
 
 

Výroční zpráva za školní rok 2009 / 2010  
 

 

 

 
1. Obecná část 
 

Název: Jabok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická 

Adresa: Salmovská 8/1538, 120 00 Praha 2 

Zřizovatel: Salesiánská provincie Praha, Kobyliské nám. 1, 182 00 Praha – Kobylisy 

 
IČO: 45769621 

DIČ: CZ45769621 

 
Ředitel: Mgr. Michael Martinek, Th.D., e-mail: martinek@jabok.cz, tel.: 224 918 701 

Statutární zástupce: Mgr. Marie Ortová, e-mail: ortova@jabok.cz, tel.: 224 990 154 

 

Obor vzdělání: Sociální práce a sociální pedagogika 

Akreditovaný vzdělávací program: 75-32-N/02 Sociální pedagogika a teologie  

Kvalifikace: diplomovaný specialista – DiS. (ve spolupráci s ETF UK bakalář – bc.) 

Forma studia: denní (kombinovanou formu studia téhož oboru zajišťuje Jabok pro ETF UK) 
 

Internetová adresa: www.jabok.cz 

 
 
Stručná charakteristika školy 
 
Jabok je církevní vyšší odborná škola, která nabízí vzdělání v oboru sociální práce a sociální 
pedagogiky s křesťanským hodnotovým základem. Studium trvá tři roky. Studenti zde získají potřebné 
znalosti i praktické dovednosti pro vykonávání pedagogické, sociální a pastorační práce ve funkcích, 
pro něž není výslovně vyžadováno vysokoškolské studium magisterského stupně.  
 
Studium je výrazně orientováno na praxi - jeho součástí je 22 týdnů 
metodicky řízené praxe ve více oborech sociální a výchovné práce. 
Specifikem Jaboku je kombinace sociální pedagogiky a teologie, která by 
měla studentům pomáhat k dosažení jednoty teorie a životní praxe, k 
upevnění vlastní hodnotové a názorové orientace a k motivaci pro sociální 
práci.  
 
Škola se nachází v pronajaté a zrekonstruované budově „Joaneum“ 
v Salmovské ulici v Praze 2. Pro výuku jsou k dispozici 2 velké posluchárny 
pro asi 80 osob, 4 posluchárny pro 25 – 40 osob, seminární místnosti a 
počítačová učebna. V areálu školy je dále k dispozici tělocvična, knihovna, 
školní klub, kaple a domov mládeže. 

 
 



 
2. Údaje o pracovnících školy 

 

Pracovníci 
k 30.6. 2009 
fyzické osoby/ 
z toho externisté 

k 30.6. 2009 
přep. pracovníci 

k 30.6. 2010 
fyzické osoby /  
z toho externisté 

k 30.6. 2010 
přep. pracovníci 

pedagogičtí (vč. ředitele) 42/18 19,5 42/18 19,3 

Nepedagogičtí 14/01 13,1 14/01 10,5 

Celkem 56/19 32,6 56/19 29,8 
 

 
Kvalifikace pedagogických pracovníků k 30.6. 2009 
 
Vyučující na VOŠ nemusí mít pedagogické vzdělání. Z tohoto důvodu nerozlišujeme ani neevidujeme, 
zda dosažené vzdělání je nebo není pedagogického směru.  
V tomto školním roce škola zaměstnávala 6 pedagogů s doktorským titulem, 36 pedagogů 
s magisterským titulem a 2 s bakalářským titulem. 
Z celkového počtu pedagogických pracovníků má aprobaci 96%. 
 
 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků  
 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo i v letošním roce zaměřeno zejména na jejich 
profesní růst. Pedagogové školy přednášejí na různých konferencích či v kurzech, účastní se práce na 
projektech a publikují v odborném tisku. 
 

Typy studia 
Počet 
akcí 

Zaměření akcí 
počet 

účastníků 
instituce 

Semináře 
 

24 sociální práce, etika, 
lidská práva 

21 ASVSP; Německý institut pro lidská 
práva, Berlín; EJF Lazarus; 
Hradecké sociální dny, Hradec 
Králově; DBYN; Semaines Sociales 
de France; Universität Heidelberg; 
Eviga Berlín; FLÚ AV ČR 

Kurzy 
 

12 jazykové kurzy, 
psychoterapie, 
supervize, manažerské 
dovednosti, sociální 
práce, filosofie, etika 

8 FHS UK;  DBYN; Deutschlehrertag 
Karlovy Vary; Remedium Praha 

Doktorandské, 
magisterské a 
bakalářské studium 

9  9 FF UK; PedF UK; ETF UK; FSS MU 
Brno; 

Přednášky na 
konferencích  

15 sociální práce, etika, 
lidská práva, filosofie, 
teologie 

9 IES Praha; CSS Praha; EJF 
Lazarus; Obchodní lyceum a 
gymnázium Mariánské Lázně; CSSP 
Kost; Sociální akademie Silberbach; 
Eviga Berlín; komise Iustitia et Pax; 
Salesiánská provincie Praha; Centra 
podpory rodiny; PedF UK 

Zahraniční stáže 10  10 Dr. Janusz-Korzak Haus Berlín; 
Jugendhilfe Frostenwalde, Diakonie 
Berlín, Aktionszentrum 
Benediktbeuern 

 
Ve škole probíhá již čtvrtým rokem výuka anglického a německého jazyka pro zaměstnance, kterou 
zajišťují pedagogové školy. 

