
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ
U MATKY BOŽÍ JIHLAVA



Nabízíme vám:
• úplné středoškolské vzdělání 

v oboru sociální činnost
• základní přípravu pro sociální 

a pedagogická povolání





Škola sociální znamená, že cílem 
výuky je příprava na práci pro 
společnost, tedy na práci s lidmi, 
tj. s dětmi, s mládeží i se seniory, 
se zdravými i s postiženými







Škola u Matky Boží
• čestný název školy napovídá, že naše 

škola je církevní, zřizovatelem je 
Biskupství brněnské

• názorová svoboda je ovšem u nás 
stejná jako na školách státních, 
nikomu nevnucujeme své přesvědčení

• výchovný ideál naší školy je zdravé 
lidství – humanita





Školní vzdělávací program
• základem jsou všeobecně vzdělávací 

předměty, tedy čeština a dva cizí 
jazyky, z nichž jeden si volí studenti 
jako maturitní

• zdůrazněna je biologie, neboť její 
znalosti jsou potřebné ve 
zdravotnických naukách

• matematika je na naší škole pouze 
základní





Odborné předměty
• základem jsou nauky o duševní stránce 

člověka, tedy psychologie, aplikovaná 
psychologie, pedagogika, speciální 
pedagogika





Odborné předměty
• pro oblast sociální činnosti jsou 

důležité předměty jako základy práva, 
sociální politika, účetnictví, obchodní 
korespondence, psaní na stroji 
(dobrovolná možnost zakončení státní 
zkouškou)

• pro oblast zdravotnictví jsou důležité 
předměty jako pečovatelství, zdravotní 
nauka doplněná praxí v nemocnici





Odborné předměty
• v průběhu studia mají studenti 

možnost složit sanitářské zkoušky
• ve 2. ročníku probíhá praxe v 

nemocnici





Spolupracujeme se školskými institucemi, 
kde probíhá rovněž praxe:
• Základní škola speciální
• Dětský domov se školou
• Základní škola křesťanská
• Speciální pedagogické centrum a 

mateřská škola se speciálními třídami





Po celé čtyři roky studia škola nabízí 
výuku:
• Výtvarné výchovy
• Hudební výchovy
• Tělesné výchovy
• Osobnostní a dramatické výchovy



Výtvarná výchova
• studenti si osvojí základní výtvarné 

techniky
• obohatí své znalosti o vývoj dětské 

kresby, arteterapii







Hudební výchova
• škola má početný pěvecký sbor, který 

koncertuje a zajíždí i do zahraničí
• pro zájemce se vyučuje nástrojová hra 

(příčná flétna, kytara, klavír)
• každá třída je vybavena klavírem





Tělesná výchova
• běžná tělesná výchova je rozšířená o 

zdravotní tělocvik, který je důležitý pro 
praxi při rehabilitaci nemocných

• součástí je i lyžařský kurz v I. ročníku a 
sportovní kurz ve III. ročníku









Osobnostní a dramatická výchova
• komunikace je neopomenutelnou 

součástí sociálního styku
• hrajeme divadlo, účastníme se 

předčitatelské činnosti (máme vlastní 
divadelní sál)





Aktivity školy
• charitativní činnost
• výuka znakové řeči
• sběr léčivých bylin (možnost finanční 

odměny až 1000 Kč)
• spolupráce s Centrem pro rodinu
• dobrovolnictví, osobní asistence
• spolupráce s Klubíčkem Charity Jihlava







Uplatnění a vyhlídky absolventů:
• Studium na VŠ - naši absolventi volí zejména 

pedagogické směry – učitelství MŠ, I. stupně ZŠ, 
specializované studium psychologie a 
pedagogiky

• Studium na VOŠ - absolventy máme zejména na 
vyšších školách sociálních, zdravotnických, 
pedagogických i sociálně právních

• Přímo v praxi - bez dalšího studia se uplatní 
jako pracovníci v sociálních službách, jako 
terénní pracovníci v sociálních ústavech, 
dětských zařízeních a jako osobní asistenti 
handicapovaných





Dále nabízíme
• vlastní domov mládeže
• jídelnu nedaleko školy s celodenním 

provozem



Ptejte se , volejte nám, navštivte nás!!!



Kontakty
Střední odborná škola sociální u Matky 
Boží Jihlava
Fibichova 67, Jihlava
www.sosmb.ji.cz
tel. 567 303 782 kancelář
tel. 567 213 915 vedení školy


