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Název:
Jabok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Sídlo:
Salmovská 8/1538, 120 00 Praha 2
IČ: 45769621, DIČ: CZ45769621
e-mail: jabok@jabok.cz
web: http://www.jabok.cz/
Jabok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická vzdělává a připravuje pro praxi sociální
pracovníky, sociální pedagogy, speciální pedagogy a pastorační pracovníky, hlásí se k odkazu osobností
Jana Boska a Jana Amose Komenského. Výchovné působení školy je založeno na křesťanských
hodnotách a salesiánském výchovném stylu. Svůj studijní program ale nabízí Jabok všem bez ohledu
na názorové zakotvení a příslušnost k církevnímu společenství. Je katolickou, ekumenicky otevřenou
školou.
Zřizovatel školy:
Salesiánská provincie Praha, Kobyliské nám. 1, 182 00 Praha – Kobylisy
Vedení školy:
ředitel – statutární orgán:
Dr. Ing. Alois Křišťan, Th.D. (kristan@jabok.cz, 211 222 400)
zástupce pro studijní záležitosti – zástupce statutárního orgánu:
Mgr. Marie Ortová (ortova@jabok.cz, 211 222 401)
zástupce pro ekonomiku a provoz:
Ing. Jaroslav Kuchař (ekonom@jabok.cz, 211 222 403)
zástupce pro rozvoj:
Mgr. Petr Jandejsek, M.A., Th.D. (jandejsek@jabok.cz, 211 222 402)
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Školská rada:
V souladu s § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon) a s Volebním řádem školské rady ze dne 30. září 2015 pracuje
školská rada Jaboku – Vyšší odborné školy sociálně pedagogické a teologické v tomto složení:
PŘEDSEDA

Ing. Iveta Kaňková
Mgr. Jan Kranát, Ph.D.

ČLENOVÉ JMENOVANÍ ZŘIZOVATELEM

Mgr. Ing. Pavel Ženíšek
Mgr. Martin Vaňáč, Ph.D.
Mgr. Zdenko Š Širka, Ph.D.

ZÁSTUPCI PEDAGOGŮ

Ing. Iveta Kaňková
Petra Adámková DiS.
Marie Folejtarová

ZÁSTUPCI STUDENTŮ

Šárka Bozděková
Zuzana Menšíková

Obor vzdělání: Sociální práce a sociální pedagogika (75-32-N/..)
Vzdělávací program: Sociální pedagogika a teologie (75-32-N/02)
Zaměření vzdělávacího programu: Sociální práce; Speciální pedagogika
Studijní program trvá tři roky a je ukončen absolutoriem. Absolvent se stává diplomovaným specialistou
v oboru sociální práce a sociální pedagogika (DiS.)
Dohoda mezi Jabokem a Evangelickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy umožňuje, že studentům
Jaboku přijatým do bakalářského studijního oboru Pastorační a sociální práce jsou podle pravidel
vydaných ETF uznány některé splněné předměty. To umožňuje, aby ve zkrácené době studia dosáhli
také vysokoškolského titulu bakalář.
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ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY
přepočtení interní zaměstnanci

pedagogičtí (vč. ředitele)

fyzické osoby celkem /z toho
externisté
55/32

Nepedagogičtí *

123/106

13, 37

celkem

178/138

25, 62

pracovníci

12,25

Údaje k 30. 6. 2020
* Pozn: Externí nepedagogičtí pracovníci jsou převážně zaměstnanci projektů, kde sice většinou
využívají svého pedagogického vzdělání, ale nevyučují.
Meziroční nárůst zaměstnanců je způsoben uskutečňováním projektů.
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Školné bylo stanoveno na 8 000 Kč za rok pro denní studium; 11 000 Kč za rok pro kombinované
studium.

Ve školním roce 2018/2019 byla vypsána tři kola pro podávání přihlášek ke studiu.
1. kolo: od 1. února do 23. května 2019
2. kolo: od 12. června do 15. srpna 2019
3. kolo bylo: 21. 8. 2019 do 16. 9. 2019
Součástí přijímacího řízení byla:
- vyplněná elektronická přihláška, podaná pomocí informačního systému školy (http://is.jabok.cz)
- pohovor týkající se motivace, všeobecného rozhledu a názorového zakotvení uchazeče/čky
Náboženské vyznání nebo příslušnost k církvi není podmínkou přijetí. Nicméně uchazeč o studium musí
souhlasit s křesťanským zaměřením školy a s vyučovanými předměty.
Přijímací řízení se konalo 13. 6. 2019, 28. 8. 2019 a 20. 9. 2019.
Počty přihlášených a přijatých studentů pro rok 2019/2020 zobrazuje tabulka níže.
denní forma studia kombinovaná forma studia
počet přihlášených

67

98

počet přijatých

54

86

nastoupilo

44

74

V rámci přijímacího řízení proběhlo mezi uchazeči dotazníkové šetření týkající se přijímacího pohovoru
a jeho organizace. Z průzkumů vyšlo například najevo, že nejvíce uchazečů o denní i kombinované
studium pochází z Prahy a Středočeského kraje. O Jaboku se většina dotázaných dozvěděla od přátel
či známých nebo prostřednictvím hledání na Googlu. Pohovor hodnotili uchazeči nejčastěji jako
průměrný (ani těžký, ani lehký). Zároveň ocenili bezproblémovou přípravu přijímacích zkoušek,
přátelské prostředí školy a milé zkoušející.
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Ve školním roce 2019/2020 (stav dle zahajovacího výkazu) studovalo na VOŠ Jabok 226 studentů, z
toho 78 v denní formě studia a 148 v kombinované formě studia, z toho bylo 6 cizinců.

