, Caritas Sambir-Drogobych, 

Caritas Kharkov, Caritas Kolomyja 

Tereza Mikolajková 
RCSA Brody, Caritas Sambir-Drogobych, 

Caritas Kharkov, Caritas Kolomyja 

Radka Kachramanová Gruzie, 

Ázerbajdţán 

Society Biliki Gori, Maryam centrum merkezi 

Baku Markéta Jarková 

Petr Brus Srbsko Caritas Aleksinac 

Eva Michálková 
Makedonie H.O.P.S., Nadez Skopje, Red Cross 

Eliška Vrbková 

Lucie Chladová Uganda Arcidiecézní charita Praha, UCDT Kampala 

Klára Deutschová 

Rusko, 

Arménie, 

Gruzie 

Obshhestvo Missionery Miloserdija Moscow, 

Sisters of Charity – Bethlehem Orphanage 

Yerevan, House of Missionaries of Charity 

Tbilisi 

Vojtěch Vodseďálek Srí Lanka Foundation of Goodness, Colombo 

Tereza Formanová Jamajka Mustard Seed Communities, Gordon Town 

 

o po praxích následovalo vkládání kamenů do Sochy příběhů a prezentace 

zkušeností ze zahraničních praxí studentům, zaměstnancům školy i široké 

veřejnosti (červen 2013)  

 

 

 
 

Vojtěch Vodseďálek, Srí Lanka      Eva Michálková, Eliška Vrbková, Makedonie 
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5.9 Mezinárodní spolupráce 

5.9.1 Program ERASMUS  

 umoţnil mobility zaměstnanců na stáţe, školení a výukové pobyty do následujících 

organizací: 

 

Jan  Říkovský 
Velká 

Británie 

The North of England Refugee 

Service, Newcastle Upon Tyne 

Věra Zápraţná Slovensko IKV Ţakovce 

Lenka Tkadlčíková Finsko 
Turku University of Applied 

Sciences 

Vladislava Závrská 
Velká 

Británie 

The University of Edinburgh, 

School of Social and Political 

Science 

Lenka  Tkadlčíková Švýcarsko  

Jana Synková Německo   

 

 umoţnil zahraniční návštěvy a přednášky expertů: 

 

Boubacar  Keita Francie 
Association Siriba, Barry 

D´Islemade 

Wiebke  NDaou Francie L´IFRASS Toulouse 

 

 umoţnil spolufinancování návštěvy Janis Fook, PhD AcSS. – viz 4.4  

o schválen a zahájen desátý projekt v rámci programu ERASMUS č. ERA-

MOB-2013-61 (červen 2013-září 2014) s celkovým objemem finančních 

prostředků ve výši 24.097 EUR 

 

 

5.9.2 Projekt ROZŠÍŘENÍ PARTNERSTVÍ CARITAS – VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY 

SOCIÁLNÍ OLOMOUC A OWENSBORO COMMUNITY AND TECHNICAL 

COLLEGE 

V roce 2011 byla zahájena spolupráce mezi CARITAS – VOŠs Olomouc a Owensboro 

Community and Technical College v oblasti vzdělávání v sociální práci. Bylo podepsáno 

Memorandum o spolupráci a dvě studentky naší školy absolvovaly dvouměsíční stáţ 

v organizaci Audubon Area Community Service. Cílem předkládaného projektu je rozšíření 

spolupráce v následujících letech (projekt je rozdělen do několika etap po jednotlivých 

kalendářních letech), a to především v oblasti stáţí studentů, výměnných pobytů pedagogů 

a studijních pobytů. Spolupráce je plánována i s dalšími vysokými školami v regionu: Green 

River Area Development District (Brescia University, Kentucky Wesleyan College a Western 

Kentucky University). V roce 2012 jiţ došlo k podpisu dodatku k Memorandu o porozumění 

se zástupci Brescia University. Součástí projektu bude také zprostředkování kontaktu 

neziskových organizací v Olomouckém kraji americkým organizacím obdobného zaměření. 

V květnu 2013 se uskutečnila monitorovací cesta Grethy McDonough a dr. Květoslavy 



CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc, Nám. Republiky 3, 779 00 Olomouc 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 

31 

Princové na Ukrajině s cílem naplánovat program společné exkurze českých a amerických 

studentů na Ukrajinu. Cesta by se měla uskutečnit ve školním roce 2013/2014.  

Projekt je spolufinancovaný v rámci dotačního programu Podpora rozvoje zahraničních 

vztahů Olomouckého kraje. 

5.10 Servis studentům 

5.10.1 Ubytování studentů 

Studentům CARITAS – VOŠs Olomouc z větších vzdáleností je poskytováno 

ubytování na koleji, která je součástí hlavní budovy školy. Kapacita koleje umoţňuje 

ubytování 86 studentům ve dvou, tří a čtyřlůţkových pokojích na třech podlaţích. 

Kolej je tvořena bočním křídlem (východní trakt) a uzavíracím křídlem (jiţní trakt). 

V kaţdém křídle je hygienické zařízení (toalety a umývárna se sprchami) a kuchyňka 

vybavená vařičem, varnou konvicí, chladničkou a mikrovlnnou troubou. Studenti mohou 

vyuţívat tři automatické pračky. Na pokoji má kaţdý student postel s úloţným prostorem, 

psací stůl s lampou, ţidli, šatní skříň a polici. Díky technologii wi-fi mohou studenti pouţívat 

na pokojích svoje osobní počítače či notebooky. 

V přízemí se nachází respirium s klavírem a stolním fotbalem, učebna vybavená 

počítači s připojením na internet, společenská místnost s televizorem, videorekordérem 

a DVD přehrávačem. Ve vestibulu stolní tenis a elektronické šipky. Vestibul tvoří průchod do 

zahrady na hradbách s výhledem do městského parku. 

Ve školním roce 2012/2013 bylo na koleji ubytováno 6 studentů a 80 studentek.  

5.10.2 Školní knihovna 

Školní knihovna je budována od roku 1996 a kaţdým rokem jsou do ní zařazeny 

desítky nových titulů odborné literatury. Studentům je k dispozici knihovna a studovna 

na ulici Kříţkovského 6. Ve školním roce 2012/2013 činil přírůstek 341 titulů, studenti si 

tedy mohou vybírat z celkového počtu 6 841 publikací. Knihovnicí je od 22. 5. 2013 Kateřina 

Horáková. 

Studenti mohou za stejných podmínek jako studenti UP vyuţívat sluţeb Informačního 

centra UP, které je v bezprostřední blízkosti školy, jakoţ i univerzitních knihoven, Státní 

vědecké knihovny apod. 

5.10.3 Stravování studentů 

Studenti i zaměstnanci školy měli i ve školním roce 2012/2013 moţnost vyuţít školní 

výdejnu stravy. Mohou volit z nabídky tří hlavních jídel, z toho vţdy jedno bezmasé. Cena 

oběda je 62,19 Kč, resp. 62,74 (od ledna po změně DPH). Studenti hradí z této ceny 33,- Kč. 

Ve školním roce 2012/2013 byla dodavatelem stravy firma Scolarest Praha. 

5.10.4 Technické vybavení školy 

Studentům naší školy jsou k dispozici tři počítačové učebny s třiceti počítači celkem. 

Učebnu v budově na Náměstí republiky mohou studenti volně vyuţívat v pracovní dny od 

8:00 hod. do uzavření školy (20:00 hod.) v době, kdy neprobíhá výuka. Je zde k uţívání 

16 počítačů, před učebnou je studentům k dispozici síťová tiskárna a kopírka.  

Další učebna se nachází v budově koleje, je vybavena osmi počítači a síťovou 

tiskárnou. Mají do ní časově neomezený přístup studenti ubytovaní na koleji. 

Poslední učebna je umístěna v budově v ulici Kříţkovského, kde je studentům 

k dispozici osm počítačů, síťová tiskárna a wi-fi. Studenti mohou učebnu vyuţívat od 

otevření do uzavření budovy (8:00 – 19:00 hod.).  
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Všechny počítače jsou připojeny k počítačové síti a internetu, tisk a kopírování 

materiálů je za úhradu. Přístup do učeben je realizován pomocí docházkové karty (čipu).  

Studenti ubytovaní na koleji (Nám. Republiky 3) mají k dispozici wi fi připojení 

k internetu i na svých pokojích.  

Studenti školy si mohou před nástupem na odbornou praxi vypůjčit ve Středisku 

praktického vzdělávání technické vybavení jako notebook, kameru, fotoaparát či diktafon. 

Tato technika jim umoţňuje rychleji a lépe zpracovávat poznatky z praxe a přispívá 

k dovednostem studenta techniku obsluhovat. 
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6 MIMOŘÁDNÉ AKTIVITY ŠKOLY 

Škola deklaruje ve svém poslání nejen snahu o poskytnutí kvalifikovaného odborného 

vzdělání studentům, ale rovněţ zájem o celostní rozvoj jejich osobnosti. K němu přispívá 

mimo jiné i bohatý prostor a podpora mimoškolní činnosti studentů i pedagogů. Některé 

z mimovýukových aktivit mají jiţ ve škole několikaletou tradici, jiné naopak vznikají 

spontánně či jako reakce na aktuální dění u nás i ve světě.  

6.1 Aktivity 

11. 9. 2012  Přednáška aktivistů z Gruzie a Abcházie – Jak se mění Kavkaz? 

17. 9. 2012  Oslavy Dne církevního školství – vernisáţ výstavy obrazů uţivatelů 

denního stacionáře Okýnko v Mohelnici a divadelní představení 

Divadla MY (Centrum sociálních sluţeb – Klíč) 

18. 9. 2012  Přednáška německé lektorky Jill Katharina Kamphöner na téma 

Validace 

25. 9. 2012  Prezentace projektu Kathkaris na zahájení festivalu Pel – Mel 2012 

17. 10. 2012  Odborný seminář Chudoba a sociální vztahy – organizován ve 

spolupráci s Charitou Olomouc 

30. 10. – 3. 11. 2012 Prezentace školy na Veletrhu pomaturitního vzdělávání Gaudeamus 

v Brně 

31. 10. 2012  Konference Terénní práce s cizinci – organizována ve spolupráci 

s Centrem na podporu integrace cizinců v rámci festivalu Pel – Mel 

2012 

1. 11. 2012  Beseda o ţenách v armádě s kpt. Ladou Kovářovou – tiskovou mluvčí 

s dlouholetou zkušeností ţeny - vojačky  

14. 11. 2012  Konference Bezdomovectví v kontextu kriminality – organizována ve 

spolupráci s Charitou Olomouc 

19. 11. 2012  Příběhy bezpráví – povídání s dr. Květou Princovou o ţivotě 

v komunistickém Československu 

22. 11. 2012  Konference Křesťanské hodnoty v sociální práci charity – organizována 

Charitou Olomouc 

23. 11. 2012  Den otevřených dveří pro zájemce o studium 

27. 11. 2012  Přednáška Thomase Graumanna, který byl jako díté zachráněn 

Nicholasem Wintonem, a díky tomu unikl smrti v koncentračním táboře 

29. 11. 2012  Galavečer pro mentory – společenská akce pro mentory a tutory, 

organizována při příleţitosti ukončení projektu "Kvalita a inovace" 

3. 12. 2012  Kaţdoroční adventní setkání studentů a pedagogů s hudbou školní 

Scholy a představením studentského divadla 

6. 12. 2012  Africké odpoledne na CARITAS – přednáška o dobrovolnickém 

působení v Zambii (Kateřina Štěpničková) a o ţivotě v afrických 

zemích (cestovatel David Švejnoha) 

6. 12. 2012  Tradiční Mikulášské odpoledne ve spolupráci se Střediskem Khamoro 

11. 12. 2012  Beseda s nevidomým zpěvákem z Burkiny Faso Solo Dja Kabako 

12. 12. 2012  Adventní vkládání kamenů do Sochy příbehů. Svůj kámen vloţil do 

Sochy take nevidomý zpěvák z Burkiny Faso Solo Dja Kabako, který 

se rovněţ postaral o hudební doprovod 

29. 1. – 30. 1. 2013 Prezentace školy na Veletrhu pomaturitního vzdělávání Gaudeamus 

v Praze 
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31. 1. 2013  Všechny barvy světa – společenský večer CARITAS – VOŠ sociální 

Olomouc 

12. 2. 2013  Přednáška o indickém vyloučeném kmeni Kathkaris v Brně, výstava 

fotografií kmene Kathkaris 

12.2. 2013  Studentské představení Malý princ v českém jazyce 

22. 2. 2013  Seminář pro odborníky z řad akademických pracovníků z ČR a SR na 

téma Hodnocení odborných praxí 

19. 3. 2013  Světová výzva pro sociální práci byla přeloţena týmem CARITAS – 

Vyšší odborné školy sociální Olomouc do českého jazyka 

a u příleţitosti Světového dne pro sociální práci byla rozeslána po celé 

České republice – do sociálních škol, poskytovatelům sociálních sluţeb 

a pod. 

30. 4. 2013  Romov je náš domov – simulovaná hra pro studenty 1. a 2. ročníků 

Charitativní a sociální práce z dílny zaměstnanců školy na téma 

Komunitní práce s Romy – byla součástí studijního soustředění 

6. 5. 2013   Přednáška Jan Fookové na téma Kritická reflexe 

7. 5. 2013  Workshop o Fair Trade pro zájemce o vytvoření dobrovolnické skupiny 

s cílem získat pro školu status Fairtradová škola 

14. 5. 2013  První burza pracovišť – prohlídka pracovišť, ve kterých mohou studenti 

absolvovat praxi 

15. 5. 2013  Noc se sociálními filmy – promítání dokumentárních filmů se sociální 

tematikou a zajímavými hosty pro diskuzi, ochutnávka fairtrade 

a tradiční vietnamské kuchyně 

21. 5. 2013  Studentské představení Malý princ v angličtině 

13. 6. 2013  Tým studentů a studentek CARITAS – VOŠs Olomouc a Centra na 

podporu integrace cizinců v Olomouci získal druhé místo ve 

fotbalovém turnaji Samaritán Open, který jiţ tradičně organizuje 

Charita Olomouc 

21. – 22. 6. 2013 Osvětová aktivita dobrovolnické fairtradové skupiny CARITAS – 

VOŠs Olomouc v rámci Veletrhu vědy Univerzity Palackého 

v Olomouci. Studentky připravily kvíz, za jehoţ správné vyplnění 

rozdávaly ochutnávku fairtradových výrobků a bezinkovou domácí 

limonádu 

 

Další zajímavé přednášky pro studenty se konaly v rámci jednotlivých předmětů, např. 

Předmět Sociální patologie – zimní období – studenti 2. AB 

 

 Přednáška se  sociální pracovnicí Intervenčního centra V Olomouci – Mgr. Eva 

Procházková 

 Přednáška se sociální pracovnicí střediska Samaritán pro lidi bez domova, Charita 

Olomouc – Bc. Adéla Ocelková 

 Beseda s klientem o.s. P-centrum Olomouc 

6.2 Duchovní ţivot na CARITAS – VOŠs Olomouc 

 kaţdé druhé pondělní ráno v měsíci duchovní zamyšlení a modlitba zaměstnanců 

školy na zahájení týdne 

 kaţdé třetí pondělí v měsíci přednáška odborníků na duchovní témata 

 kaţdé čtvrté pondělí v měsíci mše svatá v kapli Boţího milosrdenství pro zaměstnance 

školy 
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 kaţdé úterý v 19:00 hodin mše svatá pro studenty a zaměstnance naší školy (pro 

studenty dálkového studia po pátečních konzultacích) 

 kaţdé úterý odpoledne moţnost osobního rozhovoru nebo svátosti smíření 

se spirituálem školy O. Petrem Bulvasem 

 kaţdý čtvrtek ráno modlitba zaměstnanců s úmyslem dobré budoucnosti školy, všech 

jejích zaměstnanců a studentů (v měsíci květnu byli do společenství zaměstnanců 

přizváni také studenti ke společné modlitbě Růţence) 

 spirituál školy O. Petr Bulvas se aktivně zúčastňoval akcí školy, vč. 

pracovních/studijních výjezdů 

 osobní konzultace se spirituálem školy moţné po domluvě 

6.3 Ostatní mimoškolní aktivity studentů 

6.3.1 Dobrovolnická práce studentů při veřejných sbírkách 

Studenti naší školy pravidelně vypomáhají jako dobrovolníci při zajištění veřejných 

sbírek organizovaných různými neziskovými organizacemi. V školním roce 2012/2013 

se jednalo zejména o sbírky „Bílá pastelka“, sbírka pro hluchoslepé „Červenobílé dny“ 

a „Český den proti rakovině“. 

