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1. Základní údaje o škole, charakteristika školy a učební plán 

Název:  Střední odborná škola sociální u Matky Boží Jihlava 

Sídlo:  Fibichova 978/67, Jihlava 586 01 

Ředitelka:  PhDr. Marie Hornová, od 1. 7. 2020 Mgr. Lukáš Válka 

Zástupce ředitelky:  Mgr. Eva Langerová, od 1. 7. 2020 PhDr. Marie Hornová 

Statutární zástupce: Bohdan Sroka, od 1. 7. 2020 PhDr. Marie Hornová 

Výchovný poradce:  Mgr. Martina Malenová 

 

Identifikační a kontaktní údaje: 

IČ: 00380661 

REDIZO: 600014771 

IZO: 110012542 

Tel: 567303782 

Č. ú. 1465180309/0800 Česká spořitelna a.s. 

 

Adresa pro dálkový přístup: 

E-mail: sosmb@sosmb.cz, dále pro zaměstnance příjmení@sosmb.cz 

Internetové stránky: www.sosmb.cz 

 

Charakteristika školy: 

S účinností od 19. 6. 2006 byla škola zapsána do školského rejstříku s těmito údaji: 

Název právnické osoby:  Střední odborná škola sociální u Matky Boží Jihlava 

Právní forma:  školská právnická osoba 

Zřizovatel:  Biskupství brněnské, IČ: 00445142 

Sídlo:  Petrov 8/269, Brno 601 43 

 

 

Naše škola je přístupná všem bez nároků na světonázorovou orientaci. Nabízí vzdělávání těm, 

kdo chtějí pracovat s dětmi a mládeží, s lidmi postiženými nebo nemohoucími a dále těm, kdo 

chtějí získat dobrou středoškolskou kvalifikaci se širokým záběrem znalostí potřebných v praxi 

a rodinném životě. Usilujeme o budování pozitivních vztahů mezi lidmi a o poznání skutečných 

hodnot lidského života. 

Studijní podmínky jsou obdobné jako na státních školách, studium je bezplatné.  
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Náplň studia je vymezena osnovou oboru 75-41-M Sociální činnost, školní vzdělávací program 

má název Příprava pro sociální a pedagogická povolání. 

Ve školním roce 2015/2016 byl otevřen učební obor Ošetřovatel 53-41-H/01, večerní studium. 

V záři 2017 jsme zažádali o nový obor - Pedagogika pro asistenty ve školství 75-31-M/02 

večerní forma vzdělávání. Obor nám byl zapsán do rejstříku škol a školských zařízení dne 29. 1. 

2018 s účinností od 1. 9. 2018. 

 

Škola má vlastní jídelnu a Domov mládeže. 

 

Školská rada byla ustanovena dne 19. 1. 2006 v počtu 3 členů: 

Předseda:  Mgr. Jiří Buchta, zástupce zřizovatele, od 17. 9. 2015 

Místopředseda:  Bohdan Sroka, zástupce školy 

Člen:  Jiří Kazatel, zástupce zákonných zástupců a zletilých studentů (od 

listopadu 2017) 
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Učební plán SOŠ sociální u Matky Boží Jihlava  
 
Kód a název oboru: obor 75-41-M/01 Sociální činnost  
 
Název ŠVP: příprava pro sociální a pedagogická povolání 

      
Školní rok 2019/2020      
      
Předmět Počet týdenních vyučovacích hodin 
Povinné předměty - všeob. vzdělávací I. roč. II. roč. III. roč. IV. roč. Celkem 

Jazykové vzdělávání 27 
Český jazyk a literatura – gramatika 2 1 1 1 5 
Cizí jazyk - 1. 3 * 3 * 3 * 5 * 14 
Cizí jazyk - 2. 2 * 2 * 2 * 2 * 8 
Společenskovědní vzdělávání 10 
Dějepis 2 2     4 
Křesťanská etika 2 1     3 
Občanská nauka     1   1 
Základy filozofie a sociologie       2 2 
Přírodovědné vzdělávání 10 
Biologie a ekologie 2 2 2   6 
Chemie 2       2 
Fyzika 2       2 
Matematické vzdělávání   8 
Matematika 2 2 2 2 8 
Estetické vzdělávání 16 
Český jazyk a literatura – literatura 1 2 2 3 8 
Hudební výchova 2 *   2 *   4 
Výtvarná výchova 2 *   2 *   4 
Vzdělávání pro zdraví 8 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Povinné předměty odborné           
Vzdělávání v informačních technologiích 8 
Technika administrativy 2 *       2 
Obchodní korespondence   2 *     2 
Výpočetní technika     2 * 2 * 4 
Ekonomické vzdělávání 3 
Účetnictví     2   2 
Základy ekonomie   1     1 
Řízení sociálních služeb 6 
Sociální péče     2   2 
Právo     2   2 
Sociální politika       2 2 
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Přímá péče a osobní asistence 10 
Zdravotní nauka 2 * 2 *     4 
Zdravotní tělesná výchova 1 1 1 1 4 
Pečovatelství 2       2 
      
Sociálně-výchovná činnost 22 
Hudební výchova a metodika   2 *   2 * 4 
Výtvarná výchova a metodika   2 *   2 * 4 
Pedagogika   2     2 
Speciální pedagogika     2 2 4 
Komunikace v českém jazyce 1 * 1 *     2 
Učební praxe   2 * 2 * 2 * 6 
Sociální vztahy a komunikace 8 
Psychologie   2 2 2 6 
Aplikovaná psychologie       2 2 
Celkem týdně 34 34 34 34 136 
      
Nepovinné předměty         8 
Úvod do křesťanství 2 2 2 2 8 
            
            

Lyžařský výcvikový kurz 
1 

týden         

Sportovní kurz 
    

1 
týden     

Odborná praxe 
  

2 
týdny 

2 
týdny 

2 
týdny   

Maturitní zkouška 
      

2 
týdny   

       
Pozn.      
* dělení třídy      
      

 
V Jihlavě dne 30. 8. 2019  PhDr. Marie Hornová – ředitelka školy 
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Učební plán SOŠ sociální u Matky Boží Jihlava 
 

Název ŠVP Ošetřovatel - večerní studium 

Kód a název oboru: RVP 53-41-H/01 Ošetřovatel 

Délka studia: 3 roky 

Forma studia: večerní forma 

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem 

 
 Názvy vyučovacích předmětů  Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku 

  Ročník  1.  2.  3.  celkem  

 Společensko-vědní, jazykové a estetické  3  3 1 7 

 Český jazyk a literatura  1  2  - 3 

 Anglický jazyk  1 1  1 3 

 Občanská nauka  1  - - 1 

 Matematicko-přírodovědné  5 2 1 8  

 Matematika 2 - -  2 

 Informační a komunikační technologie 2 1 -  3 

 Ekonomika - - 1 1 

 Základy přírodních věd 1 1 - 2  

 Odborné a výběrové  10  12  12  34 

 Somatologie  4  -  -  4  

 Základy epidemiologie a hygieny  1 - -  1  

 Výchova ke zdraví  - 1 -  1 

 Klinická propedeutika - 1  -  1 

 První pomoc  1 - -  1  

 Psychologie a komunikace  - 1 1 2 

 Zdravotnické a sociální služby - - 1 1 

 Péče o handicapované  -  - 1 1 

 Ošetřovatelská péče 4 4 4 12 

 Odborný výcvik -  5 5  10 

 Celkem 18 17 14 49 

 
Dělení hodin, pokud bude třeba, je v pravomoci ředitelky školy. Musí odpovídat požadavkům 
BOZP. 
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Rozvržení týdnů ve školním roce: 

Činnost: Ročník 
1. 2. 3. 

Vyučování podle rozpisu učiva 34 34 34 
Odborný výcvik - 2 2 
Závěrečná zkouška - - 2 
Časová rezerva, samostudium 6 4 2 
Celkem 40 40 40 

 
Zkratky jednotlivých předmětů: 
 
Čjl  Český jazyk a literatura  
Aj  Anglický jazyk  
On  Občanská nauka  
M  Matematika  
IKT  Informační a komunikační technologie  
EKO  Ekonomika  
ZPV  Základy přírodních věd  
SOM  Somatologie  
ZEH  Základy epidemiologie a hygieny  
VKZ  Výchova ke zdraví  
KLP  Klinická propedeutika 
PP  První pomoc  
PSK  Psychologie a komunikace  
ZSS  Zdravotnické a sociální služby 
PEH  Péče o handicapované  
OP  Ošetřovatelská péče 
OV  Odborný výcvik 
 
 
V Jihlavě dne 30. 8. 2019  PhDr. Marie Hornová – ředitelka školy 
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2. Personální zabezpečení činnosti školy, přehled pedagogických 

pracovníků a zaměstnanců školy 

Na škole působí 19 stálých pedagogických pracovníků, ředitelkou školy byla PhDr. Marie 

Hornová do 30. 6. 2020, zástupkyní ředitelky školy byla Mgr. Eva Langerová, taktéž do 30. 6. 

2020. Od 1. 7. 2020 je ředitelem školy Mgr. Lukáš Válka a zástupkyní ředitele školy PhDr. 

Marie Hornová. Jako výchovná poradkyně pracuje Mgr. Martina Malenová a preventistkou 

sociálně patologických jevů je Mgr. Šárka Krajíčková. 

Seznam pracovníků, jejich kvalifikace a funkce je uveden v tabulce. Kromě stálých 

pedagogických pracovníků působilo na škole osm externích učitelů, kteří vyučovali převážně 

odborné předměty. 

V domově mládeže jsou tři stálé vychovatelky a jedna bezpečnostní pracovnice. 

Ekonomický chod školy zajišťuje jedna ekonomka, ostatní agendu školy vyřizuje sekretářka 

školy. 

Ve školní jídelně pracují čtyři kuchařky, jedna z nich jako vedoucí kuchařka. Zajišťují 

celodenní stravování pro domov mládeže. 

Dalšími zaměstnanci školy a dalších součástí jsou čtyři uklízečky na částečný úvazek a jeden 

technický pracovník. 