VÝSLEDKY ABSOLUTORIÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020
počet studentů
prospěli celkem

28

z toho s vyznamenáním

6

neprospěli

11
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Ve školním roce 2019/2020 pracovníci školního poradenského pracoviště pracovali podle Plánu
poradenských služeb z roku 2016. Školní poradenské pracoviště tvoří: školní psycholog (Mgr. Anna
Klimešová), školní speciální pedagog (Mgr. Marie Ortová), sociální pracovník (Mgr. Iva Frydrychová)
a školní kaplan (Dr. Ing. Ladislav Heryán, Th.D.)
Prevence školní neúspěšnosti:
Nástroje pro předcházení školní neúspěšnosti
-

přijímací zkoušky,
možnost konzultace s učiteli v jejich konzultačních hodinách,
pravidelná hodnocení studentů, důraz na sebehodnocení,
poskytování poradenských služeb v rámci ŠPP,
vzájemné konzultace učitelů na pedagogické radě,
konzultace s vedoucími učiteli studijních skupin



Předcházení šikaně a dalším projevům rizikového chování:
Šikana ani jiné projevy rizikového chování se ve škole dlouhodobě neobjevují.
Nástroje pro prevenci:
-

vstřícný, otevřený přístup pedagogických pracovníků i ostatních pracovníků školy
týmová spolupráce,
individuální přístup ke studentům prostřednictvím vedoucího učitele studijní skupiny,
služby ŠPP,
pobytové kurzy realizované metodou zážitkové pedagogiky,
v seminářích důraz na schopnost reflexe a sebereflexe,
možnost realizace studentských aktivit
možnosti pro trávení volného času ve škole

Poradenské služby školního poradenského pracoviště využívají studenti nejčastěji z důvodů studijních,
osobních, partnerských a rodinných problémů. Studentům je, dle povahy problému,
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poskytnuto buď jednorázové poradenství, anebo intenzivnější péče ve formě několika navazujících
setkání. V případě indikace jsou studentům doporučovány i specializované či návazné služby.
Školního psychologa častěji navštěvují studenti, kteří prožívají potíže v kontextu s psychiatrickou
anamnézou, s momentálně dekompenzovaným psychickým stavem či přímo psychickou poruchou.
Návštěva školního psychologa mívá u studentů, kteří mají psychiatrickou anamnézu, preventivní charakter,
patří k jejich strategii, jak racionálně pracovat se zátěží. U studentů, kteří psychicky dekompenzují během
studia je často školní psycholog prvním člověkem, který studenta upozorní, že to co prožívá, má klinický
rozměr a doporučuje mu návazné služby.

Na školního sociálního pracovníka se obrátili studenti především v záležitostech, se kterými se potýkali
v osobním životě, velmi často šlo o problematiku sociálních dávek, ať již dávek v těhotenství a mateřství,
ale také příspěvku na péči či dávek na bydlení. Zároveň se na školního sociálního pracovníka obraceli
ve složitějších situacích, které řešili ve své praxi (možnost zaměstnávání osob se zdravotním
postižením, nárok na dávky z důchodového pojištění apod.). Co do skladby studentů se jednalo
převážně o studenty kombinované formy studia. Poradenství probíhalo osobně nebo po e-mailu.
Školní speciální pedagog konzultoval se studenty se speciálními vzdělávacími potřebami možnosti
jejich podpory při vyučování, zároveň metodicky vedl učitele předmětů s různým zaměřením. Ve školním
roce 2019/2020 trvala realizace podpůrného opatření 3. stupně u jedné studentky denní formy studia.
Školního kaplana vyhledalo několik studentů při řešení osobních problémů.
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Jméno
Mgr. Eva
Cerniňáková

Mgr. Hana
Čížková
Ing. Mgr.
Ondřej
Fischer,
Ph.D.
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Název vzdělávací akce
Knihovny současnosti
(konference), Olomouc
What Next? Making the Most
of an Accessibility Review
(webinář)
Konference o šedé literatuře
a repozitářích, Praha
Workshop Jak se připravit na
změnu softwaru, Praha
Výroční seminář SK ČR, Praha
Fundamental concepts
underpinning accessibility
advice (webinář)
Jak na Přístupnost a
použitelnost webu (webinář)
Urkund - plagiarism
prevention that simply works
(webinář)
Evergreen International
Online Conference
Current global trends in
library technology (webinář)
Kurz duchovního
doprovázení, teoretická část
(36 hodin). Cyrilometodějská
teologická fakulta UPOL
Klíčový příspěvek “Religion,
spirituality and professional
ethics” prezentováno na
International Conference for
PhD-Students in Diaconic
Studies at the DWI v
Heidelbergu

jabok@jabok.cz

Typ účasti
aktivní účast

Termín
10. - 12. 9. 2019

účastník

8. 10. 2019

účastník

17. 10. 2019

účastník

7. 11. 2019

aktivní účast
účastník

22. 11. 2019
24. 3. 2020

vedení kurzu

23. 4. 2020

účastník

1. 4. 2020

účastník

9. - 11. 6. 2020

účastník

7. 7. 2020

účastník

říjen - prosinec
2019

aktivní účast

11. - 12. 10. 2019
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Petr
Jandejsek
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Příspěvek „From Professional
to Christian Ethics?“Annual
Conference of the Society for
Study of Christian Ethics
(SSCE) 2019, LST, Londýn
Diakoniewissenschaftliches
Institut, Universität
Heidelberg
„Spiritualita jako výzva
(Spirituality as a challenge)“
pro konferenci „Inspirativní
projevy spirituality v době
krize institucí“. ON-LINE
Mezinárodní konference
„Inspirativní projevy
spirituality (Inspirational
aspects of Spirituality in
Times of Crisis of
Institutions)“. ON-LINE,
organizováno ETF (UNCE)
v kooperaci s Jabokem.
Organizátor konference ve
spolupráci se Z. Širkou
UNCE Conference –
prezentace příspěvku
„Spirituality as a challenge
for Anthropology “., Dolní
Počernice, Praha
Můžeme společně sdílet
naději? Studijní den
Akademické YMCA, Běleč
Reshaping Ecumenism in
times of transformation Mezinárodní teologický
seminář u příležitosti 30 let
svobody ve střední a
východní Evropě,
UP Olomouc
Pesach a Večeře Páně v
mezináboženském
dialogu Mezinárodní
teologický seminář s
přednášejícími z Izraele,
ETF UK

