JABOK
VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

JABOK
JABOK

JABOK
JABOK

Jabok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Jabok – Akademie für Sozialpädagogik und Theologie / Jabok – Institute of Social Pedagogy and Theology
Salmovská 8, 120 00 Praha 2, tel.: +420 211 222 440, fax: 211 222 441
e-mail: jabok@jabok.cz, www.jabok.cz

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
Název: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Sídlo: Salmovská 8/1538, 120 00 Praha 2
IČO: 45769621, DIČ: CZ45769621
e-mail: jabok@jabok.cz
web: http://www.jabok.cz/
Charakteristika školy: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická vzdělává a připravuje pro praxi
sociální pracovníky, sociální pedagogy a pastorační pracovníky v duchu pedagogických osobností Jana Boska a Jana Amose
Komenského. Výchovné působení školy je založeno na křesťanských hodnotách a salesiánském výchovném stylu. Svůj
studijní program nabízí Jabok všem bez ohledu na názorové zakotvení a příslušnost k církevnímu společenství. Je
katolickou, ekumenicky otevřenou školou pro všechny lidi dobré vůle.
Zřizovatel školy: Salesiánská provincie Praha, Kobyliské nám. 1, 182 00 Praha – Kobylisy
Údaje o vedení školy:
ředitel - statutární orgán: Dr. Ing. Alois Křišťan, Th.D. (e-mail: kristan@jabok.cz, tel.: 211 222 400)
zástupce pro studijní záležitosti - zástupce statutárního orgánu: Mgr. Marie Ortová (e-mail: ortova@jabok.cz,
tel.: 211 222 401)
zástupce pro ekonomiku a provoz: Mgr. Zita Nidlová (e-mail: ekonom@jabok.cz, tel.: 211 222 403)
zástupce pro Centrum dalšího vzdělávání: Mgr. Petr Jandejsek, M.A. (e-mail: jandejsek@jabok.cz, tel.: 211 222 402)
Adresa pro dálkový přístup: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, Salmovská 8, 120 00 Praha 2
Údaje o školské radě:
Současná Školská rada byla podle školského zákona zvolena a ustavena v prosinci 2012 v tomto složení:
PŘEDSEDA

Ing. Miroslav Klípa

ČLENOVÉ JMENOVANÍ ŘEDITELEM

Mgr. Josef Beránek
Jan Kranát, Ph.D.
Mgr. Martin Vaňáč

ZÁSTUPCI PEDAGOGŮ

Mgr. Eva Hernová
Ing. Miroslav Klípa
Ing. Mgr. Radomír Kuchař

ZÁSTUPCI STUDENTŮ

Patrik Bursa
Marián Mundok
Josef Ženatý
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PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ
Obor vzdělávání vyšší odborné školy
Obor vzdělání: 75-32-N/02 Sociální práce a sociální pedagogika
Vzdělávací program: Sociální pedagogika a teologie
Studium je výrazně zaměřeno na praxi a zahrnuje následující oblasti: sociálně pedagogickou, filosoficko-teologickou
a praktickou. Absolvent získává titul DiS.
Bakalářský studijní obor Evangelické teologické fakulty UK
Studijní program: Sociální práce
Studijní obor: Pastorační a sociální práce
Bakalářský studijní program Sociální práce je akreditovaný po dohodě s Univerzitou Karlovou, Evangelickou teologickou
fakultou. Studium je možné absolvovat samostatně (po přijetí na ETF UK), nebo jej studovat zároveň s oborem sociální
pedagogika a teologie. Absolvent získává titul Bc. Na výuce se podílí vyučující Jaboku i ETF UK. Za organizaci studia je
zodpovědné studijní oddělení ETF UK, které úzce spolupracuje se studijním oddělením Jaboku.
Studenti Jaboku měli možnost přihlásit se během studia na bakalářský obor Pastorační a sociální práce Evangelické
teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Mohli pak studovat paralelně na obou školách a využít v bakalářském
programu uznání některých předmětů absolvovaných na Jaboku. Studium může být uzavřeno dvojím zakončením s titulem
DiS. (diplomovaný specialista) a Bc. (bakalář). Tato spolupráce otvírá studentům nové možnosti v zaměstnání i v dalším
studiu.

RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY
ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY
pracovníci

K 30. 6. 2015

K 30. 6. 2015

fyzické osoby/z toho externisté

přep. zaměstnanci

pedagogičtí (vč. ředitele)

53/28

17,810

nepedagogičtí

19/5

11,459

celkem

72/33

29,269
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ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY
ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ
Součásti přijímacího řízení:


vyplněný formulář přihlášky (škola má vlastní), přihlášky se podávaly elektronickou cestou – pomocí
informačního systému školy,



pohovor týkající se motivace, všeobecného rozhledu a názorového zakotvení uchazeče/čky

Předpokladem pro přijetí je maturita.
Poplatek za přijímací řízení byl 400 Kč.
Přijímací řízení se konalo ve dnech 2. 6. 2014 a 27. 8. 2014
Školné bylo stanoveno na 7 000 Kč za rok.
DENNÍ FORMA STUDIA

KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA

Počet přihlášených

132

90

Počet přijatých

91

51

Nastoupilo

72

37

ÚDAJE O STUDENTECH
Ve školním roce 2014/2015 studovalo na VOŠ Jabok 214 studentů, z toho 155 v denní formě studia a 59 v kombinované
formě studia, z toho byli 3 cizinci.

Škola vyhodnotila dotazníky k přijímacímu řízení - viz. příloha 1 (data jsou z června 2015 - pouze z I. kola přijímacího řízení).
Z průzkumů vyšlo například najevo, že nejvíce uchazečů o denní i kombinované studium pochází z Prahy, o Jaboku se
dozvědělo od přátel, známých nebo od rodiny a pohovor hodnotilo jako středně obtížný.
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ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH

VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY A PODLE POSKYTOVANÉHO STUPNĚ VZDĚLÁNÍ
VČETNĚ VÝSLEDKŮ ABSOLUTORIÍ

VÝSLEDKY ABSOLUTORIÍ ZE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015
POČET STUDENTŮ
Prospěli celkem

15

z toho s vyznamenáním

2

Neprospěli

10

Škola vyhodnotila dotazníky k absolutoriím - viz. příloha 1 (data jsou pouze z června 2015). Z průzkumů vyšlo například

najevo, že v budoucnu plánuje pracovat v oboru sociální práce, sociální pedagogika a/nebo pastorační práce 60%
dotázaných. 100% dotázaných by určitě doporučilo studium na Jaboku.

ÚDAJE O PREVECI 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 roku absolvovali třídenní seznamovací kurz – bližší seznámení se spolužáky
vede

k lepším vztahům v kolektivu studentů a tím také působí preventivně např. proti šikaně.

