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

Název:

Střední odborná škola sociální u Matky Boţí Jihlava

Sídlo:

Fibichova 978/67, Jihlava 586 01

Ředitelka:

PhDr. Marie Hornová

Zástupce ředitelky:

Bohdan Sroka (zástupce statutárního orgánu)

Výchovný poradce:

Mgr. Pavel Tůma

Identifikační a kontaktní údaje:
IČ: 00380661
REDIZO: 600014771
IZO: 110012542
Tel: 567303782
Fax: 567321816
Č.ú. 1465180309/08000 Česká spořitelna a.s.
Adresa pro dálkový přístup:
E-mail: sosmb@sosmb.ji.cz, dále pro zaměstnance příjmení@sosmb.ji.cz
Internetové stránky: www.sosmb.ji.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 Boţí 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 mládeţí, s lidmi postiţenými nebo nemohoucími a dále těm, kdo
chtějí získat dobrou středoškolskou kvalifikaci se širokým záběrem znalostí potřebných
v praxi a rodinném ţivotě.
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Náplň studia je vymezena osnovou oboru 75-41-M Sociální činnost – 1. a 2. ročníky a
osnovou oboru 75-41-M/012 Výchovná a humanitární činnost – sociálně výchovná 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
ţivota.
Škola má vlastní jídelnu a Domov mládeţe.
Školská rada byla ustanovena dne 19. 1. 2006 v počtu 3 členů:
Předseda:

Mgr. Pavel Horký, zástupce zřizovatele

Místopředseda:

Bohdan Sroka, zástupce školy

Člen:

Ing. Daniel Sadílek, zástupce zákonných zástupců a zletilých studentů
(od listopadu 2008)
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Učební plán SOŠ sociální Jihlava
obor 75-41-M/01 Sociální činnost
zaměření - sociálně výchovná činnost
Školní rok 2012/2013
Předmět
Povinné předměty - všeob. vzdělávací
Jazykové vzdělávání
Český jazyk a literatura – gramatika
Cizí jazyk - 1.
Cizí jazyk - 2.
Společenskovědní vzdělávání
Dějepis
Křesťanská etika
Občanská nauka
Základy filozofie a sociologie
Přírodovědné vzdělávání
Biologie a ekologie
Chemie
Fyzika
Matematické vzdělávání
Matematika
Estetické vzdělávání
Český jazyk a literatura – literatura
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Vzdělávání pro zdraví
Tělesná výchova
Povinné předměty odborné
Vzdělávání v informačních technologiích
Technika administrativy
Obchodní korespondence
Výpočetní technika
Ekonomické vzdělávání
Účetnictví
Základy ekonomie
Řízení sociálních sluţeb
Sociální péče
Právo
Sociální politika
Přímá péče a osobní asistence

Počet týdenních vyučovacích hodin
III.
IV.
I. roč. II. roč. roč.
roč. Celkem
27
2
1
1
1
5
3*
3*
3*
5*
14
2*
2*
2*
2*
8
10
2
2
4
2
1
3
1
1
2
2
10
2
2
2
6
2
2
2
2
8
2
2
2
2
8
16
1
2
2
3
8
2*
2*
4
2*
2*
4
8
2
2
2
2
8

2*
2*
2*

2*

2
1
2
2
2
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8
2
2
4
3
2
1
6
2
2
2
10

Zdravotní nauka
Zdravotní tělesná výchova
Pečovatelství

2*
1
2

Sociálně-výchovná činnost
Hudební výchova a metodika
Výtvarná výchova a metodika
Pedagogika
Speciální pedagogika
Osobnostní a sociální výchova
Učební praxe
Sociální vztahy a komunikace
Psychologie
Aplikovaná psychologie
Celkem týdně

1

2*
2*
2
1*

34

Nepovinné předměty
Náboţenství

Lyţařský výcvikový kurz

2*
1

2

2*
2*
2

2

1*
2*

2*

2*

2

2

34

34

2
2
34

2

2

2
týdny

1
týden
2
týdny

2

1
týden

Sportovní kurz
Odborná praxe
Maturitní zkouška
Pozn.
* dělení třídy
V Jihlavě dne 29.8.2012

1

PhDr. Marie Hornová – ředitelka školy
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2
týdny
2
týdny

4
4
2
22
4
4
2
4
2
6
8
6
2
136
8
8
0
0

Učební plán SOŠ sociální Jihlava
obor 75-41-M/012 Výchovná a humanitární činnost
zaměření - sociálně výchovná činnost
školní rok 2012/2013
1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Dějepis
Zeměpis
Základy spol. věd
Fyzika
Chemie
Biologie
Matematika
Tělesná výchova
Hudební výchova
Hudební výchova a metod.
Výtvarná výchova
Výtvarná výchova a metod.

3
3/3/
2
2
2

Pedagogika a psychologie
Spec. a humanit.výchova
Osobn.a dramat.vých.
Technika administrativy
Výpočetní technika
Sociální politika
Základy práva
Odborná praxe
Zdravotní těl.výchova
Pracovní praktikum
Křesťanská etika
Zdravotnická příprava
Účetnictví
součet

2
2

2
2

2/2/

2/2/

2/2/

2/2/

2

4
4
1/1/

1/1/
2/2/
2
2/2/
1

2
32

Pozn.: rozdělení pedagogiky a psychologie
Psychologie obecná
Patopsychologie
Pedagogika obecná
Pedagogika speciální

3
3/3/
vol.2
vol.2
2
vol.2
vol.2

2/2/
2
vol.2
1

vol.2
30+v.2

12
12/12/
4+v.2
2+v.2
4
2+v.2
2/1+v.2
5/1/
8
8
4/4/
4/4/
4/4/
4/4/
8 viz
pzn.
4
4/4/
2/2/
4/4/
2
2+v.2
7/4/
4
4/4/
4/3/
2+v.2
126+v.2