jabok@jabok.cz

aktivní účast

5. - 7. 10. 2019

studijní pobyt

9. - 16. 10. 2019

aktivní účast

30. 4. 2020

organizace konference

30. 4. 2020

aktivní účast

9. 6. 2020

aktivní účast

19. 10. 2019

účastník

24. - 25. 10. 2019

účastník

22. - 23. 11. 2019
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Mgr. Anna
Klimešová

Mgr. Tereza
Najbrtová
Mgr. Marie
Ortová
Mgr. Michal
Pařízek
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Inspirativní projevy
spirituality v době krize
institucí - Pracovní
konference, Jabok
Základy neurověd pro
psychoterapeuty
Myšlení a učení - Využití
zkušenosti
zprostředkovaného učení v
praxi. COGITO Centrum
kognitivní edukace o.s.
Dny narativní terapie:
Pokládání dobrých otázek;
supervize. Narratio, Chana
Rachel Frumin
Dny narativní terapie: Nový
koncept vytváření sociálních
sítí. Narratio, Chana Rachel
Frumin
EET volá... domů. ČAP
Narativní terapie pro
pokročilé
Disociace z hlediska
neurobiologie,
psychologických teorií a v
klinické praxi
Supervize
Supervize
Výcvikový
program „Supervize v sociální
práci“
Matematika kognitivním
způsobem I, 16 hodin,
realizuje ATC Cogito
Studium doktorského
postgraduálního programu na
Katedře sociální pedagogiky
PdF MU
"Malá konference o využití
zahrady v terapeutickém
kontextu", konference z
projektu SoFarEDU

jabok@jabok.cz

aktivní účast

30. 4. 2020

účast na semináři

7. 5. 2019

účast na semináři

31. 5. 2019

účast na semináři, supervize

3. 9. 2019

účast na semináři

5. 9. 2019

účast na semináři
účast na semináři

6. 12. 2019
leden – květen
2020
13. 2. 2020

účast na webináři

28. 2. 2020
6. 4. 2020
1. 1. 2020 - 30. 6.
2022

účastník
účastník

květen 2020

studium

od roku 2017

příspěvek o projektu SoFarEDU

16. 10. 2019
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Erasmus+ v Belgii na VIVES
University of Applied
Sciences
Tvorba moodle kurzu

tutor 2 mezinárodních skupin
studentů, přednáška, workshop

23. - 29. 11. 2019

vedení kurzu

SoFarEDU
pracovní setkání setkání v
rámci projektu, Praha
SoFarEDU
pracovní setkání setkání v
rámci projektu, Gödöllő
Konference Laboratoř
neformálního vzdělávání
MOOC kurzy na portálu
Coursera:
The Science of Well-Being
(Yale University)
Social Pedagogy Across
Europe (Universitat
Autònoma de Barcelona)

aktivní účast

listopad 2019,
únor 2020
14. - 17. 1. 2020

aktivní účast

13. - 16. 7. 2020

účast na konferenci

11. 6. 2020

absolvování kurzu

květen - červenec
2020

Mgr. Eva Cerniňáková
Publikace:
CERNIŇÁKOVÁ, Eva a JANSOVÁ, Linda. Připravujeme změnu knihovního softwaru: příručka pro
knihovny [online]. Praha: Národní knihovna České republiky, 2019 [cit. 2020-09-08]. ISBN 978-8086675-32-9. Dostupné z: https://prirucky.ipk.nkp.cz/aks/start.
Příspěvky ve sborníku z odborných konferencí:
CERNIŇÁKOVÁ, Eva. Knihovna, o které J.K. Rowlingová nepsala. Knihovny současnosti 2019 [online].
Praha: Sdružení knihoven České republiky; V Brně: Moravská zemská knihovna, 2019. s. 61-65 [cit.
2020-09-08]. ISBN 978-80-86249-89-6. Dostupné z:
http://sdruk.mlp.cz/data/xinha/sdruk/2019/KKS2019/Sbornik_KKS19.pdf.
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CERNIŇÁKOVÁ, Eva a JANSOVÁ, Linda. Připravujeme změnu knihovního softwaru - příručka pro
knihovny. Knihovny současnosti 2019 [online]. Praha: Sdružení knihoven České republiky; V Brně:
Moravská zemská knihovna, 2019. s. 114-117 [cit. 2020-09-08]. ISBN 978-80-86249-89-6. Dostupné z:
https://sdruk.cz/wp-content/uploads/2020/04/Sbornik_KKS19.pdf.
Články v časopisech:
CERNIŇÁKOVÁ, Eva a JANSOVÁ, Linda. Příprava a realizace změny knihovního systému. IT lib, 2020,
24(2), s. 36-39. ISSN 1335-793X. Dostupné také z: https://itlib.cvtisr.sk/buxus/docs/6.pdf.
Zprávy v oborovém tisku
CERNIŇÁKOVÁ, Eva. O konferenci INSPO a informačních technologiích, které překonávají bariéry.
Bulletin SKIP [online], 2019, 28(1) [cit. 2020-09-08]. ISSN 1213-5828. Dostupné z:
https://bulletinskip.skipcr.cz/vsechna-cisla/prohlizet-cisla/2019-rocnik-28-cislo-1/o-konferenci-inspoinformacnich-technologiich
CERNIŇÁKOVÁ, Eva a JANSOVÁ, Linda. Příručka "Připravujeme změnu knihovního softwaru". Duha:
informace o knihách a knihovnách z Moravy, 2019, 33(4), s. 32-33. ISSN 0862-1985. Dostupné také z:
https://duha.mzk.cz/clanky/prirucka-pripravujeme-zmenu-knihovniho-softwaru.
CERNIŇÁKOVÁ, Eva a JANSOVÁ, Linda. Workshop Jak se připravit na změnu knihovního softwaru.
Bulletin SKIP [online], 2019, 28(3) [cit. 2020-09-08]. ISSN 1213-5828. Dostupné z:
https://bulletinskip.skipcr.cz/node/648.

