
Supervize - cyklus kurzů 2016 – 2018 
Vážená kolegyně, vážený kolego, 
oslovujeme vás, protože jste projevili zájem o vzdělání v oblasti supervize. 

Jaká se vyvíjí současná situace? 
MPSV hodnověrně slíbilo obnovit akreditace našich dosavadních kurzů a do zákona o sociálních 
pracovnících zapracovat kompetence supervizora v zásadě dle toho co platilo pro supervizory v projektu 
„Transformace …“. 

Toto bylo zpracováno - a odpovídá zároveň požadavkům ANSE - tak jak jsme to již připravili do standardů 
kvality sociálních služeb v době, když vstoupil v platnost zákon o sociálních službách. 

Znamená to ale, že předpokladem absolvování výcviku supervizora je absolvování sebezkušenostního 
výcviku v celkovém rozsahu cca 300 hodin. Podmínkou by nemuselo být již absolvování, ale alespoň 
započetí sebezkušenostního výcviku. Sebezkušenostní výcvik má na příklad akreditované Educo centrum 
Krnov - 160 hodin (http://www.educocentrum.cz/verejnekurzy/#course/detail/20). 

Co konkrétně nabízíme? 
Od května/června 2016 nabídneme cyklus tří na sebe navazujících kurzů, podle svých dosavadních 
zkušeností a výcviků si můžete vybrat, kam se přihlásit: 

- „Úvod do supervize v pomáhajících profesích“ (30 hodin). Cílem je seznámit účastníky se supervizí. 
Naučit je pracovat s analýzou profesních potřeb, seznámit je se základními metodami supervize a naučit 
je definovat vhodná témata pro supervizi. Součástí kurzu jsou zážitkové a supervizní techniky. 
Kurz pro 10 – 15 účastníků se skládá ze dvou výjezdních dvoudenních setkání s několikatýdenní 
přestávkou. 

- „Supervize v pomáhajících profesích I“ (150 hodin). Cílem je vybavit účastníky kompetencemi 
potřebnými pro zavedení systému supervize do organizace, včetně vlastní zkušenosti s praktickou 
realizací supervize jak v roli supervidovaného, tak v roli cvičícího se supervizora pod vedením. Kurz je 
zaměřen na vzdělávací, sebepoznávací i zážitkové interaktivní metody a techniky supervize. Výstupem 
kurzu je zpracování portfolia vzdělávacích a supervizních potřeb pro sebe, či pro vybranou organizaci. 
Kurz pro 10 – 12 účastníků obsahuje prezenční část, kterou tvoří obvykle 6 x 2,5 denní výjezdová 
soustředění v rozmezí cca 10 - 12 měsíců v rozsahu 130 hodin. 
Distanční část kurzu tvoří 20 hodin individuální práce účastníka na portfoliu, včetně setkávání se 
v intervizních skupinkách složených z účastníků kurzu, toto vše v průběhu prezenční části kurzu. 

- „Supervize v pomáhajících profesích II“ (200 hodin), Cílem navazujícího kurzu je prohloubit 
a upevnit teoretické i praktické znalosti a dovednosti účastníků potřebné pro realizaci supervize, včetně 
jejich supervizní podpory v roli supervizora či konzultanta dobré praxe v oboru supervize. Kurz je 
zaměřen, kromě zážitkových a interaktivních metod supervize, na sebereflexi vlastního komunikačního 
stylu, na prezentaci výstupů intervize ve skupinkách, včetně videozáznamu supervize a diskuze k němu, 
či na prezentaci výstupů vlastní supervize v organizaci. 
Kurz pro 10 – 12 účastníků obsahuje prezenční část tvořící 6 x 2,5 denní výjezdová soustředění, vše 
v rozmezí cca 10 - 12 měsíců v celkovém rozsahu 120 hodin. 

http://www.educocentrum.cz/verejnekurzy/%23course/detail/20


Distanční část kurzu tvoří 40 hodin vlastní realizace supervize, 40 hodin supervize vlastní supervize, 
včetně další práce na portfoliu, případně příprava a nastartování supervize, resp. intervize ve zvolené 
organizaci, to vše v průběhu mezi setkáními prezenční části kurzu. 



Tento celek čítající 380 hodin by měl být základem pro naplnění podmínek připravované české 
legislativní úpravy profese supervizora. V praxi to znamená, že pokud se zapojíte do našich kurzů, 
budete mít za 2 - 3 roky téměř všechno za sebou, i když není vyloučeno, že bude třeba ještě něco 
někde přidat dle postupu legislativního procesu. 

Samozřejmě záleží na každém z vás, zda budete chtít do budoucna se zapojit do supervize v 
sociálních službách dle nově platné legislativy, či zda budete působit v jiných oborech, kde je to 
zatím volnější a vyberete si z naší nabídky jen něco. 

Prosím dejte do ….. vědět obratem na mejl jiri.tosner@hest.cz: 
- zda a o jaký kurz máte zájem; 
- zda chcete naplňovat podmínky pro supervizi v sociálních službách či nikoli; 
- zda je pro vás přijatelnější realizace kurzu v Čechách či na Moravě; 

Jakmile se nám sejdou vaše požadavky, obratem vám sdělíme, kde a v jakých 
termínech by se ten či onen kurz realizoval. 

Kolik vás to může stát? 
Celý cyklus výcviku supervizora (Ú_SPV, SPV_I a SPV_II) přijde na cca 66 tisíc Kč, zahrnuje 
honoráře a náklady lektorů, výukové materiály, technické vybavení a pronájmy výukové místnosti. 
Noclehy a stravu si účastníci hradí. 

Případné dotazy odpovím - jiri.tosner@hest.cz 

Na společnou práci se těší lektorský tým - každý kurz vede dvojice z tohoto týmu: 

Ivana Veltrubská, Klára Ježková, Kateřina Jirková, Luboš Smékal, Jiří Ježek, Jiří Tošner
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