2
2
2
4

Pozn.: vol. - volitelný předmět
V Jihlavě dne 29.8.2012

PhDr. Marie Hornová - ředitelka školy
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Učební plán SOŠ sociální Jihlava
školní rok 2011/2012

Nepovinné předměty
1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník
Obchodní korespondence
Konverzace v ciz. jazyce
Náboţenství
Anglický jazyk
Výuka znakové řeči
Nástrojová hra

2/2
2

2

Moţnosti odborných zkoušek :

ve 3. ročníku zkouška z psaní na klávesnici

Přehlídka zájmové a tvůrčí činnosti ve 3. ročníku
Rozvrţení praxe viz doplněk

Učební plán vypracován na základě učebního plánu pro obor 75-41M/012,
který vydalo a schválilo Ministerstvo školství, mládeţe 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. 2012

PhDr. Marie Hornová
ředitelka školy
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2. Personální zabezpečení činnosti školy, přehled pedagogických
pracovníků a zaměstnanců školy
Na škole působí 17 stálých pedagogických pracovníků, ředitelkou školy je PhDr. Marie
Hornová, zástupcem ředitelky školy Bohdan Sroka, jako výchovný poradce a preventista
sociálně patologických jevů pracuje Mgr. Pavel Tůma.
Seznam pracovníků, jejich kvalifikace, pedagogická a odborná způsobilost je uvedena
v tabulce. Kromě stálých pedagogických pracovníků působilo na škole sedm externích učitelů,
kteří vyučovali převáţně odborné předměty.
V domově mládeţe jsou tři stálé vychovatelky a jedna asistentka pedagoga.
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 mládeţe.
Dalšími zaměstnanci školy a dalších součástí jsou tři uklízečky na částečný úvazek a jeden
technický pracovník

Přehled pedagogických pracovníků a zaměstnanců školy
Jméno a příjmení
Učitelé:
Marie Hornová
Marie Janová
Soňa Jurkovičová
Bohdana Kachlíková
Jana Kočí
Eva Langerová
Alena Mácová
Martina Malenová
Marcela Mészárošová
Renáta Mutlová
Marie Nováková
Michael Nováček
Ester Rychnovská
Milan Skála
Bohdan Sroka
Šimková Kateřina
Pavel Tůma
Jiří Ustohal

Kvalifikace
FF UP
VŠ ped.
VŠ ped.
VŠ ped.
VŠ ped.
F teol.
VŠ ped.
VŠ ped.
VŠ
VŠ ped.
VŠ textil.
VŠ ped.
ÚS
VŠ ped.
VŠ ped.
VŠ ped.
VŠ ped.
VŠ stroj.
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Praxe

Způs.odb.

Způs.ped.

38
12
13
21
29
12
9
16
7
8
22
42
27
27
57
13
12
33

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ne
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ne
ano
ano
ano
ano
ano

Asistenti pedagoga
Bartůšková Lada
Kříţová Adéla
Chvátalová Lenka

ÚS
ÚS
ÚS

Externí učitelé:
Silvestra Doleţelová
František Kredl
Macková Radka

VŠ ped.
U JEP

48
39

ano
ano

ano
ne

Ema Nováková
Pospíšilová Marie
Jaroslava Šedová
Danuše Večerková

Ped.inst.
VŠ ped.
U JEP
Fpr. UK

43
58
31
45

ne
ano
ano
ano

ne
ano
ne
ano

8
1
23

ano
ano
ano

ano
ano
ano

Domov mládeţe – vychovatelky:
Hana Sadílková
VŠ
Věra Kajtárová
VŠ
Jana Kuncová
VŠ
Růţena Holubová
OS
Ostatní zaměstnanci:
Miroslava Rokosová
Lucie Rokosová
Vladimír Veselý
Anna Cafourková
Věra Binová
Bronislava Sikorová
Marta Formáčková
Marie Skořepová
Karla Göthová
Marie Kúsová

Zařazení
Kvalifikace
hospodářka
ÚS
sekretářka
Bc.
technický pracovník ÚS
uklízečka
SO
uklízečka
ved. kuch.
SO
kuchařka
SO
kuchařka
SO
kuchařka
SO
uklízečka
ÚS
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Praxe
46
5
32

21
16
16

3. Výsledky vzdělávání ţáků, maturitní zkoušky.
3.1 Přehled tříd ve školním roce 2012/2013
Ve školním roce 2012/2013 měla škola 8 tříd, v kaţdém ročníku 2 třídy s celkovým počtem
studentů na konci pololetí - v 1.pololetí – 219, ve 2. pololetí – 213 ţáků.
1. ročníky:

1.A - třídní učitelka
1.B - třídní učitel

Mgr. Eva Langerová
Ing. Marie Noováková

2. ročníky:

2.A - třídní učitelka
2.B - třídní učitel

Mgr. Alena Mácová
Mgr. Milan Skála

3. ročníky:

3.A - třídní učitelka
3.B - třídní učitelka

Mgr. Martina Malenová
Mgr. Marie Janová

4. ročníky:

4.A - třídní učitel
4.B - třídní učitel

Mgr. Pavel Tůma
Mgr. Bohdan Sroka

3.2 Přehled počtu a prospěchu ţáků:
třída

počet studentů

prospělo

vyznamenání

neprospělo

1.A

1.pol
2.pol.

26
24

22
17

1
1

3
6

1.B

1.pol.
2.pol.

26
26

24
21

0
2

2
3

2.A

1.pol.
2.pol.

23
22

16
14

2
3

5
5

2.B

1.pol.
2.pol.

30
30

20
22

6
6

4
2

3.A

1.pol.
2.pol.

31
30

22
26

0
3

9
1

3.B

1.pol.
2.pol.

31
30

23
24

1
5

7
1

4.A

1.pol.
2.pol.

24
24

17
17

6
7

1
0

4.B

1.pol.
2.pol.

