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Vyšší odborná škola je součástí příspěvkové organizace Vyš-
ší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná 
škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33.

Pětipatrová budova byla postavena v roce 1937 pražským 
architektem E. Linhartem ve funkcionalistickém slohu. V led-
nu r. 2012 byla prohlášena kulturní památkou. Budova je 
nedaleko stanice metra A-Dejvická.

Součástí školy je 5 počítačových učeben s připojením 
na internet, učebny s interaktivními tabulemi a da-
taprojektory, specializované učebny pro hudební vý-
chovu (audio a videotéka, Orffovo instrumentárium), 
učebna pro dramatickou výchovu, 2 tělocvičny a vý-
tvarný areál (tři ateliéry, tiskařský lis, hrnčířský kruh a ke-
ramická pec).  

Odborným pracovištěm pro potřeby praxe studentů 
je kromě jiných institucí a organizací Centrum volného 
času, které je součástí školy a sídlí v samostatném ob-
jektu v areálu školy. Nabízí m.j. odborné výcviky ve spo-
lupráci s odborníky z neziskových organizací i setkává-
ní s žáky a učiteli ze zahraničí. V Předškolním klubu je 
zaveden vzdělávací systém M. Montessori. V současné 
době je objekt v rekonstrukci.

SOCIÁLNÍ  PROGRAM  ŠKOLY

mimopražským studentům nabízíme možnost ubyto-
vání v Domově mládeže ve Studentské ulici nedaleko 
školy,
výpůjční a informační středisko poskytuje studentům 
služby včetně nabídky studijní i další odborné literatu-
ry (15 000 svazků),
studenti mohou využívat samoobslužným způsobem 
reprografické služby,
studenti mohou využívat ve školní budově internet 
(WiFi zdarma),
škola je zapojena do mezinárodní spolupráce, včetně 
výměnné praxe, pořádá koncerty a výstavy,
stravování je zajištěno ve školní jídelně,
školní bufet poskytuje občerstvení od 7.30 do 14.30 
hod. 
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VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PeDAGOGICKÁ A SOCIÁLNÍ, 

StřeDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PeDAGOGICKÁ A GYMNÁzIuM,

PRAHA 6, eVROPSKÁ 33

Dny otevřených dveří: 

úterý 23. 11. 2021, středa 26. 1. 2022 od 17 hodin.



Vzdělávací program
PřeDŠKOLNÍ  A  MIMOŠKOLNÍ  PeDAGOGIKA

75-31-N/03
Obor vzdělání: Předškolní a mimoškolní pedagogika

Pojetí studia
Studium v denní i kombinované formě je tříleté, zakončené 
absolutoriem. Označení absolventa VOŠ je „diplomovaný 
specialista“ (DiS.) a uvádí se za jménem. 

Výuka ve školním roce je rozdělena na zimní a letní období 
v délce 16 týdnů. Na závěr každého období skládají studen-
ti zkoušky a zápočty. Vyučování probíhá formou přednášek, 
seminářů  a cvičení. Zahrnuje teoretickou výuku a odbor-
nou praxi. Profilujícími předměty jsou pedagogické disciplí-
ny, psychologické disciplíny, základy školského práva a ma-
nagementu. Vyučovaným cizím jazykem je angličtina. 
Studium je ukončeno obhajobou absolventské práce, úst-
ní zkouškou z profilujících předmětů a zkouškou z odborné-
ho anglického jazyka.

Profil absolventa
Absolvent dokáže plánovat, realizovat a vyhodnocovat 
výchovné a vzdělávací činnosti s dětmi předškolního věku 
a zájmové aktivity dětí školního věku. Je připravován pro 
koncepční a řídící práci v oblasti předškolního a zájmové-
ho vzdělávání.

uplatnění absolventa
• učitel/ka mateřské školy, 
• učitel/ka přípravné třídy základní školy,
•  vychovatel/ka (školní družina, školní klub, domov mláde-

že, školy v přírodě, dětské léčebny a ozdravovny),
•  pedagog volného času (domy dětí a mládeže, komunit-

ní a mateřská centra, střediska volného času),
• asistent/ka pedagoga (mateřská škola, základní škola).
 

Vzdělávací program
SOCIÁLNÍ  PeDAGOGIKA

75-32-N/06
Obor vzdělání: 75-32-N/..   Sociální práce a sociální pe-

dagogika

Pojetí studia
Studium v denní i kombinované formě je tříleté, zakončené 
absolutoriem. Označení absolventa VOŠ je „diplomovaný 
specialista“ (DiS.) a uvádí se za jménem. 

Výuka ve školním roce je rozdělena na zimní a letní ob-
dobí v délce 16 týdnů. Na závěr každého období skláda-
jí studenti zkoušky a zápočty. Vyučování probíhá formou 
přednášek, seminářů a cvičení. Nedílnou součástí studia 
jsou různé formy odborné praxe. Škola organizuje exkurze  
a odborné praxe v sociálních službách a ve školských zaří-
zeních. Profilujícími předměty jsou pedagogické disciplíny, 
psychologické disciplíny, sociální politika a právo. 
Studium je ukončeno obhajobou absolventské práce, úst-
ní zkouškou z profilujících předmětů a zkouškou z odborné-
ho anglického jazyka.

Profil absolventa
Absolvent v průběhu studia získá odborné znalosti a zkuše-
nosti. Je schopen analytické a koncepční činnosti v oblasti 
sociální a výchovné práce. Seznámí se s činností řady so-
ciálních a školských institucí. Znalost anglického jazyka je 
zaměřena na oborovou komunikaci.
Absolventi se mohou přihlásit ke zkrácenému bakalářské-
mu studiu na HTF UK Praha.

uplatnění absolventa
Absolventi naleznou uplatnění jako: 
•  sociální pracovník (sociální odbor obecního/městského 

úřadu, úřad práce…),
• pracovník v sociálních službách,
•  vychovatel (školní družina, školní klub, domov mládeže, 

školy v přírodě, dětské léčebny a ozdravovny),
•  pedagog volného času (domy dětí a mládeže, komunit-

ní a mateřská centra, střediska volného času),
• asistent pedagoga (mateřská škola, základní škola).

ŠKOLNÉ

Na jeden školní rok činí školné 3 000 Kč a je splatné ve dvou 
splátkách.

teRMÍNY  PODÁNÍ  PřIHLÁŠeK  Ke  StuDIu

Podání přihlášek pro 1. kolo: do 31. 5. 2022
Přijímací řízení se koná 21.–22. 6. 2022
(bude upřesněno v pozvánce pro uchazeče o studium).

2. kolo přijímacího řízení se koná zpravidla v září, ale jen po-
kud není po 1. kole dostatečný počet přijatých uchazečů.

PODMÍNKY  PřIJetÍ

Ke studiu jsou přijímáni absolventi středních škol s maturit-
ní zkouškou, kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro 
přijetí:
• maturitní vysvědčení
•  dobrý zdravotní stav uchazeče (vyjádření lékaře na při-

hlášce ke studiu).

Součástí přijímacího řízení je přijímací zkouška. Podrobnosti 
o jejím obsahu a formě, vč. hodnocení přijímacího řízení 
naleznete na www.pedevropska.cz.