 

Přehled pedagogických pracovníků školy 
 
  Jméno a příjmení  Funkce  Vzdělání  Roky praxe  
1.  PhDr. Marie Hornová  ředitelka/  

učitelka  
FF UP Olomouc  46  

2.  Mgr. Iveta Brathová  vychovatelka  KU Ružomberok  15  
3.  Mgr. Martin Brzák  učitel  PF MU Brno  21  
4.  Irena Cupáková  učitelka  SZŠ Jihlava  42  
5.  Mgr. Lenka Honová  učitelka  PF UP Olomouc  18  
6.  Mgr. Marie Janová  učitelka  FF UP Olomouc  20  
7.  Mgr. Bohdana 

Jakubíková  
učitelka  PF JČU České 

Budějovice  
29  

8.  Mgr. Petra Jarošová  učitelka  FF MU Brno  7  
9.  Mgr. Kristýna Kittlerová  učitelka  PF MU Brno  1  
10.  Mgr. Jana Kočí  učitelka  PF UK Praha  37  
11.  Mgr. Jana Kuncová  vychovatelka  FTVS UK Praha  16  
12.  Mgr. Šárka Krajíčková  učitelka/metodik prevence  UP Olomouc  16  
13.  Mgr. Eva Langerová  učitelka/zástupce ředitele  TF JČU České 

Budějovice  
20  

14.  RNDr. Jitka Macháčková  učitelka  PF UK Praha  32  
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15.  Mgr. Martina Malenová  učitelka/výchovný poradce PF VŠP Hradec 
Králové  

24  

16.  Ing. Marie Nováková  učitelka  TF TU Liberec  30  
17.  Mgr. Bohdan Sroka  učitel  PřF UP Olomouc  66  
18.  Mgr. Kateřina Šimková  učitelka  PF UP Olomouc  22  
19.  Mgr. Jitka Turečková  učitelka  PF JČU České 

Budějovice  
23  

20.  Lenka Vetchá  vychovatelka  PF UK Praha  30  
21.  Mgr. Lubomír Voneš  učitel  PF JČU České 

Budějovice  
29  

22.  Mgr. Ivan Zápotočný  učitel  FTVS UK Praha  25  
 
Externisté 
 
  Jméno a příjmení  Funkce  Vzdělání  
1.  Mgr. Michael Nováček  učitel  PF UJEP Brno  
2.  Mgr. Jana Dubová  učitelka  FF UK Praha  
3.  Mgr. Eva Libánská  učitelka  FF MU Brno  
4.  Hana Čiháková  učitelka  Konzervatoř Kroměříž  
5.  Mgr. Hana Vláčilová  učitelka  JČU České Budějovice  
6.  Ing. Jaroslava Sedláková  učitelka  VŠE Praha  
7.  Ing. Josef Vrzák  správce počítačové sítě  VUT Brno  
 
Správní zaměstnanci 
 
  Jméno a příjmení  Funkce  
1.  Miroslava Rokosová  hospodářka  
2.  Anna Brychtová  sekretářka  
3.  Vladimír Veselý  technický pracovník  
4.  Anna Cafourková  uklízečka  
5.  Jana Vaňková  uklízečka  
6.  Blanka Milfaitová  vedoucí kuchyně  
7.  Marta Formáčková  kuchařka  
8.  Alena Andělová  kuchařka  
9.  Jana Pošteková  kuchařka  
10.  Marie Kůsová  uklízečka  
11.  Helena Vykukalová  uklízečka  
12.  Pavla Kymlová  bezpečnostní pracovnice  
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3. Výsledky vzdělávání žáků, maturitní zkoušky 

3.1 Přehled tříd a žáků ve školním roce 2019/2020 

 

Třída Třídní učitel Počet 
 žáků 

Přerušili Přestoupili Přistoupili Ukončili Počet na 
konci 
roku 

1. A Mgr. 
Lubomír 
Voneš 

30 0 2 2 0 30 

1. B Mgr. Martin 
Brzák 

28 0 4 3 2 25 

2. A Mgr. 
Kateřina 
Šimková 

15 0 1 0 0 14 

2. B Mgr. Marie 
Janová 

20 1 0 2 1 20 

3. A Ing. Marie 
Nováková 

23 0 0 0 0 23 

3. B Mgr. Šárka 
Krajíčková 

24 1 1 0 0 22 

4. A Mgr. Jitka 
Turečková 

22 0 0 0 0 22 

4. B Mgr.Eva 
Langerová 

23 0 0 0 0 23 

2.O Irena 
Cupáková 

10 0 0 0  10 
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3.2 Přehled počtu a prospěchu žáků: 

3.2.1 Prospěch žáků za 1. pololetí školního roku 2019/2020 

 
Třída Počet 

 žáků 
V P N Posunutá klasifikace 

1. A 30 3 23 1 3 

1. B 28 2 19 3 4 

2. A 14 0 11 2 1 

2. B 19 3 7 6 3 

3. A 23 2 15 4 2 

3. B 22 2 17 1 2 

4. A 22 1 15 5 1 

4. B 23 1 12 4 6 

2.O 10 4 1 0 5 
 

3.2.2 Prospěch žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020 

 
Třída Počet 

 žáků 
V P N Posunutá klasifikace 

1. A 30 5 20 5 0 

1. B 25 2 17 6 0 

2. A 14 2 12 0 0 

2. B 20 9 7 4 0 

3. A 23 4 17 2 0 

3. B 22 1 20 1 0 

4. A 22 3 19 0 1 

4. B 23 2 21 0 1 

2.O   10 7 1 2 0 
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3.3 Průběh přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 

Dle vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení 

vzdělávání ve středních školách, v platném znění, bylo sděleno, že škola přijímá do prvních 

ročníků školního roku 2017/2018  60 žáků oboru 75-41-M/01 Sociální činnost, denní studium 

a 30 žáků oboru 53-41-H/01 Ošetřovatel, večerní forma studia a 30 žáků oboru 75-31-M/02 

Pedagogika pro asistenty ve školství, večerní studium, zkrácená forma. 

Podrobné informace včetně kritérií pro přijetí ke studiu byly zveřejněny na našich webových 

stránkách a na nástěnce v budově školy. 

 

Přijímací zkoušky probíhaly ve stejném termínu jako na státních školách podle pokynů MŠMT 

o jednotné přijímací zkoušce. Pro první kolo přijímacího řízení byly stanoveny dva termíny: 

14. 4. 2020 a 15. 4. 2020, náhradní termíny byly stanoveny na 13. 5. 2020 a 14. 5. 2020. 

Testování proběhlo podle jednotného harmonogramu, písemné testy se konaly z českého jazyka 

a matematiky v rozsahu RVP ZV. 

Vzhledem k epidemii koronaviru byly stanoveny nové termíny. 8. 6. 2020 termín řádný a 23. 

6. 2020 náhradní. 

Do 1. kola přijímacího řízení se přihlásilo 56 uchazečů, přijímací zkoušku konalo 55 uchazečů 

v řádném termínu a jeden v náhradním, přijato bylo 55 uchazečů, zápisový lístek odevzdalo 35 

uchazečů. 

Proto byla vyhlášena další 3 kola přijímacího řízení, přihlásilo se celkem 26 uchazečů, přijímací 

zkoušku konalo 26 uchazečů a zápisový lístek odevzdalo 13 uchazečů. 

Celkem bylo přijato po přijímacích zkouškách 81 žáků, zápisový lístek odevzdalo 48 uchazečů. 

Uchazeči byli přijímáni podle následujících kritérií: 

1. Počet bodů dosažených v testech z ČJ a MA. Maximální počet bodů 100.  

Tato část se započítávala 60 %. 

2. Hodnocení výsledků z předchozího vzdělávání – průměr na vysvědčení 1. a 2. pololetí 

8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ – max. počet 25 (podle § 60 odst. 13 písm. a) 

školského zákona). 

Maximální počet bodů 67, započteno 40 %. 

Body z testů byly sečteny s body za prospěch ze ZŠ (bod 2). Z takto vzniklého pořadí bylo 

přijato 81 uchazečů, 1 uchazeč nesplnil podmínky přijímacího řízení. 
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Podmínkou přijetí byla zdravotní způsobilost potvrzená lékařem podle nařízení vlády č. 

211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném 

vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

Přijatí žáci byli rozděleni do dvou tříd – 1. A a 1. B. 

Na obor 53-41-H/01 Ošetřovatel (večerní studium) bylo pouze sedm přihlášek, a proto byl obor 

neotevřen. Na obor večerního studia 75-31-M/02 Pedagogika pro asistenty ve školství byla 

pouze jedna přihláška, takže obor byl také neotevřen. 
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3.4 Maturitní zkoušky 

Maturitní zkoušky se konaly podle vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování 

vzdělávání ve středních školách s maturitní zkouškou podle kalendáře maturitní zkoušky pro 

rok 2020 v jarním a podzimním zkušebním období. 

Předsedkyní maturitní komise ve třídě 4. A byla jmenována Mgr. Irena Moučková, učitelka  

Střední odborné škola ekonomiky a cestovního ruchu Jihlava. 

Předsedkyní maturitní komise ve třídě 4. B byla jmenována Ing. Ludmila Šichová, učitelka 

Střední odborné škola ekonomiky a cestovního ruchu Jihlava. 

 

V jarním termínu bylo přihlášeno k maturitní zkoušce celkem 22 žáků třídy 4. A – třídní učitelka 

Mgr. Jitka Turečková a 23 žáků třídy 4. B – třídní učitelka Mgr. Eva Langerová. 

 

Výsledky maturitní zkoušky jsou v následující tabulce: 

 

Jarní termín 2020 

Maturitní zkoušky ve třídě 4. A, 4. B. 

 

Přihlášeni Konali 
Prospěli 

s vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli 

Omluveni z části 
maturitní 
zkoušky 

45 45 1 19 25 0 

 

 

Podzimní termín 2020 

Maturitní zkoušky ve třídě 4. A, 4. B. 

 

Přihlášeni Konali 
Prospěli 

s vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli 

Omluveni z části 
maturitní 
zkoušky 

25 24 0 12 13 0 
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4. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

Vzhledem k odbornému zaměření školy se orientujeme především na oblast sociální.  