Mgr. Hana Čížková
ČÍŽKOVÁ, Hana. Využití metody reminiscence v péči o seniory s demencí. Aktivizace a její význam u
seniorů s Alzheimerovou nemocí: Manuál pro rodinné i profesionální pečovatele. Praha: Seňorina, 2020.
Dr. Ing. Ladislav Heryán, Th.D.
HERYÁN, Ladislav. Sami na této zemi?: o Boží přítomnosti mezi námi. Vydání první. Praha: Portál,
2019. 151 stran. ISBN 978-80-262-1538-7.
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Mgr. Petr Jandejsek, Th.D.
JANDEJSEK, Petr. Holiness and martyrdom: Ignacio Ellacuría and the interpretation of his life and
death by Jon Sobrino. Communio viatorum: a theological journal, Prague: Protestant Theological
Faculty of Charles University, 2019, LXI, č. 1, s. 88-98.
JANDEJSEK, Petr. Narratives of Coversion and Martyrdom in the Theology of Jon Sobrino. In: Judith
Gruber, Sebastian Pittl, Stefan Silber, Christian Tauchner (eds.), Identitäre Verschuchungen.
Identitätsverhandlungen zwischen Emanzipation und Herrschaft. Meinz: Verlag-Meinz, 2019. s. 347356.
JANDEJSEK, Petr. Christologie z pomezí: Jacques Dupuis, Roger Haight a Jon Sobrino. Praha:
Karolinum, 2019.
JANDEJSEK, Petr. Smířeni ve svobodě. Křesťanská revue 87 (2020) 1, 20-24.
Mgr. Zdenko Širka, Ph.D.
ŠIRKA, Zdenko. Transcendence and Understanding: Gadamer and Modern Orthodox Hermeneutics in
Dialogue. Eugene, OR: Pickwick Publications, 2020. ISBN: 978-1532678073.
ŠIRKA, Zdenko. Quo Vadis Ecumenical Hermeneutics: Challenges of the New Ecumenical Situation.
Ecumenical Review Sibiu / Revista Ecumenica Sibiu 12, no. 1 (April 2020): 106–132. doi:10.2478/ress2020-0006.
NOBLE, Ivana a Zdenko ŠIRKA. Doctrine of Deification in the Works of Cardinal Tomáš Špidlík and His
Pupils. Philotheos: International Journal for Philosophy and Theology. 2019, issue 1, volume 19, pp.
125-143.
ŠIRKA, Zdenko. Hermeneutika Davida Tracyho: via media mezi Gadamerem a Ricoeurem. Studia
Theologica. 2019, issue 2, vol. 21, pp. 153-175.
ŠIRKA, Zdenko. Рехабилитација Јустина Поповића на Београдском Универзитету. Православље.
2019, no.1255 (červenec), s. 12-13.
ŠIRKA, Zdenko. Rehabilitace Justina Popoviće na půdě univerzity. Getsemany. 2019, číslo 316
(červen), s. 167-168. ISSN: 1210 485X.
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Doc. PhDr. David Urban, Ph.D.
KAJANOVÁ, A., URBAN, D. Sociální exkluze a sociální práce – 1. díl. Odborný časopis Sociální
služby. Roč. 22, č. 5/2020, s. 30 – 31. ISSN 1803-7348.
VACKOVÁ, J., MAŇHALOVÁ, J., ROLANTOVÁ, L., URBAN, D., 2020. Health literacy in the Roma
population. Kontakt. Received: February 3, 2020; Revised: April 17, 2020; Accepted: June 8, 2020;
Prepublished online: June 18, 2020 DOI: 10.32725/kont.2020.021
KAJANOVÁ, A., URBAN, D. Sociální exkluze a sociální práce – 2. díl. Odborný časopis Sociální
služby. Roč. 22, č. 6-7/2020, s. 52 – 53. ISSN 1803-7348.
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MŠMT - NOVĚ ZÍSKANÉ AKREDITACE KURZŮ
• Studium pedagogiky podle § 3, vyhlášky č. 317/2005 Sb., pro získání odborné kvalifikace k výkonu
činnosti asistenta pedagoga, MSMT - 34002/2019-2-1035 (11. 2. 2020)
• Dialog jako pracovní nástroj v pedagogické praxi, MSMT - 1032/2020-2-63 (23. 4. 2020)
• Kritické myšlení v pedagogické praxi, MSMT - 1032/2020-2-63 (23. 4. 2020)
MPSV - NOVĚ ZÍSKANÉ AKREDITACE KURZŮ
• Práce s vinou a smířením v sociální a pastorační práci, A2019/1188-SP/PC/PP/VP (10. 10. 2019)
• Metody psychohygieny pro seberozvoj a pro praxi, A2019/1189-SP/PC/PP/VP (10. 10. 2019)
• Možnosti využití zahradní terapie pro integraci a aktivizaci osob se zdravotním a sociálním
znevýhodněním, A2019/1269-SP/PC/PP (20. 11. 2019)
• Úvod do dluhové problematiky v praxi sociálního pracovníka, A2019/1270-SP (20. 11. 2019)
• Komunikace s nemotivovaným klientem, A2020/0051-SP/PC (20. 2. 2020)
• Praktické využití aktivit zahradní terapie při práci se znevýhodněnými osobami, A2020/0144-SP/PC
(25. 2. 2020)
• Specifika sociální práce s rodinami v předrozvodovém a rozvodovém řízení a s rodinami řešícími
(akutní) problematickou situaci, A2020/0361-SP (25. 5. 2020)
KRÁTKÉ KURZY (realizace VOŠ Jabok)
• Angličtina - obecný kurz (8. 10. - 17. 12. 2019)
• Praktické dovednosti pro zahradní terapii (12. 10. 2019)
• Základy komunikace s lidmi s demencí (19. 10. 2019)
• Celostní rozvoj osobnosti prostřednictvím hudby (15. 11. - 17. 11. 2019)
• Práce s vinou a smířením v pedagogickém prostředí (6. 12. - 7. 12. 2019)
• Biblická blahoslavenství jako inspirace pro sociální práci: o spirituální dimenzi sociálněpastoračního pracovníka (10. 1. 2020)
• Doprovázení umírajících a jejich rodin a pozůstalých (17. 1. 2020)
• Zprostředkované učení v praxi - využití v rámci individualizace a inkluze (25. 4. - 30. 5. 2020)
• Reminiscence - využití vzpomínek při práci se seniory (29. 5. 2020)
• Úvod do dluhové problematiky v praxi sociálního pracovníka (12. 6. 2020)
• Základy mediace pro sociální pracovníky (13. 6. 2020)
• Možnosti využití zahradní terapie pro integraci a aktivizaci osob se zdravotním a sociálním
znevýhodněním (20. 6. 2020)
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KURZY DO ŠABLON (realizace VOŠ Jabok)
• Herní aktivity do třídy a jak je pedagogicky vytěžit (22. 11. 2019)
• Rozvoj komunikace o globálně rozvojových tématech (GRV) ve výuce AJ (6. 3. 2020)
KVALIFIKAČNÍ KURZY (realizace VOŠ Jabok)
• Pedagog volného času (13. 9. 2019 - 8. 2. 2020)
• Asistent pedagoga (4. 10. - 9. 11. 2019)
• Asistent pedagoga (21. 10. - 20. 11. 2019)
• Asistent pedagoga (10. 1. - 8. 2. 2020)
• Asistent pedagoga (10. 2. - 12. 8. 2020)
• Asistent pedagoga (17. 8. - 28. 8. 2020)
KURZY NA KLÍČ (realizace u zadavatele)
Z důvodu přerušení výuky na jaře 2020 přesunuty na podzim 2020 až jaro 2021.
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Knihovna Jabok poskytuje studentům, zaměstnancům i široké veřejnosti odbornou literaturu z oblasti
pedagogiky, psychologie, sociální práce, sociologie, teologie a etiky. Čtenáři mohou využít prostory
knihovny pro studium, k dispozici jsou jim počítače a mimo tištěnou literaturu také přístup k odborným
elektronickým databázím.
Statistika knihovny za rok 2019/2020
Celkem knihovních jednotek ke konci školního roku: 21401
Přírůstky za školní rok: 644
Počet odebíraných časopisů: 58
Počet registrovaných čtenářů: 323
Počet výpůjček: 10644
Počet fyzických návštěvníků, kteří využili výpůjční služby 2780
Počet návštěvníků, kteří využili počítače v knihovně: 193
Počet vyhledávání v knihovním katalogu: 9374
Odborné akce pořádané Knihovnou Jabok:
Workshop Jak se připravit na změnu knihovního softwaru konaný 7. 10. 2019 (Knihovna Jabok
pořádala seminář spolu se SKIP ČR, Národní knihovnou ČR a Osvobozenou knihovnou, z.s.)
Článek o semináři: CERNIŇÁKOVÁ, Eva; JANSOVÁ, Linda. Workshop Jak se připravit na změnu
knihovního softwaru. Bulletin SKIP [online]. 2019, roč. 28, č. 3 [cit. 2020-09-08]. ISSN 1213-5828.
Dostupné z: https://bulletinskip.skipcr.cz/node/648
Výstavy
Výstava fotografií čtenářů a přátel Knihovny Jabok „Cestou necestou 2018/19 “, (7. 10. 2017 – 21. 11.
2019, vernisáž 7. 10. 2019)
Aleš Deutsch: Zima v nás (25. 11. 2019 - 16. 1. 2020, vernisáž 4. 12. 2019)
Soňa Mužíková: Pozdrav z nebe (3. 2. 2020 - 27. 2. 2020, vernisáž 3. 2. 2020
Gymnazion - výstava fotografií o zážitkové pedagogice (3. 3. 2020 10:00 - 30. 6. 2020, vernisáž 9.
3.2020)
Další akce:
6. ročník adventního bazaru knih pro Nadační fond Janua Jabok na podporu sociálně slabých
studentů. (5. - 19. 12. 2019) ů.
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Název: Social Farming in Higher Education
Registrační číslo: 2017-DE01-KA203-003583
Doba realizace: 1.9.2017-31.8.2020
Hlavní řešitel: Thüringer Ökoherz e.V., Claudia Schneider
Výše dotace: projekt celkem za 438.115,00 EUR, Jabok disponuje s 52.590,00 EUR
Projektová manažerka za Jabok: Eliška Hudcová
Cílem projektu je vytvořit soubor ukázkových vzdělávacích materiálů ze sféry sociálního zemědělství
pro terciární vzdělávání zaměřených jak na oblast zemědělství, tak na oblast sociální práce. Do počátku
roku 2020 byly finalizovány všechny čtyři plánované projektové výstupy:
- Standardy kvality vzdělávání v sociálním zemědělství
- Studijní kurikulum sociálního zemědělství
- Kniha abstraktů (70 témat dotýkajících se sociálního zemědělství, sociální práce, zemědělství,
podnikání atp.)
- Učebnice o sociálním zemědělství (učební materiál pro pedagogy i skripta pro studenty)
Zbývající rok 2020 je určen na překlady, grafické zpracování a osvětu všech materiálů volně
dostupných v elektronické verzi.
Koordinátorem projektu je německá nezisková organizace Thüringer Ökoherz e.V., dalšími
partnerskými organizacemi jsou:
- Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (Německo)
- Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (Česko)
- Hochschule für Agrar und Umweltpädagogik (Rakousko)
- JABOK – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická (Česko)
- Hogskulen for landbruk og bygdenaeringar ba selskap med begrenset ansvat (Norsko)
- Szent István University (Maďarsko)
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Název: INOVACE VOV PEDAGOGICKO-SOCIÁLNÍ OBLAST
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008052
Doba realizace: 1. 4. 2018 - 31. 3. 2021
Hlavní řešitel: Svatojánská kolej - Vyšší odborná škola pedagogická
Výše dotace: 38.216.339,62,- Kč
Projektový manažer: Zdenko Širka
Tříletý projekt financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu
České republiky je realizován Svatojánskou kolejí – Vyšší odbornou školou pedagogickou.
Ve spolupráci s finančními partnery, kterými jsou:
- Jabok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
- CARITAS – Vyšší odborná škola sociální Olomouc.
V rámci jednotlivých aktivit se očekává zapojení i dalších škol, minimálně VOŠSP Praha,
VOŠS Jihlava a ČVUT.
Účelem projektu je:
- vytvoření standardu vzdělávání pro obory sociální práce, sociální pedagogika,
pedagogika a tělovýchova,
- vytvoření sady elektronických učebnic pro minimální standard znalostí pro všechny 3+1
obory, které bude možné využít jako vodítko pro studenty dálkového studia, pro
studenty se speciálními potřebami nebo pro studenty ve vzdělávání dospělých. Výroba
elektronických učebnic přitom umožní modernizaci obsahů vybraných oborů,
- vytvoření sady MOOC (massive opened online course) – interaktivních elektronických
kurzů umožňujících především marketing, výuku distančních studentů nebo
prezenčních studentů,
- vytvoření MOOC kurzů pro pedagogy VOŠ.

