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Charakteristika školy

Střední  odborná  škola  sociální  u  Matky  Boží  je  školou  církevní,  zřizovatelem  je 

Biskupství brněnské. Původně byla umístěna v budově kláštera minoritů, Kosmákova 

45.

Od školního roku 2003/04 je umístěna v budově bývalé Křesťanské základní školy, 

Fibichova 67, Jihlava. Nová adresa je v souladu se zařazovací listinou z 9.9.2003 pod 

čj.25805/03-21.

Název  školy  je  platný  od  1.7.1997  podle  rozhodnutí  MŠMT ČR z  27.3.1997  pod 

čj.14183/97-61.

IZO: 110 012 542/ škola, celek včetně jídelny - 600 014 771.

E-mail: sosmb.ji.cz

Web: www.sosmb.ji.cz

Dne  10.2.2006  byla  vydána  dle  §124  zákona  č.561/2004  Sb.  o  předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném 

znění nová zřizovací listina školské právnické osoby  - viz kopie v příloze.

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:00 445 142

sídlo: Petrov 8/269

601 43   Brno

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

vzdělání  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.

Náplň studia je vymezena osnovou oboru 7541 M / 012 - výchovná a humanitární 

činnost.  Studijní  podmínky  jsou  obdobné  jako  na  státních  školách,  studium  je 

bezplatné. Usilujeme o budování pozitivních vztahů mezi lidmi a o poznání skutečných 
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hodnot lidského života. Škola má vlastní jídelnu. Ubytování je zajištěno v Domově 

mládeže, Žižkova ul., Jihlava.

V září 2005 podala škola žádost o zápis školského zařízení Domova mládeže, který by 

byl  zřízen  v budovách,  které  vlastní  Kongregace  Milosrdných  sester  sv.Karla 

Boromejského, Šporkova 12, Praha.

Krajský úřad kraje Vysočina, odbor školství, mládeže a sportu žádosti vyhověl a dne 

7.12.2005  byl  do  školského  rejstříku  zapsán  Domov  mládeže,  IZO:  170 100 421, 

s účinností od 1.9.2006.
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Učební plán SOŠ sociální Jihlava
školní rok 2005/2006

1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník

Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12
Cizí jazyk 3/3/ 3/3/ 3/3/ 3/3/ 12/12/
Dějepis  2 2 vol.2 4+v.2
Zeměpis 2   vol.2 2+v.2
Základy spol. věd   2 2 4
Fyzika   2 vol.2 2+v.2
Chemie  2/1/  vol.2 2/1+v.2
Biologie 2 3/1/   5/1/
Matematika 2 2 2 2 8
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Hudební výchova 2/2/ 2/2/   4/4/
Hudební výchova a metod.   2/2/ 2/2/ 4/4/
Výtvarná výchova 2/2/ 2/2/   4/4/
Výtvarná výchova a metod.   2/2/ 2/2/ 4/4/
Pedagogika a psychologie  2 2 4 8 viz pzn.

Spec. a humanit.výchova    4 4
Osobn.a dramat.vých. 1/1/ 1/1/ 1/1/ 1/1/ 4/4/
Technika administrativy 2/2/    2/2/
Výpočetní technika   2/2/ 2/2/ 4/4/
Sociální politika    2 2
Základy práva   2 vol.2 2+v.2
Odborná praxe 2 3/2/ 2/2/  7/4/
Zdravotní těl.výchova 1 1 1 1 4
Pracovní praktikum 4/4/    4/4/
Křesťanská etika 2 2    
Zdravotnická příprava 2/2/ 2/1/   4/3/
Účetnictví   2 vol.2 2+v.2
součet 32 32 32 30+v.2 126+v.2

Pozn.: rozdělení pedagogiky a psychologie
Psychologie obecná  2  2  

Patopsychologie    2  

Pedagogika obecná   2   

Pedagogika speciální    4  

Pozn.: vol. - volitelný předmět

V Jihlavě dne 29.8.2005
PhDr. Marie Hornová - ředitelka 
školy
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Učební plán SOŠ sociální Jihlava

školní rok 2005/2006

Nepovinné předměty

1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník

Obchodní korespondence  2   
Konverzace v ciz. jazyce    2/2
Náboženství     
Anglická jazyk     
Výuka znakové řeči     
Nástrojová hra     