 
 



3. Údaje o studentech 

Ve školním roce 2009/2010 nestudoval na Jaboku žádný cizí státní příslušník. 

 

Integrace  

Ve školním roce 2009/2010 studovali ve škole 2 studenti s lehkým fyzickým postižením.  

Budovu školy chceme postupně zbavit bariér. Největší komplikací je skutečnost, že ve škole není 
výtah. V současné době probíhají práce na architektonickém návrhu stavby výtahu a získávání 
potřebných finančních prostředků. 

 

Ubytování  

Škola má vlastní ubytovací zařízení s kapacitou 40 míst. 

 
 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

 
Stravování 

Škola nemá vlastní jídelnu. Studenti se stravují ve středoškolských domovech mládeže nebo ve 
vysokoškolských menzách. 

 

Výuka cizích jazyků 

Na škole probíhá výuka anglického jazyka /125 studentů/ a německého jazyka /32 studentů/ 

 

 

Sportovní kurzy  

Ve Všechlapech u Divišova  proběhl tradiční seznamovací kurz pro 
studenty prvního ročníku. Studenti druhého ročníku se pod vedením našich 
pedagogů účastnili kurzu plavání a lyžařského kurzu v Černém Dole. 
Z výběrových kurzů se studenti mohli účastnit kurzu turistiky a zážitkové 
pedagogiky. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Aktivity studentů 

Mimoškolní aktivity studentů jsou velmi bohaté. Studenti se každoročně podílejí na organizaci, 
programu a hudebním doprovodu školních slavností – Zahradní slavnost na začátku školního roku, 
Vánoční hvězda, Parník na konci školního roku. Dále si organizují vlastní mimoškolní činnost – různá 
neformální víkendová setkání, bohoslužby, sportovní akce a výstavy. Vedle toho zajišťují provoz 
studentského klubu a čajovny, kde pořádají besedy o zahraničních cestách studentů, hudební nebo 
literární večery, koncerty, promítání atd. Významná je mimoškolní angažovanost v neziskovém 
sektoru, např. ve střediscích mládeže, v romských klubech, v různých občanských sdruženích apod. 
 

 

   
_________________________________________________________________________________ 
 
 
4. Spolupráce školy se sociálními partnery a neziskovými  
organizacemi 
 
Významnou a nedílnou součástí studia jsou odborné praxe. Probíhají v týdenních blocích (celkem 18 
týdnů) a formou prázdninové praxe (4 týdny). VOŠ Jabok má smluvně zajištěnou spolupráci se 108 
zařízeními. 
 
Vedle toho nabízíme dobrovolnickou pomoc při realizaci akcí pro veřejnost organizovaných 
společnostmi Život 90 a Tyfloservis – Bílá pastelka. 
 

 
 
5. Zahraniční kontakty 
 
Spolupráce se zahraničím se odehrává jednak na úrovni akademické, tzn. spolupráce se školami, a 
dále pak na úrovni praktické, tedy se zařízeními z oblasti sociální práce, kam jezdí studenti na praxe. 
 

 
 
 
 



 
Spolupráce se zahraničními školami:  

 

Název zahraničního subjektu Stát Charakter kontaktu 

Fachhochschule Merseburg Německo účast studentů na semináři o sociální práci 

Fachhochschule Ludwigsburg Německo účast studentů na semináři o sociální práci,  

School of Health Sciences and 
Social Work Portsmouth 

Velká Británie tříměsíční pobyty studentů 

St. Mary´s College, Londýn Velká Británie tříměsíční pobyty studentů 

Diak Helsinki Finsko tříměsíční pobyty studentů 

 
 
 
Spolupráce na zahraničních praxích pro studenty: 
 

Název zahraničního subjektu Stát Charakter kontaktu 

Katholisches Kinderhaus 
Bautzen 

Německo blokové specializační a prázdninové praxe 

Caritas-Haus St. Hedwig, Bad 
Steben 

Německo blokové specializační a prázdninové praxe 

EVIGA Berlin Německo blokové specializační praxe 

Vitalise Velká Británie blokové specializační a prázdninové praxe 

Savio House Bollington Velká Británie blokové specializační praxe 

 
Zahraničních praxí a seminářů se zúčastnilo 47 studentů. 
 