Název: Šablony II OP VVV
Název projektu: Podpora odborného vzdělávání a spolupráce na VOŠ Jabok II
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_066/0016418
Doba realizace: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2021
Příjemce podpory: Jabok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Výše podpory: 650 387,- Kč
Projektový manažer: Iveta Kaňková
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Obecně je projekt je zaměřen na následujících témata: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj
pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit,
aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a studentů, spolupráce s veřejností.
Zažádali jsme o finanční podporu následujících aktivit, které nám byly schváleny:
Školní kariérový poradce (5 měsíců)
Kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (16 x 8 h.)
Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (3 návštěvy)
Tandemová výuka na VOŠ (10 seminářů)
CLIL ve výuce na VOŠ (5 cyklů)
Zapojení odborníka z praxe do výuky ve VOŠ (3 semináře)
Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (3 pedagogové)
Následkem uzavření škol z epidemiologických důvodů a jiných souvisejících komplikací se nepodařilo
v daném období uskutečnit všechny plánované aktivity. Projekt byl v souvislosti s těmito okolnostmi
prodloužen, některé činnosti bylo povoleno uskutečnit online či jinak přizpůsobit.
Za období relevantní pro tuto výroční zprávu jsme přesto vykázali:
Práci školního kariérového poradce
Tandemovou výuku
CLIL
Zapojení odborníka do výuky