Možnosti odborných zkoušek :

ve 2. ročníku zkouška sanitářská
ve 3. ročníku zkouška z psaní strojem

Přehlídka zájmové a tvůrčí činnosti ve 3. ročníku

Rozvržení praxe viz doplněk

Učební plán vypracován na základě učebního plánu  pro obor 7541M/012,
který vydalo a schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České  
republiky dne 30. srpna 1995, č.j. 21 258/95-23, s účinností od 1. září 1995
počínaje 1. ročníkem

V Jihlavě dne 29.8.2005 PhDr. Marie Hornová
ředitelka školy
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Přehled pedagogických pracovníků a zaměstnanců školy

Jméno a příjmení Kvalifikace Praxe Způs.odb. Způs.ped.

Učitelé:

Silvestra Doleželová VŠ ped. 42 ano ano

Jaroslava Florianová VŠ ped. 10 ano ne

Marie Hornová FF UP 32 ano ano

Bohdana Kachlíková VŠ ped. 15 ano ano

Marie Kameníková FF UK 13 ano ano

Jana Kočí VŠ ped. 23 ano ano

Marie Lysá VŠ ped. 33 ano ano

Jiří Malec VUT 8 ano ano

Ema Nováková Ped.inst. 39 ne ne

Marie Nováková VŠ textil. 16 ne ano

Ester Rychnovská ÚS 21 ano ne

Bohdan Sroka VŠ ped. 51 ano ano

Lenka  Honová VŠ ped. 4 ano ano

Pavel Tůma VŠ ped. 6 ano ano

Jitka Turečková VŠ ped. 11 ano ano

Rokosová Pavla VŠ ped. 1 ano ano

Mateřská dovolená:

Jamová Marie FF UP 3 ano ano

Langerová Eva F teol. 7 ano ano

Pospíchalová Šárka VŠ ped. 2 ano ano

Externí učitelé:

Michaela Jurášková F teol. Ano ano

Marie Krpálková ÚS 46 ano ano

František Kredl U JEP 35 ano ne

Vlasta Kuklová ÚS ano ano

Eva Langerová F teol. 7 ano ano

Marie Pospíšilová VŠ ped. 52 ano ano

Jaroslava Šedová U JEP 28 ano ne

Danuše Večerková Fpr. UK 41 ano ano
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Ostatní zaměstnanci:

Zařazení Kvalifikace Praxe

Miroslava Rokosová hospodářka ÚS 46

Jaroslava Chaloupková sekretářka ÚS 24

Vladimír Veselý škol. údrž. ÚS 31

Anna Cafourková uklízečka SO

Bronislava Sikorová ved. kuch. SO 20

Veronika Pekárková kuchařka SO 2 MD

Marta Formáčková kuchařka SO 16

Jana Rýparová pomocná kuch. SO

Marie Skořepová kuchařka SO 16

7



Přijímací řízení

Dle vyhlášky č.671/2004 Sb. o přijímacím řízení bylo sděleno, že škola přijímá do 

prvních  ročníků  šk.roku  2006/2007  60  studentů  obor  7541  M/012  výchovná  a 

humanitární činnost, termín zkoušek  -  24.dubna 2006.

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

webových stránkách.

Přijímací zkoušky probíhaly ve stejném termínu jako na státních školách. Do 1.kola 

přijímacích zkoušek bylo přihlášeno 70 uchazečů, přijato 60.

Druhé kolo přijímacího řízení nebylo vyhlášeno.

Přijatí uchazeči byli z 9. tříd základních škol.

Celkem bylo přijato 60 studentů. 

Uchazeči byli přijímáni podle následujících kritérií:

1. Uchazeči  s průměrným  prospěchem  ze  ZŠ  do  1,50  nekonali  písemnou  část 

přijímací zkoušky.

2. Všichni uchazeči konali ústní pohovor. Jeho cílem bylo zjistit, zda mají uchazeči 

předpoklad pro práci v sociální oblasti.

3. Uchazeči  s průměrným prospěchem ze ZŠ nad 1,50 konali  písemnou přijímací 

zkoušku z českého jazyka, matematiky a všeobecných znalostí.

Přijatí studenti byli rozděleni do dvou tříd  -  1.A a 1.B.
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Maturitní zkoušky

Písemné  maturitní  zkoušky  se  konaly  10.dubna  2006,  ústní  maturitní  zkoušky  se 

konaly současně v obou třídách od 22.5.2006 do 25.5.2006.

