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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 – statutární orgán: doc. Michal Kaplánek, Th.D.  

 e-mail: kaplanek@jabok.cz, tel.: 211 222 400                       

Zástupce statutárního orgánu: Mgr. Marie Ortová 

       e-mail: ortova@jabok.cz, tel.: 211 222 401 

 

Internetová adresa: www.jabok.cz 

Informační systém: http://is.jabok.cz/ 

 

 

Školská rada  

Školská rada byla podle školského zákona zvolena a ustavena v prosinci 2012 v tomto 

složení: 

 

Předseda školské rady: Ing. Miroslav Klípa 

 

Členové jmenovaní ředitelem školy: Mgr. Josef Beránek, Jan Kranát, Th.D., Ing. Dr. Alois 

Křišťan, Th.D. 

 

Zástupci pedagogů: Mgr. Eva Hernová, Mgr. Ing. Radomír Kuchař, Ing. Miroslav Klípa 

 

Zástupci studentů: Patrik Bursa, Marian Mundok, Josef Ženatý 

 

Vzdělávací program: 

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

Obor vzdělání: 75-32-N/.. Sociální práce a sociální pedagogika 

Forma vzdělávání: denní, kombinovaná 

Akreditace č.j. 37 092/2011-24 MŠMT platná od 1. září 2012 do 31. srpna 2018. 
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Údaje o pracovnících školy 
 

Pracovníci 

k 30. 6. 2013 

fyzické osoby/  

z toho 

externisté 

k 30. 6. 2013 

přep. pracovníci 

pedagogičtí (vč. ředitele) 33/15 17,017 

Nepedagogičtí 15/03 11,016 

Celkem 48/18 28,033 
 

 

Kvalifikace pedagogických pracovníků k 30. 6. 2013 
 

Vyučující na VOŠ získává vzdělání absolvováním magisterského studia oboru, který vyučuje 

v souladu s § 11 zákona č. 563/2004 Sb. V tomto školním roce škola zaměstnávala 5 docentů, 

6 pedagogů s doktorským titulem, 29 pedagogů s magisterským titulem a 1 s bakalářským 

titulem. 

 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

 

Typy studia 

 

Počet 

akcí 

 

Zaměření akcí 
počet 

účastníků 
instituce 

 

 

 

 

Semináře, kurzy 

a konference 

 

 

 

 

 

34 

sociální práce, etika, 

lidská práva, jazykové 

kurzy, psychologie, 

supervize, manažerské 

dovednosti 

 

 

 

 

 

10 

ASVSP; RAROSP; Remedium; 

Goethe Institut; FSS MU Brno; 

Česká křesťanská akademie; 

CMTF UP Olomouc; TF JU 

České Budějovice; 

DESCARTES; Vězeňská služba; 

Gymnasion; European 

Reminiscence Network; ETF 

UK; KTF UK; FIE; Sozial 

Akademie Silberbach; Rytmus; 

Útočiště o.p.s.    

Doktorandské, 

magisterské 

a bakalářské 

studium  

 

 

11 
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FF UK; PedF UK; ETF UK; FSS 

MU Brno; CMTF UP Olomouc. 

Semináře, kurzy 

a konference 

6 sociální práce, etika, 

lidská práva, jazykové 

kurzy, psychologie, 

supervize, manažerské 

dovednosti 

3 Testcentrum, UHK Hradec 

Králové, ISZ-MC, ČPS JEP 

 

 

Pobyty 

v zahraničí 

 

 

16 

  

 

13 

Aktionszentrum Benediktbeuern; 

IP SOS Geel a Antverpy; 

Camphill Grangemockler, Eviga 

Berlín; RYCTT Perpignan; 

Lovaň; Brixen. 
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Údaje o studentech 

Ve školním roce 2012/2013 studovalo na VOŠ Jabok 171 studentů, z toho sedm cizích 

státních příslušníků. 