 

Další dobrovolnická činnost studentů jednotlivých ročníků: 

 

1. ročník CHASOP 

 Adéla Gálová 

 dobrovolník příprava a pořádání Dne dětí se Stonoškou (Stonoška je sdruţení 

rodičů a dětí s jakýmkoliv hendikepem) 

 dobrovolník - lekce primární prevence v rámci úrazů, šikany, kyberšikany 

a drog pro děti MŠ  

 dobrovolník červnové projektové dny na ZŠ (ekologie, drogy a nástraha 

pořítačové kriminality) 

 Marie Šimůnková 

 dobrovolník v projektu Dopisování s vězni v Maltézské pomoci 

 doprovod vozíčkářů na Dnech lidí dobré vůle na Velehradě ve dnech 4. – 6. 7. 

 členka rady Vysokoškolského katolického hnutí Olomouc 

 Radka Cázerová   

 dobrovolník, Domov svatého Josefa v Ţirči  

 příprava a realizace sportovního odpoledne (Svatoanenské slavnosti) 

 Andrea Beňaková 

 vedoucí dětské tábory 

 dobrovolnictví MŠ v Zábřeze 

 doučování dětí (Charita Olomouc) 

 organiazce akce „Člověk člověku” (setkání zdravotně postiţených osob) 

 volnočasové aktivity s romskými dětmi 

 veřejné sbírky 

 Klára Bartošová 

 dobrovolník v O.S. ESTER – tábory s dětmi  

 dobrovolník Charita Olomouc – doučování dětí 

 organizace akce „Člověk člověku” (setkání zdravotně postiţených osob) 

 „Den Země”, veřejné sbírky 
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 volnočasové aktivity s romskými dětmi 

 Kateřina Bubeníková 

 dobrovolník SOZE (11/2012 – 04/2013) 

 výuka ČJ imigrantů z Nepálu 

 dobrovolník Dětský domov Olomouc – doprovod na akce 

 Eliška Foltýnová 

 09/2012 – 01/2013 vedoucí tanečně pohybového krouţku při ZŠ Příkazy 

 hlídání dětí (02/2013 – dosud)   

 DNY VĚDY – prezentace školy v rámci English drama, Malý princ (06/2013) 

 Charita Zábřeh – terénní pečovatelská sluţba (07/2013-08/2013) 

 skautský tábor Jaroslavice (07/2013) 

 Miloslava Mazáková 

 minitábor Renoty – vedoucí (08/2013) 

 Barbora Březíková 

 DNY VĚDY – prezentace školy v rámci English drama, Malý princ (06/2013) 

 dobrovolník ČCE Zlín – organizace výstav (2010 – dosud) 

 průvodkyně – Otevřené brány kostelů (2010 – dosud) 

 lektorka tance při ASC UP (2010 – dosud) 

 Lucie Bublanová 

 dětský tábor TIKAL, výpomoc u dětí do 15 let 

 Iveta Heclová  

 dobrovolník Vincentinum - poskytovatel sociálních sluţeb Šternberk, 

organizace plesu, pomoc při kulturně společenských akcích 

 dobrovolník v domově Paprsek Olšany 

 Martina Šerá  

 asistentka holčičky s autismem, dobrovolnice v P-Centru Olomouc  

– lektorování v rámci Primární prevence 

 

2. ročník CHASOP 

 Veronika Iwaszková 

 dobrovolník ADRA, Český Těšín, práce se seniory 

 Petra Hrušková  

 dobrovolnický program 5P (od r. 2009)  

 Pavlína Kučerová 

 Český den proti rakovině 

 Eva Ohnisková 

 dobrovoník na letním dětském táboře (LTD Jitřenka) 

 Eva Kudlová 

 Emin zámek, p.o., Hrušovany nad Jevišovkou 

 Jana Štefková 

 dvoudenní workshop pro tábor InBaze, o.p. (děti azylantů a uprchlíků v ČR, 

Gruzie, Kyrgyzstán, Arménie, Rusko) – stavba chlebové pece 

 základní článek Hnutí Brontosaurus Kolovrátek – péče o PP Kudlačena, 

enviromentální výchova, obnova řemesel, Beskydy 

 Respektovat a být respektován – programy pro děti a rodiny v partnerské 

komunikaci, bez trestů, odměn a soutěţí 
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1. ročník SOHUP 

 Vít Beran 

 dobrovolník v SOZE – pod vedením Mgr. Terezy Malochové připravoval 

a účastnil se workshopů na ZŠ s tématem Kritické přijímání informací 

z masmédií, boj proti xenofobii a rasismu 

 dobrovolník na Slovensku v organizaci: Rada mládeţe Slovenska 

 Radek Šproch 

 Amelie, o. s. s Lenkou Vráblíkovou; dobrovolná psychosociální pomoc 

onkologicky nemocným  

 Kateřina Pijáčková 

 účast na mezinárodním evaluačním projektu na Ukrajině přes organizaci 

Zeměkoule, o. s. Také jsem se účastnila certifikovaného kurzu Člověka v tísni 

o.p.s., téma: právní normy volnočasových aktivit pro děti a mládeţ 

 Eliška Genčurová a Michaela Kroulíková 

 dobrovolnice v Rakousku v rámci projektu 72 Hodin 

 Monika Bártíková, Vendula Zapletalová, Veronika Holubová, Adéla Malíková 

 Ples Vincentinum pro duševně nemocné - dobrovolnice pro přípravu a hladký 

chod akce 

 Alţběta Faltová 

 sběr oblečení pro centrum Samaritán, nízkoprahové denní centrum pro lidi bez 

domova  

 Kateřina Kamenická; Vít Beran 

 oba dobrovolníky ACHO, oddělení humanitární pomoci. Ani jeden zatím 

neměl tu moţnost se aktivně zapojit, bohuţel 

 Kristýna Poláková 

 dobrovolnice při organizování osvěty v oblasti Fair Trade  

 dobrovolnice v oblastní Charitě Olomouc  

 

2. ročník SOHUP 

 Ludmila Matúšová 

 dobrovolník v Kavárně BETREKA  

 dobrovolník v Charitě Olomouc při realizaci konference a výrobě adventních 

věnců  

 dobrovolník v Caritas Prizren v Kosovu, centrum rané péče, projekt domácí 

péče, projekty ve městě Mitrovice  

 Lucie Dostálková 

 projekt “72 hodin” v SOS-Kinderdorf Pinkafeld (Rakousko)  

 článek o ţivotě lidí v indických cihelnách pro časopis Ţlutý od Student Agency  

 dobrovolník pro Charitu Olomouc, Středisko Khamoro 

 organizace Romské pouti na Sv. Kopečku 

 dobrovolník při Maltézské pomoci, projekt Dopisování s vězni 

 

 Radka Kachramannová 

 projekt „72 hodin“ - SOS-Kinderdorf Pinkafeld, A-7423 Pinkafeld, Austria   

 dobrovolník v Domově pro seniory Soběsuky 

 škola občanské iniciativy, Ochoz u Brna, Kaprálův mlýn (občanské sdruţení 

Hnutí Duha – Přátelé Země Česká republika) 



CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc, Nám. Republiky 3, 779 00 Olomouc 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 

38 

 Školení "Je mi 20", Oščadnica, Slovensko (Mládeţ v akci, Národní institut dětí 

a mládeţe MŠMT) 
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7 VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO 

Součástí CARITAS – Vyšší odborné školy sociální Olomouc je Vzdělávací středisko, 

které vzniklo za účelem šíření poslání školy také přímo mezi stávajícími aktéry sociálních 

sluţeb ČR. Tento úkol naplňují pracovníci střediska pomocí realizace rozmanitých 

vzdělávacích aktivit pro řadové pracovníky, vedoucí i sociální pracovníky, profesionály, ale i 

laiky. Sluţby vzdělávání mají různou formu a podobu podle potřeb zájemců o vzdělávání. 

Cílem těchto vzdělávacích aktivit je za pomoci posilování odborné a manaţerské kvalifikace 

zvyšovat kvalitu sociálních sluţeb v České Republice.  

 

Vzdělávací aktivity střediska lze rozdělit do několika oblastí:  

 Stěţejním kurzem je 150h Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, 

který středisko realizuje pro uchazeče a zájemce o práci v sociálních sluţbách kaţdé 

jaro a podzim jiţ 7 let.  

 Akreditované semináře, většinou v délce 8 nebo 16 výukových hodin, kterých máme 

k 18. 9. 2013 akreditováno 122 (viz tabulka) a dalších 12 v současné době 

akreditujeme. Ty jsou určeny odborné veřejnosti. Část tvoří vţdy jarní a podzimní 

nabídku zde v Olomouci. Všechny poté nabízíme jako semináře na klíč s realizací 

přímo u poskytovatelů sociálních sluţeb dle poptávky.  

 Variantou seminářů na klíč jsou služby komplexních dodávek vzdělávacích aktivit pro 

příjemce dotací na vzdělávání. Aktivně se ucházíme o nejrůznější zakázky tohoto 

typu. V období od června 2012 do září 2013 jsme realizovali zakázku pro Slezskou 

diakonii v rámci jejich projektu „Učící se“ Slezská diakonie, registrační číslo 

CZ.1.04/3.1.03/66.00104. Další projekty, na kterých se středisko podílelo, jsou 

uvedeny ve výčtu za tabulkou.  

 Programy profesního růstu. Jde o ucelené bloky akreditovaných seminářů zaměřené 

na konkrétní aktuální téma v sociálních sluţbách. Cílem programů profesního růstu je 

prokazatelné zvýšení kvalifikace, nikoliv pouze povědomí účastníka. Absolvování 

programů umoţní pracovníkovi přímé angaţmá v problematice v rámci výkonu své 

vlastní pracovní praxe. Úspěšně jsme realizovali program Dluhová problematika 

v praxi sociálního pracovníka a program Základní minimum pro účastníky 

případových konferencí - ohrožené děti.  

 Analytické služby u poskytovatelů sociálních služeb. V minulém období jsme 

realizovali analýzu vzdělávacích potřeb v Charitě Uherský Brod a v DPS Uherský 

Brod. Tyto analýzy pomáhají poskytovatelům formulovat poptávku po vzdělávacích 

aktivitách či při přípravě nejrůznějších projektů, např. výzvy ÚP, Vzdělávejte se pro 

růst, nebo výzva ESF, OP LZZ č. A7 apod. Výstupy analýz pomáhají také 

pracovníkům střediska připravit vzdělávací nabídku pro budoucnost, např. v podobě 

akreditačních ţádostí nových témat na MPSV.  

 Příprava vlastních vzdělávacích projektů za účelem udrţení dostupné nabídky 

vzdělávání pro naše hlavní partnery. Za region jím je Olomoucký kraj, za 

poskytovatele především Charita ČR. Podařilo se nám reagovat ţádostí na výzvu ESF 

OP LZZ č. A7 a získat projekt: Vzděláváním k efektivním sociálním službám, 

registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/A7.00226, který budeme společně s partnery 

realizovat od 1. 10. 2013 do 30. 6. 2015. Nadále hodláme naše spektrum sluţeb 

rozšiřovat a přinášet uţitek všem našim příznivcům, partnerům a zákazníkům. Rádi 

bychom na konci roku 2014 patřili mezi největší vzdělavatele v sociálních sluţbách na 

Moravě, co do rozsahu nabídky i objemu realizovaných aktivit.  
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7.1 Nabídka vzdělávacích programů 

Standardizace kvality sociálních sluţeb aneb rozumíme standardům 

kvality? 

Mgr. Martin Bednář, 

Ph.D. 

Ochrana práv uţivatelů sociálních sluţeb 

Individuální práce s uţivatelem – seniorem 

Sebehodnocení v sociálních sluţbách 

Personální standardy (1denní) 

Základní prohlášení organizace aneb jak naplnit standard č. 1 

Standardy kvality a metodika pro pobytové soc. sluţby (2denní) 

Standardy kvality a metodika pro ambulantní a terénní soc. sluţby 

(2denní) 

Provozní standardy v sociálních sluţbách 

Vyhoření není totéţ, co únava 

PhDr. Ivo Gabrhelík, 

CSc., Mgr. Jana 

Paloušková 

Komunikace s nemocnými a zdravotně postiţenými 

Jak na emoce – klienta nebo i vlastní (jste emocionálně inteligentní)? 

Jak klienty správně odhadnout a přesvědčit 

Pracovní týmy a jejich vedení (metody a techniky týmové práce) 

Vliv stresu na kvalitu práce sociálního pracovníka a jeho postoje 

k uţivatelům soc. sluţeb 

Moţnosti a limity vyuţití asertivity v sociálních sluţbách 

(dvoudenní) 

Tvorba a vedení týmů 

Komunikační dovednosti (dvoudenní) 

Rozvoj týmové spolupráce v sociálních sluţbách s vyuţitím MBTI 

typologie Mgr. Zuzana Faldynová 

Sociální práce jinak 
PhDr. Jaroslava Králová, 

Mgr. Eva Zakouřilová 

Co bychom měli vědět o manipulaci PhDr. Jaroslava Králová 

Práce s klienty s různými typy demence JUDr. Tatjana Kašlíková 

Co je osobní bankrot a jak s institutem oddluţení v praxi sociálního 

pracovníka nakládat Mgr. Jan Kozák 

Relaxační techniky jako nástroj k vyvaţování zátěţe v sociálních 

sluţbách 

Mgr. Hana Krylová, 

Ph.D. 

Poradenské dovednosti zaměřené na aktivizaci uţivatele 
Mgr. Věra Leona 

Martinková 

Individuální plánování sociální sluţby 

PaedDr. Petr Matuška, 

Ph.D. 

Stíţnosti na kvalitu nebo poskytování sociálních sluţeb 

Práva uţivatelů sociálních sluţeb a jejich ochrana 

Jednání se zájemcem o sociální sluţbu, smlouva o poskytnutí 

sociální sluţby 

Dokumentace o poskytování sociální sluţby 

Mediální stereotypizace menšin a jak jí čelit Mgr. Ivo Mludek 

Mediální strategie pro organizace působící v oblasti sociální práce Mgr. Ivo Mludek 

Nejčastější dilemata sociální práce s cílovou skupinou cizinci a 

azylanti a jejich řešení  
Mgr. Jan Mochťák, Mgr. 

Ivona Baklíková 
Specifika práce s klienty cizinci v kontextu vybraných standardů 

sociální práce 

Zvládání jazykové a kulturní bariéry při práci s klienty z cizích zemí 
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Úvod do sociální práce s cizinci - interaktivní seminář 

Podpora pohybu uţivatele pomocí kinestetické mobilizace (3denní) Mgr. Hana Nedělková 

Úvod do problematiky samofinancování NNO aneb nebojme se 

zisku 
Ing. Pavel Němeček 

Dejte šanci podřízeným pracovat za Vás! 

Umíte oslovit firemní dárce? Ano, máme jim co nabídnout! 

Agresivita u dětí 

PhDr. Leona Němcová Psychická a vývojová traumata u dětí, práce s traumatizovaným 

dítětem 

Sebeprezentace – jak působit, kterak potřebuji a dosáhnout, čeho 

chci? 

PhDr. Marie Nosálková, 

Ph.D. 

Life balance – jak vyváţit práci a osobní ţivot 

Krizová intervence v kaţdodenním ţivotě – praktický výcvik 

(2denní) 

Výcvik v práci s psychickou zátěţí 

Techniky motivace v sociální práci 

Úvod do fundraisingu aneb jak získávat sympatie, důvěru a 

prostředky 
Mgr. Dita Palaščáková 

Strategické řízení a plánování 

Projektové řízení 

První pomoc pro pracovníky v sociálních sluţbách a sociální 

pracovníky 

Mgr. Miroslava 

Petřeková 

Práce s rodinou v obtíţné ţivotní situaci 
Bc. Michal Poláček, Mgr. 