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a. s., 199304/5500, IČ: 45769621, DIČ: CZ45769621

4

Jabok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Jabok – Akademie für Sozialpädagogik und Theologie / Jabok – Institute of Social Pedagogy and Theology
Salmovská 8, 120 00 Praha 2, tel.: +420 211 222 440, fax: 211 222 441
e-mail: jabok@jabok.cz, www.jabok.cz

ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Typy studia

počet
akcí

66

názvy akcí

Filozofie a etika v sociální práci, Spiritualita
v sociální práci, Setkání učitelů cizích jazyků na

Semináře, kurzy
a konference

VOŠ sociálních v ČR, SEN in language lessons –
žáci se specifickými poruchami učení
v hodinách cizích jazyků, Konference ACERT Moderní přístupy ve výuce jazyků,
Cambridge Certificate of Proficiency in English,
Supervizní výcvik, psychoterapeutický výcvik,
Hradecké dny sociální práce, Kurz literární pro
učitele angličtiny, Psychoterapeutický výcvik
v logoterapii a existenciální analýze, Metoda
Instrumentálního obohacení Reuvena
Feuersteina I., Úvod do práce s dětskou
kresbou, Sebezkušenostní psychoterapeutický
výcvik Remedium II., Pedagog volného času,
asistent pedagoga a vychovatel, Seminář
Faktorová analýza, Seminář Začínáme, úvodní
lekce IBM SPSS Statistics, Papst Franziskus –
Ermutigung und Herausforderung für Theologie
und Pastoral in Mittel- und Osteuropa,

počet

instituce

účastníků

22

Asociace vzdělavatelů v
sociální práci, VOŠS Ostrava,
The British Council ve
spolupráci s Národním ústavem
pro vzdělávání, Asociace
certifikovaných jazykových
škol, ASSP, ASVSP a SLEA,
Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky hl. m. Prahy,
SLEA (Společnost pro
logoterapii a existenciální
analýzu, COGITO (Centrum
kognitivní edukace o.s.),
Zdeněk Altman, Remedium
Praha o.p.s., VOŠ Jabok, firma
Acrea, Post-Netzwerk, Wien
(sdružení pastorálních teologů
postkomunistických zemí),
Fremdsprachige Seelsorge,
Wien, Biskupství
královéhradecké, Hradec
Králové , TF JU České
Budějovice a Biskupství

Vorbereitung zur Taufe, Celostátní setkání

českobudějovické, Salesiáni

animátorů seniorů, Církev - znamení jednoty,

dona Boska, Prostějov,

Výchova dětí a mládeže k víře, Österreichische
Pastoraltagung, Konference o univerzitní
pastoraci, Setkání rakouských pastorálních
teologů, Convegno Internazionale di Pedagogia
Salesiana, Škola a její křižovatky, Konference
o donu Boskovi, 11. konference o výchově

Österreichisches
Pastoralinstitut, Wien,
Istituzioni universitarie
salesiane (IUS), Roma,
Arbeitsgemeinschaft der
österreichischen
PastoraltheologInnen, Wien,
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a volném čase, kognitivní edukace, Spiritualita

Salesiani Don Bosco, Roma,

a duchovní potřeby klientů v SP, Základy

Česká pedagogická společnost,

vztahové vazby v sociálně právní ochraně dětí,
Seminář ke Světovému dni SP, Mezinárodní
seminář k pojetí profesního zákona o SP,
Pastorace, sociální nauka církve, Metoda
zážitkové pedagogiky, Drobné hry pro děti
mladšího školního věku, Instruktor školního
lyžování, Spiritualita - Zážitková vědecká škola
2015, 5th Biennial Conference for Research in
Diaconia and Christian Social Practice,
Hermeneutika zkušenosti v křesťanské tradici:
místo, charakter a aplikace, Systémová podpora
profesionálního výkonu sociální práce,
Zážitková pedagogika, metoda zážitkové
pedagogiky, použití zážitkové pedagogiky ve
výukovém procesu, adaptační kurzy,
volnočasová pedagogika, International
Scientific Doctoral and Post-Doctoral
Conference, Úvod do práce s dětskou kresbou,

Brno, Asociace vzdělavatelů
pedagogů volného času, České
Budějovice, ETF UK Praha, PdF
MU Brno, CMTF UP Olomouc,
Jihočeská univerzita, ASVSP,
MPSV, Senát ČR, PosTnetzwerk Křesťan a práce,
Vězeňská služba ČR, MŠMT,
NIDV, FTK UP, Stockholm,
Cyrilometodějská teologická
fakulta Univerzity Palackého,
Prázdninová škola Lipnice
(PŠL), Fokus Praha,
Sozialakademie Silberbach,
Deutschland, Hospic Most,
Mobilní Hospic sv. Jiří, ECM
a kulturní klub "70" v Tachově,
ŘKF Načeradec, Univerzita
Hradec Králové, TKT ETF UK
v Praze, University of
Cambridge, Channel Crossings

Zvládání agrese, Cesta domů - doprovázení
umírajících, jejich blízkých a pozůstalých, Etické
aspekty utváření života nevyléčitelně
nemocných a umírajících v paliativní péči, Etické
aspekty utváření života nevyléčitelně
nemocných a umírajících, Spiritualita, Práce s
vinou a smířením: etické a pastorační aspekty,
Podpora lidské důstojnosti a hodnoty lidství
v sociální práci, Umění stávat se bližním:
základní směrovky křesťanské mravnosti,
Lidskoprávní profese sociální práce: perspektiva
křesťanské etiky, Border-line porucha,
Doprovázení umírajících, jejich blízkých a
pozůstalých, Práce s vinou a smířením: etické
a pastorační aspekty, Modlitba Páně jako střed
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Ježíšovy Horské řeči: cesta představení
křesťanské spirituality a mravnosti, Vztah práva
a etiky v každodenní praxi, Certificate in
Advanced English, doplňující studium didaktiky
angličtiny, jazykové kurzy angličtiny - (příprava
na CAE), English in work

Doktorandské,

6

magisterské studium - Anglofonní literatury a

magisterské

kultury, doplňující didaktické studium

a bakalářské

německého jazyka, doktorské studium

studium

6

FF UK, Univerzita Karlova v
Praze, FSS MU, PdF MU, ETF
UK

psychologie, doktorské studium Sociální
pedagogiky, doktorské studium Systematická a
praktická teologie
8

