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Úvod 

 
Vážená čtenářko, vážený čtenáři, 
 
předkládáme vám výroční zprávu o činnosti za studijní rok 2005/2006. Jaký byl 

uplynulý rok? Velice hektický, naplněný prací, činorodou a tvůrčí činností. Mám-li 
vyjmenovat jen ty nejdůležitější milníky, bude sem patřit zahájení realizace projektu 
Vzdělávání zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb, prodloužení platnosti akreditace 
bakalářských studijních programů realizovaných ve spolupráci s Cyrilometodějskou 
teologickou fakultou UP Olomouc, příprava nové koncepce vyššího odborného studia, vč. 
přepracování materiálů k akreditaci studijních oborů diplomovaných specialistů Charitativní 
a sociální práce a Sociální a humanitární práce, vypracování projektu Partnerstvím ke zvýšení 
úrovně praktického vzdělávání a lepšímu uplatnění na trhu práce, dokončení rekonstrukce 
hlavního objektu školy na Náměstí republiky 3, příprava oslav 10. výročí činnosti školy 
a v neposlední řadě zřízení školy jako školské právnické osoby a její zařazení do rejstříku 
školských právnických osob.  A to vše vedle realizace hlavního poslání školy a stálé snahy 
o všestranně maximálně kvalitní práci, k čemuž patří mnoho a mnoho dalších aktivit, činností, 
řešení každodenních problémů, starostí, ale také radostí a zadostiučinění. Na následujících 
stránkách se pokusíme Vás o tom všem informovat. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Mgr. Martin Bednář, Ph.D. 
 ředitel školy
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1. Charakteristika školy 

 
1.1 Historie školy 

CARITAS – Vyšší odborná škola sociální byla založena 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 
sdružuje školy poskytující vysoce kvalitní vyšší odborné i vysokoškolské vzdělání v oboru.  

Je samostatným právním subjektem, v jejímž 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 Křížkovského 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 
Posláním CARITAS – Vyšší odborné školy sociální je příprava kvalifikovaných, 

všeobecně a  odborně vzdělaných sociálních pracovníků schopných samostatně působit 
v charitní a sociální práci ku prospěchu potřebných občanů všech věkových skupin, a to  
s ohledem na moderně koncipované komplexní služby a křesťanský přístup ke klientovi. 

Považujeme křesťanské pojetí člověka a společnosti za svůj závazek. Proto chceme 
studujícím zprostředkovat kromě kvalifikovaného a prakticky zaměřeného vzdělání rovněž 
impulsy k tomu, aby mohli své praktické povolání vykonávat v křesťanské zodpovědnosti 
a nabízet jim podporu v celostním rozvoji jejich osobnosti zahrnující i dimenzi víry. 
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2. Studijní obory 
 
2.1 Organizace studia 

Studium je pro denní formu tříleté, pro dálkovou čtyřleté. Organizace a 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, a to 
jednou za měsíc, v pátek a sobotu. Učební plán je koncipován multidisciplinárně. Skládá se ze 
všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů tak, aby se studenti naučili komplexnímu 
přístupu při řešení problémů. Zájmová profilace je umožněna tím, že část předmětů je 
výběrových a nad rámec povinné výuky jsou zařazovány i předměty volitelné. Z počátku 
studia převažuje teoretická výuka, ke konci studia více praktická výuka. 

Zahájení školního roku pro denní studium proběhlo 5. 9. 2005, pro dálkové studium 
16. 9. 2005. 

Cílem studia je příprava kvalifikovaného sociálního pracovníka, který je kvalitním 
způsobem připraven pro budoucí uplatnění, a to zejména s ohledem na moderně koncipované 
komplexní služby a křesťanský přístup ke klientovi. 

Studium se ukončuje absolutoriem. Student, který úspěšně vykonal absolutorium, 
obdrží diplom absolventa vyšší odborné školy s označením "diplomovaný specialista v oboru 
„Charitní a sociální činnost" nebo v oboru „Sociální a humanitární práce“ a vysvědčení 
o absolutoriu. 

Kromě toho škola organizuje řadu vzdělávacích aktivit od několikadenních seminářů 
a výcviků až po dlouhodobé kurzy. Jsou určeny jak studentům, tak odborné veřejnosti. Na 
jejich vedení se podílejí naši i zahraniční odborníci. Škola má intenzivní kontakty se 
vzdělávacími institucemi a profesními organizacemi u nás i v cizině a je účastníkem 
mezinárodních programů.  

 
2.1 Charitní a sociální činnost – kód oboru 75-32-N/002 

Jedná se o stěžejní obor, který je určen zájemcům o sociální práci zejména v oblasti 
sociálních služeb. Absolventi nacházejí uplatnění v sektoru neziskových, církevních, státních 
či samosprávných organizací. Zde se uplatní jako sociální pracovníci, vychovatelé, případně 
v dalších funkcích zahrnujících oblast sociální práce, výchovného působení a podpory zdraví. 
Absolventi bakalářského studia mají rozšířené kompetence zejména v oblasti pastorační a                              
manažérských dovedností.Tento obor lze studovat jak denní, tak dálkovou formou. 

 
2.2 Sociální a humanitární práce – kód oboru 75-32-N/008 

Obor Sociální a humanitární práce není vyučován nikde jinde v České republice. 
Zaměřuje se na problematiku práce s menšinami, kvalifikovanou pomoc migrantům či 
imigrantům a profesionální působení v rámci humanitární pomoci. Studium je tříleté, zahrnuje 
celou řadu netradičních výukových aktivit a má pouze denní formu. 
Absolventi oboru Sociální a humanitární práce se uplatní v organizacích, které realizují 
sociální práci ve vztahu k národnostním a jiným minoritám. Vzhledem k očekávanému 
rozvoji této problematiky se bude jednat o všechny úrovně institucí v rámci samosprávy, 
státní správy a celého neziskového sektoru. Lze předpokládat určitou specializaci v rámci 
běžně vykonávané sociální práce, ale také specifické formy pomoci poskytované 
v uprchlických táborech, ghetech apod. Významnou oblastí je pak uplatnění v humanitárních 
misích. 
Bakalářské studijní programy rozšiřují kompetence zejména v oblasti sociálního 
managementu a pastorační činnosti. 
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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 možnost 
plnění odborné praxe v plné šíři předepsané osnovami. Náboženská orientace není podmínkou 
studia. 
 
3.2 Kriteria 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 soutěžích, 

olympiádách 
- životopis 
- písemně zpracované odpovědi na tyto otázky: Jak si představujete povolání sociálního 

pracovníka, v čem vidíte jeho úskalí, obtíže, pozitiva? Jakou máte vlastní zkušenost 
vztahující se k sociální práci? Jakou máte představu o vašem budoucím uplatnění? Proč 
se hlásíte právě na CARITAS – VOŠs a co od ní očekáváte? K čemu vám bude znalost 
základů teologie? 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, formální stránka. 
 
2) Z písemného testu, který se skládal z všeobecných znalostí a zkoušky z cizího jazyka. 

U oboru Charitní a sociální činnost si studenti mohli vybrat mezi německým, anglickým 
nebo ruským jazykem, u oboru Sociální a humanitární práce byla povinná angličtina. Pro 
přípravu na zkoušky z cizích jazyků byl doporučen rozsah dvacíti lekcí učebnic pro jazykové 
školy. 

 
3) Třetí částí byl osobní motivační pohovor, jehož cílem bylo zjištění osobnostních 

      předpokladů a motivace pro studium obou oborů. 
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  0 – 160 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 proběhlo 6. – 8. června 2006 

a druhé kolo bylo 29. srpna 2006. 
 
 

  1. kolo 2. kolo 
V obou kolech 

jsme přijali   přihlášených dostavilo 
se  přihlášených dostavilo 

se  

obor ChaSoC 
denní 145 127 18 17 53 

obor ChaSoC 
dálkové 185 165 61 48 60 

obor SoHuP 
denní 93 82 14 12 29 
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4. To nejdůležitější v roce 2005/2006 
 
4.1 Prodloužení platnosti vysokoškolské akreditace 

Dne 30.12.2005 vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodnutí 
o prodloužení akreditace bakalářskýcgh studijních oborů Sociální a humanitární práce 
(studium prezenční) a Charitativní a sociální práce (studium prezenční a kombinované). 
Přestože zásadní penzum práce bylo odvedeno v roce předchozím, vyžádal si tento proces 
ještě několik konzultací s pracovníky akreditační komise a zejména úprav předložených 
materiálů. Nejzásadnější změnou je zkrácení všech forem studia na tři roky, zeštíhlení 
studijních plánů, aktualizace skladby předmětů i jejich obsahů, propracování forem 
spolupráce s CMTF UP Olomouc. Velice podstatný je v této souvislosti vznik nové katedry 
Křesťanské sociální práce na teologické fakultě, na čemž měli pracovníci školy velice 
významný podíl. Zástupcem vedoucího katedry se stal zástupce ředitele CARITAS – VOŠs 
pro záležitosti studijní ThLic. Jakub Doležel. 

 
4.2 Změna právní formy školy 

V souvislosti s novým školským zákonem dne 27.2.2006 zřídil olomoucký arcibiskup 
Mons. Jan Graubner školskou právnickou osobu Caritas – Vyšší odbornou školu sociální 
Olomouc. Do rejstříku školských právnických osob byla zapsána ke dni 5.5.2006. Při této 
příležitosti byla změněna také dosavadní adresa školy z Křížkovského 6 na Nám. Republiky 
3. Došlo tak k administrativnímu narovnání skutečného stavu trvajícího již od rekonstrukce 
hlavního objektu školy v roce 2001. 

 
4.3 Akreditace vyššího odborného studia 

Dalším důsledkem nového školského zákona a vyhlášky o vyšších odborných školách je 
nová povinnost akreditovat vzdělávací programy. První žádost škola připravila ve velice 
krátkém čase, neboť ji ministerstvu školství předložila již 20.5.2005, tedy za necelých pět 
měsíců platnosti této legislativy. Ministerstvo školství však v rozporu se zákonem na tuto 
žádost vůbec nereagovalo. Z tohoto důvodu a také proto, že v průběhu vysokoškolské 
akreditace byly učební dokumenty přepracovány ředitel školy 5.12.2005 tuto žádost zrušil. 
V následujících měsících byla vypracována nová žádost která byla ministerstvu zaslána dne 
15.3. 2006. Oba studijní obory byly podstatným způsobem inovovány, obor charitní a sociální 
činnost byl přejmenován na obor charitativní a sociální práce. Zásadní změnou bylo zkrácení 
dálkového studia na tři roky. Po obsahové stránce byly v obou případech jinak strukturovány 
praxe, zařazeny nové výcviky a soustředění do povinných aktivit, snížen počet vyučovaných 
hodin a celkově revidován obsah výuky. Na tuto žádost odpovědělo MŠMT  27.6.2006. 
Žádosti nebyly akreditační komisí doporučeny ke schválení. Důvodem bylo nesprávné 
používání terminologie, např. studijní předmět místo předmět, psaní názvů předmětů se 
začátečním velkým písmenem, zařazení předmětu výpočetní technika do povinně volitelných 
místo povinných předmětů, údajně nízká hodinová dotace výuky v dálkovém studiu, což 
ovšem nebyla pravda, neboť posuzovatel nesprávně sečetl výukové hodiny. Vzhledem 
k tomu, že se jednalo o formální a snadno odstranitelné nedostatky, byl opravený materiál dne 
25.8.2006 znovu doručen na ministerstvo. 
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4.4 Tvorba projektu Partnerstvím ke zvýšení úrovně praktického vzdělávání  a lepšímu 

uplatnění na trhu práce 
V rámci operačního programu Rozvoj lidských zdrojů vytvořil tým pracovnic 

a pracovníků  školy v období do konce března rozsáhlý a komplexní projekt.  
Jeho obecným cílem je zlepšit uplatnění absolventů Caritas - VOŠs na trhu práce 

prostřednictvím zdokonalování praktické přípravy studentů a vzdělávání učitelů i partnerů 
v praktické přípravě. Obsahem projektu je zkvalitnění praktického vzdělávání a získávání 
praktických kompetencí při studiu na Caritas - VOŠs. Cílem projektu je především zkvalitnění 
spolupráce s partnerskými organizacemi, ve kterých studenti praxe vykonávají. Intenzívní 
vzájemná kooperace a zvýšení odbornosti spolu s finanční motivací má napomoci ke změně 
v přístupu partnerských organizací při odborném doprovázení studentů celým procesem 
praxe, tzv. mentoringem. Součástí projektu je vytvoření kvalitního odborného i osobního 
zázemí pro studenty, kteří budou praxe v partnerských organizacích vykonávat. Učitelé 
a mentoři se zúčastní dvouletého systematického vzdělávání v oblasti provázení odbornými 
praxemi. 

Vybraní učitelé, kteří se hlavní měrou podílí na praktické přípravě, prohloubí své 
kompetence účastí na vybraných kurzech. 

Pro realizaci projektu škola získala 15 partnerů z celé republiky. Celková hodnota 
projektu je více než 5 mil. Kč a doba trvání 2 roky. 
 
4.5 První rok realizace projektu Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních 

služeb 
Pracovníci Vzdělávacího střediska Caritas VOŠ sociální zahájili realizaci projektu, 

který byl napsán a schválen v předchozím studijním roce. Jedná se o dosud nejrozsáhlejší 
a nejpropracovanější komplexní systém vzdělávání pracovníků sociálních služeb a jejich 
zadavatelů v regionu Střední Morava a obsahuje problematiku na všech organizačních 
úrovních. Doba trvání je 2 roky, hodnota 5 511 tis. Kč, předpokládaný počet účastníků 2 544. 
Tomuto projektu je dále věnována samostatná kapitola. 
 
4.6 Třetí etapa rekonstrukce hlavní budovy školy  

CARITAS – Vyšší odborná škola sociální po svém založení před deseti lety sídlila 
pouze v objektu na Křížkovského ulici č. 6, postupně své aktivity rozšiřovala, a proto ji 
Metropolitní kapitula u sv. Václava poskytla objekt na nám. Republiky 3. Ten ovšem bylo 
nutné zrekonstruovat. Proto v roce 1999 byla provedena oprava zadního křídla, kde je 
umístěna Kolej Caritas. Následně v roce 2001 byla provedena rekonstrukce hlavního objektu 
na nám. Republiky 3. Tehdy byly provedeny hlavní interierové práce (oprava střechy směrem 
do náměstí, opravy podlah, veškeré rozvody, dispoziční změny, vybavení, zprovoznění školní 
jídelny atd.). Nepodařilo se ale zrealizovat vše. Navíc vlivem času se potřeba dokončení 
rekonstrukce ještě zvýraznila. Např. střecha na str. do nádvoří byla v havarijním stavu, okna 
byla vlivem povětrnostních vlivů na hranici životnosti, betonový blok na zahradě se trhal od 
objektu a hrozilo nebezpečí úrazu apod. Aby se podařilo tyto práce dokončit vyvinuli 
pracovníci školy maximální úsilí k získání potřebných finančních prostředků. Byly napsány 
tři projekty, které ovšem byly podány jménem vlastníka objektu Metropolitní kapituly u sv. 
Václava v Olomouci. Na základě dlouhodobého jednání poskytla dotaci německá sponzorská 
organizace Renovabis ve výši 43.000 EUR. Dalším úspěšným projektem byla žádost 
o zařazení mezi významné projekty Olomouckého kraje. Výsledkem bylo poskytnutí dotace 
1,5 mil Kč. Bohužel třetí žádost adresovaná městu Olomouci nebyla akceptována. Přesto se za 
velkého pracovního nasazení všech pracovníků školy, velice účinného přispění, vč. 
finančního, vlastníka objektu a dobrou prací stavební firmy Jaroslav Zendulka a Pokrývačství 
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a klempířství Míček podařilo rekonstrukci v průběhu měsíců června – srpna zrealizovat. Jejím 
obsahem byla rekonstrukce střechy, výměna vstupních vrat a dveří, oprava fasády, nátěry 
oken, zateplení půdní vestavby a  úpravu nádvoří a zahrady. 
 
4.7 Příprava oslav desátého výročí činnosti školy 

Caritas - Vyšší odborná škola sociální byla založena 1. října 1995. Výuka byla zahájena 
v září 1996, proto se pracovníci školy rozhodli oslavit v září 2006 10. výročí zahájení činnosti 
školy. Tyto oslavy tedy nespadají do studijního roku 2005/2006, protože ale veškeré přípravy 
musely být realizovány právě v tomto roce, stručně se o nich zmiňujeme. Základním bodem 
oslav se mělo stát otevření hlavní budovy po dokončení rekonstrukce. Při té příležitosti měla 
být odhalena Socha příběhů. Znamenalo to nejenom sochu vytvořit, čehož se ujal akademický 
sochař Lubomír Dostál, ale také ji instalovat na nádvoří a především sebrat a sepsat příběhy 
lidí, se kterými se studenti setkali na praxi. Tento projekt tedy školu provázel celý studijní 
rok. Velice náročným bylo natočení filmového dokumentu o škole.  To obnášelo celý rok 
shromažďovat obrazový materiál. V průběhu června a července pak byl doplněn o materiály 
archivní, vč. fotografií. Film byl panem Zapletalem z firmy IMPORTA ZZ + VIDEO ZZ za 
vydatného přispění pracovníků školy sestříhán a ozvučen. Dalším materiálem poskytujícím 
informaci o škole, tentokrát o celé její historii byl almanach. Přibližně od ledna, kdy vznikla 
jeho osnova, byly shromažďovány materiály, napsáno několik verzí textu a promýšlena 
celková koncepce, vč. formy grafického zpracování. Celá práce vyvrcholila v červenci 
a v srpnu tak, aby na začátku září mohl být almanach vytištěn. A aby se škola prezentovala 
svým současným tvůrčím a vědeckým potenciálem, byl připraven sborník odborných textů 
učitelů školy. Opět to znamenalo nejen texty napsat, ale sborník uspořádat, zredigovat 
a vytisknout. Jeho názvem se stalo motto oslav „Spravedlnost a služba“. Samozřejmě, že již 
v době tohoto studijního roku bylo nutné připravit a vytisknout pozvánky, plakáty a vůbec 
všechno zorganizovat, vč. slavnostního koncertu cimbálové muziky Hradišťan. O tom, jak se 
to povedlo bude podrobná zpráva ve výroční zprávě následujícího roku.  

 
 
4.8 Vznik odborných sekcí 

Ve snaze o další zkvalitnění a zefektivnění výuky došlo k rozdělení jednotlivých 
předmětů do pěti odborných sekcí, v jejichž rámci probíhají mezipředmětové diskuse 
vyučujících. Diskusi v každé sekci moderuje její vedoucí. Nad jednotlivými sekcemi zůstává 
zachována odborná garance studijních oborů – pro obor Sociální a humanitární práce – 
Ing. Princová, pro obor Charitní a sociální činnost dr. Bednář.  
 
1. Sekce odborné sociální práce zahrnuje předměty: 
Teorie a metody sociální práce, metody sociálního výzkumu, etika, sociální práce s etnickými 
menšinami, ekonomika-řízení, úvod do teologie v sociální práci, fenomén a členění 
charitativní služby, řízení psychosociální pomoci při hromadných neštěstích, personalistika 
a assesment, krizová pomoc/krizová intervence, humanitární práce, kazuistický seminář, blok 
expertů. 
Vedoucí sekce: Mgr. Miroslav Snášel 
 
2. Sekce individuálních základů sociální práce zahrnuje předměty: 
Filozofie, speciální pedagogika, psychologie-obecná+vývojová+osobnosti, zdravotní nauky, 
teologie, teologie v sociální práci, teologie charity, teologie zdraví a nemoci, teologická 
a filozofická antropologie, psychopatologie, psychologie náboženství, aplikovaná 
psychohygiena, úvod do duch. života. 
Vedoucí sekce: ThLic. Jakub Doležel 
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3. Sekce společenských základů sociální práce zahrnuje předměty: 
Právo, mezinárodní právo, sociální politika, sociální učení církve, sociologie, psychologie 
sociální, etnické a menšinové skupiny, ekonomika-základy+neziskové organizace, sociologie 
náboženství, marginalizované skupiny, problematika menšin, marketing, politická geografie, 
socioekonomická geografie, kulturní a sociální antropologie, sociální patologie, 
religionistika., spiritualita současných nekřesťanských náboženství, křesťanské reálie, dějiny 
křesťanského myšlení, teologická dimenze managementu. 
Vedoucí sekce: Ing. Ester Danihelková 
 
4. Sekce praktických kompetencí zahrnuje předměty: 
Supervizní seminář, psychosociální výcvik, úvodní soustředění, zátěžový výcvik. 
Vedoucí sekce: Mgr. Eva Dohnalová 
 
5. Sekce podpůrných kompetencí zahrnuje předměty: 
Výpočetní technika, korespondence, cizí jazyky, prop. seminář, diplomový seminář. 
Vedoucí sekce nebyl stanoven. 
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5. Studijní výsledky 
 
5.1 Studijní výsledky jednotlivých ročníků 
 

Nastoupilo Přerušené 
studium 

mají

Z toho 
opakuje 
ročník

Ukončilo 
studium

Přestoupil
o na 

dálkové/ 
denní 
stud.