 

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, 

 pohovor týkající se motivace, všeobecného rozhledu a praxe v oblasti sociální a pastorační 

práce. 

Předpokladem pro přijetí je maturita. 

Poplatek za přijímací řízení byl 400,- Kč. 

Přijímací řízení se konalo ve dnech 6. 6. 2012 a 29. 8. 2012. 

Školné bylo stanoveno na 7 000,- Kč za rok. 

 Počet přihlášených: 179   

 Počet přijatých: 109 

 Nastoupilo: 93 

 

Výsledky absolutorií ze školního roku 2012/2013 

 počet studentů 

prospěli celkem 17 

z toho s vyznamenáním 4 

neprospěli 9 

 

Prevence sociálně patologických jevů 

Ve škole je studentům k dispozici školní psycholog. Poradenské služby školního psychologa 

využívají studenti nejčastěji z důvodů studijních, osobních, partnerských a rodinných 

problémů. Studentům je, dle povahy problému poskytnuto buď jednorázové poradenství, 

anebo intenzivnější péče ve formě několika navazujících setkání. V případě indikace jsou 

studentům doporučovány i specializované či návazné služby. Služby školního psychologa 

mají zejména preventivní charakter. 

Studenti I. ročníku na počátku školního absolvovali třídenní seznamovací kurz – bližší 

seznámení se spolužáky vede k lepším vztahům v kolektivu studentů a tím také působí 

preventivně např. proti šikaně. 

 

Prezentace školy na veřejnosti 

Ve školním roce 2012/2013 škola slavila 20. výročí svého založení. Při této příležitosti bylo 

připraveno několik akcí, které prezentovaly školu školy na veřejnosti: 

- odborná konference s mezinárodní účastí Sociální práce a teologie - dvacet let 

dialogu  

- workshop pro poskytovatele praxí studentům školy (účastníky byl zástupci pracovišť, 

učitelé praxí i studenti) 

http://jabok.cz/cs/jabok/o-jaboku/fairtradova-skola/762-konference-socialni-prace-a-teologie-dvacet-let-dialogu
http://jabok.cz/cs/jabok/o-jaboku/fairtradova-skola/762-konference-socialni-prace-a-teologie-dvacet-let-dialogu
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- společenský den – kromě absolventů a přátel školy pozváni i oficiální hosté a 

veřejnost 

- ples školy 

Ve spolupráci s občanským sdružením Rytmus byly realizovány tři kurzy dalšího vzdělávání 

pro osoby s mentálním postižením. Kurzy připravili učitelé školy a jako asistenti se na jejich 

realizaci podíleli i studenti. 

Další aktivity: 

 účast na veletrhu pomaturitního vzdělávání Gaudeamus v Praze a v Brně. 

 aktivní účast učitelů na přípravě minimálního standardu předmětu Supervize v rámci 

ASVSP. 

 víkendový program pro skupinu mládeže (připravili studenti) 

 tradiční pravidelné aktivity školy: Zahradní slavnost, Vánoční hvězda, Parník 

 příprava zapojení dospělých osob se speciálními vzdělávacími potřebami přímo do 

výuky v rámci projektu All inklusive 

 

Výsledky inspekční činnosti 
Ve školním roce 2012/2013 neproběhla ve škole žádná inspekce. 

 

Údaje o hospodaření školy v kalendářním roce 2012 
Protože ekonomická a hospodářská činnost školy se řídí kalendářním, nikoli školním rokem, 

předkládáme ekonomické údaje za rok 2012. 

 

V roce 2012 hospodařil Jabok s celkovým ziskem +618.804,73 Kč po zdanění. Zisk byl 

tvořen v obou činnostech školy: 

 hlavní činnost:    +454.544,46 Kč 

 vedlejší (hospodářská) činnost:  +164.260,27 Kč 

 

Při pracích na účetní uzávěrce za rok 2012 v únoru 2013 nová vedoucí ekonomického 

a provozního oddělení Mgr. Zita Nidlová objevila některé skutečnosti, které následně vedly 

Jabok k podání trestního oznámení v červnu 2013. Výše daňového základu a vykazovaného 

zisku za rok 2012 je částečně ovlivněna těmito skutečnostmi, neboť některé výdaje, které jsou 

součástí policejního vyšetřování, byly před uzávěrkou účetně zařazeny mezi daňově 

neuznatelné náklady. 