Pobyty v zahraničí

cesta po pracovištích ve Velké Británii, do

7

Camphill Thomastown, Irsko,

kterých naši studenti jezdí na praxe , studijní

Nürnberg, Kansas State

pobyt se studenty Jaboku , výběrový seminář

Univerzity, University of

„Sociální práce v evropském kontextu“ - 3-denní

Durham, School of Social

odborná exkurze Nürnberg, Stáž v zahraničí

Sciences, England, Heythrop

Kansas State, Univerzity, studijní cesta v rámci

College, Univ. of London,

projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073

England, KU Leuven, Belgie

„Inovace systému odborných praxí a volitelných
předmětů na VOŠ Jabok“, odborná stáž na
School of Social Sciences, studijní pobyt na
Heythrop College, studijní pobyt na KU Leuven
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PUBLIKAČNÍ ČINNOST PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Ing. Ivana Adámková
English for Social services, ISBN 978-80-904681-2-2
RNDr. Mgr. Ivana Čihánková
English for Social services, ISBN 978-80-904681-2-2
Mgr. Hana Čížková
JANEČKOVÁ, H.; ČÍŽKOVÁ, H.; NENTVICHOVÁ NOVOTNÁ, R. Reminiscence v konceptech péče o starého člověka. Sociální
služby, roč. 17, č. 3, s. 16 - 19.
JANEČKOVÁ, H.; ČÍŽKOVÁ, H.; NENTVICHOVÁ NOVOTNÁ, R. Využití vzpomínek v pečujících rodinách a v komunitě. Sociální
služby, roč. 17, č. 4, s. 24 - 26.
JANEČKOVÁ, H.; ČÍŽKOVÁ, H.; NENTVICHOVÁ NOVOTNÁ, R. Reminiscenční terapie, 3. část. Sociální služby, roč. 17, č. 5, s. 14 16.
JANEČKOVÁ, H.; ČÍŽKOVÁ, H.; NENTVICHOVÁ NOVOTNÁ, R. Život vzpomínek v domovech - od jednotlivce ke komunitě.
Sociální služby, roč. 17, č. 6 - 7, s. 36 - 38.
Ing. Mgr. Ondřej Fischer, BD. MA.
FISCHER, Ondřej. Kierkegaradova zkušenost s křesťanstvem a práce křesťana: Metodické poznámky k interpretaci „kvality
práce” křesťana. In: ŠIRKA, Zdenko, Petr JANDEJSEK a Cristian PANAITESCU (eds.). Hermeneutika zkušenosti v křesťanské
tradici. Praha: Karolinum, 2014, s. 183-194. ISBN 978-80-260-7183-9.
Dr. Ing. Ladislav Heryán, Th.D.
HERYÁN, L.: Dobrý pastýř trochu jinak In: Universum 2/2015, s. 31
Mgr. Lucie Hubertová
HUBRTOVÁ, L. Vliv sociálního kontextu na formování identity u dospívajících imigrantů vietnamského původu-přehledová
studie ze Severní Ameriky. E-psychologie, 2014.
HUBERTOVÁ, L. Je na základní škole potřeba sociální pracovník? Listy sociální práce 2 (3). Tábor: Asociace pracovníků
v sociální práci v ČR, 2014.
HUBERTOVÁ, L. Školní psycholog: Jaký má význam pro školu? Kazuistiky z praxe. Psychologie pro praxi. 6 (1-2) Praha:
Univerzita Karlova, 2014.
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Mgr. Petr Jandejsek, M.A.
JANDEJSEK, P. Diskuse o zkušenosti v současné římskokatolické teologii: jezuité Dupuis, Haight a Sobrino. In ŠIRKA, Z. –
JANDEJSEK, P. – PANAITESCU, C.. Hermeneutika zkušenosti v křesťanské tradici. Praha: Evangelická teologická fakulta, 2014.
s. 149-166, 223 s. ISBN 978-80-260-7183-9.

ŠIRKA, Zdenko, Petr JANDEJSEK a Cristian PANAITESCU. Hermeneutika zkušenosti v křesťanské tradici. Praha: Evangelická
teologická fakulta, 2014.

doc. Michal Kaplánek, Th.D.
DUDOVÁ, A.; KAPLÁNEK, M.; MACKŮ, R. Kulturní animace - filosofická východiska a praktické využití. In Caritas et veritas,
2014, č. 4, s. 60-68
KAPLÁNEK, M. Zum Dialog mit den "religiös Unerreichbaren". In LINTNER, M. (ed.). God in Question. Brixen: Weger, 2014,
203-210.
Michal Kaplánek: Animace a preventivní systém In: Universum 2/2015, s. 33
Dr. Ing. Alois Křišťan, Th.D.
KŘIŠŤAN, A. Fragmenty obrazu katolického kněze v Čechách na počátku dvacátého století. In: Jiří Hanuš a kol.: "Služebníci
neužiteční“. kněžská identita v českých zemích ve 20. století. CDK, Brno 2015, ISBN 978-80-7325-378-3
KŘIŠŤAN, A. Josef Beranek (ed.): Don Bosko dnes In: Universum 2/2015, s. 31–34.
KŘIŠŤAN, A. Don Boskova pastorace mládeže In: Universum 2/2015, s. 33.
Ing. Mgr. Radomír Kuchař
KUCHAŘ, R.: Působení v duchu Dona Boska In: Universum 2/2015, s. 32
Mgr. Michael Martinek, Th.D.

MARTINEK, Michael. Dotýkat se vrcholů. 1. vyd. Brno: Cesta, 2014. 195 s. ISBN 978-80-7295-186-4.
časopis Universum 2/2015: Don Bosko dnes
časopis České vězeňství, 2/2015, s. 38-39: Návštěva biskupa ve věznici Bělušice
ThLic. Ing. René Milfait, Th.D.
MILFAIT, René. Komerční sexuální zneužívání dětí. Odborný článek pro Newsletter Šance dětem. 2015. S. 14. ISSN 1805-8876.
Dostupné

nahttp://www.sancedetem.cz/cs/hledam-pomoc/rodina-v-problemove-situaci/rizikove-chovani-dospeleho-k-

diteti/komercni-sexualni-zneuzivani-deti-a-dospivajicich.shtml.
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MILFAIT, René. Lidskoprávní profese sociální práce jako důležitý a inspirativní aktér pro sociální politiku. In: Aktuální otázky
sociální politiky – Teorie a Praxe (ISSN 1804-9095, eISSN 1804-9109), VIII, Nr.. 1, Univerzita Pardubice, 2014.
MILFAIT, René. Sociální práce jako lidskoprávní profese dle etických kodexů sociálních pracovníků: v kontextu křesťanské
etiky. Přednáška na mezinárodní konferenci Hradecké dny sociální práce a příspěvek do jejího sborníku (v tisku), Univerzita
Hradec Králové, říjen 2014.
Spirituální a etické aspekty poselství sv. Františka z Assisi. Přednáška pro dospělé i děti v rámci letního tábora, ECM
Tachov/Royal Rangers. 16. 8. 2015.
Umění stávat se bližním: základní směrovky křesťanské mravnosti. Přednáška na Petropavlovských slavnostech, ŘKF
Načeradec. 28. 6. 2015.
Etické aspekty utváření života nevyléčitelně nemocných a umírajících. Přednáška na konferenci Hospic v nás při příležitosti
10letého výročí hospicu v Mostě. 12. 6. 2015.
Etické aspekty utváření života nevyléčitelně nemocných a umírajících. Benefiční přednáška pro vznikající mobilní hospic,
Tachov. 12. 2. 2015.
Mgr. Michal Pařízek
English for Social services, ISBN 978-80-904681-2-2
Mgr. Zdenko Š Širka
ŠIRKA, Zdenko, Petr Jandejsek a Cristian Panaitescu (eds.). Hermeneutika zkušenosti v křesťanské tradici. Praha, Evangelická
teologická fakulta, 2014. [ISBN 978-80-260-7183-9].
ŠIRKA, Zdenko. Hermeneutika skúsenosti a možnosti jej výkladu. In: ŠIRKA, Zdenko, Petr Jandejsek a Cristian Panaitescu
(eds.). Hermeneutika zkušenosti v křesťanské tradici. Praha, Evangelická teologická fakulta, 2014, s. 13-30. [ISBN 978-80-2607183-9].
ŠIRKA, Zdenko. Gadamer’s Concept of Aesthetic Experience as a Possibility for the Orthodox Biblical Theology. Revista
Ecumenica Sibiu / Review of Ecumenical Studies Sibiu. 2014, vol. 6, issue 3, pp. 378-407. [ISSN: 2065-5940].
Prezentace: „Alternative hermeneutical work as a response to modern Orthodox captivities“, květen 2015, Praha,
konference Ecumenical Reception and Critique of 20th Century Orthodox Theology in Exile and Diaspora (ETF UK)
Prezentace: „Hermeneutika skúsenosti a možnosti jej výkladu“, listopad 2014, Praha, konference Hermeneutika zkušenosti v
křesťanské tradici: místo, charakter a aplikace (Institut ekumenických studií)
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PhDr. Bc. Zuzana Svobodová, Ph.D.
Monografie:
SVOBODOVÁ, Zuzana, ed. Výchova ve světověku. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. 260 s., [18]
s. obr. příl. Paideia: philosophical e-journal of Charles University, mimořádné č. 1/XI/2014. ISBN 978-80-7290-789-2.
Kapitoly v knihách:
SVOBODOVÁ, Z. Paideia as Care of the Soul – the Potentials of Contemporary School. In STĘPKOWSKI, Dariusz, ed. a
MURZYN, Andrzej, ed. Religion long forgotten: the importance of religion in education towards civil society. Cracow:
Impuls, 2014. 227 s. ISBN 978-83-7850-682-9.
SVOBODOVÁ, Z. Škola kříže: Fundamentum rerum omnium harmonia est. In SCHIFFEROVÁ, Věra et al. Idea harmonie v díle
Jana Amose Komenského. Vyd. 1. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2014. S. 195-206. ISBN 978-80-7465-093-2.
SVOBODOVÁ, Z. Čas a výchova: Předběhnout se k nepředstihnutelnému, odhodlat se a převzít. In Čas ve výchově, umění a
sportu. Filosofická reflexe. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014, ISBN 978-80-7290-777-9, s. 47-56.