Petra Smékalová 

Úvod do filosofie psychobiografického modelu profesora E.Böhma PhDr. Eva Procházková 

Základy vyuţití metod paliativní a hospicové péče při péči o klienty 

sociálních sluţeb 

Bc. Andrea Radomská, 

DiS. 

Doprovázení jako nástroj komunikace s umírajícími a pozůstalými 
Bc. Andrea Radomská, 

DiS. 

Hodnotící a motivační pohovory s pracovníky 

Mgr. Milena Rosová 

Rozvoj kreativity a boj se stereotypem 

Time management 

Sebekoučování jako nástroj vlastního rozvoje 

Řízení konfliktů s klientem 

Posilování týmové výkonnosti a soudrţnosti 

Překonávání komunikačních bariér 

Budování pozitivních vztahů na pracovišti 

Přiměřené prosazování 

Řešení konfliktů (16 h) 

Koučink v praxi manaţera sociálních sluţeb a sociální práce (16 h) 

Co vám napoví lidská neverbální komunikace a jak toho vyuţít v 

sociální práci 

Mgr. Miroslav Snášel 

Metody práce se seniory a jejich vyuţití v praxi (dvoudenní) 

Metody práce s lidmi s mentálním omezením – uvedení do 

problematiky 

Přístup zaměřený na člověka a individuální plánování s lidmi s 

mentálním omezením 

Přístup zaměřený na člověka a individuální plánování se seniory 

Psychohygiena a syndrom vyhoření 
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Metody zjišťování potřeb u nekomunikujících osob 

Uţivatel jako součást rodinného systému 

Sebereflexe jako prevence syndromu vyhoření 

Stres a jeho zvládání 

PhDr. Jan Svoboda 

Komunikace s agresivním klientem 

Vedení poradenského rozhovoru  

Sebereflexe jako základ pro změnu  

Jak podpořit člověka slovem, vést dialog 

Vnitřní konflikt člověka a jeho důsledky 

Exekuční řízení a ochrana práv uţivatelů Mgr. Jan Svoboda 

Sexuální pedagogika lidí s mentálním postiţením 

Dr. Ivo Šelner, MAS 

Stres a sy vyhoření – nevítaný společník na pracovišti 

Projevy agrese a autoagrese u lidí s mentálním postiţením (2denní) 

Člověk závislý na alkoholu – jeho rodina a okolí v kontextu 

psychosociálního poradenství 

Člověk s mentálním postiţením a závislost na alkoholu 

Člověk závislý na alkoholu – terapie a poradenství v kontextu 

sociální práce 

Rodina a okolí člověka závislého na alkoholu – intervence 

v kontextu psychosociálního poradenství (2denní) 

Návykové chování nezávislé na substanci 

Spolupráce s opatrovníkem a rodinou 

Změny v ţivotním cyklu klienta s postiţením 

Právo v kaţdodenní práci sociálních pracovníků 

JUDr. Marta Šosová Co je třeba znát při práci se zadluţeným klientem 

Některé právní otázky v práci pracovníků v sociálních sluţbách 

Role a osobnost sociálního pracovníka 

Mgr. Miloslava Šotolová 
Individuální plánování pro pobytové sociální sluţby (2denní) 

Individuální plánování pro ambulantní a terénní sociální sluţby 

(2denní) 

Psychiatrické minimum MUDr. Petr Taraba 

Spirituální kompetence sociálního pracovníka ThLic. Michal Umlauf 

Etika křesťanských organizací v sociálních sluţbách ThLic. Michal Umlauf 

Neslyšící jako člen jazykové a kulturní  menšiny Mgr. Petr Vysuček 

Úvod do reminiscence seniorů Bc. Lubomír Vraj 

Validace podle Naomi Feil - komunikace s lidmi s demencí (2denní) Mgr. Mária Wirth, Ph.D. 

Návštěva v bytě klienta 

Mgr. Eva Zakouřilová 

Aplikace speciálních technik sociální terapie v problematice 

domácího násilí v rodinách s dětmi 

Speciální techniky sociální terapie 

Úvod do mediace (2denní) 

Praktické zkušenosti v terénní sociální práci Mgr. et Mgr. Zahradník 

  

Efektivní komunikace: psané a mluvené komunikáty pro vedoucí a 

sociální pracovníky 

Mgr. Vladislava Závrská; 

Mgr. Pavlína Valouchová 

Metody hodnocení kvality sociální sluţby: dotazník a rozhovor 
Mgr. Vladislava Závrská 

Úspěšné projektování výzkumného šetření 

Pracovně právní legislativa JUDr. Cyril Ţádník 

Kurz pro osoby pečující o osobu blízkou (40 hodin)   
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Management standardů kvality sociálních sluţeb (84 hodin) 

PaedDr. Matuška, Ph.D., 

Mgr. Bednář, Ph.D., doc. 

Michalík, Ph.D. 

Sebehodnocení a sebereflexe v sociálních sluţbách I. 

Mgr. Martin Bednář, 

Ph.D.; PaedDr. Petr 

Matuška, Ph.D. 

Sebehodnocení a sebereflexe v sociálních sluţbách II. (pokr.) 

kolektiv lektorů Zavádění standardů kvality sociálních sluţeb do praxe (pokr.-

3denní) 

Kritéria úspěšné sociální sluţby (32 hodin) 
Dr. Šelner, Mgr. Mludek, 

Ing. Danihelková 

Poradci kvality sociálních sluţeb (104 hodin) kolektiv lektorů 

Základní minimum pro účastníky případových konferencí (4denní) 

Mgr. Čáslava, 

dr. Nedělníková, 

Mgr. Chytilová, 

Mgr. Brzobohatý 

Úvod do problematiky posouzení ţivotní situace klienta 

Mgr. Šotolová, 

ThLic. Umlauf, 

Mgr. Chovancová, 

Mgr. Petřeková, 

PhDr. Pastuszaková, 

Ph.D. 

 

7.2 Semináře v akreditaci pro nabídku na jaro 2014 

 

Psychiatrické minimum v terénní sociální práci 
Mgr. Hana Krylová, 

Ph.D. 

Úvod do fundraisingu aneb jak získávat sympatie, důvěru a prostředky Mgr. Dita Palaščáková 

Motivace podřízených, systémy hodnocení a vedení hodnotícího pohovoru 

PhDr. Ivo Gabrhelík, 

CSc., Mgr. Jana 

Paloušková 

Uţivatel drog jako klient sociálního pracovníka 
Mgr. et Mgr. Jan 

Zahradník 

Kontaktní práce v nízkoprahových sociálních sluţbách 
Mgr. et Mgr. Jan 

Zahradník 

Efektivní mentoring v praxi Mgr. Daniela Růţičková 

Bazální stimulace I. - základní kurz (3denní) Bc. Helena Dvořáková 

Mnoho podob hněvu - podněty k sebereflexi v pomáhajících profesích Mgr. Miroslav Snášel 

Vedení porad jako součást efektivního řízení Ing. Stanislav Kocourek 

Ekonomické souvislosti poskytování sociální sluţby - střední management 
Ing. et Mgr. Matěj 

Lejsal 

Reminiscence a Preterapie v praxi sociální práce - uvedení do 

problematiky 
Mgr. Miroslav Snášel 

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních sluţbách se zaměřením na 

asistenci a poradenství migrantům 
 kol. lektorů 
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7.3 Výčet realizovaných aktivit od června 2012 do září 2013 

 

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních sluţbách, podzim 2012:  29 absolventů 

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních sluţbách, jaro 2013:  23 absolventů 

 

Vzdělávání pro Slezskou diakonii, podzim 2012:  17 seminářů, počet absolventů 318 osob 

Vzdělávání pro Slezskou diakonii, jaro 2013:  21 seminářů, počet absolventů 348 osob 

 

Akreditované semináře v Olomouci, podzim 2012:  13 seminářů, počet absolventů 181 osob 

Akreditované semináře v Olomouci, jaro 2013:  12 seminářů, počet absolventů 182 osob 

 

Semináře na klíč, podzim 2012:    4 semináře, počet absolventů 63 osob 

Semináře na klíč, jaro 2013:     12 seminářů, počet absolventů 142 osob 

 

Celkem kurzů podzim 2012:     35 seminářů, 591 absolventů 

Celkem kurzů jaro 2013:    46 seminářů, 695 absolventů 

 

Celkem za sledované období:   81 kurzů, 1286 absolventů 

 

7.4 Významné realizované zakázky:  

1.  „Učící se“ Slezská diakonie, registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/66.00104  

2. Podhorská nemocnice a.s.; Rýmařov:„Vzdělávejte se pro růst!“ – Moravskoslezský 

kraj 

3. Vikýřovice Charita Šumperk: „Vzdělávejte se pro růst!“ – Olomoucký kraj 
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8 PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 

8.1 Interní vyučující 

Martin Bednář, Ph.D. 
ředitel školy 

Sociální politika 

P. Petr Bulvas spirituál školy 

Ing. Ester Danihelková 

Zástupkyně ředitele školy pro záleţitosti 

ekonomické 

Ekonomika neziskových organizací 

Základy ekonomiky 

Marketing neziskových organizací 

Řízení v charitní a sociální práci 

ThLic. Jakub Doleţel, Th.D. 

Teologie v sociální práci 

Principy charitativní práce v současné společnosti 

Teologie charity 

Teologie zdraví a nemoci 

Metody charitní práce 

Mgr. Hedvika Dudová Anglický jazyk 

Mgr. Petra Chovancová 

Zdravotní nauky 

Provázení odbornou praxí 

Odborná praxe 

Mgr. Jaromír Chovanec Výpočetní technika, správce sítě 

PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D. 

Teorie a metody sociální práce 

Mediace 

Etika sociální práce 

Mgr. Dita Palaščáková 

Personální management 

Fundraising 

Metody mezinárodní sociální práce 

PhDr. Denisa 
Pastuszaková, 

Ph.D. 

Psychologie 

Psychopatologie v sociální práci 

Supervize 

Krizová intervence 

Mgr. Miroslava Petřeková 

Zdravotní nauky 

Odborná praxe 

Provázení odbornou praxí 

Etická výchova – volitelný předmět 

Zátěţový výcvik 

Mgr. Ing. Květoslava Princová, Ph.D. 

Humanitární pomoc 

Management projektového cyklu v humanitární 

pomoci 

Mezinárodní sociální práce a politika zaměřená na 

konkrétní země 

Etika zahraniční pomoci 

Provázení odbornou praxí 

Odborná praxe 

Blok expertů 

Garantka vzdělávacího programu Sociální a 

humanitární práce 



 

46 

Mgr. Martina Puškášová Německý jazyk 

Mgr. Daniela Růţičková 

Vedoucí Střediska praktického vzdělávání 

Teorie a metody sociální práce 

Provázení odbornou praxí 

Odborná praxe 

Mgr. Ing. Jan Říkovský 

Sociální politika 

Provázení odbornou praxí 

Koordinátor střediska praktického vzdělávání 

Mgr. Tomáš Svozil Výpočetní technika; vedoucí IT oddělení 

Mgr. Jana Synková 
Zástupkyně ředitele pro záleţitosti studijní 

Studijní soustředění 

Mgr. Šárka Šaňáková 

rodičovská dovolená 

Provázení odbornou praxí 

Odborná praxe 

Mgr. Miloslava Šotolová 

Teorie a metody sociální práce 

Sociální politika 

Odborná praxe 

Provázení odbornou praxí 

Garantka vzdělávacího programu CHASOP 

Mgr. Hana Štěpánková 

Rodičovská dovolená 

Provázení odbornou praxí 

Odborná praxe 

Mgr. Lenka Tkadlčíková 
Anglický jazyk 

Englisch drama (volitelný předmět) 

Mgr. Magdaléna Vaculčiaková Lidská práva ve světě dokumentárního filmu 

Mgr. Pavlína Valouchová 

Propedeutický seminář 

Seminář k ročníkové práci 

Metody a techniky sociálního výzkumu 

Mgr. Vladislava Závrská 
Metody a techniky sociálního výzkumu 

Sociologie 

 

8.2 Externí vyučující 

Bc. Andrea Běhálková, DiS. Sociální práce se zadluţenými klienty 

Mgr. Elena Bělinová Ruský jazyk 

Tomáš Beníček Arteterapie (volitelný předmět) 

Mgr. Marie Beníčková Muzikoterapie (volitelný předmět) 

Mgr. Pavel Bureš, Ph.D. Úvod do mezinárodního práva 

ThLic. Lucie Cincialová, Th.D. 
Teologické základy sociální práce 

Úvod do duchovního ţivota 

ThLic. Jan Czudek Křesťanská etika 

Ivana Djordjevič Srbština 

Simona 
Dobešová – 

Cakirpaloglu 
Makedonština 

Bc. Kateřina Dobrozemská Problémy etnických a menšinových skupin 
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Ing. Mgr. Jan Dočkal, CSc. 
Politické a sociální důsledky společenské 

nesnášenlivosti 

Mgr. David Dohnal 
Supervize 

Psychologická první pomoc 

Mgr. Eva Dohnalová Metody mezinárodní sociální práce 

Marie Dvořáková Klasické masáţe v teorii a praxi 

Magdalena Dvořáková Romština 

RNDr. Miloš Fňukal Geopolitika 

ThLic. Jaroslav Franc 

Křesťanské reálie 

Spiritualita současných mimokřesťanských 

náboţenství 

Ekumenický a mezináboţenský dialog 

Supervize 

PhDr. Ivo Gabrhelík, CSc. Psychosociální výcvik 

Mgr. Alena Hlochová Kasuistický seminář (volitelný předmět) 

PhDr. Miluše Hutyrová Speciální pedagogika 

PhDr. Jitka Johnová, Th. D. Etnické a náboţenské konflikty 

Mgr. Jana 
Jurášková – 

Doleţelová 
Englisch drama (volitelný předmět) 

Mgr. Jan Koblíţek, Th.D. Filozofie pro sociální pracovníky 

Mgr. Tereza Malochová 
Problémy etnických a menšinových skupin 

Provázení odbornou praxí 

Mgr. Ivo Mludek 

Public relations 

Základy mediální gramotnosti 

Sterotypizace menšin v médiích 

Mgr. Alice Musilová 
Sociální politika 

Kasuistický seminář (volitelný předmět) 

Bc. Kateřina Ostádalová Holandština 

Maurice Otunga Angličtina 

Cécile Paděra Francouzský jazyk 

Mgr. Jana Paloušková 
Psychosociální výcvik 

Supervize 

Mgr. Svatava Panská Kurz znakového jazyka (volitelný předmět) 

ThLic. Jaroslaw Pastuszak, Th. D. Kulturní antropologie 

PhDr. Alexandra Pešatová Provázení odbornou praxí 

Mgr. Pavel Res Španělština 

P. Ing. Josef Stuchlý SI, M.A Psychologie náboţenství 

Mgr. Šárka Šaňáková Provázení odbornou praxí 

JUDr. Marta Šosová Úvod do právní teorie a praxe 

ThLic. Michal Umlauf 

Sociální učení církve 

Sociální učení církve – seminář 

Teologie činnosti církve 

Sociální práce a pastorace 

Mgr. Pavlína Valouchová Seminář k ročníkové práci 

Mgr. Miloš Votoupal Diplomový seminář 

Doc. PhDr. 

