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Vzdělávací program Sociální práce připravuje absolventy 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. 
 
Délka studia: 3 roky 
Forma studia: denní a kombinovaná (v podstatě dálková) 
Přijímací řízení probíhá formou pohovoru 
 
Podmínky přijetí: 
- ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou 
- zdravotní způsobilost (prokázaná posudkem lékaře na přihlášce ke studiu) 
 
Absolvent je schopen samostatně řešit různé problémy klientů, mobilizovat a zdokonalovat 
schopnosti klienta svobodně a samostatně se pohybovat ve společnosti, bránit sociálně 
slabší jednotlivce a skupiny, a tím přispívat k sociálnímu smíru ve společnosti. Je připraven 
samostatně zajišťovat výkon specializovaných agend v péči o rodinu, děti a mládež, seniory, 
lidi se zdravotním postižením a společensky nepřizpůsobivé občany, provádět odborné práce 
při sociální rehabilitaci a resocializaci klientů, provádět individuální i skupinovou sociální 
práci a realizovat sociální opatření. 
 
Absolvent oboru je vybaven těmito kompetencemi: 

- kultivovaně a jazykově správně se vyjadřuje ústně i písemně, 
- vystupuje na veřejnosti a jedná s klienty v souladu s etickými principy, společenskými 

normami a pravidly kulturního chování, adekvátně situaci volí prostředky jazykové 
a sociální komunikace, 

- bez obtíží komunikuje v jednom cizím jazyce (anglickém, německém či ruském) 
na pokročilé úrovni, dokáže argumentovat, používá odborné termíny, 

- rozlišuje mezi jednotlivými typy klientů a dokáže zvolit jim a dané situaci přiměřený 
způsob vedení, 

- angažuje se v zájmu dětí, dospělých, rodin či skupin, které jsou v nouzi či ohroženy, 
s cílem zlepšit jejich možnosti žít, zapojit se a rozvíjet ve společnosti, 

- chápe na základě znalostí sociálně ekonomických, sociologických a společenských jevů 
vývojové trendy rozvoje společnosti a tržní ekonomiky, 

- dobře se orientuje v sociální politice státu, sleduje její vývoj a jednotlivá sociální 
opatření a 

mailto:skola@sbrez.cz


  

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340 

se sídlem Rožmitálská 340, 262 72 Březnice 

tel.: 318 682 961;     email: skola@sbrez.cz;     www.sbrez.cz 

 
- navrhuje a realizuje opatření v rámci prevence sociálně patologických jevů, 
- systematicky sleduje sociální síť, je schopen navrhovat opatření na její zdokonalení 

a umí podchycovat a vyhledávat jedince a skupiny vyžadující sociální pomoc, 
- navazuje kontakt s klientem, pomáhá mu zorientovat se v jeho situaci a vede ho 

k samostatnému řešení jeho problémů, 
- samostatně řeší situace, ve kterých klient není schopen se o sebe postarat, 
- uplatňuje metody sociální práce s jednotlivcem i se skupinami klientů, vypracovává 

návrh sociálně terapeutických postupů, 
- zvládá techniky vedení a motivování podřízených zaměstnanců, 
- je veden k samostatné práci, 
- je veden k tomu, aby předcházel konfliktům na pracovišti a spor řešil jednáním, 
- zvládá zásady asertivního přístupu k řešení problémů, 
- je veden k tomu, aby uvědoměle dodržoval zásady bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, předcházel pracovním úrazům a šetrně zacházel se svěřeným majetkem, 
- je připraven pro práci v týmu, 
- je veden k tomu, aby dokázal rozhodovat a nést zodpovědnost za svá rozhodnutí, 
- zasahuje a poskytuje služby k dosažení změny, za pomoci poskytnutí přiměřené 

podpory, péče, ochrany a kontroly, 
- ovládá základní ekonomická pravidla a správní postupy související s poskytováním 

dávek v soustavách sociální ochrany a administruje žádosti, provádí testy příjmů 
a majetku, prověřuje potřebnost jednotlivců a rodin, jedná s úřady a za úřady s klienty, 

- ovládá právní předpisy související s výkonem sociální práce a se sociálními právy 
klienta a využívá je ve prospěch klientů, k jejich zastupování před úřady a k poskytování 
sociálněprávního poradenství, 

- používá sociálně diagnostické postupy ke komplexnímu posouzení sociální situace 
klienta, 

- aplikuje znalosti při provádění sociální prevence a sociálněprávní ochrany včetně 
depistáže, 

- poskytuje sociální pomoc, zejména základní sociální poradenství, terapii, trénink, 
organizování, vyjednávání a zastupování, 