Odborné články:
SVOBODOVÁ, Z. Pojetí touhy u Emmanuela Lévinase. Paideia: philosophical e-journal of Charles University, č. 1/XI/2014.
Dostupné na: <http://paideia.pedf.cuni.cz/print.php?sid=3&lng=cs&lsn=10&jiid=33&jcid=270>. ISSN 1214-8725.
SVOBODOVÁ, Z. Jiskření výchovy. In SVOBODOVÁ, Zuzana, ed. Výchova ve světověku. Praha: Univerzita Karlova v Praze,
Pedagogická fakulta, 2014. 260 s., [18] s. obr. příl. Paideia: philosophical e-journal of Charles University, mimořádné č.
1/XI/2014. ISBN 978-80-7290-789-2. S, 157-168. ISSN 1214-8725.
SVOBODOVÁ, Z. Filosofie ve smyslu péče o duši v mateřské škole: K možnostem etické výchovy. In: Poradce ředitelky
mateřské školy. Ročník IV, číslo 2, říjen 2014. Vyšlo jako hlavní článek („Téma měsíce“), s. 6-10.
SVOBODOVÁ, Z. Profesor Radim Palouš devadesátiletý. Teologické texty. 4/2014, roč. 25. Praha: Jolana Poláková. ISSN
08626944. S. 208.
Konference a odborné přednášky:
7. května 2015 mezinárodní konference Spravedlnost ve výchově, umění a sportu, pořadatel: Univerzita Karlova,
Pedagogická fakulta UK, příspěvek: „Spravedlnost jako řád duše“.
9. března 2015 Přednáška pro Společnost pro fenomenologickou filosofii a psychoterapii, název: „Krize – Komenského
cesta“; Celetná 20, knihovna Katedry pedagogiky, Praha 1.
17. října 2014 mezinárodní konference Mládež a hodnoty 2014 Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní
společnosti, univerzita Olomouc, CMTF UP, příspěvek: „Kultivace lidské moudrosti“
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15. září 2014; mezinárodní konference Determinismus - svoboda - odpovědnost; Společnost pro křesťansky orientovanou
filosofii v Čechách a na Slovensku, Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích; příspěvek: Úkol váhání a
rozhodování u Paula Ricoeura.
15. května 2014; mezinárodní konference Moc ve výchově, umění a sportu; Pořadatel: katedra občanské výchovy a
filosofie, Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta; příspěvek: Moc promluvy.
Další související aktivity
2015: Spoluřešitelka rozvojového projektu Internacionalizace výuky na TF JU. Dílčí projektový záměr PO2 - Rozvoj
vzdělávací činnosti institucionálního plánu 2015.
III/2012-II/2014: inovací předmětu Filosofie výchovy spoluřešitelka projektu Inovace studijního programu Teologie ETF UK –
Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Operační program Praha – Adaptabilita. Registrační číslo
projektu: CZ.2.17/3.1.00/34153.
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ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI
Ve školním roce 2014/2015 se již tradičně konalo několik akcí. Na začátku roku proběhla oslava prvního školního dne a
Zahradní slavnost, při které se mimo jiné hrálo divadelní představení - Společnost Dr. Krásy a otevírala se nová
Zahrada smyslů. V červnu se konala tradiční akce s názvem Parník, během které ve studentském klubu vystoupilo
několik kapel, grilovalo se a pořádal se volejbalový turnaj. V prosinci proběhla akce Vánoční hvězda, na které se mimo
jiné konaly trhy Dvojí radosti. Výrobky zde prodávali studenti a některá střediska, ve kterých naši studenti vykonávají
praxi. Samozřejmě nesměl chybět ani Jabocký ples, který byl letos v upírském stylu.
Kromě tradičních setkání a koncertů ve studentském klubu Vzducholoď, nechyběly ani jiné, netradiční akce, jako
například Karaoke Party, Disco Party, akce ve stylu 60. let nebo turnaj ve stolním fotbale atd. V prosinci vystoupila v
klubu Besídka Dr. Krásy - Rekonstrukce "ruského" kabaretu, tento večer byl věnován všem absolventům školy a
přátelům Krásy. V zimě pořádala Knihovna Jabok 3. adventní knižní bazar, jehož výtěžek byl věnován Nadačnímu
fondu Janua Jabok. V únoru vystoupila ve studentském klubu divadelní skupina Bohém a také se zde uskutečnil
Salesiánský misijní den 2015 se zajímavou besedou. V březnu bylo v klubu Povídání s Hellen. Během této akce se
promítalo a povídalo se nejen o životě v Keni, ale také o rozvojových projektech centra Narovinu. V květnu zde se
uskutečnil koncert amerického bluesmana a písničkáře. Kromě koncertů proběhl v klubu také večer plný her a soutěží.
Na konci května se konal hudební festival pro studenty s názvem Benefiční let Vzducholodí.
V únoru na Jabok opět zavítal biskup Václav Malý, který zde jednal s ředitelem školy a školním kaplanem. Společně s
panem biskupem školu navštívil také Filip Dostál z referátu církevního školství Arcibiskupství pražského. Jednalo se
mimo jiné o nabízených studijních programech a studentech Jaboku. Prostor byl rovněž věnován současné
problematické situaci vyšších odborných škol a jedním z hlavních projednávaných témat byla otázka budoucnosti
spolupráce Jaboku a ETF UK. Ředitel zmínil aktivity školy, spolupráci s dalšími vyššími odbornými školami a oblast
profesního vzdělávání. Ředitel i kaplan poté promluvili také o dobrovolných aktivitách a kreativitě studentů. Pana
biskupa dále zajímalo, jak je na tom Jabok po duchovní stránce a co nabízí svým studentům a zaměstnancům. Školní
kaplan hovořil o mších, katechumeně, křtech, modlitbách se studenty, zpovědích, ale také o programech ve
studentském klubu, které dotváří celkovou atmosféru školy. Nezapomněl zmínit ani zapojení do aktivit Taizé. V závěru
rozhovoru se jednalo o možnostech financování církevního školství a případné participaci církve.
Ani letos nechyběly filmové kluby. Promítaly se například filmy Let číslo 93 nebo Teorie všeho. Zajímavým zážitkem
bylo shlédnutí filmu Příběhy bezpráví - 1989: Z deníku Ivany A. s následnou besedou s Michaelou Němcovou.
Letos se Jabok opět podílel na pořádání listopadové akce s názvem Noc venku Praha na podporu lidí bez domova.
Součástí akce byla i sbírka (teplého) prádla pro tyto osoby.
Během roku byly pro veřejnost připraveny hned dva dny otevřených dveří. Jeden z nich proběhl na začátku února a
druhý na konci března. Po uvítání návštěvníků a prezentaci následovala prohlídka prostor školy za asistence několika
studentů.
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V říjnu se na Jaboku uskutečnila konference s názvem Absolventská práce - Role pedagoga, potenciál studenta a
vizitka školy, která byla určena pedagogům, ředitelům, vedoucím prací, oponentům, ale také všem ostatním
nadšencům do vyššího odborného vzdělávání. V lednu mohli zájemci vyslechnout přednášku na téma Domácí násilí.
Na jaře se ve škole v rámci oslav 200 let od narození sv. Jana Boska uskutečnila konference, během které se Alois
Křišťan, Radek Kuchař, Pavel Kuchař, Michael Martinek, Michal Kaplánek a Ladislav Heryán s účastníky podělili o to, jak
vnímají Dona Boska očima oboru, který vyučují. Na konci května se na Jaboku konala mezinárodní vědecká
doktorandská a post-doktorandská konference "Ecumenical Reception and Critique of 20th Century Orthodox
Theology in Exile and Diaspora". Mezi vystupujícími byli John Behr, Johannes Oeldemann a Ivana Noble. Ke konci roku
také studenti 1. ročníku uspořádali závěrečný seminář k praxi. Studenti 2. ročníku připravili konferenci s názvem
Ochrana práv uživatelů sociálních služeb. Kromě konferencí a přednášek proběhlo na naší škole několik workshopů. V
září se konal ve studentském klubu workshop na téma Co všechno nevím o Wordu. Za zmínku stojí i workshop pro
poskytovatele studentských praxí, učitele, studenty a všechny další zájemce s tématem vedení studentů v průběhu
odborných praxí.
Na Jaboku také probíhaly vernisáže a výstavy různých autorů. Za zmínku stojí například výstava Život v našich
barvách, na které si návštěvníci mohli prohlédnout obrazy a další artefakty klientů sdružení "Ruka pro život", které
provozuje stacionáře pro lidi s mentálním postižením. V lednu byly v Knihovně Jabok vystaveny fotografie Václavy
Ryantové s názvem Jdu si pro obzor. Na jaře zde proběhla vernisáž unikátní výstavy nezveřejněných fotografií z
kalendáře Slané ženy, který se snaží upozornit na problematiku nemoci cystická fibróza. Součástí vernisáže bylo i
promítání dokumentárního filmu o životě s cystickou fibrózou. Tato výstava byla pořádána ve spolupráci s Klubem
nemocných cystickou fibrózou. V dubnu proběhla ve škole výstava obrazů Marie Lhotové s názvem Cestou
Arteterapie 2. Jabok společně s Pedagogickou sekcí ČKA uspořádal výstavu fotografií a záznamů korespondence u
příležitosti 90. narozenin Prof. PhDr. Radima Palouše, Dr. h. c. mult.