Zdeňka 
Vychodilová, CSc. Ruský jazyk 

Mgr. Zdislava Vyvozilová Etická výchova (volitelný předmět) 
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Mgr. Jan Zahradník Terénní sociální práce 

 

8.3 Provozní pracovníci školy 

Mgr. Jiří Borik vedoucí Vzdělávacího střediska (do 31. 8. 2012) 

Mgr. Martin Vylíčil vedoucí Vzdělávacího střediska (od 20. 8. 2012) 

Pavel Brada provozní pracovník 

Romana Bradová pracovnice jídelny – výdejny 

Marta Čedroňová sekretářka 

Zita Gillová účetní 

Kateřina Horáková studijní oddělení – rodičovská dovolená 

Eva Kocúrková úklid budovy na Kříţkovského 6 

Drahoslava Kouřilová asistentka Vzdělávacího střediska 

Renáta Melichárková vedoucí jídelny – výdejny 

Eva Nakládalová úklid budovy na Nám.Republiky 3 (do 30. 11. 2012) 

Mgr. Dita Palaščáková rodičovská dovolená 

Květuše Rábová úklid Kolej Caritas 

Mgr. Daniela Růţičková vedoucí střediska praktického vzdělávání 

Mgr. Ing. Jan Říkovský koordinátor pro programy zahraniční spolupráce  

Ivo Šálek vedoucí Koleje Caritas, správce budovy 

Mgr. Šárka Štefková studijní oddělení 

Milada Umlaufová, DiS. práce ve školní knihovně 

Mgr. Magdaléna Vaculčiaková pracovnice oddělení komunikace 

Bc. Věra Zápraţná asistentka SPV, koordinátorka odborných praxí 

Jaroslava Váţanská úklid budovy na Kříţkovského 6 (od 12. 11. 2012) 
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9 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ, TVŮRČÍ A PUBLIKAČNÍ 

ČINNOST 

9.1 Mgr. Martin Bednář, Ph.D. 

Účast na konferencích, odborných a vzdělávacích akcích: 

 Konference PODPORA ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŢEB, Pardubice 19. 9. 2012, 

Příspěvek: Sebehodnocení jako nástroj zvyšování kvality. 

 Mezinárodní odborná konference Kvalita sociálnych sluţieb a zavádzanie štandardov 

v Slovenskej republike. Banská Bystrica 30. 11. 2012. Příspěvek: Štandardizácia 

kvality v sociálnych sluţbách v ČR. 

 Mezinárodní seminář Dodrţiavanie základných ľudských práv a slobôd – norma alebo 

beţná prax v sociálnych sluţbách? Tatranská Kotlina 23.-25. 1. 2013. Příspěvky: 

Dodrţiavanie ľudských práv a slobôd v sociálnych sluţbách-samozrejmosť, alebo 

problém? Najdôleţitejšie aspekty ľudských práv v sociálnych sluţbách. Ľudské práva 

a rizikové situácie. Prevencia, podozrenie, riešenie porušenia ľudských práv. Návod 

na tvorbu pravidiel.  

 Konference Kvalita sociálních sluţeb v ČR. Ostrava 14. 3. 2013. Příspěvek: Měření 

a zvyšování kvality v sociálních sluţbách. 

 Konference Kvalita je cesta. Malenovice 15.–16. 5. 2013. Příspěvek: Aktuální 

poţadavky kladené na vedoucí pracovníky v návaznosti na trendy a rozvoj sociálních 

sluţeb 

 

Publikační činnost: 

 Bednář, M. Kvalita v sociálních službách. Olomouc: Univerzita Palackého, 

Pedagogická fakulta, 2012. 

 BEDNÁŘ, M. Kvalita sociální práce. In MATOUŠEK, O. a kol. (ed.), Encyklopedie 

sociální práce. Praha: Portál, 2013. 

 Bednář, M. Analýza úrovně vzdělávání problematiky deinstitucionalizace u členů 

Asociace vzdělavatelů v sociální práci. In Vzděláváním k deinstitucionalizaci. Praha: 

Národní centrum podpory transformace sociálních sluţeb, 2013. 

 Bednář, M. Návrh sylabu semestrálního kurzu (De)institucionalizace a transformace 

ústavní péče. In Vzděláváním k deinstitucionalizaci. Praha: Národní centrum podpory 

transformace sociálních sluţeb, 2013. 

 

Tvůrčí činnost:  

 Člen redakční rady časopisu Sociální práce/Sociálna práca (do 4/2013) 

 Místopředseda Asociace vzdělavatelů v sociální práci (do 4/2013) 

 Člen Vědecké rady CMTF UP Olomouc 

 Lektorská a konzultační činnost v oblasti kvality sociálních sluţeb 

 Inspekce a audity kvality sociálních sluţeb 

 Člen pracovní skupiny MPSV ČR pro přípravu zákona o sociálních pracovnících 

 Člen pracovní skupiny Vzdělávání v rámci projektu Národní centrum podpory 

transformace sociálních sluţeb 

9.2  Ing. Ester Danihelková 

Účast na konferencích, odborných a vzdělávacích akcích: 

 12. 9. 2012 účast na konferenci Trendy sociálního podnikání v ČR a Evropě, Praha 

 19. 9. 2012 účast na konferenci Podpora rozvoje sociálních sluţeb, Pardubice 
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 11. 10. 2012 účast na konferenci Závěr projektu EFIN, MŠMT, Praha 

 13. 11. 2012 účast na konferenci Transparentnost a veřejná prospěšnost – inspirace 

švýcarskou precizností, Brno 

 23. 4. 2013 účast na konferenci Implementace nových forem výuky ve speciální 

pedagogice, TU Liberec 

 2. 5. 2013 účast na konferenci AVPO Můţe nezisková organizace obhájit svoji 

uţitečnost? Praha 

 27.–29. 6. 2013 aktivní účast na konferenci ECCE Komunitní ekonomika, Olsztyn, 

Polsko. Sborník dosud v tisku – příspěvek „Sociální ekonomika jako příleţitost pro 

inovaci minimálních standardů pro vzdělávání v sociální práci v ČR“ 

9.3 ThLic. Jakub Doleţel, Th.D. 

Vystoupení na konferencích: 

 Charita jako místo setkání víry a nevíry. Přednáška na konferenci k 20. výročí Charity 

Olomouc, 22. 11. 2012 

 Základy charity poloţené na začátku 20. století. Přednáška na konferenci k 20. výročí 

Charity Olomouc, 22. 11. 2012 

 

Tvůrčí činnost a další vzdělávání: 

 Člen Rady pro pastoraci v Charitě olomoucké arcidiecéze 

 Social support concept, its measurement and utility. Výuka v bakalářském programu 

Univerzidad Católica di San Antonio Murcia, Španělsko, 8. 5. 2013 

 Spirituality and health. Výuka v bakalářském programu Univerzidad Católica di San 

Antonio Murcia, Španělsko, 10. 5.  2013 

 Adaptační kurz. Kurz pro začínající pracovníky Charity Olomouc. 7. 9. 2012 

 Adaptační kurz. Kurz pro začínající pracovníky Arcidiecézní charity Olomouc. 

26. 4. 2013 

 Adaptační kurz. Kurz pro začínající pracovníky Arcidiecézní charity Olomouc. 

16. 11. 2012 

 Adaptační kurz. Kurz pro začínající pracovníky Charity Olomouc. 3. 5. 2013 

 Základy teologie pro dobrovolníky v sociálních a zdravotních službách. Vedení 

dvoudenního kurzu pro Girasole o.s. Olomouc/Brno, duben-červen 2013 

 

Publikace: 

 Sociální práce do počátku novověku. In MATOUŠEK, O. a kol. (ed.), Encyklopedie 

sociální práce. Praha: Portál, 2013, s. 179-185.  

 DOLEŢEL, J., MATOUŠEK, O. Sociální práce od reformace do 19. století. In 

MATOUŠEK, O. a kol. (ed.), Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál, 2013, 

s. 185-189. 

 MATOUŠEK, O., DOLEŢEL, J. Domácí historie sociální práce. In MATOUŠEK, 

O. a kol. (ed.), Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál, 2013, s. 195-199. 

 Církevní sociální práce na pozadí encykliky „Deus caritas est“. Olomouc: UP, 2012. 

149 s. ISBN 978-80-244-3384-49.4 Mgr. Petra Chovancová 
 

Účast na konferencích, odborných a vzdělávacích akcích: 

 Školení v práci s LMS Moodle II., Olomouc 11/2012 – 12/2012  

 Odborná konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku – Hranice 

normality, Olomouc 21.–22. 1. 2013 

 Odborná konference Mezinárodní modely a koncepty péče, Praha 12. 12. 2012 
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 Úvod do problematiky specifických potřeb osob seniorského věku, Litomyšl 

30. 10. 2012 

 Kongres s mezinárodní účastí XVI. Gerontologické dny Ostrava, Ostrava 17.–19. 10. 

2012 

 Odborná konference Psychobiografický model péče – specializovaná péče pro klienty 

se symptomy demence, Praha 10. 10. 2012 

 Pracovní stáţ v Domově sv. Alţběty v Jablunkově, Jablunkov 3.–5. 10. 2012 

 Vzdělávací seminář pro tutory odborné praxe na CARITAS – VOŠs Olomouc: 

„Didaktické roviny učení praktického vzdělávání“, 1. 10. 2012 

 Vzdělávací seminář pro tutory odborné praxe na CARITAS – VOŠs Olomouc: „Etické 

problémy a dilemata studentů na praxi“, 23. 11. 2012 

 Vzdělávací seminář pro tutory odborné praxe na CARITAS – VOŠs Olomouc: 

„Hodnocení studentů na odborných praxích”, 17. 5. 2013 

 Setkání škol sociální práce v ČR a v SR na téma: „Hodnocení studentů na odborných 

praxích”, pořádaný CARITAS –VOŠs Olomouc,  22. 2. 2013 

 Seminář pro mentory, tutory a studenty na téma „Hodnocení studentů na praxích” 

26. 10. 2012 

 Seminář pro mentory, tutory a studenty na téma „Jak se cítím ve své 

tutorské/mentorské roli?” 24. 5. 2013 

 Skupinová supervize tutorů odborných praxí, 30. 11. 2012 a 24. 6. 2013 

 

Publikační činnost: 

 CHOVANCOVÁ, P., KRYLOVÁ, H., PETŘEKOVÁ, M., ŠAŇÁKOVÁ, Š., 

VOČKA, Z. Vybrané otázky péče o osobu blízkou. Olomouc: CARITAS – VOŠs 

Olomouc, 2012, ISBN 978-80-87623-00-8. 

 

Tvůrčí činnost: 

 Členka dozorčí rady Diakonie Rýmařov 

 Lektorka ve Vzdělávacím středisku – kurz Kvalifikační kurz pro pracovníky 

v sociálních sluţbách 

9.4 PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D. 

Účast na konferencích, odborných a vzdělávacích akcích: 

 Sebezkušenostní kurz integrované psychoterapie, 22.–26. 7. 2013, Krásensko, INCIP 

 

Členství v organizacích: 

 od 2011 členka Vědecké rady pro sociální práci ministra práce a sociálních věcí, 

 od 2010 členka redakční rady časopisu Caritas et Veritas,   

 vydavatel TF JU v Českých Budějovicích, 

 od 2008 Mediační centrum Brno, od 2011 předsedkyně rady, 

 2006 – duben 2013 členka redakční rady časopisu, Sociálnípráce/Sociálna práca, 

 2004 – duben 2013 výkonná tajemnice Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 

 2000 – 2013 členka Asociace mediátorů České republiky (AMČR), 

 od 1998 Občanská poradna Brno – členka výboru. 

 

Publikační činnost: 

 NEČASOVÁ, M., DOHNALOVÁ, Z., RÍDLOVÁ, R. User of social services in 

postmodern times. Sociální práce/Sociálna práca, Brno: ASVSP, 5/2012, s. 13-23. 
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 NEČASOVÁ, M. 2013. Rozmanitost světů v postmoderní době. In LÁSKOVÁ, A., 

PTÁČEK, L. Rozmanité světy internetového poradenství. Brno: Modrá linka. 

9.5 PhDr. Denisa Pastuszaková, Ph.D. 

Účast na konferencích, odborných a vzdělávacích akcích: 

 Odborná konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku – Hranice 

normality, Olomouc 21.–22. 1. 2013 

9.6 Mgr. Miroslava Petřeková 

Účast na seminářích a kurzech: 

 Odborná konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku – Hranice 

normality, Olomouc 21.–22. 1. 2013 

 Odborná konference Mezinárodní modely a koncepty péče, Praha 12. 12. 2012 

 Kongres s mezinárodní účastí XVI. Gerontologické dny Ostrava, Ostrava 17. – 19. 

10. 2012 

 Pracovní stáţ v Domově sv. Alţběty v Jablunkově, Jablunkov 8.-12. 7. 2013 

 Inovační kurz Biografie klienta, Brno 17. – 19. 1. 2013 

 Vzdělávací seminář pro tutory odborné praxe na CARITAS – VOŠs Olomouc: 

Didaktické roviny učení praktického vzdělávání, 1. 10. 2012 

 Vzdělávací seminář pro tutory odborné praxe na CARITAS – VOŠs Olomouc: „Etické 

problémy a dilemata studentů na praxi“, 23. 11. 2012 

 Vzdělávací seminář pro tutory odborné praxe na CARITAS – VOŠs Olomouc: 

„Hodnocení studentů na odborných praxích”, 17. 5. 2013 

 Setkání škol sociální práce v ČR a v SR na téma: „Hodnocení studentů na odborných 

praxích”, pořádaný CARITAS –VOŠs Olomouc,  22. 2. 2013 

 Seminář pro mentory, tutory a studenty na téma „Hodnocení studentů na praxích” 

26. 10. 2012 

 Seminář pro mentory, tutory a studenty na téma „Jak se cítím ve své 

tutorské/mentorské roli?” 24. 5. 2013 

 Skupinová supervize tutorů odborných praxí, 30. 11. 2012 a 24. 6. 2013. 

 

Publikační činnost: 

 CHOVANCOVÁ, P., KRYLOVÁ, H, PETŘEKOVÁ, M., ŠAŇÁKOVÁ, Š., 

VOČKA, Z. Vybrané otázky péče o osobu blízkou. Olomouc: CARITAS – VOŠs, 

2012, ISBN 978-80-87623-00-8. 

 

Tvůrčí činnost:  

 Členka rady Charity Šternberk 

 Členka konzultační skupiny ASVSP pro zdravotní nauky 

 

Odborné přednášky, semináře, výcviky: 

 Lektor ve Vzdělávacím středisku. Vzdělávání pracovníků v sociálních sluţbách, Kurz 

péče o osobu blízkou. 

9.7 Mgr. Ing. Květoslava Princová, Ph.D. 

Mimořádné aktivity: 

 Organizace Mezinárodního Humanitárního kongresu (HUKO) 2013 v Olomouci 

(spolu s dalšími velkými nevládními humanitárními organizacemi působícími v ČR) 
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HUKO se bude konat 11. října 2013. Koordinace účasti panelistů, pomoc při vytváření 

týmu dobrovolníků, koordinace účasti zahraničních studentů, vyjednávání finanční 

podpory. 

 Monitoring studentů a návštěva zařízení na Západní Ukrajině v květnu 2013 spolu se 

zástupcem spolupracující sítě škol z Owensboro Gretou Mc Donough. Cesta byla 

mimo jiné součástí přípravy na studijní cestu amerických studentů na Ukrajinu, která 

se bude konat v květnu 2014. 

 Příprava podkladů pro akreditaci bakalářského programu Mezinárodní sociální 

a humanitární práce. 

9.8 Mgr. Daniela Růţičková 

Účast na seminářích a konferencích: 

 Pracovní seminář k odborným praxím, Hradec Králové, 21. 9. 2013  

 Vzdělávací seminář pro tutory odborné praxe na CARITAS – VOŠs Olomouc: 

„Didaktické roviny učení praktického vzdělávání“, 1. 10. 2012 

 Vzdělávací seminář pro tutory odborné praxe na CARITAS – VOŠs Olomouc: Etické 

problémy a dilemata studentů na praxi, 23. 11. 2012 

 Vzdělávací seminář pro tutory odborné praxe na CARITAS – VOŠs Olomouc: 

„Hodnocení studentů na odborných praxích”, 17. 5. 2013 

 Setkání škol sociální práce v ČR a v SR na téma: “Hodnocení studentů na odborných 

praxích”, pořádaný CARITAS –VOŠs Olomouc,  22. 2. 2013 

 Seminář pro mentory, tutory a studenty na téma „Hodnocení studentů na praxích” 

26. 10. 2012 

 Seminář pro mentory, tutory a studenty na téma „Jak se cítím ve své 

tutorské/mentorské roli?” 24. 5. 2013 

 Mezinárodní workshop: „Mosty chudoby – Strategie pro profesionály a komunity“, 

Otrokovice, 30.-31. 5. 2013 

 Skupinová supervize tutorů odborných praxí, 30. 11. 2012 a 24. 6. 2013. 