28
27

14
15

11
10

3
2
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3.3 Průběh přijímacího řízení pro školní rok 2013/2014
Dle vyhlášky č. 671/2004 Sb.,kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízením
vzdělávání ve středních školách,v platném znění, bylo sděleno, ţe škola přijímá do prvních
ročníků školního roku 2013/2014 60 ţáků.
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. Na základě nového
způsobu přijímacího řízení byly pro první kolo stanoveny dva termíny přijímacích zkoušek –
22. duben a 23. duben 2013. Do 1. kola přijímacího řízení bylo přihlášeno 85 uchazečů. 36
uchazečů nekonalo písemnou část přijímací zkoušky, 49 uchazečů se dostavilo k přijímací
zkoušce.
Ve druhém kole přijímacího řízení konali přijímací zkoušku 2 uchazeči, kteří splnili
podmínky přijímacího řízení a byli přijati.

Celkem bylo přijato po přijímacích zkouškách 60 ţáků (45 ţáků odevzdalo zápisový lístek) .
1. Uchazeči s průměrným prospěchem ze ZŠ do 1,70 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 1,70 konali písemnou přijímací
zkoušku z českého jazyka a test všeobecných znalostí.
Přijatí studenti byli rozděleni do dvou tříd – 1.A a 1.B.
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3.4 Maturitní zkoušky
Maturitní zkoušky se konaly podle nové vyhlášky č.177/2009 Sb. o bliţších podmínkách
ukončování vzdělávání ve středních školách s maturitní zkouškou podle kalendáře maturitní
zkoušky pro rok 2013 v jarním a podzimním zkušebním období .
Předsedkyní maturitní komise ve třídě 4.A byla jmenována Mgr.Renáta Svatošová a
předsedkyní maturitní komise ve třídě 4.B byla PhDr. Ilona Broţková, obě učitelky Střední
zdravotnické školy a vyšší odborné školy zdravotnické Havlíčkův Brod.
V jarním termínu bylo přihlášeno k maturitní zkoušce celkem 24 ţáků třídy 4.A – třídní učitel
Mgr. Pavel Tůma a 27 ţáků třídy 4.B – třídní učitel Mgr. Bohdan Sroka.

Výsledky maturitní zkoušky jsou v následující tabulce:
Jarní termín 2013
Maturitní zkoušky ve třídě 4.A , 4.B.

Podzimní termín 2013
Maturitní zkoušky ve třídě 4.A , 4.B.
přihlášeni konali

10

prospěli
s vyzn.

9

prospěli

0

6

.

13

neprospěli

3

omluveni z
části
maturitní
zkoušky
0

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 (viz příloha č. 1 a příloha č. 2)
 Charita Jihlava – K centrum a Vrak bar – pomoc ohroţené mládeţi - účast studentů
starších 18 let
 Celoroční pomoc v sociální oblasti v péči o bezdomovce
 Exkurze na Oddělení léčebné výţivy v Nemocnici Jihlava v rámci souvislé praxe
1.ročníků
 Denní a týdenní pobyt mládeţe – pravidelná návštěva a zaměstnání handicapovaného
dítěte

V rámci výuky odborných předmětů a i mimo vyučování se ţákyně účastnily těchto aktivit:

1.

měsíc plnění:

exkurze:

I. ročník:

Oblastní charita Jihlava

říjen

Klubíčko

prosinec

Barka

leden

Hospic

leden

Vodící psi - tyfloservis

květen

Slzy a úsměv stáří – charitativní činnost

květen, červen

Hygiena rukou – nemocnice Jihlava

květen

Dialyzační centrum – jednotka paliativní péče červen
II. ročník:

USP Křiţanov

listopad

Muzikoterapie

prosinec

Výchovný ústav Velké Meziříčí

neuskutečněno

Jacobsonova progres. metoda

únor

Kompenzační pomůcky – nemocnice Jihlava březen
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III. ročník:

IV. ročník:

Vodící psi - tyfloservis

květen

Přednáška – misijní činnost v Indii

červen

Slzy a úsměv stáří – charitativní činnost

květen, červen

Sasov – APLA

listopad

SPC

leden

Centrum pro rodinu – dobrovolnictví

celý rok

Vodící psi - tyfloservis

květen

Slzy a úsměv stáří – charitativní činnost

květen, červen

K – centrum

říjen

Tyfloservis

listopad

Mediační a probační sluţba

listopad

Logopedická poradna

prosinec

Muzikoterapie

prosinec

Základní škola speciální Jihlava

leden

Jacobsonova progres. metoda

únor

Stacionář – denní a týdenní pobyt

duben

Úřad práce Jihlava

duben, květen

Vodící psi - tyfloservis

květen

2. Náplň činností:
1. Spolupráce se ZŠ speciální
-

sportovní den na multifunkčním hřišti –

duben, červen

-

účast na plaveckém výcviku

po celé pololetí

-

zdobení vánočního stromu na náměstí – 5. 12.

-

Mikulášská besídka

-

týden zdravé svačiny

listopad

-

představení ve Vrak baru

únor

-

turnaj ve stolním tenisu

březen

-

návštěva dopravního hřiště

duben

-

účast na sportovních akcích a soutěţích pořádaných školou v rámci praxe

-

vánoční vystoupení

prosinec
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2. Spolupráce s Občanských sdruţením Kamínek při ZŠ speciální Jihlava
- asistence při ozdravném pobytu dětí
3. Mikulášské besídky pro MŠ v Jihlavě
4. charitativní činnost v rámci tvůrčí činnosti – 3.B

1.červen

Během školního roku pravidelně:
Dobrovolnictví

- oblastní charita
Erko, nízkoprahové zařízení

Adopce na dálku
SOŠ sociální u Matky Boţí Jihlava se ve školním roce 2012/2013 zapojila do projektu
Adopce na dálku. Adoptovány byly 2 děti z Indie.
Studenti podporují 2 děti. . Studenti 4. B přispívali na chlapce Ronsona Quadrose a studenti
ostatních tříd na Sheryl Fernadesovou. Na kaţdé dítě přispěli studenti částkou 5.000,- Kč.
Příspěvky na adopci jsou zasílány na účet Arcidiecézní charity v Praze nejpozději do
konce ledna kaţdého školního roku.
O různých událostech v ţivotě dětí a jejich studijních pokrocích jsme pravidelně
informováni dopisem od kaţdého dítěte, ke kterému jsou přiloţeny i výpisy známek a
fotografie dětí i jejich škol. Obě děti téţ 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.
Oblast studijní
Akce společenskovědních předmětů:
 Návštěva Mahenova divadla v Brně