V této oblasti jsme navázali v uplynulém roce následující kontakty a pokračujeme v činnosti 

z minulých let: 

 Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina – dobrovolnická činnost studentů 1. a 

2. ročníků v domovech pro seniory, v pečovatelských domech a v Nemocnici Jihlava na 

ODN  

 Charita Jihlava – K centrum a Vrakbar – pomoc ohrožené mládeži - účast studentů starších 

18 let 

 Celoroční pomoc v sociální oblasti v péči o bezdomovce 

 Exkurze na Oddělení léčebné výživy v Nemocnici Jihlava v rámci souvislé praxe 2. ročníků 

 Denní a týdenní pobyt mládeže – pravidelná návštěva a zaměstnání handicapovaného dítěte 

 Charitativní sbírky a akce Oblastní charity Jihlava  

 

Akce odborných předmětů: 

 

I. Exkurze: 

exkurze: měsíc plnění: 

I. ročník: 

Školení BOZP září 

Dětský domov Telč září 

Nízkoprahové zařízení Zastávka Telč září 

Vrakbar Jihlava (charita) září 

Centrum pro rodinu – dobrovolnictví září 

Oblastní charita Jihlava  říjen 

Mikulášské besídky pro MŠ prosinec 

Klubíčko Jihlava (charita) leden 

 

II. ročník: 

Zdravotnická záchranná služba Vysočina září 

Týden duševního zdraví září 

Exkurze: Trojlístek - centrum pro děti a rodinu říjen 
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Výchovný ústav Černovice 

 

 

IIII.ročník:  

ZŠS Jihlava září 

KZŠ Jihlava září 

MŠ Demlova a SPC Jihlava září 

Sasov Centrum sociálních služeb září 

Hlídací centrum Dominiček září 

Lesní klub Hájenka říjen 

Montessori pedagogika Jihlava říjen 

Integrované centrum sociálních služeb Sasov říjen 

Exkurze: Domov Kamélie Křižanov a Dětský domov se školou  

Velké Meziříčí říjen 

Spolupráce se ZŠ speciální: 

 týden zdravé svačiny listopad 

 zdobení vánočního stromu na náměstí prosinec 

 

 

 účast na sportovních akcích a soutěžích v rámci praxe 

 účast na plaveckém výcviku celý rok 

 

Centrum pro rodinu – dobrovolnictví celý rok 

IV. ročník:  

Školení BOZP září  

Domov pro seniory Lesnov  říjen 

K - centrum říjen 

Tyfloservis listopad 

Mediační a probační služba listopad 

Logopedická poradna prosinec 

Základní škola speciální Jihlava leden 

Úřad práce Jihlava únor    
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Akce společenskovědních předmětů: 

 

Akce Termín 

Projektový den ke 30. výročí Sametové revoluce 18. 11. 2019 

Školní kolo olympiády v české jazyce Prosinec 2019 

DKO Jihlava – „Bílá nemoc“ 9. 12. 2019 

Oblastní kolo olympiády v českém jazyce 20. 1. 2020 

 

Podrobněji: 

18. 11. 2019 proběhl v rámci celé školy projektový den tematicky zaměřený na připomínku 30. 

výročí 17. listopadu 1989.  9. prosince 2019 navštívily 3. a 4. ročníky v DKO Jihlava divadelní 

představení „Bílá nemoc“ Divadla různých jmen a Divadla Radka Brzobohatého. 

V prosinci 2019 proběhlo školní kolo olympiády v českém jazyce a 20. ledna 2020 na 

Gymnáziu Jihlava oblastní kolo, v němž naši školu reprezentovala Markéta Křikavová ze třídy 

1. A. Umístila se na 8. místě (z 16 účastníků). 

Další plánované akce zhatila epidemie koronaviru. 

 

Akce cizích jazyků: 

Akce Termín 

Představení My Family and other animals 7. 11. 2019 

Exkurze do Vídně Prosinec 2019 

 

Podrobněji: 

2. A  a 2. B  se zúčastnily 7.11.2019 představení My Family and other animals v divadle 

Diod. V prosinci 2019 jsme podnikli exkurzi do Vídně. Přihlásili se studenti z různých tříd. 

Tato akce je pro studenty velmi oblíbená. Navštívili jsme troje vánoční trhy a nejznámější 

památky ve Vídni. Ostatní akce – například konverzace s rodilými mluvčími – se kvůli 

koronavirové pandemii nekonaly. 

Sportovní akce:  

Akce  Termín 

Vstupní prověrky září 2019 

Středoškolský pohár v atletice 18. 9. 2019 
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Běh spadaným listím 27. 9. 2019 

Středoškolský přespolní běh 2. 10. 2019 

Basketbal 8. 11. 2019 

Volejbal 26. 11. 2019 

Florbal 4. 12. 2019 

Podrobněji: 

Vstupní prověrky se konaly v září 2019: motorické testy (skok z místa, hod medicinbalem 

3 kg, člunkový běh). Následoval Středoškolský pohár v atletice, kterého se zúčastnilo 12 

žáků, 2 žáci se umístili na 2. místě v běhu na 60 m (M. Brychtová) a 100 m (P. Kasal). Září 

jsme zakončili tradičním Během spadaným listím – 27. 9. 2019 – běh kolem Staré plovárny, 

zúčastnilo se přes 50 žáků, zvítězila I. Březnová z 2. B. Na Středoškolském přespolním běhu 

se naši studenti neumístili. Úspěch jsme nezaznamenali ani v basketbalu, volejbalu, či 

florbalu. Lyžařský výcvikový kurz na Šacberku se neuskutečnil pro malý zájem žáků. Další 

plánované aktivity se neuskutečnily kvůli epidemii. 

Ostatní aktivity 

Akce sboru pod vedení o. Sroky Termín 

Jan Hanuš: Modlitby 73, chrám sv. Jakuba 26. 9. 2019 

Podzimní koncert na Domově mládeže 14. 11. 2019 

Tříkrálové zpívání u Matky Boží 9. 1. 2020 

Jan Hanuš: Modlitby 73, chrám sv. Jakuba, repríza 29. 1. 2020 

 

Adopce na dálku 

SOŠ sociální u Matky Boží Jihlava se i ve školním roce 2019/20 zapojila do projektu Adopce 

na dálku. Adoptovány byly 2 děti z Indie.  

Studenti adoptovali Sheryl Fernadesovou. Na každé dítě přispívají částkou 5.000,- Kč. 

Chlapce Ronsona Quadrose adoptovali učitelé a hradí náklady na adopci ve výši 5.000,- Kč.  

Příspěvky na adopci jsou zasílány na účet Arcidiecézní charity v Praze nejpozději do konce 

ledna každého školního roku.  

O různých událostech v životě dětí a jejich studijních pokrocích jsme pravidelně informováni 

dopisem od každého dítěte, ke kterému jsou přiloženy i výpisy známek a fotografie dětí i jejich 

škol. Obě děti též pravidelně přikládají své obrázky a přáním k Vánocům nebo Velikonocům. 

Tyto dopisy pak studenti překládají v hodinách anglického jazyka a následně jsou vyvěšeny na 

nástěnce. 
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Sběr bylin 

Studenti sbírají léčivé byliny pro LEROS – bylo odevzdáno 309 kg v hodnotě 15 458 Kč, tuto 

činnost organizuje pan B. Sroka. 

Spolupráce s Harz-Weser-Werkstätten 

V dubnu 2007 navštívil školu pan Bernd Goltermann, vedoucí Harz-Weser-Werkstätten 

z Osterode am Harz. Po předchozí korespondenci byla navázána spolupráce v oblasti praxe 

žáků naší školy, která stále pokračuje. V říjnu 2018 se zúčastnily dvě žákyně školy praxe 

v tomto zařízení, v únoru 2019 odjely na praxi další dvě žákyně třetích ročníků. Zlepšily si své 

jazykové znalosti a poznaly práci v sociální oblasti v zahraničí, jeden den pobytu strávily ve 

škole se sociálním zaměřením. Ve školním roce 2019/20 spolupráci bohužel přerušil koronavir. 

 

Projektové dny 

Výročí Sametové revoluce 

V září 2019 se členové studentského parlamentu dohodli, že společně s paní učitelkou 

Langerovou uspořádají projektový den k výročí Sametové revoluce.  

Na blížící se výročí upozornily studenty texty nalepené na stěnách schodiště. Nejprve byly 

vylepeny texty týkající se událostí roku 1939. Postupně se objevovaly další texty, které 

zachycovaly události roku 1989.  Současně zástupci parlamentu vymysleli aktivity, které by 

mohly proběhnout během projektového dne, a požádali vyučující, zda by se mohli zapojit a 

připravit si aktivity pro studenty. Jednotlivé aktivity si rozdělil přípravný tým. 

Dne 22. 10. 2020 čekal studenty naší školy zajímavý program. S paní učitelkou Malenovou 

mohli shlédnout dokument Z deníku Ivany A. a pak následovalo vyprávění osobních zážitků a 

diskuse k filmu. Paní učitelka Jakubíková studentům představila Chartu 77 a současně 

vyprávěla, jaký mělo podepsání této charty dopad na život chartistů. Ukázky vybavení 

domácností, rukodělné tvorby i ochutnávku tradiční nedělní bábovky nabídla studentům paní 

učitelka Kittlerová s pomocí paní učitelky Jarošové. S paní učitelkou Janovou, které pomáhala 

paní učitelka Kočí, se studenti mohli začíst do denního tisku a prolistovat si časopisy 

vycházející v době před listopadem 1989. Největší zájem byl o časopis Mladý svět, na jehož 

titulní straně byla vycházející hokejová hvězda Jaromír Jágr.  

Prakticky byl pojat workshop pana učitele Voneše, který studenty seznámil s technickými 

vymoženostmi tehdejší doby, jako byl magnetofon, staré rádio a na závěr si mohli studenti 

zahrát staré PC hry. Svou zručnost i umělecké vlohy využili ve workshopu paní učitelky 

Langerové, kde si zkusili vytváření samizdatové literatury. Největším oříškem se ukázalo být 
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vkládání papírů s kopírovacími listy tak, aby se text propsal na správnou stranu. Nepříjemné 

bylo pro některé také to, že psací stroje nemají klávesu delete. Přesto vznikla velmi pěkná díla, 

někteří dokonce stihli vymyslet i vlastní kratičké básně.  