 Seminář projektu TERA – Logoterapie, 16. 5. 2013  

 Letní škola „Věda v pohybu – Letní škola kvantitativních a kvalitativních metod“, 

Horka nad Moravou, 26. 8.–30. 8. 2013  

9.9 Mgr. Ing. Jan Říkovský  

Účast na seminářích a konferencích, další vzdělávání: 

 Konference Rio+20: Od udrţitelného rozvoje k ústupu? 8. 11. 2012, Olomouc. 

 Kurz Management dobrovolnictví, 17.–19. 10. 2012, Praha. 

 Školení v práci LMS Moodle II. 11-12/2012, Olomouc. 

 Seminář Česká rozvojová spolupráce na křiţovatce – Odpovídá česká rozvojová 

spolupráce na současné globální výzvy? 14. 5. 2013, Praha. 

 Rozvojový den FoRS. 15. 5. 2013, Praha. 

 

Stáţe a pracovní pobyty: 

 The North of England Refugee Service, 18. – 22. 2. 2013, Newcastle, UK. 

 HATI, stáţ v organizaci komunitního rozvoje, červenec–září 2013, Mörön, 

Mongolsko.  

 

Členství v organizacích, tvůrčí a publikační činnost: 

 Členství v INEE, IHSA 
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 Organizační výbor semináře pro mentory, tutory a studenty na téma „Hodnocení 

studentů na praxích” 26. 10. 2012, Olomouc. 

9.10 Mgr. Tomáš Svozil 

Publikační činnost: 

 SVOZIL, T. Tvorba elektronické prezentace a zpracování digitální fotografie. 

Olomouc: CARITAS – VOŠs Olomouc, 2012, ISBN 978-80-87623-05-3. 

9.11 Mgr. Jana Synková 

Účast na konferencích, odborných a vzdělávacích akcích a stáţích: 

 Seminář na téma „Validace“ pro studenty CARITAS – VOŠs Olomouc a pro 

pracovníky Domovů pro seniory. Lektorka Jill Kamhöner (Německo) 18.–21. 9. 2012 

 Konference Rovná práva pro všechny. Magistrát Města Olomouce, 9. 10. 2012 

 Semináře u příleţitosti Týdne s armádou v Olomouci. Ministerstvo obrany a Armáda 

České republiky, 11. 10. 2012 

 Konference Chudoba a sociální vztahy. Charita Olomouc, CARITAS-VOŠs Olomouc, 

17. 10. 2013 

 Seminář pro rodiny. Biskupské gymnázium Brno, 20. 10. 2012 

 Seminář pro mentory, tutory a studenty na téma „Hodnocení studentů na praxích” 

26. 10. 2012 

 Setkání škol sociální práce v ČR a v SR na téma: „Hodnocení studentů na odborných 

praxích”, pořádaný CARITAS – VOŠs Olomouc, 22. 2. 2013 

 Seminář Kritická reflexe: Janis Fook, CARITAS – VOŠs Olomouc, 6. 5. 2013 

 Vzdělávací seminář pro tutory odborné praxe na CARITAS – VOŠs Olomouc: 

„Hodnocení studentů na odborných praxích“, 17. 5. 2013 

9.12 Mgr. Miloslava Šotolová 

Účast na seminářích, konferencích a kurzech, další vzdělávání: 

 Vzdělávací seminář pro tutory odborné praxe na CARITAS – VOŠs Olomouc: „Etické 

problémy a dilemata studentů na praxi“, 23. 11. 2012 

 Vzdělávací seminář pro tutory odborné praxe na CARITAS – VOŠs Olomouc: 

„Hodnocení studentů na odborných praxích”, 17. 5. 2013 

 Setkání škol sociální práce v ČR a v SR na téma: „Hodnocení studentů na odborných 

praxích”, pořádaný CARITAS –VOŠs Olomouc,  22. 2. 2013 

 Seminář pro mentory, tutory a studenty na téma „Hodnocení studentů na praxích” 

26. 10. 2012 

 Seminář pro mentory, tutory a studenty na téma „Jak se cítím ve své 

tutorské/mentorské roli?” 24. 5. 2013 

 Skupinová supervize tutorů odborných praxí, 30. 11. 2012 a 24. 6. 2013. 

 Doktorské studium (1. ročník), Fakulta sociálních studií Masarykovy Univerzity 

v Brně 
 

Tvůrčí činnost 

 Lektorka Vzdělávacího střediska, semináře zaměřené na individuální plánování a role 

sociálního pracovníka 

 Odborná garantka kolegia koordinátorů sociálních sluţeb na Arcidiecézní charitě 

Olomouc 
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 Členka týmu poradců kvality poskytujících podporu při zavádění standardů kvality 

v sociálních sluţbách charit Arcidiecézní charity Olomouc. 

 Předsedkyně řídící skupiny Komunitního plánování sociálních sluţeb v mikroregionu 

Mohelnice. 

 Členka pracovní skupiny „Senioři“ Komunitního plánování sociálních sluţeb 

Olomouckého kraje 

 Lektorská a konzultační činnost v oblasti sociální práce a zavádění standardů kvality 

do praxe sociálních sluţeb  

 Metodik sociálních sluţeb Charity Zábřeh 

9.13 Mgr. Hana Štěpánková 

Účast na seminářích ,konferencích a vzdělávacích akcích 

 Vzdělávací seminář pro tutory odborné praxe na CARITAS – VOŠs Olomouc: 

Didaktické roviny učení praktického vzdělávání, 1. 10. 2012 

 Vzdělávací seminář pro tutory odborné praxe na CARITAS – VOŠs Olomouc: Etické 

problémy a dilemata studentů na praxi, 23. 11. 2012 

 Seminář pro mentory, tutory a studenty na téma „Hodnocení studentů na praxích” 

26. 10. 2012 

 Seminář pro mentory, tutory a studenty na téma „Jak se cítím ve své 

tutorské/mentorské roli?” 24. 5. 2013 

 Skupinová supervize tutorů odborných praxí, 30. 11. 2012 a 24. 6. 2013 

 Akreditovaný výcvikový program - Interdisciplinární přístup při práci s klientem, 

18. – 19. 12. 2012 

9.14 Mgr. Lenka Tkadlčíková 

Účast na konferencích, odborných a vzdělávacích akcích a stáţích: 

 září 2012 – The European Brief Therapy Association Conference: Solution Focused 

Paradigms – Revolutions and Evolutions/Mezinárodní konference věnovaná vyuţití 

technik a metod terapie zaměřené na řešení v pomáhajících profesích. 

 6. 5. – 12. 5. 2013 – Pracovní stáţ na Amati Institute Helsinky a Brief Therapy Center 

Helsinky v rámci programu Erasmus. Konzultace s Benem Furmanem, účast na 

supervizní skupině 

 

Odborné přednášky, semináře, výcviky 

 Výcvik v Přístupu zaměřeném na řešení, DALET Olomouc, (2010 – doposud) 

 29. – 30. 4. 2013 Ericksonovské terapeutické postupy, Paul Koeck 

 31. 7. – 2. 8. 2013 – Summer camp – koučování supervize, psychologické poradenství 

 29. 8. 2013 – Live the language – celodenní workshop pořádaný Oxford University 

Press se zaměřením na výukové metody a techniky při výuce anglického jazyka 

 

9.15 Mgr. Vladislava Závrská 

Členství v Masarykově české sociologické společnosti (MČSS) 

 

Vedení odborných kurzů a seminářů: 

 Lektor pětidenního kurzu Sociologie pro pracovníky v pomáhajících profesích (PPŠ - 

institut celoţivotního vzdělávání Přerov, s.r.o.) 
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 Lektor jednodenního semináře Metody hodnocení kvality sociální sluţby: dotazník, 

rozhovor (Vzdělávací středisko při CARITAS – VOŠ sociální Olomouc) 

 

Stáţe a pracovní pobyty 

 Wallace College: Edinburgh's City Centre Language School. 
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10 VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI  

Ve školním roce 2012/2013 byla dne 18. dubna 2013 provedena kontrola České školní 

inspekce na základě šetření stíţnosti ve smyslu § 174 odst. 5 zákona č. 561/2004, 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

Závěry, celkové hodnocení školy: 

Výsledek šetření stíţnosti – stíţnost byla shledána jako důvodná. 
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11 PREVENCE SOCIÁLNĚ-PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

Prevenci sociálně patologických jevů je ve škole věnována pozornost především 

prostřednictvím výuky v předmětech sociální patologie, etická výchova a etika sociálních 

pracovníků. Studentům je k dispozici školní spirituál. Škola rovněţ nabízí dostatek podnětů 

a mimoškolních aktivit, které studentům umoţňují trávit čas smysluplně. 
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12 AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

Oddělení komunikace CARITAS – Vyšší odborné školy sociální Olomouc systematicky 

pracuje na prezentaci školy na veřejnosti. Uvádíme několik aktivit a způsobů prezentace, 

které jsme realizovali ve školním roce 2012/2013. 

 

 30. 10.–3. 11. 2012  

Prezentace školy na Veletrhu pomaturitního vzdělávání Gaudeamus v Brně 

 29. 1.– 30. 1. 2013  

Prezentace školy na Veletrhu pomaturitního vzdělávání Gaudeamus v Praze 

 9. 11. 2012   

Prezentace školy na skautském plesu v Hukvaldech 

 23. 11. 2012, 26. 1. 2013 

Den otevřených dveří pro zájemce o studium (kaţdoročně organizujeme ve 

spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci 

 Prezentace CARITAS – VOŠs Olomouc na středních školách: 

Arcibiskupské gymnázium Kroměříţ 

Gymnázium Litovel  

Střední odborná škola sociální Jihlava 

Církevní gymnázium Německého řádu Olomouc 

Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno 

 Prezentace aktivit a činnosti školy v médiích i na internetu: 

ţivý vstup ke Dni církevního školství v ČRo Olomouc; zprávy o přednášce Tomáše 

Graumanna (Mladá Fronta Dnes, Olomoucký deník); reportáţ v televizi R1 Morava 

o zahraniční spolupráci CARITAS – VOŠs Olomouc; reportáţ o zveřejnění české 

verze Světové výzvy pro sociální práci (televize R1 Morava); Blok expertů v různých 

pořadech ČRo; pravidelné zprávy o dění ve škole na Rádiu Proglas; informace o dění 

ve škole na www.olomouc.cz, články studentů o zahraničních praxích v  tisku (Ţlutý, 

Helena v krabici, Olomoucký deník, atd.); Noc se sociálními filmy (ţivý vstup 

v Dobrém ránu České televize, zpráva na ČRo, v Olomouckém deníku a dalších 

médiích). 

 Prezentace školy na Dnech lidí dobré vůle (Velehrad), 4.–5. 7. 2013 

 Prezentace v rámci webových stránek – aktuality, sekce pro média  

 Prezentace školy v církevním prostředí (farnosti, ohlášky, časopisy, weby, ACTA 

CURIAE, spolupráce s tisk. mluvčími a odděleními,…) 

 

Další významné osvětové akce, které ve školním roce 2012/2013, zviditelnily školu na 

veřejnosti: 

 

 19. 3. 2013   

Světová výzva pro sociální práci byla přeloţena týmem CARITAS – Vyšší odborné 

školy sociální Olomouc do českého jazyka a u příleţitosti Světového dne pro sociální 

práci byla rozeslána po celé České republice – do sociálních škol, poskytovatelům 

sociálních sluţeb a pod. 

 15. 5. 2013   

Noc se sociálními filmy – promítání dokumentárních filmů se sociální tematikou 

a zajímavými hosty pro diskuzi, ochutnávka fairtrade a tradiční vietnamské kuchyně 

 21. 5. 2013   

Studentské představení Malý princ v angličtině 

http://www.olomouc.cz/
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 21.–22. 6. 2013 

Osvětová aktivita dobrovolnické fairtradové skupiny CARITAS – VOŠs Olomouc 

v rámci Veletrhu vědy Univerzity Palackého v Olomouci. Studentky připravily kvíz, 

za jehoţ správné vyplnění rozdávaly ochutnávku fairtradových výrobků a bezinkovou 

domácí limonádu. 
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13  SPOLUPRÁCE 

13.1 Arcidiecézní charita Olomouc 

Arcidiecézní charita Olomouc (ACHO) je významným poskytovatelem sociálních 

sluţeb na území Olomouckého kraje. Prostřednictvím své rozsáhlé sítě poskytovaných sluţeb 

je schopna nabídnout studentům široký repertoár různorodých praktikantských moţností. 

Partner je vzhledem ke svému významnému postavení mezi subjekty sociální politiky 

zárukou dlouhodobě kvalitních poskytovaných sluţeb. ACHO nabízí studentům moţnost 

dobré praxe a získání cenných zkušeností, které lze následně vyuţít při vstupu na trh práce. 

Ve sledovaném období byla ACHO partnerem projektu financovaného z prostředků 

ESF: Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost, ukončeného v roce 2012/2013, 

“Kvalita a inovace pro lepší uplatnění absolventů na trhu práce”, reg. 

č. CZ.1.07/2.1.00/13.0014.  

Spolupracujeme také v oblasti propagace, výměny informací a sdílení zkušeností 

v oblasti PR. Studenti CARITAS – VOŠs Olomouc ve spolupráci s Oddělením humanitární 

pomoci a rozvojové spolupráce ACHO realizují přednášky globálního vzdělávání na 

středních školách. ACHO také poskytuje fotografie pro výstavy v prostorách školy.  

13.2 Spolupráce u osvětových a odborných aktivit 

13.2.1 Charita Olomouc 

 Ve školním roce 2012/2013 jsme ve spolupráci s Charitou Olomouc uskutečnili 

několik odborných a osvětových akcí. Na podzim 2012 se v prostorách školy konaly dvě 

konference, které Charita Olomouc organizovala. V rámci konference na téma 

Bezdomovectví v kontextu kriminality se na nádvoří CARITAS – VOŠs Olomouc rozdávala 

bezdomovecká polévka. Na jaře 2013 jsme spolupracovali při organizaci Noci se sociálními 

filmy.  

13.2.2 Centrum na podporu integrace cizinců v Olomouci 

 V rámci osvětových aktivit, které škola ve školním roce 2012/2013 organizovala, jsme 

aktivně spolupracovali s Centrem na podporu integrace cizinců (CPIC) v Olomouci. Společně 

jsme organizovali podzimní festival Pel – Mel 2012. Několik akcí v rámci festivalu se konalo 

na půdě CARITAS – VOŠs Olomouc, u dalších byla škola prezentována. Spolupráce 

spočívala i ve společné propagaci festivalu. U příleţitosti konání Noci se sociálními filmy, 

zajistil CPIC ochutnávku vietnamské kuchyně a hosty k diskuzi. 

13.3 Zajištění odborných praxí studentů 

CARITAS – VOŠs Olomouc úzce spolupracuje s některými pracovišti odborné praxe 

(zejména s pracovišti, kde probíhají praxe školou řízené). Mentoři z těchto pracovišť jsou 

pravidelně zváni na tzv. „semináře pro mentory, tutory a studenty“. Detailní informace 

o praxích a zapojených organizacích jsou v kapitole Odborná praxe v Příloze č. 2.  

