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1. Charakteristika školy a učební plán
Střední odborná škola sociální u Matky Boží Jihlava 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 978/67, Jihlava. Nová adresa je v souladu se zařazovací listinou z
9.9.2003 pod čj. 25805/03-21.
Budova školy je od ledna 2007 majetkem Biskupství brněnského.
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.
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
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skutečných hodnot lidského života. Škola má vlastní jídelnu a vlastní Domov
mládeže, který je umístěn v budovách, které vlastní Kongregace Milosrdných sester
sv. Karla Boromejského, Šporkova 12, Praha s kapacitou 61 míst.
Do školského rejstříku byl zapsán dne 7.12.2005, IZO: 170 100 421 s účinností od
1.9.2006.
Výroční zpráva Domova mládeže za uplynulý školní rok je součástí této výroční
zprávy.
Údaje o školské radě:
zástupce zřizovatele

-

pan Mgr. Pavel Horký, děkan jihlavský

zástupce pedagogů

-

pan Mgr. Bohdan Sroka

zástupce rodičů

-

pan Petr Honsa
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Učební plán SOŠ sociální Jihlava
školní rok 2007/2008
1.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.
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.ročník

3
3/3/

3.ročník

3
3/3/

3
3/3/

2
2

2/2/

2/1/
2 3/1/
2
2
2/2/

2/2/

4.ročník

2
2

3

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

2/2/

2/2/

2/2/

2/2/

2/2/
2

1/1/
2/2/

1/1/

2
1/1/

1/1/

2/2/

2/2/
2 vol.2

2 3/2/
1

2/2/
1

2

2

1

4/4/
2/2/

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

2/1/
32

32

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

4/3/
2+v.2
126+v.2

2 vol.2
32 30+v.2

2

2
2
2
4

Pozn.: vol. - volitelný předmět

V Jihlavě dne 29.8.2007

PhDr. Marie Hornová - ředitelka
školy
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Učební plán SOŠ sociální Jihlava
školní rok 2007/2008

Nepovinné předměty
1.ročník

2.ročník

Obchodní korespondence
Konverzace v ciz. jazyce
Náboženství
Anglický jazyk
Výuka znakové řeči
Nástrojová hra

3.ročník

4.ročník

2
2/2

Možnosti odborných zkoušek :
ve 3. 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 29.8.2007

PhDr. Marie Hornová
ředitelka školy

5

2. Přehled pedagogických pracovníků a zaměstnanců školy
Jméno a příjmení

Kvalifikace

Praxe

Způs.odb.

Způs.ped.

Učitelé:
Silvestra Doleželová

VŠ ped.

45

ano

ano

Lenka Honová

VŠ ped.

6

ano

ano

Marie Hornová

FF UP

34

ano

ano

Marie Janová

VŠ ped.

8

ano

ano

Bohdana Kachlíková

VŠ ped.

17

ano

ano

Marie Kameníková

FF UK

15

ano

ano

Jana Kočí

VŠ ped.

25

ano

ano

Marie Lysá

VŠ ped.

35

ano

ano

Martina Malenová

VŠ ped.

12

ano

ano

Ema Nováková

Ped.inst.

41

ne

ne

Marie Nováková

VŠ textil.

18

ne

ano

Ester Rychnovská

ÚS

23

ano

ne

Milan Skála

VŠ ped.

23

ano

ano

Bohdan Sroka

VŠ ped.

53

ano

ano

Pavel Tůma

VŠ ped.

8

ano

ano

Jitka Turečková

VŠ ped.

13

ano

ano

Jiří Ustohal

VŠ stroj.

29

ano

ano

Langerová Eva

F teol.

8

ano

ano

Pospíchalová Šárka

VŠ ped.

3

ano

ano

Marie Krpálková

ÚS

47

ano

ano

František Kredl

U JEP

36

ano

ne

Vlasta Kuklová

ÚS

ano

ano

Eva Langerová

F teol.

8

ano

ano

Jaroslava Šedová

U JEP

29

ano

ne

Danuše Večerková

Fpr. UK

42

ano

ano

Hana Sadílková

VŠ zem.

