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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 zřizovací 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.

Email: sosmb@sosmb.ji.cz

Web: http://www.sosmb.ji.cz

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 hodnot lidského života. Škola má vlastní jídelnu. Ubytování je zajištěno v 

Domově mládeže, Žižkova ul., Jihlava.

3



Přehled pedagogických pracovníků a zaměstnanců školy

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

Učitelé:

Silvestra Doleželová VŠ ped. 41 ano ano

Jaroslava Florianová VŠ ped. 9 ano ne

Veronika Huttenlocher FF UK 1 ano ano

Jiří Havel Fmat-fyz. 19 ne ano

Marie Hornová FF UP 31 ano ano

Bohdana Kachlíková VŠ ped. 14 ano ano

Jana Kočí VŠ ped. 22 ano ano

Marie Lysá VŠ ped. 32 ano ano

Ema Nováková Ped.inst. 38 ne ne

Marie Nováková VŠ textil. 15 ne ano

Marie Pospíšilová VŠ ped. 51 ano ano

Ester Rychnovská ÚS 20 ano ne

Bohdan Sroka VŠ ped. 50 ano ano

Lenka  Honová VŠ ped. 3 ano ano

Pavel Tůma VŠ ped. 5 ano ano

Rokosová Pavla VŠ ped. 0 ano ano

Mateřská dovolená:

Jamová Marie FF UP 3 ano ano

Langerová Eva F teol. 6 ano ano

Pospíchalová Šárka VŠ ped. 2 ano ano

Externí učitelé:

Katrin Kopalová stud.konz. 0 ne ne

Marie Krpálková ÚS 46 ano ano

František Kredl U JEP 35 ano ne

Vlasta Kuklová ÚS ano ano

Marie Korandová VŠ ano ano

Marie Ryšková F teol. UP 5 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 45

Jaroslava Chaloupková sekretářka ÚS 23

Vladimír Veselý škol. údrž. ÚS 30

Anna Cafourková uklízečka SO

Bronislava Sikorová ved. kuch. SO 19

Veronika Pekárková kuchařka SO 2 MD

Marta Formáčková kuchařka SO 15

Jana Rýparová pomocná kuch. SO
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Přijímací řízení

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

prvních  ročníků  šk.roku  2005/2006  60  studentů  obor  7541  M/012  výchovná  a 

humanitární činnost, termín zkoušek  -  18.dubna 2005.

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 53 uchazečů, přijato bylo 48.

Termín pro 2.kolo přijímacího řízení byl stanoven na 2.5.2005

Do 2.kola jsme obdrželi 20 přihlášek, z těchto uchazečů bylo přijato 16.

Přijatí uchazeči byli z 9.tříd, 2 uchazeči se ucházeli o přijetí z jiných škol – 1 chlapec 

z průmyslové  školy,  1  dívka  z učebního  oboru.  Z  přijatých  studentů  do  prvních 

ročníků mají 3 ZPS.

Celkem bylo přijato 64 studentů. 

O  výjimku  jsem  požádala  našeho  zřizovatele  –  Biskupství  brněnské,  které  mé 

žádosti  dopisem ze dne 27.4.2005 vyhovělo.

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  18.dubna 2005,  ústní  maturitní  zkoušky se 

konaly současně v obou třídách od 23.5.2005 do 26.5.2005.

Předsedou  maturitní  komise  ve  třídě  4.A  byla  jmenována  Mgr.  Jana  Sehnalová, 

učitelka SZŠ ve Žďáře nad Sázavou, předsedkyní maturitní komise ve třídě 4.B byla 

Mgr. Leona Štáblová, učitelka SOŠ Moravské Budějovice.

Výsledky maturitních zkoušek:

4.A -  třídní  učitelka  Ing.Marie  Nováková -  maturitní  zkoušky konalo  30 žákyň,  7 

prospělo s vyznamenáním, 21 prospělo, 2 studentky neprospěly z českého jazyka a 

literatury.

4.B - třídní učitelka Mgr. Jaroslava Florianová - maturitní zkoušky konalo celkem 29 

žákyň,  2  prospěly  s  vyznamenáním,  23  prospělo,  3  studentky  neprospěly  -  z 

německého jazyka – 2, z českého jazyka a literatury – 1, z pedagogiky a psychologie 

– 1.

Opravné maturity se konaly 6.9.2005 - 6 studentek konalo opravnou zkoušku z 1 

předmětu – 3 z českého jazyka a literatury, 2 z německého jazyka a 1 z pedagogiky 

a psychologie.

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

Ve školním roce 2004/2005 měla škola 8 tříd, v každém ročníku 2 třídy s celkovým 

počtem 240 studentů v 1. pololetí a 234 studentů ve 2. pololetí:

1.ročníky: 1.A - třídní učitelka Ester Rychnovská
1.B - třídní učitelka Mgr. Lenka Honová

2.ročníky: 2.A - třídní učitelka Mgr. Pavel Tůma
2.B - třídní učitelka Mgr. Veronika Huttenlocher

3. ročníky: 3.A - třídní učitelka Mgr. Jana Kočí
3.B - třídní učitelka Mgr. Bohdana Kachlíková

4. ročníky: 4.A - třídní učitelka Ing. Marie Nováková
 4.B - třídní učitelka Mgr. Jaroslava Florianová