13.4 Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci  

CARITAS-VOŠs Olomouc ve spolupráci s Cyrilometodějskou teologickou fakultou 

Univerzity Palackého v Olomouci realizuje na základě smlouvy o vzájemné spolupráci (ze 

dne 15. 2. 2005, dodatek ke smlouvě je ze dne 21. 5. 2009) tříletý bakalářský studijní program 

"Sociální politika a sociální práce" – studijní obory "Charitativní a sociální práce" 

a Mezinárodní sociální a humanitární práce. Cílem této spolupráce je v oboru Charitativní 
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a sociální práce připravit absolventy schopné samostatně působit v širokém spektru sociální 

práce, se zvláštním důrazem na sociální sluţby, na specifika církevní sociální práce, 

křesťanské pojetí člověka i společnosti a na vyuţívání potenciálu religiozity u klientů 

i pracovníků. V oboru Mezinárodní sociální a humanitární práce práce to je příprava 

kvalifikovaného, všeobecně a odborně vzdělaného pracovníka pro mezinárodní sociální 

a humanitární práci realizovanou ve státní správě, samosprávě, nestátních a církevních 

organizacích v rámci České republiky i zahraniční rozvojové pomoci. 

Studenti tohoto studijního programu jsou současně zapsáni jako studenti CARITAS – 

VOŠs Olomouc a CMTF UP. Součástí studijního programu jsou odborné praxe, studijní 

soustředění a výcviky.  

Cyrilometodějská teologická fakulta je jednou z osmi fakult Univerzity Palackého, 

přičemţ má nejdelší tradici v oblasti poskytování vzdělávání studentům denní i dálkové 

formy studia. Katedra křesťanské sociální práce, která společně s CARITAS – VOŠs 

Olomouc realizuje oba vzdělávací programy, vznikla v lednu roku 2006 a od té doby 

poskytuje v součinnosti s ţadatelem teoretické i praktické vzdělání studentům Charitativní 

a sociální práce a Mezinárodní sociální a humanitární práce.  

V studijním roce 2012/2013 byla  CMTF UP také partnerem probíhajícího projektu 

financovaného z prostředků ESF – Operačního programu vzdělávání pro 

konkurenceschopnost “Kvalita a inovace pro lepší uplatnění absolventů na trhu práce”, reg. 

č. CZ.1.07/2.1.00/13.0014. 

 

13.4.1 Zpráva o činnosti Katedry křesťanské sociální práce za akad. rok 2012/2013 

 

1. V daném akademickém roku zajišťovala katedra studium v těchto navazujících 

magisterských oborech: 

 

V prezenční formě studia 

Charitativní a sociální práce 

 Specializace Řízení v sociálních sluţbách  

 Specializace Sociální práce s rodinami 

Mezinárodní humanitární a sociální práce 

 

V kombinované formě studia 

Charitativní a sociální práce – specializace Řízení v sociálních sluţbách 

 

2. V programu internacionalizace výuky na katedře proběhly tyto hostovské přednášky 

a workshopy:  

 

Host 

 
Instituce, stát téma 

datum 

zahraniční 

návštěvy 

Eftihia Voutira, Dr. 

Universita of 

Macedonia,  

Soluň 

Privilliged 
 „return migrants“ 
from the former 
Soviet Union to 
Greece – Závěry 
dvacetiletého 
výzkumu migrace 
z bývalého SSSR do 
Řecka.  
 

29. 10. 2012 
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Kate Angus Oxford Brookes 

University, 

Integrace uprchlíků 

v Evropě 

7.-9.11. 2012 

Ben Furman M.D. Institut Brief 

therapy, 

Helsinki 

workshop Kid’s 

Skills 

28.-29. 11. 

2012 

 

 

3. Pracovníci katedry prezentovali výsledky své vědecké práce na těchto konferencích: 

 

Jméno 

 
Název akce 

Termín 

konání 

Místo 

konání 
Pořadatel  

ThLic. Jakub 

Doleţel, Th.D. 

Konference k 20. výročí 

Charity Olomouc 
22. 11. 2012 Olomouc 

Charita 

Olomouc,Cyrilo-

metodějská 

teologická 

fakulta UP 

Mgr. Leoš 

Zatloukal, Ph.D. 

Symposium Rodinné 

terapie – Sudický dvůr 
20. 4. 2013 

Sudický 

Dvůr 

SOFT – 

Společnost 

systemických a 

rodinných 

terapeutů 

Mgr. Leoš 

Zatloukal, Ph.D. 

Konference EBTA – 

Toruň Polsko 
26. 9. 2012 Toruň 

Europian Brief 

Therapy 

Assotiation 

 

Mgr. Miloš 

Votoupal 

3rd ENSACT Joint 

European Conference 

16.– 19.4. 

2013 

Istanbul, 

Turecko 

ENSACT – 

european 

network for 

social action 

Ing. Ester 

Danihelková 

International Conference 

Community ekonomy 

integration- 

professionalization. 

Challenges for social 

work 

27.-

29.6.2013 

Polsko, 

Olsztyn 

Universytet 

Warminsko-

Mazurski w 

Olsztyne 

Fakulty of social 

science 

 

      

4. Katedra (spolu)pořádala tato odborná setkání: 

 

Konference k 20. výročí Charity 

Olomouc 
22.11.2012 

Arcibiskupství 

olomoucké 
Konference 

 

 

5. Pracovníci katedry řešili během daného roku následující vědecké projekty: 

 

European Universities on Professionalisation of Humanitarian Action (Mgr. A. Zogata 

Kusz, Ph.D.) 

Vyuţití práce s ţivotním příběhem jako nástroje pro podporu inkluze osob 

s mentálním handicapem v prostředí sociální práce (Mgr. Miloš Votoupal) 
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Výzvy pro sociální a humanitární práci v současném světě (Mgr. A. Zogata Kusz, 

Ph.D.) 

Role sociální práce v procesu přechodu ze školského prostředí do dospělosti u klientů 

s mentálním handicapem v českém prostředí (Mgr. Miloš Votoupal) 
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14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2012 

Hospodaření školy ve školním roce 2012/2013 bylo ovlivněno zejména výší dotace ze 

státního rozpočtu - na rok 2012 byla její výše 13 251 035 Kč v členění na paragrafy: 

 

Školní stravování 475 000 Kč 

Domov mládeţe 1 800 000 Kč  

Vyšší odborná škola 11 322 000 Kč 

 

 

Dalšími zdroji financování provozu školy byly trţby za sluţby podloţené smlouvou 

s UP o společně realizovaných studijních programech s Cyrilometodějskou teologickou 

fakultou UP.  

Školné tvoří další významnou část příjmů, ve školním roce 2012/2013 byla jeho výše 

stanovena na 4.000 Kč ročně, splatnost podle vyhlášky č.10/2005 Sb. ve dvou splátkách. 

          Finanční podpora z Evropského sociálního fondu – projekt Kvalita a inovace pro lepší 

uplatnění absolventů na trhu práce byla v roce 2012 1.678.604,15 Kč. 

          Finanční podpora z  Evropského sociálního fondu – projekt Vzdělávání zadavatelů 

a poskytovatelů sociálních sluţeb II. činila 1.282.546,13 Kč. 

Významným zdrojem příjmů byl grant Národní agentury pro evropské vzdělávací 

programy – Dům zahraničních sluţeb MŠMT – ERA - MOB – ve výši 441.533,40 Kč  

a Leonardo da Vinci 486.794,41 Kč. 

 

Platby za ubytování studentů na koleji CARITAS byly 1.000,00 Kč za měsíc na koleji 

na náměstí Republiky 3 a 900,00 Kč na faře ve Chválkovicích. 

Část příjmů tvořily i příspěvky studentů na zahraniční praxe.  

 

Z celkové výše příjmů vyplývá, ţe škola získala kromě státní dotace MŠMT částku 

11.087.040,20 Kč, coţ je 44,92 % veškerých příjmů. 

Struktura výdajů byla podobně jako v minulých letech ovlivněna největší částkou 

pouţitou na mzdy a povinné odvody, celkem 13.121.195,00 Kč, z  toho z  dotace 

11.262.865,00 Kč. Poměr výše mzdových nákladů k celkové výši dotace je 82,84 %. 

Vysokou poloţkou ve výdajích je stejně jako v minulých letech nájemné, jeho skutečná výše 

v roce 2012 činila 1.828.523,85 Kč. Ze státní dotace bylo pokryto 500.000,00 Kč, coţ je 

27,35 %. Kromě nájemného je sloţitá situace i s platbami energií. Za el. energii, plyn a vodu 

bylo uhrazeno 1.681.251,61 Kč. 
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Struktura příjmů za rok 2012 

 

Dotace MŠMT 13 597 000,00 

CMTF 2 321 515,00 

Kurzy VS 1 588 922,05 

Školné 1 497 200,00 

Erasmus 441 533,40 

Ubytování 819 950,00 

Platby od studentů 615 667,00 

LDV 486 794,41 

Příspěvky PO, FO 20 000,00 

Přijímací řízení 176 100,00 

Projekt MŠMT 1 678 604,15 

Projekt MPSV 1 282 546,13 

Nájemné byt fara 37 920,00 

Kurzové zisky 76,34 

Úroky 7 819,71 

Ostatní výnosy 104 067,01 

Penále knihovna 8 325,00 

  

  

Celkem 24 684 040,20 
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15 PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 

Učební plán vzdělávacího programu Charitativní a sociální práce dle 

předmětů a ročníků 

Denní studium  
 

Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání forma 

Charitativní a sociální práce 75-32-N/.. Sociální práce a sociální pedagogika denní 

Předmět 
1.ročník 2.ročník 3.ročník 

celkem 
ZO LO ZO LO ZO LO 

Povinné předměty společenského základu studia 

Filozofie pro sociální pracovníky 
2 0 0                               2 0 0 

KZ             

Sociologie 
1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0             2 2 2 

Z Z Zk Z       

Psychologie 
1 0 1 1 0 1                         2 0 2 

Z Zk           

Úvod do právní teorie a praxe 
1 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0             7 0 0 

Z Z Zk Z       

Základy ekonomiky 
      2 0 0                         2 0 0 

  Z           

Speciální pedagogika 
            1 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 6 0 0 

    Z Z Zk KZ   

Zdravotní nauky 
1 0 2 1 0 2 1 0 0 1 0 0             4 0 4 

Z Zk Z KZ       

Výpočetní technika 
0 0 2 0 0 2                         0 0 4 

Z KZ           

Cizí jazyk 
0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 12 

Z Zk Z Z Zk Z   

Teorie a metody sociální práce 
1 0 1 2 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 7 0 5 

Z KZ Zk Z Zk Z   

Sociální politika 
2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 12 0 0 

Z Zk Z Zk Z Zk   

Etika sociální práce 
                  2 0 0 0 2 0       2 2 0 

      Z Z     

Provázení odbornou praxí 
0 1 0 0 1 0 0 0,5 0 0 0,5 0 0 1 0       0 4 0 

Z Z Z Z Z     

Odborná praxe 
1 týden 1 týden 4 týdny 4 týdny 8 týdnů   18 0 0 

Z Z Z Z Z     

Supervize 

            0 0,5 0 0 0,5 0   8 hod       0 9 0 

    
blokově po 

praxi 

blokově po 

praxi 

blokově po 

praxi 
    

Psychopatologie v sociální práci 
            1 0 0 1 0 0             2 0 0 

    Z KZ       

Psychologická první pomoc 
                        0 0 1       0 0 1 

        Z     

Metody a techniky sociálního             2 0 0 0 0 2             2 0 2 
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výzkumu     Z KZ       

Sociální patologie 
            1 0 0 1 0 0             2 0 0 

    Z KZ       

Problémy etnických a menšinových 

skupin 

                        1 0 0 1 0 0 2 0 0 

        Z KZ   

Ekonomika neziskových organizací 
            1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 5 0 0 

    Z Z Zk Z   

Teologické základy sociální práce 
      2 0 0 2 0 0 2 0 0             6 0 0 

  Z Z Zk       

Křesťanská etika 
            2 0 0                   2 0 0 

    KZ         

Sociální nauka církve 
                        2 0 0 2 0 0 4 0 0 

        Z Z   

Propedeutický seminar 
0 1 0                               0 1 0 

Z             

Seminář k ročníkové práci 
            0 0,5 0 0 0,5 0             0 1 0 

    Z Z       

Diplomový seminar 
                        0 1 0 0 1 0 0 2 0 

        Z Z   

Psychosociální výcvik 
        1 týden             1 týden 

    Z         

Studijní soustředění 
      1 týden       1 týden             2 týdny 

  Z   Z       

Celkem hodin povinných předmětů 20,00 22,00 21,50 20,50 18,00 13,00 115,00 
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Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání forma 

Charitativní a sociální práce 75-32-N/.. Sociální práce a sociální pedagogika denní 

Předmět 
1.ročník 2.ročník 3.ročník 

celkem 
ZO LO ZO LO ZO LO 

Povinně volitelné bloky 

Blok základů křesťanství - student si volí 1 předmět  

Křesťanské reálie 
2 0 0                               2 0 0 

KZ             

Úvod do duchovního ţivota 
2 0 0                               2 0 0 

KZ             

Bloky oborové profilace Ekonomika neziskových organizací/Teologické základy sociální práce 

1. blok - student si volí 1 předmět 

Teologie zdraví a nemoci 
     1 0 0                     1 0 0 

  Z           

Spiritualita současných 

mimokřesťanských náboţenství 

      1 0 0                         1 0 0 

  Z           

2. blok - student si volí 1 předmět 

Spiritualita charitního pracovníka 
          2 0 0                2 0 0 

    Z         

Marketing neziskových organizací 
            0 0 2                   0 0 2 

    Z         

3. blok - student si volí 1 předmět 

Metody charitní práce 
               2 0 0           2 0 0 

      Z       

Projektový management 
                  0 2 0             0 2 0 

      Z       

4. blok - student si volí 1 předmět 

Personální management v sociální 

práci 

                    2 0 0      2 0 0 

        Z     

Sociální práce a pastorace 
                        2 0 0       2 0 0 

        Z     

5. blok - student si volí 1 předmět 

Psychologie náboţenství 
                         1 0 0 1 0 0 

          Z   

Public relations 
                              0 0 1 0 0 1 

          Z   

6. blok - student si volí 1 předmět 

Fundraising 
                         0 0 1 0 0 1 

          Z   

Teologie charity 
                    1 0 0 1 0 0 

          Z   

Celkem hodin povinných předmětů 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 11,00 
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Učební plán vzdělávacího programu Charitativní a sociální práce dle 

předmětů a ročníků 

Dálkové studium  
 

Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání forma 

Charitativní a sociální práce 75-32-N/.. Sociální práce a sociální pedagogika dálková 

Předmět 
1.ročník 2.ročník 3.ročník 

celkem 
ZO LO ZO LO ZO LO 

Povinné předměty společenského základu studia 

Filozofie pro sociální pracovníky 
1 0 0                               1 0 0 

KZ             

Sociologie 
1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0             2 2 0 

Z Z Zk Z       

Psychologie 
1 0 0 0 1 0                         1 1 0 

Z Zk           

Úvod do právní teorie a praxe 
1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0             4 0 0 

Z Z Zk Z       

Základy ekonomiky 
      1 0 0                         1 0 0 

  Z           

Speciální pedagogika 
            1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4 0 0 

    Z Z Zk KZ   

Zdravotní nauky 
1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0             4 0 1 

Z Zk Z KZ       

Výpočetní technika 
0 0 1 0 0 1                         0 0 2 

Z KZ           

Cizí jazyk 
0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 10 

Z Zk Z Z Zk Z   

Teorie a metody sociální práce 
1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 6 0 5 

Z KZ Zk Z Zk Z   

Sociální politika 
2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 12 0 0 

Z Zk Z Zk Z Zk   

Etika sociální práce 
                  1 0 0 0 1 0       1 1 0 

      Z Z     

Provázení odbornou praxí 
0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 6 0 

Z Z Z Z Z Z   

Odborná praxe 
    80 hodin     50 hodin     80 hodin 210 0 0 

  Z   Z   Z   

Psychopatologie v sociální práci 
            1 0 0 1 0 0             2 0 0 

    Z KZ       

Psychologická první pomoc 
                        0 0 1       0 0 1 

        Z     

Metody a techniky sociálního 

výzkumu 

            1 0 0 0 0 1             1 0 1 

    Z KZ       

Sociální patologie 
            1 0 0 1 0 0             2 0 0 

    Z KZ       

Problémy etnických a menšinových 

skupin 

                        1 0 0 1 0 0 2 0 0 

        Z KZ   

Ekonomika neziskových organizací 
            1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4 0 0 