Přistoupilo 
z jiné VOŠ

Postoupilo 
do vyššího 

ročníku

1.ročník 
ChaSoC 0 0 12 0 0 45

2.ročník 
ChaSoC 47

z toho 1 
přestup z 

SHP
3 1 1 1 0 46

3.ročník 
ChaSoC 54

z toho po 
přerušení 
studia 1

0 0 1 0 0
z 53 

vykonalo 
absolutorium 

27

1.ročník 
dálkově 
ChaSoC

0 0 18 0 0 41

2.ročník 
dálkově 
ChaSoC

5 1 6 z toho 1 0 44

3.ročník 
dálkově 
ChaSoC

0 0 1 0 z toho 1 33

4.ročník 
dálkově 
ChaSoC

27
z toho po 
přerušení 
studia 1

1 1 0 0 0
z 27 

vykonalo 
absolutorium 

9

1.ročník 
SoHuP 0 0 5 0 0 20

2.ročník 
SoHuP

30

z toho 1 
přestup z 
CHSČ,        

1 po 
přerušení

0 1 0 0 0 30

3.ročník 
SoHuP 1 0 2 0 0

z 12 
vykonalo 

absolutorium 
6

57

25

14

59

50

34



 CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc, Nám. Republiky 3, 779 00  Olomouc 
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 

 14  
     

 
5.2 Absolutorium 

Absolutoriem je zakončeno několikaleté úsilí studentů, kteří zvládli veškeré požadavky, 
které studium přináší. Studenti jsou po ukončení studia připraveni nastoupit do praxe jako 
kvalifikovaní odborníci. Mnozí však pokračují ve studiu na CMTF a snaží 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 zahrnovalo obhajobu absolventské 
práce, zkoušku z cizího jazyka a zkoušku z těchto odborných předmětů: sociální politika, 
metody sociální práce, pedagogika. 
 
Denní studium obor Charitní a sociální činnost 

Řádný termín absolutoria byl stanoven u denního studia na 12. – 16. června 2006. 
Zkušební komisi u studijní skupiny 3.A předsedala PhDr. Eva Klimentová, Ph.D. 
Místopředsedou byl Mgr. Martin Bednář, Ph.D. Skupinovou konzultantkou byla Mgr. Jana 
Synková. Předsedou studijní skupiny 3.B byl PhDr. Antonín Bůžek, Ph.D. Místopředsedou 
byl jmenován ThLic. Jakub Doležel, skupinovou konzultantkou byla Mgr. Hedvika Dudová. 
Předsedy zkušebních komisí jmenoval Krajský úřad Olomouckého kraje a složení zkušebních 
komisí jmenoval ředitel školy Mgr. Martin Bednář, Ph.D. K absolutoriu přistoupilo 37 
studentů třetích ročníků  (17 z 3.A a 20 z 3.B). Úspěšně jej vykonalo 27 studentů (11 z 3.A a 
16 z 3.B) z toho 15 s vyznamenáním (5+10), 9 studentů bohužel u absolutoria neprospělo a 1 
student byl řádně omluven.  
 
Denní studium obor Sociální a humanitární práce 

V tomto studijním roce poprvé vykonávali absolutorium studenti oboru Sociální 
a humanitární práce. Termín zkoušek byl stanoven na 20. – 23. června 2006. Předsedkyní 
zkušební komise byla Krajským úřadem Olomouckého kraje jmenovaná PhDr. Helena 
Skarupská. Místopředsedkyní byla Ing. Ester Danihelková a skupinovou konzultantkou 
skupiny 3.C byla Mgr. Ing. Květoslava Princová. Složení zkušební komise jmenoval ředitel 
školy Mgr. Martin Bednář, Ph.D. K absolutoriu přistoupilo 11 studentů, z nichž 6 prospělo, 4 
neprospěli a 1 student odstoupil.   
 
Dálkové studium 

Řádný termín absolutoria pro studenty dálkového studia byl stanoven na 20. – 23. 
června 2006. Předsedkyní zkušební komise byla jmenovaná Krajským úřadem Olomouckého 
kraje PhDr. Helena Skarupská. Místopředsedkyní byla Ing. Ester Danihelková a skupinovou 
konzultantkou skupiny D4 byla PhDr. Alexandra Pešatová. K absolutoriu přistoupilo 14 
studentů D4. S vyznamenáním absolvovalo 6 studentů, 3  studenti prospěli, 4 bohužel 
neprospěli a 1 student byl řádně omluven.   

 
Opravný a náhradní termín 

Opravného a náhradního termínu 25. ledna 2006 se zúčastnily 2 studentky denního 
studia, které absolutorium opakovaly. Obě prospěly, 1 dokonce s vyznamenáním. V dálkovém 
studiu opakovaly absolutorium 2 studentky, obě rovněž uspěly, také 1 s vyznamenáním.  

Opravného a náhradního termínu 26. září 2006 se zúčastnilo 8 studentů dálkového 
studia. Z toho 3 studenti prospěli, 1 prospěl s vyznamenáním a 4 studenti neprospěli. V tento 
den opakovali absolutorium rovněž 3 studenti oboru Sociální a humanitární práce. Všichni 3 
prospěli. Opravný termín pro studenty denního studia byl stanoven na 27. září 2006. 
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K absolutoriu přistoupilo 12 studentů z obou skupin 3.A i 3.B.  Prospělo 6 studentů, 3 studenti 
s vyznamenáním a 3 studenti neprospěli. 
 
 
5.3 Seznam obhájených absolventských prací 
 

 

Martin Bílek Specifické aspekty sociální práce v dnešní multireligiózní společnosti 1 /2006
Veronika Čtvrtlíková Syndrom týrané ženy vzniklý vlivem domácího násilí 2 /2006
Marie Grycová Vliv televize na socializaci dětí 3 /2006
Marie Habrnálová Péče o lidi s demencí 4 /2006
Zuzana Helmová Humanitární organozace jako součást integr.záchr.systému při řešení mimořádných událostí 5 /2006
Miroslav Hlaváč Možnosti vlastního financování v Poradenském centru Třinec 6 /2006
Radka Hloušková Význam empatie v praxi charitního sociálního pracovníka 7 /2006
Dana Hňoupková Školní integrace zdravotně handicapovaných dětí, její klady a zápory 8 /2006
Lenka Honsárková Život a dílo arcibiskupa Františka Vaňáka 9 /2006
Helena Hradílková Kříž vzkříšeného a jeho význam pro trpícího člověka 10 /2006
Vladimír Jindra Historie charitního domova pro duchovní v Moravci 11 /2006
Aneta Jurčáková Existenciální analýza a logoterapie a možnosti využití v sociální práci 12 /2006
Zuzana Knopfová Umírání v rodinném prostředí 13 /2006
Veronika Kollárová Nezletilí žadatelé o azyl: Holandsko - Česko 14 /2006
Olgy Konšelová Imaginace jako terapeutický prostředek v psychosociálním poradenství 15 /2006
Barbora Kováříková Autistické dítě v rodině (psychologické a sociální důsledky) 16 /2006
Gabriela Kozárková Nová práce v nové zemi, o.p.s. 17 /2006
Alena Kráčmarová Syndrom CAN a jeho vybrané psychosociální důsledky 18 /2006
Michal Láš Život v komunitě 19 /2006
Jakub Lívanský Konopné drogy jako fenomén současného života mládeže 20 /2006
Milena Mahďáková Týrané a zneužívané dítě v Ugandě 21 /2006
Tereza Marková Zvyšování kvality života autistického dítěte pomocí terapeutických metod 22 /2006
Helena Matonohová Dokážeme se bránit šikaně? (Manuál pro děti a rodiče) 23 /2006
Martina Mikolajková Psychosociální problémy adaptace dětí azylantů na základní škole 24 /2006
Petra Mikulášková Pomoc pracovníků OSPOD rodinám dětí s poruchami chování 25 /2006
Petr Müller Raná péče o děti se zdravotním postižením a možnosti sociální podpory jejich rodin 26 /2006
Marcela Nosálová Implementace Programu soužití ve městě Přerově z roku 2002 27 /2006
Denisa Novotná Portacentrum, o.p.s. - pomoc osamělým 28 /2006
Barbora Pešatová Psychosoc.problémy spojené s fenoménem uprchlictví se zaměř.na posttraum.stres.poruchu 29 /2006
Eva Prchalová Slunení paprsek, o.p.s. - aktivizační centrum pro seniory 30 /2006
Zuzana Příleská Skupiny setkání jako alternativa sociální práce se skupinou ( se zaměřením na C.R.Rogerse) 31 /2006
Tereza Skoupilová Vývojová dysfázie a její sociální dopad na jedince 32 /2006
Hana Studeníková Rozvod jako dobové téma současnosti 33 /2006
Lenka Šebelová Kognitivně behaviorální terapie jako forma soc.práce 34 /2006
Lucie Šumberová Sociální fobie a její dopad na kvalitu života 35 /2006
Petra Trefilová Co tvoří kvalitu sociálních služeb se zaměřením na pobytová zařízení pro seniory? 36 /2006
Iveta Vaňhová Analýza komunikačního prostoru u vybraných skupin pomocí kvalitativní metedologie 37 /2006
Jaroslava Vanišová Vybrané aspekty vztahu charitativně-diakonické práce a sociálního učení katol.církve 38 /2006
Jana Vargová Důsledky a vliv předškol.vzděl. romských dětí na úspěšnost v ZŠ 39 /2006
Veronika Vymazalová Služby a péče poskytované osobám s roztroušenou sklerózou 40 /2006
Miloslav Žanta Pracovní rehabilitace - účínný nástroj současné politiky nezaměstnanosti? 41 /2006
Kateřina Žídková Dobrovolnictví v Olonmouci a jeho praktické uplatnění v nezisk.org. s různým typem klientů 42 /2006
Marie Badalová Terapie pevným objetím jako prostředek napravení vztahů mezi rodiči a dětmi 43 /2006
Tomáš Bracek Možnosti sociální podpory pro rodiny s dítětem a poruchou autistického spektra v Jihomor. kraji 44 /2006
Vít Goryl Hipoterapie u dětí s mozkovou obrnou 45 /2006
Jitka Hanáková Senior v domácí péči 46 /2006
Hana Hučíková Terénní pracovník - anylýza pracovního místa 47 /2006
Gabriela Jurášová Problematika poruch chování v dětském věku z pohledu sociálně-právní ochrany 48 /2006
Martina Kabátníková Integrace cizinců ve Francii - spor o identitu 49 /2006
Pavla Kopkanová Svépomocné skupiny jako jedna z forem skupinové sociální práce 50 /2006
Jana Kopuneczová Problematika gender - Ženská otázka a postavení žen v Ugandě 51 /2006
Ing. Zdenka Kumstýřová Zdroje financování Charity Přelouč 52 /2006
Jana Mlčochová Problematika sociální exkluze romské populace na Prostějovsku Asanace lokality U sv. Anny 53 /2006
Marie Pospíšilová Integrace migrantů na pracovní trh Nizozemí x Česko 54 /2006
Martina Prchalová Alergická onemocnění  a jejich sociální dopad na jedince 55 /2006
Ing. Magda Rajndlová Kongregace Milosrdných sester svatého Kříže - jejich sociální a pedagogické působení na Moravě 56 /2006
Alena Vašáková Využívání probační a mediační služby u Okresního soudu ve Vsetíně 57 /2006
Markéta Znojilová Obezita a její sociální dopad 58 /2006
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5.4 Přehled volitelných předmětů ve školním roce 2005/2006 
 
Předmět Vyučující 
Základy znakové řeči Mgr. Svatava Panská 
Mediální strategie Ivo Mludek 
Sportovní a regenerační masáže Marie Dvořáková 
Španělština Mgr. Pavel Res 
Francouzština Gabriela Stoyanová 
Romština Lubomíra Oláhová 
Ruský jazyk - konverzace Mgr. Yelena Belina 
Etická výchova Mgr. Zdislava Vyvozilová, Mgr. Petra Chovancová 
Srbština Mgr. Milan Fürst 
Holandština Petra Hubená, Zuzana Skalická 
Arteterapie Mgr. Tomáš Beníček 
 
 
5.5 Bakalářské studium 

Ve spolupráci s Cyrilometodějskou teologickou fakultou UP Olomouc je souběžně se 
studiem vyšší odborné školy realizován bakalářský studijní obor Charitativní a sociální práce 
a Sociální a humanitární práce, a to na základě smlouvy o spolupráci ze dne 29. 3. 2000, 
respektive 15. 2. 2005. 

Bakalářský studijní program je v obou případech čtyřletý, ovšem v dálkovém studiu je 
možné se do něj zařadit až od druhého ročníku vyšší odborné školy. Bakalářský studijní 
program není možné absolvovat, aniž by student byl zařazen ke studiu vyšší odborné školy. 

Studentům se tak nabízí ideální možnost prodloužením studia o jeden rok získat 
vysokoškolský bakalářský diplom. 

Imatrikulace studentů 1. ročníku prezenčního studia proběhla 12. září 2005, 
imatrikulace, v kombinované formě studia 10. září 2005. K 31. říjnu 2005 bylo v bakalářském 
studijním programu v prezenční formě oboru Charitativní a sociální práce 193, 
v kombinované formě 155 a v oboru Sociální a humanitární práce 63 studentů. Ve dnech 29.5. 
– 2.6. 2006 absolvovalo 36 studentů státní závěrečnou zkoušku bakalářského studijního oboru 
Charitativní a sociální práce a získali titul bakalář (Bc.). Z toho bylo 19 studentů 
z prezenčního a 17 z kombinovaného studia. 
 
 
5.6 Vznik Katedry křesťanské sociální práce Cyrilometodějské teologické fakultě UP 

Od 1. ledna 2006 byla na CMTF UP zřízena Katedra křesťanské sociální práce a to jako 
výsledek dlouholeté spolupráce této fakulty s CARITAS-VOŠ sociální při zajišťování 
bakalářského studijního programu Sociální politika a sociální práce. Odborná charitní 
a diakonická veřejnost tak získala poprvé v dějinách České republiky partnera na univerzitní 
úrovni, jehož úkolem je reflektovat, podporovat a inspirovat zejména církevní sociální práci. 
Vedoucím katedry byl jmenován prof. Heinrich Pompey, dlouholetý profesor pastorální 
psychologie ve Würzburgu a v letech 1988-2004 ředitel univerzitního Institutu pro nauku 
o charitě a křesťanskou sociální práci v německém Freiburgu. Prof. Pompey spolupracuje na 
charitativně-diakonických projektech kromě Německa také ve Španělsku, v Rumunsku, na 
Slovensku a v Jižní Koreji.  

Kontakt na novou katedru je možný přes sekretářku Mgr. Šotolovou (585637193) nebo 
přes zástupce vedoucího katedry ThLic. Doležela (jakub.dolezel@caritas-vos.cz). 

 

mailto:jakub.dolezel@caritas-vos.cz
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5.7 Mimořádné přednášky 

Kromě snahy o vysokou úroveň výuky a co nejužší spolupráci s praxí je základním 
prostředkem pro kvalitní přípravu studentů setkávání s mimořádnými osobnostmi. Zejména 
studenti oboru Sociální a humanitární práce mají v letním období 1., 2. i 3. ročníku zařazen 
týdenní Blok expertů. Jedná se o specifickou výukovou formu, jež umožňuje zařadit  do 
výuky přednášky či semináře významných odborníků humanitární pomoci. Ve školním roce 
2005/2006 školu mj. navštívili: 
 

datum host akce 
13. 9. 2005 PhDr. Ludmila Čírtková přednáška „Děti a mládež jako pachatelé trestné činnosti“ 
26. 9. 2005 JUDr. Cyril Svoboda beseda se studenty 
5. 10. 2005 Mgr. Pavel Veselský „Internetové poradenství“ 
1. 11. 2005 Mgr. Denisa Nečasová  „Historie feministického hnutí“ přednáška/beseda – Jeden svět 

15. 11. 2005 Tamara Akulasvili Beseda „Uprchlictví“ 
29. 11. 2005 Milan Štefanec  „Lidská práva ve střední Asii“ přednáška/beseda – Jeden svět 
30. 11. 2005 Richard Kořínek  „Rozdělení drog“ 
30. 11. 2005 Ing. Věra Roubalová „Sociální práce s žadateli o azyl“, „Problematika uprchlictví“ 

1. 12. 2005 Dr. Marek Jukl „Červený kříž – humanitární právo“ – SOHUP 
9. 2. 2006 Petr Sobek „Techniky fotografování v nebezpečných oblastech“ 

13. – 17.2.2006 Blok expertů  
13. 2. 2006 PhDr. Tomáš Pštross, PhDr. 

Jiřina Šiklová 
„Uplatnění principu lidských práv v zahraniční politice“  

14. 2. 2006 Thomas Preindl, Sabine Wartha – 
vedoucí oddělení humanitární 
krizové pomoci Caritas Austria 

„Práce „ERST“ týmů při okamžité pomoci po katastrofách“  

15.2.2006 Tomáš Haišman – ředitel odboru 
migrační a azylové politiky 
ministerstva vnitra ČR 

Azylová politika v ČR a v EU - vývoj situace, 
právní rámec  

16.2.2006 Petr Kovanda – náčelník štábu 
Středisko civilně-vojenské 
spolupráce a psychologických 
operací 

CIMIC a humanitární organizace  

17. 2. 2006 Saida Labraymi – belgičanka 
marockého původu zabývající se 
postavením muslimských žen v 
Evropě 

„Muslimové v Evropě“ blok expertů 

13. 3. 2006 Kateřina Dobrozemská, DiS. Drogová závislost 
16. 3. 2006 Prof. Vladimír Janout, CSc. „Tropická a cestovní medicína“ 
22. 3. 2006 Faríza Koteva Beseda se studenty o Čečensku 

6. 4. 2006 James Whitney Hill výuka sociální práce 
11. 4. 2006 prof. Heinrich Pompey přednáška "Psychologicko-teologické základy poradenství" 
11. 4. 2006 Robert Sutorý přednáška "Terénní práce s Romy" 
20. 4. 2006 Dr. Lina Kashyap Sociální práce s rodinou v Indii 
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5.8 Studijní soustředění 

Týdenní studijní soustředění mimo prostory školy umožňuje nejenom realizaci 
netradičních aktivit, ale poskytuje dostatek příležitostí k prožití specifických situací, rozšíření 
praktických dovedností a schopností a v neposlední řadě navázání neformálních kontaktů. 
Proto má v učebním plánu denního i dálkového studia nezastupitelný význam.  
 
Studijní soustředění dálkového studia 

Soustředění dálkového studia pro 1. a 2. ročník proběhlo v termínu od 16. do 20. ledna 
2006 v Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku. Vzhledem k velkému počtu studentů a omezené 
ubytovací kapacitě byl program koncipován pro každý ročník zvlášť. Studentům 1. ročníků 
byl určen program v době od pondělí 16. 1. 2006, 9:00 hodin do středy 18. 1. 2006, 12:00 
hodin. Studenti 2. ročníků navazovali zahájením ve středu 18. 1. 2006 ve 13:00 hodin 
a studijní soustředění ukončili v pátek 20. 1. ve 14:30 hodin. Část programu byla pro studenty 
obou ročníků povinná, neboť byla věnována doplnění výuky vybraných studijních předmětů. 
Z volitené části programu si studenti vybírali účast na přednáškách tak, aby souhrn jejich 
celkové účasti na přednáškách byl v rozsahu minimálně 16-ti vyučovacích hodin. 
 
Povinná část:  
První pomoc (1. ročník) – Mgr. Petřeková, 
Povinná jazyková cvičení (1. a 2. ročník) – Mgr. Synková, Mgr. Dudová, doc. Vychodilová, 
Sociální politika – řešení modelových situací v oblasti stanovení ŽM a HSP (2. ročník) – 
dr. Bednář. 
 
Volitelná část: 
Velké osobnosti historie sociální práce – manželé Barnettovi – ThLic. Doležel, 
Sociální stát – Mgr. Žáček, 
Komunikace se zdravotně handicapovanými – film a diskuze – dr. Bednář, 
Jak se žije se zrakovým postižením – služby Tyfloservisu – Mgr. Haiclová, 
Proč jsem se rozhodl(a) pomáhat? – práce s motivy z psychoanalytického a spirituálního 
hlediska – ThLic. Doležel, 
Solidarita v mimokřesťanských kulturních okruzích – ThLic. Doležel, 
Historie CARITAS – VOŠ sociální – dr. Bednář, 
Velké osobnosti historie sociální práce – První sociální ženská škola v Berlíně a Alice 
Salamonová – ThLic. Doležel, 
Jak motivovat nemotivované klienty? – PhDr. Svoboda, 
Kdo a proč zapaloval auta? – sociologická odpověď na pařížské události z listopadu 2005 – 
Mgr. Šlechtová, 
C. R. Rogers  a terapie zaměřená na člověka – Mgr. Snášel, 
Krizová intervence – Mgr. Šaňáková, 
Chci pracovat v Charitě/Diakonii: s čím a nakolik se mám identifikovat – ThLic. Doležel, 
Kapitoly z fundraisingu – Ing. Danihelková. 
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Studijní soustředění denního studia 

Studenti 1. a 2. ročníků denního studia oboru Charitní a sociální činnost prožili týden 
od 24. do 28. dubna 2006 ve středisku mládeže Archa v Rajnochovicích. Protože v denním 
studiu je dostatek prostoru na výuku v průběhu školního roku, bylo možné připravit skutečně 
bohatý a pestrý program volně navazující na obsah jednotlivých studijních disciplín, či 
obsahující takové aktivity, které přispívají k osobnímu růstu studentů. Volitelné přednášky 
mohou nabídnout zajímavé informace o problematice, která studenta nejvíce zajímá. Studenti 
si mohli kromě účasti na povinném programu vybrat z pestré nabídky volitelných přednášek 
či seminářů. Ve volném čase se dostalo i na výlety do okolí, pěší pouť na svatý Hostýn, 
sportování, ale také posezení u krbu či v baru, zpěv s kytarou, promítání filmů a školních 
dokumentů. 
 
