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Realizace praxí studentů CARITAS - Vyšší 
odborné školy sociální Olomouc 

 

 

Vážení mentoři, 

 

velmi si vážíme Vaší ochoty spolupracovat při realizaci odborných praxí studentů CARITAS – VOŠs 

Olomouc. Předkládaný materiál Vám poskytne základní přehled činností, které se pojí s jejich průběhem. 

Přehled odborných praxí v průběhu studia 

Praxe v 1. ročníku má charakter především seznamovací, ale zároveň také zážitkový. Studenti se 

dozvídají o problematice daných cílových skupin a mají příležitost se postupně identifikovat se sociální prací 

jako profesí. Cíle učení jsou zaměřeny především na sebereflexi studentů a také na první seznámení s rolí 

sociálního pracovníka. 

Cílem praxe ve 2. ročníku je seznámit studenty s různými typy pracovišť a tematikou různých cílových 

skupin. Cíle učení v tomto období směřují směrem k práci s klienty a fungování samotných odborných 

pracovišť. Studenti mají příležitost konfrontovat získané teoretické poznatky z odborných předmětů 

v přirozených podmínkách a jsou vedeni k hlubší reflexi sociální či humanitární práce na pracovišti. 

Specifickým cílem praxe ve 3. ročníku je sledovat také širší společenský kontext, ve kterém je sociální 

práce realizována. Vedle toho se student vrací na hlubší úrovni k předcházejícím tématům jako je osobnost 

sociálního pracovníka, práce s klienty nebo fungování odborného pracoviště. Vhodným postupem je 

stínování sociálního pracovníka nebo absolvování adaptačního procesu pro nové pracovníky. 

 

Praxe studentů Caritas probíhají ve dvojím režimu: 

• režim řízených praxí - praxe domlouvá pro studenty koordinátorka praxí, studenti se přihlašují 

na rezervovaná místa na praxích v interním systému školy a koordinátorka následně posílá 

mentorům jmenné seznamy studentů; v tomto režimu probíhají praxe studentů 1. ročníku oborů 

Sociální práce a Sociální a humanitární práce a 2. ročníku oboru Sociální práce v zimním semestru. 

• režim volených praxí - praxe si domlouvají studenti samostatně s jednotlivými pracovišti dle 

jejich kapacitních možností; tento režim platí pro praxe 2. ročníku oboru Sociální a humanitární 

práce (v zimním i letním semestru) a Sociální práce (pouze v letním semestru), praxe ve 3. ročníku 

oboru Sociální práce a pro všechny ročníky kombinované formy studia. 
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Příprava studenta před praxí 

Domluva s pracovištěm 

• Student si volí pracoviště z Katalogu praxí nebo dle vlastního výběru podle typu praxe. 

• V případě řízených praxí oslovuje pracoviště koordinátor praxí, u volených praxí potom samotný 

student a jeho výběr schvaluje tutor praxe (pracovník školy pověřený vedením studentům na praxi). 

• Již ve fázi domlouvání je pro školu klíčová existence mentora na pracovišti, tj. osoby, 

která má prostor a chuť se studenty spolupracovat. Chápeme, že tato spolupráce představuje pro 

pracovníka zátěž navíc, proto vítáme každého, kdo mentorství nechápe pouze jako další povinnost, 

ale také jako příležitost pro svůj vlastní rozvoj. 

 

Dohoda o zajištění odborné praxe 

• Před nástupem na praxi musí být uzavřena Dohoda o zajištění odborné praxe, Dohodu jsou 

oprávněni podepsat pouze statutární zástupci organizací. Dohoda může být uzavřena na 

dobu neurčitou, na aktuální školní rok nebo třeba jen na konkrétní praxi studenta. 

• Škola nabízí organizaci standardní a prověřený vzor dohody, v případě nutnosti (např. z důvodu 

vnitřních pravidel organizace) může být školou akceptována dohoda předložená organizací. 