7

ano

ano

Mateřská dovolená:

Externí učitelé:
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Domov mládeže – vychovatelky:
Anežka Vláčilová

ÚS

ano

Jaroslava Chaloupková

ÚS

6

ano

Hana Sadílková

VŠ

6

ano

Ostatní zaměstnanci:
Zařazení

Kvalifikace

Praxe
46

Miroslava Rokosová

hospodářka

ÚS

Anna Brychtová

sekretářka

ÚS

Vladimír Veselý

škol. údrž.

ÚS

Anna Cafourková

uklízečka

SO

Bronislava Sikorová

ved. kuch.

SO

21

Veronika Pekárková

kuchařka

SO

2

Marta Formáčková

kuchařka

SO

16

Marie Skořepová

kuchařka

SO

16

Marie Hordějčuková

kuchařka

ÚS

Věra Binová

uklízečka

Marie Kůsová

uklízečka

Helena Černá

uklízečka
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3. Přehled tříd ve školním roce 2007/2008
Ve školním roce 2007/2008 měla škola 8 tříd, v každém ročníku 2 třídy s celkovým
počtem 240 studentů, v 1. i ve 2. pololetí.
1.ročníky:

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

Mgr. Pavel Tůma
Mgr. Milan Skála

2.ročníky:

2.A - třídní učitelka Mgr. Martina Malenová
2.B - třídní učitelka Mgr. Bohdana Kachlíková

3. ročníky:

3.A - třídní učitelka Mgr. Jitka Turečková
3.B - třídní učitel
Mgr. Bohdan Sroka

4. ročníky:

4.A - třídní učitelka Ester Rychnovská
4.B - třídní učitelka Mgr. Lenka Honová

Přehled počtu a prospěchu studentů:
třída

počet studentů

prospělo

vyznamenání

neprospělo

1.A

1.pol
2.pol.

29
29

23
26

1
1

5
2

1.B

1.pol.
2.pol.

28
29

20
22

2
5

6
2

2.A

1.pol.
2.pol.

33
33

28
26

4
6

1
1

2.B

1.pol.
2.pol.

33
32

26
23

4
6

3
3

3.A

1.pol.
2.pol.

29
29

23
26

2
2

4
1

3.B

1.pol.
2.pol.

28
28

14
21

8
7

6
0

4.A

1.pol.
2.pol.

31
31

19
23

6
6

5
2

4.B

1.pol.
2.pol.

29
29

14
23

5
4

10
2
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4. Průběh přijímacího řízení
Dle vyhlášky č.671/2004 Sb. o přijímacím řízení bylo sděleno, že škola přijímá do
prvních ročníků školního roku 2008/2009 60 studentů obor 7541 M/012 výchovná a
humanitární činnost, termín zkoušek - 21. dubna 2008.
Podrobné informace včetně kritérií pro přijetí ke studiu byly zveřejněny na webových
stránkách školy.
Přijímací zkoušky probíhaly ve stejném termínu jako na státních školách. Do 1. kola
přijímacích zkoušek bylo přihlášeno 49 uchazečů, přijato bylo 48.
V druhém kole přijímacího řízení bylo přihlášeno 8 uchazečů, přijato jich bylo 7.
Celkem bylo přijato po přijímacích zkouškách 55 studentů.
Uchazeči byli přijímáni podle následujících kritérií:
1. Uchazeči s průměrným prospěchem ze ZŠ do 1,80 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 1,80 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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5. Maturitní zkoušky
Písemné maturitní zkoušky se konaly 7.dubna 2008, ústní maturitní zkoušky se
konaly současně v obou třídách od 24.5.2008 do 28.5.2008.
Předsedkyní maturitní komise ve třídě 4.A byla jmenována Mgr. Dagmar Fialová,
učitelka Soukromé střední odborné školy a SOU s.r.o., Třebíč, předsedkyní maturitní
komise ve třídě 4.B byla Mgr. Hana Konečná, učitelka Střední školy automobilní
Jihlava.
Výsledky maturitních zkoušek:
4.A - třídní učitelka Ester Rychnovská:
maturitní zkoušky konalo 29 žáků - 9 prospělo s vyznamenáním, 18 prospělo, 1
studentka neprospěla z anglického jazyka a speciální pedagogiky a humanitární
výchovy a 1 studentka z českého jazyka a literatury.
4.B - třídní učitelka Mgr. Lenka Honová:
maturitní zkoušky konalo celkem 27 žáků, 5 prospělo s vyznamenáním, 20 prospělo,
2 studentky neprospěly z českého jazyka a literatury.
V podzimním termínu dne 10.9.2008 konali maturitní zkoušku 1 student a 2
studentky, opravnou maturitní zkoušku konaly 3 studentky. Student maturitní
zkoušku vykonal úspěšně, studentky nevykonaly maturitní zkoušku z 1 předmětu.
Opravnou maturitní zkoušku vykonaly studentky úspěšně.
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6. Mimoškolní činnost
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:
∗ Nemocnice v Jihlavě - návštěvy nemocných v odpoledních hodinách, které
následovaly po seznámení v době řádné praxe
∗ Spolupráce s Centrem pro rodinu a sociální péči – slavnostní zahájení činnosti
v březnu 2007 – exkurze a pravidelná činnost studentů 1.a 2. ročníků v tomto
centru – návštěvy klientů v Pečovatelských domech a Domech pro seniory.
∗ Dětské centrum pro ohrožené a postižené děti, Jihlava, Jiráskova ul. - návštěva 6
dívek z 4. A 3x týdně 3 hodiny v odpoledních hodinách
∗ Spolupráce v aktivitách Amnesty International – organizování podpisových akcí na
podporu neoprávněně vězněných a za získání práva dětí na vzdělání
∗ Pravidelné mikulášské a vánoční besídky v Jihlavě v jednotlivých mateřských
školách
∗ osobní asistence 2 dívek ze 4.B – 2x týdně v rodině, kde pečují o 2 postižené
dospívající dívky