Název: ERASMUS +
Registrační číslo: 2019-1-CZ01-KA102-060967
Doba realizace: 1. 9. 2019 - 31. 8. 2021
Hlavní řešitel: Jabok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická
Výše dotace: 59.033,- EUR
Projektový manažer: Iveta Kaňková
Po skončení předchozího projektu v oblasti zahraničních mobilit v rámci projektu Erasmus+ nám byla
schválena nová žádost o grant v sekci odborného vzdělávání a přípravy pro následující dvouleté
období.
Název projektu: Sociální pedagogika – kreativní cesty k rovnosti šancí a zplnomocnění

+420 211 222 440

jabok@jabok.cz

Salmovská 8, Praha 2, 120 00

www.jabok.cz

22

Žadatelem o grant byla VOŠ Jabok, partnery jsou 4 zahraniční organizace:
Diakonie Weiden (DE)
Salesians of Don Bosco (UK)
L´Arche London (UK)
Katholieke Hogeschool VIVES (BE)
První 3 jmenované organizace jsou sociální či pedagogická zařízení, která umožňují studentům
i pedagogickým pracovníkům školy seznámit se s jejich provozem, koncepcí a metodami – formou
odborných praxí či odborných stáží, v délce 2 - 4 týdny. V belgické pedagogické škole se díky grantu
Erasmus+ mohl vedoucí katedry sociální pedagogiky účastnit mezinárodního vzdělávacího týdne
a workshopu v souvisejících pedagogických disciplínách.
V tomto projektu nám zajímá sociální pedagogika jako věda (její teoretické zakotvení v jednotlivých
zemích) i jako praktická disciplína (kreativní a motivující práce s lidmi s jakýmkoli typem
znevýhodnění). Rovněž bychom chtěli stážistům zprostředkovat, aby prožili a reflektovali hodnotový
a postojový přesah této disciplíny. Těžko měřitelným, přesto významným cílem zamýšlených aktivit je
osobní a osobnostní rozvoj účastníků.
Celkem se počítá s podpořením 14 studentů a 6 pedagogů.
Kvůli epidemiologické situaci se zatím podařilo plně dokončit pouze tři z mobilit, tři studenti se vraceli
v nouzovém stavu z rozběhlých stáží, další nemohli v plánovaném čase odcestovat. Program Erasmus+
plánuje prodloužení projektového období, aby se plánované výjezdy mohly uskutečnit.
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Ve škole není odborová organizace. Zaměstnanci nejsou aktivní v odborových organizacích. Škola
není členem organizace zaměstnavatelů.