říjen 2012

 Exkurze do Prahy a návštěva Ţidovského muzea

říjen 2012

 Školní kolo soutěţe Olympiáda v českém jazyce

prosinec 2012

účast 20 ţáků ve dvou kategoriích, postup do okresního kola Monika Smejkalová– 4.A a Ludmila Veselá - 4 .B,
 Exkurze do Městské knihovny Jihlava

březen 2013
březen 2013
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 Návštěva Janáčkova divadla v Brně

červen 2013

 Exkurze do Brna – výstava Putování s Cyrilem a Metodějem,
Návštěva expozice Cesty víry, prohlídka Petrova s průvodkyní

červen 2013

V rámci výtvarné výchovy navštěvují ţáci výstavy a galerijní animace a aktivně poznávají
různé druhy umění. V letošním školním roce navštívili OVG Jihlava, Galerii Jána Šmoka
SUŠG , kovářskou dílnu a Muzeum Vysočiny.

Kromě toho se ţáci podíleli na:
-

projektu Na večer - putovní výstava v Jihlavě
ilustrace k pohádkám p. Sroky
zpracování projektu „ Loutka“
vytvoření divadelních kulis ke 4 pohádkám pro představení v MŠ

Akce cizích jazyků:
– účast studentů v online projektu Krajského úřadu Poznej Vysočinu
září –leden 2012/13
– návštěva divadla DIOD Jihlava - W.Shakespeare A Midsummer Night´s
Dream
březen 2013
- přednáška návštěvnice z Thaiwanu v angličtině - 3.A
březen 2013
-

přednáška hostů ze Švédska v angličtině – 2 A.

duben 2013

– soutěţe:
organizace školního kola a účast v okresním kole konverzační soutěţe
březen 2013
v anglickém jazyce – všechny třídy, A.Mikulíková – účast v okresním kole
– Setkání s rodilými mluvčími:
–

konverzace a zábavné aktivity ke slovní zásobě se studenty z USA –
první a druhé ročníky
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květen 2013

Ostatní akce:
 atletické středoškolské závody a přespolní běh Corny 3.místo v okresním kol září 2012
(viz příloha č.3)
 exkurze do Vídně s tématikou předvánoční Vídně a návštěvou nejznámějších památek
prosinec 2012
 tradiční „Běh spadaným listím“

říjen 2012

 středoškolský přebor v basketbalu a florbalu

listopad 2012

 projekt „Pojďte s námi KUŢELKA CUP 2012 (příloha č.4)

listopad 2012

 lyţařský výcvikový kurz – Orlické hory – Sedloňov - 1.ročníky

leden 2013

 na škole uţ řadu let působí pěvecký sbor pod vedením p. Bohdana Sroky, vystoupení
sboru ve školním roce 2012/2013:
 16. podzimní koncert sboru v kapli Domova mládeţe

listopad 2012

 tříkrálové zpívání v kostele u Matky Boţí v Jihlavě

leden 2013

 vystoupení choralistů u sv. Jakuba

duben 2013

 zpívání sboru v kostele sv.Janů v Brně

duben 2013

 květen 2013 - zpívání sboru v kostele u sv.Jakuba při příleţitosti setkání společnosti
Jihlavského jazykového osrova (Gemeinschaft Iglauer Sprachinsel e.V.) s občany
Jihlavska
květen 2013
 17. jarní koncert sboru v kapli Domova mládeţe

červen 2013

Ostatní aktivity
 Studenti sbírají léčivé byliny pro LEROS – bylo odevzdáno 861kg, v hodnotě 39 672,- Kč,
tuto činnost organizuje p. B. Sroka.
 V dubnu 2008 navštívil školu pan Bernd Goltermann, vedoucí Harz-Weser-Werkstätten
z Osterode am Harz. Po předchozí korespondenci byla navázána spolupráce v oblasti
praxe ţáků naší školy.
 V září 2012 se zúčastnily dva ţáci školy praxe v tomto zařízení, v únoru 2013 odjely na
praxi další dvě ţákyně třetích ročníků. Zlepšily si své jazykové znalosti a poznaly práci
v sociální oblasti v zahraničí, jeden den pobytu strávily ve škole se sociálním zaměřením.
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5. Realizované projekty financované z cizích zdrojů
V tomto školním roce se účastnila naše škola programu, který vyhlásila komise ČBK pro
rozdělování

finančních

prostředků

katolickým

školám

poskytovaných

sdruţením

RENOVABIS pro vybavení a rozvoj katolických škol ČR. Cílem programu bylo podpořit
projekty katolických škol, které pomohou vybraným školám zkvalitnit výchovu a vzdělávání
a zvýšit jejich konkurenceschopnost v regionu.
Naše škola vypracovala projekt s názvem Loutka jako prostředek komunikace a
socializace v rozsahu 192 000,- Kč s tím, ţe škola uhradí 54 000Kč. Od sdruţení
RENOVABIS škola získala 70 000Kč.
Projekt bude realizován ve školním roce 2013/2014. Jeho realizací dojde k navýšení
odborných znalostí a praktických dovedností ţáků v oblasti péče o handicapované a potřebné
jedince. Uskutečněním tohoto projektu vznikne další moţnost smysluplného trávení volného
času ţáků ubytovaných v našem Domově mládeţe.
V roce 2012/2013 se naše škola zapojila do výzvy EU peníze středním školám –
Operační program vzdělávání pro konkurence schopnost.
Byl vypracován a schválen projekt pro zlepšení podmínek vzdělávání na středních školách .
Celkové náklady projektu činí 851 852,- Kč.Termín dokončení projektu byl stanoven na
červen 2014.
Projekt se týká těchto klíčových aktivit:
-