Povinný program: 
Ověřování naplňování standardů kvality sociálních služeb – dr. Bednář, 
Holocaust – osobní zkušenosti, diskuze – M. Dobrý, 
Sebezkušenostní a sebepoznávací aktivity – PhDr. Pešatová, PhDr. Lemrová, Ph.D., 
Etické otazníky potratu a umělého oplodnění – Mgr. Petřeková, 
Krizová intervence v kontextu domácího násilí – Mgr. Šaňáková, 
Individuální sociální práce (přístup zaměřený na člověka – C. G. Roggers) – Mgr. Snášel. 
 
Volitelný program: 
Sexualita lidí s mentálním handicapem – dr. Bednář, 
Člověk jako bytost erotická – ThLic. Pastuszak, 
Systemická terapie v praxi – praktický nácvik vedení rozhovoru s klientem – 
Mgr. Paloušková, 
Duchovní správa ve věznici – P. Petrík, 
Jak rozumí pomáhání příslušníci jiných náboženských kultur? – ThLic. Doležel, 
Sociální práce v kontextu Fondu ohrožených dětí – případová studie – R. Brzobohatý, DiS., 
Občanské sdružení Pod křídly – vlastní zkušenosti s pěstounskou péčí – E. Smrčková, 
Aby pohovor s dítětem nebolel aneb vyjádření nezletilého v sociálně-právní ochraně dětí – 
Mgr. Boková, 
Systém prevence kriminality v ČR (prezentace konkrétních programů) – M. Poláček,  
Expedice ORINOKO 2002-2004 – T. Brabenec, 
Falešné představy o Bohu: jaké jsou ty moje? – ThLic. Dožel, 
Práce terénního pracovníka v romských lokalitách – první kontakt – R. Sutorý, 
Analýza reportáže o sociálních službách – dr. Bednář, 
Jak se žije s HIV, AIDS – interaktivní beseda s HIV pozitivním – V. Kováč, 
Základní témata existenciální analýzy a logoterapie – ThLic. Machan, 
Židovské tradice a tance – Z. Knopfová, 
Pouť na sv. Hostýn – Mgr. Snášel, 
Exkurze do SOS vesničky Chvalčov – Mgr. Petřeková, 
Úvod do mediální gramotnosti aneb nenechte se zabít sdělovacími prostředky – I. Mludek, 
Dynamika neverbálního chování a prožívání při práci s tělem a smyslovou deprivací – 
PhDr. Svobodová, 
Rodičovská identita a role dítěte – Mgr. Šlechtová, 
Celodenní zážitkový program – Salesiáni. 
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Zátěžový výcvik 
V týdnu od 17. do 21. listopadu 2005 proběhl pětidenní zátěžový výcvik druhého 

ročníku oboru Sociální a humanitární práce. 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. V loňském roce proběhl výcvik za pomoci AČR ve 
vojenském prostoru u Vyškova. Letos byl výcvik přesunut do táborového střediska 
Rajnochovice. Organizaci převzala Agentura Pavla Kolínského.  

Program výcviku byl zaměřen na komunikaci mezi jednotlivci a skupinami, vedení 
týmů v krizových situacích, použití různých metod k překonání extrémních překážek, nácvik 
evakuace, bezpečnost při řešení náročných úkolů apod. To vše bylo organizováno použitím 
zátěžových, taktických, psychologických aj. her. Není lehké být stále vystaven fyzické zátěži, 
únavě, stresu… Výcvik prověřil a prokázal fyzickou a psychickou odolnost jednotlivců          
a skupin. Jak při plnění jednotlivých úkolů, tak při celkové zátěži pobytu v Hostýnských 
vrších.  
 
Psychosociální výcvik 

Psychosociální výcvik zprostředkovává studentům v návaznosti na teoretickou přípravu 
zážitkovou aktivitu bezprostředně důležitou pro práci v pomáhajících profesích. Je zaměřen 
nejen na odborné znalosti a pozitivní motivaci, ale také na zjištění a rozlišení určitých 
schopností a specifickcýh sociálních dovedností. Psychologické techniky, hry a modelové 
situace poskytují účastníkům široké spektrum srovnání (zpětné vazby) a intenzivních prožitků 
z procesu sebepoznání. 

Každoročně jej na Svatém Hostýně pod vedením zkušených lektorů PhDr. Iva 
Gabrhelíka, CSc. a Mgr. Jany Palouškové absolvují studenti 3. ročníku. Ve školním roce 
2005/2006 byli vzhledem k velkému počtu rozděleni do tří skupin: 

• 3. – 7. 10. 2005 - 3. ročník CHASOC – 1. skupina, 
• 21. – 25. 11. 2005 3. ročník SOHUP, 
• 6. – 10. 2. 2006 – 3. ročník CHASOC – 2. skupina. 
  

 
5.9 Odborná praxe 

Organickou součástí výuky na naší škole je odborná praxe. Ta představuje praktický 
nácvik metod osvojených teoretickým studiem a umožňuje studentům konfrontovat teoretické 
představy o sociální práci se skutečností. Studenti si mohou vybrat z více než 200 místních, 
národních i zahraničních zařízení. Praxe probíhají v nestátních neziskových organizacích 
(např. v zařízeních sítě Caritas), stejně jako v institucích veřejné správy. Seznam pracovišť 
odborné praxe tvoří Přílohu č. 2. 
 
 Odborná praxe oboru Charitní a sociální činnost 

Odborná praxe oboru Charitní a sociální činnost probíhá v charitních, sociálních 
a jiných vhodných zařízeních a institucích různého typu, aby byla umožněna profilace 
studenta.  

V denním studiu je v prvním a druhém období zařazena motivační týdenní praxe, ve 
třetím období každý student absolvuje řízenou praxi ve čtyřech různých organizacích 
z hlediska typu sociální práce i klientely. Ve čtvrtém období je souvislá čtyřtýdenní praxe. 
V pátém období je zařazena praxe osmitýdenní (studenti mají možnost absolvovat 
ji v zahraničí), v šestém sedmitýdenní zaměřená dle profilace studentů, zejména s ohledem na 
zájem budoucího uplatnění a téma absolventské práce. 

V dálkové formě studia je praxe organizována obdobně v alikvotním podílu. 
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Odborná praxe oboru Sociální a humanitární práce 
Organizace výuky je uspořádána tak, že praxe vhodným způsobem doplňuje teoretickou 

výuku, zároveň však umožňuje systematickou teoretickou přípravu a zhodnocení praktických 
zkušeností. Přímá praxe na pracovišti činí 17 týdnů (680 hodin), navazující supervize 60 
hodin.V prvním ročníku je praxe realizována v letním období týdenními až dvoutýdenními 
pobyty v sociálních zařízeních a institucích. Letní období druhého ročníku zahrnuje 
dlouhodobá souvislá praxe dle profilace studentů, zejména s ohledem na zájem budoucího 
uplatnění a téma absolventské práce. Minimálně část této praxe by studenti měli absolvovat 
v zahraničí. Škola nabízí dostatečný počet míst v různých, zejména východoevrpských, ale 
také asijských či afrických zemích. 

Letos již podruhé odjeli studenti 2. ročníku oboru Sociální a humanitární práce na 
dlouhodobé praxe do zahraničí. Tyto praxe jsou povinnou součástí jejich studijního plánu. Na 
2-3 měsíce odjelo 30 studentů do celkem 14 zemí.  

Ve 2. polovině února odjeli již na Srí Lanku, do Gruzie, do Ugandy, Francie, 
Holandska, na Slovensko, na Ukrajinu, do Arménie, Srbska, Makedonie, Kosova, Moldavie, 
Rumunska a Turecka. Ve dvanácti zemích je hlavním partnerem školy místní Charita, 
v případě Srí Lanky je to Nadace Člověk v tísni při ČT a v Holandsku jsou to holandské 
organizace, které poskytují pomoc uprchlíkům.  

Obor Sociální a humanitární práce připravuje studenty zejména na pomoc po 
katastrofách, pomoc následnou, pomoc uprchlíkům a menšinovým skupinám. Proto studenti 
v zahraničí pracují v projektech, které se této problematiky dotýkají – v romských 
komunitních centrech a komunitách (Slovensko, Rumunsko, Francie, Srbsko), poradnách 
a střediscích pro uprchlíky (Ukrajina, Holandsko, Turecko, Srbsko, Arménie), zabývají se 
problematikou dobrovolných návratů migrantů (Gruzie), problematikou dětí z ulice  
(Ukrajina, Turecko, Rumunsko, Moldavie), týraných a obchodovaných žen (Arménie, 
Moldavie), propuštěných vězňů (Ukrajina), rehabilitací komunit po katastrofě (Srí lanka) 
i rozvojovou pomocí – vzdělávání a adopce na dálku (Uganda) stejně jako projekty rozvoje 
drobného podnikání (Gruzie, Moldavie). V místních Charitách se seznamují s projekty 
domácí péče a péče o staré lidi, které jsou většinou prvními projekty těchto Charit. 

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 předmětu praxe, přiváží studenti stejně jako v loňském 
roce,  zajímavé a hluboké příběhy osudů klientů a lidí, které během své práce potkali. Tyto 
příběhy spolu se symbolickými kameny jsou potom po jejich návratu prezentovány veřejnosti 
prostřednictvím “sochy příběhů” či různých setkání, výstav a tiskových besed. Všechny 
příběhy jsou také zveřejněny na internetových stránkách školy. 
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5.10 Mezinárodní projekty 
 
Socrates – Erasmus: Výměnné pobyty studentů a učitelů 

 
 

 
CARITAS-Vyšší odborná škola sociální Olomouc získala svůj EUC Charter v roce 

2002. Od té doby postupně rozvíjí svou spolupráci na poli studentských a učitelských mobilit. 
V akademickém roce 2004/2005 jsme začali postupně budovat své první zkušenosti s tímto 
programem. 

Po loňském tříměsíčním studijním pobytu dvou studentů 2. ročníku ve Finsku 
v partnerské škole Polytechnic Turku jsme v lednu 2006 zahájili mobilitu učitelů pobytem 
finské lektory Terhi Entonen-Sirainen, která působila v naší škole ve dnech 30. 1. – 3. 2. 
2006. Jedná se o zkušenou psycholožku s několikaletou praxí v sociálních službách 
specializující se zejména na práci se seniory a s osobami s mentálním handicapem. Studenti 
a pedagogové naší školy tak měli jedinečnou příležitost nahlédnout do metod aktuálně 
používaných ve Finsku při práci s vybranými cílovými skupinami. Paní Entonen-Sirainen 
nabídla celkem čtyři semináře: úvodní seminář představil Finsko a finský systém sociálního 
zabezpečení a sociálních služeb, další tři pak prezentovaly metody práce s vybranými 
cílovými skupinami, a sice se seniory, s osobami s mentálním handicapem a s dětmi 
a mládeží. Semináře byly velmi pozitivně hodnoceny. V rámci svého volného času navštívila 
paní Entonen-Sirainen s obrovským zájmem Ústav sociální péče v Bílsku, Domov důchodců 
a penzion v Olomouci Chválkovicích a oddělení denního pobytu pro děti a mládež 
s vícečetným postižením Slunovrat, které je součástí Ústavu sociální péče Klíč. Ve všech 
zařízeních se setkala s mimořádně motivovanými a vstřícnými pracovníky a spokojenými 
klienty. 

V únoru 2006 další dvě vybrané studentky – Veronika Foltýnková a Veronika 
Koudelová – odcestovaly do Finska. Jejich hostitelem byla tentokráte katedra sociální práce 
v městečku Loimaa, kde má Univerzita aplikovaných věd Turku svou pobočku.  

Na začátku května 2006 návštěvu paní Entonen-Sirainen opětovala Mgr. Ing. 
Květoslava Princová, která svým týdenním pobytem ve Finsku zahájila lektorské aktivity naší 
školy v rámci učitelských mobilit. Již při prvním setkání v roce 2004 projevili finští učitelé 
zájem o přednášky z oblasti humanitární pomoci, protože tento obor se ve Finsku neučí. 
Přednášky Mgr. Ing. Princové se tedy týkaly úvodu do humanitární pomoci – historie, etiky, 
humanitárního práva, standardů, různých příkladů pomoci. Byla to velmi zajímavá zkušenost 
jednak co se týká přednášení v angličtině, tak co se týká studentů. Studenti v Turku měli o 
tento předmět velký zájem, diskutovali i o možnostech konkrétní pomoci z jejich strany.  

Kromě toho rovněž provedla monitoring právě probíhajícího tříměsíčního pobytu výše 
jmenovaných studentek a projednala podmínky spolupráce pro další akademický rok. Našich 
studentů si na této univerzitě váží, považují je za aktivní, pracovité a ukázněné. Díky tomu, že 
naši studenti již dvakrát naši školu dobře reprezentovali, mohou v jarním období školního 
roku 2006/2007 pobývat ve Finsku již 4 studenti Caritas-VOŠs. 

Během svého pobytu ve Finsku se Mgr. Ing. Princová rovněž setkala s finskými 
studentkami, které přijedou v září do Olomouce. Probírali spolu teoretickou i praktickou 
náplň jejich studia i další organizační záležitosti. Studentky se na pobyt v Olomouci velmi 
těší. Pobyt ve Střední Evropě, zejména v Olomouci, je pro naše finské kolegy vždy velkým 
kulturním zážitkem a se svým obdivem k památkám Olomouce se netají. 



 CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc, Nám. Republiky 3, 779 00  Olomouc 
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 

 23  
     

Studium ve Finsku má zase pro naše studenty velký význam zejména v tom, že 
v některých oblastech, které se u nás zatím rozvíjí, jako je například komunitní práce, jsou již 
velmi daleko. O možné spolupráci na rozvoji v této oblasti jsme hovořili s koordinátorkou 
projektů Leonardo, paní Outi Kivinen.  
 
PŘEHLEDOVÁ TABULKA POČTU ÚČASTNÍKŮ 
 

2004-2005 
 

 

Počet vyjíždějících studentů  2  
Počet přijíždějících studentů 0 
Počet vyjíždějících učitelů  0 
Počet přijíždějících učitelů 0 
  
2005-2006 
 

 

Počet vyjíždějících studentů  2 
Počet přijíždějících studentů 0 
Počet vyjíždějících učitelů  1 
Počet přijíždějících učitelů 1 
  
2006-2007 (plán) 
 

 

Počet vyjíždějících studentů 4 
Počet přijíždějících studentů  4 
Počet vyjíždějících učitelů  1 
Počet přijíždějících učitelů 1 

 
 
Účastníci získávají grant € 350 na měsíc v případě studentských mobilit a € 500 na týden v případě učitelských 
mobilit. 
 
 
Leonardo da Vinci Projekt č. CZ/04/A/PL/134307: stáže studentů oboru Sociální 
a humanitární práce 
 

 
 
 
 
 

 
V tomto dvouletém projektu byla s pomocí programu Leonardo da Vinci umožněna 

realizace 14 zahraničních stáží studentům oboru Sociální a humanitární  práce. Účastníky bylo 
13 studentů 2. ročníku. Byli to jmenovitě: Martina Kabátníková, Veronika Kollárová, Marie 
Pospíšilová, Natálie Kadulová, Kristýna Ozsvaldová, Zuzana Helmová, Alžběta Bártová, 
Kateřina Vokounová, Zuzana Lockerová, Kateřina Pražáková, Michal Hančovský, Helena 
Humňalová, Martina Šefčíková.  

 
Hostitelské země:  Fracie, Nizozemí, Rumunsko a Slovensko. 
Délka a doba realizace stáží:  Francie, Nizozemí a Slovensko - 14 týdnů.  
 Rumunsko - 8 týdnů.  
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Hlavními cíly projektu bylo seznámit se s prostředím, ve kterém se budou v budoucnu 

studenti v praktickém životě pohybovat, seznámit se s klientelou, pro kterou budou pracovat, 
s různými přístupy a  metodami práce a zvyknout si na jiné kulturní prostředí a naučit se 
v něm orientovat a pracovat. Kromě těchto cílů si každý účastník definoval své specifické cíle 
částečně před odjezdem a částečně po seznámení s konkrétní situací v zemi.  

Hlavním přínosem pro účastníky bylo získat zahraniční zkušenosti sociální práce 
založené na odlišných teoretických východiscích vycházející ze specifických historických, 
sociálních, ekonomických a kulturních podmínek hostitelské země. Dalším přínosem bylo 
navázání kontaktů pro další mezinárodní komunikaci a spolupráci pro svou budoucí profesi v 
sociálních a humanitárních službách.  
 
Partneři projektu 

Partneři byli vybíráni do projektu na základě praktických zkušeností z dlouhodobé 
spolupráce v rámci mezinárodní sítě Caritas Internationalis. Jednalo se o následující 
organizace: 
 
FRANCIE 

SECOURS CATHOLIQUE - francouzská Charita, patřící do mezinárodní sítě Caritas 
Internationalis. Jejím posláním je bojovat proti všem formám chudoby a sociální 
nespravedlnosti na světě. Je to největší organizace v Evropě, jejíž práce se opírá o práci 
dobrovolníků, kterých ve 4 160 místních organizací pracuje 68 700.  Ve Francii se angažuje 
v projektech týkajících se vězňů, migrantů, sociálně slabých rodin, matek v tísni, sirotků, 
francouzských a rumunských Romů. Secour Catholique organizuje také rekvalifikační kurzy 
pro nezaměstnané. 

FNSAT - národní federace pro sociální činnost s romy a lidmi na cestě. Zaštiťuje pod 
sebou 96 malých organizací, které pracují na evropských programech pro-sociálních poraden. 
Stěžejním úkolem organizace je zajistit sociální pomoc ve všech aspektech hlavně Romům, 
sociálně slabým, imigrantům a přistěhovalcům.  
 
NIZOZEMÍ 

CORDAID – jedna z největších nevládních mezinárodních humanitárních a rozvojových 
organizací na světě, která vznikla spojením několika křesťanských nadací. Cílem je pomoci 
chudým a opomenutým důstojně žít a bojovat za jejich práva. Angažuje se do mírových 
vyjednávání (procesů peace building) a smíření. Působí hlavně v zahraničí. V Holandsku je 
nejvýznamnějším projektem působení ve prospěch imigrantů. 

(SMS) Stichting Mondiale Samenleving  - organizace pro uprchlíky, která byla založena 
v lednu roku 2002 třemi uprchlickými organizacemi: CRAN (Coordinating council for 
Albanias in the Netherland), Stichting DIR (an Ethiopian refugee organisation), FAVON 
(Federation of Afghan refugee organizations in the Netherlands). Cílem SMS je zajistit plnou 
a co nejlépe možnou integraci a socio-ekonomickou spoluúčast uprchlíků ve všech částech 
holandské společnosti. SMS nemá vlastní kanceláře, ale se svolením jiných organizací 
využívá kanceláří v Amsterdamu, Utrechtu, Laidenu, Haagu. 

KdK (Kontakt der Kontinenten) – konferenční hotel a mezinárodní tréninkové centrum, 
které se specializuje na interkulturní komunikaci a management (ICM), mezinárodní 
spolupráci (IC) a ideologie, náboženství a hodnoty (porozumění pro život IRV). Sídlí 
v Soestebergu, v bývalém klášteře. Cílem  je povzbuzení jedinců i skupin k vědomému 
aktivnímu zapojení do multikulturní společnosti, ve které žijí.  

ROS (Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt) - nevládní organizace v Rotterdamu 
zaměřující se na práci s migranty bez dokumentů. Jedná se jak o zamítnuté žadatele tak o 
azyl, či migranty jiného statutu, jejichž pobyt na území Nizozemí  není legalizován. R.O.S. 
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nabízí sociální a právní poradenství, azylové bydlení zejména pro rodiny s dětmi a vytváří 
zázemí pro síť dobrovolnichých služeb. R.O.S. je součástí evropské platformy organizací 
pracujících s migranty bez dokumentů PICUM s centrálou v Brusselu.  

Wijkpastorrat Middeland - Je nevládní církevní organizace v Rotterdamu, jejíž jednou 
činností je práce s ženami migrantkami. Vrámci této organizace působí svépomocná skupina 
ROSA, která sdružuje ženy migrantky a autochtonní, vytváří bezpečné zázemí pro ženy 
v obtížných životních situacích a nabízí sociální a právní poradenství. Organizace je součástí 
evropské sítě ženských organizací ECG (European Contact Group), které se zaměřují na 
prosazování rovných příležitostí pro ženy zejména na truhu práce. 
 
SLOVENSKO 

Charita Košice (ADCH Ke)  - jedna z devíti diecézních charit na Slovensku tvořící 
dohromady Slovenskou katolickou charitu. Cílem organizace je poskytovat sociální a 
charitativní služby na celém území Slovenska a pomáhat starým, opuštěným, postiženým a 
sociálně slabým lidem. Jejich projekty tvoří Domovy pokojného stáří, Azylové domy, 
poradny pro uprchlíky, sociálně slabé, humanitární pomoc, služby domácí péče, domy pro lidi 
s různým postižením …DCHKe je vzhledem ke své poloze více zaměřena na práci 
s Romskou komunitou než ostatní diecéze na Slovensku. 
 
RUMUNSKO 

CARITAS Satu Mare (dále jen CSM) - založena v roce 1990 a dnes nejvýznamnější 
nevládní organizace v kantonech Satu Mare a Maramures (celý sever Rumunska). Projekty 
organizace  pomáhají k povznesení romské komunity. Cílovou skupinou jsou především děti 
z ulice, které patří  v Rumunsku k nejohroženějším. Celkově CSM na 20 místech ve 20 
kantonech organizuje programy pro děti, postižené, staré lidi (domácí péči a domovy) 
programy pro rodiny, zdravotnické programy a programy humanitární pomoci. CSM je 
součástí Caritas Romania, která zastřešuje všechny Charity v Rumunsku. 