Jabok je řádným členem ASVSP (Asociace vzdělavatelů v sociální práci) a aktivně se zapojuje do jejích
činností. Pravidelných jednání Valné hromady ASVSP se účastnil A. Křišťan, M. Ortová. Někteří učitelé
školy jsou členy skupiny, která poskytuje konzultace na členských školách (O. Fischer, H. Čížková,
D. Urban a A. Klimešová) anebo v pracovních skupinách spolupracují na inovacích některých
vzdělávacích standardů (např. A. Klimešová).
Škola je také členem SPTV (Sdružení profesního terciálního vzdělávání). Jabok zastupuje v tomto
sdružení P. Jandejsek.
Škola je řádným členem Asociace zahradní terapie. Jabok zastupuje v asociaci E. Hudcová.
Škola je dále členem Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z. s. V Jaboku má na starosti
J. Klípová.
Jabok patří do celosvětové sítě salesiánských škol IUS (Salesian Institutions for Higher Education).
V rámci této sítě se Jabok podílí na práci dvou pracovních skupin: IUS Europe a IUS Education Group.
V obou pracovních skupinách zastupuje Jabok Michal Kaplánek.

Škola jako řádný člen Asociace vzdělavatelů v sociální práci realizuje teoretickou i praktickou výuku
podle standardů této asociace a spolupracuje s nejrůznějšími organizacemi na zajišťování odborné
praxe studentů.
Škola spolupracuje s organizacemi poskytujícími sociální služby, s orgány místní samosprávy
a v neposlední řadě také se školskými zařízeními.
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Odborná praxe je tedy realizována v rozsahu 600 hodin v různých typech časového uspořádání. Studenti
absolvují Odbornou praxi informativní, Odbornou praxi prázdninovou, Odbornou praxi průběžnou,
Odbornou praxi blokovou a Odbornou praxi k absolutoriu.
Praxe je v prvním ročníku zaměřena na tyto cílové skupiny:
-

děti ve školách a školských zařízeních s nějakým typem integrace, zejména sociální,
mimoškolní aktivity organizované i neorganizované mládeže (NZDM, SaSM, DCM),
děti v dětských domovech,
děti v diagnostických ústavech, výchovných ústavech a dětských domovech se školou.


Škola spolupracuje se 20 mateřskými školami, 16 zařízeními pro neformální pedagogiku, 20
speciálními základními, učňovskými a středoškolskými zařízeními, 5 dětskými domovy a 18 dětskými
domovy se školou, diagnostickými a výchovnými ústavy. Celkem se jedná o 89 zařízení.
Ve druhém ročníku studenti absolvují praxe podle svého studijního zaměření.
Studující sociální práci za uběhlý rok absolvovali 6 týdnů praxí s následujícími tématy:
-

ohrožené děti, mládež a rodiny – byla realizována povinně ve státní správě (OSPOD, sociální
kurátoři), případně může být doplněna praxí v neziskovém sektoru;
dospělí ohrožení sociálním vyloučením,
lidé s postižením,
senioři.


Na jedné z praxí musí studenti sledovat také pastorační cíle.

Studující speciální pedagogiku za uplynulý rok absolvovali 6 týdnů praxí s následujícími tématy:
-

školy zřizované podle § 16, odst. 9 Školského zákona + speciálně pedagogická centra,
(sociální) služby pro děti s postižením,
(sociální) služby pro dospělé s postižením,
státní správa (úřady práce, odbory městských úřadů).


Během praxí by měli získat zkušenost alespoň se 3 druhy postižení.
Na jedné z praxí musí studenti sledovat také pastorační cíle.

Škola spolupracuje se 37 organizacemi, které pracují s výše uvedenými cílovými skupinami.
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Pracoviště, které spolupracuje s VOŠ Jabok při realizaci odborných praxí a splňuje požadovaná
kritéria, získává statut „Středisko odborné praxe VOŠ Jabok“. Střediska odborné praxe k 31. 8. 2018:
Základní škola speciální, Rooseveltova 8/169, 160 00 Praha 6,

Úřad MČ Praha 12 – OSVZ, Čechtická 758, 140 00 Praha 4 – Kamýk,

Proxima Sociale, o. s., pracoviště Komunitní centrum Krok, Rakovského 3138, 143 00Praha 12,

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

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

Základní škola a Mateřská škola Smolkova na Praze 12, Smolkova 565, 142 00 Praha 12 – Kamýk,

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 – Stodůlky.


Odbornou praxi v zařízení poskytující respitní péči ve Velké Británii (Revitalise) absolvovaly 4
studentky - 2 týdny.