 

Oproti schválenému rozpočtu ve výši 17,49 mil. Kč Jabok hospodařil s 19,6 mil. Kč. Mírně se 

zvýšil objem provozních dotací (z 14,1 mil. Kč v r. 2011 na 14,3 mil. v r. 2012), získány byly 

také grantové prostředky (770,6 tis. Kč.). K zisku přispělo i Centrum dalšího vzdělávání, 

zaměřené na kurzy pro sociální a pedagogické pracovníky, které v roce 2012 dále rozvíjelo 

svou činnost.  

Celkově vyšší příjmy se promítly do provozních výdajů Jaboku. Vzrostly prakticky všechny 

druhy výdajů:  

– mzdové náklady (+546 tis. Kč),  

– spotřeba materiálu a energií (+549 tis. Kč),  

– služby (celkem o 220 tis., přičemž velmi výrazně – o 72 % – vzrostly náklady na 

opravy a údržbu, naopak mírně sníženy byly výdaje za ostatní služby)  

– i ostatní náklady (+178 tis.).  

 

Dotace MŠMT a ETF byly vyčerpány dle rozpočtových a dotačních pravidel.  

Zisk z r. 2012 byl převeden do: 
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– rezervního fondu: 395 043 Kč  

– sociálního fondu: 123 761 Kč 

– investičního fondu: 100 000 Kč 

 

Údaje o hospodaření školy v kalendářním roce 2012 – náklady              

Náklady r. 2012 (tis. Kč) HČ škola VČ škola HČ kolej VČ kolej Celkem HČ VČ 

Spotř. nákupy celkem 1 528 101 312 80 2 021 1 840 181 

   Spotřeba materiálu 919 40 80 24 1063 999 64 

   Spotřeba energie 609 61 232 56 958 841 117 

Služby celkem 4 296 200 146 55 4 697 4 442 255 

   Oprava a údržba 839 73 1 1 914 840 74 

   Cestovné 206 4 0 0 210 206 4 

   Náklady na reprezentaci 13 0 0 0 13 13 0 

   Ostatní služby 3 238 123 145 54 3560 3383 177 

Osobní náklady celkem 10 982 123 627 228 11 960 11 609 351 

   Mzdové náklady 8 250 104 463 192 9009 8713 296 

   Zákonné pojištění 2 732 19 164 36 2951 2896 55 

Daně a popl.celkem 43 2 1 3 49 44 5 

   Daň silniční 0 0 0 0 0 0 0 

   Ost. daně a poplatky 43 2 1 3 49 44 5 

Ostatní náklady celkem 107 37 2 37 183 109 74 

   Ostatní náklady celkem 107 37 2 37 183 109 74 

Prod. a odp. majetek celkem 48 0 0 0 48 48 0 

   Odpisy DHM 48 0 0 0 48 48 0 

Náklady celkem 17 004 463 1 088 403 18 958 18 092 866 

 

Meziroční srovnání struktury výdajů 

Srovnání výdajů (tis. Kč) 2012 2011  rozdíl 

Spotř. nákupy celkem 2 021 1 472 549 

   Spotřeba materiálu 1 063 580 483 

   Spotřeba energie 958 892 66 

Služby celkem 4 697 4 477 220 

   Oprava a údržba 914 532 382 

   Cestovné 210 176 34 

   Náklady na reprezentaci 13 21 -8 

   Ostatní služby 3 560 3 748 -188 

Osobní náklady celkem 11 960 11 414 546 

   Mzdové náklady 9 009 8 621 388 

   Zákonné pojištění 2 951 2 794 157 

Daně a popl.celkem 49 126 -77 

   Daň silniční 0 0 0 

   Ost. daně a poplatky 49 126 -77 

Ostatní náklady celkem 183 5 178 

   Ostatní náklady 183 5 178 

Prod. a odp. majetek celkem 48 46 2 

   Odpisy DHM 48 48 0 

Náklady celkem 18 958 17 540 1 418 
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Údaje o hospodaření školy v kalendářním roce 2012 – výnosy              