Přehled počtu a prospěchu studentů:

třída počet studentů prospělo vyznamenání  neprospělo

1.A 1.pol 31 25 4 2
2.pol. 30 25 3 2

1.B 1.pol. 29 23 3 3
2.pol. 29 25 4 0

2.A 1.pol. 31 21 5 1
2.pol. 28 22 4 2

2.B 1.pol. 27 19 5 3
2.pol. 26 18 4 4

3.A 1.pol. 29 15 10 4
2.pol. 29 20 6 3

3.B 1.pol. 33 27 4 2
2.pol. 33 22 6 5

4.A 1.pol. 31 22 7 1
2.pol. 30 19 11 0

4.B 1.pol. 29 16 12 1
2.pol. 29 22 7 0
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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)

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

∗ Domov důchodců v Havlíčkově Brodě - práce dobrovolnic u přidělených klientů v 

tomto zařízení - 2 studentky docházely 2x týdně v odpoledních hodinách

∗ Dům dětí  a  mládeže v Jihlavě -  pravidelně 1x týdně pečovala  1 studentka o  

11-letého chlapce s autismem

∗ 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 2 studentek s odvedením 2 dětí do mateřské školy

- stálá péče o nevidomou a tělesně handicapovanou osobu

∗ Dětské centrum pro ohrožené a postižené děti, Jihlava, Jiráskova ul. - návštěva 2 

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

∗ Pravidelné  mikulášské  a  vánoční  besídky  v  Jihlavě  v  jednotlivých  mateřských 

školách
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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 2004

∗ exkurze v logopedické poradně

leden 2005

∗ návštěva a účast ve výuce v dyslektické třídě

březen 2005

∗ beseda s ředitelem azylového domu pro matky s dětmi – téma: „Týrání a domácí 

násilí“ duben 2005

∗ 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

duben 2005

∗ diskuze se sluchově a zrakově znevýhodněným občanem

březen 2005

∗ návštěva v Unii  neslyšících spojená s praktickými ukázkami pomůcek pro takto 

znevýhodněné únor 2005

Pedagogika a psychologie

∗ exkurze v Psychiatrické léčebně v rámci Dne otevřených dveří

září 2004

∗ exkurze v Psychocentru Jihlava spojené s diskuzí

listopad 2004

Ostatní akce v této oblasti

∗ exkurze v Domě klidného stáří v Myslibořicích a přednáška 

listopad 2004

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

září 2004
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∗ návštěva programu TOXI MORALITA TOUR  v Divadle na Kopečku - 2. ročníky 

září 2004

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

vyučování (ACET) - 1. ročníky březen 2005

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 15 000,-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.

Oblast studijní

∗ V únoru proběhlo školní kolo soutěže Olympiáda z ČJ – účast 23 studentek ve 

dvou kategoriích, dvě studentky postoupily do oblastního kola, kde obsadily 6. a 

7. 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 – viz článek v příloze.

∗ V rámci  výtvarné  výchovy  navštěvují  studenti  výstavy  v  Jihlavě  i  mimo naše 

město.V  září  byl  uspořádán  poznávací  zájezd  do  Prahy  spojený  s  návštěvou 

galerie.

∗ Účast  na  státních  zkouškách  z obchodní  korespondence  –  21.6.2005  –  dvě 

studentky vykonaly státní zkoušku úspěšně.
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∗ Na škole už řadu let působí pěvecký sbor pod vedením p. Bohdana Sroky, jeho 

vystoupení v minulém šk. roce:

- listopad - Podzimní koncert

- leden - Tříkrálový koncert

- květen - Jarní koncert

Dále sbor uspořádal i koncerty mimo Jihlavu:

- v září vystoupil sbor v Rakousku v Mariazell při příležitosti setkání společnosti 

Jihlavského  jazykového  ostrova  (Gemeinschaft  Iglauer  Sprachinsel  e.  V.) 

s českými občany Jihlavska,

- v listopadu se konal koncert v Telči a v Třebíči.

Sportovní činnost

∗ V říjnu  se  konal  tradiční  „Běh spadaným listím“,  dále  se  studentky  a studenti 

zúčastnili i Studentského maratónu v počtu 12 účastníků – 4 chlapci a 8 dívek.

Ostatní aktivity

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

∗ Studenti sbírají léčivé byliny pro LEROS - bylo odevzdáno 768,95 kg, tuto činnost 

organizuje p. B. Sroka.

Ocenění školy

∗ Integrace těžce postižených dětí 

∗ Na 11. Poradním dnu pro rodiče, který pořádalo Speciálně pedagogické centrum 

v Jihlavě,  byla  oceněna  učitelka  naší  školy  Ester  Rychnovská,  která  převzala 

cenu Integráček.
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Ve  školním  roce  2004/2005  se  učitelé  zúčastnili  těchto  seminářů  a  akcí  pro 

pedagogy:

Počítačová gramotnost P 4 P. Rokosová

P. Tůma

L. Honová

V. Huttenlocher

Projekt Sokrates 1 P. Rokosová

Vv – malování na hedvábí 2 S. Doleželová

J. Florianová

Čj – dyslexie 2 P. Rokosová

J. Kočí

Dějepis 1 M. Hornová

Německý jazyk 1 P. Rokosová

Anglický jazyk 1 M. Pospíšilová

Český jazyk 1 J. Kočí

TA – využití maker 1 M. Nováková

TA – hromadná korespondence 1 P. Rokosová

Lyžařský instr.kurz 2 M. Nováková

V. Veselý
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Zpráva byla schválena na pedagogické radě učitelů dne 12.10.2005.

V Jihlavě 31.10.2005

PhDr. Marie Hornová

ředitelka školy
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