V každém případě je uzavření dohody ještě před zahájením vlastní praxe nezbytné. V případě 

neuzavření Dohody o zajištění praxe a vzniku mimořádné události na praxi může student čelit 

právním důsledkům, protože vysílající organizace (škola) za něj není právně zodpovědná. 

 

Kontrakt odborné praxe 

• Kontrakt lze nejlépe připodobnit k podání ruky mezi studentem, jeho tutorem a mentorem. Toto 

„podání ruky“ vyjadřuje souhlas s podmínkami praxe. U studentů 2. a 3. ročníku denního studia 

a všech ročníků kombinovaného studia musí být kontrakt odsouhlasen a podepsán studentem 

a tutorem ještě před začátkem praxe, mentor jej podepisuje nejpozději v den nástupu na praxi. 

• Velmi důležitou částí kontraktu je formulace cílů učení na praxi. Studenti nemají cíle ze strany 

školy pevně předepsané, ale formulují si individuální cíle ze stanovených okruhů. Stanovování 

většiny cílů probíhá společně tutorem, který dohlíží především na adekvátnost cílů vhledem 

k předepsaným okruhům, přičemž studentovi pomáhá s jejich formulací. Preferovanou variantou je 

stanovení tzv. SMART cílů. 

• Rolí mentora je posoudit takto vzniklé cíle vzhledem k poskytovaným službám na jeho pracovišti 

a možnostem zapojení studenta na praxi. Z hlediska modelu SMART jde o posouzení, zda jsou cíle 

reálné. 

• Student si volí 1 cíl až po nástupu na praxi a formuluje jej ve spolupráci s mentorem. 

• S cíli učení velmi úzce souvisí i zdroje, které bude mít student k dispozici. Tyto zdroje jsou také 

součástí kontraktu a mentor by měl posoudit, zda je pracoviště může studentovi poskytnout. 

Například, pokud student má jako cíl Popsat potřeby klienta a jejich naplňování, tak lze 

předpokládat, že mezi potřebné zdroje zařadí dokumentaci klientů. 

• Z tohoto důvodu rozhodně stojíme o to, aby se mentor s kontraktem seznámil ještě před jeho 

podepsáním a mohl k němu poskytnout studentovi zpětnou vazbu. 
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Student na pracovišti odborné praxe 

Již při plánování praxe mentor zvažuje, jaké aktivity student bude vykonávat pod dohledem a jaké je schopen 

vykonávat samostatně. Současně s tímto určí úsek pracoviště, na kterém bude student aktivity vykonávat, 

a odpovědnou osobu, která bude za průběh aktivity odpovědná a bude studenta podporovat a následně mu 

poskytne zpětnou vazbu. V průběhu praxe tedy není nutné, aby mentor trávil se studentem veškerý svůj čas. 

Je stejně dobře možné, že bude především koordinátorem studentových aktivit. 

Důležité však je, aby student měl možnost kontaktu se osobou sociálního pracovníka a netrávil veškerý čas 

náplní práce pracovníka v sociálních službách. Identifikace studenta se sociální prací jakožto profesí 

(a sociálním pracovníkem, který je jejím nositelem) je cílem prostupujícím všemi praxemi studentů. 

 

Začátek praxe 

• Pokud nebyl podepsán již před praxí, tak 1. den praxe podepisuje mentor kontrakt. 

• Mentor společně se studentem vypracuje plán praxe vzhledem k potřebám pracoviště a ke 

stanoveným cílům učení, které si student na praxi přináší. 

• Mentor dále seznamuje studenta s chodem zařízení, s organizační strukturou, náplní práce 

jednotlivých pracovních pozic a se specifiky role sociálního pracovníka. 

 

Průběh praxe 

• Hlavním úkolem mentora je provázet studenta na praxi – přidělovat mu činnosti odpovídající jeho 

schopnostem a možnostem pracoviště. 