Výnosy r. 2012 ( tis. Kč) HČ škola VČ škola HČ kolej VČ kolej Celkem  HČ VČ 

Tržby za vlastní výkony a služby 1 920 486 477 564 3 447 2 397 1 050 

   Školné 1070 0 0 0 1070 1070 0 

   Ubytování kolej, nájem bytu 0 67 477 564 1108 477 631 

   Pronájmy nebyt. 0 367 0 0 367 0 367 

   Pronájem zkušebna, klub 0 11 0 0 11 0 11 

   poplatky - přihláška 60 0 0 0 60 60 0 

   poplatky ostatní 68 0 0 0 68 68 0 

   Kurzy 660 37 0 0 697 660 37 

   Prodej knih/ostatních 19 4 0 0 23 19 4 

   Ostatní výnosy 43 0 0 0 43 43 0 

Ostatní výnosy 56 85 0 0 141 56 85 

   Přijatá plnění od pojišťovny 7 0 0 0 7 7 0 

   Ostatní výnosy   33 9 0 0 42 33 9 

   Úroky přijaté 0 0 0 0 0 0 0 

   Kurzové zisky   16 0 0 0 16 16 0 

   Přefakturace služeb   0 76 0 0 76 0 76 

Dary (přijaté příspěvky celkem) 70 0 0 0 70 70 0 

Provozní dotace 15 090 0 934 0 16 024 16 024 0 

   MŠMT 7 719 0 934 0 8653 8653 0 

   ETF 6600 0 0 0 6600 6600 0 

   Projekty 771       771 771 0 

Výnosy celkem 17 136 571 1 411 564 19 682 18 547 1 135 

 

 
Hospodářský výsledek za rok 2012 

2012 HČ VČ celkem 

náklady 18 092 866 18 958 

výnosy 18 547 1 135 19 682 

saldo 455 269 724 

z toho zaplacená daň   105 105 

hospodářský výsledek 455 164 619 
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Struktura nákladů v r. 2012 

 
 

 

Meziroční srovnání výdajů v letech 2011 a 2012 (tis. Kč) 

 
 

 

Struktura příjmů v r. 2012 
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Zapojení školy do mezinárodní spolupráce 
Spolupráce se zahraničím zahrnuje spolupráci se školami vyučujícími sociální a pedagogické 

obory, a dále se zařízeními sociálních služeb a školskými zařízeními, kam jezdí studenti na 

praxe. 
 

Spolupráce se zahraničními školami:  

Název zahraničního subjektu Stát 

Fachhochschule Merseburg Německo 

Fachhochschule Ludwigsburg Německo 

Fachhochschule Norimberk Německo 

School of Health, Sciences and Social Work 

Portsmouth 

Velká Británie 

Diak Helsinki Finsko 
 

Spolupráce na zahraničních praxích pro studenty: 

Název zahraničního subjektu Stát 

Johannesstift Ershausen Německo 

BBW Waldwinkel Německo 

Vitalise Velká Británie 

Savio House Bollington Velká Británie 

Camphill Grangemockler Irsko 

 

Zahraničních praxí a seminářů se v průběhu školního roku zúčastnilo 45 studentů. 