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ
INSPEKCÍ

Ve školním roce 2014/2015 neproběhla ve škole žádná inspekce.
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY (V KALENDÁŘNÍM ROCE 2014)
Protože ekonomická a hospodářská činnost školy se řídí kalendářním, nikoli školním rokem,
předkládáme ekonomické údaje za rok 2014.

V roce 2014 hospodařil Jabok s celkovým výsledkem hospodaření +1.914.603,46 Kč
(tj. +2.256.013,46 Kč před zdaněním). Hrubý výsledek hospodaření ve výši +2.256.013,46 byl
tvořen v obou činnostech školy:
hlavní činnost:

vedlejší (hospodářská) činnost:
celkem

+1.745.252,75 Kč (resp. 1.403.842,75 Kč po zdanění)
+510.760,71 Kč

+2.256.013,46 Kč (resp. +1.914.603,46 Kč po zdanění)

Dotace byly vyčerpány v souladu s rozpočtovými a dotačními pravidly.
Výsledek hospodaření za rok 2014 – zisk +1.914.603,46 Kč po zdanění – byl rozdělen následovně:
–
–

do Rezervního fondu =
do Fondu investic =

–

do Sociálního fondu =

–

celkem

1.231.682,77 Kč

300.000,- Kč

382.920,69 Kč

1.914.603,46 Kč
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Drobné rozdíly mezi daňovým přiznáním a účetními výkazy jsou jednotlivě nevýznamné a v celkovém
efektu bez vlivu na výši základu daně a daňovou povinnost.
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Údaje o hospodaření školy v kalendářním roce 2014 - náklady
Náklady (tis. Kč)
celkem (bez daně z příjmů za 2014)

01 - HČ škola

02 - VČ škola 03 - HČ kolej

16 789

299

04 - VČ kolej 05 - HČ CDV

1 302

235

866

celkem
19 491

z toho HČ

z toho VČ

18 957

534

Údaje o hospodaření školy v kalendářním roce 2014 – výnosy
Výnosy (tis. Kč)

01 - HČ škola

02 - VČ škola 03 - HČ kolej

16 799

520

04 - VČ kolej 05 - HČ CDV

1 884

525

2 019

celkem
21 747

z toho HČ

z toho VČ

20 702

1 045

Hospodářský výsledek za rok 2014
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 2014 (TIS. KČ)

HČ

VČ

celkem

náklady

18 957

534

19 491

výnosy

20 702

1 045

21 747

saldo (hrubý zisk)

+1 745

+511

+2 256

341

0

341

+1 404

+511

+1 915

z toho zaplacena daň
hospodářský výsledek (čistý zisk)
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Struktura nákladů v r. 2014

Meziroční srovnání výdajů v letech 2013 a 2014 (tis. Kč)
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Struktura výnosů v r. 2014

Meziroční srovnání výnosů v letech 2013 a 2014 (tis. Kč)
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Meziroční srovnání hospodářského výsledku v letech 2013 a 2014 (tis. Kč)
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ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ
Studenti Jaboku se v rámci výuky zabývají globálními rozvojovými tématy, a to v předmětech Sociální pedagogika a
Sociální práce a lidská práva. Při výuce Anglického jazyka je využívána publikace Global Issues od organizace Na Zemi.
Ve studentském klubu Vzducholoď a v čajovně se postupně rozjíždí prodej fairtradových výrobků. Na výběr je
přinejmenším fairtradová káva nebo čaj. Tyto výrobky jsou rovněž nabízeny účastníkům kurzů v rámci Centra dalšího
vzdělávání. Jedním z nápadů, které bychom jako škola rádi realizovali, je také beseda s osobami z organizací
zabývajícími se touto problematikou. Vše ale stojí a padá na mimoškolní dobrovolné aktivitě studentů. Takže i přes
podporu ze strany učitelů jsou zatím výsledky mizivé. Každopádně i nadále budeme usilovat o status Fairtradová
škola.
VOŠ Jabok je také zapojena do projektu "Zelená škola", k němuž obdržela certifikát. V rámci tohoto projektu
umožňuje naše škola všem studentům i zaměstnancům zbavit se vysloužilých elektrospotřebičů prostřednictvím
sběrného boxu umístěného v přízemí budovy školy. Díky zapojení do tohoto projektu Jabok přispívá k ochraně
životního prostředí.
V průběhu května a června proběhla na naší škole výstava s názvem Upcycling aneb Nové příležitosti pro věci bez
šance. Jednalo se o výstavu výtvarných prací z materiálů, které již dosloužily svému původnímu účelu. Výstava byla
organizována Svazem knihovníků a probíhala v Knihovně Jabok. Jednalo se o tvorbu členek Klubu tvořivých
knihovníků SKIP. Výstavu provázely krátké komentáře na téma Upcycling, které v českém a anglickém jazyce napsali
studenti Jaboku.
Udržujeme kontakty z předchozích Intensive Programmes Erasmus a do budoucna plánujeme tuto spolupráci rozvíjet.
22.–24. května 2015 se na Jaboku konala mezinárodní doktorská a post-doktorská konference na téma „Ecumenical
Reception and Critique of 20th Century Orthodox Theology in Exile and Diaspora. Konference byla součástí projektu
GAČR týmu prof. Ivany Noble, PhD. z Evangelické teologické fakulty, která pronesla úvodní přednášku a připomněla,
že vedle důrazu na myšlenkové zdroje z kterých těžili pravoslavní teologové v diaspoře je nutné věnovat se i recepci
a kritice jejich myšlenek v širším ekumenickém dialogu. K dalším známým řečníkům patřil John Behr, děkan na St
Vladimirs’s Theological Seminary, nejznámější pravoslavné fakultě. Z vyučujících na Jaboku přednesli své příspěvky
Mgr. Petr Jandejsek, M.A. a Mgr. Zdenko Širka.
Spolupráce se zahraničím ve školním roce 2014/15:
Někteří pedagogové z katedry jazyků absolvovali čtrnáctidenní cestu po pracovištích ve Velké Británii, do kterých naši
studenti jezdí na praxe. Navázala se tak spolupráce s organizací l´Arche v Londýně, ve které by mohli naši studenti
praxi také absolvovat.
Navázali jsme také spolupráci se Salesiánskou asociací Dona Boska, o.s., díky čemuž bychom mohli vysílat studenty na
praxe do zahraničí.
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V říjnu 2014 se zúčastnilo v rámci výběrového semináře Sociální práce v evropském kontextu 10 studentů třídenní
exkurze do Norimberka.
Program:


schůzka s Prof. Güntherem Gerhardingerem na fakultě sociálních věd TH Nürnberg.
Prohlídka prostor školy, seznámení se se systémem studia na jejich vysoké škole a zejména
oboru Sociální práce. Účast na společném semináři s německými studenty – diskuse a výměna poznatků,
aktuální problémy v oboru v obou zemích.



návštěva nízkoprahového zařízení se sociální poradnou a kavárnou „Fenster zur Stadt“, Vordere Sterngasse 1
(http://www.stadtkirche-nuernberg.de/stadtkirche/fenster_s_w_2.html). Kavárna je zřízena a financována
arcidiecézí Bamberg a umožňuje lidem bez rozdílu věku a sociálního postavení setkávat se v bezpečném
prostředí, pohovořit si mez sebou nebo s dobrovolníky či zaměstnanci, účastnit se kulturních akcí, dát si
za malý obnos kávu, přečíst si noviny a získat v případě potřeby informace a pomoc. Výklad i prohlídku jsme
absolvovali pod vedením paní Eriky Bürner.



návštěva studentského klubu – společná akce českých a německých studentů



návštěva Dokumentačního centra a areálu pro zasedání říšských sjezdů NSDAP
(http://www.museen.nuernberg.de/dokuzentrum/). Vynikající expozice o vzniku a rozmachu národně
socialistického hnutí v Německu, o jeho příčinách a důsledcích. Prohlídka samostatně, se zvukovým
průvodcem v angličtině nebo němčině, případně s tištěnou brožurou v českém jazyce.

V listopadu 2014 uskutečnila Ivana Adámková dvoutýdenní pracovní cestu do Velké Británie.

Jejím cílem bylo

navštívit a prohlédnout si zařízení, kam jezdí naši studenti na praxi, a navázat kontakty v zařízeních nových.
Jmenovitě:


ústředí organizace Vitalise věnující se respitní péči v Londýně



komunita L´Arche v Londýně



centrum Jubilee Lodge organizace Vitalise v Essexu



centrum Netley Riverside organizace Vitalise v Southamptonu



sociální projekty metodistického kostela Mint v Exeteru



centrum Sandpipers organizace Vitalise v Southportu



Savio House v Bollingtonu



Kommunität Venio v Mnichově

V prosinci 2014 byli na Jaboku ubytováni účastnící setkání Taizé. Při této příležitosti se v rámci výuky angličtiny
uskutečnilo několik besed se zástupci tohoto hnutí v anglickém jazyce.
V březnu 2015 pobýval v Praze na naše pozvání p. Dieter Windisch, bývalý berlínský kolega, který po celý týden
ve všech ročnících vedl výuku německé konverzace v hodinách němčiny. Setkával se se studenty i neformálně mimo
výuku.
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V dubnu 2015 navštívila naši školu skupina německých studentů ze školy pro sociální pracovníky v německém Hagenu.
Prohlédli si prostory školy, byli seznámeni se způsobem a podmínkami studia u nás a vyměnili si zkušenosti
v rozhovoru se studenty Jaboku/ETF.
V květnu 2015 přijeli na naše pozvání zástupci německé vysoké školy KSFH Benediktbeuern – Prof. Bernhard
Vondraschek a pí. Martina Sumser. Jednalo se o možných formách partnerství či spolupráce. Naplánovala se studijní
cesta našich studentů do Benediktbeuern v listopadu 2015 a reciproční návštěva v Praze na podzim 2016.
V květnu 2015 proběhla rovněž schůzka se zástupci Salesiánské asociace Dona Boska SADBA J. Vracovským a V.
Martinkem. Byla domluvena vzájemná kooperace při obsazování ročních dobrovolnických pobytů a misií v zahraničí
(program CAGLIERO) a mezinárodních mládežnických táborů (RINALDI). Jabok by získával od SADBY informace o jimi
chystaných akcích a termínech, a nabízel by tyto pobyty vhodným uchazečům z řad studentů.
Dále jsme oslovili o.s. Bodaj (podpora ústavů sociální péče na Ukrajině) s dotazem na možnost účasti našich studentů
na výjezdech do dětského domova na Ukrajině. Naším záměrem bylo umožnit v budoucnu studentům náhled do
sociální práce i v zemích bývalého socialistického bloku. V případě finančních prostředků z Erasmu + by taková
spolupráce byla oboustranně vítána.
Během školního roku jsme se v souladu s rozhodnutím vedení školy zajímali o možnost zapojení Jaboku
do vzdělávacího programu EU Erasmus+. Chtěli bychom se v nejbližším možném termínu ucházet o finanční podporu
odborných zahraničních praxí studentů a odborných stáží pedagogických pracovníků. Zatím jsme školu úspěšně
do programu zaregistrovali a připravujeme podklady k žádosti o podporu. V období letních prázdnin absolvovalo 9
studentů měsíční prázdninovou praxi v anglickém sociálním zařízení Vitalise (práce s lidmi s postižením).
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KNIHOVNA JABOK
STATISTICKÉ ÚDAJE ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015


Počet čtenářských registrací uskutečněných v průběhu školního roku: 316



Počet absenčních výpůjček: 18129



Počet návštěvníků knihovny kteří uskutečnili absenční výpůjčky: 5466



Počet návštěvníků, kteří využili počítače v knihovně : 1139



Knihovní fond k 30.6.2015 : 22 401 knihovních jednotek



Počet přírůstků do knihovního fondu během školního roku: 784



Počet odebíraných časopisů: 59
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ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI
CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ

V akademickém roce 2014/15 plnilo Centrum dalšího vzdělávání své poslání dané statutem školy a organizačním
řádem. Podle organizačního řádu realizuje CDV zejména:
a) činnost Jaboku jakožto zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků podle § 115 zák. č. 561/2004 Sb.,
b) činnost Jaboku jakožto akreditovaného zařízení pro další vzdělávání sociálních pracovníků podle § 111 zák. č.
108/2006 Sb.
c) ostatní kurzy pro veřejnost na základě nabídky a poptávky.
Činnost CDV patří k hlavním činnostem školy. Personálně činnost CDV zajišťuje vedoucí CDV, který je zároveň
zástupcem ředitele pro další vzdělávání, dále studijní referentka pro další vzdělávání – koordinátorka kurzů a od
března 2015 také pracovnice PR a administrativy, zejména zpracování akreditací.
KURZY NA KLÍČ (realizované u zadavatele)
Angličtina pro sociální pracovníky (Ztracené dítě o. s.)
Doprovázení umírajících a jejich rodin a pozůstalých (EJF gemeinnützige AG, Sozialakademie Haus Silberbach)
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách (DSS Blaník)
Práce s vinou a smířením (Diakonie ČCE)
Pedagog - vedoucí zájmových kroužků (Salesiánské středisko mládeže — dům dětí a mládeže Brno-Žabovřesky)
Pedagog - vedoucí zájmových kroužků (Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže České Budějovice)
Specifické přístupy k osobám s mentálním postižením (Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s.)
Vztah klienta a pomáhajícího (Maltézská pomoc, o. p. s.)
KVALIFIKAČNÍ KURZY (realizované na VOŠ Jabok)
Kvalifikační kurz - pedagog volného času, asistent pedagoga (dálkový) 5. 11.–20. 5.
Kvalifikační kurz - pedagog volného času, asistent pedagoga (podzim) 4. 10.–28. 2.
Kvalifikační kurz - pedagog volného času, asistent pedagoga (jaro) 31. 1.–20.6.
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách (dálkový) 5. 11.–10. 6.
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách (podzim) 15. 10.–23. 1.
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách (jaro) 2. 3.–10. 6.
PŘÍPRAVNÝ KURZ KE STUDIU NA JABOKU (realizovaný na VOŠ Jabok)
30. 9. 2014–28. 4. 2015
KRÁTKÉ KURZY (realizované na VOŠ Jabok)
Angličtina pro sociální pracovníky (2x)
Biblická blahoslavenství jako inspirace pro sociální práci: o spirituální dimenzi sociálně-pastoračního pracovníka
Dluhová problematika v praxi sociálního pracovníka
Doprovázení umírajících a jejich rodin a pozůstalých (2x)
Etika a etická výchova pro výuku na základní škole
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Hodnocení situace dítěte a rodiny
Komunikace s nemotivovaným klientem
Kontakt dítěte v pěstounské péči s rodinou
Křesťanské kořeny v evropské kultuře
Možnosti komunikace ve skupině prostřednictvím hudby, pohybu a výtvarné činnosti
Muzikoterapie pro celostní rozvoj
Práce s vinou a smířením
Práce s vinou a smířením v sociální a pastorační práci / v pedagogickém prostředí
Práce se vztahy dětí ve skupině
Reminiscence - využití vzpomínek při práci se seniory
Specifické přístupy k osobám s mentálním postižením
Spiritualita
Úvod do sociálního zemědělství
Vedení poradenských rozhovorů s dětmi a dospívajícími
Vztah klienta a pomáhajícího
Vztah práva a etiky v každodenní praxi
Základy mediace pro sociální pracovníky
MPSV – NOVĚ ZÍSKANÉ AKREDITACE KURZŮ
Kontakt dítěte v pěstounské péči s rodinou 11. 11. 2014
Možnosti využití případových konferencí v práci s rodinou 11. 11. 2014
Biblická blahoslavenství jako inspirace pro sociální práci: o spirituální dimenzi sociálně-pastoračního pracovníka 24. 11.
2014
Hodnocení situace dítěte a rodiny 24. 11. 2014
Komunikace s nemotivovaným klientem 12. 5. 2015
Komunikace sociálních pracovníků s médii a veřejností - akreditace od 30. 6. 2015
Práce s vinou a smířením v sociální a pastorační práci - akreditace od 30. 6. 2015
Úvod do zahradní terapie - akreditace od 30. 6. 2015
MŠMT - NOVĚ ZÍSKANÉ AKREDITACE KURZŮ
Vztah práva a etiky v každodenní praxi 30. 9. 2014
Muzikoterapie pro celostní rozvoj 20. 1. 2015
Možnosti komunikace ve skupině prostřednictvím hudby, pohybu a výtvarné kultury 20. 1. 2015
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ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH
FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ

INOVACE SYSTÉMU ODBORNÝCH PRAXÍ A VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ NA VOŠ JABOK
Registrační číslo: CZ.2.17/3.1.00/36073
Donor: OPPA
Trvání projektu: 1. 7. 2013 - 31. 1. 2015
Projekt byl financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Praha – Adaptabilita.
Manažerka projektu: Bc. Lenka Vokatá (od 17. 10. 2014), Ing. Renáta Novotná (do 31. 11. 2014)
V rámci projektu bylo vytvořeno 5 nových volitelných předmětů modulu Sociální práce s dětmi a rodinami (Práce se
vztahy v dětské skupině, Psychosociální aspekty integrace dětí cizinců, Rozhovor s dítětem, slyšení dítěte a zjišťování
jeho názoru, Metody mezioborové spolupráce pro práci s ohroženým dítětem a rodinou, Sociální práce s
mnohoproblémovou rodinou, ochrana práv dětí ze znevýhodněného sociálního prostředí); 3 volitelné předměty
modulu Sociální práce s lidmi s postižením (Zahradní terapie jako prostředek při inkluzi znevýhodněných skupin,
Člověk s mentálním postižením ve výchovně vzdělávacím procesu a Vedení aktivizačních muzikoterapeutických
programů) a 2 volitelné předměty modulu Etika a pastorační práce (Etika a ctnosti v pomáhajících profesích a
Pastorační práce v životním cyklu).
Pro výuku nových i stávajících předmětů bylo vybudováno Modelové pracoviště pro práci s dětským klientem
(vybavení zahrnuje: Diagnostický test WISC, Sociometrický test Třídní kompas, vybavení pro vytvoření adekvátního
prostředí pro práci s dítětem různého věku) a Modelové pracoviště pro zahradní terapii (tzv. Zahrada smyslů Jabok –
zahradní terapie promyšleně a cíleně využívá pobyt na zahradě, kontakt s živými rostlinami a zahradní aktivity pro
léčbu, rehabilitaci a relaxaci lidí s nejrůznějšími problémy, studenti se zde seznamují s možnostmi využití zahradní
terapie pro lidi se zdravotními i sociálními handicapy).
Dalším splněným cílem projektu je inovace systému tuzemských i zahraničních praxí – byla upravena a rozšířena
metodika vedení studentů v průběhu odborné praxe na pracovišti (Manuál dobré praxe, který má nyní dva díly –
Příručku studenta a Příručku lektora praxe), byly inovovány metodické a supervizní semináře k praxi a seminář Sociální
práce v evropském kontextu. Byly též navázány nové kontakty s pracovišti odborné praxe v zahraničí. Pro výuku
angličtiny a pro přípravu studentů na zahraniční praxe byla vytvořena nová učebnice English for Social Services.
Pedagogové Jaboku se zúčastnili vzdělávacích kurzů (Kurz zahradní terapie, kurz Úvod do práce s dětskou kresbou a
dva Kurzy Instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina). Dále pedagogové absolvovali zahraniční studijní cesty:
do USA (The University of Kansas, cílem cesty bylo prohloubení odborných znalostí v oblasti multikulturního
poradenství využitých při výuce předmětu Psychosociální aspekty integrace dětí cizinců), do terapeutické zahrady v
Tullnu v Rakousku (poznatky využity v předmětu Zahradní terapie), do Belgie a Velké Británie (poznatky využity při
výuce etických předmětů). Spolu se čtyřmi studenty byli dva pedagogové též na stáži v Irsku (v Camphillu, kde se
seznámili s místními metodami vzdělávání osob se specifickými vzdělávacími potřebami).
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Pro možnost většího zapojení studentů ve výuce byla jedna učebna nově vybavena audiovizuální technikou. Též do
knihovny Jaboku přibyla v rámci projektu česká i zahraniční odborná literatura a odborné elektronické knihy.
Cílem projektu bylo inovovat studijní program VOŠ Jabok Sociální pedagogika a teologie tak, aby naplňoval minimální
standardy vzdělávání ASVSP (Asociace vzdělavatelů v sociální práci) a lépe odpovídal současným potřebám praxe.
Cílem inovace studijního odboru bylo rozvíjet odborné znalosti a dovednosti absolventů tak, aby dostáli nárokům a
požadavkům, které praxe klade na sociální pracovníky pro kvalitní zajištění sociálních služeb. Tohoto cíle bylo plně
dosaženo.