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 2007

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

prosinec 2007

∗ exkurze v logopedické poradně

leden 2008

∗ exkurze ve speciálně pedagogickém centru v Jihlavě
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únor 2008

∗ přednáška pracovnice z Tyfloservisu o práci se zrakově znevýhodněnými
březen 2008
∗ beseda s pracovnicí z organizace LORM

květen 2008

Pedagogika a psychologie
∗ exkurze v Psychiatrické léčebně v rámci Dne otevřených dveří
∗ exkurze v Psychocentru Jihlava spojené s diskuzí

září 2007
listopad 2007

Ostatní akce v této oblasti
∗ souvislá praxe studentek 4.ročníku v SRN - St.Wendel – Missionshaus
září 2007
∗ exkurze do sociálních zařízení

listopad 2007

∗ čtvrté ročníky se zúčastnily exkurze do Soběslavi a Černošic, kde navštívily
sociální zařízení Rolnička – cílem bylo seznámit studenty s možností uplatnění
v podobných zařízeních. Rolnička Soběslav sdružuje MŠ, ZŠ i chráněnou dílnu
pro handicapované občany, poskytuje i chráněné bydlení klientům.

Adopce na dálku
Od školního roku 2001/2002 měla škola adoptovány 3 děti z Indie - Lalitha,
Shivkunar a Loganathan.
Lalitha studium už ukončila. V současné době podporují studenti tedy dvě děti jedno dítě podporují studenti všech tříd SOŠ a jedno dítě podporuje třída 3.B.
Celkově přispíváme částkou 5 000,- Kč na dítě za rok.
V roce 2008 adoptovali na dálku učitelé školy indického chlapce – jmenuje se
Pereira Arun, je mu 14 let, pochází z katolické rodiny. Je nejmladší ze 7 dětí.
Na adopci se podílí 10 členů pedagogického sboru. Příspěvek činí 4900,-Kč na rok.
Částky jsou placeny na účet Arcidiecézní charity v Praze nejpozději do konce ledna
každého roku.
Dopisy a fotografie jsou zveřejňovány na nástěnce v chodbě školy.
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Oblast studijní
∗ V březnu proběhlo školní kolo soutěže Olympiáda z ČJ – účast 24 studentek ve
dvou kategoriích, postup do oblastního kola – Josef Mutl z 2.A a Anežka
Tlačbabová z 3.B, v oblastním kole - 5. a 6. místo
Akce společenskovědních předmětů:
∗ exkurze do Žďáru nad Sázavou – Muzeum knihy – 1.B a 2.B v září 2007
∗ v červnu 2008 3. ročníky navštívily Památník Terezín, město Terezín a Malou
pevnost
∗ divadelní představení – v říjnu – 1. a 2. ročníky – „Sůl staroslověnského chleba“,
v listopadu – návštěva Stavovského divadla a Prahy, v prosinci – DK v Jihlavě
„Hrátky s čertem“ – 1. ročníky.
V rámci dějepisu a základů společenských věd se studentky zúčastnily soutěže
„Lidice pro 21. století“, testu moderních dějin a projektu „Studenti čtou a píší
noviny“
∗ V rámci výtvarné výchovy navštěvují studenti výstavy. V letošním školním roce
navštívili všechny výstavy v SUŠG, dále navštívili každý měsíc některou galerii
v Jihlavě.
∗ V říjnu byly 2. ročníky na exkurzi v manufaktuře na výrobu ručního papíru
v Želaticích u Znojma, kde studenti měli možnost osobně si vyrobit arch ručního
papíru.
∗ V říjnu byla navázána spolupráce s Galerií v Havlíčkově Brodě. Po shlédnutí
výstavy grafiky studenti pracovali ve výtvarné dílně, zkusili si techniku suché jehly.
∗ V rámci mezipředmětových vztahů spolupracovali vyučující výtvarné výchovy
s učitelkami dramatické výchovy a vytvářeli kulisy k různým vystoupením ve
výchovných zařízeních a kulisy k tvůrčí činnosti třetích ročníků.
Sportovní aktivity:
∗ v říjnu 2007 se konal tradiční „Běh spadaným listím“
∗ v listopadu 2007 se 4 studentky zúčastnily okresního a krajského kola regionu
Vysočina závodů ve šplhu na laně
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∗ Účast na státních zkouškách z obchodní korespondence – červen 2007 –
4 studentky vykonaly státní zkoušku úspěšně