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

-

Metodický kurz pro učitele cizích jazyků

-

Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky
směřujících k rozvoji finanční gramotnosti ţáků

-

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí ţáků

Školní rok 2012/2013 byl věnován především přípravě na tvorbu digitálních učebních
materiálů (DUMů) a nákupu a instalaci technického vybavení v oblasti ICT.
Kromě toho byly vytvořeny a ověřeny 3 sady DUMů do předmětů Pedagogika, Speciální
pedagogika a Psychologie.
Byl absolvován cyklus jazykových kurzů pro zkvalitnění výuky anglického jazyka.
V ostatních klíčových aktivitách jsou materiály připravovány a postupně ověřovány ve
vyučování.
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6. Prevence sociálně patologických jevů.
6.1 Preventivní aktivity pro ţáky ve výuce, které jsou nebo nejsou
součástí učebních osnov (aktivity, které nereagují na aktuální problémy)
Název aktivity

Zaměření (např.
prevence drogových
závislostí, šikany…)
Informace o moţnostech
stáţí a studia v zahraničí

Beseda, info
Beseda se studenty
Charitas
Beseda, info
Komponovaný pořad
Madagaskar - příběh
pradávné Lemurie
Návštěva ÚP Jihlava

Datum
konání
prosinec
2012

Věková
skupina
/počet ţáků
15 - 18/ 60

Coolagent

Realizátor

Informace o studiu,
seznámení s činností
školy
Informace o studiu

prosinec
2012

18/50

Charitas

únor 2013

15 - 18/ 60

Ekologický program,
kultura ostrova

březen 2013

15 - 18/ 60

VOŠ Sociální
Jihlava
Planeta Země
3000

Volba povolání, sociální
zabezpečení, trh práce
Tolerance, altruismus,
prevence xenofobie atd.

duben 2013

18/50

Úřad práce
Jihlava
Občanská
sdruţení a státní
organizace

během
15-19/60
školního roku
2012/13

5. participace na
akcích (Emil,
Světluška, Dětské
centrum,
dobrovolnictví.. )
tělovýchovné aktivity Zdravý ţivotní styl,
(sportovní , kurzy, běh skupinová kooperace,
spadaným listím)
zvládání náročných
situací, protidrogová
prevence

říjen, květen
a červen
20012/13

Škola

15-19/90

6.2 Výskyt sociálně patologických jevů ve škole
sníţená
známka
z chování

počet

neomluvené
hodiny

2

3

hodin

0

1

51

ţ
á
k ţáků
ů

12

0

p
ř
í
p
a
d
ů
0

ostatní
drogy

kouření

alkohol
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agresivní
formy
chování
vč. šikany

ţáků

p
ř
í
p
a
d
ů

30

5

ţáků

p
ř
í
p
a
d
ů

1

1

krádeţe

ţáků

p
ř
í
p
a
d
ů

ţáků

p
ř
í
p
a
d
ů

0

0

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 moţností vyuţití volného času v regionu – divadla, kina, sportování,
besedy, koncerty apod. Zveřejňování těchto informací na nástěnce vedle sekretariátu a
www stránce školy.
4. Organizační zajištění - MIKULÁŠSKÉ BESÍDKY v mateřských školkách v Jihlavě.
5. Zajišťování návštěv přednášek, besed, filmových, divadelních i hudebních představení
ve spolupráci s vedením školy, učiteli jazyků.
6. Seznamování všech vyučujících s moţnostmi dalšího vzdělávání v rámci DVPP.
7. Studium materiálů PPP a MŠMT (www.msmt.cz).
8. Prezentace školy na výstavách a burzách škol (pomoc studentů)
9. Vypracování hodnocení preventivní strategie a odeslání oblastnímu metodikovi
10. Sběr bylin.
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7. Další vzdělávání pracovníků, vzdělávání v rámci celoţivotního
učení
V tomto školním roce se zúčastnilo 9 pedagogů celkem 18 odborných seminářů. Odborných
seminářů se zúčastňují i nepedagogičtí pracovníci. Celkový přehled seminářů je uveden
v následujících tabulkách:
Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Datum

Pořadatel

Akce

Rozsah
(hod)

19.20.9.2012

AKCENT
College

12

6.10.2012

ILC Brno

14.11.2012

NIDV

6.7.11.2012

OSEPA

23.11.2012

NIDV

6.12.2012

NIDV

12.12.2012

NIDV

Metodický
seminář pro
pedagogy,
metodiky a
předsedy
předmětových
komisí AJ
EXAM
conference
Konzultační
semináře
k ústní
zkoušce z NJ
Adoption of
FOSS in the
Creek public
administration
s
Konzultační
semináře
k písemné
práci
z českého
jazyka a
literatury
Konzultační
semináře pro
management
škol
Konzultační
semináře
k písemné
práci
z anglického
jazyka

6
3

Cena
(s
DPH)

Číslo
akreditace

Jméno

Mgr. Marcela
Mészárosová

300,-

5978/201225-79

Mgr. Renata Mutlová
PhDr. Marie Hornová

Mgr. Renata Mutlová

3

Mgr. Jana Kočí
Mgr. Marie Janová

3

PhDr. Marie Hornová

3

Mgr. Renata Mutlová
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20.10.,
17.11.,
8.12.2012
a
12.1.2013
14.2.2013

TANDE
M

Come Share
the World

Oxford
university
press

Informační a
komunikační
technologie ve
výuce AJ
Kurz etické
výchovy –
výchovy k
prosociálnosti
Tvorba
digitálních
učebních
materiálů I

