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CÍL PROJEKTU
 Primární - zvýšit konkurenceschopnost studentů SVOŠS
Jihlava na trhu práce rozšířením nabídky modulů a
praktického výcviku v oblasti následné sociální péče ve
zdravotnických organizacích, včetně inovací vzdělávacího
programu a studijních opor. (absolvent s odbornými
kompetencemi je připraven pro praxi i další studium)
 Sekundární I. – podpořit teoretické znalosti studentů (tvorba studijních opor
a jejich ověřování) + prohloubit praktické kompetence (výcvik v praxi a
podnikatelském přístupu, dlouhodobé vedení sociálního klienta)
 Sekundární II. – prohloubit zkušenosti pedagogů SVOŠS s výukou,
vedením praxe a spoluprací s vysokou školou, včetně stáží, konzultací a
recenzí studijních opor.

CÍLOVÁ SKUPINA
 Studenti SVOŠS Jihlava
- 126 denní forma studia
- 84 dálková forma studia
 Pedagogové SVOŠS Jihlava
- interní vyučující
- externí vyučující

KLÍČOVÉ AKTIVITY
 KA 1 Inovace vzdělávacího programu a zavádění souboru nových
didaktických metod ve výuce.
 KA 2 Stáže a konzultace učitelů praxe všech ročníků na
pracovištích průběžné praxe studentů – intersektorální mobilita.
 KA 3 Zvyšování profesních kompetencí studentů podporou praxí
ve státních i nestátních organizacích v sociální a zdravotní oblasti
a praxe v dlouhodobé individuální práci s klientem.
 KA 4 Získání zkušeností učitelů SVOŠS z vysokoškolské výuky
praktickou interakcí s učiteli regionální vysoké školy VŠPJ.
 KA 5 Kariérové poradenství pro studenty a uplatnění absolventů
školy na trhu práce.

KA 01: Inovace vzdělávacího programu a zavádění
souboru nových didaktických metod ve výuce.
 Prohloubení a rozšíření profesní kompetence studentů
sociální práce v modulech Zdravotních nauk.
 Vypracování výukového modulu disciplíny praxe:
Ošetřovatelský výcvik a studijní opory pro výukové
moduly ZN (Gerontologie, Kazuistika, Sociální
patologie).
 Rozvoj praktických i jazykových kompetencí formou
konkrétních příkladů z disciplín (Kazuistika, Právo,
Personalistika), včetně překladů do AJ a NJ v rámci
využití v těchto hodinách.
 Tvorba vlastního portfolia praxe – intenzivní výcvik
prokazování kompetencí.

KA 02: Stáže a konzultace učitelů praxe všech
ročníků na pracovištích průběžné praxe
studentů – intersektorální mobilita.
 Ověřování a konzultace praxe jednotlivých ročníků
vedoucími učiteli, včetně získávání a naplňování
kompetencí.
 Aktivita se zaměřuje na studenty i pedagogy z hlediska
kontaktu s místem realizace, kde se odborná praxe
hodnotí.
 Na realizaci aktivity se podílí interní i externí učitelé
praxe.

KA 03: Zvyšování profesních kompetencí studentů
podporou praxí ve státních i nestátních
organizacích v sociální a zdravotní oblasti a praxe
v dlouhodobé individuální práci s klientem.
 Výzkumy formou absolventské práce, zaměřené na
hodnocení, specifičnost a potřeby sociální práce ve
zdravotnictví jako reakce na měnící se požadavky praxe a
vývoj oboru sociální práce, např. vzhledem k
demografickému stárnutí obyvatel.
 Výsledky výzkumu budou mj. prezentovány na konferenci:
Sociální práce ve zdravotnictví.
 Rozvoj profesních kompetencí studentů v práci s
jednotlivcem (individuální kontakt 1x týdně). Jedná se o
dětské a dospělé klienty tělesně, mentálně nebo sociálně
znevýhodněné.

KA 04: Získání zkušeností učitelů SVOŠS z
vysokoškolské výuky praktickou interakcí s učiteli
regionální vysoké školy VŠPJ.
 Vzhledem ke dvěma nově akreditovaným zdravotnickým
oborům regionální vysoké školy VŠP Jihlava z nichž
mnoho disciplín, které jsou součástí výuky jsou totožné,
nebo podobné disciplínám VOŠ sociální Jihlava, nabízí
partnerství s touto školou možnost získat zkušenosti s
vysokoškolskou výukou, přímou formu stáží, konzultací a
účastí na přednáškách či seminářích.
 Učitelé SVOŠS postupně navštíví přednášky nebo
semináře kolegů vybraných předmětů na VŠ, včetně
následné konzultaci výuky, jak po odborné, tak
metodické stránce – předání zkušeností.

KA 05: Kariérové poradenství pro studenty a uplatnění
absolventů školy na trhu práce.
 Organizace výcviku „Jak si hledat zaměstnání“ v rozsahu 14 hodin
pro studenty III. ročníku denní formy studia (vedení formou
praktických cvičení, která interaktivní formou učí studenty, jak
postupovat při hledání zaměstnání, konstrukci životopisu,
vystupování při výběrovém řízení a jednání se zaměstnavateli).
 Jako zpětná vazba pro pedagogy školy bude proveden monitoring
uplatnění absolventů dotazníkovým šetřením posledních tří
absolventských ročníků formou zpracování 3 absolventských
prací studentů SVOŠS.
 Získaná data budou základem pro konferenci „Absolventi škole“,
která bude určena absolventům, kteří pracují na různých pozicích
sociální sféry a budou zohledněny v rámci výuky.