 
 
6. Školská rada  

Školská rada byla podle školského zákona zvolena a ustavena v prosinci 2008 v tomto složení: 

 

Zástupci jmenovaní ředitelem školy:  Ing. Dr. Alois Křišťan, Th.D. – Teologická fakulta JU 
     Doc. ThDr. Jindřich Halama – UK ETF 
     Dr. Vojtěch Eliáš – KTF UK 
 
Zástupci zvolení pedagogy:  Ing. Miroslav Klípa 
     Mgr. Michal Pařízek 
                                                           RNDr. Mgr. Ivana Čihánková  
 
Zástupci zvolení studenty:             Martina Jindrová 
                                                           Rudolf Hemelík 
                                                           Ludvík Klika 
 

Zasedání školské rady se konala dne 5.11.2009 a 6.5..2010. 

 
 
7. Projektová činnost 

Škola byla zapojena do dvou projektů financovaných programem Leonardo da Vinci - „Metody sociální 
práce s mládeží ohroženou sociálním vyloučením“ (CZ/08/LLP-LdV/VETPRO/134055) a „Využití 
zážitkové pedagogiky v sociální práci“ (CZ/09/LLP-LdV/IVT/134039) – v rámci projektů se devět 
pedagogů a čtyři studenti zúčastnili měsíční stáže v Eviga Berlín a 1 pedagog stáže v Benediktbeuern 
v Německu. 



8. Údaje o přijímacím řízení a absolutoriu 
 
Součástí přijímacího řízení byl: 
 
 vyplněný formulář přihlášky (škola má vlastní), přihlášky se podávají elektronickou cestou – 

pomocí informačního systému školy 
 písemné testy (psychologické testy, test z českého jazyka, test z cizího jazyka, test všeobecných 

vědomostí), 
 motivační pohovor. 
 
Předpokladem pro přijetí je maturita. 
 
Poplatek za přijímací řízení byl 400 Kč. 
 
Přijímací řízení se konalo ve dnech 1.-2. 6. 2010 
 
Školné bylo stanoveno na 5 000,- Kč za rok. 

 

Ve školním roce 2009/2010 

 

 počet přihlášených: 117 

 počet přijatých studentů: 106 

 nastoupilo: 75  

 

Ve školním roce 2010/2011 

 
 počet přihlášených celkem: 135    

 počet přijatých celkem: 98 

 nastoupilo: 67 

 

Výsledky absolutoria 

 počet studentů 

prospěli celkem 21 

z toho s vyznamenáním 6 

neprospěli 5 

 
 
Přijímací řízení na vyšší typ školy: 

Díky spolupráci s ETF UK využívají studenti možnosti bakalářského studia.  



 

Zájem o absolventy v různých typech zaměstnání: 

Kvalifikace získaná na VOŠ Jabok umožňuje absolventům působit ve státních i nestátních 
výchovných, sociálních a vzdělávacích institucích (dětské domovy, školní družiny, internáty, 
zdravotnická, výchovná i nápravná zařízení atd.) a zapojit se do pastoračního působení církví. 
Asi jedna třetina absolventů najde zaměstnání v oblasti výchovy a sociální práce. Další třetina dále 
studuje na vysokých školách v ČR i v zahraničí, ostatní pracují mimo obor.  
 

 
9. Spolupráce s ETF UK a transformace VOŠ na VŠ 

V červnu 1999 byla podepsána dohoda mezi VOŠ Jabok a Evangelickou teologickou fakultou 
Univerzity Karlovy v Praze o spolupráci při uskutečňování bakalářského studijního programu 
„pastorační a sociální práce“. Tím je studentům VOŠ Jabok umožněno, aby dosáhli vysokoškolského 
titulu bakalář. Studenti VOŠ Jabok mají možnost se v průběhu studia přihlásit ke studiu na fakultě 
a studovat dva příbuzné studijní obory paralelně na obou školách. Zůstanou nadále studenty VOŠ 
Jabok, ale po jeho absolvování a dalším studiu na fakultě skládají bakalářské zkoušky. Studium tedy 
ukončí dvojím závěrem – s titulem „diplomovaný specialista“ z vyšší odborné školy, 
a s vysokoškolským titulem „bakalář“. 

VOŠ Jabok usiluje o transformaci na vysokou školu a o získání akreditace soukromé vysoké školy. 

 

 
10. Centrum dalšího vzdělávání při VOŠ Jabok 

Jabok je akreditovanou vzdělávací institucí pro tyto oblasti:  

 

1/ Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
(DVPP, akreditace podle Zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících).  

 

2/ Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách 
 
( DVSP, akreditace podle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) 

 
Během školního roku 2009/2010 proběhlo 9 kurzů dalšího vzdělávání, kterých se zúčastnilo 98 
pedagogických a sociálních pracovníků. 
 

Kontakt: cdv@jabok.cz 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



11. Údaje o hospodaření školy v kalendářním roce 2009 

 

 



 
 

   

              



 
 
 
 
 
V Praze dne 15.10.2010     Mgr. Michael Martinek, Th.D., ředitel  