21.5.2011
– 2.3.2013

Etické
fórum

22.2. a
1.3.2013

Sofi
schola

2.3.2013

Univerzita
Hradec
Králové

17.5.2013
AMU
15.19.2013

Europaclu
bSapienza
University
- Rome

3.500,-

18 367/201
1-25-402

1,5

Mgr. Marcela
Mészárosová

33046/2010
-25-835

Mgr. Soňa Jurkovičová

5.500,-

16596/2012
-25-270

Ing. Marie Nováková
Mgr. Renata Mutlová
Mgr. Alena Mácová
Mgr. Bohdana
Kachlíková
Mgr. Marcela
Mészárosová
Mgr. Soňa Jurkovičová

2500,-

Č.
3363/200925-71

Mgr. Renata Mutlová

250

8

Kurz etické
výchovy
Hlas jako
individualita

Mgr. Marcela
Mészárosová

Mgr. Renata Mutlová

EURODIDA
WEB PEDAGOGIC
AL USE OF
INTERNET
AND
MULTIMEDI
A TOOLS
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Další vzdělávání nepedagogických pracovníků
Datum

Pořadatel

Akce

18.10.2012

Vzdělávací
centrum Jihlava

24.10.2012

MUDr. Jarmila
Číhalová

14.11.2012

Anag

19.3.2013

Petr Lekeš

27.6.2013

NIDV

Pokladny –
organizace a
vedení
pokladní
sluţby
Hygienické
poţadavky ve
stravovacích
sluţbách
Vše co
potřebujete
vědět o
mzdách pro
vaší praxi
Cestovní
náhrady
v podmínkách
roku 2013
Manaţerské
řízení procesu
změn ve
školním
stravování

Rozsah
(hod)
5
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Cena
1400,-

Číslo
akreditace
AK/PV990/2012

Jméno
Bc. Lucie
Rokosová

780,-

Bronislava
Sikorová

5

1790,-

Bc. Lucie
Rokosová

5

1300,-

AK/I57/2011

Bc. Lucie
Rokosová

3

400,-

MSMT
16765/201225-309

Bronislava
Sikorová

8. Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů při plnění úkolů ve
vzdělávání
V rámci průběţné a souvislé praxe ţáků ve 2., 3. a 4. ročníku spolupracuje škola s těmito
organizacemi:
−

Krajská nemocnice Jihlava

−

Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum, Demlova 28, Jihlava

−

Základní škola speciální, Březinova 31, Jihlava

−

Křesťanská základní škola, nám. Svobody 3, Jihlava

−

Dětský domov se školou v Jihlavě, Dělnická 1, Jihlava

Ve druhém ročníku probíhá praxe v nemocnici pod vedením učitelky odborné přípravy. Ţáci
jsou rozděleni po jednotlivých odděleních.
Ve třetím ročníku je praxe organizovaná ve školských zařízeních. V září proběhne společná
návštěva školských zařízení, ţáci 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.
V březnu je jeden týden věnován souvislé praxi.
V lednu 2013 se účastnili naši ţáci akce Úřadu práce v Jihlavě s názvem Metodický den
kompenzačních pomůcek. (viz příloha č. 5)
V lednu se ţáci naší školy opět pomáhali při Tříkrálové sbírce ve svém volném čase –
v Jihlavě i v místech svého bydliště. (viz příloha č. 6)
V červnu 2011 byla navázána spolupráce s obecním úřadem v Brtnici v rámci jejich Domova
s pečovatelskou sluţbou. V době souvislé praxe budou naše ţákyně vykonávat tuto činnost
v jejich zařízení. Tato spolupráce pokračovala i v letošním školním roce.
Naše ţákyně zde vykonávají souvislou praxi.
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9. Výroční zpráva Domova mládeţe za školní rok 2012-2013

9.1 Charakteristika zařízení
Náš domov mládeţe je školské zařízení, které zabezpečuje ţákům během školního roku
ubytování, výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost středních
škol a vyšších odborných škol.

Adresa:

Jihlava, Kříţová 12

Provozovatel:

Střední odborná škola sociální u Matky Boţí
Fibichova 67
586 01 Jihlava

Ředitelka školy:

PhDr. Marie Hornová

Vychovatelé:

Mgr. Kuncová Jana

Věţnice 82, PSČ 582 52

Ing. Sadílková Hana

Fritzova 3, Jihlava 586 01

Mgr. Kajtárová Viera Kosmákova 45, Jihlava 586 01
Asistentka ped.:

Telefon:

pí. Holubová Růţena U Kasáren A2, Jihlava 586 01

561 116 580

E-mail: domov@sosmb.ji.cz

562 401 025
603 544 024

Odpad:

tříděný odpad je ukládán do kontejnerů a odváţen jednou týdně.

Zdroj vody:

DM je napojen na městský vodovodní řád.

Odpadní vody:

DM je napojen na městský kanalizační řád.