Patrně největší úspěch měla branná výchova v podání paní učitelek Šimkové a Krajíčkové, které 

ověřily nejen vědomosti, ale také schopnost obléci si připravené protichemické pomůcky 

(včetně plynové masky) na čas.  

Zástupci parlamentu všem vyučujícím vydatně pomáhali, a aby připomněli předlistopadovou 

dobu, všichni se oblékli do svazáckých nebo pionýrských krojů.  

Oslavy byly zakončeny mší svatou v kostele Sv. Jakuba, kterou koncelebrovali pater Bohdan 

Sroka a pater Marian Jiří Husek, O.Praem. 

  

Gaudeamus  

Cíl: Seznámit studenty naší školy se studiem na VOŠ, VŠ se zaměřením na sociální, zdravotní 

a pedagogickou oblast.   

Studentky si na 29. 11. 2019 připravily prezentaci VOŠ a VŠ a pozvaly naše bývalé absolventy, 

kteří studují danou vysokou školu a zároveň i absolventy VŠ.   

Celý projekt probíhal ve třech učebnách, kde byly formou prezentace představeny jednotlivé 

školy. Následně studenti těchto škol pohovořili o současném vzdělávání, výhodách, 

nevýhodách, radostech i strastech daného studia a poté absolventi pohovořili o své práci, kterou 

vykonávají v daném oboru. V závěru byl prostor pro diskusi, kterou studenti plně využili.  

Kladně hodnotím provázanost teoretické přípravy studentek s praktickým propojením 

z reálného života. Projekt byl určen pro všechny studenty naší školy. Příště bychom zvolili účast 

pouze 4. ročníků, neboť nižší ročníky nemají ještě tolik informací o maturitním vzdělávání. 

Foto najdete v příloze.  

 

Projektový den s vánoční tematikou 

Poslední předvánoční školní den připravil parlament a vyučující vánočně laděný projektový 

den. Studenti si mohli vybrat z několika aktivit a naučit se techniku patchworku, vyrobit svým 

blízkým náramek nebo krásnou jmenovku na dárek. Pokud si chtěli odpočinout, mohli zvolit 

relaxaci s paní učitelkou Krajíčkovou, nebo si poslechnout zajímavé povídaní o léčivé síle čajů 

a éterických olejů doplněné praktickými ukázkami. Děvčatům byl určen workshop s 

kosmetičkou a vizážistkou, které poskytly nejen rady, ale také umožnily si některé věci osobně 

vyzkoušet. 
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V závěru projektového dne čekalo studenty překvapení v podobě koled, které zpívali studenti 

4. ročníků. Během zpívání se objevil anděl, který dovedl studenty až k živému betlému, který 

připravili vyučující. Zde všichni zazpívali pár koled a popřáli si poklidné a šťastné Vánoce. 
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5. Realizované projekty financované z cizích zdrojů 

Název projektu: Odsun Němců z Jihlavska 

Evidenční číslo projektu: 408/2020 

Účelové určení příspěvku: bez omezení 

Doba realizace projektu: od 1. 9. 2020 do 31. 5. 2021 

Poskytovatel dotace: RENOVABIS        

Rozdělovatel dotace: komise ČBK pro rozdělování finančních prostředků katolickým školám 

poskytnutých sdružením RENOVABIS  

 

Stručný přehled aktivit za školní rok 2019/2020:  

 podána žádost o příspěvek RENOVABIS na rok 2020/2021 (březen 2020) 

 přidělení finanční částky 69 440 Kč na předložený projekt (květen 2020) 

 

Hlavním cílem projektu je zvýšení vzdělanostní úrovně žáků v oblasti historie, se 

zaměřením na odsun Němců z Jihlavska.  

Stručný obsah projektu:  

1. filmová projekce krátkého dokumentárního filmu (KINO Dukla Jihlava)  

2. sběr faktů – časová osa  

3. zpracování faktů – myšlenková mapa  

4. tvorba výtvarných doprovodných ilustrací  

5. příprava a tisk kalendáře se shrnujícími fakty o odsunu Němců z Jihlavska 

6. realizace projektového dne 

 

Téma odsun Němců z Jihlavska navazuje na ŠVP školy a má mezipředmětový přesah. 

Problematiku týkající se historie odsunu Němců z Jihlavska v květnu 1945, je možné zahrnout 

do obsahu učiva RVP Sociální činnost 75-41-M/01 a přispět k naplnění obecných cílů 

vzdělávání těchto předmětů: dějepis, český jazyk a literatura, křesťanská etika, základy filosofie 

a sociologie, občanská nauka, německý jazyk a výtvarná výchova s metodikou. 

 

Výroční zpráva za školní rok 2019/2020 za projekt Šablony II.  
 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016234  

Název projektu: Podpora pedagogů II.  
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Začátek realizace: 1. 9. 2019   

 

Co se podařilo zrealizovat?  

2.III/7 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin  

 cizí jazyky, osobnostně sociální rozvoj – 6 pedagogů  

 kariérové vzdělávání – 1 pedagog rok dvouletého studia Výchovného poradenství  

2.III/15 Zapojení odborníka z praxe do výuky v SŠ – v předmětu Výtvarná výchova  

2.III/16 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů – Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum 

Jihlava  

2.III/18 Využití ICT ve vzdělávání v SŠ – nákup tabletů pro účely zlepšení výuky  

2.III/22 Projektový den mimo školu –  8mička Zóna pro umění Humpolec   
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6. Prevence sociálně patologických jevů 

6.1 Preventivní aktivity pro žáky ve výuce, které jsou nebo nejsou součástí 

učebních osnov (aktivity, které nereagují na aktuální problémy) 

Název aktivity  Zaměření (např. prevence 
drogových závislostí, 
šikany…)  

Datum 
konání   

Věková 
skupina 
/počet 
žáků  

Realizátor  

Adaptační kurz 
prvních ročníků  

Organizace volného 
času, pevence šikany....  

Září - 2019  15-
17/45  

SOŠ sociální u Matky Boží Jihlava  

Beseda, info  Informace 
o dobrovnolnické činnosti, 
nábor dobrovolníků – 
organizace volného času  

Září - 2019  16-
18/100  

Centrum pro rodinu Jihlava  

 Beseda,  info  Návštěva Bílého kruhu 
bezpečí – pomoc obětem 
násilí  

Listopad - 
2019  

18- 19/ 
47  

BKB Jihlava  

Pomoc při 
realizaci 
programu pro 
ADAPTU  

Integrace, organizace 
volného času - pomoc při 
realizaci projektu pro 
mentálně handicapované na 
hradě Roštejn  

Listopad - 
2019  

15-
19/12  

Adapta – Jihlava  
  

Projektový den 
k výročí 17. 
listopadu  

Branná výchova  
Samizdat – tvorba  
Představení tehdejší techniky 
- počítače  
  
  

Listopad - 
2019  

15-
19/210  

Realizace – vyučující SOSMB, 
studentský parlament  
  
  
  

Projektový den  
  

Kurz kineziotapingu 1. část 
pro zájemnce 3. a 4. ročník  
Kavárna  
Relaxační koutek  
Patchwork  
Tvorba náramků z minerálů  
Aromaterapie  
  

Prosinec - 
2019  

15-
19/210  

Epostape – Jaroslav Suchan, Karel 
Bořil  
SOŠ sociální u Matky Boží 
Jihlava,   
Petra Reitermanová, Kristýna 
Pokorná  

Beseda, info  Návštěva Krizového 
centra J.J.Pestalozziho Jihlava 
– poskytuje 
poradenské, sociání a 
vzdělávací služby osobám v 
akutní krizi  

Prosinec - 
2019  

16-
18/60  

Krizové 
centrum J.J.Pestalozziho Jihlava  

Návštěva ÚP 
Jihlava  

Volba povolání, sociální 
zabezpečení, trh práce  

Únor  
- 2020  

18-
19/47  

Úřad práce Jihlava  
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Nouzový stav  Zapojení studentů do pomoci 
v zařízeních sociálních služeb 
a nemocnicích v období 
karantény  
Šití roušek pro nemocnici 
a zařízení  sociálních služeb  

Březen - 
květen 2020 

15-
16/46  

Nemocnice Jihlava  
DPS Velké Meziříčí, DPS 
Havlíčkův Brod, DPS Moravec  

Participace na 
akcích (Květinový 
den, Světluška, 
Dětské centrum 
- dobrovolnictví.. ) 

Tolerance, altruismus, 
prevence xenofobie atd.  
  

během 
školního 
roku  
2019/20  

15-
19/60  

Občanská sdružení a státní 
organizace  
  

tělovýchovné 
aktivity (sportovní 
kurzy, běh 
spadaným listím)  

Zdravý životní styl, 
skupinová kooperace, 
zvládání náročných situací, 
protidrogová prevence  

říjen   
2019  

15-
19/90  

Škola , AŠSK  

 
 

6.2 Výskyt sociálně patologických jevů ve škole 

Zameškané 
hodiny 
celkem/ na 
žáka   

snížená 
známka 

z chování  

neomluvené 
hodiny  

alkohol  kouření   ostatní 
drogy  

agresivní 
formy 

chování 
vč. 

šikany  

krádeže  
hodiny  žáci  

1.pololetí    
9  387  21  

žá
k

ů
  

p
ří

p
ad

ů  

žá
k

ů
 

p
ří

p
ad

ů  

žá
k

ů
 

p
ří

p
ad

ů 

žá
k

ů
 

p
ří

p
ad

ů 

žá
k

ů
 

p
ří

p
ad

ů 15135/79,66   

2.pololetí  

  6  287  4  
5799/30,68  

celkem    
  

15  674    0  0  15  5  1  1  4  2  0  0  

 

6.3 Další činnosti školní preventivní strategie 

1. Péče o květiny ve třídách a na chodbách.  
2. Podílení se na estetické výzdobě kmenových tříd a chodeb ve spolupráci s kabinetem 

výtvarné výchovy.   
3. Zjišťování možností využití volného času v regionu – divadla, kina, sportování, besedy, 

koncerty apod. Zveřejňování těchto informací bude na nástěnce vedle sekretariátu a na 
www.sosmb.ji.cz.  

