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Partnery projektu  
„  Inovace vzdělávacího programu v souladu s potřebami trhu práce na VOŠ Březnice“ .  

Reg. číslo projektu: CZ.1.07/2.1.00/32.0018  
jsou 

 
� ALKA, o.p.s. 

Alka, o.p.s., umožní studentům VOŠ Březnice zapojit se v rámci praktické výuky do fungování tohoto typu 
instituce, seznámit se plně s jejím chodem. Studenti se pod odborným vedením naučí zvládat běžné i 
náročnější situace, osvojí si odborné, komunikační i právní znalosti a dovednosti, nezbytné při tomto typu 
služeb.  
 

� CENTRUM ROŽMITÁL POD T ŘEMŠÍNEM, poskytovatel sociálních služeb 
Centrum Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatel sociálních služeb, umožňuje studentům VOŠ Březnice 
absolvovat odborný výcvik v souladu s činností a posláním instituce. 
 

� Dětský domov a Školní jídelna, Solenice  
Studenti VOŠ Březnice budou díky spolupráci s partnerem DD Solenice spolupracovat v rámci své odborné 
praxe a v určeném rozsahu při plnění hlavního cíle vzdělávání: přípravy dítěte na samostatný život s ohledem 
na prostředí, do kterého bude pro propuštění z institucionální výchovy odcházet. Seznámí se se specifiky 
tohoto druhu zařízení, včetně programu prevence sociálně patologických jevů, nebo návaznosti provozu 
zařízení na současný legislativní rámec, včetně jeho reálné projekce do společnosti.  
 

� Dětský domov HUSITA, o.p.s. 
Díky spolupráci s DD Husita, o.p.s. se studenti naučí pracovat se specifickou cílovou skupinou - dětmi v 
dětském domově a ve specifickém typu zařízení -  nestátním církevním zařízení, ve kterém je mimo jiné 
kladen důraz na dobrovolnictví a hostitelskou péči, tedy fenomény, znalost jejichž specifik vede k pochopení 
problematiky sociální péče v dalších souvislostech. 
 

� Domov Březnice, poskytovatel sociálních služeb 
V případě Domova Březnice jde o další typ instituce, ve kterém se studenti VOŠ naučí zvládat agendu 
související s chodem konkrétní instituce, naučí se řešit problémy typické pro jednotlivé typy zařízení, 
vyzkouší si praktickou aplikaci různých způsobů sociální komunikace související s různými typy klientů a 
zařízení.  
 

� Domov seniorů Dobříš, příspěvková organizace 
Domov seniorů Dobříš umožňuje studentům získat znalosti, dovednosti a zkušenosti při praktickém zapojení 
se do chodu zařízení tohoto druhu. Vzhledem ke specifickým podmínkám v každé konkrétní instituci a 
situaci si studenti osvojují schopnost zorientovat se mj. v místních a osobnostních zvláštnostech a umět 
pružně reagovat na potřeby klientů. Zde se například v souvislosti s posláním a zásadami DS Dobříš mimo 
jiné učí podporovat klienty ve využívání místních institucí, v udržování přirozené vztahové sítě. Učí se 
technikám, jak podporovat klienty při zachování optimální míry samostatnosti, nezávislosti a odpovědnosti 
za své chování, což jsou základní kameny sociální práce. 
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� Mateřské centrum PAMPELIŠKA Březnice 
Studenti budou po dohodě mezi VOŠ Březnice a MC Pampeliška, o.s. navštěvovat zařízení v rámci své 
odborné praxe. Seznámí se s konkrétními provozně-technickými, odbornými i komunikačními specifiky, 
čímž rozšíří své kompetence a přispějí k rozvoji své profesní profilace. 

 
� Město Březnice 

Město Březnice provozuje Městské divadlo, Kinokavárnu, Kulturní dům, Městské muzeum a galerii, 
institucionálně zastřešuje 2 mateřské školy a Základní uměleckou školu,  spolupracuje s Národním 
památkovým ústavem v souvislosti s provozem březnického zámku, udržuje partnerství s městem Lindow, 
provozuje pečovatelskou službu města  Březnice, podporuje činnost zájmových spolků a sdružení. 
 

� Městské jesle a rehabilitační stacionář Příbram 
Partnert projektu Městské jesle a rehabilitační stacionář Příbram umožňuje studentům VOŠ Březnice 
realizovat svůj odborný výcvik v tomto zařízení, čímž praktikanti získávají odborné profesní zkušenosti v 
této oblasti sociální práce.  
 

� Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. 
VŠERS, o.p.s. se jako partner VOŠ Březnice bude podílet na zajištění prostupnosti mezi programem VOŠ 
Březnice a programy VŠERS. Zejména se bude metodicky podílet na vytvoření kreditního systému, inovaci 
jednotlivých předmětů a modularizaci vzděl. programu. Pro podporu především kombinované a distanční 
formy vzdělávání vytvoří VŠERS e-learningový portál, do nějž umístí vytvořené e-learningové materiály 
vzniklé v rámci inovace studijních předmětů, včetně pilotního ověření jednotlivých modulů umístěných do e- 
learningového portálu, podpory podnikatelského přístupu atd., včetně zapojení odborníků z praxe při 
vytváření a realizaci inovovaných vzdělávacích programů.  
 

� Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Příbram, Pod Šachtami 335 
Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, Příbram, Pod Šachtami 335, umožní studentům, seznámit 
se v rámci odborných praxí se specifiky tohoto typu školského zařízení, bude se metodicky podílet na návrhu 
inovace praxe, na tvrorbě metodiky praxe a na jejím vyhodnocení. 

 


