
ODBORNÁ PRAXE A SUPERVIZE          II. ročník ESP: KS  

Rozsah praxe: 80 hodin praxe v organizaci, která poskytuje registrované sociální služby 

Zaměření praxe:  oblast managementu organizace sociálních služeb 

Cíle praxe:  hlavní náplní odborné praxe studenta v daném zařízení je seznámit se se strategickým 
řízením organizace, s oblastmi personálního a finančního managementu a projektové 
činnosti v organizaci, s kulturou poskytovaných služeb včetně jejích etických aspektů.   

Požadavky k udělení zápočtu: 

1) uzavřít smlouvu o praxi (není třeba u studentů, kteří vykonávají praxi ve svém vlastním zaměstnání nebo 
jsou v zařízení na dohodu či smlouvu o dobrovolné činnosti) – jeden výtisk podepsané smlouvy odevzdejte 
do konce semestru do schránky oddělení praxe; 

2) při nástupu na praxi vyplňte informace o zařízení, kde vykonáváte praxi do online tabulky na webu: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pF1fwwOa5kSL-
ZKDNjT2pwPQ_pyF0jxGs9gHLLUUL9pUM0VUSUVERVpGTlpHMUxINDJSTEJaVzZSUC4u 

3) absolvování praxe v daném rozsahu; 

1) po ukončení praxe zaslat kopii závěrečného hodnocení z praxe vyučující emailem (formulář najdete 
na webových stránkách odd. praxe);  

2) vypracovat zprávu z praxe a včas ji odeslat vyučující emailem; 

3) závěrečná konzultace před udělením zápočtu (termíny budou vypsány ve Stagu) – bude od ní upuštěno 
u těch, kdo odevzdají kvalitně připravenou práci do 26.4.2021. 

Osnova  zprávy z  praxe: 

Termín praxe 
Identifikační údaje:  přesný název a adresa organizace, vedoucí pracovník 
Charakteristika zařízení: zřizovatel, cílová skupina, poskytované služby, vykonávané činnosti  

výčet hlavních legislativních norem a opatření, kterými se práce v zařízení řídí. 
Praktická část (min. 3 strany1): 

 struktura  pracoviště/oddělení 

 způsob řízení organizace, oblast personálního a finančního managementu a projektové činnosti 

 práce se standardy kvality sociálních služeb 

 kultura poskytovaných služeb, zohlednění etických aspektů práce. 

Reflexe praxe (min. 2 strany): 

 reflexe procesu získávání praktických dovedností a poznatků v průběhu praxe (vyberte min. tři,  
které do hloubky představíte) 

 Vaše vlastní postřehy k činnosti organizace, k průběhu praxe. 
 

Mezní termín odevzdání zprávy z praxe:  do 20. 8. 2021 (do 26. 4. 2021 studenti, kteří jdou k SZZ v červnu, 
do 15. 6. 2021 studenti, kteří jdou k SZZ v září) 

Kontakt na vedoucího praxe:     Mgr. Magdalena Ehrlichová, e-mail: ehrlich@tf.jcu.cz,  
          tel.: 38 777 3516, kancelář č. 4.49 

Literatura:   
Manuál praxe na webových stránkách TF JU/Oddělení praxe /Informace a formuláře k praxi. 
Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb.  
ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. 10. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 80-247-1407-3. 
KAHÁNKOVÁ, J. Průvodce odborným praktickým vzděláváním v sociální práci: pro studující. Ostrava: Ostravská univerzita. 
Zdravotně sociální fakulta. Katedra sociální práce, 2007. ISBN 978-80-7368-468-6.   

                                                 
1
 Pokud se jedná o místo praxe stejné jako v 1. ročníku bude rozsah této části min. 4 strany 
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