Předsedou maturitní komise ve třídě 4.A byl jmenován Mgr.Milan Jebavý, učitel SZŠ 

ve Žďáře nad Sázavou, předsedou maturitní komise ve třídě 4.B byl Ing.Zdeněk Přibyl, 

učitel SOŠ Moravské Budějovice.

Výsledky maturitních zkoušek:

4.A - třídní učitelka Mgr.Jana Kočí - maturitní zkoušky konalo 24 žáků -  7 prospělo s 

vyznamenáním, 14 prospělo, 2 studentky neprospěly z anglického jazyka, 1  studentka 

ze speciální pedagogiky a humanitární výchovy.

4.B - třídní učitelka Mgr. Bohdana Kachlíková - maturitní zkoušky konalo celkem 30 

žáků, 4 prospěly s vyznamenáním, 25 prospělo, 1 studentka neprospěla z pedagogiky 

a psychologie .

V mimořádném termínu dne 12.9.2006 konaly  maturitní  zkoušky  3  studentky a  1 

student, opravnou maturitní zkoušku konaly 4 studentky.

Maturitní  zkoušku  nevykonala  1  studentka  ze  dvou  předmětů,  ostatní  uchazeči 

prospěli.

Opravnou maturitní zkoušku vykonaly studentky úspěšně.
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Přehled tříd ve školním roce 2004/2005

Ve školním roce 2005/2006 měla škola 8 tříd, v každém ročníku 2 třídy s celkovým 

počtem 236 studentů, v 1. pololetí 236 a 235 studentů ve 2. pololetí:

1.ročníky: 1.A - třídní učitelka  Mgr. Pavla Rokosová
1.B - třídní učitel Bohdan Sroka

2.ročníky: 2.A - třídní učitelka Ester Rychnovská
2.B - třídní učitelka Mgr. Lenka Honová

3. ročníky: 3.A - třídní učitelka Mgr. Pavel Tůma
3.B - třídní učitelka Ing. Marie Nováková

4. ročníky: 4.A - třídní učitelka Mgr. Jana Kočí
 4.B - třídní učitelka Mgr.  Bohdana Kachlíková

Přehled počtu a prospěchu studentů:

třída počet studentů prospělo vyznamenání  neprospělo

1.A 1.pol 31 27 0 4
2.pol. 31 27 2 2

1.B 1.pol. 32 24 3 5
2.pol. 31 20 8 3

2.A 1.pol. 31 23 5 3
2.pol. 31 24 6 1

2.B 1.pol. 29 22 3 4
2.pol. 29 26 3 0

3.A 1.pol. 27 20 5 2
2.pol. 27 22 5 0

3.B 1.pol. 26 19 5 2
2.pol. 26 19 7 0

4.A 1.pol. 29 13 12 4
2.pol. 28 15 9 3

4.B 1.pol. 31 23 6 2
2.pol. 32 24 6 2
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Mimoškolní činnost

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

V této oblasti jsme navázali v uplynulém roce následující kontakty:

∗ Raná  péče  Praha -  Diakonie  ČCE  -  dvě  studentky  v  odpoledních  hodinách 

navštěvovaly a pomáhaly dvěma rodinám s dětmi s Downovým syndromem (věk 

batolecí)  -  jedenkrát týdně

∗ Jednou za čtvrt roku konzultace s pracovnicí Rané péče, která přijela do  Jihlavy

∗ Dětské centrum v Jihlavě - návštěvy studentek 1. a 2. ročníku 3x týdně, z vyšších 

ročníků individuální péče

∗ Nemocnice  v  Jihlavě -  návštěvy  nemocných  v  odpoledních  hodinách,  které 

následovaly po seznámení v době řádné praxe

∗ Rodiny 

- pomoc 1 studentky s odvedením 2 dětí do mateřské a základní školy

- stálá péče o nevidomou a tělesně handicapovanou osobu

∗ Dětské centrum pro ohrožené a postižené děti, Jihlava, Jiráskova ul. - návštěva 6 

dívek z 1. A 3x týdně 3 hodiny v odpoledních hodinách

∗ Pravidelné  mikulášské  a  vánoční  besídky  v  Jihlavě  v  jednotlivých  mateřských 