CARITAS Bukarest - jedna z největších nevládních organizací ve městě a okolí 
(zahrnuje celou oblast bukurešťské diecéze. Charita se snaží najít řešení pro nejvíce burcující 
problémy a pracuje s různými skupinami lidí – staršími, zdravotně postiženými, mentálně a 
fyzicky postiženými, dětmi z ulice a rodinami se sociálními problémy. Charita už dnes stojí 
na vlastních nohou, ale nadále spolupracuje se všemi organizacemi z okolních zemí, které ji 
pomáhaly vybudovat. Velmi důležitými projekty jsou projekty pro romské komunity a 
děti ulice. Nově se Caritas Bucharest zabývá preventivními programi proti HIV. Caritas 
Bucharest je také součástí Caritas Romania. 
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Leonardo da Vinci Projekt č. CZ/05/A/PL/134137: stáže studentů  
 

 
 
 
 

 

Projekt umožnil realizaci 10 zahraničních stáží studentům oboru Charitní a sociální 
činnost. Účastníky bylo celkem 10 pečlivě vybraných studentů 3. ročníku výše jmenovaného 
oboru, tj. budoucí pracovníci v sociálních službách. Byli to jmenovitě: Marie Badalová, Dita 
Bartíková, Marie Habrnálová, Jana Hartmanová, Lenka Honsárková, Tereza Marková, Eva 
Prchalová, Lenka Šebelová, Hana Studeníková a Marian Zedník.  

Hostitelské země: Německo, Nizozemí a Velká Británie. 

Délka a doba realizace stáží: 8 týdnů v období od 3.10. do 25.11.2005. 
 

Hlavním cílem projektu bylo zajistit příležitost pro vybrané studenty k jedinečné profesně 
i kulturně obohacující zkušenosti profesionálně organizované zahraniční stáže a zvýšit tak 
úroveň svého vzdělávacího programu a podílet se tak a přispívat k inovačním procesům v oblasti 
sociální práce a sociálních služeb v ČR. 

Stážisté měli společné obecně formulované cíle svých stáží a kromě toho si každý stážista 
definoval své konkrétní specifické cíle s ohledem na klíčové kompetence v sociální práci. 
Obecné cíle byly definovány následujícími body: 

−Seznámit se s prostředím hostitelské země a přijímající organizace a porovnat je 
s prostředím mateřské země, včetně legislativního uspořádání a jeho dopadů na systém 
poskytování sociálních služeb (z pohledu uživatelů i poskytovatelů služeb).  

−Získat zahraniční zkušenosti sociální práce založených na odlišných teoretických 
východiscích vycházejících ze specifických historických, sociálních, ekonomických 
a kulturních podmínek hostitelské země. 

−Navázat kontakty pro další mezinárodní komunikaci a spolupráci pro svou 
budoucí profesi v sociálních službách. 

−Vypracovat zprávu o průběhu stáže a jejích přínosech a návrh plánu možné 
aplikace, implementace či adaptace získaných pozitivních zkušeností, nápadů a zjištění 
v sociálních službách v ČR. 

Kromě toho jsme očekávali a očekáváme pozitivní dopad také na inovační procesy 
v oblasti sociálních služeb v ČR, a to díky využití získaných pozitivních zkušenosti a zjištěni 
stážistů a jejich osvojených kompetencí v prostředí českých sociálních služeb prostřednictvím 
budoucího profesního působení konkrétních studentů/absolventů. 

Lze obecně říci, že všechny stěžejní cíle projektu byly naplněny. 

Přínos pro účastníky 
Primárním přínosem pro všechny účastníky bylo získání zahraniční zkušenosti v oblasti 

jejich preferované budoucí specializace v sociální práci, tj. profesní rozvoj účastníků, a rozvoj 
různorodých odborných, jazykových, mezikulturních a dalších osobních dovedností 
a kompetencí.  
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Studenti získali kromě výše uvedeného neocenitelného přínosu také bohaté podklady pro 
zpracování jejich absolventských/ bakalářských prací.  

Získané znalosti a dovednosti (ve většině případů zejm. obeznámenost s danou sociální 
problematikou v hostitelské zemi a osvojené konkrétní metody a postupy práce s vybranými 
skupinami potřebných) osvědčí a zúročí na pracovištích své další praxe v rámci svého studijního 
programu, jakož i při svém budoucím profesním uplatnění. Budou se tak moci osobně aktivně 
podílet na inovaci a zvyšování úrovně systému poskytování sociálních služeb v ČR a důsledně 
tak naplňovat poslání CARITAS – Vyšší odborné školy sociální Olomouc. 

 
PARTNEŘI PROJEKTU 

Partneři v tomto projektu byli vybráni se stejným záměrem: navázat užší spolupráci 
s poskytovateli sociálních služeb v cílových zemích, kterou bychom rádi zachovali a dále do 
budoucna rozvíjeli. Důležitým hlediskem pro nás bylo, aby konkrétní zájem a specializace 
studentů byla určující pro profesní zaměření jejich stáží. 

 
Se zprostředkováním stáží nám pomáhaly následující tzv. ZPROSTŘEDKUJÍCÍ 

ORGANIZACE: 
 

 
Caritasverband für das Erzbistum Paderborn e.V.  (Paderborn, Německo) 

Arcidiecézní charita Paderborn sdružuje charitativní zařízení a služby katolické církve 
ve východním a jižním Vestfálsku, jakož i ve východním Porýní, oblastech severního 
Hesenska a dolnosaském městě Bad Pyrmont.  

 

 
Hogeschool Utrecht, Centrum voor Social Work (Utrecht, Nizozemí) 

Hogeschool Utrecht, Centrum voor Social Work (Utrecht University of Professional 
Education, dále jen jako "HU") je jednou z největších vzdělávacích institucí v Nizozemí. 
Svým více než 30.000 studentů nabízí široké spektrum studijních oborů a specializací na 
celkem šesti fakultách (jednou z nich je právě Centrum voor Social Work, tj. Fakulta sociální 
práce) umožňujících získání bakalářského i magisterského vysokoškolského vzdělání. 
Vzhledem ke svému na praxi orientovanému zaměření je to škola velmi blízká CARITAS-
Vyšší odborné škole sociální Olomouc a podobně klade velký důraz na praktické dovednosti 
svých studentů a disponuje databází vhodných pracovišť.  

  

 
Work Experience UK (Plymouth, Velká Británie) 
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Organizace zajišťující pracovní příležitosti a související služby ve Velké Británii pro 
příslušníky jiných států. 

 
 
 

Konkrétní pracoviště poskytly následující KONEČNÉ HOSTITELSKÉ ORGANIZACE: 

 
Barnardo‘s North East - Housing Project Northumberland (Velká Británie) 

Barnardo's je nezisková organizace zaměřující se na pomoc dětem a mladým lidem v 
nouzi. Je to největší nezisková organizace pomáhající dětem ve Spojeném království - 
podporuje 120.000 dětí a jejich rodin prostřednictvím 370 zařízení a služeb v Anglii, 
Severním Irsku, Skotsku a Walsu. „Housing Project Northumberland“ je služba pro mladé lidi 
v nouzi (mj. opouštějící ústavní péči) na severu Anglie (okolí Newcastelu). 

 
 

 
 

Foxwood School (Hythe, Kent, Velká Británie) 
Foxwood School je speciální denní a internátní školu pro žáky ve věku 2-19 let se 

zvláštními potřebami, především pro děti a mládež s těžkými a vícečetnými poruchami učení, 
poruchami chování a poruchami autistického spektra.  

 

 
Mencap - North East London (Londýn, Velká Británie) 

Mencap je nevětší nezisková organizace ve Spojeném království poskytující služby pro 
občany s mentálním handicapem a jejich rodiny a pečovatele. Mencap (North East London) je 
organizace poskytující rezidenční podporované bydlení pro osoby s mentální handicapem v 
severovýchodním Londýně.  

 
River View Day Centre (Plymouth, Velká Británie) 

Denní centrum pro seniory s kognitivními poruchami, jejímž zřizovatelem je nezisková 
organizace Plymouth Age Concern. Zařízení nabízí denní centrum pro asi 25 klientů,  respitní 
péči pro 7 klientů a další doplňující služby. 
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Youth Enquiry Service (Plymouth) Ltd. (Plymouth, Velká Británie) 

Youth Enquiry Service (YES) je organizace nabízející poradenství a komplexní služby 
pro mládež. Je to jedna z největších organizací svého typu ve Velké Británii, která spadá pod 
Young  people’s Information Advice and Counselling Services (YIACS).  Nyní nese 
organizace své nové jméno „the Zone“. 

 

Portes, Dienstencentrum Zuilen (Utrecht, Nizozemí) 
Komunitní zařízení, které pracuje se seniory v severozápadní části města Utrecht zvané 

Zuilen. Poskytované služby zahrnují nejrůznější volnočasové a rekreační aktivity pro seniory. 
 

 
Stichting SHBU – zorgcentra, Woon- en Zorgcentrum Transwijk (Utrecht, Nizozemí) 

Domov pro seniory nabízející široké spektrum služeb zahrnující různé aktivizační a 
podpůrné programy. Hlavním cílem domova je poskytnout zázemí seniorům, kteří již 
nemohou žít sami ve svých domovech a aktivizovat je a tím předcházet zhoršení jak 

fyzického tak psychického stavu.  
 

Amerpoort Asvz (Baarn, Nizozemí) 
Organizace poskytující různorodé služby pro občany s mentálním handicapem.  
 

 
Sozialdienst katholischer Frauen e.V. (Herford, Německo) 

Organizace nabízející široké spektrum poradenství, mj. v oblasti rodinných záležitosti 
(poradenství pro rozluku a rozvod). 
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Alten- und Pflegeheim Maria Rast (Herford, Německo) 

Katolický domov pro seniory s komplexními službami. 
 

 
Katholisches Bernhard-Heising-Haus (Herford, Německo) 

Katolické sociálně-pedagogické zařízení (domov) pro děti a mládež.  
 
 
 
Více informací k projektu, závěrečné zprávy studentů a četné fotografie jsou k dispozici 

na našich webových stránkách. 
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5.11 Mezinárodní spolupráce 

CARITAS-Vyšší odborná škola sociální Olomouc se od svého vzniku podílela a ve 
stále větší míře podílí na celé řadě mezinárodních programů zaměřených na vzdělávání 
stávajících i budoucích pracovníků v sociálních službách. Patří sem především: 
 

• vzdělávání zahraničních studentů (z Čečenska a Ukrajiny) ve vyšším odborném 
i bakalářském studiu  

• pořádání odborných vzdělávacích programů pro pracovníky sociálních služeb např. 
z Ukrajiny, Srbska a Černé Hory 

• spolupráce se zahraničními vzdělávacími institucemi zejm. na poli výměnných 
studijních pobytů (Německo, Finsko, Litva) 

• zajištění širokého spektra odborných praxí v mnoha evropských zemích (aktuální 
nabídka těchto zemí zahrnuje Německo, Rakousko, Velkou Británii, Nizozemí, 
Ukrajinu, Litvu, Francii, Slovensko, Arménii, Moldávii, Turecko a Ugandu) 

• lektorská činnost zahraničních expertů pro studenty (např. v rámci tzv. "Bloku 
expertů" pro studenty oboru Sociální a humanitární práce) a pro pracovníky z praxe 
v rámci působení našeho vzdělávacího střediska. 

  
Návštěva představitelů diecézní charity Würzburg 

Ve dnech 14. – 17. září 2005 hostila CARITAS – VOŠs  čtyři pracovníky Diecézní 
charity Würzburg (Německo).  Navštívili nás: ředitel Diecézní charity Würzburg, pan Martin 
Pfriem, kapitulní kanovník Dietrich Seidl, pracovnice zahraničních styků Anni Pfeffer a 
ředitel charitního zařízení Erthal-Sozialwerk pro zaměstnávání lidí s handicapem pan Willi 
Horn.     Během třídenního pobytu se seznámili s CARITAS – Vyšší odbornou školou 
sociální, měli možnost vyslechnout přednášku ThLic. Jakuba Doležela na téma Koncepce a 
obsah teologie na  CARITAS-VOŠs,  navštívili některá sociální zařízení Arcidiecézní charity 
Olomouc – hospic na Svatém Kopečku, chráněné dílny v Paloníně a další a  prohlédli si 
nejvýznamnější pamětihodnosti Olomouce a jejího okolí.  
 
Studijní pobyt 5 studentek na Litvě 

V rámci již několik let trvající spolupráce s partnerskou školou Kauno lengvosios 
pramones ir paslaugu verslo mokykla (Kaunas, Litva) jsou pravidelně organizovány výměnné 
studijní pobyty. V letošním roce odcestovalo pět studentek naší školy ve dnech 17.-26. 10. 
2005 na studijní pobyt do Kaunasu. Na jaře příštího roku přivítá litevské studentky naše škola.  
 
Konference NOHA (Network On Humanitarian Assistance) 

Ve dnech 5. – 7. prosince 2005 se uskutečnil na půdě Caritas-VOŠs a Univerzity 
Palackého „Seminář o evropském systému vzdělávání v oblasti humanitární pomoci“.  

V rámci Evropské Unie existuje 7 univerzit, které poskytují toto vzdělávání. Síť těchto 
univerzit vytváří potřebný stupeň úrovně kvality vzdělávání v této oblasti, vydává učebnice, 
podniká výzkum, atd. 

Semináře se zúčastnilo mnoho vzácných hostů i odborníků, kteří se touto velmi aktuální 
problematikou zabývají. Mezi vzácnými osobnostmi můžeme jmenovat Otce arcibiskupa 
Graubnera, senátora Jana Hálka, náměstka primátora Vladimíra Pokorného a především 3 
reprezentanty těchto evropských univerzit, paní Brigitte Piquard, Pana Patta Gibbonse, pana 
Thea Boumana a dále zástupkyni ECHO (organizace EU, financující asi třetinu humanitární 
pomoci na celém světě), paní Ignatii Peeters. 
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Z odborníků můžeme dále jmenovat Šimona Pánka ze společnosti Člověk v tísni, 
Martina Náprstka a Věroniku Bílkovou z Ústavu mezinárodních vztahů v Praze,  Jiřího 
Slavíka z odboru pro rozvojovou a humanitární pomoc Ministerstva zahraničních věcí ČR, 
Vítězslava Vursta, předsedu správní rady ADRA, Miloslava Fialu, prezidenta SČKCH, 
Bohumilu Bašteckou a Pavla Nováčka z Univerzity Palackého. 

Na půdě univerzity proběhlo potom jednání mezi zástupci univerzit a mezi děkanem 
Cyrilometodějské teologické fakulty UP doc. Petrem Chalupou a rektorkou UP prof. Janou 
Mačákovou o evropském standardu vzdělávání  v humanitární pomoci a možném přidružení 
se ke stávající síti univerzit. 

Setkání mělo velký význam jak pro místní odborníky, tak pro zástupce evropských 
univerzit, ale především pro studenty, kteří se celé akce zúčastnili. 
 
Návštěva pracovníků SkF Herford 

Dne 15. února 2006 navštívil naši školu ředitel poradenské organizace SkF Herford 
(Německo) pan Stefan Heckers a pracovnice poradny v zadluženosti paní Barbara 
Möllemann. Do České republiky přijeli v souvislosti se seminářem na téma „Možnosti 
finančního vzdělávání v ČR“, který se konal 17. února v Poslanecké sněmovně PČR. Hlavním 
organizátorem semináře, který se  konal pod záštitou předsedy Rozpočtového výboru PSP 
Ing. Miloslava Vlčka, bylo Občanské sdružení SPES, jehož předsedkyně, Andrea Běhálková, 
je absolventkou Caritas-VOŠs Olomouc a svoji souvislou odbornou praxi v 5. semestru studia 
absolvovala právě v poradně v zadluženosti v organizaci SkF Herford. Zkušenosti, které zde 
nabyla dokázala využít nejen teoreticky v rovině své absolventské práce, ale uvedla je v život 
především prakticky v Občanském sdružení SPES, na pomoc lidem v obtížné majetkové 
situaci, do které se dostali v důsledku svého předlužení.  

Během návštěvy jsme hovořili o možnostech další spolupráce mezi Caritas-VOŠ a SkF 
Herford. 
    
Studentská stáž - studentky z Litvy 

Ve dnech 3. - 12. 5. 2006 navštívilo naši školu v rámci pravidelného výměnného 
studijního pobytu 5 studentek z partnerské školy Kauno lengvosios pramones ir paslaugu 
verslo mokykla (Kaunas, Litva). Během deseti dnů měly studentky možnost seznámit se 
s těmito zařízeními: Dům pokojného stáří v Bohuslavicích, Azylový dům Samaritán, Dům sv. 
Vincence, Mateřská škola Khamoro, Fond ohrožených dětí – zařízení Klokánek v Kroměříži 
a také Hospic na Sv. Kopečku. Jejich program obsahoval kromě návštěvy pracovišť také 
spoustu kulturních aktivit. Mimo jiné se studentky podívaly do Prahy, navštívily baletní 
představení, absolvovaly prohlídku hradu Bouzova a také se zúčastnily několika aktivit, které 
pro ně připravili studenti naší školy. 
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5.12 Péče o studenty 
 
Ubytování studentů 

Studentům vyšší odborné školy z větších vzdáleností je poskytováno ubytování na 
Koleji Caritas, která je součástí hlavní budovy školy. Umožňuje ubytování 86 studentům ve 
dvou až čtyřlůžkových pokojích. 

Kolej je rozdělena do pěti částí, tři v bočním a dvě v zadním traktu budovy, každá část 
s vlastním hygienickým zázemím (WC, umývárny, sprchy), automatickou pračkou 
a kuchyňkou s dnes již standardním vybavením: kuchyňskou linkou, chladničkou, mikrovlnou 
troubou, vařičem, varnou konvicí…Na pokoji má každý student lůžko s úložným prostorem, 
psací stůl s lampou, židli, šatní skříň, polici. 

Částečné kulturní vyžití umožňuje společenská místnost, ve které je televizor 
s videorekordérem a DVD přehrávačem, společenské hry, ping pong ve vestibulu, zahrada 
s výhledem do městského parku. Ubytovaní studenti mají k dispozici relaxační místnost - 
studovnu a učebnu s počítači a internetem přístupnou 24 hodin denně. 

Ve školním roce 2005/2006 bylo na Koleji Caritas ubytováno 76 studentek a 10 
studentů. Ubytování bylo poskytnuto od 4. září 2005 do 28. června 2006. V průběhu školního 
roku z různých důvodů vypověděli Smlouvu o ubytování tři studenti. Uvolněná místa byla 
obsazena dle pořadníku studenty, kterým nebylo přiděleno ubytování při ubytovacím řízení. 

Před zahájením školního roku byla provedena rekonstrukce kanalizačního a odpadního 
potrubí, oprava sprchových koutů a všechny prostory koleje byly vymalovány. Učebna 
výpočetní techniky byla zčásti modernizována a rozšířena o další zařízení.  

Mezi nejúspěšnější studentské akce pořádané na Koleji Caritas patřily především Párty 
Filmového klubu, podzimní turnaj ve stolním tenisu a společná setkání studentů a absolventů 
školy. 
 
Školní knihovna 

Školní knihovna je budována od roku 1996. Studentům je k dispozici knihovna na nám. 
Republiky 3 a studovna na ulici Křížkovského 6. Ve školní knihovně je v současné době 
celkem 3991 svazků, z toho přírůstek za studijní rok 2005/2006 činí 215 knih. 
Audiovizuálních dokumentů je 36, přírůstek 3 dokumenty.  

Učitelům je k dispozici pedagogická knihovna. K vyhledávání knih mohou studenti 
využívat databázi zveřejněnou na internetu na stránkách školy.  

Studenti mohou za stejných podmínek jako studenti UP využívat služeb Informačního 
centra UP, které je v bezprostřední blízkosti školy, jakož i univerzitních knihoven, Státní 
vědecké knihovny apod. 
 
Stravování studentů 

Studentům jsou během školního roku nabízeny obědy v jídelně v budově školy, kde 
mohou volit z nabídky tří hlavních jídel, z toho vždy jedno bezmasé. Studentům ubytovaným 
na Koleji Caritas nejsou nabízeny snídaně a večeře. 
 
Přístup k počítačům, tisk a kopírování 

Studenti naší školy mají možnost používat výpočetní techniku, která je umístěna ve 
dvou učebnách. 

Učebnu v budově školy mohou studenti volně využívat v pracovní dny 8:00 hod. do 
uzavření školy (asi do 19:00) v době, kdy neprobíhá výuka. Je zde k dispozici 14 počítačů. Do 
této učebny mají přístup všichni studenti školy. Druhá učebna se nachází v budově koleje, je 
vybavena 7 počítači a neomezený přístup do učebny mají pouze studenti ubytovaní na koleji. 
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Všechny počítače jsou připojeny k počítačové síti. Každý student má bezplatný přístup na 
internet a za úhradu možnost tisku a kopírování materiálů na školní kopírce. 
 
5.13 Mimořádné aktivity školy 

Škola deklaruje ve svém poslání nejen snahu o poskytnutí kvalifikovaného odborného 
vzdělání studentům, ale rovněž 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 již ve škole několikaletou tradici, jiné naopak vznikají  
spontánně či jako reakce na aktuální dění u nás i ve světě.  Připomeňme si alespoň 
nejvýznamnější z nich.  
 