Předmětová komise cizích jazyků uspořádala tyto akce:
pro studenty němčiny:
∗ exkurze do Vídně s tématikou předvánoční Vídně a návštěvou nejznámějších
památek

13.12.2007

Činnost dramatického kroužku:
∗ Dramatický kroužek pracoval v tomto školním roce pod vedením p. Dryšla, člena
činohry Horáckého divadla v Jihlavě. Představení, které bylo nacvičeno, bylo
uvedeno v listopadu roku 2007. Členům kroužku bylo umožněno navštěvovat
generální zkoušky Horáckého divadla.

Na škole už řadu let působí pěvecký sbor pod vedením p. Bohdana Sroky, jeho
vystoupení v minulém školním roce:
-

listopad 2007

Podzimní koncert sboru v hotelu Gustav Mahler

-

leden 2008

Tříkrálový koncert

-

březen 2008

choristé u sv. Jakuba

-

květen 2008

Jarní koncert

Ostatní aktivity
∗ Škola vydává 4x ročně školní časopis Čtení pro mladé.
∗ Jako mimořádné číslo časopisu byly vydány Pohádky z bramborového kraje od
pana Bohdana Sroky s ilustracemi studentů naší školy.
∗ Studenti sbírají léčivé byliny pro LEROS - bylo odevzdáno 674 kg v hodnotě
37 710 Kč, tuto činnost organizuje p. B. Sroka.
∗ V dubnu 2008 navštívil školu pan Bernd Goltermann, vedoucí Harz-WeserWerkstätten z Osterode am Harz. Po předchozí korespondenci byla navázána
spolupráce v oblasti praxe studentů naší školy. V září 2008 se zúčastní první dvě
studentky školy praxe v tomto zařízení, pro další školní rok je plánován pobyt
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v dubnu a opět v září. Budeme se snažit o účast v projektu Česko-německého
fondu budoucnosti.
∗ O prázdninách se studentky podílely na organizaci akce „Barevný den
s handicapem“ - viz příloha.
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Další vzdělávání pracovníků
V tomto školním roce se zúčastnilo 9 pedagogů celkem 17 odborných seminářů a
dalšího studia.
Mgr. Lenka Honová dokončila rozšiřující studium anglického jazyka na Jihočeské
univerzitě České Budějovice a PhDr. Marie Hornová dokončila studium v rámci
profesionalizační přípravy – Úspěšný ředitel – Pf UK Praha.
Odborných seminářů se zúčastňují i nepedagogičtí pracovníci.
Seznam dalšího vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků je
součástí příloh.
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Výroční zpráva Domova mládeže
6.1 Charakteristika zařízení
Náš domov mládeže je školské zařízení, které zabezpečuje žákům během školního
roku ubytování, výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací
činnost středních škol a vyšších odborných škol.
Adresa:

Jihlava, Křížová 12

Provozovatel:

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

Ředitelka školy:

PhDr. Marie Hornová

Vychovatelé:

Anežka Vláčilová

Dolní Cerekev 234

Jaroslava Chaloupková

Petrovice 8, Puklice

Ing. Hana Sadílková

Fritzova 3, Jihlava

Růžena Holubová

U Kasáren A2, Jihlava

Asistentka ped.:

Telefon SOŠSMB: 567 321 816

E-mail: sosmb@sosmb.ji.cz

Telefon DM:

567 301 710

E- mail: dm@sosmb.ji.cz

Odpad:

Tříděný odpad je ukládán do kontejnerů a odvážen jednou

týdně.
Zdroj vody:

DM je napojen na městský vodovodní řád.

Odpadní vody:

DM je napojen na městský kanalizační řád.

Hygienické požadavky DM splňují příslušná ustanovení vyhlášky č. 410/2005 Sb., o
hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu
a vzdělávání dětí a mladistvých.
Popis zařízení :
-

DM, který je součástí Střední odborné školy sociální u Matky Boží v Jihlavě,
tvoří samostatná budova a vlastní kuchyň s jídelnou.

-

Ubytování je provozováno v přízemí, prvním a druhém patře bez výtahu
v pokojích I. (tzn. 1 - 2 lůžka na pokoji) a II. kategorie (tzn. více než 3 lůžka na
pokoji).

-

DM disponuje vlastní kaplí (mše svatá každé pondělí v 19:00), dále divadelním
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sálem, knihovnou, studovnou a kuchyňkou.
-

Pedagogickou činnost zajišťují 3 vychovatelky DM.

-

Provozní činnost zajišťují správní zaměstnanci:

Vladimír Veselý
Marie Kůsová
Helena Černá

Předmět činnosti :
-

DM je v provozu po celý školní rok mimo prázdniny, soboty, státní svátky a
volné dny vyhlášené ředitelem školy.

-

DM je školské výchovné zařízení, které poskytuje žákům a studentům
ubytování, výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací
činnost středních škol a vyšších odborných škol. Vede žáky a studenty
k plnohodnotnému využívání volného času formou zájmových činností.

-

Provoz DM se řídí denním režimem od neděle (příjezd studentů) do pátku
(odjezd studentů).

-

Ubytovaným žákům a studentům zajišťuje DM stravování (snídaně, oběd,
večeře) 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
požadavcích 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

-

rekreační ubytování v době prázdnin

Ubytování:
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Režim ubytování :
-

Zájemci o ubytování se přihlašují u vedoucí vychovatelky, kde obdrží přihlášku,
kterou po vyplnění odevzdají zpět vedoucí vychovatelce.

-

Ubytování lze zájemcům poskytnout pouze do výše povolené kapacity DM.

-

Ubytování žáků 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 se řídí předem stanovenými pravidly.

Způsob úhrady za ubytování:
-

úhrada za ubytování je dána ceníkem „Ceny ubytování v domově mládeže“
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

6.2 Hodnocení výsledků výchovně vzdělávací činnosti
6.2.1 Úvod
Školní rok byl zahájen s 61 žáky, žáci byli rozděleni do 3 výchovných skupin. Pohyb
žáků během školního roku byl minimální, k 30.5.2008 byl stav žáků 58.
Chování a jednání žáků v průběhu celého školního roku nevybočilo, až na výjimky, z
obvyklých a přijatelných mezí. Tomu odpovídá množství a skladba výchovných
opatření.
Domov mládeže se výrazným způsobem prosazuje v konkurenci ostatních zařízení
ve městě, o čemž svědčí trvalý zájem o ubytování jak ze strany rodičů, tak žáků
samotných.
Pro školní rok 2007-2008 byly vyřízeny všechny přihlášky, stejně tomu tak je i pro
nový školní rok.
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6.2.2 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.
Žáci prvních ročníků se brzy adaptovali na pro ně nové prostředí DM a školy.
Odrazem bylo jak chování a jednání absolutní většiny z nich, tak i přístupy k
naplňování práv a povinností v rámci prosazovaného režimu výchovných skupin.
Častější rezervy jsou u některých žáků ve zvládání efektivního studijního stylu (což
může být způsobeno špatnou adaptibilitou na nové prostředí a nevhodnými návyky
z domova).
U žáků vyšších ročníků přispělo výchovné působení k prohloubení jejich
profesionální orientace, ke zdravému životnímu stylu a samostatnému rozhodování
s uvědomováním si vlastní odpovědnosti.
6.2.3 Studijní činnost
Přehled studijních výsledků dívčí výchovné skupiny č. I:
kategorie