školách

V rámci výuky odborných předmětů a i mimo vyučování se studentky účastnily těchto 

aktivit:

Speciální pedagogika a humanitární výchova

∗ beseda s rodičem postiženého dítěte

říjen 2005

∗ exkurze v logopedické poradně

leden 2006
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∗ návštěva a účast ve výuce v dyslektické třídě

březen 2006

∗ beseda   na téma: „Týrání a domácí násilí“ – zajistila Občanská poradna Jihlava

duben 2006

∗ mikulášské a vánoční  besídky spojené s exkurzí  v Pomocné škole  a  Denním a 

týdenním pobytu v Jihlavě prosinec 2004

∗ přednáška pracovnice z Tyfloservisu o práci se zrakově znevýhodněnými

březen 2006

∗ beseda s pracovnicí z organizace LORM  duben 2006

Pedagogika a psychologie

∗ exkurze v Psychiatrické léčebně v rámci Dne otevřených dveří

září 2005

∗ exkurze v Psychocentru Jihlava spojené s diskuzí

listopad 2005

Ostatní akce v této oblasti 

∗ souvislá praxe studentek 4.ročníku v SRN - St.Wendel – Missionshaus

viz příloha září 2005

∗ návštěva programu TOXI MORALITA TOUR  v Divadle na Kopečku - 2. ročníky 

září 2005

∗ beseda na téma Sex, AIDS a vztahy pořádané Sdružením pro péči, vzdělávání a 

vyučování (ACET) - 1. ročníky březen 2006

∗ exkurze do sociálních zařízení červen 2006

29  studentů  a  dvě  vyučující  spolu  s 10  studenty  a  dvěma  vyučujícími  Střední 

odborné  školy  v Moravských  Budějovicích  se  zúčastnili  exkurzí  po  sociálních 

zařízeních  v severní  Itálii  –  navštívili  pečovatelský  dům  pro  seniory,  lázně  a 

nemocnici v Cervii – možnost srovnání s příslušnými zařízeními u nás – exkurze 

byla  spojena  s návštěvou  okolních  míst  –  hodnoceno  vyučujícími  i  studenty 

pozitivně jako poučná a přínosná akce hodná následování.
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Adopce na dálku

Od školního roku 2001/2002 má škola adoptovány 3 děti z Indie - Lalitha, Shivkunar a 

Loganathan.

Jedno dítě má v adopci učitelský sbor, jedno dítě podporují třídy SOŠ a jedno dítě 

podporuje vždy jedna třída na škole. Celkově přispíváme částkou 5 000,-Kč na dítě za 

rok.

Částka je placena na účet  Arcidiecézní charity  v Praze nejpozději  do konce ledna 

každého roku.

Dopisy a fotografie jsou zveřejňovány na nástěnce v chodbě školy.  Jeden dopis a 

fotografie dvou dětí přikládáme.

Latitha již ukončila studium, pokračujeme tedy v adopci Shivkunara  a Loganatha.

Oblast studijní

∗ V únoru proběhlo školní kolo soutěže Olympiáda z ČJ – účast 14 studentek ve dvou 

kategoriích, dvě studentky postoupily do oblastního kola, kde obsadily 5. a 8. místo.

∗ V červnu se zúčastnila 4 družstva soutěže „Den bez úrazů“ v rámci projektu SZŠ 

v Jihlavě „Možnost výchovy a výuky prevence úrazů mládeže dorostového věku“. 

Naše družstva obsadila 3. a 4.místo .

∗ V rámci  výtvarné  výchovy  navštěvují  studenti  výstavy.  V letošním školním roce 

navštívily všechny výstavy v SUŠG, prodejní výstavy v prodejně a galerii Flórik a 

výstavy  v Jihlavské  oblastní  galerii:  Zdeňka  Braunerová,  J.Šerých,  J.Čapek, 

V.Špála a ruské malířství 19.století.