Další výjezdy do zahraničí byly omezeny protikoronavirovými opatřeními.
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První akcí školního roku 2019/2020 bylo slavnostní zahájení školního roku 2. 9. 2019., které začalo
ekumenickou bohoslužbou v kostele sv. Štěpána. První ročníky poté zahájily výuku ve škole, odpoledne
pak proběhlo grilování a seznamovací odpoledne.
18. 9. 2019 se konala Zahradní slavnost, v rámci které byly imatrikulováni studenti prvních ročníků.
Program obohatil divadelní soubor „Ještě chvilku..“ s představením Cirkus. Večer proběhl koncert ve
studentském klubu Vzducholoď.
V září (24. 9. 2019) se uskutečnilo již 5. setkání studentů a učitelů VOŠ JABOK s poskytovateli
odborných praxí. Studenti se tak mohli potkat osobně s partnery poskytujícími odborné praxe
a organizacemi, ve kterých mohou najít později pracovní uplatnění.
8. 10. 2019 proběhla přednáška Robina Sykese, zástupce mezinárodní Archy, vyslance pro doprovázení
komunit v České republice na téma Mezinárodní hnutí Archa dnes - Odkaz Jeana Vaniera. Hnutí Archa
je mezinárodní komunita, která zajišťuje komunitního bydlení pro lidi s postižením.
Malá konference o využití přírody v terapeutickém procesu / Sociální zemědělství a zahradní terapie,
neboli 4. sešlost přátel zahradní terapie se konala 16.10.2019. Konference byla financována
a organizována pod hlavičkou mezinárodního projektu Social Farming in Higher Education, v němž je
VOŠ Jabok partnerem, financovaného z programu Erasmus+. Konference se zaměřila na představení
přístupů sociálního zemědělství a zahradní terapie a jejich využití především v oborech sociální práce.
Na konferenci své příspěvky představili Jaroslav Lenhart ze Svobodného statku na soutoku, Magdalena
Cavicchioli z Domova Slaný, Vladimíra Tomášová z Diakonie ČCE v Litoměřicích, Hana Čížková
z Reminiscenčního centra, Eva Novozámská a Jarmila Skružná z Botanické zahrady Praha, Daniela
Ochmannová, Miroslava Šotolová a Magdaléna Troutnarová z CARITA-VOŠs Olomouc a za projekt svou
prezentaci přidali Michal Pařízek a Eliška Hudcová.
V listopadu 25. 11. 2019 se uskutečnil přednáškový večer Světlo na konci tunelu aneb z temnoty do
světla na téma závislostí doplněný o svědectví chlapců z komunity Cenacolo. Za Jabok se na akci
podíleli. Ing. Ladislavem Heryánem, ThD. Doc. PhDr. Davidem Urbanem, Ph.D.
V polovině prosince se konala akce s názvem Vánoční hvězda (11. 12. 2019), jedná se o setkání
studentů, učitelů, zaměstnanců Jaboku s přáteli školy. Součástí akce jsou Trhy dvojí radosti, kde jsou
prodávány dárky z vlastní produkce od spřátelených organizací, kde studenti absolvují své praxe.
Výtěžek z prodeje je věnován Nadačnímu fondu Janua Jabok. O další program se postarali studenti
i vyučující. Byly předány diplomy absolventům Jaboku. Večer proběhl koncert ve studentském klubu.
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Ve dnech 21.–23. 1. 2020 prezentovali zaměstnanci a studenti Jaboku školu na Evropském veletrhu
pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus v Areálu PVA EXPO Praha Letňany. V průběhu
akce byly osloveny desítky středoškoláků a rozdány stovky propagačních materiálů. Účast na této akci
významně pomáhá v propagaci školy, v dotazníkovém šetření mezi uchazeči je veletrh zmiňován jako
místo, kde se o škole dozvěděli.
Účast na této akci významně pomáhá v propagaci školy, v dotazníkovém šetření mezi uchazeči je
veletrh zmiňován jako místo, kde se o škole dozvěděli.
Ve spolupráci se Salesiánskými spolupracovníky se 20. 2. 2020 proběhl
Dialog farářky Církve čs. Husitské Martiny Viktorie Kopecké a sociologa Davida Macka.
Společně diskutují o životě, víře, cestách a setkáních z různých úhlů pohledu. 20. února se zaměřili na
postní dobu a její akcenty u katolíků i husitů (a obecně v prostoru tradic různých církví).
Již podesáté se 21. 2. 2020 konal ples Jaboku, opět v prostorách Malostranské Besedy. Tématem
večera byla „První republika“. Ples byl pořádán Nadačním fondem Janua Jabok.
Jako poslední akce ve školním roce 2019/2020 proběhla konference 30. 4. 2020 Inspirativní projevy
spirituality v době krize institucí. Pracovní on-line konference ETF UK a JABOKU řešila inspirativní
projevy spirituality, jak se s nimi mohou setkat teologové a pracovníci v pomáhajících či pedagogických
profesích v době krize institucí, a o možnostech jejich využití pro teologickou reflexi a pro pomáhající,
pedagogickou a pastorační praxi, např. v nemocnicích, vězeních, v práci s mládeží atp.
Další tradiční akce jako Tematický den, studentské konference nebo Parník (loučení 3.ročníků se
školou) musely být z důvodu koronavirové krize zrušeny.
Během roku byly pro veřejnost připraveny také dva Dny otevřených dveří. Jeden z nich proběhl v únoru
– 12. 2. 2020, druhý v dubnovém termínu byl zrušen z důvodu protikoronavirových opatření.
Na propagaci školy na veřejnosti se neformálně podílí také studentský klub Vzducholoď, který celoročně
pořádá koncerty nejen pro studenty, ale i veřejnost. Na konci školního roku byl z iniciativy studentů
zrekonstruován.
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Ve školním roce 2019/2020 neproběhla na škole inspekční činnost.

Protože ekonomická a hospodářská činnost školy se řídí kalendářním, nikoli školním rokem,
předkládáme ekonomické údaje za rok 2019.
V roce 2019 hospodařil Jabok s celkovým ziskem 195.670,55 Kč.
Tento výsledek hospodaření byl dosažen převážně díky hospodářské činnosti školy.
hlavní činnost: 12 431,35 Kč
vedlejší (hospodářská) činnost: 183 239,20 Kč
Přehled hospodaření je zachycen v následujících účetních výkazech: Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát.
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Praze dne 15. října 2020
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