průměr

vyznamenání

neprospělo snížená zn. z chování

děvčata

1,89

3

0

0

celkem

1,89

3

0

0

Přehled studijních výsledků smíšené výchovné skupiny č. II:
kategorie

průměr

vyznamenání neprospělo snížená zn. z chování

děvčata

1,52

5

0

0

chlapci

2,67

0

1

1

celkem

1,66

5

1

1

Přehled studijních výsledků smíšené výchovné skupiny č. III:
kategorie

průměr

vyznamenání

neprospělo

snížená zn. z chování

děvčata

1,98

1

0

1

chlapci

2,60

0

1

1

celkem

2,15

1

1

2
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Z přehledu studijních výsledků je zřejmé, že dosažené výsledky potvrzují pozitivní
tendence a předcházející konstatování. Lepší studijní morálka, zájem o studium a
osobnostní předpoklady jsou u děvčat. U chlapců mohou mít horší výsledky příčinu v
náročnosti jimi navštěvovaných škol.
Na dosažených výsledcích žáků se podíleli svým přístupem i jednotliví vychovatelé
ve spolupráci s rodiči, stejně jako odpovídající materiální, prostorové a časové
podmínky, které žáci v DM mají vytvořeny.
Z dostupných klasifikačních podkladů vyplývá, že se také v tomto školním roce
projevil dlouhodobě se uplatňující trend, kdy průměrné studijní výsledky žáků
ubytovaných v DM jsou nad průměrem vykazovaným konkrétní školou.
6.2.4 Zájmová činnost
Zájmová činnost, jak je v DM pojímána, se podílela nejen na obnově fyzických a
duševních sil žáků. Zároveň významným způsobem ovlivňovala realizaci výchovně
vzdělávacích cílů práce v DM.
Trvale se rozšiřuje a zkvalitňuje nabídka zájmových aktivit, což přispívá ke stále
méně výraznému hledání seberealizace žáků mimo DM.
Osvědčily se takové aktivity jako dlouhodobé i jednorázové sportovní soutěže,
předplatné do Horáckého divadla, předplatné do plaveckého bazénu, slavnostní
stolování s vlastním kulturním programem žáků, poznávací výlety. Velký zájem je
dlouhodobě o veškerou činnost Městské knihovny a o internet na DM.
Žákům nejsou kladeny překážky, pokud vyhledávají další možnosti mimo DM.
Naopak, na základě zájmu je umožňována návštěva kurzů tanečních, představení ať
filmová nebo divadelní, sportovní aktivity (plavání, míčové hry atd.) a velmi jsou
podporovány akce obecně prospěšných činností (např. dobrovolná pomoc tělesně
postiženým v rodinách, osobní účast na veřejné sbírce na podporu speciálních
programů pro nevidomé a slabozraké a jiné).
Určitým nesnadno řešitelným problémem je, že dosti velká skupina žáků se vyhýbá
účasti na jakékoli z uvedených aktivit.
6.2.5 Organizace a řízení výchovně vzdělávací činnosti
Základem organizace výchovně vzdělávací činnosti byla výchovná skupina a režim,
který si vychovatel vytvořil na základě vlastních představ o naplnění cílů výchovné
práce a za podpory, kterou měl ve Vnitřním řádu DM.
Zásada, že tam, kde je ubytováno téměř 60 žáků v dospívajícím věku z různorodých
škol, rodinného a sociálního prostředí a s různou úrovní vnitřní sebekázně, je
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zapotřebí nejen jasné vymezení, ale i vyžadování určitých pravidel a norem chování
a jednání, se dlouhodobě ukázala jako nezbytná a s narůstajícími problémy ve
společnosti, které se odrážejí i v této generaci žáků, dokonce jako primární pro
naplnění cílů, které DM v systému školství má.
K pochopení této zásady je potřeba každoročně získávat i některé rodiče žáků. Bez
pravidelné a promyšlené práce právě s rodiči žáků by naplňování cílů výchovně
vzdělávací činnosti bylo jen velmi obtížné. Proto vedení DM usilovalo o soustavnou a
včasnou informovanost rodičů o chování, jednání a o dosahovaných studijních
výsledcích.
V průběhu školního roku byla vedením DM ve spolupráci s některými vychovateli
odeslána rodičům řada informací, na které však rodiče reagovali jen výjimečně.
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 mládeže ze strany škol přispívají právě nadstandardní vztahy s vedením
jednotlivých škol.
Požadovaným způsobem v rámci daných, zejména finančních možností, byla
zabezpečována protidrogová prevence, a to zejména ze strany jednotlivých
vychovatelů. Uplatňována byla osvědčená metoda, že pokud nenabídneme činnosti
žákům my, nabídne je někdo jiný nebo si je sami vyhledají. Potvrdilo se, že otázka
drog je aktuální a nemůže se našemu zařízení vyhnout. Vedení DM na základě
získaných poznatků o používání drog některými z ubytovaných žáků připravuje (pro
školní rok 2008/09) pro rodiče všech žáků dopis, ve kterém je informuje o možnosti
zakoupení D-testu v lékárně a ve kterém je zároveň žádá o souhlas s provedením
tohoto testu v případě podezření na požití drogy.
Přes všechna uvedená pozitiva bylo nutné v průběhu školního roku kázeňsky řešit ty
žáky, kteří se nedokázali přizpůsobit základním požadavkům na chování žáka v DM.
Ukončeno ubytování v DM bylo pouze 1 studentovi a to z důvodu neustálého
porušování VŘ DM (pozdní příchody pod vlivem alkoholu, arogantní chování vůči
zaměstnancům DM, rušení nočního klidu atd.). Tři studentky 1. ročníku dostaly
podmínečné vyloučení za nedodržování VŘ DM (rušení nočního klidu, kouření,
návštěvy na chlapeckých pokojích atd.).
Mezi nejzávažnější přestupky vedení DM řadí: krádež peněz na dívčích pokojích,
alkohol a kouření cigaret.
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K projednání v pravomoci vychovatelů byly předány přestupky, které nedosáhly
takové závažnosti nebo byly spáchány žáky, kteří se jinak chovají příkladně. Jednalo
se zejména o:
- nevhodné chování k zaměstnancům DM, nevhodné chování mileneckých dvojic,
odkládání obuvi mimo šatnu, nošení obuvi na pokoje, hlučné chování žáků na
pokojích po večerce, kouření na pokojích, nedodržování pořádku na pokojích atd.
Opakem bylo jednání žáků, kteří nalezli peněženku, šperky, doklady, případně
mobilní telefon a věci odevzdali, za což jim byla udělena pochvala vychovatele.
Přestože