Hygienické poţadavky DM splňují příslušná ustanovení vyhlášky č. 410/2005 Sb., o
hygienických poţadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a
vzdělávání dětí a mladistvých.
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Popis zařízení :
 DM, který je součástí Střední odborné školy sociální u Matky Boţí v Jihlavě, tvoří
samostatná budova.
 Ubytování je provozováno v přízemí, prvním a druhém patře bez výtahu v pokojích I.
(tzn.
 1 - 2 lůţka na pokoji) a II. kategorie (tzn. více neţ 3 lůţka na pokoji).
 DM disponuje vlastní kaplí (mše svatá kaţdé pondělí v 19:00), dále divadelním sálem,
knihovnou, studovnou a 2 kuchyňkami.
 Pedagogickou činnost zajišťují 3 vychovatelky a 1 asistentka pedagoga.
Provozní činnost zajišťují správní zaměstnanci: správce budovy V. Veselý a uklízečka M.
Kůsová.
Předmět činnosti :
 DM je v provozu po celý školní rok mimo prázdniny, soboty, státní svátky a volné dny
vyhlášené ředitelkou školy.
 DM je školské výchovné zařízení, které poskytuje ţákům a studentům ubytování,
výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost středních škol
a vyšších odborných škol. Vede ţáky a studenty k plnohodnotnému vyuţívání volného
času formou zájmových činností.
 Provoz DM se řídí denním reţimem.
 Ubytovaným ţákům 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 poţadavcích 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 a stravování na akce předem objednané
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 ekreační ubytování v době prázdnin
Ubytování:
Reţim ubytování :
 Zájemci o ubytování se přihlašují v kanceláři SOŠS, nebo přímo na DM, kde obdrţí
přihlášku, kterou po vyplnění odevzdají.
 Ubytování lze zájemcům poskytnout, pouze do výše povolené kapacity DM.
 Ubytování ţáků a studentů není nárokové.
 Přihláška k ubytování v DM platí jeden školní rok.
 DM je v provozu po celý kalendářní rok s výjimkou hlavních a vánočních prázdnin.
 Ubytovaní v rámci domluvené akce (lze i o hlavních nebo vánočních prázdninách) se
řídí předem stanovenými pravidly.
Způsob úhrady za ubytování :
 Úhrada za ubytování je dána ceníkem „Ceny ubytování v domově mládeţe“ 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 2012-2013 byl zahájen s 56 ţáky (54 dívek a 2 chlapci). Ţáci byli rozděleni do
2 výchovných skupin. V průběhu I. pololetí se celkový počet ubytovaných sníţil o 6 ţáků a 6
nových ţáků nastoupilo. Ve II. pololetí ukončili 4 ţáci, z toho 1 dívka byla vyloučena a
nastoupily ještě 2 dívky. 11 ţáků ubytování ukončilo maturitní zkouškou a odešlo v průběhu
maturitního období.
Stav ubytovaných na DM k 30. 6. 2013 byl 43 ţákyň.
Největší počet ubytovaných tvořili ţáci ze Střední odborné školy sociální u Matky Boţí
celkem 42 ţákyň. Dále 7 ţákyň ze Střední umělecké školy grafické, 5 ţáků z toho 1 chlapec
byl ze Střední umělecko-průmyslové školy v Heleníně a 1 ţák studoval na Střední průmyslové
škole stavební.
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Chování a jednání ţáků v průběhu celého školního roku u většiny ubytovaných nevybočilo,
aţ na výjimky. Za nedodrţování VŘ DM udělila ředitelka školy 2 ţákům podmínečné
vyloučení a následně byla 1 ţákyně z DM vyloučena.
Naopak 19 ţákyň bylo oceněno a získalo pochvalu vychovatelky.

9.2.2 Základní úkoly výchovně vzdělávací činnosti na školní rok a jejich
plnění.
Hlavní úkoly výchovně vzdělávací činnosti, vycházející z Koncepce výchovy v DM,
stanovené Ročním plánem práce a rozpracované v měsíčních plánech a v Plánu činnosti v
oblasti protidrogové prevence, byly splněny.
Ţáci prvních ročníků se brzy adaptovali na pro ně nové prostředí DM a školy. Velmi k
tomu přispěla účast vychovatelky na seznamovacích pobytech tříd 1.A a 1.B v Nové Říši.
Odrazem bylo dobré chování, důvěra, otevřenost a sdílnost a ochota zapojovat se do
společných aktivit na DM.
Častější rezervy jsou u některých ţáků ve zvládání efektivního studijního stylu, coţ můţe
být způsobeno špatnou adaptabilitou na nové prostředí a nevhodnými návyky z domova.
U ţáků vyšších ročníků přispělo výchovné působení k prohloubení jejich profesionální
orientace,

ke zdravému ţivotnímu stylu a samostatnému rozhodování s uvědomováním si

vlastní odpovědnosti.

9.2.3 Studijní činnost
Přehled studijních výsledků I. výchovné skupiny:
kategorie

průměr

vyznamenání

neprospělo

snížený stupeň z chování

děvčata

1,82

3

0

0

chlapci

2,70

0

0

0

celkem

2,26

3

0

0

Přehled studijních výsledků II. výchovné skupiny:
kategorie

průměr

celkem děvčata 1,67

vyznamenání

neprospělo

15

2
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snížený stupeň z chování

0

Přehled studijních výsledků podle jednotlivých škol:
škola

počet dívek

průměr

počet chlapců

průměr

SOŠS MB

42

1,68

0

0

SUŠG

7

1,73

0

0

SUPŠ

4

1,35 x)

1

2,70 x)

SŠS

0

0

1

odešel

x) výsledky pouze za 1. pololetí
Z přehledu studijních výsledků je zřejmé, ţe dosaţené výsledky jsou lepší u děvčat neţ u
chlapců. Dívky mají lepší studijní morálku a osobnostní předpoklady.
Na dosaţených výsledcích ţáků se podíleli svým přístupem i jednotliví vychovatelé ve
spolupráci s rodiči, stejně jako odpovídající materiální, prostorové a časové podmínky, které
ţáci v DM mají vytvořeny.