4. Organizační zajištění MIKULÁŠSKÉ NADÍLKY VE ŠKOLKÁCH, zpívání DPS 
Lesnov  

5. Spolupráce při realizaci sbírek a pomoc při realizaci programu pro ADAPTU.  
6. Zajišťování návštěv přednášek, besed, filmových, divadelních i hudebních představení 

ve spolupráci s vedením školy, učiteli jazyků.  
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7. Seznamování všech vyučujících s možnostmi dalšího vzdělávání v rámci DVPP.  
8. Studium materiálů (www.pppaspcvysocina.cz) a MŠMT (www.msmt.cz).  
9. Prezentace školy na výstavách a burzách škol (pomoc studentů)  
10. Vypracování hodnocení preventivní strategie a odeslání oblastnímu metodikovi 

preventivních aktivit.  
11. Sběr bylin.  
12. Pěvecký sbor.  
13. Projektový den k výročí 17. listopadu – organizováno studentským parlamentem a 

učitelským sborem  
14. Projektový den – Kineziotaping  
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7. Další vzdělávání pracovníků, vzdělávání v rámci celoživotního 

učení 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Školní rok 2019/2020 
 

Datum Pořadatel Akce Rozsah 
(hod) 

Cena 
(s 

DPH) 

Číslo 
akreditace 

Jméno 

7. 11. 
2019 

 

Chaloupky, 
o.p.s. 

Ekologická 
konference 
Vykev 2019 

 

8  20323/2006
-25 

RNDr. Jitka 
Macháčková 

27. 11. 
2019 

NIDV Konzultační 
seminář pro 
management 

škol 
 

4  19-30-24-
AM -01/6 

PhDr. Marie Hornová 

14. 2. 
2020 

Národní 
podpůrné 
středisko 

pro 
eTwinníng 

v ČR 

Metodický 
seminář 

eTwinning pro 
začátečníky 

7   Mgr. Petra Jarošová 
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Další vzdělávání nepedagogických pracovníků 

 
Školní rok 2019/2020 

 
Datum Pořadatel Akce Rozsah 

(hod) 
Cena Číslo  

akreditace 
Jméno 

18.4.2019 Jídelny.cz Hygienické 
minimum ve 
stravovacích 

službách 

90 min   Blanka Milfaitová 
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8. Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů při plnění úkolů ve 

vzdělávání 

Ve druhém ročníku probíhá praxe v Nemocnici Jihlava pod vedením učitelky odborné přípravy. 

Žáci jsou rozděleni po jednotlivých odděleních. 

V únoru a červnu je jeden týden druhých ročníků věnován odborné praxi, která v roce 2020 

probíhala také ve spolupráci s Nemocnicí sv. Zdislavy, a.s., Mostiště. 

Ve třetím ročníku je praxe organizovaná ve školských zařízeních. V září proběhne společná 

návštěva školských zařízení, žáci se seznámí s prostředím, s hygienickými a základními 

pracovně-právními předpisy a s náplní práce asistentky. 

Od října probíhá asistentská práce pod vedením učitele v jednotlivých školských zařízeních a 

v březnu je 14 dní věnováno odborné praxi. Školské zařízení pro odbornou praxi si žáci mohou 

zvolit podle místa svého bydliště. 

Ve čtvrtém ročníku probíhá učební i odborná praxe v sociálních zařízeních. Ve školním roce 

2019/20 jsme spolupracovali s těmito zařízeními: 

 Erko – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Jihlava  

 Domov pro seniory Stříbrné Terasy, o.p.s., Jihlava  

 Domov pro seniory – Lesnov, p.o.  

 Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, p.o.  

 ŽIVOT 99 – Jihlava, z.ú.  

 Denní a týdenní stacionář Jihlava, p.o.  

 Diecézní charita Brno – Oblastní charita Jihlava – Domácí hospicová péče 

Bárka  

 Diecézní charita Brno – Oblastní charita Jihlava – Adapta Jihlava  

 Diecézní charita Brno – Nesa – denní stacionář, Velké Meziříčí  

 Diecézní charita Brno – Oblastní charita Jihlava  - Denní stacionář Pohodář, 

Luka nad Jihlavou  

 Diecézní charita Brno – Oblastní charita Jihlava – Dům s pečovatelskou službou 

Telč  

 Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8, p.o. – Denní stacionář  

 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10 – Domov pro seniory 

Vršovický zámeček  

 Domov pro seniory Havlíčkův Brod, p.o.  
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 Oblastní charita Havlíčkův Brod – Astra – denní centrum pro seniory  

 Oblastní charita Třeboň – sociálně terapeutická dílna Motýl  

 Domov pro seniory  Velké Meziříčí, p.o.  

 Sociální centrum města Světlá nad Sázavou – denní stacionář  

 Město Polná – Pečovatelská služba  

 Pečovatelská služby Třešť  

 Městys Batelov – Dům s pečovatelskou službou  

V lednu žáci naší školy opět pomáhali při Tříkrálové sbírce ve svém volném čase – v Jihlavě i 

v místech svého bydliště. 

V druhém pololetí naše plány nabourala epidemie koronaviru. Na druhou stranu došlo 

k zapojení našich žáků v různých zařízeních, kam byli povolání či se dobrovolně přihlásili: 

Seznam povolaných studentů a dobrovolníků  

Číslo  Jméno a příjmení  Ročník  Název/ typ zařízení  „Stav“ studenta  

1.  Marie Prokopová    

4. A  

  

  

  

Domov pro seniory 

Velké Meziříčí p.o.  

  

  

  

  

  

povolány  

2.  Miroslava Brožová  

3.  Jana Králová  

4.  Monika Peterková    

4. B  5.  Natálie Smejkalová  

6.  Julie Bartušková  

7.  Monika Vidláková  3. A  

8.  Tereza Čechová  

9.  Eliška Lavičková  3. B  

10.  Kateřina Balcarová    

4. A  

Senior Home Telč 

s.r.o.  11.  Nikola Jarolímková  

12.  Klára Huková  3. A  Nemocnice 

Jihlava p.o.  

dobrovolník  

13.  Aneta Vendlová    

4. A  

  

Domov pro seniory 

Havlíčkův Brod p.o.  

  

povolány  14.  Kateřina Kubátová  

15.  Pavla Špilková  

16.  Monika Ondráčková  3. B  dobrovolník  

17.  Josef Sobotka  4. B  Charitní domov 

Moravec  

povolán  
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9. Výroční zpráva Domova mládeže za školní rok 2019/20 

9.1 Charakteristika zařízení 

Náš domov mládeže je školské zařízení, které zabezpečuje žákům během školního roku 

ubytování, výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost středních 

škol a vyšších odborných škol. 

Adresa:        Křížová 12, 586 01 Jihlava 

Provozovatel: Střední odborná škola sociální u Matky Boží 

Fibichova 67 

586 01 Jihlava 

Ředitelka školy:    PhDr. Marie Hornová, od 1. 7. 2020 Mgr. Lukáš Válka 

Vychovatelé:      Mgr. Jana Kuncová   Věžnice 82, PSČ 582 52 

         Mgr. Rita Brathová   Kosmákova 45, Jihlava 586 01 

         Lenka Vetchá     Vodičkova 30, Praha I 110 01 

Bezpečnostní pracovnice: Pavla Kymlová    Komárovice 20, Brtnice   

Telefon:       562 401 025     603 544 024 

E-mail:       domov@sosmb.ji.cz 

Odpad:    tříděný odpad je ukládán do kontejnerů a odvážen jednou týdně. 

Zdroj vody:  DM je napojen na městský vodovodní řád. 

Odpadní vody: DM je napojen na městský kanalizační řád. 

 

Hygienické požadavky DM splňují příslušná ustanovení vyhlášky č. 410/2005 Sb., o 

hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a 

vzdělávání dětí a mladistvých. 

 

Popis zařízení: 

 DM, který je součástí Střední odborné školy sociální u Matky Boží v Jihlavě, tvoří 

samostatná budova a jídelna, která se nachází nedaleko. 

 Ubytování je provozováno v přízemí, prvním a druhém patře bez výtahu v pokojích I. 

kategorie (1 - 2 lůžka na pokoji) a II. kategorie (více než 3 lůžka na pokoji). 

 DM disponuje vlastní kaplí (mše svatá je slavena každé pondělí v 19 hodin), dále 

divadelním sálem, knihovnou, studovnou a 2 kuchyňkami. 

 Pedagogickou činnost zajišťují 3 vychovatelky. 
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 Provozní činnost zajišťují správní zaměstnanci: Vladimír Veselý - správce budovy, 

Marie Kůsová - uklízečka 

 

Předmět činnosti: 

 Na DM je provoz po celý školní rok mimo prázdniny, soboty, státní svátky a volné dny 

vyhlášené ředitelkou školy. 

 DM je školské výchovné zařízení, které poskytuje žákům a studentům ubytování, 

výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost středních škol 

a vyšších odborných škol. Vede žáky a studenty k plnohodnotnému využívání volného 

času formou zájmových činností. 

 Provoz DM se řídí denním režimem. 

 Ubytovaným žákům a studentům zajišťuje DM stravování ve školní jídelně, která se 

nachází v blízkosti DM. 

 Vnitřní řád DM je zpracován v souladu s ustanovením § 30 zákona č. 561/2004 Sb., 

školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s příslušnými ustanoveními 

vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a 

školských účelových zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 107/2005 

Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 84/2005 Sb., o 

nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích 

zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 

410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven 

pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Jiné aktivity - poskytované v rámci doplňkové činnosti: 

 ubytování na akce předem objednané 

 rekreační ubytování v době prázdnin 

 

Ubytování: 

Režim ubytování: 

 Zájemci o ubytování se přihlašují na Domově mládeže nebo ve škole SOŠS u Matky 

Boží, kde obdrží přihlášku, kterou po vyplnění odevzdají. 