 

 

Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

V rámci školy funguje od roku 2007 Centrum dalšího vzdělávání. Jeho cílem je poskytovat 

kvalitní další profesní vzdělání sociálním pracovníkům a pedagogům, úvodní kvalifikační 

vzdělání v oblasti sociálních služeb a volnočasové pedagogiky, a vzdělávací kurzy všem 

dalším zájemcům. Centrum těží z mnohaleté odborné zkušenosti VOŠ Jabok se vzděláváním 

v oborech sociální pedagogika, sociální práce a pastorační práce, stejně jako z účasti školy na 

řadě vzdělávacích projektů. Zkušenosti se promítají jak do obsahové stránky, tak do kvality 

zajištění kurzů. 

Kurzy rádi využívají pracovníci profesí, ve kterých je požadováno získání ročního penza 

vzdělávacích kreditů. Jsou určeny zejména sociálním pracovníkům, pracovníkům sociálních 

služeb, pastoračním pracovníkům, učitelům a vychovatelům, ale i všem ostatním, kteří si 

chtějí rozšířit a doplnit vzdělání. Centrum je flexibilní jak v obsahovém zaměření kurzů, tak 

při jejich realizaci. Vedle standardní nabídky kurzů zajišťuje také kurzy „na klíč“ pro 

organizace. 

VOŠ Jabok získala v r. 2011 akreditaci vzdělávací instituce k provádění vzdělávacích 

programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 

a o změně některých zákonů (vydalo MŠMT dne 13. 12. 2011, č.j. 41077/2011-25). 

Na základě rozšíření činnosti dle dodatku č. 1 ke zřizovací listině školské právnické osoby 

realizuje Jabok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická činnost školského 

zařízení, typ: domov mládeže a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. 



9 

 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (IZO: 181 044 226) je zapsáno do 

školského rejstříku s účinností od 11. 1. 2013 -  č.j. MSMT-48 060/2012-62. 

Do činnosti zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků patří realizace studia 

pedagogiky podle § 22 zák. č. 563/2004 Sb. v těchto kurzech:  

 Asistent pedagoga ve třídě s individuálně integrovaným žákem (č.j. 38917/2011-

25-842) – 150 hodin 

 Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává 

komplexní přímou pedagogickou činnost (č.j. 3039/2013-201-55) – 120 hodin 

 Studium pedagogiky k získání kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává 

dílčí přímou pedagogickou činnost (č.j. 3039/2013-201-55) – 42 hodin 

Dále realizuje celkem 10 jednodenních či dvoudenních zájmových kurzů, v rozsahu 6 až 16 

hod. 

Škola je rovněž akreditována na MPSV jako vzdělávací instituce pro další vzdělávání 

sociálních pracovníků s celostátní platností (vydalo MPSV dne 1.3. 2012, č.j. 2012/0286-I). 

Na základě této akreditace realizuje následující kurzy: 

 Kvalifikační kurzy: 

 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na 

pečovatelství (2012/1342-PK) 

 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na 

aktivizační a výchovné techniky (2013/1063 - PK) 

 Jednodenní a dvoudenní kurzy v rozsahu výuky 6 hodin až 16 hodin: celkem 21 kurzů. 

 

Během školního roku 2012/2013 proběhlo 22 kurzů dalšího vzdělávání, kterých se zúčastnili 

253 pedagogičtí a sociální pracovníci. 

 

 

 

Projektová činnost školy 

Škola byla zapojena do projektu financovaného programem Leonardo da Vinci – „Aktuální 

přístupy k sociální práci s mnohoproblémovými rodinami“ (CZ/09/LLP-

LdV/VETPRO/134238) – v jeho rámci se dva pedagogové zúčastnili měsíční stáže 

v zařízeních Diakonie v Berlíně v Německu a dva pedagogové stáže v Camphill 

Grangemockler v Irsku.  

 

Od 1. 7. 2013 škola realizuje projekt podpořený z Operačního programu Praha – Adaptabilita 

(Evropský sociální fond) s názvem „Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů 

na VOŠ Jabok“ (CZ.2.17/3.1.00/36073) v trvání 18 měsíců a s rozpočtem 2 368 875,42 Kč. 