se

zlepšilo

podchycování

výchovných

opatření

v

pedagogické

dokumentaci, tak bylo potvrzeno vedoucí vychovatelkou, že jsou zaznamenávána
většinou závažnější provinění, ale z evidence nelze vyčíst všechna pozitivní,
motivující opatření (např. ústní pochvaly vychovatelů).
6.3

Údaje o pracovnících Domova mládeže

Adresa DM:

Jihlava, Křížová 12

E-mail:dm@sosmb.ji.cz

Telefon DM:

567 301 710

Provozovatel:

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

Telefon:

567 303 782

Ředitelka školy:

PhDr. Marie Hornová

Tel:

567 213 915

Vychovatelé:

Anežka Vláčilová

Dolní Cerekev 234

Jaroslava Chaloupková

Petrovice 8, Puklice

Ing. Hana Sadílková

Fritzova 3, Jihlava

Růžena Holubová

U Kasáren A2, Jihlava

Asistentka ped.:

Provozní pracovníci:

E-mail: sosmb@sosmb.ji.cz

Vladimír Veselý
Marie Kůsová
Helena Černá
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Přílohy
1. Seznam vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků
2. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2007
3. Čerpání dotací za rok 2007
4. Poděkování studentkám za pomoc při organizaci odpoledne s názvem „Barevný
den s handicapem“
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V Jihlavě 15.10.2008.

PhDr. Marie Hornová
ředitelka školy
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Příloha č. 1
Seznam vzdělávání pedagogických pracovníků
Školní rok 2007/2008
Datum

Pořadatel

Akce

Rozsah

02.10.2007

Descartes v.o.s.

