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SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA:

sociální pracovník / asistent pedagoga / vychovatel / pedagog volného času 
široké uplatnění ve sféře sociální i pedagogické, ve státních institucích, neziskových organizacích aj.

Příklady oblastí výkonu profese a konkrétních pracovních pozic: 
• centra denních služeb • domovy pro osoby se zdravotním postižením (tělesným, mentálním atd.) / • domovy pro seniory, domy s pečovatelskou službou, penziony pro 
seniory • chráněné bydlení • sociálně terapeutické dílny, centra sociálně rehabilitačních služeb (pro jedince s postižením apod.)
• pečovatelská služba  a osobní asistence

• krizová centra • nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (práce s rizikovými dětmi a mládeží) • dětské domovy a výchovné ústavy pro děti a mládež (na pozici sociální 
pracovník) • sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

• sociální odbory městských úřadů (úředníci, sociální kurátoři, kurátoři pro mládež atd.) • OSPOD – orgány sociálně právní ochrany dítěte • integrační centra pro cizince aj.

v širokém spektru neziskových organizací (obecně prospěšné společnosti, charity, centra pro rodiny, mateřská centra atd.)

ve zdravotnických zařízeních (např. psychiatrické nemocnice, základní školy při zdravotnických zařízeních apod.). 

školská a vzdělávací zařízení • vychovatel (např. domovy mládeže) • pedagog volného času (střediska a centra volného času, domy dětí a mládeže atd.) • asistent 
pedagoga (ve speciálně pedagogických centrech, při integraci jedinců s handicapem v běžné škole)

Absolventi mohou působit i v resortu Ministerstva vnitra na pozici vychovatele ve věznici. 

OBSAH STUDIA (výběr z předmětů):
K hlavním předmětům patří pedagogika (sociální pedagogika, speciální pedagogika, pedagogika volného času, andragogika), psychologie (obecná, vývojová, psycho-
logie osobnosti, psychologie hendikepu a sociální psychologie) a metody sociální práce (teorie a metody sociální práce, sociální služby a standardy atd.). 
Dále i předměty rozvíjející jejich osobnostní a profesní kompetence pro práci s lidmi (např. sociálně komunikační dovednosti, výchovná dramatika, psychopatologie), 
a další, jež poskytují všeobecný rozhled (filozofie, sociologie, sociální politika, právo atd.). Prostřednictvím volitelných předmětů mají studenti možnost získat např. základy 
znakového jazyka, mohou si výběrově rozšířit dovednosti v hudební, výtvarné či tělesné výchově a další. Vyučovaným povinným cizím jazykem je pouze jazyk 
anglický.

TEORETICKÉ STUDIUM JE ÚČELNĚ PROPOJENO S PRAXÍ JIŽ OD 1. ROČNÍKU. STUDENTI NAVŠTĚVUJÍ ZAŘÍZENÍ A INSTITUCE V PEDAGOGICKÉ A SOCIÁLNÍ SFÉŘE, 
KDE SI MOHOU SI VYZKOUŠET PRÁCI S KLIENTY, ŽÁKY, DĚTMI A MLÁDEŽÍ.

BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

KREDITNÍ SYSTÉM

Počet přijímaných uchazečů: 40 
Roční školné studentů: 3.000 Kč
(1.200 Kč zimní období, 1.800 Kč letní období)

Požadavky na přijímací řízení
• úplné středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou
• studijní výsledky dosažené na střední škole a zdravotní způsobilost

ABSOLUTORIUM – DiS.

PŘIHLÁŠKY KE STUDIU - 1. KOLO DO 31. 5. 2022
Přihlášku ke studiu si uchazeč vyžádá ve škole, kde studuje (tiskopis přihlášky 
ke studiu na vyšší odborné škole). VOŠPS Kroměříž tiskopis uchazečům 
neposkytuje, ale je možné ho stáhnout z webových stránek školy. 
V přihlášce uveďte kód oboru a název oboru. 
Zdravotní způsobilost ke studiu oboru potvrzuje lékař na přihlášce. 

Kontaktní osoby:  
Mgr. Andrea Dittrichová, vedoucí učitel praktického 
vyučování a VOŠ, statutární zástupkyně ředitelky školy
tel. 571 428 733, e-mail: a.dittrichova@ped-km.cz

Mgr. Martin Císař, zástupce ředitelky školy
tel. 571 428 753, e-mail: m.cisar@ped-km.cz

MOŽNOSTI UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ STUDENTŮ
Škola zajišťuje ubytování pro studenty v domově mládeže
Na Lindovce (www.hskm.cz)  

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ aktuálně probíhají 
prostřednictvím speciálních webových stránek 
- nebo přes www.ped-km.cz


