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Č. j.: Jabok/2021/0426 

 
 

Směrnice č. 3/2021 

pro uznávání předchozího vzdělání studentům 
Svatojánské koleje – vyšší odborné školy pedagogické 

 

 

Ředitel Jaboku – Vyšší odborné školy sociálně pedagogické a teologické uznává ve smyslu § 97 
odst.3 Zákona 561/2004 předchozí vzdělání studentům Svatojánské koleje – vyšší odborné školy 
pedagogické, pokud ukončili všechny předměty tříletého studia (ukončené absolutorium není 
podmínkou), a to v době kratší sedmi let.  

Student splňující výše uvedené podmínky, který bude přijat na VOŠ Jabok do studijního programu 
Sociální pedagogika a teologie, oboru vzdělávání Sociální práce a sociální pedagogika, se 
zaměřením Sociální práce, si na základě této směrnice a podané žádosti zapíše pouze předměty 
uvedené v přiloženém seznamu (ostatní předměty jsou mu uznány z jeho předchozího studia), po 
jejich splnění může přistoupit k absolutoriu. 

 
Seznam předmětů nutných k absolvování oboru Sociální práce a sociální pedagogika (VOŠ Jabok) 
pro absolventy VOŠ Svatojánská kolej: 

• S112 Úvod do sociální práce;  

• S114 Úvod do sociální politiky;  

• S115 Základní metody pro sociální práci a speciální pedagogiku;  

• S2041 Metody práce s vybranými cílovými skupinami I 

• T223 Etika pro pomáhající profese;  

• T227 Systematická teologie; 

• X2091/2 Metodický a supervizní seminář k praxi III, IV; 

• X2101/2 Odborná praxe informativní III, IV; 

• Ss214 Pokročilé metody sociální práce;  

• Ss2151/2 Obory sociální politiky I, II;  

• T322 Teologická etika pro praxi; 

• T323 Křesťanská sociální etika;  

• T325 Praktická teologie;  

• X3121/2 Supervize pro sociální pracovníky I,II;  

• Ss301 Sociální práce s rodinami;  

• Ss305 Teorie a přístupy v sociální práci;  

• Ss313 Praktická aplikace práva pro sociální pracovníky;  

• Ss381 Mezioborový přístup v sociální práci. 
 
 
 
 
V Praze dne 5. května 2021     Dr. Ing. Alois Křišťan, Th.D. 
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ředitel školy 


