
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ U MATKY BOŽÍ JIHLAVA 

NAŠE ŠKOLA JE O LIDECH 
Fibichova 978/67, 586 01 Jihlava 

Tel.: 567303782, email: sosmb@sosmb.cz, www.sosmb.cz 

Informace pro nově přijaté 
Vítáme Tě ke studiu na naší škole a máme pro tebe několik informací: 

1. Potřebujeme, aby sis vybral/a, který cizí jazyk budeš chtít na naší škole 

studovat. Uděláš to pomocí tohoto formuláře na odkazu 

https://forms.office.com/r/4YGzVU4H5R nebo tomto QR kódu 

2. V případě zájmu o ubytování v Domově mládeže naší školy (Křížová 

12) co nejdříve pošli přihlášku https://web.sosmb.cz/wp-

content/uploads/2019/09/prihlaska_dm.pdf do školy paní sekretářce Brychtové. 

3. Naše škola má vlastní jídelnu – v té mají zajištěno celodenní stravování studenti ubytovaní 

v DM. Ostatní se mohou v září přihlásit na obědy. 

4. Kancelář školy je otevřena 1. 7. – 30. 7. 2021 od 8 do 12 hodin a 16. 8. – 31. 8. 2021 od 8 do 

12 hodin. Návštěvu je vhodné domluvit na tel. 567 303 782, 739 121 448 nebo na e-mailu 

brychtova@sosmb.cz. 

5. Školní rok zahájíme ve středu 1. září 2021 

 v 8.00 mše sv. v kostele sv. Ignáce (nepovinné) 

https://mapy.cz/s/nasunumape (nebo QR kód) 

 v 8.45 shromáždění celé školy tamtéž (povinné) 

 v 9.30 se sejdeme ve třídách 

6. V září se bude konat adaptační kurz prvních ročníků v závislosti na stávající epidemiologické 

situaci (pravděpodobně formou tří jednodenních aktivit bez noclehu). 

7. Informace ohledně učebnic získáš na začátku září od vyučujících.  

8. Pokud budeš mít zájem, můžeš na naší škole pokračovat (popř. začít) ve hře na hudební 

nástroje. Doporučujeme zejména těm z vás, kteří by chtěli pokračovat ve studiu 

pedagogických oborů. Tuto výuku je nutno platit. Zájem budeme zjišťovat v září. 

9. Studenti musí mít (kvůli praxi v nemocnici) očkování proti žloutence typu B. Pokud by ho 

někdo náhodou neměl, tak si ho zařídí během prvního roku studia. 

10. Důležité informace se k tobě dostanou pomocí www.sosmb.cz. Mnoho věcí najdeš také na 

našem Facebooku a Instagramu (hledej „sosmbji“). Pokud budeš potřebovat jakékoliv další 

informace, obrať se na paní sekretářku Brychtovou na tel. 567 303 782, 739 121 448 nebo na 

e-mailu brychtova@sosmb.cz. 

 

 Těšíme se na shledanou. 

       

                                 Mgr. Lukáš Válka 

                                      ředitel školy 