• Povinností studenta je absolvovat praxi ve 100 % stanoveného rozsahu. V případě absence 

si student po dohodě s mentorem nahradí zmeškané hodiny v jiném termínu. 

• Pokud to pracoviště umožňuje, může student strávit část praxe činnostmi mimo pracoviště, 

např. čtením dokumentů, manuálů, studiem jiných materiálů či plněním úkolů souvisejících 

s činností organizace. Maximálně se může jednat o poměr 6 hodin na pracovišti a 2 hodiny 

samostudia za den. 

• Mentor potvrzuje Evidenci docházky studenta na praxi a dodržování pracovní doby. 

• Během praxe mohou být studenti monitorováni tutorem. O této skutečnosti tutor informuje 

mentora předem. Monitorování probíhá zpravidla formou osobní návštěvy tutora na pracovišti 

a rozhovorem se studentem i mentorem. 

 

Zakončení praxe 

• V závěru praxe mentor poskytne studentovi závěrečnou evaluaci. Součástí této evaluace by měla 

být i diskuse nad vyplněným Hodnocením studenta, včetně doporučení mentora pro jeho další 

rozvoj. 

• Hodnocení je zprávou od mentora směrem ke studentovi. Je to důležitý podnět pro jeho další osobní 

i profesní růst. Škola k obsahu hodnocení nepřihlíží při udělování klasifikace, tj. zpětná vazba 

mentora nemá negativní vliv na splnění studijních povinností. 

• Mentor má možnost vyžádat si hodnocení pracoviště v podobě zpětné vazby od studenta. 
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Tipy pro úspěšnou spolupráci mentora a studenta 

• Využít prostor ve školním katalogu praxí a poskytnout studentovi ještě před praxí dostatek informací 

o náplni praxe, představách a očekáváních mentora. 

• Setkat se se studentem ještě před zahájením praxe, probrat jeho připravované cíle učení a motivaci 

ke zvolené praxi. 

• Při zahájení praxe předat studentovi informace o skupině klientů, se kterou bude pracovat, aby byl 

schopen na specifické projevy klientů reagovat. A minimalizovat vznik konfliktních situací. 

• V rámci prevence některých mimořádných situací doporučujeme také seznámit studenta s postupy 

obsaženými ve vnitřním předpisu organizace, který se touto oblastí zabývá. 

• Průběžně studentovi poskytovat zpětnou vazbu jako prostředek korekce nebo posílení jeho chování. 

• Využít podporu ze strany tutora odborné praxe ve chvíli, kdy mentor není zcela spokojena s jeho 

působením na pracovišti. 

• V případě potřeby poskytnout tutorovi (nebo zástupci Střediska praktického vzdělávání) zpětnou 

vazbu za účelem zkvalitnění přípravy studentských praxí. 

• Při výkonu role mentora se inspirovat vlastní zkušeností s osobností, která Vás formovala během 

studia nebo na počátku profesní dráhy. 

• Mít na paměti, že sociálními pracovníky se nerodíme, ale stáváme, a to často za náročných situací. 

Další možnosti spolupráce mentorů a školy 

• Mentor má možnost kdykoli během roku aktualizovat informace v Katalogu praxí, v této věci 

kontaktuje koordinátora praxí. 

• Mentor má možnost účastnit se aktivit pořádaných školou (např. Setkání tutorů, mentorů 

a studentů; kurz Efektivní mentoring v praxi sociálních služeb). 

• Škola je otevřená k podnětům pro další spolupráci. 

Těšíme se na spolupráci.  

Za tým Střediska praktického vzdělávání 

 

Mgr. Štěpán Žáček 

vedoucí Střediska praktického vzdělávání 

mail: stepan.zacek@caritas-vos.cz 

tel.: 777 713 455 

 

Bc. Marie Badalová, DiS. 

koordinátorka odborných praxí 

mail: marie.badalova@caritas-vos.cz 

tel.: 777 713 403 
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