Párty filmového klubu  

Ve středu 14. září 2005 se na školní zahradě sešli všichni studenti, učitelé a přátelé 
Caritas – VOŠs, aby oslavili Den církevních škol (16. 9.) a neformálně zahájili školní 
a filmový rok. Letos se vše neslo v duchu afrických motivů a rytmů. Studenti přichystali 
úžasnou výzdobu zahrady, opékaly se ryby z jezera Tanganyika a klobásy z antilop, pojídal se 
Africa Eintopf, popíjelo se české pivo, kofola a k tomu všemu hrála skvělá muzika LIVE 8 – 
koncert pro Afriku. Ani v letošním roce nechyběla soutěž, tentokrát o nejkrásnější Afričanku, 
Afričana. 

 
Pouť Králíky  

Státní svátek 28. 9. 2005 se rozhodli někteří studenti spolu s vyučujícími oslavit poutí 
na horu Matky Boží v Králíkách. Prohlédli si restaurovaný kostel, včetně okolních chodeb a 
kapli Svatých schodů. Prostory chrámu přímo vyzývají ke kontemplaci a modlitbě. Svoji 
návštěvu zakončili účastí na mši svaté. 
 
Filmový klub, filmové semináře 

Po celý rok patřily středeční večery stejně jako v minulém školním roce promítání 
filmů, které svým poselstvím a uměleckou hodnotou přispívaly k smysluplnému trávení 
volného času studentů. 
 
Festival Jeden svět na školách 

Již několi let běží v rámci společnosti Člověk v tísni projekt Jeden svět na školách. 
Přináší svědectví o porušování lidských práv v historii i současnosti, přispívá k odstraňování 
předsudků, xenofobie, rasové a národnostní nesnášenlivosti. Projekt obrací pozornost 
k přemýšlení o hodnotách otevřené, tolerantní a demokratické společnosti, pomáhá při hledání 
souvislostí a formování vlastních názorů, rozšiřuje sociální, kulturní a historické povědomí. 

CARITAS – VOŠ sociální se k tomuto projektu připojila otevřením oboru Sociální 
a humanitární práce. V loňském školním roce proběhlo několik seminářů, besed a projekcí 
zaměřených na „Krizové oblasti světa“, „Rasismus“a „Rozvojovou pomoc“. S novým 
školním rokem jsme tematicky navázali na Krizové oblasti světa. Promítány byly snímky 
z různých míst světa, film byl vždy uveden do souvislostí některým z pořádajících studentů. 

 
Čečenská ukolébavka – prvním tématem byla situace v Čečensku. Přednášku se 

zaměřením spíše na historické souvislosti rusko-čečenského konfliktu s promítnutím filmu 
a besedu připravil a moderoval student 2. C Jiří Pasz. 

 
Turecký Kurdistán a Gruzie – tematicky velice blízká otázka postavení Kurdů 

v Turecku a historické cesty Gruzie byly obsahem druhého semináře připraveného studentem 
Petrem Schmiedem, 2. C. 
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Světlo pro Haity - Jeden svět na školách pokračoval 11. října 2005 přednáškou o 
nejchudším státě západní polokoule – Haity. Se základními údaji a současnou situací v této 
malé zemi seznámil přítomné student Vojtěch Hönig, 2. C. Poté byl promítnut dokument 
Martina Strouhala o pomoci a misijní práci na Haity. 

 
Hotel Rwanda - 1. listopadu 2005 byl zařazen snímek Hotel Rwanda, natočený podle 

skutečné události. Popisuje příběhy Paula Rusesabagriny, který poskytl útočiště tisícovkám 
uprchlíků během rozsáhlé genocidy za občanské války v africkém státě Rwanda. Pro asi 
osmdesát přítomných film uvedla Jana Schmiedová, studentka katedry politologie 
a evropských studií FF UP. 

 
Válečníci - 15. listopadu 2005 byl promítnut film Válečníci, který se odehrává v bývalé 

Jugoslávii v době zuřící občanské války. Vypovídá o působení „modrých přileb" OSN 
v Bosně a Hercegovině. Jeho podstatná část byla natočena v České republice, získal řadu 
prestižních mezinárodních ocenění, z nichž nejvýznamnější jsou hlavní cena 40. MTF 
v Monte Carlu Zlatá nymfa, cena BAFTA a Prix Italia. Před promítnutím filmu si krátké 
povídání o Bosně a Hercegovině připravil student 2. ročníku SOHUP Petr Schmied. 

 
Ó, tu kálo čiriklóro (Ó, ty černý ptáčku) – 7. března 2006 se konala beseda s Mgr. 

Evou Dohnalovou o postavení Romů v občanské společnosti, po jejím skončení byl promítnut 
film K. Slacha a B. Rychlíka Ó, ty černý ptáčku – tragická svědectví o osudech českých a 
moravských romů za 2. světové války 

 
Továrna na smrt – tábory v Osvětimi a Březince – po besedě, kterou moderoval Z. 

Kříž byl promítnut dokument V. Jasného Peklo na Zemi. 
 
Vernisáž výstavy fotografií Allahu Akbar 

4. 10. 2005 zahájil student 2. C Jiří Pasz výstavu svých fotografií v chodbách Caritas-
VOŠs na Křížkovského ulici. Fotografie jsou fragmentem z cest po Západní Sahaře, Maroku, 
Egyptě a Turecku. Výstava trvala do 28. listopadu 2005. 

 
Dobrovolnická práce studentů při veřejných sbírkách 

Studenti naší školy pravidelně vypomáhají jako dobrovolníci při zajištění veřejných 
sbírek organizovaných různými neziskovými organizacemi. V tomto školením roce se jednalo 
zejména o sbírky: 
 
5.-7.10.2005   spolupráce studentů na sbírce „Dny zasukovaných tkaniček“ 
17.10.2005   spolupráce studentů na sbírce “Bílá pastelka “ 
6. 12. 2005   spolupráce studentů při veřejné sbírce “Píšťalka” 
5.-9.12.2005   spolupráce studentů při veřejné sbírce “Krajíc chleba pro chudé" 
1.-3.3.2006   spolupráce studentů při veřejné sbírce „Píšťalka“  
 
Veletrh pomaturitního vzdělávání Gaudeamus 

Ve dnech 1.-4. 11. 2005 se naše škola poprvé prezentovala na XII. ročníku veletrhu 
pomaturitního vzdělávání Gaudeamus v pavilonu G2 brněnského Výstaviště. Zástupci školy 
hovořili se zájemci o studium a odpovídali na jejich dotazy týkající se nabídky studijních 
oborů, možnosti bakalářského studia, požadavků k přijímacímu řízení a především uplatnění 
v praxi. Veletrhu se zúčastnilo 102 vystavovatelů a celkově jej navštívilo přes 29 tis. 
návštěvníků.  
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Volby do školské rady 

Dne 3.11.2005 proběhly volby do školské rady. Z řad pedagogů byli zvoleni Ing. Ester 
Danihelková a Mgr. Hedvika Dudová, jako zástupce studentů denního studia byla zvolena 
studentka 1. ročníku oboru Sociální a humanitární práce Eva Barvínková, zástupce studentů 
dálkového studia byl zvolen dne 11.11.2005 a stala se jím studentka prvního ročníku pí. Jana 
Knirschová. Za zřizovatele byl členem školské rady jmenován P. František Petrík. 
 
Výstava o celoživotním vzdělávání AEDUCA 2005  

Ve dnech 25.-26.11.2005 se naše škola rovněž zúčastnila výstavy o celoživotním 
vzdělávání AEDUCA 2005, která se uskutečnila v Konviktu v Olomouci. Prezentace na 
výstavním panelu informovala návštěvníky nejen o studiu na naší škole, ale i o široké nabídce 
seminářů konaných ve Vzdělávacím středisku Caritas.   
 
Adventní setkání studentů 

V pondělí 28.11.2005 v 8:00 hodin se pedagogové a studenti denního studia sešli v aule 
školy, aby společně krátkým zamyšlením, zpěvem i modlitbou zahájili adventní dobu. Po jeho 
skončení se všichni přesunuli před Velkou učebnu, kde byla provizorně nainstalována „Socha 
přípěhů“, do níž studenti vložili první kameny symbolizující osudy a příběhy lidí, se kterými 
se setkali v průběhu svých zahraničních praxí. Její definitivní umístění bude na nádvoří školy 
a oficiální odhalení je plánováno v rámci oslav 10. výročí činnosti školy na podzim příštího 
roku. Studenti dálkového studia společně zahájeli advent 9. 12. 2005. 

 
Besedy o zahraničních praxích    

Ve dnech 28. a 30.11.2005 proběhla beseda se studenty oboru Charitní a sociální 
činnost, kteří během zimního období absolvovali odbornou praxi v zahraničí (Ukrajina, Litva, 
VB, NL, DE, Rakousko). Beseda byla určena ostatním studentům, zejména těm, kteří mají 
zájem se zahraničních praxí v budoucnu zúčastnit.  
 
Vernisáž výstavy prací „Domácí násilí“ 

Ve spolupráci s Charitou Valašské Meziříčí byla dne 29.11.2005 v prostorách školy na 
Křížkovského ulici zahájena výstava výtvarných prací žáků středních škol ve Zlínském kraji 
na téma „Domácí násilí – věc veřejná“ 
 
Mikulášský ples 

V pátek 2. 12. 2005 uspořádal Ústav sociální péče Vincentinum Šternberk ve spolupráci 
s Městským kulturním centrem a naší školou tradiční Mikulášský ples. Kulturní dům ve 
Šternberku zaplnili hosté z Bílska, Nových Zámků, Litovle, Rokytnice, Olomouce, Šternberka 
i jinde umístěných zařízení pro klienty s mentálním handicapem. Studenti přispěli organizační 
pomocí a pořadatelskou službou. 
 
Mikulášská besídka 

V pondělí 5. 12. 2005 uspořádali studenti 1. ročníků již tradiční mikulášskou besídku 
s nadílkou pro děti z mateřské školky Khamoro a klienty Charitního domu sv. Vincence. Před 
samotným nadělováním byly pro děti připraveny dvě krátké pohádky. Ti potom na oplátku 
odměnili studenty pásmem básniček a písniček. 
 
Turnaj ve stolním tenisu 

V úterý 6. prosince 2005 se již počtvrté ve vestibule koleje Caritas uskutečnil turnaj ve 
stolním tenisu. Turnaje se zúčastnilo 16 hráčů z řad studentů i učitelů školy. Hrálo se 
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systémem vyřazovacích bojů na dva krátké vítězné sety. Pro vítěze byly připraveny ceny v 
podobě multimediálního CD a knihy.  
 
Školní ples v U-klubu 

Již 5. studentský ples se uskutečnil v sobotu 4.2.2006 v olomouckém U-klubu. K tanci 
hrála cimbálová muzika Tomáše Zouhara. 
 
Den otevřených dveří 

V pátek 24. 2. 2006 proběhl na naší škole “den otevřených dveří”. Zájemci si měli 
možnost prohlédnout celý areál školy. 

V obou budovách pro ně byly připraveny nejen informační panely a nástěnky 
prezentující činnost školy, ale především vyučující a studenti, kteří příchozí ochotně provedli 
prostorami školy a odpovídali na jejich případné dotazy. 
 
Zájezd do Osvětimi – 5. dubna 2006 
Pravidelně jednou za dva roky, škola organizuje exkurzi studentů a pedagogů školy do 
koncentračního tábora v Osvětimi a Březince. Této exkurzi předcházela v rámci filmového 
klubu beseda s promítnutím dokumentu Továrna na smrt.  
 
Dobrovolnická pomoc studentů při povodních 

Pět studentů oboru Sociální a humanitární práce, kterým jarní povodně 3. - 7. 4. 2006 
znemožnily včasný odjezd na zahraniční praxi, nabídlo svou dobrovolnou pomoc 
Arcidiecézní charitě Olomouc a Diecézní charitě Litoměřice. Dva studenti se ujali čtyř 
starších evakuovaných lidí s omezenou pohyblivostí, o něž Charita běžně pečuje v jejich 
domácnostech a  jejichž obydlí bylo zatopeno. Ostatní pak začali objíždět zatopené oblasti se 
zkušenými sociálními pracovníky a společně poskytovali psychosociální pomoc a prováděli 
sociální šetření pro Charitu a další spolupracující nevládní organizace. Na praxe odcestovali 
15. dubna.  
 
   
6. Mimoškolní aktivity vyučujících 
 
Duchovně – relaxační pobyt vyučujících 

Ve dnech 25.-27.11.2005 se skupina 18 zaměstnanců spolu se spirituálem školy P. 
Františkem Petríkem vypravili na dvoudenní duchovně relaxační pobyt  - tentokrát v Koutech 
nad Desnou. Důvodem konání této již tradiční  akce je snaha vytvářet a utužovat dobré osobní 
i kolegiální vztahy, které jsou jednou z podmínek kvalitní a efektivní práce každého týmu. 
Několik dní strávených společně mimo školu je ideálním prostorem k řešení problémů a témat 
(nejen školních), na něž 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. 
    
Výuka angličtiny  

V letošním školním roce měli interní zaměstnanci školy možnost navštěvovat kurzy 
angličtiny, které podle stupně pokročilosti vedly Mgr. Dudová - výuka pro začátečníky 
a Mgr. Tkadlčíková – výuka pro pokročilé.  
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Exkurze vyučujících 

V pátek 2. června 2006 uskutečnilo několik pedagogů CARITAS-VOŠs Olomouc 
návštěvu Slezské diakonie. Nejdříve byli srdečně přivítáni na ústředí Slezské diakonie, kde se 
jich ujala Mgr. Filípková, náměstkyně pro sociální práci, blíže představila strukturu SD 
a velmi ochotně a fundovaně dokázala reagovat na všechny dotazy. Potom následovala 
návštěva chráněného bydlení pro lidi s mentálním postižením Eben-Ezer a jeho 
terapeutických dílen, kde se doprovodu s podrobným výkladem ujala paní Dolores Czudková. 
Během návštěvy SD se skupina pedagogů setkala s několika buď absolventy nebo současnými 
studenty dálkového studia CARITAS-VOŠs.  
 
Zakončení školního roku 

Ve dnech 28. –29. 6. 2006 strávili interní i externí vyučující společný víkend 
v Podivicích uVyškova, kterým ukončili školní rok 2005/2006. 
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7. Vzdělávací středisko 
 

Součástí CARITAS – Vyšší odborné školy sociální je Vzdělávací středisko Caritas, 
které nabízí další vzdělávání především profesionálům, pracujícím v sociálních službách, ale 
také dobrovolníkům a zájemcům z řad odborné veřejnosti. Svými aktivitami přispívá ke 
zvýšení kvality sociálních služeb v ČR, zvláště pak organizací Sdružení České katolické 
charity. Vzdělávací aktivity zahrnují celou škálu kurzů a školení: od jednodenních seminářů 
přes několikadenní kurzy a výcviky, až po dlouhodobé výukové programy, včetně 
zprostředkování zahraničních studijních pobytů. Také díky vysokému renomé škola získala 
několik veřejných zakázek, např. rozsáhlý projekt Vzdělávání pracovníků  v sociálních 
službách Olomouckého kraje nebo v tomto školním roce zahájený a realizovaný Projekt 
vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb. 
 
7.1 Projekt vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb 

 
 
  
      
 
 
Dne 17.12.2004 byla Ministerstvem práce a sociálních věcí, odborem sociálních 

služeb vyhlášena výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu 
Rozvoj lidských zdrojů v rámci grantového schématu Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů 
v oblasti sociálních služeb a integrace specifických cílových skupin v rámci části opatření 2.1 
Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí. 

Na základě shora uvedené výzvy se CARITAS – Vyšší odborná škola sociální 
Olomouc ve spolupráci s Olomouckým krajem a Arcidiecézní charitou Olomouc rozhodla 
zpracovat projekt „Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb“ s cílem podpořit 
vzdělávání sociálních pracovníků na všech organizačních úrovních a v konečném důsledku 
tak zlepšit kvalitu poskytovaných služeb. Žádost byla podána 11.3.2005. 

Na konci června 2005 obdržel žadatel Vyrozumění o kladném výsledku výběrového 
řízení a v průběhu července pak opravil drobné nedostatky v původní žádosti. Zároveň 
proběhlo úspěšné námitkové řízení ohledně zbytných nákladů. Dopisem z 28.7.2005 obdržel 
žadatel Rozhodnutí o poskytnutí dotace, což mu umožnilo, počínaje 1.8.2005, zahájit realizaci 
plánovaného projektu, jenž lze bez pochyb označit za dosud nejrozsáhlejší  
a nejpropracovanější komplexní systém vzdělávání pro pracovníky sociálních služeb 
z regionu Střední Morava. Celý vzdělávací program je rozčleněn do devíti tématických 
modulů, v rámci nichž proběhnou kurzy pod vedením vysoce kvalifikovaných a zkušených 
lektorů z domova i ze zahraničí v podobě seminářů, přednášek, workshopů, výcviků, exkurzí 
a konferencí. Díky dotaci z Evropského sociálního fondu a MPSV ČR budou po dobu trvání 
projektu (září 2005 – červen 2007) prostory vzdělávacího střediska Caritas k dispozici 
zástupcům zadavatelů (pracovníci krajských úřadů, obecních a městských úřadů)  
a poskytovatelů sociálních služeb (vrcholový management i profesní skupiny), přičemž 
projekt dává jmenovaným příležitost bezplatně prohloubit své odborné schopnosti  
a dovednosti. Realizátor projektu předpokládá, že se během dvou let kurzů zúčastní více než 
dva a půl tisíce osob ze státních zařízení i neziskového sektoru. 

V průběhu srpna byly učiněny nezbytné kroky pro bezproblémové fungování učebny  
a kanceláře Vzdělávacího střediska. Sešli se zástupci realizátora a partnerů, rozdělili si 
činnosti a sjednotili postup v nejasnostech. Rozběhlo se zadávací řízení na nákup techniky 
k vybavení prostor určených pro realizaci vzdělávacího programu. Pracovníci projektu 
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oslovili lektory s nabídkou spolupráce na projektu, započali práci na brožuře s nabídkou 
vzdělávacích akcí pro období podzim 2005 a konali přípravy na uspořádání tiskové 
konference. Byly vytvořeny webové stránky pro prezentaci materiálů souvisejících 
s projektem.   

 
 

7.2 Uskutečněné semináře v rámci projektu 
 
Podzim 2005 
 

 

Termín Číslo kurzu Název Lektor

19.9. 01 A Úvodní setkání Martin Bednář,  Ph.D.  
19.9. 02 Úvodní setkání Martin Bednář,  Ph.D. , Ing. Ester Danihelková 
21.9. 09-01 Duševní hygiena pracovníků PhDr. Alexandra Pešatová 
22.-23.9. 06-01 Víra a pomoc  Th.Lic Jakub Doležel
27.9. 01 B Úvodní setkání Martin Bednář,  Ph.D.  
3.10. 01-01 A Legislativní a obsahová reforma v sociálních službách Martin Bednář,  Ph.D.  
4.-5.10. 04-01 Efektivní komunikace PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.
10.10. 09-02 Stresoholik a workaholik PhDr. Ivo Gabrhelík, CSc. 
10.10. 01-01 B Legislativní a obsahová reforma v sociálních službách Martin Bednář,  Ph.D.  
11.10. 01-02 A Standardy kvality sociálních služeb Martin Bednář,  Ph.D.  
14.10. 09-03 Od relaxace k imaginaci, cesty meditace a psychoterapie PhDr. Dagmar Svobodová
17.10. 06-02 Zvládací strategie PhDr. Ivo Gabrhelík, CSc. 
17.10. 01-02 B Standardy kvality sociálních služeb Martin Bednář  Ph.D.  
18.10. 07 Úvodní workshop Mgr. Martin Haicl
20.-21.10. 02-01 Nezisková organizace jako sociální systém Dr. Ivo Šelner
27.10. 03-01 Klíčové dokumenty Roman Krištof 
3.11. 02-02 Vedení pracovníků PhDr. Ivo Gabrhelík, CSc. 
7.11. 01-03 A Možnosti hodnocení kvality sociálních služeb PaedDr. Petr Matuška, Ph.D.
8.11. 02-03 Koučování Mgr. Renata Kaňáková 
9.11. 06-05 Rozvoj komunikačních dovednosti Mgr. Renata Kaňáková 
10.11. 01-03 B Možnosti hodnocení kvality sociálních služeb PaedDr. Petr Matuška, Ph.D.
11.11. 06-04 Didaktické minimum Mgr. Milena Rosová
14.11. 04-02 Posttraumatická stresová porucha Doc.MUDr. Eva Malá, CSc. 
15.11. 06-03 Sexualita lidí s mentálním handicapem Martin Bednář  Ph.D.  
15.11. 09-04 Osobní a osobnostní krize PhDr. Jan Svoboda 
21.-22.11. 03-02 Výcvik komunikace Helena Stöhrová
23.-24.11. 03-02 Výcvik komunikace Helena Stöhrová
25.11. 06-06 Základy první pomoci PhDr. Eva Poláchová /Mgr. Miroslava Petřeková 
28.11. 07 Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Mgr. Martin Haicl
29.11. 04-03 Detekce násilí na dítěti Prim.MUDr. Pavel Biskup 
1.12. 06-07 Krizová intervence Mgr. Jana Paloušková 
2.12. 01-04 A Typologie sociálních služeb a netradiční sociální služby Mgr. Martin Haicl
5.-6.12. 03-02  Výcvik komunikace Helena Stöhrová
7.-8.12. 03-02  Výcvik komunikace Helena Stöhrová
7.12. 01-04 B Typologie sociálních služeb a netradiční sociální služby Mgr. Martin Haicl
8.-9.12. 02-04 Profesionalizace managementu Dr. Ivo Šelner
9.12. 01-05 B Provázení uživatele Mgr. Martin Haicl
12.12. 03-03 Postavení žadatelůo azyl, azylantů a cizinců JUDr. Pavel Pořízek  
12.12. 07 Navazující workshop (standard č. 1) Mgr. Martin Haicl
13.14.12. 06-08 Psychosociální péče o osoby v krizových situacích Mgr. Renata Kaňáková 
15.12. 02-05 Motivace a rozvoj pracovníka Mgr. Milena Rosová
16.12. 01-05 A Provázení uživatele Mgr. Martin Haicl

Kalendář  Vzdělávací středisko CARITAS - VOŠs - podzim 2005
projekt: Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů soc. služeb
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Jaro 2006 
 

 

Termín Číslo kurzu Název Lektor

16.1. 06-10  Jednání s klientem s psychiatrickou diagnózou Mgr. Gabriela Mahrová
16.1. 07 Konzultace v zařízení (Standard č.1 - navazující workshop) Mgr. Martin Haicl
17.-19.1 03-04 Právo v praxi soc. pracovníka Jaroslav Marek, David Valouch, Pavel Uhl
23.1. 02-06 Ideový program a  mise jako součást konceptu NO Dr. Ivo Šelner
24.-25.1. 02-07 Informační systém a komunikace v NO Dr. Ivo Šelner

30.1. 04-05 Aktuální otázky rodinného práva a sociálně-právní ochrana prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc.
31.1. 03-05 Praktické zkušenosti v TSP Kateřina Hůlová, Petra Sedláčková
1.2. 01 Úvodní setkání - Zlín Martin Bednář,  Ph.D.  
1.2. 06-09  Mediace - informační seminář JUDr. Alena Brožková, PhDr. Mirka Nečasová 
2.2. 01 Úvodní setkání Martin Bednář,  Ph.D.  
3.2. 02-08 Vedení porad PhDr. Bohumír Fiala
6.-9.2. 03-06 Základní výcvik mediace PhDr. Tatjana Šišková,Ph.D., HelenaStöhrová
10.2. 09-06 Hledání životního scénáře PhDr. Jan Svoboda
13.-14.2. 06-11 Moc a etika  jako atribut sociální a zdravotní sféry Dr. Ivo Šelner
15.2. 09-05 Zvládání stresu PhDr. Ivo Gabrhelík, CSc. 

