Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU
PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ
(projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR)

Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola
sociální o.p.s., Jihlava (www.svoss.cz)
Registrační číslo: CZ.1.07/2.1.00/13.0019
Celková výše dotace: 3 468 548,64 Kč
Termín realizace: 21. 1. 2010 – 31. 12. 2012

PARTNEŘI PROJEKTU:
S finančním příspěvkem:
 Střední škola sociální PERSPEKTIVA a Vyšší odborná škola
s.r.o. Dubí-Pozorka
 Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.
Bez finančního příspěvku:






Centrum multikulturního vzdělávání, o.s. Jihlava
Hospodářská komora Jihlava
Občanské sdružení HORIZONT Jihlava, o.s.
Palata – Domov pro zrakově postižené Praha
Vysoká škola polytechnická Jihlava

CÍL PROJEKTU
 Primární - zvýšit konkurenceschopnost studentů SVOŠS
Jihlava na trhu práce (absolvent s odbornými kompetencemi
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)
 Sekundární II. – prohloubit zkušenosti pedagogů SVOŠS s
výukou a vedením praxe

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

KLÍČOVÉ AKTIVITY
 KA 1 Tvorba studijních opor pro denní i dálkovou formu studia a výuka
v cizích jazycích
 KA 2 Příprava a realizace vlastní
účelné praxe a podpora
podnikatelského přístupu
 KA 3 Podpora spolupráce s vysokoškolským sektorem
 KA 4 Výměna zkušeností a dovedností v sociální práci mezi praxí a
školami (VOŠ i partnerské VŠ)
 KA 5 Spolupráce a vzájemná výměna zkušeností pedagogických
pracovníků a managementu dvou vyšších odborných škol, které
vzdělávají v oboru sociální práce
 KA 6 Zapojení odborníků profesního sektoru při zvyšování kompetencí
studentů oboru sociální práce, a jejich úspěšnému vstupu na trh
práce

KA 01: Tvorba studijních opor pro denní i dálkovou
formu studia a výuka v cizích jazycích
 Pro moduly vzdělávacího akreditovaného programu
z roku 2007 (reakreditován v roce 2011) byly vypracovány
studijní opory a následně ověřovány v obou formách
studia.
Celkem vypracováno 13 opor z odborných
předmětů + 2 cizojazyčné (AJ, NJ). Jedná se o učební
texty doplněné o praktická cvičení pro interaktivní výuku.
 Texty studijních
opor byly dány k posouzení
a
vypracování
recenzí lektorům – učitelům těchto
předmětů z partnerských organizací – VOŠ a VŠ. Po
recenzi došlo k jejich tisku a zařazení na elektronický
informační systém školy.

Studijní opora a praktická cvičení - MENŠINY

KA 02: Příprava a realizace vlastní účelné
praxe a podpora podnikatelského přístupu
 V rámci inovace a prohloubení akreditovaného vzdělávacího programu
oboru sociální práce byly zařazeny do výuky modulů
praxe
následující aktivity: exkurze do sociálních ústavů a organizací, se
kterými se studenti v regionu nemohou setkat, organizace týdenní
stáže každého studenta v Ústavu pro nevidomé a slabozraké Palata
v Praze, organizace praxe formou vlastních projektů (vše realizováno v
obou školních rocích, nasbírané odborné kompetence dokládány v
portfoliu praxe).
 Studenti ve skupinách organizují různé praktické
projekty
se
sociálním, volnočasovým, fundraisingovým, komunitním nebo
marketingovým programem pro vybrané sociální skupiny a vyloučené
lokality. Pod vedením lektorů z řad učitelů školy nebo organizací, kde
se projekty realizují. Práci na projektech tvoří školení, příprava,
týmová práce, řízení, vlastní realizace a následná dokumentace. 2x
ročně probíhá prezentace projektů pro celou školu, případně i
veřejnost (realizováno celkem cca 50 dílčích sociálních projektů).

