STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SOCIÁLNÍ
U MATKY

BOŽÍ JIHLAVA

Fibichova 978/67, 586 01 Jihlava

Pokyny pro nově přijaté
Vítáme Tě ke studiu na naší škole a připomínáme:
1. Kdo máte zájem o ubytování v Domově mládeže naší školy (Křížová 12), vyzvedněte si co
nejdříve přihlášky. Bližší informace na www.sosmb.cz.
2. Kdo má zájem, může na naší škole pokračovat i začít hru na hudební nástroje.
Doporučujeme zejména těm z vás, kteří by chtěli pokračovat ve studiu pedagogických
oborů. Tuto výuku je nutno platit.
3. Na škole organizujeme sběr léčivých bylin. Je to pro vás placené a můžete si na tom i
vydělat. V minulém školním roce si šikovnější z našich studentek vydělaly i několik tisíc
Kč. Jde v podstatě o to: umět se postavit k práci. Sběrová povinnost je 2 kg sušených bylin.
Doporučujeme sbírat: černý bez-květ (120 Kč za kg), bříza-list (40), kopřiva nať (35),
maliník-list (35), lípa-květ (200), mochna husí-nať (80), ostružiník-list (40), pampeliška list (80) i kořen (95), třezalka-nať (40), heřmánek-květ (180-50) podle kvality. Pro
pěstování slezu maurského-květu (270), i listu (70) a měsíčku lékařského (120) si můžete
vyžádat semínka. Možno sbírat i jiné druhy (po domluvě s vámi). Pozor! Co nasbíráte,
neznehodnoťte špatným sušením!
4. Bude-li dost zájemců, zorganizujeme pro vás tradiční „duchovní start“ v Kostelním Vydří.
Jde o setkání mladých křesťanů od neděle 18.8. večer do úterý 20.8. poledne. Cena je 300
Kč. Je nutné se přihlásit co nejdříve, pošleme bližší informace.
5. Pro různé informace si během prázdnin můžete přicházet do kanceláře od 26. srpna, každý
den od 8 do 13 hod.
6. Upozorňujeme, že naše škola má vlastní jídelnu – v té mají zajištěno celodenní stravování
studenti ubytovaní v DM, ostatní se mohou přihlásit na obědy.
7. Školní rok zahájíme v pondělí 2. září 2019 v budově školy takto:
 v 8.00 mše sv. ve školní kapli – samozřejmě dobrovolná,
 v 8.30 „ Slovo na dobrý počátek“ – též v kapli
 v 9.00 se sejdeme ve třídách.
8. Rodiče nastupujících studentů zveme na informační setkání v úterý 18. června 2019 v 15
hodin v budově školy.
9. Studenti musí mít (z důvodů praxe v nemocnici) očkování proti žloutence typu B. V září se
koná adaptační pobyt prvních ročníků (ubytování a strava na 5 dní, cca 1000Kč).
Těšíme se na shledanou.
PhDr. Marie Hornová
ředitelka školy