Netradiční
metody v TV a
nové trendy v
ZTV
Cesty k tvorbě
ŠVP na SŠ

4 hodiny

619,-

8 hodin

Posilování
pozit.živ. hodnot
a postojů
Testování podle
ERR
Fórum
koordinátorů
ŠVP I.

30 hodin

500,-

Inovační metody
v práci
učitele
SŠ
Literatura
ve
škole

8 hodin

500,-

Pís.
a
elektronická
komunikace
v text. a tab.
editorech
Pís.
a
elektronická
komunikace
v text. a tab.
editorech
Malé
hravé
recepty
do
výuky němčiny
I.
Ředitel střední
školy a tvorba
ŠVP
Jednodenní
seminář
pro
učitele AJ ZŠ a
SŠ
Problematika
hodnocení
v TV,tvorba
bodových
tabulek pro

6 hodin

25.10.2007
05.09.11.2007
21.11.2007

Střední škola
Stavební Jihlava
Křesť.pedagog.psychol.poradna,
Praha 8
Skřivánek s.r.o.

01.,22.11.20
07
5.,6.,19.12.2
007

NIDV

26.11.2007

NIDV

07.12.2007

10.01.2008

Ústav
literatury
literární
Praha
NÚOV

16.01.2008

NÚOV

11.02.2008

SŠ a ZŠ pro
zrakově postižené
Brno

05.03.2008

NIDV

19.03.2008

ZŠ
Otokara
Březiny Jihlava

15.04.2008

Descartes v.o.s.

české
a
vědy

Cena

Číslo
akreditace
21 206/0525-194

Jméno

650,-

4714/200725-116-9

40 hodin

0,-

11046/2007
-25-213

8 hodin

0,-

-----------------11 056/200
7-25-221

Mgr.
Martina
Malenová
Mgr.
Lenka
Honová
Mgr. Jitka
Turečková
Mgr. Jitka
Turečková
Mgr.
Martina
Malenová
Mgr.
Martina
Malenová
Mgr. Jana
Kočí

11 056/200
7-25-221

24 hodin

Mgr. Marie
Lysá

11 057/200
7-25-222

Ing. Marie
Nováková

1300,-

11 057/200
7-25-222

Ing. Marie
Nováková

940,-

23 066/200
7-25

Mgr.
Bohdana
Kachlíková

6 hodin

200,-

27 389/200
7-25-573

6 hodin

400,-

10938/2006
-25-231

PhDr.
Marie
Hornová
Mgr.
Lenka
Honová

6 hodin

1.023,-

23 066/200
7-25

6 hodin

Mgr. Marie
Lysá

Datum

Pořadatel

Akce

Rozsah

Cena

17.04.2008

SAS

výkon.testy na
PC
Školní matrika

5 hodin

---------

27.05.2006 –
23.04.2008

Univerzita Karlova
v Praze

24.06.2008

Katedra historie –
Pedagogická
fakulta Brno
Jihočeská
univerzita
v Českých
Budějovicích

11.07.2008

Úspěšný ředitel
–
profesionalizačn
í připrava
Brno
v proměnách
staletí I.
Rozšiřující
studium AJ

350
hodin

Číslo
akreditace

29 289/200
5-25-378
150,-

Jméno

Ing. Jiří
Ustohal
PhDr.
Marie
Hornová
PhDr.
Marie
Hornová
Mgr.
Lenka
Honová

Seznam vzdělávání nepedagogických pracovníků
Školní rok 2007/2008

Datum

Pořadatel

Akce

Cena

26.01.2007

Vema, a.s.

Práce a mzdy

24.09.2007

Vema, a.s.

Práce a mzdy

03.12.2007

Miroslav
s.r.o.

1.071,
1.071,
1.200,
-

Miroslava
Rokosová
Miroslava
Rokosová
Miroslava
Rokosová

28.01.2008

Vema, a.s.

12.02.2008

Nemesis
–
Štěpánka Kurková

1.071,
1.400,
-

Miroslava
Rokosová
Anna
Brychtová

17.04.2008

SAS

Lekeš,

Změny
v nemocenském
pojištění
Práce a mzdy
Účtování
cestovních
náhrad –
nová právní úprava
Školní matrika

--------

Číslo
akreditace

AK/I-33/2007

Jméno

Anna
Brychtová