Prezentace dílčích sociálních projektů

Komunitní klub Mulačágo
Projekt Starší kamarád

KA 03: Podpora spolupráce s vysokoškolským
sektorem
Na základě smlouvy mezi Soukromou VOŠ sociální a ZMVŠ
(z r. 2008), mohli absolventi SVOŠ sociální Jihlava po
doporučení ředitelky školy nastoupit na zkrácený 3 semestrální vzdělávací program příbuzného oboru
veřejnosprávní studia a tím získat kromě další kvalifikace i
bakalářský titul. Pro snadnější přechod na obor VŠ byly
vytvořeny čtyři odborné výukové moduly, které se zařadily
do výuky ve III. r. studia jako nepovinné kredity pro zájemce
o studium na VŠ (zájem projevili studenti obou forem
studia).

Nepovinné moduly
 Makroekonomie, Mikroekonomie (ZMVŠ)
 Marketing a management, Mzdové účetnictví (SVOŠS)

KA 04: Výměna zkušeností a dovedností v sociální
práci mezi praxí a školami (VOŠ i partnerské VŠ)
Důležitou součástí výuky praxe v sociální práci jsou
fundraisingové aktivity. Je proto třeba naučit studenty oslovovat a
spolupracovat i s různými organizacemi a firmami. Škola proto
zadala specializovaná témata absolventských prací, jak jednotlivé
firmy v regionu Vysočina plánují a realizují své benefiční a
charitativní programy. Práce byly zadány jak studentům z VOŠ, tak
i jako témata bakalářských prací obou partnerských VŠ.
Vedoucími prací byli učitelé SVOŠ pod vedením metodika. Tento
souhrn absolventských prací byl základem pro konferenci, jako
ukázka situace Společenské odpovědnosti firem v regionu.
Výstupy z konference byly následně zohledněny ve výuce
příslušných odborných předmětů (zejména Praxe a Metod sociální
práce). Vypracováno a obhájeno 6 závěrečných prací, realizována
následná konference (listopad 2011).

Společenská odpovědnost firem v Kraji Vysočina

 Konference
24. 11. 2011

 Společenská odpovědnost firem v regionu

KA 05: Spolupráce a vzájemná výměna zkušeností
pedagogických pracovníků a managementu dvou vyšších
odborných škol, které vzdělávají v oboru sociální práce
Realizace záměru spočívá především ve výměně zkušeností, které
probíhaly na základě vzájemného pracovního výměnného pobytu
– hospitační a výukové stáže mezi dvěma školami - VOŠ oboru
sociální práce, SVOSŠ Jihlava a VOŠ Perspektiva Dubí. Na závěr
realizace aktivity proběhlo její celkové zhodnocení oběma
partnerskými školami na půdě VOŠ v Dubí. Realizováno celkem 5
stáží/30 náslechů (3x v Dubí, 2x v Jihlavě), dva pedagogové při
každé stáži, 6 náslechů/1 stáž.

Výměnné stáže Jihlava – Dubí

KA 06: Zapojení odborníků profesního sektoru při
zvyšování kompetencí studentů oboru sociální práce,
a jejich úspěšnému vstupu na trh práce
 SVOŠ sociální Jihlava je jedinou školou v regionu Vysočina,
která vzdělává sociální pracovníky, a to již 18 let.
 Aktivita reagovala na zjištění konkrétních požadavků praxe na
pracovištích v regionu. Úzkou spolupráci s praxí a jejími
požadavky realizovali studenti SVOŠS formou absolventských
prací. Vedoucími byli opět učitelé VOŠ pod vedením metodika.
Dílčí výsledky prací byly zpracovány do souhrnné zprávy –
Profesní předpoklady pro uplatnění v oboru sociální práce.
Tyto výsledky byly využity jako základ konference Sociální
práce na Vysočině (říjen 2012) a nabídly možnost práce ve
čtyřech zajímavých workshopech. Podobné setkání nebylo
dosud nikdy v kraji realizováno.

Sociální práce na Vysočině

 Konference
23. 10. 2012

 Profesní předpoklady pro výkon sociální
práce