    Z Z Zk Z   
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Teologické základy sociální práce 
      1 0 0 1 0 0 1 0 0             3 0 0 

  Z Z Zk       

Křesťanská etika 
            1 0 0                   1 0 0 

    KZ         

Sociální nauka církve 
                        1 0 0 1 0 0 2 0 0 

        Z Z   

Propedeutický seminar 
0 1 0                               0 1 0 

Z             

Seminář k ročníkové práci 
            0 1 0 0 1 0             0 2 0 

    Z Z       

Diplomový seminar 
                        0 1 0 0 1 0 0 2 0 

        Z Z   

Studijní soustředění 
    20h        

20 

h  
               40h 

Z   Z         

Celkem hodin povinných předmětů 15,00 13,00 17,00 17,00 14,00 12,00 88,00 
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Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání forma 

Charitativní a sociální práce 75-32-N/.. Sociální práce a sociální pedagogika dálková 

Předmět 
1.ročník 2.ročník 3.ročník 

celkem 
ZO LO ZO LO ZO LO 

Povinně volitelné bloky 

Blok základů křesťanství - student si volí 1 předmět 

Křesťanské reálie 
1 0 0                               1 0 0 

KZ             

Úvod do duchovního ţivota 
1 0 0                               1 0 0 

KZ             

Bloky oborové profilace Ekonomika neziskových organizací/Teologické základy sociální práce 

1. blok - student si volí 1 předmět 

Teologie zdraví a nemoci 
     1 0 0                     1 0 0 

  Z           

Spiritualita současných 

mimokřesťanských náboţenství 

      1 0 0                         1 0 0 

  Z           

2. blok - student si volí 1 předmět 

Spiritualita charitního pracovníka 
          1 0 0                1 0 0 

    Z         

Marketing neziskových organizací 
            0 0 1                   0 0 1 

    Z         

3. blok - student si volí 1 předmět 

Metody charitní práce 
               1 0 0           1 0 0 

      Z       

Projektový management 
                  0 1 0             0 1 0 

      Z       

4. blok - student si volí 1 předmět 

Personální management v sociální 

práci 

                    1 0 0      1 0 0 

        Z     

Sociální práce a pastorace 
                        1 0 0       1 0 0 

        Z     

5. blok - student si volí 1 předmět 

Psychologie náboţenství 
                         1 0 0 1 0 0 

          Z   

Public relations 
                              0 0 1 0 0 1 

          Z   

6. blok - student si volí 1 předmět 

Fundraising 
                         0 0 1 0 0 1 

          Z   

Teologie charity 
                    1 0 0 1 0 0 

          Z   

Celkem hodin povinných předmětů 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 7,00 
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Učební plán vzdělávacího programu Sociální a humanitární práce dle 

předmětů a ročníků  
 

Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání forma 

Sociální a humanitární práce 75-32-N/.. Sociální práce a sociální pedagogika denní 

Předmět 
1.ročník 2.ročník 3.ročník 

celkem 
ZO LO ZO LO ZO LO 

Povinné předměty společenského základu studia 

Filozofie pro sociální pracovníky 
2 0 0                               2 0 0 

KZ             

Úvod do právní teorie a praxe 
1 0 0 2 0 0 1 0 0                   4 0 0 

Z Z Zk         

Úvod do mezinárodního práva 
1 0 0                   2 0 0       3 0 0 

Z       Zk     

Psychologie 
1 0 1 1 0 1                         2 0 2 

Z Zk           

Sociologie 
1 0 1 1 0 1                         2 0 2 

Z Zk           

Základy ekonomiky 
      2 0 0                         2 0 0 

  Z           

Výpočetní technika 
0 0 2 0 0 1                         0 0 3 

Z KZ           

Anglický jazyk 
0 0 2 0 0 2 0 0 2       0 0 2 0 0 2 0 0 10 

Z Zk Z   KZ Z   

Teorie a metody sociální práce 
2 0 0 1 0 0 1 0 0       0 0 1       4 0 1 

Z KZ Zk   Z     

Metody mezinárodní sociální práce 
      1 0 0 0 1 0       1 0 1       2 1 1 

  Z Z   Zk     

Sociální politika 
2 0 0 2 0 0 2 0 0       2 0 0 2 0 0 10 0 0 

Z Zk Zk   Z Zk   

Úvod do mezinárodní sociální 

a humanitární práce 

1 0 0 1 0 0                         2 0 0 

Z KZ           

Management projektového cyklu v 

humanitární pomoci 

            0 1 0                   0 1 0 

    KZ         

Rozvojová pomoc 
                   1 0 0 1 0 0 

          KZ   

Křesťanská etika 
            2 0 0                   2 0 0 

    KZ         

Etika sociální práce 
            1 0 0                   1 0 0 

    Z         

Etika zahraniční pomoci 
                        0 1 0       0 1 0 

        Z     

Provázení odbornou praxí 
0 0,5 0 0 1 0 0 1 0 2 týdny             2 2,5 0 

Z Z Z Z       

Odborná praxe 
      4 týdny       13 týdnů             17 0 0 

  Z   Z       

Zátěţový výcvik 
            1 týden                   1 0 0 

    Z         



 

74 

Psychosociální výcvik 
                        1 týden       1 0 0 

        Z     

Blok expert 
      1 týden       1 týden       1 týden 3 0 0 

  Z   Z   Z   

Psychopatologie v sociální práci 
            1 0 0                   1 0 0 

    Z         

Psychologická první pomoc 
                        0 0 1       0 0 1 

        Z     

Krizová intervence 
                              0 0 1 0 0 1 

          Z   

Sociální patologie 
            1 0 0                   1 0 0 

    KZ         

Metody a techniky sociálního 

výzkumu 

            0 2 0       0 2 0       0 4 0 

    Z   KZ     

Mezinár. soc. práce a politika 

zaměřená na konkrétní země 

        1 0 0             1 0 0 

    Z         

Problémy etnických a menšinových 

skupin 

          1 0 1     0 1 0       1 1 1 

    Z   KZ     

Public relations 
                         0 0 1 0 0 1 

          Z   

Fundraising 
                        0 0 1 0 0 1 

          Z   

Personální management 
                         1 0 0 1 0 0 

          Z   

Ekonomika neziskových organizací 
          2 0 0     2 0 0 1 0 0 5 0 0 

    Z   Zk Z   

Teologické základy sociální práce 
      1 0 0        1 0 0 2 0 0 4 0 0 

  Z     Z Zk   

Sociální nauka církve 
                  1 0 0       1 0 0 

        Z     

Zdravotní nauky 
1 0 1 1 0 1 1 0 0                  3 0 2 

Z Z Zk         

Diplomový seminar 
                  0 1 0 0 1 0 0 2 0 

        Z Z   

Propedeutický seminar 
0 1 0                             0 1 0 

Z             

Celkem hodin povinných předmětů 20,50 20,00 22,00 0,00 19,00 13,00 94,50 
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Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání forma 

Sociální a humanitární práce 75-32-N/.. Sociální práce a sociální pedagogika denní 

Předmět 
1.ročník 2.ročník 3.ročník 

celkem 
ZO LO ZO LO ZO LO 

Povinně volitelné bloky 

Blok základů křesťanství - student si volí 1 předmět 

Křesťanské reálie 
2 0 0                               2 0 0 

KZ             

Úvod do duchovního ţivota 
2 0 0                               2 0 0 

KZ             

Blok rozšířených jazykových kompetencí - student si volí 1 předmět 

Cizí jazyk (němčina, francouzština, 

španělština, ruština) 

0 0 1 0 0 1 0 0 1       0 0 1 0 0 1 0 0 5 

Z Z Z   Z Z   

Bloky oborové profilace humanitární/sociálně teologické 

1. blok - student si volí 1 předmět 

Spiritualita současných 

mimokřesťanských náboţenství 

     1 0 0                     1 0 0 

  Z           

Občanská společnost 
      1 0 0                         1 0 0 

  Z           

2. blok - student si volí 1 předmět 

Sociální práce a pastorace 
                    2 0 0      2 0 0 

        Z     

Kulturní antropologie 
                        2 0 0       2 0 0 

        Z     

3. blok - student si volí 2 předměty 

Psychologická první pomoc II. 
                         0 0 1 0 0 1 

          Z   

Psychologie náboţenství 
                              1 0 0 1 0 0 

          Z   

Etnické a náboţenské konflikty 
                   1 0 0 1 0 0 

         Z   

4. blok - student si volí 1 předmět 

Spiritualita charitního pracovníka 
                         2 0 0 2 0 0 

          Z   

Ekumenický a mezináboţenský dialog 
                              2 0 0 2 0 0 

          Z   

5. blok - student si volí 1 předmět 

Teologie charity 
                         1 0 0 1 0 0 

          Z   

Geopolitika 
                              1 0 0 1 0 0 

          Z   

Celkem hodin povinných předmětů 3,00 2,00 1,00 0,00 3,00 6,00 15,00 
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Příloha č. 2  

Pracoviště řízené praxe – tuzemské praxe 

 
1. ročník CHASOP 

1.   Charita Konice, Dům pokojného stáří Bohuslavice 

2. Domov pro seniory Tovačov, p. o. 

3. Charita Opava, Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postiţené Vlaštovičky  

4. Oblastní charita Červený Kostelec, Domov sv. Josefa Ţireč 

5. Konvent sester alţbětinek v Jablunkově, Domov sv. Alţběty, Jablunkov 

1. ročník SOHUP 

1. Arcidiecézní charita Praha, Centrum zahraniční spolupráce 

2. Arcidiecézní charita Olomouc, Humanitární oddělení 

3. Armáda spásy Přerov, Komunitní centrum 

4. Azylový dům pro matky s dětmi FOD, Olomouc 

5. Fakultní nemocnice Olomouc, odd. geriatrie 

6. Člověk v tísni, program sociální integrace, pobočky Bílina, Liberec, Kladno  

7. DC 90, o. s., Olomouc - Topolany 

8. Dětský diagnostický ústav a středisko výchovné péče Olomouc – Sv. Kopeček 

9. Diecézní charita ostravsko-opavská, Vesnička souţití Ostrava – Muglinov 

10. Domov seniorů POHODA Chválkovice 

11. Charita ČR, Oddělení humanitární a rozvojové pomoci, Praha 

12. Charita Olomouc, Středisko Khamoro pro etnické menšiny a poradenství 

13. Charita Olomouc, Středisko sv. Alţběty pro lidi s tělesným handicapem 

14. Charita Olomouc, Středisko Samaritán pro lidi bez domova 

15. Charita Olomouc, Středisko sv. Vincence pro lidi s duševním onemocněním 

16. Charita Šternberk, Jiloro – Srdíčko, sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi 

17. InBáze Berkat, o. s. Praha 

18. O. s. InternetPoradna.cz, Olomouc 

19. Klíč – centrum sociálních sluţeb Olomouc 

20. Oblastní charita Jihlava, Romské centrum ERKO, Klubíčko 

21. P-centrum Olomouc 

22. Podané ruce, o. s., Nízkoprahové zařízení pro děti a mládeţ KudyKam, Olomouc 

23. Podané ruce, o. s., Terénní programy Olomouc 

24. Sdruţení pro integraci a migraci, Praha 

25. Sdruţení SPES, Olomouc 

26. Správa uprchlických zařízení MV ČR, Přijímací středisko Zastávka u Brna  

27. Středisko rané péče SPRP Olomouc, Pracoviště pro rodiny s dětmi se zrakovým a 

kombinovaným postiţením 

28. Zařízení pro děti – cizince, Praha 

2. ročník CHASOP (zimní období) 

1. Azylový dům pro matky s dětmi Fondu ohroţených dětí, Olomouc 

2. DC 90, občanské sdruţení, Olomouc - Topolany 

3. Domov seniorů POHODA Chválkovice, Olomouc – Chválkovice 

4. Fakultní nemocnice Olomouc – oddělení geriatrie 

5. Magistrát města Olomouce, odbor sociálních věcí 

6. Charita Olomouc, Středisko Khamoro pro etnické menšiny a poradenství 

7. Charita Olomouc, Středisko Sv. Alţběty pro lidi s tělesným handicapem (CHOPS) 

8. Charita Olomouc, Středisko Samaritán pro lidi bez domova 

9. Charita Olomouc, Středisko sv. Kryštofa pro krizovou pomoc 
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10. Charita Olomouc, Středisko Sv. Vincence pro lidi s duševním onemocněním 

11. Charita Šternberk, Jiloro – Srdíčko, sociálně aktivizační sluţby pro rodiny s dětmi 

12. Charita Zábřeh, Denní stacionář Okýnko Mohelnice 

13. Charita Zábřeh, Denní stacionář Domovinka 

14. o. s. InternetPoradna.cz Olomouc 

15. Klíč – centrum sociálních sluţeb, p. o., Olomouc 

16. Spolek TREND vozíčkářů, Olomouc 

17. Vincentinum, poskytovatel sociálních sluţeb Šternberk, p. o. 
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Pracoviště individuálně volitelné praxe – tuzemské praxe 
 

2. ročník CHASOP (letní období) 

 Denní studium 

1. Archa Nový Jičín, Chráněné bydlení 

2. Armáda spásy Havířov, AD pro matky s dětmi 

3. Azylový dům pro matky s dětmi FOD, Olomouc 

4. Centrum sociálních sluţeb Znojmo, Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy 

5. Centrum pro pomoc rodinám (obětem), Azylový dům pro matku a dítě Blansko 

6. DC 90, o. s., Olomouc – Topolany 

7. Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín 

8. Dětský diagnostický ústav Svatý Kopeček 

9. Diakonie ČCE Letovice, Centrum denních sluţeb 

10. Domov seniorů POHODA Chválkovice 

11. Dům pokojného stáří Bohuslavice 

12. Dům na půli cesty, Pohořelice 

13. Farní charita Litomyšl, Sanace rodiny 

14. Fond ohroţených dětí, o. p. s., pobočka Olomouc 

15. Gabriela, o. s., Hospic sv. Alţběty, Brno 

16. Charita Kojetín, AD pro matky s dětmi v tísni 

17. Charita Olomouc, Středisko Samaritán pro lidi bez domova 

18. Charita Olomouc, Středisko sv. Vincence pro lidi s duš. onemocněním 

19. Charita Zábřeh, Denní stacionář Okýnko Mohelnice 

20. Inštitút Krista Velkňaza Ţakovce 

21. Klokánek Brno 

22. Klíč – CSS Olomouc, Denní stacionář Domino 

23. Magistrát města Olomouce, Oddělení péče o rodinu a děti 

24. Městský úřad Jablunkov, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

25. Městský úřad Rýmařov 

26. Město Nový Jičín, OSPOD 

27. Město Šumperk 

28. MŠ a ZŠ pro tělesně postiţené Kociánka Brno 

29. Oblastní charita Uherské Hradiště, Centrum svaté Sáry 

30. Oblastní charita Třebíč, Klub Zámek – centrum prevence Třebíč, Barák – 

nízkoprahový klub 

31. O. s. Salinger, Hradec Králové 

32. Probační a mediační sluţba ČR, Středisko Olomouc 

33. Probační a mediační sluţba ČR, středisko Šumperk 

34. Probační a mediační sluţba ČR, Praha 

35. Sdruţení Neratov, o. s., Bartošovice v Orlických horách 

36. Sdruţení Podané ruce, K-centrum Olomouc 

37. Sdruţení Podané ruce, NZDM KudyKam 

38. Sdruţení Podané ruce, Terénní programy Olomouc 

39. Sdruţení Podané ruce, K-centrum, Terénní programy, Prostějov 

40. Sdruţení Podané ruce, Terénní programy, NZDM Nitka Mohelnice, Zábřeh 

41. Sdruţení SPES, Olomouc 

42. Slezská diakonie, Eden Český Těšín, denní stacionář 

43. Sociální sluţby Šebetov 

44. Sociální sluţby pro seniory Olomouc 
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45. TyfloCentrum Olomouc, o. p. s. 