∗ Účast  na  státních  zkouškách  z obchodní  korespondence  –  červen  2006  –  4 

studentky vykonaly státní zkoušku úspěšně

∗ Předmětová komise cizích jazyků uspořádala tyto akce :

pro studenty němčiny:

exkurze do Vídně  - 20.12.2005  s tématikou předvánoční Vídně a návštěvou 

nejznámějších památek

duben 2006 – návštěva členů Apoštolské církve z Německa  s programem 

křesťanských Velikonoc a o velikonočních zvycích v Německu
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pro studenty angličtiny:

návštěva Američanů, kterou zprostředkovala Církev bez hranic  -  cílem byla 

výměna poznatků a anglická konverzace – bylo promítnuto video, kde byly 

představeny památky a přírodní krásy Severní Karolíny, pak následovala ve 

skupinkách konverzace o nejrůznějších tématech životního stylu dnešních 

amerických teenagerů.

dojmy studentky 2.ročníku  -  viz příloha

∗ Činnost dramatického kroužku:

Dramatický kroužek pod vedením p.učitelky Pavly Rokosové secvičil moderní 

pohádku „Strašidlo Bublifuk“  od V.Nováka a S.Oubrama.

Pohádka byla uvedena dvakrát - v prosinci v Divadle Na Kopečku pro děti ze 

školských zařízení, která navštěvují studenti naší školy v rámci praxe, a pro 

spolužáky. 

Dále se dramatický kroužek zúčastnil jihlavského divadelního festivalu JID. Členky 

divadelního kroužku měly možnost seznámit se s tím, jak vypadá divadlo na jiných 

středních školách, a také si vyslechnout názor odborné poroty.

∗ Na škole už řadu let působí pěvecký sbor pod vedením p. Bohdana Sroky, jeho 

vystoupení v minulém školním roce:

- listopad - Podzimní koncert v rámci oslav 15.výročí založení školy

- leden - Tříkrálový koncert

Dále sbor uspořádal i koncert mimo Jihlavu:

- únor – vystoupení v Brně v kostele sv.Janů  

Ostatní aktivity

∗ Škola vydává 5x ročně školní časopis Čtení pro mladé.

∗ Studenti sbírají léčivé byliny pro LEROS - bylo odevzdáno 747,36 kg, tuto činnost 

organizuje p. B. Sroka.
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- V tomto školním roce oslavila škola 15.výročí  svého založení.  Oslavy probíhaly 

v období  od 3.11.2005 do 8.12.2005.  Byly  zahájeny slavnostní  bohoslužbou za 

účasti generálního vikáře brněnské diecéze Mons.Jiřího Mikuláška. V rámci oslav 

proběhly tyto akce:

- 9.11. sportování

- 13.11. zahájení výstavy žákovských prací v budově školy

- 24.11.Podzimní koncert pěveckého sboru

- 7.12. 14,00 - prohlídka budovy školy

15,00  -  slavnostní  bohoslužba  za  účasti  brněnského  biskupa 

Mons.Vojtěcha Cikrle

- 8.12. Den otevřených dveří

K výročí školy bylo vydáno jubilejní číslo časopisu „Čtení pro mladé“ a k němu byl 

přiložen almanach.

O výročí školy bylo uveřejněno několik článků v Jihlavských listech - viz příloha.
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Ve školním roce 2005/2006 se učitelé zúčastnili těchto seminářů a akcí pro pedagogy:

Počítačová gramotnost P 1 p.Kameníková

Tabulkové editory 2 p.Nováková M.

p.Florianová

Informatika ve škole 1 p.Malec

Výpočetní technika – digitální 2 p.Florianová

fotografie,počítačová grafika p.Tůma

Gramatické chyby v OBK 1 Nováková M.

Anglický jazyk – nová maturita 1 p.Turečková

Anglický jazyk – Jak dál v EU 1 p.Turečková

Výtvarná výchova- drátkování 3 p.Doleželová

p.Florianová

p.Nováková M.

Český jazyk – nová maturita 2 p.Kočí

p.Rokosová P

.

Německý jazyk – nová maturita 2 p.Kachlíková

p.Rokosová P.

Tělesná výchova 3 p.Lysá

Zdravotní příprava 2 p.Rychnovská

Dějepis 1 p.Kameníková

Dějepis - seminář-  PedF Brno 1 p.Hornová
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Seznam příloh

1. Kopie nové zřizovací listiny

2. Praxe studentek v Německu – poděkování

3. Práce studentky 2.ročníku  o návštěvě zahraničních studentů v naší škole

4. Články v Jihlavských listech o oslavách 15.výročí školy

Zpráva byla schválena na pedagogické radě učitelů dne 12.10.2006.

V Jihlavě 16.10.2006.

PhDr. Marie Hornová

ředitelka školy
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