- používá základní i náročnější techniky k provádění sociální analýzy, 
- vypracovává koncepci, programuje a plánuje aktivity v sociální oblasti, 
- připravuje, provádí a vyhodnocuje jednoduchá šetření, 
- aplikuje v běžných situacích základní znalosti z oboru ekonomie, teorie řízení 

a právních norem potřebných k řízení sociální instituce, řídí tým odborných pracovníků 
stejných nebo různých profesí, 

- aplikuje poznatky z oboru sociologie, statistiky, demografie a psychologie při provádění 
operativního výzkumu a organizačně ho zajišťuje, 

- vyjednává se sociálními institucemi, 
- usiluje o dodržování etického kodexu sociálního pracovníka. 
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Absolvent vzdělávacího programu se uplatní ve veřejnoprávních, soukromoprávních, 
neziskových institucích, zejména v těchto profesních činnostech: 

- pro výkon sociálněprávních činností, 
- sociálněprávního poradenství, 
- sociální diagnostiky, 
- sociální prevence a sociálněprávní ochrany, depistáže, 
- sociální pomoci (různé sociální služby, poradenství, ústavní sociální péči, terapie, 

tréninku, organizování, vyjednávání a zastupování), 
- sociální analýzy, koncepční činnosti (sociálního plánování) a vedení týmů. 

 
Absolvent se uplatní zejména v těchto sociálních oblastech: 

- sociální oblast školství: instituce náhradní výchovy, výchovné ústavy pro děti a mládež, 
střediska volného času, volnočasové aktivity, seniorů, dětí, mládeže, osobní asistence 
lidí s handicapem 

- sociální oblast zdravotnictví: krizová centra, rehabilitační zařízení, ozdravovny, 
- sociální oblast resortu ministerstva vnitra: instituce prevence, humanitární střediska 

a uprchlické tábory, 
- sociální oblast v resortu ministerstva spravedlnosti: oblast vězeňství, 
- sociální oblast ministerstva práce a sociálních věcí: domovy důchodců, ústavy sociální 

péče, sociální kurátoři, terénní soc. pracovníci, pečovatelská služba, 
- sociální oblast v nestátních neziskových organizacích (s humanitárním nebo 

charitativním posláním), nízkoprahová zařízení (kontaktní centra pro drogově závislé), 
- oblast státní správy a samosprávy úřady (městské úřady, úřady práce, okresní správy 

sociálního zabezpečení). 
- Vzdělávací program je koncipován tak, aby poskytl absolventům vzdělání, které je 

úspěšně připraví pro práci v těch typových pozicích na úseku sociální péče, kde je 
vyžadováno vyšší odborné vzdělání. 

 
Vzdělávací program je koncipován jako tříletý (v denní i kombinované formě), s vysokým 
podílem odborné praxe zařazené ve všech ročnících studia. Kombinovaná forma vzdělávání 
je kombinací denní a dálkové formy. Systém výuky i klasifikace vychází z vysokoškolského 
systému přednášek, seminářů, zkoušek, zápočtů, seminárních prací a absolventské práce. 
Důraz je kladen na samostatnou práci. 
 
Ve vzdělávacím programu je využito kreditní hodnocení jednotlivých předmětů a dalších 
aktivit. 
 
Povinné vyučovací předměty naplňují svým obsahem tyto vzdělávací okruhy: 

- sociální politika a sociální práce, psychologie pro sociální pracovníky, právo a veřejná 
správa, pedagogika a sociální pedagogika, jazykové vzdělávání, ekonomika a 
financování, zdravotní nauka, komunikace, korespondence a informatika, odborná 
praxe. 
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Povinně volitelné předměty buď:  

- doplňují, rozvíjejí a prohlubují znalosti z povinných předmětů: Veřejná správa a 
finance, Aplikovaná výpočetní technika, Management v sociální práci, Terapie 
rizikových skupin klientů, Metody práce s vybranými skupinami klientů, Patologie a 
rizikové chování klientů, Multikultura a občanská společnost, 

- nebo slouží k další možnosti užší profilace absolventa: Cizí jazyk 2 (1. část, 2. část), 
Filozofie a etika. 
 

Předměty jsou ukončeny zápočtem, klasifikovaným zápočtem nebo zkouškou. 
Vzdělávací program využívá kreditní systém – je ohodnocen 180 kredity. 
 
Odborná praxe probíhá ve všech ročnících studia. V denním studiu v letním období 1 měsíc 
v prvním ročníku, v zimním období 2 měsíce ve druhém a ročníků a 1 měsíc ve třetím 
ročníku.  
U kombinovaného studia v letním období 1 týden v prvního ročníku, v zimním období 2 
týdny ve druhém ročníku a 1 týden ve třetím ročníku.  
Studenti si volí organizace dle nabídky školy, případně dle vlastního výběru. 
 
Absolutorium studenti skládají: 

- z cizího jazyka 
- z odborných předmětů: práva, psychologie a metod sociální práce 
- součástí je obhajoba absolventské práce. 
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