 Ubytování lze zájemcům poskytnout, pouze do výše povolené kapacity DM. 

 Ubytování žáků a studentů není nárokové. 
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 Přihláška k ubytování v DM platí jeden školní rok. 

 DM je v provozu po celý kalendářní rok s výjimkou prázdnin. 

 Ubytovaní se řídí předem stanovenými pravidly. 

 

Způsob úhrady za ubytování: 

 Úhrada za ubytování je dána ceníkem „Ceny ubytování v domově mládeže“ platným od 

1. 9. 2006. Ceník je zpracován v souladu s ustanovením § 5 odst. 4 vyhl. č. 108/2005. 

 Platby za ubytování musí být uhrazeny nejpozději do 20. dne kalendářního měsíce, před 

započetím měsíce, kterého se platba týká. 

 

9.2 Hodnocení výsledků výchovně vzdělávací činnosti 

9.2.1 Úvod 

Školní rok 2019 - 2020 byl zahájen s 59 žáky (53 dívek a 6 chlapců). Žáci byli rozděleni do 2 

výchovných skupin. V průběhu 1. pololetí se celkový počet ubytovaných snížil o 6 žáků a 5 

nových žáků nastoupilo ubytování na DM. V 2. pololetí nastoupily ještě 2 žákyně, kapacita 

DM byla plně naplněna, celkový počet ubytovaných byl 60 žáků. 12 žáků ubytování ukončilo 

složením maturitní zkoušky, ze SOŠS 9 žáků, SUŠG 1 žákyně, SUPŠ Helenín 1 žákyně a 

SŠPTA 1 žák. Stav ubytovaných na DM k 30. 6. 2020 byl 48 žáků (45 dívek a 3 chlapců). 

Žáků ze Střední odborné školy sociální u Matky Boží byla ve školní  roce na DM ubytováno 

30, z toho 28 dívek a 2 chlapci, z ostatních škol také 30, z toho ze Střední umělecké školy 

grafické 26 žáků, 23 dívek a 3 chlapci. Dále byla na DM ubytovaná 1 žákyně z Trivisu, 1 žákyně 

z Vyšší odborné školy sociální, 1 žák ze Střední školy průmyslové, technické a automobilní 

Jihlava a 1 žákyně ze Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava – Helenín.  

9.2.2 Základní úkoly výchovně vzdělávací činnosti na školní rok a jejich plnění 

Hlavní úkoly výchovně vzdělávací činnosti, které vycházejí z Koncepce výchovy v DM, 

stanovené ročním plánem práce a rozpracované v měsíčních plánech a v plánu činnosti v oblasti 

protidrogové prevence, byly splněny. 

Největší pozornost byla kladena na plnění studijních povinností žáků, na dodržování studijní 

doby a klidu na DM po dobu studia. Žáci byli upozorňováni na omezení užívání PC a notebooků 

po dobu povinného studia.  

U žáků vyšších ročníků přispělo výchovné působení k prohloubení jejich profesionální 
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orientace, ke zdravému životnímu stylu a samostatnému rozhodování s uvědomováním si 

vlastní odpovědnosti. 

 

9.2.3 Studijní činnost 

Přehled studijních výsledků I. výchovné skupiny: 

kategorie průměr vyznamenání neprospělo 
snížená známka 

z chování 
dívky 1,74 10 2 0 

chlapci 2,12 0 0 0 
SOŠSMB 1,77 10 2 0 

SUPŠ Helenín 
(nehodnoceno) 

0 0 0 0 

 

Přehled studijních výsledků II. výchovné skupiny: 

kategorie průměr vyznamenání neprospělo 
snížená známka 

z chování 
SUŠG (dívky) 1,7 6 4 0 

TRIVIS 1,27 1 0 0 
VOŠS 

(nehodnocena) 
0 0 0 0 

SŠPTA 
(neuvedeno) 

0 0 0 0 

 

Studijní výsledky II. výchovné skupiny uvedené v tabulce jsou pouze za 1. pololetí, žákům 

6. 3. 2020 začaly jarní prázdniny a následovala distanční výuka z důvodu pandemie. Z dalšího 

šetření bylo zjištěno, že výsledky žáků zůstali přibližně stejné jako v prvním pololetí, nikdo 

nepropadl a všichni postoupili do vyššího ročníku. 

Ze zkušenosti s žáky ubytovanými na DM vyplývá, že se žáci od 2. ročníku více snaží, 

ujasnili si své budoucí zaměření a další následná studia. Více využívají čas na studium, četbu 

a následně na přípravu na maturitu. 

Na dosažených výsledcích žáků se podíleli svým přístupem i jednotliví vychovatelé ve 

spolupráci s rodiči, stejně jako odpovídající materiální, prostorové a časové podmínky, které 

mají žáci v DM vytvořeny. 

9.2.4 Zájmová činnost 

Zájmová činnost se podílela na obnově fyzických a duševních sil žáků a pozitivně ovlivňovala 
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realizaci výchovně vzdělávacích cílů. Uvedené informace shrnují období do 6. 3. 2020, kdy 

žákům začali jarní prázdniny. Následně z důvodu pandemie měli žáci distanční výuku a nebyli 

do konce školního roku na domově mládeže.  

Domov mládeže se zapojil do projektu ŠABLONY II., v podzimním období se uskutečnil I. 

PROJEKTOVÝ DEN, od ledna 2020 byla zahájena šablona DOUČOVÁNÍ, DECHOVÁ 

TERAPIE, DRAMATICKÝ PROJEV, HLASOVÁ TECHNIKA. V týdnu před jarními 

prázdninami byl realizován II. PROJEKTOVÝ DEN. 

Žákům byl nabídnut sportovní kroužek, výtvarný neboli kroužek ručních prací, kulturní a 

filmový kroužek. Z nabídnutých byl největší zájem o sportovní aktivity, zapojilo se 39 žáků. 

Na začátku školního roku se podařilo domluvit pro skupinu žáků docházení 1x týdně do 

posilovny. Tuto možnost využilo celkem 14 žáků, z toho 7 chodilo pravidelně, ostatní občas. 

Žáci hráli stolní tenis, po přestěhování do vestibulu DM, později za oponu, do hry se zapojilo 

celkem 8 žáků. U žáků vyvolal velký zájem fotbálek umístěný ve studovně, do hry se zapojilo 

14 žáků, nejčastěji ale hráli chlapci. V listopadu se uskutečnil turnaj, zapojili se žáci z 8 

pokojů, tj. polovina ubytovaných. V průběhu celého školního roku žáci chodili běhat, bruslit 

nebo jezdit na skateboardu na dráhy do sportovního areálu Heulos, někteří z nich využili i 

bruslení na zimním stadiónu. Vodní ráj navštívilo 9 žáků, pro DM byly zakoupeny volné 

vstupenky. Někteří získali volné vstupné za účast v charitativních sbírkách, do bazénu 

Rošického chodily pravidelně 3 dívky. Žáci ve volném čase cvičili na RHB míčích, rotopedu 

a orbitreku, 3 se zapojili do pravidelného cvičení při hudbě ve studovně na žíněnkách, někteří 

pravidelně cvičili na pokoji, 2 docházely na Body forming. Žáci dále využívali dvorek DM, 

kde v případě pěkného počasí hráli volejbal, přehazovanou a badminton.  

Do výtvarného kroužku a kroužku ručních prací se během školního roku zapojilo 30 žáků. 

Žáci aktualizovali nástěnky, přispěli k výzdobě DM. Využili bohaté nabídky materiálů 

(korálky, drátky, bavlnky, barvy na sklo, voskovky, barevné papíry) a pomůcek k výrobě 

drobných dárků, vánočních přání. Žáci pracovali s tavnou pistolí, šili na šicím stroji. 2 dívky 

ušily kostýmy na akci „Stezka odvahy“, kterou připravilo 6 žáků třetího ročníku, zapojilo se 

25 žáků. Při podzimním vystoupení sboru SOŠS byl realizován I. PROJEKTOVÝ DEN. Žáci 

pomáhali s přípravou, vytvořili dekoraci, plakát, obsluhovali v kavárně, jeden žák celou akci 

zdokumentoval, pomohli s úklidem, celkem se zapojilo 17 žáků. Na výrobě adventních věnců 

se podílelo 17 žáků. Do zdobení perníčků se zapojilo 16 žáků.  

Žáci využívali možnosti chodit na představení v HD, pro žáky DM byly k dispozici 4 
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permanentky, dle nabídky chodili i na last minute do HD a na zábavné pořady do DKO. Žáci z 

grafické školy docházeli do školy na animace, figurální kresbu, fotografování. V říjnu byli 

žáci pozváni na prohlídku kláštera, zájem projevilo 13 žáků. 

V rámci filmového kroužku žáci společně shlédli vánoční pohádku a další přínosné filmy, o 

kterým si mohli společně popovídat, k dobré atmosféře přispěno i malé pohoštění.  

V kapli DM byla každé pondělí slavena mše svatá. Hrou na kytaru a zpěvem doprovázeli 

mladí z farnosti.  V kapli se uskutečnilo podzimní zpívání sboru v rámci projektového dne za 

účasti rodičů a příbuzných žáků. Od října začali 2 žáci pravidelně chodit do taneční a hudební 

skupiny křesťanské mládeže Fusion, s vedoucím této skupiny byla domluvena zkouška sboru 

také na DM. Uskutečnil se tak II. PROJEKTOVÝ DEN, za velké účasti žáků domova, bylo 

zajištěno pohoštění a na závěr se uskutečnil turnaj ve fotbálku. Celá akce byla velice pozitivně 

hodnocena, byla velkým přínosem pro naše žáky a bylo přislíbeno opakování akce opět na 

domově v příštím školním roce. V tomto školním roce na DM docházela pí Čiháková na 

výuku hry na klavír, účastnilo se 8 žáků z DM. Klavír v kapli a ve studovně žáci využívali ke 

hraní a procvičování písní. Ke společnému zpívání žáci využívali i reproduktor s mikrofonem 

ve studovně. 1 dívka se zapojila do hudební kapely. V předvánočním období se uskutečnila 

společná vánoční večeře, v úvodu bylo malé hudební vystoupení, 1 dívka zahrála na klavír a 1 

na flétnu, společně jsme si zazpívali vánoční koledy. Žáci 1. ročníku pod vedením 

vychovatelky připravili slavnostní tabuli. Žáci byli vyzváni k vánoční výzdobě pokojů, do 

soutěže se zapojili žáci z 9 pokojů. V předvánočním období jim byla nabídnuta prohlídka 

jihlavského podzemí, účastnily se 4 dívky. 