46. Unie Kompas, o. s. Zlín, T klub - NZDM 

47. Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště Prostějov 

48. Úřad městské části Praha 5, Odbor soc. problematiky a prevence kriminality 

49. Základní škola, Dětský domov, Školní druţina a Školní jídelna Vrbno pod 

Pradědem 

 

3. ročník CHASOP 

Denní studium 

1. Člověk v tísni, pobočka Olomouc 

2. Domov pro seniory Burešov 

3. Domov pro seniory Lukov 

4. Domov seniorů Pohoda, Chválkovice, p. o. 

5. Domov seniorů Hranice, p. o. 

6. Domov pro matky s dětmi Zábřeh 

7. Domov pro matky a otce v tísni Znojmo 

8. Hospic na Svatém Kopečku, Olomouc 

9. Charita Olomouc, Středisko sv. Alţběty pro lidi s těl. handicapem 

10. Jasněnka, o. s., Uničov 

11. Městský úřad Broumov 

12. Městský úřad Břeclav 

13. Městský úřad Hustopeče 

14. Městský úřad Mohelnice 

15. NZDM Prostějov 

16. Občanské sdruţení na pomoc zdrav. postiţeným Lipka, Prostějov 

17. Sdruţená zařízení pro péči o dítě, Olomouc 

18. Sdruţení Podané ruce, o. s., Terénní programy Olomouc 

19. Sociální sluţby pro seniory Olomouc, p. o. 

20. Spolek TREND vozíčkářů Olomouc 

 

Dálkové studium, 1., 2., 3.ročník  

1. ADRA Hradec Králové, Poradna – Psychoterapeutické centrum 

2. Azylový dům pro matky s dětmi FOD Olomouc 

3. Azylový dům pro matky s dětmi v tísni, Uherský Brod 

4. Azylový dům pro matky s dětmi, Jeseník 

5. Centrum Dominika Kokory, p. o. 

6. Centrum Kociánka Brno 

7. Centrum psychol. pomoci, p. o., Karviná – Fryštát, Rodinná a manţelská 

poradna Nový Jičín 

8. Centrum sociálních sluţeb, p. o., Brno, DZP Srdíčko 

9. Centrum sociálních sluţeb pro osoby se zrak. postiţením v Brně - Chrlicích 

10. Centrum sociálních sluţeb Kyjov, Denní stacionář 

11. Centrum sociálních  sluţeb Ostrava, AD pro muţe 

12. Centrum sociálních sluţeb Praha 2, Domov s hospicovou péčí Pod střechou 

13. Církevní středisko volného času Sv. Jana Boska v Havířově 

14. Česká provincie kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje, Chráněné bydlení Sv. 

Cyrila a Metoděje, Velehrad 

15. Centrum „PRO“ Blansko 

16. Česká společnost AIDS pomoc, Dům Světla Praha 8 

17. Diecézní charita ostravsko-opavská, Vesnička souţití, Moravská Ostrava 
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18. Diecézní charita České Budějovice, Intervenční centrum pro osoby ohroţené 

domácím násilím 

19. Denní stacionář pro osoby s psychickým onemocněním 

20. Dětský diagnostický ústav Svatý Kopeček  

21. Dětský dům Zábrdovice Brno 

22. DC 90, Olomouc - Topolany 

23. Diecézní charita Brno, Charitní poradna Boskovice 

24. Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko, Centrum „PRO“ 

25. Denní stacionář Šimon Jeseník 

26. Denní stacionář Úsměv Třebíč 

27. Domov důchodců Libina 

28. Domov „Na Zámku“, p. o., Nezamyslice 

29. Domov pro seniory Brno 

30. Domov pro seniory Černá Hora, p. o. 

31. Domov Jitka, o. p. s., Týdenní stacionář pro osoby s ment. a komb. postiţením, 

Vsetín 

32. Domov pro seniory Heřmanův Městec 

33. Domov pro seniory Frýdek – Místek 

34. Domov pro seniory Radkova Lhota, p. o. 

35. Domov seniorů Hranice na Mor. 

36. Domov seniorů Pohoda Olomouc – Chválkovice 

37. Domov seniorů TGM, Beroun 

38. Domov sv. Jana Křtitele v Palkovicích, Domov se zvláštním reţimem 

39. Domov sv. Kříţe Kroměříţ 

40. Domov Letokruhy, p. o., Budišov n.Budišovkou 

41. Domov na rozcestí Svitavy 

42. Domov u Studánky, Anenská Studánka 

43. Domov pro matky s dětmi Mělník 

44. Domov pro matky s dětmi Zábřeh na Moravě 

45. Domov se zvláštním reţimem Prţno 

46. Domov Větrný mlýn Skalička, p. o. 

47. Duha – centrum sociálních sluţeb Vikýřovice 

48. Dům Naděje Zlín 

49. Dům pro seniory Burešov 

50. Dům pokojného stáří sv. Anny Velká Bystřice 

51. Fakultní nemocnice Olomouc, sociální oddělení 

52. FOD, pracoviště Klokánek Kroměříţ 

53. Harmonie, p. o., Krnov 

54. Hospic Frýdek – Místek, p. o. 

55. HoSt HOME-START ČR, pobočka Brno 

56. Charita Frýdek – Místek, DPS u Panny Marie Frýdecké 

57. Charita Frýdek – Místek, Středisko Pramínek 

58. Charita Kojetín, Azylový dům pro matky s dětmi v tísni 

59. Charita Olomouc, Středisko Samaritán pro lidi bez domova 

60. Charita Ostrava, Hospic sv. Lukáše 

61. Charita Šternberk, středisko Uničov, Charitní pečovatelská sluţeba Uničov 

62. Charita svaté Rodiny, Nový Hrozenkov 

63. Charita Valašské Meziříčí, Azylový dům pro matky s dětmi 

64. Charita Valašské Meziříčí, SASanky, SAS pro rodiny s dětmi 

65. Charita Zábřeh, Občanská poradna 
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66. Charita Zábřeh, Centrum Oáza 

67. InternetPoradna.cz, o. s. Olomouc 

68. Jasněnka, o. s. Uničov 

69. Kolpingovo dílo ČR, o. s., Kontaktní a poradenské centrum Spektrum, Ţďár n.S. 

70. Město Hodonín 

71. Městský úřad Rokytnice v Orlických horách, sociální odd. 

72. Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor soc. věcí, úsek soc. práce 

73. Městský úřad Šlapanice, Brno 

74. Městský úřad Šumperk, odbor sociálních věcí, OSPOD 

75. Městský úřad Znojmo, odbor sociálních věcí, OSPOD 

76. Městský úřad Zlín, sociální odbor 

77. Náš svět, Prţno 

78. Naděje Nedašov 

79. Naděje, o. s., Litomyšl 

80. Naděje, o. s., Praha 5 

81. Nemocnice Třinec, Oddělení sociálních lůţek 

82. Nové Zámky – poskytovatel sociálních sluţeb Litovel, pobočka Rybníček 

83. Obecně prospěšná společnost Sv. Josefa, o. p. s., Domov pro seniory 

84. O. s. Lipka – denní stacionář pro děti, mládeţ a dospělé se zdr. post., Prostějov 

85. O. s. Na počátku, Brno 

86. Občanská poradna Brno, o. s. 

87. Oblastní charita Blansko, Centrum PRO Boskovice, SAS pro rod. s dětmi 

88. Oblastní charita Břeclav, Azylový dům 

89. Oblastní charita Hodonín, NDC a Noclehárna pro lidi bez přístřeší, Hodonín 

90. Oblastní charita Červený Kostelec, Hospic Aneţky České, Červený Kostelec 

91. Oblastní charita Třebíč, Denní stacionář Domovinka 

92. Oblastní charita Třebíč, Poradna Ruth 

93. Oblastní charita Třebíč, Paprsek naděje – Centrum sluţeb pro podporu duš. 

zdraví 

94. P-centrum Olomouc 

95. Podané ruce, o. s., K-centrum Prostějov 

96. Pontis Šumperk, o. p. s., Kontaktní a poradenské centrum Krédo 

97. Penzion pro seniory Jeseník 

98. Penzion pro důchodce Loštice 

99. Psychiatrická léčebna Kroměříţ 

100. Sára Třinec, Azylový dům, Třinec - Kanada 

101. Sdruţená zařízení pro péči o dítě p. o., Olomouc 

102. Sdruţení Podané ruce, o. s., Kontaktní centrum v Olomouci 

103. Sdruţení Podané ruce, o. s., NZDM KudyKam 

104. SKP – CENTRUM, o. p. s., Pardubice 

105. Slezská diakonie Bethel Bruntál, Azylový dům 

106. Slezská diakonie, Bethel Třinec, terénní program 

107. Slezská diakonie TABITA, Český Těšín 

108. Slezská diakonie, Středisko Rút Bruntál – soc. rehabilitace 

109. Sociální sluţby Lipník n. Bečvou, Dům s pečovatelskou sluţbou 

110. Sociální sluţby pro seniory Olomouc, p. o., Chráněné bydlení pro seniory 

111. Sociální sluţby Uherský Brod, Denní stacionář pro osoby s těl. a ment. postiţ. 

112. Sociální sluţby Vsetín, DOZP Zašová 

113. SONS Zlín 

114. SOZE Olomouc 
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115. SPES – poradenské centrum pro dluţníky Olomouc 

116. SUZ MV ČR, Přijímací středisko Zastávka u Brna 

117. SUZ MV, CPIC Zlínský kraj, Zlín 

118. Úřad práce ČR, pobočka Brno – město, Hmotná nouze pro rodiny s dětmi 

119. Úřad práce ČR, pobočka Olomouc, kontaktní pracoviště Konice 

120. Úřad práce ČR, krajská pobočka Olomouc, kont. pracoviště Přerov 

121. Vincentinum – poskytovatel soc. sluţeb Šternberk 

122. Výchovný ústav, Střední škola, Internát a Školní jídelna Olešnice na Mor. 

123. Vysokomýtská nemocnice, Vysoké Mýto 

124. Ţebřík, o. s., Olomouc, Centrum podpory cizinců Prostějov 
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Příloha č. 3 

Účetní závěrka 2012 
 

ROZVAHA  

ke dni 31. 12. 2012 
(v tis. Kč) 

IČO 64627233 

    

CARITAS-Vyšší odborná škola sociální Olomouc    

Nám. Republiky 3    

779 00  Olomouc    

Školská právnická osoba    

Poskytování vyššího odborného vzdělání    

    

    

    

    

AKTIVA 

Číslo 

řádku 

Stav k prvnímu 

dni účetního 

období 

Stav k 

poslednímu dni 

účetního období 

A. Dlouhodobý majetek celkem 1 487 379 

    I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem  2 59 59 

        4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 3 59 59 

    II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem  4 8 242 8 193 

      2. Umělecká díla, předměty a sbírky 5 84 84 

        4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 6 1 882 1 882 

        7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 7 6 276 6 227 

    IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 8 -7 814 -7 873 

        4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm.majetku 9 -59 -59 

        7. Oprávky k samost.movitým věcem a soub.mov.věcí 10 -1 479 -1 587 

       10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hm.majetku 11 -6 276 -6 227 

B. Krátkodobý majetek celkem 12 4 338 2 739 

    II. Pohledávky celkem 13 1 106 394 

        1. Odběratelé 14 12 12 

        4. Poskytnuté provozní zálohy 15 257 233 

        5. Ostatní pohledávky 16 829 142 

        6. Pohledávky za zaměstnanci 17 -4 -5 

      12. Nároky na dotace a ost. zúčt. se st. rozpočtem 18     

      17. Jiné pohledávky 19 12 12 

      18. Dohadné účty aktivní 20 0 0 

    III. Krátkodobý finanční majetek celkem 21 2 982 2 105 

        1. Pokladna 22 48 75 

        3. Účty v bankách 23 2 934 2 030 

    IV. Jiná aktiva celkem 24 250 240 

        1. Náklady příštích období 25 250 192 

        2. Příjmy příštích období 26   48 

        3. Kursové rozdíly aktivní 27     

Aktiva celkem 28 4 825 3 118 
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PASIVA   
Stav k prvnímu dni 

účetního období 
Stav k poslednímu 
dni účetního období 

A. Vlastní zdroje celkem 29 1 199 818 

    I. Jmění celkem 30 1 225 1 202 

        1. Vlastní jmění 31 504 373 

        2. Fondy 32 721 829 

    II. Výsledek hospodaření celkem 33 -26 -384 

        1. Účet výsledku hospodaření 34                       X -359 

        2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 35 -115   

        3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 36 89 -25 

B. Cizí zdroje celkem 37 3 626 2 300 

    III. Krátkodobé závazky celkem 38 3 189 1 905 

        1. Dodavatelé 39 483 198 

        3. Přijaté zálohy 40 1 463 567 

        4. Ostatní závazky 41 9   

        5. Zaměstnanci 42 714 730 

        7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného 
zdravotního pojištění 43 337 361 

        8. Daň z příjmu 44 -102 -40 

        9. Ostatní přímé daně 45 89 89 

       22. Dohadné účty pasivní 46 196   

    IV. Jiná pasiva celkem 47 437 395 

        1. Výdaje příštích období 48 244 229 

        2. Výnosy příštích období 49 193 166 

        3. Kursové rozdíly pasivní 50     

Pasiva celkem 51 4 825 3 118 
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

ke dni 31.12.2012 

v tis. Kč 

IČO 64627233 

CARITAS-Vyšší odborná škola sociální Olomouc    

Nám. Republiky 3    

779 00  Olomouc    

Školská právnická osoba    

Poskytování vyššího odborného vzdělání.    

    

    

 

Číslo 

řádku 
Hlavní 

činnost 
Hospodářská činnost 

A. NÁKLADY 1     

    I. Spotřebované nákupy celkem 2 2 357 197 

        1. Spotřeba materiálu 3 743 84 

        2. Spotřeba energie 4 1 614 113 

    II. Sluţby celkem 5 6 284 571 

        5. Opravy a udrţování 6 320 18 

        6. Cestovné 7 318 3 

        7. Náklady na reprezentaci 8 87 1 

        8. Ostatní sluţby 9 5 559 549 

    III. Osobní náklady celkem 10 14 650 688 

        9. Mzdové náklady 11 11 079 544 

       10. Zákonné sociální pojištění 12 3 324 139 

       12. Zákonné sociální náklady 13 220 5 

       13. Ostatní sociální náklady 14 27   

    IV. Daně a poplatky celkem 15 7 18 

       14. Silniční daň 16 2   

       15. Daň z nemovitosti 17 1 1 

       16. Ostatní daně a poplatky  18 4 17 

    V. Ostatní náklady celkem 19 120 11 

       18. Ostatní pokuty a penále 20 1 8 

       20. Úroky 21     

       21. Kursové ztráty 22 43   

       22. Dary 23     

       24. Jiné ostatní náklady 24 76 3 

    VI. Odpisy, prodaný maj., tvorba rezerv a opr.poloţek celkem 25 108 0 

       25. Odpisy dlouhodobého nehm. a hmot. majetku 26 108 0 

    VII. Poskytnuté příspěvky celkem 27 32   

       32. Poskytnuté členské příspěvky 28 32   

Náklady celkem 29 23 558 1 485 

B. VÝNOSY 30     

    I. Trţby  za vlastní výkony a za zboţí celkem 31 4 056 1 595 

        2. Trţby z prodeje sluţeb 32 4 056 1 595 

    IV. Ostatní výnosy celkem 33 1 480 49 

       13. Ostatní pokuty a penále 34 11   

       15. Úroky 35 11   

       16. Kursové zisky 36     

       17. Zúčtování fondů 37     

       18. Jiné ostatní výnosy 38 1 458 49 

    V. Trţby z prodeje majetku, zúčt. rezerv a opr. poloţek celkem 39 0 0 

       19. Trţby z prodeje DNHM 40 0 0 

    VI. Přijaté příspěvky celkem 41 20 0 

       27. Přijaté příspěvky 42 20   

    VII. Provozní dotace celkem 43 17 483 0 

       29. Provozní dotace 44 17 483 0 

Výnosy celkem 45 23 039 1 644 

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM 46 -519 159 

       34. Daň z příjmů 47     

D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ 48 -519 159 

 