17.2. 02-09 Time management Mgr. Milena Rosová
20.2. 01-01 Legislativní a obsahová reforma v sociálních službách Zlín Martin Bednář,  Ph.D.  
21.2. 07 Standard č. 2 Ochrana práv uživatelů Mgr. Martin Haicl
22.2. 01-01 Legislativní a obsahová reforma v sociálních službách Martin Bednář,  Ph.D.  

27.2.-2.3. 03-06 Základní výcvik mediace PhDr. Tatjana Šišková,Ph.D., HelenaStöhrová
1.3. 01-02 Standardy kvality sociálních služeb I Martin Bednář,  Ph.D.  
6.3. 07 Haicl - Standard č. 2 (navazující workshop) Mgr. Martin Haicl
7.3. 04-06 Zákon č. 218/2003 Sb. plk. Doc. JUDr. Jan Chmelík, PhD.
8.3. 01-04 Typologie sociálních služeb a netradiční sociální služby Mgr. Martin Haicl

10.3. 04-04 Ústavní výchova a kriminalita mládeže  PaedDr. Jiří Pilař 
13.-14.3. 02-10 Šelner - Personální management NO Dr. Ivo Šelner
14.3. 01-02 Standardy kvality sociálních služeb I -Zlín Martin Bednář,  Ph.D.  
15.3. 02-11 Dobrovolní pracovníci v NO Dr. Ivo Šelner
16.-17.3. 02-12 Řešení konfliktů PhDr. Ivo Gabrhelík, CSc., Mgr. Jana Paloušková
20.3. 01-03 Standardy kvality sociálních služeb II PaedDr. Petr Matuška, Ph.D.
21.3. 08-03 Konference "Pracovní a organizační psychologie" prof. Robert Bauer
22.3. 04-07 Sociálně-právní ochrana dětí z pohledu nových předpisů JUDr. Věra Novotná
22.3. 01-04 Typologie sociálních služeb a netradiční sociální služby II.- Zlín Mgr. Martin Haicl
23.3. 06-12 Práva klientů Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.
27.-28.3. 04-01 Efektivní komunikace PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.
29.3. 01-03 Standardy kvality sociálních služeb II - Zlín PaedDr. Petr Matuška, Ph.D.
29.3. 08-04 Konference (ústavy sociální péče) Mgr. Martin Haicl, Mgr. Hana Mazalová

4.4. 09-07 Prevence syndromu vyhoření PhDr. Alexandra Pešatová
6.4. 08-05 Konference (azylová zařízení) PhDr. Zdeňka Burešová, Mgr. Pavel Podivínský
10.4. 02-13 Krizový management Dr. Ivo Šelner
10.4. 09-08 Práce s tělem PhDr. Jan Svoboda
11.-12.4. 06-13 Psychosociální krizové situace klientů Dr. Ivo Šelner
13.4. 05-04 Motivace klientů i zaměstnavatelů, specifické metody práce Mgr. Petra Poslušná, Mgr. Edita Lukášová
18.4. 01-05 Provázení uživatele  - Závěrečné setkání Mgr. Martin Haicl
19.4. 08-06 Konference (pečovatelská služba) Mgr. Karla Boháčková, Bc. Zbyněk Vočka
20.4. 06-14 Právní aspekty zbavení či omezení způsobilosti k právním úkonů Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.
25.4. 01-05 Provázení uživatele  - Závěrečné setkání - Zlín Mgr. Martin Haicl
27.4. 04-08 Sociální práce jinak PhDr. Jaroslava Králová, Mgr. Eva Zakouřilová
2.5. 09-10 Sebepoznáná - sebereflexe PhDr. Jan Svoboda

9.3.

05-02 Mgr. Lenka Daňková, Mgr. Edita Lukášová30.3.

Individuální diagnostika pracovních schopností a dispozic, 
osobní agenda

Metody práce při vytváření pracovních schopností a návyků u 
specifických cílových skupin, princip podpory klientů

05-02 PhDr. Jana Tomášková,Mgr. Petra Poslušná

PhDr. Jana Tomášková, Martin Řezníček Legislativa zaměstnávání handicapovaných a sociálně 
znevýhodněných, praktická cvičení

Kazuistický seminář pro terénní sociální pracovníky obcí, 
romských a proromských  organizací

16.2. 05-01

Mgr. Alice Musilová, PhDr. Renáta Köttnerová08-0223.2.

Kalendář  Vzdělávací středisko CARITAS - VOŠs - jaro 2006
projekt: Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů soc. služeb

 Kazuistický seminář pro pracovníky působící v oblasti sociálně 
právní ochrany

08-0127.1. Mgr. Alice Musilová, PhDr. Renáta Köttnerová
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8. Přehled pracovníků školy 
 
8.1 Interní vyučující 
 
Mgr. Bednář Martin, Ph.D. Sociální politika 
Ing. Danihelková Ester  Ekonomika neziskových organizací, Řízení neziskového sektoru, 

Základy ekonomiky 
Bc. Mgr. Dohnalová Eva  Problémy etnických a menšinových skupin, 

Sociální práce s etn. menšinami, Sociologie 
ThLic. Doležel Jakub  Úvod do teologie sociální práce, Základy teologie 
Mgr. Dudová Hedvika  Anglický jazyk 
Mgr. Chovanec Jaromír  Výpočetní technika 
PhDr. Pešatová Alexandra  Aplikovaná psychohygiena, Seminář supervize 
Mgr. Petřeková Miroslava  Zdravotní nauky 
PhDr. Poláchová Eva  Psychologie, Zdravotní nauky 
Mgr. Ing. Princová Květoslava  Blok expertů, Humanitární pomoc, Odborná praxe, 

Problémy etn. a menš. skupin, Seminář supervize, 
Supervizní seminář, Zátěžový výcvik 

Mgr. Snášel Miroslav  Teorie a metody sociální práce 
Mgr. Svozil Tomáš  Výpočetní technika 
Mgr. Synková Jana  Německý jazyk 
Mgr. Šaňáková Šárka  Teorie a metody sociální práce, Zdravotní nauky 
Mgr. Tkadlčíková Lenka  Anglický jazyk 
Mgr. Žáček Štěpán  Diplomový seminář, Odborný seminář, Sociální patologie, 

Sociální politika 
 
 
8.2 Externí vyučující 
 

Prof. Ambros Pavel Spiritualita současných nekřesťanských náboženství 
PhDr. Baštecká Bohumila Krizová pomoc, Řízení psychosociální pomoci při hrom. neštěstích 
Mgr. Cakirpaloglu Simona Psychologie, Psychopatologie v soc. práci 
RNDr Fňukal. Miloš Politická geografie,Základy práva 
Mgr. Havelková Renáta Základy korespondence 
Mgr. Hlochová Alena Kazuistický seminář 
doc. PhDr. Holoušová Drahomíra Pedagogika 
Holub Štěpán, Ph.D. Filozofie 
Mgr. Chovancová Petra  Zdravotní nauky 
PhDr. Köttnerová Renata  Kazuistický seminář 
Mgr., Ing. Krohe Petr  Metody a techniky sociálního výzkumu 
Dr. Ing. Krumpolc Eduard  Religionistika 
Mgr. Langerová Martina  Sociologie 
PhDr. Lemrová Soňa, Ph.D. Základy psychologie 
PaedDr. Matuška Petr, Ph.D. Pedagogika, Speciální pedagogika 
Mgr. Musilová Alice  Sociální politika 
Mgr. Paloušková Jana  Etika sociální práce, Krizová intervence, Psychosoiální výcvik 
ThLic. Pastuszak Jaroslaw  Filozofie a etika, Kulturní a sociální antropologie, 

Teologická a filozofická antropologie 
Ptáček Pavel, Ph.D. Socioekonomická geografie 
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Mgr. Snášelová Vlasta  Zdravotní nauky 
Mgr. Solárová Magdaléna  Etika sociální práce 
Mgr. Šlechtová Hana  Sociální patologie, Sociologie 
JUDr. Šosová Marta  Základy práva 
ThLic. Umlauf Michal  Sociální učení církve 
Doc. ThDr. Ventura Václav, Th.D. Dějiny křesťanského myšlení 
Doc. PhDr. Vychodilová Zdeňka  Ruský jazyk 
Ing. Zahnášová Martina  Základy ekonomiky 
Mgr. Zbořil František  Mezinárodní právo, Základy práva 

 
 
8.3 Provozní pracovníci školy 
 
Brada Pavel provozně technický pracovník 
Brodecká Lenka úklid - kolej 
Čedroňová Marta sekretářka 
Fadgyasová Alena úklid – budova Křížkovského 6 
Gillová Zita účetní  
Mgr. Harvánek Kamil manager projektu OP RLZ – od 1. 8. 2005 
Horáková Kateřina studijní oddělení 
Chromková Petra asistentka pro zahr. praxe – od 1.7.2005  
Kouřilová Drahoslava asistenka Vzdělávacího střediska 
Kříž Zdeněk vedoucí koleje Caritas, správce budovy 
Melichárková Zdeňka vedoucí jídelny 
Melichárková Renáta pomocné práce v kuchyni, vedoucí jídelny 
Nakládalová Eva úklid – budova nám. Republiky 3 
Riedlová Petra pomocné práce – jídelna 
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9. Další vzdělávání pedagogických pracovníků, tvůrčí a publikační činnost 
 
Mgr. Martin Bednář, Ph.D. 
Bednář, M. Transformace ústavů sociální péče pro mentálně postižené s celoročním pobytem. 
Olomouc: PdF UP, rigorózní prác., 2001. 
Bednář, M. Proměny celoroční ústavní péče určené lidem s mentálním postižením. In Kvalita 
života a ludská práva. Prešov: FF UP, 2002. 
Ed. Bednář, M., Hauftová, D. Mění se úloha rodiny v péče o seniory? Olomouc: CARITAS-
VOŠs, 2003. 
Bednář, M. Souhrn kritérií pro vyhodnocování vzdělávácích programů. In Kapacita 
vzdělávání v sociální oblasti v ČR. Praha: NVF, 2004. 
Koordinátor projektu Analýza vzdělání vedoucích pracovníků Arcidiecézní charity Olomouc, 
2001. 
Projekt vzdělávání pracovníků v sociálních službách v rámci Operačního programu 
Olomouckého kraje, 2003. 
Analýza vzdělávacích potřeb a Návrh koncepce vzdělávávní pracovníků v sociálních službách 
vypracovné pro Olomoucký kraj v roce 2004. 
Projekt Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb, 2005 (region Střední 
Morava, 2500 účastníků). 
Vzdělávácí projekt pro pracovníky zakládající sociální služby na Ukrajině (2000) a v Srbsku a 
Černé Hoře (2003-2004). 
Konzultant, hodnotitel a supervizor rozvoje kvality v sociálních službách - Moravskoslezská 
diakonie, MěÚ Havlíčkův Brod, Jihomoravský kraj, Arcidiecézní charita Olomouc, Diecézní 
charita ostravsko - opavská. 
 
Ing. Ester Danihelková 
Příprava projektu  “Partnerstvím ke zvýšení úrovně praktického vzdělávání a lepšímu 
uplatnění na trhu práce”. 
Školení „Finanční řízení s využitím programu Cash flow management NGO“ Nadace Via 
„Seminar für hauptamtliche Mitarbeiter in Sozialen Einrichtungen und Organisationen in 
Tchechien auf der Benediktushöhe – dem Haus für Soziale Bildung in Retzbach“ u 
Benediktushöne,  SRN 
Školení poučených uživatelů – modul Tabulkové kalkulátory SSOŠ Hranice 
Příspěvek na Interdiciplinárním kolokviu k encyklice DEUS CARITAS EST (vyjde ve Studia  
theologica) 

 
Bc. Mgr. Eva Dohnalová 
Moderování besedy v rámci Týdne duševního zdraví 12.10.2005 "Jak se u nás žije cizincům?" 
Divadlo hudby, Olomouc 
Moderování besedy spojené s promítáním filmu v rámci Týdne duševního zdraví 14.10.2005 
"Přicházejí, aby žili" Divadlo hudby, Olomouc. 
 
ThLic. Jakub Doležel 
Publikace 
 Víra a pomoc: Některé aspekty souběhu křesťanské víry a pomáhající profese. Text 

pro účastníky kurzu v rámci projektu Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů 
sociálních služeb 22.-23.9. 2005. Olomouc: Caritas-VOŠ sociální.  
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 Impulsy pro sociální práci církve – encyklika DEUS CARITAS EST.  (Vyjde ve 
Studia theologica) 

 První encyklika svého druhu: Papež Benedikt XVI. obrací pozornost věřících na 
teologicky nevýraznou oblast činnosti církve: charitní diakonie. OLDIN, duben 2006. 

 Encyklika DEUS CARITAS EST nejvyššího pontifika Bendekta XVI. Praha: Paulínky, 
2006. Odborná recenze překladu. 

 
Odborné přednášky pro veřejnost 
 Víra a pomoc: Některé aspekty souběhu křesťanské víry a pomáhající profese. 

Dvoudenní kurz v rámci projektu Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních 
služeb ve Vzdělávacím středisku CARITAS-VOŠ sociální Olomouc, 22.-23.9. 2005. 
25 účastníků. 

 Není pomáhání jako pomáhání: problematika tzv. syndromu pomáhajících jako výzva 
křesťanské spiritualitě. Přednáška na setkání trvalých jáhnů olomoucké arcidiecéze, 
Olomouc 14.1. 2006. 25 účastníků. 

 Dva směry argumentace encykliky Deus caritas est. Přednáška na Setkání ředitelů 
Farních a Oblastních charit a předsedů dobrovolných Charit s kněžími a jáhny, 
Olomouc 27.4. 2006. 60 účastníků. 

 Charitně-teologické požadavky na řízení kvality v charitní praxi. Přednáška na 
Konferenci ředitelů Charit olomoucké arcidiecéze – Management kvality v chritní 
práci, Velehrad 10:5: 2006. 40 účastníků. 

 Démonické představy o Bohu. Přednáška na setkání trvalých jáhnů olomoucké 
arcidiecéze, Olomouc 17.6. 2006, 8 účastníků. 

 Charita a farnost. Přednáška na Pouti kněží olomoucké arcidiecéze, Hostýn 20.6. 
2006, cca 110 účastníků. 

 
Pořádání konferencí 
 Interdisciplinární kolokvium o encyklice Deus Caritas Est. Kolokvium pořádané 

Katedrou křesťanské sociální práce CMTF UP, Olomouc, 4.5. 2006, 8 referentů. 
 
Tlumočení přednášek 
 Prof. Dr. H. Pompey, Leid und Not – Herausforderung für Glauben und 

Helfen.Soziallehre und Sozialarbeit – Wechselseitige Hilfe und Anstöße, CMTF UP, 
12.2. 2005 

 
 Prof. Dr. H. Pompey, Die Botschaft der Caritas-Enzyklika für die organisierte Caritas 

der Kirche, CMTF UP 21.2. 2006 
 
 Prof. Dr. H. Pompey, Theologisch-psychologische Grundbedingungen der 

diakonischen Begleitung wie der seelischen Beratung, CMTF UP 11.4. 2006 
 
 Prof. Dr. H. Pompey, Geschichte der christlichen Armenpflege, Pastorační středisko 

pražské arcidiecéze, 11.5. 2006 
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Mgr. Hedvika Dudová 
Publikovaný překlad z NJ: 
Rademacher, Johannes. Malá encyklopedie: Hudba. Praha: CP Books (Computer Press), 
2004. 
Odborný anglický jazyk - distanční texty pro kombinovanou formu studia. 
Školení poučených uživatelů – modul Tabulkové kalkulátory SSOŠ Hranice 
 
ThLic. Jaroslaw Pastuszak, Th. D. 
Pastuszak, J. Dialog s kulturou v Novo millenio ineunte. In Novo millenio ineunte. Pracovní 
seminář Katedry pastorální a spirituální teologie CMTF UP konané dne 16. října 2002. 
Olomouc: 2003, str.: 68-73; ISBN 80-86715-06-X , stran – 73. 
Pastuszak, J. Inkulturace křesťanství či křesťanská kultura? In Křesťanství a kultura. Vědecký 
seminář pořádaný katedrou pastorální a spirituální teologie CMTF UP v Olomouci uskutečněný 
dne 12.11.2003. Olomouc 2003, str.: 44-51; ISBN 80-86715-15-9, stran 92. 
Pastuszak, J. Antropologické aspekty teologické hermeneutiky umělecké tvorby. In Suchánek, V. 
A vdechl duší živou… Úvod do duchovních souvislosti animovaného a trikového filmu. Olomouc: 
Nákl. Mgr. Jiří Burget, 2004, str.: 305 – 315. 
"Marcello de Carvalho Azevedo SJ, Inkulturace a požadavky moderností. Pavel Ambros, 
Inkulturace víry". In Studia Theologica 2/2001. 
 
PhDr. Alexandra Pešatová 
2.ročník psychoterapeutického výcviku v Pesso-Boyden  psychomotorické terapii 
dobrovolník v Internetové poradně 
dobrovolník ve sdružení JIKA /Olomoucké dobrovolnické centrum/  
 
Mgr. Miroslava Petřeková 
Základy první pomoci – lektor, seminář v rámci projektu Vzdělávání poskytovatelů a 
zadavatelů sociálních služeb, Vzdělávací středisko Caritas, 25. 11. 2005 
Školení poučených uživatelů –„Základní uživatelské ICT znalosti a dovednosti“SSOŠ 
Hranice 
 
PhDr. Eva Poláchová 
Účast na kurzech 
Postraumatická stresová porucha                           14.11.2005             6hodin      
Výcvik komunikace                                      21. – 22.11. 2005           12 hodin 
Jednání s klientem s psychiatrickou diagnózou       16.1. 2006         6hodin   
Video jako pomůcka při vedení klienta                    12.6.2006         6hodin   
 
Zajištěno pro studenty v rámci psychologie 
Beseda s Mgr. Kořenkovou „Baby šátky“  25.10. a 8.11. 2005           1,5hod 
 
Základy první pomoci – lektor, seminář v  rámci projektu Vzdělávání poskytovatelů a 
zadavatelů sociálních služeb, Vzdělávací středisko Caritas, 25. 11. 2005 
 
Články  
Poláchová, E.: Ztráta blízkého člověka a proces truchlení. Sestra, 2006,č. 2, s.40. 
 



 CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc, Nám. Republiky 3, 779 00  Olomouc 
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 

 47  
     

 
Mgr. Ing. Květoslava Princová 
Ročenky humanitární pomoci SČKCH: Jak pomáháme. Praha, 2000-2003 
Tvorba učebních textů pro předmět Humanitární pomoc pro Caritas-VOŠs 
Chudoba na Ukrajině a v Moldavii. Dialog Evropa XXI, roč. 15, 2005, č. 3-4, 
 
Mgr. Miroslav Snášel 
Akreditovaný výcvik v The Client – centered sounselling and psychotherapy – závěrečná 
práce: Sociální práce a přístup zaměřený na člověka. 
člen výcvikového programu „Poradenství a psychoterapie zaměřená na klienta“ - Český 
institut pro přístup zaměřený na člověka 
kurz Rodina v procesu změny – Integrující přístup v rodinné terapii – II Prostor– 
psychologické a pedagogické služby. 
Workshop „Zvyšování kvality komunikace“, Zvyšování kvality učení se“ - SPIN 
 
Mgr. Šárka Šaňáková 
Školení poučených uživatelů –„Základní uživatelské ICT znalosti a dovednosti“ - SSOŠ 
Hranice 
kurz „Základy krizové intervence“ - "D" Občanské sdružení pro vzdělávací a osvětovou 
činnost Liberec 
workshop Matra III „Testing Educational Modules“ - RINO Noord - Holland 
kurz „Úvod do supervize a řízení“ - Remedium Praha 
kurz „Rozvoj komunikačních dovedností“ - Vzdělávací středisko Caritas 
 
Mgr. Štěpán Žáček  
Klimentová, E., Žáček, Š. Sociální politika II. Studijní texty pro distanční studium. Vyd. 2. 
Olomouc: UP v Olomouci, 2004. ISBN 80-244-0788-4 (stran 64, podíl 50%) 
Školení poučených uživatelů –„Základní uživatelské ICT znalosti a dovednosti“ 
SSOŠ Hranice 
 
Drahoslava Kouřilová 
kurz „Základy obsluhy PC“ Počítačová služba s. r.o, Olomouc 
 
 
 
10. Výsledky inspekční činnosti  

Ve školním roce 2005/2006 byla dne 12. 5. 2006 pracovníky Ministerstva práce a 
sociálních věcí provedena věcná i finanční kontrola realizace projektu Vzdělávání 
poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb. Zápis z kontroly tvoří Přílohu č. 4. 
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11. Základní údaje o hospodaření školy v roce 2005 
Hospodaření roku 2005 školní rok 2005/2006 ovlivnilo částečně, protože se tato dvě 

období překrývají pouze čtyřmi měsíci. Skutečnost, že výroční zpráva je zpracována za školní 
rok a hospodaření je vedeno v kalendářních rocích neumožňuje zpracování této kapitoly 
jiným způsobem.  

Podrobný přehled nákladů a výnosů je uveden v následujících tabulkách. Jak je zřejmé, 
největší část prostředků byla použita na mzdy a pojištění, celkem více než 9 mil Kč. Stálou 
položkou je nájemné, které činí více než 1 mil Kč. Výrazným způsobem se do hospodaření 
školy promítl projekt financovaný z ESF. Z hlediska hlavní činnosti školy to pak byl rozvoj 
nového oboru Sociální a humanitární práce, protože zejména v souvislosti se zahraničními 
praxemi bylo nutné vyvinout velkou aktivitu, vč. zahraničních cest. 

Z hlediska výnosů je nejpodstatnější položkou dotace ze státního rozpočtu. Činila 11 
046 tis Kč. Ostatní příjmy pak 5 105 tis. Kč, což činí 31%.  

Rozdíl mezi náklady a výnosy činil – 443 793 Kč. Příčinou záporného výsledku byla 
mimořádně velká aktivita představovaná velkou nabídkou volitelných předmětů, 
mimořádných vzdělávacích akcí a financování rozvoje mezinárodní spolupráce. 
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11.1 Přehled nákladů a výnosů roku 2005  

 
 
 

Náklady 2005 Z toho dotace MŠMT
Kancelářské potřeby 111 719,99 81 210,79
Knihy 45 702,04 33 939,54
CD 351,00 351,00
Časopisy, noviny 51 971,43 29 678,50
Čistící prostředky 56 624,00 56 526,00
Ostatní režijní materiál 229 942,39 160 476,89
Spotřeba DDHM 280 408,72 90 820,72
Učební pomůcky 1 995,00 1 418,00
Potraviny - kuchyň 861,50
Spotřeba mat. - kurzy 48 584,70
Spotř.mat. - OP RLZ 40 960,41
Nákl. na kurzy OP RLZ 13 753,54
Nákup DHM - OP RLZ 219 753,50
Prostř. na úklid - OP RLZ 1 576,00
Spotřeba materiálu 1 104 204,22 454 421,44

Elektrická energie 171 963,30 66 786,30
Plyn 570 072,55 285 798,29
Vodné, stočné 134 247,46 121 026,06
PHM 36 923,93 31 215,40
Spotřeba energie 913 207,24 504 826,05

Opravy a údržba 163 597,00 140 766,80
Cestovné 359 593,60 59 950,44
Náklady na reprezentaci 64 498,06

Nájemné 1 299 841,85 850 000,00
Poštovné 43 501,23 21 596,73
Telefon 128 838,60 121 723,60
Internet 159 936,00 103 173,00
Propagace 122 551,10 28 611,70
Školení, semináře 81 761,50 70 371,50
Odvoz odpadů 27 274,00 21 412,75
Stravování studentů 168 544,80 168 544,80
Ost.nákl. spoj. s výukou 1 599 716,70 160 952,00
Nákl. na pobyt zahr. stud.
Návštěva z Litvy 26 074,00
Ostatní služby 156 389,10 97 282,60
Spotřeba DDNM 156 120,70 114 508,20
Zák. poj. organizace 24 734,00 24 734,00
Služby - kurzy 123 362,00
Ag. služby 72 742,40 69 276,00
Odb.sl.lektor OP RLZ 259 000,00
Ostatní služby 4 450 387,98 1 852 186,88
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Ostatní náklady
Mzdové náklady 7 005 057,00 5 965 240,00
Zákl.pojištění 2 164 203,00 2 036 572,00
Zák. soc. náklady 72 208,80
Ost. soc. náklady
Poplatky a daně 4 780,00 3 955,00
Daň z nemovitostí
Kurzové ztráty 47 011,61 27,98
Dary 10 434,50
Rozdíly ze zaokrouhlení 5,50 0,01
Ost. mimoř. náklady 5 720,00 900,00
Ost. nákl. US školné
Ost. nákl. US ubytování 4 200,00
Ost. nákl. US kapesné 7 100,00
Ost. nákl. US zdrav. poj.
Ost. nákl. US doprava 9 548,00
Ost. nákl. US stravné 18 000,00
Bankovní poplatky 53 524,24
Pojistné 39 731,40 27 153,40

Odpisy DNHM 98 337,00
Poskytnuté členské příspěvky

Celkem 16 595 349,15 11 046 000,00
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Výnosy 2005
Tržby za kopírování 20 338,00
Školné 1 119 600,00
Přijímací řízení 139 200,00
Anežka 10 150,00
Kurzy VS 405 400,00
Úroky 13 052,15
Kurzové zisky 1 075,10
Zúčtování fondu - ukr. st. 17 472,40

Za tiskopisy 7 050,00
Náhrady pojišťoven
Ubytování 602 150,00
Nájemné byt kolej 37 704,00
Nájemné byt fara 32 112,00
Ost. mimoř. výnosy 6 421,00
Studenti Rajnochovice 82 135,00
Studenti Hostýn 69 750,00
Studenti Retzbach 37 500,00
Studenti Osvětim
Studenti LDV2 50 000,00
Rozdíly ze zaokrouhlení 398,20
Tržba ples
Příspěvky PO 190 662,00
Příspěvky na ČE 60 578,00
Příspěvky na Srbsko

Dotace MŠMT 11 046 000,00
Dotace MŠMT-rom.stud. 3 924,00
Dotace Úřad práce 34 685,00
Dotace MŠMT - VYT P I+II
Dotace MŠMT - SIPVZ 49 852,00
Dotace MPSV - OPRLZ 1 110 482,65
Dotace Socrates 80 057,12
Projekt LDV 437 989,78
Projekt LDV2 485 818,51

Celkem 16 151 556,91
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Příloha č. 1 
 

U Č E B N Í   P L Á N 
 
Studijní obor:   Charitní a sociální činnost 
Caritas - Vyšší odborná škola sociální  
Denní studium 
 
Názvy vyučovacích předmětů     Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku  
 1. 2. 3.          Celkem  
 
1. Všeobecně vzdělávací     19 - 23  
 

Cizí jazyk 1 - 2 2   1 - 2    3 - 5 (3 - 5) 

Filozofie a etika    2 -      -      2 

Základy teologie 1 2 1 3 

Sociální učení církve - 1 1 2 

Sociologie 2 1 - 3 

Základy ekonomiky 2 1 - 2 -    3 - 4 

Základy korespondence 1 - - 1      (1) 

Výpočetní technika   1 - 2 1 -    2 - 3 (2 - 3) 

 

2.    Odborné 

2.1. Základní     64 - 66 

 

Sociální politika       2 2 2  6 

Základy práva 2 2 1 5      (1)      

Psychologie 2 1 - 4      (2) 

Pedagogika  2 1   1 - 2    4 - 5 

Teorie a metody sociální práce 2  1 - 2 2    5 - 6    (6) 

Metody a techniky sociálního výzkumu - 1 - 1 

Sociální patologie -  1,5 /2+1/  -     1,5 

Problémy etnických a menšinových skupin -   0,5 /0+1/ -     0,5  

Zdravotní nauky 6    1 -  7      (2) 

Odborný seminář 1 - - 1 

Kazuistický seminář - 1 1 2 
Odborná praxe   1 týden         9        18    27 

Seminář supervize - 1 0,5 
2.2. Výběrové       0 - 6 

Týdenní počet vyučovacích hodin v ročníku : 27 - 30  Celkem :  83 - 89 
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U Č E B N Í   P L Á N 
 
Studijní obor:   Charitní a sociální činnost 
Caritas - Vyšší odborná škola sociální  
Dálkové studium 
 
Názvy vyučovacích předmětů     Počet hodin konzultací v 1. - 4. ročníku    
  

1. Všeobecně vzdělávací    210 - 220     

Cizí jazyk 50 (50)      

Filozofie a etika      20        

Základy teologie      30  

Sociální učení církve      20  

Sociologie      30 

Základy ekonomiky  30 - 40  

Základy korespondence     10  (10)  

Výpočetní technika      20  (20)  

 

2.    Odborné 

2.1. Základní     640 - 660      

 

Sociální politika   60  

Základy práva  50  (10)  

Psychologie  40  (20)  

Pedagogika   40 - 50  

Teorie a metody sociální práce  50 - 60  (50 - 60)  

Metody a techniky sociálního výzkumu  10 

Sociální patologie  20 

Problémy etnických a menšinových skupin     10 

Zdravotní nauky      70  (20)     

Odborný seminář  10 

Kazuistický seminář  20  

Odborná praxe         260 
Seminář supervize            10 

 
2.2. Výběrové  0 - 30 
 
Celkem      850 - 880 
Počet hodin v ročníku     210 - 220   
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Poznámky k učebním plánům : 
 
Počet hodin v závorce udává počet hodin cvičení, při kterých lze dělit třídu na skupiny. 
 
Struktura a rozsah hodin výběrových předmětů je v kompetenci ředitele školy. Počet hodin pro výběrové 
předměty lze využít k posílení výuky povinných vyučovacích předmětů. 
Výběrové předměty slouží pro užší profesní orientaci žáků a tvoří je předměty jako : sociální práce s rodinou a 
dětmi, sociální gerontologie, sociální práce se zdravotně postiženými osobami, komunitní sociální práce, sociální 
práce s menšinami, národnostmi, uprchlíky, speciálně pedagogické disciplíny, znaková řeč, zdravotnické 
disciplíny, psychoterapeutický výcvik, duševní hygiena, psychologie organizace a personální řízení, sociální 
management, public relation. Tento seznam je otevřený a lze jej průběžně upravovat. 
Učební osnovy výběrových předmětů schvaluje ředitel školy. 
 
Nad rámec povinných předmětů lze zařadit i předměty nepovinné. 
 
Odbornou praxi lze provádět po dnech, případně ji spojovat do týdnů a její organizace je v kompetenci ředitele 
školy. 
 
Z účasti na praktické přípravě může být žák uvolněn po posouzení dokladů o pracovní činnosti a získané 
odborné praxi nejvýše z poloviny celkového počtu hodin praktické přípravy. 
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Studijní program oboru Sociální a humanitární práce 
 

Předmět: Semestr: Vyučující: 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.  

Anglický jazyk 2 2    
 

2   Mgr. Tkadlčíková 
Mgr. Dudová 

Politická a 
socioekonomická  
geografie 

  2      Mgr. Fňukal, Ph.D. 
Ptáček, Ph.D. 

Právo     2 1   Mgr. Zbořil  
 

Filozofie 2        Mgr. Holub, Ph.D. 

Teologická a kulturní 
antropologie 

  2      ThLic. Pastuszak 

Politická filozofie         2 Mgr. Holub, Ph.D. 

Diplomatická služba       1  Doc. PhDr. Halas, CSc. 

Základy psychologie 2 2       Mgr. Cakirpaloglu 

Psychopatologie v sociální 
práci 

    2    PhDr. Baštecká 

Aplikovaná psychohygiena      1   PhDr. Pešatová 

Řízení psychosociální 
pomoci při hromadných 
neštěstích 

    2    PhDr. Baštecká 

Sociologie 2 2       Mgr. Dohnalová 

Sociální patologie      2   Mgr. Dohnalová 

Metody a techniky 
sociálního výzkumu 

    2 2   Mgr. Ing. Krohe 

Sociální politika 2     2 2  Mgr. Bednář, Ph.D.  
Mgr. Žáček 
Mgr. Musilová 

Problémy etnických a 
menšinových skupin 

  2      Ing. Princová 

Teorie a metody sociální 
práce 

2 2      1 Mgr. Snášel 

Sociální práce s 
etnickými menšinami 

    2    Mgr. Dohnalová  

Krizová pomoc a 
intervence 

     2   PhDr. Baštecká 
 

Humanitární pomoc  2 2    1 1 Ing. Princová 

Odborná praxe  4  
týdny 

 13 
týdnů 

    Ing. Princová 
PhDr. Pešatová 

Supervizní seminář  1  2 
týdny 

    Ing. Princová 

Úvod do teologie sociální 
práce 

2        ThLic. Doležel 

Dějiny křesťanského 
myšlení 

  2      Doc. ThDr. Ventura, Th.D. 
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Předmět: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Vyučující: 

Etika sociální práce     1    Mgr. Snášel 

Religionistika a spiritualita 
současných 
nekřesťanských 
náboženství 

 2       Dr. Ing. Krumpolc, Th.D. 
CSc 
Mgr. Bugel, Dr. 
 

Sociální učení církve       2  Mgr. Umlauf 

Etnické a náboženské 
konflikty  

       2 Prof. PhDr. Pojsl 

Zdravotní nauky 2  2      Mgr. Petřeková 

Základy ekonomiky     2    Ing. Danihelková 

Ekonomika neziskových 
organizací 

     2   Ing. Danihelková 

Personální management       2  Mgr. Ing. Krohe 

Práce s veřejností        2 Mgr. Ing. Krohe 

Diplomový seminář     1 1 1 1  

Blok expertů  1 
týden 

 1 
týden 

     

Zátěžový výcvik   1 
týden 

      

Psychosociální výcvik     1 
týden 

    

 Povinně volitelné  

Ruský jazyk  
 

  2  2    PhDr.Vychodilová, CSc. 
 

Německý jazyk   2  2    Mgr. Synková 

Základy korespondence  2       Mgr. Havelková 

Výpočetní a komunikační 
technika 

 2       Mgr. Svozil 

Psychologie a náboženství       2  Prof. PhDr. Smékal, CSc. 

Psychologie sociálních 
vrstev 

       2 PhDr. Cakirpaloglu, DrSc. 

Teologie služby       2  Prof. Pospíšil, Th.D. 

Ekumenický a 
mezináboženský dialog 

       2 Prof. Pospíšil, Th.D. 

Veřejná ekonomie       2  Ing. Danihelková 

Marketing ve veřejném a 
neziskovém sektoru 

       2 Ing. Danihelková 

 
Seznam volitelných předmětů je součástí celouniverzitní nabídky. 
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Příloha č. 2 
 
Přehled pracovišť praxe oboru Charitní a sociální činnost 

Uvedený přehled obsahuje pracoviště, se kterými škola spolupracuje, má uzavřenou 
smlouvu a při zajištění praxí se osvědčila. 
 
Pracoviště řízené praxe (1. a 2. ročník) - tuzemská praxe 
1. ročník 
Dům pokojného stáří Bohuslavice  
Dům sv.Cyrila a Metoděje ve Vlaštovičkách u Opavy 
 
2.ročník 
Fakultní nemocnice Olomouc – oddělení geriatrie   
ÚSP Vincentinum Šternberk  
Magistrát města Olomouc  

  - odbor  sociální pomoci 
 - odbor sociálních služeb a zdravotnictví 

Charita Olomouc  
•    Mateřská škola Khamoro 
•    Charitní pečovatelská a ošetřovatelská služba 
•    Azylový dům Samaritán 
•    Kavárna Betánie 
•    Charitní dům sv.Vincence 
•    Poradenské centrum 

Charita Šternberk    
•     Mateřská škola Jíloro 
•     Denní stacionář Rozkvět 

ÚSP Klíč, Olomouc 
Speciální škola při DC 1990, Olomouc – Topolany 
Domov důchodců a penzion, Olomouc – Chválkovice 
Středisko sociální prevence, Olomouc 
Spolek TREND vozíčkářů, Olomouc 
Fond ohrožených dětí, Olomouc 
 
Pracoviště individuální praxe (3. ročník) 
Denní studium 
1 Agapé - stacionář pro zdravotně postižené Letovice 
2 Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži 
3 Arcibiskupství olomoucké - centrum pro mládež 
4 Arcidieceézní charita Olomouc 
5 Arcidiecezní charita Praha 
6 Azylový dům pro děti, Praha 
7 Bratislavská katolická charita 
8 Centrum pro rodinu a sociální péči, Brno 
9 Centrum protidrogové prevence a terapie, Plzeň 
10 Centrum služeb postiženým, o.p.s. Zlín 
11 Centrum sociálních služeb Brno 
12 Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou 
13 Centrum Zdislava, Nové Město na Moravě 
14 Denní rehabilitační stacionář pro tělesně a mentálně postižené děti a mládež, Třebíč 
15 Dětský domov Broumov 
16 Dětský domov Česká Lípa 
17 Dětský domov Hodonín 
18 Dětský domov Olomouc 
19 Dětský domov Sedloňov 
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20 Dětský domov Ústí nad Orlicí 
21 Dětský výchovný ústav Olomouc - Sv.Kopeček 
22 Dětský výchovný ústav Olomouc - Sv.Kopeček 
23 Diagnostický ústav pro mládež a Středisko výchovné péče Zlín 
24 Diakonie ČCE - středisko Betlém 
25 Diakonie ČCE - středisko Cesta 
26 Domov a penzion pro důchodce Litoměřice 
27 Domov důchodců a penzion Olomouc-Chválkovice 
28 Domov důchodců Český Těšín 
29 Domov důchodců Frýdek-Místek 
30 Domov důchodců Mimoň 
31 Domov důchodců Rychmburk 
32 Dům dětí a mládeže Litovel 
33 Dům pokojného stáří sv.Anny Velká Bystřice 
34 Farní charita Nové Hrady u Skutče 
35 Farní charita Polička 
36 Fond ohrožených dětí, Olomouc 
37 Gaduceus - sdružení pro podpůrné společenství, Olomouc 
38 Gaudium, s.r.o.Frýdek-Místek 
39 Hospic Anežky České Červený Kostelec 
40 Hvězda - občanské sdružení, Zlín 
41 Charita Bohumín 
42 Charita Frýdek- Místek 
43 Charita Frýdek-Místek 
44 Charita Olomouc 
45 Charita Opava 
46 Charita sv,Anežky Otrokovice 
47 Charita sv.Vojtěcha Slavičín 
48 Charita Zábřeh 
49 Kamarád- sdružení rodičů a přátel postižených dětí a mládeže, Rožnov pod Radhoštěm 
50 K-centrum Česká Lípa 
51 Kojenecký ústav s dětským domovem, Plzeň 
52 Kongregace Milosrdných sester  
53 Krajský úřad Olomouc 
54 Magistrát města Olomouce 
55 Magistrát města Ostravy 
56 Mateřská škola Hořice 
57 Městská nemocnice v Litoměřicích 
58 Městský úřad Boskovice 
59 Městský úřad Bruntál 
60 Městský úřad Česká Lípa 
61 Městský úřad Hlučín 
62 Městský úřad Hodonín 
63 Městský úřad Hranice 
64 Městský úřad Kranice 
65 Městský úřad Lipník nad Bečvou 
66 Městský úřad Přerov 
67 Městský úřad Třebíč 
68 Městský úřad Veselí nad Moravou 
69 Městský úřad Zlín 
70 Nadační fond Klíček, Praha 
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71 Nezávislá občanská poradna Olomouc 
72 O.S.Vzájemné soužití - soc.právní poradna, Ostrava 
73 Občanské sdružení Hospic Štrasburk 
74 Občanské sdružení Ester, Javorník 
75 Občanské sdružení Mateřské centrum Prostějov 
76 Obecní úřad Hať 
77 Oblastní charita Blansko 
78 Oblastní charita Brno 
79 Oblastní charita Hodonín 
80 Oblastní charita Hradec Králové 
81 Oblastní charita Jihlava 
82 Oblastní charita Kroměříž 
83 Oblastní charita Liberec 
84 Oblastní charita Přerov 
85 Oblastní charita Uherský Brod 
86 Oblastní charita Znojmo 
87 P - centrum Olomouc 
88 Pobytové středisko Bruntál 
89 Podané ruce Frýdek-Místek 
90 Pomocná škola Lanškroun 
91 Pontis Šumperk, o.p.s. 
92 Poradna pro rodinu Olomouckého kraje 
93 Poradna pro ženy a dívky, Olomouc 
94 Poradna pro ženy a dívky, Veselí nad Moravou 
95 Probační a mediační služba Praha 
96 Psychiatrická klinika FN Olomouc 
97 Psychiatrická léčebna Bílá Voda 
98 Psychiatrická léčebna Praha - Bohnice 
99 Psychiatrická léčebna Šternberk 
100 Salesiánské středisko mládeže- DDM Plzeň 
101 Sdružení Piafa Vyškov 
102 Sdružení podané ruce, kontaktní centrum Walhalla, Olomouc 
103 Slezská nemocnice v Opavě 
104 Sociální služby města Přerova 
105 Sociální služby Uherské Hradiště 
106 Sociální služby Uherské Htradiště 
107 SOS Centrum, SKP Diakonie ČCE, Praha 
108 Speciální škola DC 90, Olomouc - Topolany 
109 Speciální školy a speciální školská zařízení Ostrava-Zábřeh 
110 Speciální školy Lipník nad Bečvou 
111 Speciální školy Naděje Frýdek-Místek 
112 Speciální základní škola pro zrakově postižené Litovel 
113 Speciální základní škola pro žáky s více vadami Šumperk 
114 Středisko prevence a léčby drogových závislostí DROP IN, Praha 
115 Středisko sociální prevence Olomouc 
116 Středisko výchovné péče DOMEK, Zlín 
117 Teen Challenge, Brno 
118 Teen Challenge, Praha  
119 Úřad městské části Brno-Slatina 
120 Úřad městské části Královo Pole 
121 Ústav sociální péče pro mentálně postižené Město Albrechtice 
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122 Ústav sociální péče pro tělesně postiženév Hořicích v Podkrkonoší 
123 Ústav sociální péče Velehrad 
124 Ústav sociální péče Velké Opatovice 
125 Výchovný ústav a středisko výchovné péče Klíčov 
 