V průběhu školního roku se 7 žáků zapojilo do dobrovolnické činnosti. Zájemci se účastnili 

připravených seminářů, pravidelně chodili i do Domova důchodců, Centra pro rodinu a do 

ERKA, pomáhali slabším žákům s přípravou do školy a učením, nabízeli volnočasové 

aktivity. 6 dívek se zapojilo do Tříkrálové sbírky a 6 dívek do sbírky nevidové, z toho 2 dívky 

byly oceněny jako „Nejlepší v kraji Vysočina“ a v rezidenci primátora hl. města Prahy 

převzaly ocenění.  2 dívky se zapojily do sbírky pro krizové centrum. Žáci pomáhali na akcích 

pro charitu.  

Žáci navštěvovali městskou knihovnu a knihovnu DM. Od ledna byla zahájena šablona 

DOUČOVÁNÍ, žáci si procvičovali AJ, NJ a podle domluvy i další předměty, do 

pravidelných vyučovacích hodin se zapojilo 10 žáků. Dále šablona DECHOVÁ TERAPIE a 

HLASOVÁ TECHNIKA, pod vedením odborníka se zlepšovali ve svém hlasovém projevu. 
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Zájem žáků byl i o DRAMATICKÝ PROJEV, odborníkem z praxe bylo vybráno básnické 

dílo K. J. Erbena „Kytice“, do těchto šablon se zapojilo 14 žáků.  Možnosti absolvovat 

masérský kurz využilo 6 žáků z DM, na tejpovací kurz se přihlásily 3 dívky, 8 dívek chodilo 

na kurz znakové řeči, několik žáků si během školního roku udělalo autoškolu. 

1 dívka chodila do kláštera na setkání mládeže Frmol, každou druhou středu v měsíci se v 

kostele u Matky Boží konaly „chvály“, účast žáků byla dobrovolná.  

V kapli DM se na svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, konala pouť a byla slavena poutní mše 

svatá. Mši svatou provázely zpěvem a hrou na kytaru mladí z farnosti, žáci v té době nebyli na 

domově. Na závěr bylo vyjádřeno poděkování otci Srokovi za jeho službu, bylo připravené 

malé pohoštění.  

Na závěr je nutné říct, že žáci tráví hodně času na sociálních sítích, jsou online na Facebooku. 

Internet využívají hlavně pro studijní účely, dívky z VOŠ, grafické školy mají od svých učitelů 

zadání konkrétních úkolů, vypracovávají projekty, seminární práce, připravují semináře. 

 

9.2.5 Organizace a řízení výchovně vzdělávací činnosti 

Základem organizace výchovně vzdělávací činnosti byla výchovná skupina a režim, který si 

vychovatel vytvořil na základě vlastních představ o naplnění cílů výchovné práce a za podpory, 

kterou měl ve vnitřním řádu DM. 

Zásada, že tam, kde je ubytováno téměř 60 žáků v dospívajícím věku z různorodých škol, 

rodinného a sociálního prostředí a s různou úrovní vnitřní sebekázně, je zapotřebí nejen jasné 

vymezení, ale i vyžadování určitých pravidel a norem chování a jednání, se dlouhodobě ukázala 

jako nezbytná a s narůstajícími problémy ve společnosti, které se odrážejí i v této generaci žáků, 

dokonce jako primární pro naplnění cílů, které DM v systému školství má. 

K pochopení této zásady je potřeba každoročně získávat i některé rodiče žáků. Bez pravidelné 

a promyšlené práce právě s rodiči žáků by naplňování cílů výchovně vzdělávací činnosti bylo 

jen velmi obtížné. Proto vedení DM usilovalo o soustavnou a včasnou informovanost rodičů o 

chování, jednání a o dosahovaných studijních výsledcích. Tato spolupráce se dařila. 

Vztahy se školami byly zabezpečovány jednak na stupni vedení školy-vedení DM, dále také na 

úrovni vychovatel-třídní učitel.  

Požadovaným způsobem v rámci daných, zejména finančních možností, byla zabezpečována 

protidrogová prevence, a to zejména ze strany jednotlivých vychovatelů. Uplatňována byla 

osvědčená metoda, že pokud nenabídneme činnost žákům my, nabídne ji někdo jiný nebo si je 
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sami vyhledají. 

 

Chování a jednání žáků, v průběhu celého školního roku, bylo u většiny ubytovaných v 

souladu s pravidly VŘ DM.  

V průběhu školního roku vychovatelky řešily přestupky, které nedosáhly takové závažnosti, 

ale bylo nutné žáky napomenout a upozornit na dodržování pravidel. Jednalo se zejména o: 

 pozdní příchody z vycházek  

 nezdravení dospělých 

 nepřezouvání se, nošení obuvi na pokoje 

 nevynášení koše 

 nedodržování večerky, sprchování se nebo hlučné chování žáků na pokojích po 

večerce 

Opakem bylo jednání žáků, kteří se zapojovali do nabízených aktivit, spolupracovali, byli 

ochotní pomoci nebo i nalezené věci odevzdali v kanceláři.  Byla udělena pochvala: 

 za dodržování pořádku na pokoji – 38 žáků 

 za přípravu a realizaci „stezky odvahy“ – 6 žáků 

 za pomoc při realizaci I. projektového dne – 17 žáků 

 za Tříkrálovou sbírku – 6 žáků 

 za výrobu adventních věnců, zdobení perníčků – 33 žáků 

 za vánoční výzdobu pokojů, které se zapojily do soutěže a vyzdobili chodby DM – 30 

žáků 

 za účast na zapojení do II. projektového dne – 19 žáků 
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10. Výsledky hospodaření za rok 2019 

Činnost organizace. 
 
Zřizovatelem školy je Biskupství brněnské. Škola připravuje studenty pro práci s lidmi, 

s dětmi i dospělými, kteří potřebují zvláštní péči. Vyučovaný obor má název Sociální činnost 

– 75-41-M/01 Studium je denní, čtyřleté, ukončené maturitní zkouškou. Studium je určeno 

zájemcům, kteří mají zájem uplatnit se v dětských zařízeních, sociálních ústavech, případně 

pokračovat ve studiu učitelského povolání.  

Ve výuce převažují předměty společenskovědní, estetické a výchovné, zastoupeny jsou i 

předměty administrativní a ekonomické. 

Přijímací a studijní podmínky jsou stejné jako na státních školách, školné se neplatí. 

Od 1. 9. 2006 byl zahájen provoz domova mládeže s kapacitou 61 míst. Škola má jídelnu 

s vyvařovnou s kapacitou 200 obědů, pro domov mládeže připravuje celodenní stravu. 

Pokud se týká zájmové činnosti, škola vyučuje studenty hře na hudební nástroje, na tuto 

činnost studenti finančně přispívají. Ve škole je zřízen pěvecký sbor, nejméně dvakrát ročně 

probíhá koncert v Domově mládeže pro veřejnost a rodiče dětí, jednou ročně sbor koncertuje 

v Brně v kostele. Pokud se týká další zájmové činnosti, studenti hrají divadla v jihlavských 

mateřských školkách a zúčastnili se s divadelním představením v Odrách na přehlídce 

církevních škol. Od 1. 9. 2016 jsme otevřeli nový učební obor, večerní studium ošetřovatel. V 

současné době máme 1. a 3. ročník. Od 1. 9. 2018 jsme zahájili výuku maturitního oboru 

Pedagogika pro asistenty ve školství. Studium nabízíme ve zkrácené formě dvouletého 

večerního studia. Výuku jsme bohužel museli ukončit, neboť část přihlášených uchazečů ke 

studiu nenastoupila. Existují různé kurzy pro asistenty, sice placené, ale nevyžaduje se 

maturita ani učební obor. Je nepochopitelné, že tito absolventi pak mohou vykonávat tak 

náročnou práci. 

 
    

 Počty pedagogů, žáků a ostatních zaměstnanců: 
 
 
 fyzické přepočtené 
 
interní pedagogové ……………………   19                        17,6 
externí pedagogové ……………………    6                          1,1  
THP…………………………………….    3                          3 
provozní zaměstnanci ………………….   2                          1,5 
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Zaměstnanci kuchyně    
kuchařky ………………….               4                     4  
provozní zaměstnanci …………………   1                            0,25 
 
 
Zaměstnanci domova mládeže : 
  
vychovatelky ………………………….3        3  
provozní zaměstnanci …………………  1                        1  
                                                                    
Dotace poskytnutá MŠMT : 
Škola § 3122 ……………………………..     11.397.041,- Kč 
Školní stravování § 3141 ………………...       1.376.099,- Kč 
Domov mládeže § 3147 …………………………         2.202.928,-    Kč 
 
Dotace celkem ………………………………….       14.976.068,-    Kč  

 
 

Dary a ostatní příjmy: 
 
   
příjem za hudební výuku ……………………                 26.590,-     
dary rodičů a příznivců školy ………………         71.830,- 
poplatek za ubytování DM …………………                 431.523,-  
příjem za stravování studentů ………………              1.268.679,- 
přefakturace Biskupství …………………..                    518.438,-  : 
úroky ………………………………………                16.150,55  
jiné  výnosy ………………………………..                    78.994,- 
celkem ………………………………………             2.412.204,55 
Byl poskytnut dar nadace na zakoupení kotle do kuchyně v částce 80.000,- Kč, zaúčtováno do 
základního jmění, které se bude po dobu pěti let snižovat o odpisy.         
             
