
Pojetí a cíle:  
Cílem vzdělávacího programu je předat studentům množství odborných i všeobecných znalostí a dovedností, 
které reflektují nejen současný stav daného oboru vzdělání, ale i jeho nejnovější trendy. Dynamickým pojetím 
výuky chce vzdělávací program připravit absolventy pro výkon profese sociálního pracovníka pro všechny 
oblasti sociální práce a poskytování sociálních služeb, které si kladou za cíl pomáhat lidem při hledání řešení 
jejich problémů a udržovat nebo zlepšovat jejich sociální postavení a vyhlídky ve společnosti. Absolventi jsou 
také připraveni samostatně zajišťovat výkon specializovaných agend v péči o rodinu, děti a mládež, staré, 
zdravotně postižené a společensky nepřizpůsobivé občany, provádět odborné práce při sociální rehabilitaci a 
resocializaci klientů, provádět individuální i skupinovou sociální práci a realizovat přijatá státní sociální 
opatření. 
 
Charakteristika vzdělávacího programu:  
Struktura vzdělávacího programu usiluje o integrativní spojení školy a života, teorie a praxe, o spojení 
dovedností, návyků a znalostí s poznatky teoretickými, o skloubení teoretické a činnostní stránky vzdělávacího 
procesu, o poskytnutí širšího a hlubšího všeobecného i odborného vzdělání. Studenti jsou vedeni k chápání 
osobního projevu a vystupování k čestnosti, odpovědnosti a spolehlivosti jako znaku celkové kultury a 
vzdělanosti člověka. 
 
V učebním plánu vzdělávacího programu postupně ubývá podíl povinných modulů a učební plán je doplňován 
povinně volitelnými a volitelnými moduly, které otevírají širší prostor pro výstupní profilaci studentů. V rámci 
povinných modulů, které tvoří nosnou část vzdělávacího programu a jsou zařazeny od prvního studijního 
období, si studenti osvojí moduly rozvíjející jazykové vzdělávání a využívání všech forem informačních 
technologií. Další skupinu tvoří moduly, které dávají základy sociální profilace studentů, např. Teorie a metody 
sociální práce, Metody a techniky sociálního výzkumu, Sociální politika Sociální patologie a další. 
Nedílnou součástí vzdělávacího programu je odborná praxe, která má za cíl zprostředkovat studentům zkušenost 
se sociálními vztahy a způsoby práce, které existují nebo jsou uplatňovány v existujících organizacích 
sociálních služeb a podnítit snahu studentů o reflexi této zkušenosti, dále jim umožnit, aby si vyzkoušeli 
metody, se kterými se seznámili teoretickým studiem. Praxi je věnováno 30 % rozsahu výuky a je zařazena po 
celou dobu studia. 
 
Organizace výuky:  
Studijní obor je koncipován jako tříleté denní studium rozdělené do šesti období. Variantně je zpracován i 
program pro dálkovou formu studia ve čtyřletém vzdělávacím cyklu (osm období). 
Studium je koncipováno jako otevřený vzdělávací program umožňující studentům postupnou profilaci podle 
vlastního vzdělávacího cíle. Tomu odpovídá strukturace studijního programu a jeho obsah. 
Studium je organizováno modulovou formou se systémem povinných, povinně volitelných a volitelných modulů a s kreditním hodnocením. Modulový systém je vytvářen tak, aby odpovídal požadavkům na 
Evropský systém přenosných kreditů (ECTS) a škola bude absolventům vydávat dodatek diplomu (Suplement 
diploma) jako součást Europassu. 
 
Základní rozdělení hodin v učebním plánu předpokládá teoretické vyučování (přednášky) doplňované 
systémem hodin cvičení a seminářů. Pro cvičení se ročník dělí na skupiny. Mimo hodin cvičení daných učebním 
plánem může ředitel školy zařadit po dohodě s vyučujícími další cvičení nebo semináře. Rovněž hodiny 
věnované teorii nemusí mít vždy přednáškovou formu. Předpokládá se možnost interaktivní komunikace učitel 
– student. 



Vzhledem k tomu, že do školy přicházejí absolventi různých typů středních škol, je nutné věnovat mimořádnou 
pozornost vymezení vstupních úrovní v jednotlivých předmětech, zejména při výuce cizích jazyků. Rozdíly ve 
vstupních znalostech se nemohou dotýkat cílových struktur studia u jednotlivých modulů. 
Nedílnou součástí vzdělávacího programu je praktické vyučování, které je rozloženo v učebním plánu do 
všech ročníků. Je realizováno formou odborné praxe. Odborná praxe je přizpůsobena studovanému programu 
vzdělání a zahrnuje aplikaci teoretických znalostí a získání potřebných dovedností nezbytných pro budoucího 
absolventa. Výběr organizace je ponechán na volbě studentů podle jejích zájmů a zaměření, nebo vykonávají 
odbornou praxi v organizaci, kterou jim určí škola. Škola má zajištěnou smluvní spolupráci s řadou firem 
soukromého i státního sektoru, právnických i fyzických osob. Hodiny cvičení odborné praxe mohou být po 
dohodě s těmito organizacemi kumulovány do bloků. 
Praktické vyučování v dálkové formě studia se ve většině případů uskutečňuje na pracovišti, kde je student 
zaměstnán, nebo vhodnou organizaci zajistí škola. Tomuto režimu odpovídá i hodinová dotace v učebním 
plánu, kdy na jedno období je vyhrazeno 12 konzultačních hodin. V rámci těchto konzultací je prováděn rozbor 
absolvovaných tématických celků, hodnocen celkový průběh odborné praxe, charakter pracoviště, pracovní 
podmínky a další skutečnosti, které mohou odbornou praxi ovlivnit. 
 

 