ZKVALITNĚNÍ SLUŽEB KNIHOVNY JABOK S VYUŽITÍM AUTOMATIZOVANÉHO KNIHOVNÍHO SYSTÉMU EVERGREEN
projekty z programu VEŘEJNÉ INFORMAČNÍ SLUŽBY KNIHOVEN – VISK 3
Registrační číslo: 234/MK-S 3476/2014
Donor: MK ČR VISK3
V rámci projektu došlo ke:
1. zkvalitnění online služeb uživatelům a služeb čtenářům s poruchami čtení tištěného textu. Knihovní systém
Evergreen obsahuje množství utilit, zprostředkujících externí rozhraní pro severoamerické prostředí, v něm byl
primárně vyvíjen. Úkolem této části projektu bylo jejich uzpůsobení a rozvoj tak, aby mohly být začleněny v rámci
českých, resp. evropských standardů.

a) Vytvoření programové podpory pro knihovní software Evergreen pro online platby čtenářů prostřednictvím

bankovního převodu. V rámci projektu bylo zpracováno řešení pro zprovoznění možnosti bezhotovostních plateb
včetně online převodu.

b) Zapojení katalogu Knihovny Jabok do Knihovní brány pro zrakově postižené. V rámci projektu byl zprovozněn
server Z39.50, což umožnilo zapojení katalogu knihovny do Knihovní brány pro zrakově postižené
(http://seth.ics.muni.cz/usr/portal/). Tím se zlepšila dostupnost informací o speciálním fondu Knihovny Jabok pro

zrakově postižené uživatele (elektronické dokumenty speciálně upravené pro zrakově postižené čtenáře,
dokumenty v Braillově písmu a další vhodné typy dokumentů).
2. Zkvalitnění služeb s využitím výpočetní techniky v prostorách knihovny. Nezbytnou součástí rozvoje poskytovaných
služeb knihovny Jabok je i dílčí obnova počítačového vybavení a jeho přizpůsobení současným uživatelským požadavkům
a možnostem nové verze systémů Evergreen 2.6, která byla v Knihovně Jabok implementována v době řešení projektu.
c) Bylo pořízeno 6 počítačových stanic pro čtenáře, kterými byla nahrazena nevyhovující zastaralá výpočetní
technika pro čtenáře.
d) Byly pořízeny dvě počítačové sestavy s monitorem pro obsluhu výpůjčního pultu, které nahradily zastaralé
počítače a monitory s nevyhovujícími parametry. Dále byly pořízeny dvě termotiskárny pro tisk výpisů a dokladů
pro čtenáře.
Nákupem počítačů a monitorů se zefektivnila obsluha čtenářů při výpůjční agendě knihovny. Využívání
termotiskáren jednak výrazně zrychlilo tisk dokladů pro čtenáře, jednak lze předpokládat, že v budoucnu povede
k úsporám finančních nákladů na tisk.
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Cíle projektu byly splněny v plánovaném rozsahu: Došlo ke zkvalitnění služeb Knihovny Jabok nejen pro její uživatele, ale
také pro uživatele s postižením (bez ohledu na lokalitu, ve které se nacházejí). V rámci realizace projektu byly uskutečněny
všechny zamýšlené úlohy:


zavedení bezhotovostních plateb uživatelů v systému Evergreen,



zpřístupnění Z39.50 serveru pro poskytování záznamů ze systému Evergreen,



technické vybavení pro uživatele i obsluhu knihovny, vycházející ze současných možností systému Evergreen 2.6 a
odpovídající uživatelským požadavkům.

ÚDAJE O SPOLUPRÁCI 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, kam chodí studenti na praxe a také s Asociací vzdělavatelů v sociální práci.
V rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 VOŠ Jabok spolupracovala s partnerskými pracovišti, kam chodí
studenti na praxe. Jako jeden z výstupů projektu byla vytvořena metodika vedení praxe na pracovišti s cílem
zkvalitnění poskytovaných praxí s názvem Manuál dobré praxe 2. Díl Příručka Lektora praxe. Při této příležitosti byl
také aktualizován 1. díl této příručky určený pro potřeby studentů. Do projektu se kromě pedagogů VOŠ Jabok zapojili
koordinátoři praxí z deseti pracovišť. V roce 2014 se na závěr práce na tomto úkolu uskutečnil závěrečný workshop,
kde již byla vytvořená metodika prezentována.
Škola spolupracuje s organizacemi sociálních služeb a školskými zařízeními především na organizaci odborných praxí
studentů. Praxe sociálně pedagogická a pastorační v rozsahu 600 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)
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 děti v dětských domovech, v diagnostických a výchovných ústavech
Škola spolupracuje s 20 mateřskými školami, 18 speciálními učňovskými a středoškolskými zařízeními, 15 dětskými
domovy a 18 dětskými domovy se školou, diagnostickými a výchovnými ústavy. Celkem se jedná o 71 zařízení.
V druhém ročníku na:


lidi, 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



lidi s tělesným, smyslovým, mentálním, zdravotním handicapem



seniory

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 31. 8. 2015:
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.

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

5.

Pražská organizace vozíčkářů, Benediktská 688/6, Praha 1 PSČ 110 00

Jabok je řádným členem ASVSP (Asociace vzdělavatelů v sociální práci) a aktivně se zapojuje do jejích činností.

Ředitel

Jaboku A. Křišťan působí jako předseda Výkonné rady. Pravidelných jednání Valné hromady ASVSP se účastní M. Ortová a
M. Vorlová. Někteří další učitelé se zapojují jako členové konzultační skupiny při evaluacích a konzultacích na členských
školách (konzultační skupiny - J. Dočkal, O. Fischer) anebo v pracovních skupinách spolupracují na inovacích některých
vzdělávacích standardů (např. M. Ortová, M. Vorlová - standard Supervize).
M. Vorlová nadále působí jako koordinátorka Rady pro rozvoj sociální práce. Aktivity Rarosp se v minulém roce týkaly
především přípravy tzv. „profesního zákona" (podkladů a věcného záměru zákona o sociálních pracovnících), přičemž jejich
součástí a také úkolem koordinátorky bylo zajišťování odborných seminářů a diskusních setkání pro odbornou veřejnost.
Řada seminářů se uskutečnila bezúplatně v prostorách VOŠ Jabok. Problematice profesního zákona se M. Vorlová věnovala
také v rámci Odborného kolegia MPSV. V rámci pracovní skupiny Fondu dalšího vzdělávání (FDV) se zapojila také do
projektu zaměřeného na inovaci a zkvalitnění dalšího vzdělávání sociálních pracovníků.
Ke spolupráci s pracovišti v terénu a propojování výuky s praxí je třeba zmínit úzkou spolupráci VOŠ Jabok a z.s Společnou
cestou. Pracovníci se podílejí jako externí lektoři na výuce povinných i výběrových předmětů, kurzů dalšího vzdělávání,
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vedení a oponování diplomových prací. Na základě vzájemné dohody poskytují pracovníci Občanské poradny Společnou
cestou v případě potřeby studentům sociálně právní a právní poradenství.

V Praze dne

Dr. Ing. Alois Křišťan, Th.D., ředitel
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