9.2.4 Zájmová činnost
Zájmová činnost, tak jak je v DM pojímána, se podílela nejen na obnově fyzických a
duševních sil ţáků, ale zároveň významným způsobem ovlivňovala realizaci výchovně
vzdělávacích cílů.
Trvale se rozšiřuje a zkvalitňuje nabídka zájmových aktivit, coţ přispívá ke stále méně
výraznému hledání seberealizace ţáků mimo DM.
Z nabízených aktivit, ţáci pravidelně navštěvovali představení v Horáckém divadle, věnovali
se sportovním aktivitám jako atletika, míčové hry, stolní tenis, badminton, cvičení na
rehabilitačních míčích, orbitreku a rotopedu. V předvánočním období se uskutečnila společná
slavnostní večeře.
V kapli DM, kde je pravidelně kaţdé pondělí slouţena mše svatá, se uskutečnilo podzimní
i jarní zpívání sboru a i slavnostní předání maturitního vysvědčení absolventům SOŠS MB při
kterém rovněţ vystoupil pěvecký sbor a hudební těleso našich ţáků.
V průběhu školního roku se věnovali dobrovolnické činnosti, zapojili se do Tříkrálové sbírky
a prodeje propisek na podporu projektu Šance. Docházeli do dětské nemocnice a na oddělení
pro dlouhodobě nemocné. Projevili zájem o kurzy znakové řeči a docházeli do
Nízkoprahového centra pro mládeţ v Jihlavě Vrak baru a účastnili se promítání
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dokumentárních filmů. Dle zájmu jim bylo umoţňováno docházet na výuku hry na hudební
nástroje - klavír, lesní roh, klarinet, flétnu, kytaru a následné procvičování v kapli DM. Tento
prostor vyuţívali také k výuce a procvičování zpěvu. Někteří navštěvovali taneční kurzy,
kurzy autoškoly, filmová představení, představení v DKO i v HD na Malé scéně a účastnili se
koncertů. Navštěvovali městskou knihovnu a jimi nabízené přednášky.
Kromě přípravy na vyučování ţáci věnovali hodně času práci na PC, povinné četbě, ale i
sledování filmů a hraní společenských her. V případě hezkého počasí vyuţívali dvorku DM k
odpočinku, ale i učení, slunění, posezení u táboráku. K nabídce zájmové činnosti na DM
patřily také výtvarné činnosti a krouţek ručních prací, svými výtvory přispěli k výzdobě
společných prostor DM.

9.2.5 Organizace a řízení výchovně vzdělávací činnosti
Základem organizace výchovně vzdělávací činnosti byla výchovná skupina a reţim, který si
vychovatel vytvořil na základě vlastních představ o naplnění cílů výchovné práce a za
podpory, kterou měl ve Vnitřním řádu DM.
Zásada, ţe tam, kde je ubytováno 60 ţáků v dospívajícím věku z různorodých škol, rodinného
a sociálního prostředí a s různou úrovní vnitřní sebekázně, je zapotřebí nejen jasné vymezení,
ale i vyţadování určitých pravidel a norem chování a jednání, se dlouhodobě ukázala jako
nezbytná a s narůstajícími problémy ve společnosti, které se odráţejí i v této generaci ţáků,
dokonce jako primární pro naplnění cílů, které DM v systému školství má.
K pochopení této zásady je potřeba kaţdoročně získávat i rodiče ţáků. Bez pravidelné a
promyšlené práce právě s rodiči ţáků by naplňování cílů výchovně vzdělávací činnosti bylo
jen velmi obtíţné. Proto vedení DM usilovalo o soustavnou a včasnou informovanost rodičů
o chování, jednání a dosaţení co nejlepších studijních výsledků ubytovaných ţáků.
Vztahy se školami byly zabezpečovány jednak na stupni vedení školy-vedení DM, dále také
na úrovni vychovatel-třídní učitel. Nemalou měrou k pochopení práce Domova mládeţe ze
strany škol přispívají právě vztahy s vedením jednotlivých škol.
Poţadovaným způsobem a v rámci daných, zejména finančních moţností, byla
zabezpečována protidrogová prevence. Uplatňována byla i osvědčená metoda, ţe pokud
nenabídneme činnost ţákům my, nabídne ji někdo jiný nebo si ji sami vyhledají. Potvrdilo se,
ţe otázka drog a alkoholu je aktuální a nemůţe se našemu zařízení vyhnout. Rodiče byli
písemnou formou poţádáni o souhlas s provedením kontrolního testu v případě podezření
poţití drogy, alkoholu.
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Přes všechna uvedená pozitiva bylo nutné v průběhu školního roku kázeňsky řešit ty ţáky,
kteří se nedokázali přizpůsobit základním poţadavkům na chování ţáka v DM. 2 ţákům bylo
uděleno podmíněné vyloučení a následně byla 1 ţákyně vyloučena.
Mezi nejzávaţnější přestupky proti VŘ patřily krádeţe peněz, kouření na pokoji, návštěvy na
pokojích dívek u chlapců a naopak po návštěvní době, návraty z vycházky v podnapilém stavu.
Vychovatelé řešili i přestupky, které nedosáhly takové závaţnosti nebo byly spáchány ţáky,
kteří se jinak chovají příkladně. Jednalo se zejména o:
pozdní příchody z vycházek, nezdravení dospělých, nevhodné chování mileneckých
dvojic, nepřezouvání se, nošení obuvi na pokoje, hlučné chování ţáků na pokojích po
večerce atd.
Opakem bylo jednání ţáků, kteří nalezli prstýnek, náušnice, doklady, stravenky, klíče, čipy,
mobilní telefon a věci odevzdali. Ţáci byli chváleni i za pomoc při stěhování nábytku, za
výzdobu společných prostor i pokojů. V závěru školního roku byly za celoroční dodrţování
úklidu a pořádku na pokoji vyhodnoceny věcně odměněny nejlepší pokoje DM.

9.3 Údaje o pracovnících Domova mládeţe
Vychovatelé:

Mgr. Kuncová Jana

Věţnice 82, PSČ 582 52

Ing. Sadílková Hana

Fritzova 3, Jihlava 586 01

Mgr. Kajtárová Viera Kosmákova 45, Jihlava 586 01
Asistentka ped.:

pí. Holubová Růţena U Kasáren A2, Jihlava 586 01

Provozní pracovníci:

Vladimír Veselý
Marie Kůsová
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10. Výsledky hospodaření za rok 2012
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V Jihlavě 15.10.2013

PhDr. Marie Hornová
ředitelka školy
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11. Přílohy
Příloha 1
Centrum pro rodinu Vysočina – poděkování a informace o práci ţáků naší školy
Příloha 2
Pochvala studentek naší školy
Příloha 3
Přespolní běh CORNY

- diplom

Příloha 4
KUŢELKA CUP 2012

- diplom

Příloha 5
ÚP Jihlava – Metodický den kompenzačních pomůcek:

Informace o akci
Poděkování studentům

Příloha 6
Spolupráce s Oblastní charitou Jihlava – poděkování

35

