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Tisková zpráva  

15. 3. 2013 

 

Vyšší odborná škola SZŠ a VOŠ Cheb 

zabodovala v soutěži „Voška roku“. 

 

 

 

 
 Vyšší odborná škola v Chebu,  jediná z VOŠ v Karlovarském kraji, obsadila 3. místo 

v celorepublikové soutěži VoškaRoku.cz.  Iniciátorem projektu je Česká studentská unie (ČeSU), která 

vytvořila žebříček srovnávající vyšší odborné školy podle důležitého kritéria: z pohledu studenta VOŠ. 

Toto kritérium považuje ČeSU za velmi zásadní a vypovídající o kvalitě dané vyšší odborné školy. 

Středoškolákům chce projekt zároveň pomoci v jejich rozhodování, na jaké vyšší odborné školy se mohou 

hlásit.  

 

Studenti hodnotili vyšší odbornou školu v Chebu v těchto oblastech: 

• Zajímavé předměty (Máte na škole zajímavé předměty?) 

• Schopnost vyučujících zajímavě vyložit látku 

• Příprava do praxe/práce (Připravila Vás škola dostatečně prakticky do pracovního procesu?) 

• Možnosti realizace a zapojení do studentských nápadů a projektů na škole 

• Spolužáci (Máte kamarádské, týmové a inspirativní spolužáky?) 

 

 „Na výsledek celorepublikového hlasování jsme velmi pyšní a vážíme si ho. Vnímáme ho jako 

velkou pochvalu ze strany našich studentů i proto, že žádná jiná VOŠ v našem kraji v soutěži nebodovala. 

Máme radost, že pět let intenzivní práce celého týmu pedagogů nám přineslo takový úspěch.“ uvedla 

Mgr. Lucie Poláková, zástupkyně ředitele pro VOŠ. 

 Na škole se vyučuje obor sociální práce podle nového vzdělávacího programu, které byl vytvořen 

ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb v kraji, jeho součástí je i evropský kreditní systém, díky 

kterému lze žádat o uznání vzdělávání na vysokých školách. Ředitel školy Mgr. Zdeněk Hrkal oceňuje: 

„Systém kreditů zatím nemá žádná jiná VOŠ v našem kraji, považujeme ho za podstatnou přidanou 

hodnotu vzdělání získaného právě u nás v Chebu. Těší mě, že naši absolventi mají v praxi tak dobré 

uplatnění“  

 Chebská SZŠ a VOŠ je také iniciátorem mnoha společenských a komunitních projektů, kterými 

přispívá ke zvýšení povědomí veřejnosti o problematice lidí s postižením. Škola založila tradici 
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"Jarmarků radosti", pravidelných společenských setkávání (letos se bude konat 20.4.2013 již  pošesté), a 

spoluorganizovala dva velké benefiční koncerty skupiny The Tap Tap. V úzké spolupráci s Karlovarským 

krajem zorganizovala v červnu 2012 kulturně-osvětový festival PATAFEST v Domově pro osoby se 

zdravotním postižením PATA u Hazlova. V současnosti chystá  jeho druhý ročník v termínu 23. 6. 2013.  

Studentka školy Tereza Vejříková dodává: „ Jsem nadšená z množství praxe, které během studia získáváme 

a z podpory dobrovolnictví, kdy nám jdou pedagogové školy sami příkladem. Jsou našimi partnery a 

společně se držíme poselství „Dobrovolníci mění svět a Být odlišný je normální“ prostě mě škola moc 

baví. Našla jsem se tady.“ Informace o studiu sociální práce na oceněné „Vošce roku“ naleznou 

uchazeči na http://www.voscheb.ic.cz/. 

 

Kontaktní osoba pro bližší informace 

Mgr. Lucie Poláková – zástupce ředitele pro VOŠ 

email: polakova.lucie@voscheb.cz 

telefon: 739 322 486 

 

WEB VOŠ 

Picasa Galerie VOŠ 

Facebook galerie VOŠ 

Galerie fotografií z Jarmarku radosti na Picasa galerii VOŠ 

Galerie fotografií z PATAFESTu na Picasa galerii VOŠ 

Diplom 3. místo VOŠka roku a family foto VOŠ v tiskové kvalitě 

 

http://voscheb.ic.cz/
https://picasaweb.google.com/105297592116427663786
http://www.facebook.com/pages/Vy%C5%A1%C5%A1%C3%AD-odborn%C3%A1-%C5%A1kola-Cheb/249057308548231?sk=photos_albums
https://picasaweb.google.com/105297592116427663786/JarmarkRadostio15122012VeVOSCheb
https://picasaweb.google.com/105297592116427663786/PATAFEST2462012PataUHazlova
https://docs.google.com/folder/d/0BwdmdDGrgcsOQ1BaVTU0S2RVcWs/edit?usp=sharing