Cílem projektu je inovovat studijní program VOŠ Jabok tak, aby naplňoval minimální 

standardy vzdělávání Asociace vzdělavatelů v sociální práci a lépe odpovídal současným 

potřebám praxe. 

 

Dosažení tohoto cíle se uskuteční: 

a) Vytvořením 10 nových volitelných předmětů (celkem 17 semestrů výuky) z oborů 

sociální práce, sociální pedagogiky, etiky a teologie. 

b) Inovací systému tuzemských praxí. 

c) Inovací systému zahraničních praxí. 

d) Vytvořením nové učebnice „English for Social Services“. 

e) Vzděláváním pedagogů školy. 
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Spolupráce školy s odborovými organizacemi a organizacemi 

zaměstnavatelů 
Ve škole není odborová organizace. Vyučující nejsou aktivní v odborových organizacích. 

Škola není členem organizace zaměstnavatelů.  

 

Spolupráce školy se sociálními partnery a neziskovými organizacemi 
Škola spolupracuje s organizacemi sociálních služeb a školskými zařízeními především na 

organizaci odborných praxí studentů. Praxe sociálně pedagogická a pastorační v rozsahu 22 

hodin probíhá převážně v jednotýdenních až čtyřtýdenních blocích v zařízeních pro různé 

věkové a sociální skupiny dětí, mládeže i dospělých. 

Praxe je zaměřena na tyto cílové skupiny. 

V prvním ročníku na: 

 děti se speciálními potřebami ve školách a školských zařízeních, zejména v zařízeních 

pro výkon ústavní a ochranné výchovy 

 děti v církevních školách anebo ve školách s alternativním vzdělávacím programem 

(jedná se o školy mateřské, základní, střední) 

 děti v dětských domovech, v diagnostických a výchovných ústavech 

Škola spolupracuje s 20 mateřskými školami, 16 speciálními učňovskými a středoškolskými 

zařízeními, 16 dětskými domovy a 19 dětskými domovy se školou, diagnostickými a 

výchovnými ústavy. Celkem se jedná o 71 zařízení. 

V druhém ročníku na: 

 lidé, kteří se ocitli v obtížných nebo krizových životních situacích 

 rodiny s vícečetnými problémy, děti ohrožené dlouhodobě nepříznivou sociální  

 situací v rodině, zanedbávané, týrané, zneužívané 

 osoby ohrožené sociálním vyloučením (pachatelé trestné činnosti, osoby bez 

přístřeší, propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody, ústavních nebo léčebných 

zařízení) 

 děti a mládež s výchovnými problémy, dětští a mladiství delikventi 

 lidé s tělesným, smyslovým, mentálním, zdravotním handicapem 

 senioři 

Škola spolupracuje s 54 organizacemi, které pracují s výše uvedenými cílovými skupinami. 

Pracoviště poskytující sociální služby nebo školské zařízení, které spolupracuje s VOŠ Jabok 

při realizaci odborných praxí a splňuje požadovaná kriteria, získává statut „Středisko odborné 

praxe VOŠ Jabok“. 

 

Střediska odborné praxe k 30. 6.2013: 

1. Základní škola speciální, Rooseveltova 8/169, Praha 6, PSČ 160 00 

2. Úřad MČ Praha 12 – OSVZ, Čechtická 758, Praha 4 – Kamýk, PSČ 140 00 

3. Proxima Sociale, o. s., pracoviště Komunitní centrum Krok, Rakovského 3138, 

PRAHA 12, PSČ 143 00 

4. OPC Jižní město, pracoviště OP a AU pro matky s dětmi, Donovalská 1862, PRAHA 

11, PSČ 149 00 

5. Sociální služby MČ Praha 12, Olbramovická 703, Praha 4, PSČ 140 00 

6. SaSM, o. p. s., Kobyliské nám. 640/11, Praha 8 - Kobylisy, PSČ 182 00 

 

V Praze dne 15. 10. 2013 

 

doc. Mgr. Michal Kaplánek, Th.D. 

ředitel 