Vysvětlivky k příjmům přefakturace Biskupství: 
Biskupství brněnskému jsme povinni na základě smlouvy hradit nájemné za budovu, které se 
ročně zvyšuje podle inflace. V roce 2019 nájemné činí 518.438,-.Smlouva je uzavřena tak, že 
budeme budovu opravovat, v roce 2019 to bylo v částce 684.214,- Kč, takže částka 165.777,- Kč 
se přesouvá do roku 2020. V tomto roce byla dokončena rozsáhlá oprava omítky. Náklady jsme 
hradili z vlastních zdrojů, koncem roku byla provedena přefakturace a bylo provedeno vzájemné 
vyrovnání proplacením nájemného školou ve výši 518.438,- Kč. V konečném zůstatku škole 
zůstala částka v nákladech.   
 
Projekty financované Evropskou unií:  
 
 V roce 2017 byl vypracován Projekt EU šablony 1. Jedná se o vzdělávání pedagogů. Čerpání je 
rozloženo do dvou let a to do 31.8.2019.  
Celkem poskytnutá částka …………………….    391.649,-    Kč 
rok .2017 vyčerpáno …………………………..      53.553,-    Kč 
rok 2018   ………….………………………..        161.796,56 Kč 
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rok 2019 …………………………………….        148.901,-    Kč 
čerpání celkem                                                        364.243,56 Kč 
Po vyhodnocení MŠMT bude nedočerpaná částka  27.405,44 vrácena 
 
V roce 2019 byl vypracován projekt šablony 2, čerpání do 31.8.2021  
 
Celkem dotace ……………………………….    1.745.748,- Kč 
Z toho SOŠ …………………………………..       846.749,- Kč 
Domov mládeže ……………………………..       198.999,- Kč 
 
Čerpání v roce 2019 : 
Domov mládeže  …………………………….           5.352,- Kč 
SOš …………………………………………..         23.806,- Kč  
 
 
Příjmy z doplňkové - hospodářské činnosti: 
 
restaurační stravování ……………………..                  501.762,-,- 
pronájmy …………………………………..                 418.090,-  
celkem doplňková činnost                                            909.852,- 
 
 
příjmy ze školní činnosti celkem                             17.566.331,55 
příjmy celkem školní činnost+ dopl.činnost                18.486.183,55 
Položky, které se nejvíce podílely na čerpání celkových nákladů  s meziročním srovnáním:  
                                      rok 2017                  rok 2018 %       
mzdy včetně 00N                     9.314.668,-            10.697.831,-                 114,84 
povinné odvody                       3.069.330,-              3.520.455,-                 114,69      
energie, voda                                      1.100.066,12               1.100.605,-                 100,04 
nájemné Biskupství                    507.775,-                 518.438,-                 102,09  
nájemné Boromejky                  250.000.-                  250.000,-                 100  
 
Nejvíc nás zatěžuje nájemné stanovené zřizovatelem, které se navíc každoročně zvyšuje  
o inflaci. Od roku 2015 již nemůžeme hradit toto nájemné z dotací, pro stále nižší počet žáků     
jsou také dotace rok od roku nižší. I když se všemožně snažíme žáky získat, nedaří se počty  
zvýšit. Jeden z důvodů, když pomineme celkově menší počet dětí je ten, že v kraji Vysočina 
povolilo MŠMT ještě další tři školy stejného nebo podobného zaměření. Sociální služby jsou 
velmi špatně placené, zřejmě není zájem postarat se o seniory. 
 
Pro porovnání uvádíme počty žáků od šk.let 2010/2011: 
r.2010/2011.................................        230   
r.2011/2012   …………………..        227  
r. 2012 /2013……………………       219  
r.2013/2014 ……………………        217 
r.2014 /2015……………………        207 
r.2015/2016 …..............................      205 
r.2016/2017  …………………….      215 z toho 19 učební večerní obor ošetřovatel  
r.2017/2018 …………………….       207 z toho 17 učební večerní obor ošetřovatel 
r.2018/2019 ……………………..      201 z toho 25 učební večerní obor ošetřovatel 
r.2019/2020……………………….    195 z toho 12 učební večerní obor ošetřovatel 
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            Školní činnost vykazuje ztrátu 1.051.918,47 Kč, tuto uhradíme částečně ze zisku z doplňkové 

činnosti a hlavně z rezervy. Ztráta vznikla zvýšením mezd, ke kterému jsme byli nuceni 
přistoupit, protože regionálním školám se zvyšují každoročně podstatně platy, rozdíl proti nám 
je už obrovský. Církevním školám poslanci nepřejí, zvýšení mezd neschválili. Mohlo by se stát, 
že učitelé odejdou za vyššími mzdami.   

 
Rozpis čerpání nákladů podle jednotlivých paragrafů:  
 rozpočet  čerpání                   rozdíl 
 
§ 3122 Střední škola              11.397.041,-                            11.547.803,-          - 150.762,- 
§ 3141 školní stravování    1.376.099,-                              1.299.578,-          +  76.521,- 
§ 3147 Domov mládeže     2.202.928,-                              2.128.687,-          +  74.241,-   0 
Celkem                             14.976.068,-                            14.976.068,-                0    
 
Doplňková činnost : 
 
Výnosy ……………………………………   919.852,- 
Náklady ……………………………………  588.807,35 
Zisk z doplňkové činnosti ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,   331.044,65 Kč 
 
 
     
Kontrolní činnost.  
Škola má zpracovaný vnitřní kontrolní systém, kontrolu zajišťují pověření pracovníci - příkazce 
operací, správce rozpočtu s kumulovanou funkcí účetní. Následnou kontrolu provádí zástupce 
ředitelky. 
Vnější kontrola v roce 2019 neproběhla, kontroly jsou plánovány ve dvouletých intervalech, 
takže je očekáváme v roce 2020.
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V Jihlavě 11. 10. 2020 

   Mgr. Lukáš Válka 

     ředitel školy 
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11. Přílohy 

Zpráva z Centra pro rodinu: 
 

 
V Jihlavě dne 15. 6. 2020  

  
Zpráva o spolupráci SOŠS a Centra pro rodinu Vysočina, z. s. ve školním roce 2019/2020  

  
Díky dlouhodobé spolupráci SOSŠ Jihlava s dobrovolnickým centrem neziskové organizace Centrum pro rodinu 
Vysočina, z. s. se studenti stávají dobrovolníky a dělají svět hezčí.   
  
Každým rokem počet dobrovolníků stoupá. Za školní rok 2019/2020 se dobrovolnictví aktivně 
věnovalo 24 studentů SOŠS. Zapojují se do všech našich dobrovolnických programů.   
  
V rámci služby Kamarád se dobrovolníci vídají s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí. Dobrovolníci 
dětem vysvětlují učivo, pomáhají jim s domácími úkoly, hrají hry a sdílí jak radosti, tak i těžkosti, které prožívají. 
Smysluplné trávení volného času v přátelské atmosféře pomáhá dětem rozvíjet sociální cítění, rozvíjí dovednost 
zapojovat se do kolektivu apod. Dobrovolníci se dětem stávají kamarády, mnohdy jim jsou vzorem, pomáhají jim 
v nelehkých situacích, motivují je a dokáží se společně těšit a radovat ze společných zážitků.   
  
V programu Návštěvy dobrovolníci navštěvují seniory v sociálních zařízeních anebo přímo 
v jejich domácnostech a také osoby se zdravotním znevýhodněním. Hlavním úkolem dobrovolníků je být 
společníkem. Svojí přítomností a milým přístupem přinášejí radost, pocit užitečnosti a pochopení.  
  
Velká část dobrovolníků se také zapojuje do jednorázových akcí (tj. služba Spolu v rámci programu 
Dětem) pořádané Centrem pro rodinu či spolupracujícími organizacemi. Na těchto akcích pro rodiny 
s dětmi dobrovolníci věnují dětem a celým rodinám svůj volný čas, energii, svoji péči a pozornost. Jejich 
přítomnost je opravdu k nezaplacení, dobrovolníci na akcích vytvářejí příjemnou atmosféru.   
  
Studenti SOŠS jsou nadšení, velice ochotní a šikovní dobrovolníci. Mají velké sociální cítění, jsou naplněni 
potřebnou energií a nadšením pomáhat potřebným. Jsou kladně hodnoceni nejen uživateli služeb, ale také 
personálem zařízení, kam někteří dochází. Máme se studenty opravdu dobré zkušenosti. Jejich práce je všemi 
zúčastněnými považována za velmi přínosnou, užitečnou a příjemnou.   
   
Je nutné podotknout, že dobrovolnická činnost je prospěšná oboustranně. Studentům přináší možnost praxe, která 
je potřebná ke studiu na VŠ, velké množství nových interpersonálních dovedností a zkušeností, schopnost většího 
mezigeneračního porozumění a v neposlední řadě nové známé, kamarády, odreagování, zábavu, možnost 
seberealizace a prospěšného trávení volného času. Uživatelům dobrovolnických programů dobrovolníci poskytují 
tolik potřebnou a mnohdy chybějící sociální oporu, pocit sounáležitosti a svou společností, zájmem a pozorností 
jim pomáhají překonat pocit sociální izolace, a tak zkvalitnit a zpříjemnit čas.  
  
Spolupráce SOŠS a Centra pro rodinu znamená spojení kvalitních, dlouhodobých projektů, a je hodnocena jako 
velice plodná a přínosná. Velké poděkování patří ochotě pedagogů, kteří ve svých hodinách věnují prostor pro 
možnost informovat studenty o dobrovolnictví a v zapojení do dobrovolnictví studenty podporují a motivují. 
Především děkujeme vedení školy, které tuto bezproblémovou a přínosnou spolupráci umožňuje a podporuje. Za 
možnost této spolupráce jsme moc vděčni.   
  
Za celé naše dobrovolnické centrum i za Centrum pro rodinu Vysočina mnohokrát děkuji a doufám, že budeme 
společně nadále v této smysluplné činnosti pokračovat a mladé dobrovolníky podporovat.   
  

Koordinátorka dobrovolníků  
Mgr. Marie Kárová 
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Fotogalerie z tvůrčí činnosti 3. A: Gaudeamus 
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 Fotogalerie z projektového dne ke 30. výročí Sametové revoluce 
 

 

 

 

 

 