Dálkové studium 
1 Agentura Oasa 
2 Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk 
3 Arcidiecézní charita Olomouc 
4 Armáda spásy Ostrava-Poruba 
5 Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Český Těšín 
6 Centrum pro komunitní práci, Přerov 
7 Centrum pro rodinu a sociální péči, Ostrava 
8 Centrum pro zdravotně postižené olomouckého kraje, Přerov 
9 Centrum pro zdravotně postiženou mládež Valašské Meziříčí 
10 Centrum sociálních služeb Znojmo 
11 Církevní pomocná škola, Krnov 
12 Dětský domov a Speciální škola Liptál 
13 Dětský domov Bojkovice 
14 Dětský domov Brno 
15 Dětský domov Litoměřice 
16 Dětský domov Olomouc 
17 Dětský domov Přerov 
18 Dětský domov Zašová 
19 DCHB - Dům léčby bolesti s hospicemsv.Josefa, Rajhrad 
20 Diagnostický ústav pro mládež a Středisko výchovné péče pro děti a mládež 
21 Diakonie ČCE - středisko Betlém, Klobouky u Brnma 
22 Diakonie ČCE -denní stacionář - domovinka, Brno 
23 Diecézní charita Ostravsko-Opavská 
24 Domov - penzion pro důchodce Zlín 
25 Domov domácí péče KAMARÁD 
26 Domov důchodců Brešov, Zlín 
27 Domov důchodců Břeclav 
28 Domov důchodců Červenka 
29 Domov důchodců Kociánka Brno 
30 Domov důchodců Kyjov 
31 Domov důchodců Napajedla 
32 Domov důchodců Napajedla 
33 Domov důchodců Odry 
34 Domov důchodců Ostrava - Mariánské Hory 
35 Domov důchodců Ostrava-Zábřeh 
36 Domov důchodců Prostějov 
37 Domov důchodců Předklášteří 
38 Domov důchodců Strážnice 
39 Domov sv.Rodiny, Praha 
40 Dům pokojného stáří Velká Bystřice 
41 Efeta Brno 
42 Epona o.s. Brno 
43 Fakultní nemocnice Brno 
44 Fakultní nemocnice Olomouc 
45 Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava 
46 Farní charita Litoměřice 
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47 Farní charita Rožnov pod Radhoštěm 
48 Farní charita Valašské Meziříčí 
49 Farní charita Vlašim 
50 Fond ohrožených dětí, Olomouc 
51 Harmonie - centrum rezidenčních služeb pro mentálně postižené dospělé, Hošťálkovy 
52 Hnutí Humanitární Pomoci Blansko 
53 Charita Český Těšín 
54 Charita Kopřivnice 
55 Charita Krnov 
56 Charita Kyjov 
57 Charita Olomouc 
58 Charita Opava 
59 Charita Ostrava 
60 Charita Prostějov 
61 Charita Přelouč 
62 Charita sv.Alexandra Ostrava-Kunčičky 
63 Charita sv.Anežky Otrokovice 
64 Charita Šternberk 
65 Charita Valašská Bystřice 
66 Charita Valašské Meziříčí 
67 Charita Vsetín 
68 Charita Zábřeh 
69 Charita Zlín 
70 Charitní domov pro duchovní Moravec 
71 Charitní domov pro řeholní sestry, Město Albrechtice 
72 Jasněnka -občanské sdružení Uničov 
73 Jedličkův ústav Liberec 
74 Jitro - sdružení rodičů a přátel postižených dětí, olomouc 
75 Kappa -help, Přerov 
76 K-centum KRYSTAL, Krnov 
77 Kojenecký ústav a dětský domov Šumperk 
78 Kojenecký ústav Kyjov 
79 Krajská nemocnice Pardubice 
80 Krajský úřad Olomouckého kraje 
81 La Strada česká republika, Praha 
82 Lemur, o.s. Boskovice 
83 Magistrát města Olomouce 
84 Městská nemocnice Ostrava 
85 Městské centrum speciálních služeb a prevence, Praha 
86 Městský úřad Blansko 
87 Městský úřad Boskovice 
88 Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem 
89 Městský úřad Český Těšín 
90 Městský úřad Český Těšín 
91 Městský úřad Frýdek - Místek 
92 Městský úřad Hostinné 
93 Městský úřad Kojetín 
94 Městský úřad Krnov 
95 Městský úřad Kroměříž 
96 Městský úřad Prostějov 
97 Městský úřad Šternberk 
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98 Městský úřad Šumperk 
99 Městský úřad Uherský Brod 
100 Městský úřad Uničov 
101 Městský úřad v Prostějově 
102 Městský úřad Valtice 
103 Městský úřad ve Vlašimi 
104 Městský úřad Zlín 
105 Naděje - pobočka Brno 
106 Naděje - pobočka Vsetín 
107 Naděje - středisko Zlín 
108 Naděje Otrokovice 
109 Nemocnice Milosrdných bratří Brno 
110 Nemocnice Prostějov 
111 Nemocnice Valašské Meziříčí  
112 Občanské sdružení Na cestě, Vsetín 
113 Občanské sdružení Elim, Vsetín 
114 Občanské sdružení NET Karviná 
115 Občanské sdružení SPOLU Olomouc 
116 Oblastní charita Třebíč 
117 Oblastní charita Blansko 
118 Oblastní charita Brno 
119 Oblastní charita Břeclav 
120 Oblastní charita Bystřice po Hostýnem 
121 Oblastní charita Havlíčkův Brod 
122 Oblastní charita Hodonín 
123 Oblastní charita Hradec Králové 
124 Oblastní charita Kroměříž 
125 Oblastní charita Liberec 
126 Oblastní charita Přerov 
127 Oblastní charita Třebíč 
128 Oblastní charita Žďár nad Sázavou 
129 Oblastní pečovatelská služba Uničov 
130 Okresní správa sociálního zabezpečení Šumperk 
131 OPEN HOUSE, o.s. Bruntál 
132 P-centrum Olomouc 
133 Pečovatelská služba Bystřice nad Pernštejnem 
134 Pečovatelská služba Homedice Hodonín 
135 Pečovatelská služba Litoměřice 
136 Pečovatelská služba města Nového Jičína 
137 Pedagogicko-psychologická poradna Kroměříž 
138 Policie České republiky český Těšín 
139 Pomocná škola a Praktická škola Zlín 
140 Pontis Šumperk o.p.s. 
141 Poradenský servis Olomouc 
142 Poradna pro ženy a dívky Frýdek-Místek 
143 Poradna pro ženy a dívky Veselí nad Moravou 
144 Poradna pro ženy, Zlín 
145 Probační a mediační služba Praha 
146 Sdružení Ochrana nenarozeného života Praha 
147 Sdružení PIAFA ve Vyškově 
148 Sdružení podané ruce Brno 
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149 Sdružení Práh, Brno 
150 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Frýdek-Místek 
151 Slezská diakonie - středisko ARCHA, Široká Niva 
152 Slezská diakonie -"Komunitní centrum a chráněné dílny" Přelouč 
153 Slezská diakonie Český Těšín 
154 Slezská diakonie Karviná 
155 Sociální služby Kroměříž 
156 Sociální služby města Přerova 
157 Sociální služby Prostějov 
158 Sociální služby Uherské Hradiště 
159 Speciální mateřská škola Karviná - Hranice 
160 Speciální pedagogické centrum Karviná-Hranice 
161 Speciální škola, Svitavy 
162 Speciální školy a Dětský domov Zábřeh 
163 Speciální školy Kyjov 
164 Speciální základní škola a Pomocná škola při FN Brno 
165 Speciální základní škola pro zrakově postižené, Litovel 
166 Spolek TREND vozíčkářů Olomouc 
167 Správa uprchlických zařízení - přijímací středisko Vyšní Lhoty 
168 STEP BY STEP, o.s. Praha 
169 Škola SPM Modrý klíč, Praha 
170 Therápon 98, Kopřivnice 
171 Tyflocentrum Olomouc 
172 Úrazová nemocnice v Brně 
173 Úřad městské části Brno-Bystrc 
174 Úřad městské části Praha 5 
175 Úřad městského obvodu Ostrava-Svinov 
176 Úřad práce ve Vsetíně 
177 ÚSP - denní pobyt pro mentálně postižené děti a mládež, Přerov 
178 Ústav sociální péče Hodonín 
179 Ústav sociální péče Klíč, Olomouc 
180 Ústav sociální péče Kyjov 
181 Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež, dospělé, týdenní pobyt a oddělení DD Rokytnice 
182 Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích 
183 Vězeńská služba ČR, vazební věznice Olomouc 
184 Vincentinum - ústav sociální péče Šternberk 
185 Základní škola Mohelnice 
186 Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 
187 Zvláštní škola Bílovec 
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Zahraniční praxe oboru Charitní a sociální činnost 
 
Ukrajina 

− Centrum sociální adaptace Lvov 
− Komunita pro propuštěné z výkonu trestu a lidi bez přístřeší Brody 
− Dobročinný fond Solidarnosť Ivano-Frankivsk 
 

 
 Holandsko 

− Portes, Dienstencentrum Zuilen Utrecht 
− Stichting SHBU – zorgcentra, Woon- en Zorgcentrum Transwijk Utrecht  
− Amerpoort Asvz Baarn 

 
Velká Británie 

− Work Experience UK Plymouth  
− Barnardo‘s North East - Housing Project Northumberland  
− Foxwood School Hythe, Kent  
− Mencap - North East London 
− River View Day Centre Plymouth 
− Youth Enquiry Service Plymouth Ltd. 

 
Slovensko 

− Inštitút Krista Veĺkňaza Žakovce 
 
Německo 

− Don Bosco Zentrum, Regensburg 
− Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Herford 
− Alten- und Pflegeheim Maria Rast Herford 
− Katholisches Bernhard-Heising-Haus Herford 
 

Rakousko 
− Flüchtlingslager Wien 
− Haus Miriam Wien 
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Přehled pracovišť praxe oboru Sociální a humanitární práce 

Uvedený přehled obsahuje pracoviště, se kterými škola spolupracuje, má uzavřenou 
smlouvu a při zajištění praxí se osvědčila. 
Kromě níže uvedených pracovišť jsou přislíbeny praxe také v dalších organizacích, vč. 
zahraničních. 
 
Pracoviště tuzemských praxí: 
 
 

Organizace Pracoviště Město 
ADRA Humanitární oddělení Praha 
AFS Mezikulturní programy   Praha 
AKORUS Praha  Psychosociální centrum Praha 
ARPOK   Olomouc 
Centrum pro otázky migrace   Praha 
Člověk v tísni Nízkoprahový klub Ústí nad Labem 
DCH Litoměřice   Litoměřice 
Diagnostický ústav   Praha 
Diecézní charita Brno Oddělení migrace Brno 
Diecézní charita Ostrava Vesnička soužití Ostrava 
DROM  Romské středisko Brno 
Fond ohrožených dětí  Klokánek Praha 
Hasičský záchranný sbor hlavního města 
Prahy 

  Praha 

Hasičský záchranný sbor Olomouckého 
kraje   Olomouc 

Charita Hodonín denní centrum pro bezdomovce Hodonín 
Charita Olomouc Azylový dům, Školka Khamoro Olomouc 
Charita Praha   Praha 

Charita Roudnice nad Labem   Roudnice nad 
Labem 

Charitní dům sv. Zdislavy   Ostrava 
Klub Bunkr Oddělení pro mládež ze soc.slabých rodin Třinec 
Mezinárodní organizace pro migraci   Praha 
Nová škola    Praha 
Sdružení Česká katolická charita Humanitární oddělení Praha 
Vzájemné soužití Komunitní centrum Muglinov Ostrava 
 



 CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc, Nám. Republiky 3, 779 00  Olomouc 
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 

 66  
     

Pracoviště zahraničních praxí 
 
 

Země, místo Partner, organizace Projekty 

Arménie 
Gyumri CARITAS Arménie 

Projekt na pomoc obchodovaným a 
zneužívaným ženám  
Pomoc starým lidem (žijícím v extrémní 
chudobě)  

Francie 
Paříž FNASAT – Gens du voyage Romské projekty v Paříži a okolí 

Gruzie  
Tbilisi CARITAS Gruzie Pomoc dětem ulice  

Pomoc starým lidem žijící v chudobě 

Holandsko 
Rotterdam 

ROS (Rotterdams Ongedocumenteerden 
Steunput 
Wijkpastoraat Middeland 

Projekty na pomoc migrantům 
 
 

Kosovo  
Gjilan, 
Priština 

CARITAS Kosovo Sociální centrum 
Multietnické projekty 

Makedonie 
Skopje 

CARITAS Macedonia 
CARITAS Essen 

Sociální centra 
Práce s romskou menšinou 
Projekty v romské osadě 

Moldávie 
Kišiněv CARITAS Moldávie Projekty stabilizace migrace 

Rumunsko 
Bukurešť, 
Banát 

CARITAS Bukurešť Romská komunitní centra 
Děti ulice 

Slovensko 
Košice, 
Lipany 

CHARITA Košice Práce v romských komunitách 

Srbsko 
Bělehrad CARITAS Srbsko a Černá hora 

Práce v romských a uprchlických 
komunitách 
Práce s dětmi ulice a starými lidmi 

Srí Lanka 
Kolombo ČLOVĚK V TÍSNI Lidé postižení katastrofou – obnova 

domů. 

Turecko 
Istanbul CARITAS Turecko 

Práce s duševně a tělesně postiženými 
lidmi  
Projekt na pomoc migrantům a dětem 
ulice 

Uganda 
Kampala, 
Diecéze 
Luwero 

Uganda-Czech Development Trust, Ltd. 
(Arcidiecézní charita Praha) Farnosti,práce s dětmi, výuka angličtiny 

Ukrajina 
Charkov, 
Lvov, Kyjev 

CARITAS Ukrajina 

Děti z ulice 
Stacionář pro děti a staré lidi 
Komunita pro migranty a propuštěné 
vězně 
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Příloha č. 3 
 
Účetní závěrka 2005 
 
 
 

 
 

CARITAS-Vyšší odborná škola sociální
Křížkovského 6
771 11  Olomouc
Církevní škola.
Poskytování vyššího odborného vzdělání

AKTIVA
Číslo 
řádku

Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu dni 
účetního období

A. Dlouhodobý majetek celkem 1 280 251
    I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 2 274 209
        4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 3 274 209
    II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 4 9 182 8 910
      2. Umělecká díla, předměty a sbírky 5 0 24
        4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 6 1 111 1 156
        7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 7 8 071 7 730
    IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 8 -9 176 -8 868
        4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm.majetku 9 -274 -209
        7. Oprávky k samost.movitým věcem a soub.mov.věcí 10 -831 -929
       10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hm.majetku 11 -8 071 -7 730
B. Krátkodobý majetek celkem 12 2 038 2 339
    II. Pohledávky celkem 13 141 250
        1. Odběratelé 14 4 3
        4. Poskytnuté provozní zálohy 15 149 179
        5. Ostatní pohledávky 16 -19 -47
        6. Pohledávky za zaměstnanci 17 2 0
        8. Daň z příjmů 18 0 0
      12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se SR 19 5 0
      18. Dohadné účty aktivní 20 115
    III. Krátkodobý finanční majetek celkem 21 1 601 1 826
        1. Pokladna 22 57 37
        3. Účty v bankách 23 1 544 1 789
    IV. Jiná aktiva celkem 24 296 263
        1. Náklady příštích období 25 296 263
        3. Kursové rozdíly aktivní 26 0 0
Aktiva celkem 27 2 318 2 590

ROZVAHA 
ke dni 31.12.2005

(v tis. Kč)
IČO 64627233
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CARITAS-Vyšší odborná škola sociální
Křížkovského 6
771 11  Olomouc
Církevní škola.
Poskytování vyššího odborného vzdělání

PASIVA
Stav k prvnímu dni 

účetního období
Stav k poslednímu dni 

účetního období

A. Vlastní zdroje celkem 28 244 -56
    I. Jmění celkem 29 17 161
        2. Fondy 30 17 161
    II. Výsledek hospodaření celkem 31 227 -217
        1. Účet výsledku hospodaření 32 X -444
        2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 33 -145
        3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 34 372 227
B. Cizí zdroje celkem 35 2 074 2 646
    III. Krátkodobé závazky celkem 36 1 139 2 383
        1. Dodavatelé 37 259 501
        3. Přijaté zálohy 38 153 978
        4. Ostatní závazky 39 0 16
        5. Zaměstnanci 40 378 474
        7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného 
zdravotního pojištění 41 178 265
        9. Ostatní přímé daně 42 50 77
       22. Dohadné účty pasivní 43 121 72
    IV. Jiná pasiva celkem 44 935 263
        1. Výdaje příštích období 45 132
        2. Výnosy příštích období 46 935 131
        3. Kursové rozdíly pasivní 47
Pasiva celkem 48 2 318 2 590

Odesláno dne:            Razítko:                Podpis odpovědné                Podpis osoby odpovědné            Okamžik sestavení:
                                                                osoby:                                   za sestavení: 24.3.2006
24.3.2006                                                Mgr. Martin Bednář, Ph.D. Zita Gillová

ROZVAHA 
ke dni 31.12.2005

(v tis. Kč)
IČO 64627233
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CARITAS-Vyšší odborná škola sociální
Křížkovského 6
771 11  Olomouc
Církevní škola.
Poskytování vyššího odborného vzdělání.

Číslo 
řádku Hlavní činnost Hospodářská činnost

A. NÁKLADY 1
    I. Spotřebované nákupy celkem 2 1 944 73
        1. Spotřeba materiálu 3 1 044 60
        2. Spotřeba energie 4 900 13
    II. Služby celkem 5 4 880 159
        5. Opravy a udržování 6 161 3
        6. Cestovné 7 358 2
        7. Náklady na reprezentaci 8 64 1
        8. Ostatní služby 9 4 297 153
    III. Osobní náklady celkem 10 9 056 185
        9. Mzdové náklady 11 6 851 154
       10. Zákonné sociální pojištění 12 2 133 31
       12. Zákonné sociální náklady 13 72 0
       13. Ostatní sociální náklady 14 0
    IV. Daně a poplatky celkem 15 5 0
       16. Ostatní daně a poplatky 16 5
    V. Ostatní náklady celkem 17 194 1
       21. Kursové ztráty 18 47
       22. Dary 19 9 1
       24. Jiné ostatní náklady 20 138
    VI. Odpisy, prodaný maj., tvorba rezerv a opr.položek celkem 21 81 17
       25. Odpisy dlouhodobého nehm. a hmot. majetku 22 81 17
Náklady celkem 23 16 160 435
B. VÝNOSY 24
    I. Tržby  za vlastní výkony a za zboží celkem 25 1 279 416
        2. Tržby z prodeje služeb 26 1 279 416
    IV. Ostatní výnosy celkem 27 886 70
       15. Úroky 28 13 0
       16. Kursové zisky 1
       17. Zúčtování fondů 29 17 0
       18. Jiné ostatní výnosy 30 855 70
    VI. Přijaté příspěvky celkem 31 251 0
       27. Přijaté příspěvky 32 251 0
    VII. Provozní dotace celkem 33 13 249 0
       29. Provozní dotace 34 13 249 0
Výnosy celkem 35 15 665 486
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM 36 -495 51
       34. Daň z příjmů 37 0 0
D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ 38 -495 51

Odesláno dne:            Razítko:                Podpis odpovědné                Podpis osoby odpovědné            Okamžik sestavení:
                                                                osoby:                                   za sestavení:
24.3.2006                                                 Mgr.Martin Bednář,Ph.D.       Zita Gillová                                 24.3.2006

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ke dni 31.12.2005

IČO 64627233
(v tis. Kč)
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