Zamyšlení nad koncepcí a dalším rozvoji Střední odborné školy sociální u Marky Boží
Jihlava
Střední odborná škola sociální u Marky Boží Jihlava existuje od roku 1991 a po přijetí nového
školského zákona byla zapsána dne 19. 6. 2006 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: 00445142

Sídlo:

Petrov 8/269, Brno 6001 43

Naše škola je přístupná všem bez nároků na světonázorovou orientaci. Nabízí vzdělávání
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 75-41 M/ 01 - Sociální činnost. Dále nabízíme
večerní studium v oboru Ošetřovatel 53-41-H/01 a Pedagogika pro asistenty ve školství 7531-M/02.
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 a Domov mládeže.
Na základě vypracování SWOT analýzy byly stanoveny silné a slabé stránky, příležitosti a
hrozby. Po jejich vyhodnocení křížovou metodou jsme stanovili koncepci rozvoje školy.
Ukázalo se, že se osvědčil menší typ školy a bylo by dobré, tento stav nadále udržet.
Také zaměření školy bylo široce koncipováno a zaměřeno na oblast zdravotnictví, na oblast
sociálních služeb a na oblast školství a jeví se stále jako perspektivní.
Proto i nadále chceme nabízet vzdělávání těm, kdo chtějí pracovat s dětmi a mládeží, s lidmi
postiženými, ohroženými nebo nemohoucími a dále těm, kdo chtějí získat dobrou
středoškolskou kvalifikaci se širokým záběrem znalostí potřebných v praxi a rodinném životě.

Považujeme za důležité, aby žáci měli možnost hledat a rozvíjet svůj vztah k duchovním
hodnotám a byli vedeni k vzájemné toleranci a ochotě pomáhat druhým. Žákům nabízíme
duchovní a sociální program.
Škola nabízí a organizuje další vzdělávací a volnočasový program. Jednotlivé zájmové kroužky
jsou otevírány dle zájmu žáků. Zájmové kroužky a nepovinné předměty škola nabízí v oblasti
výchov. Žáci mají možnost navštěvovat sportovní hry – volejbal, dramatický kroužek a hry na
hudební nástroje. Dle zájmu žáků organizujeme výuku znakové řeči a dalších cizích jazyků.
Na realizaci výuky se podílí vyučující a zaměstnanci školy, jsou vytvořeny organizační
podmínky pro spolupráci v rámci jednotlivých předmětových komisí. Učitelský sbor se skládá
z aprobovaných vyučujících. Vyučující se účastní školení a jsou podporováni v dalším
vzdělávání. Všichni vyučující uplatňují aktivní přístup k novým výukovým metodám. Zprávy o
činnosti školy jsou každoročně uváděny v následujících školních dokumentech: Výroční
zpráva, Plán práce, Vlastní hodnocení školy.
Budova školy je průběžně rekonstruována (výměny oken, úpravy pro ICT techniku,
vybavování kabinetů, úpravy okolí školy, apod.) a vybavována novými vyučovacími
pomůckami, aby byly zajištěny dobré materiální podmínky výuky.
V posledních letech byly vypracovány a schváleny rozvojové programy z fondu RENOVABIS.
V současné době je škola zapojena do výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ II. – Operační program
vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Projekt se týká těchto klíčových aktivit:
-

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

-

Metodický kurz pro učitele cizích jazyků

-

Výměnné pobyty pedagogů

-

Studium pro výchovné poradce

V průběhu studia se snažíme o maximální využití a prohloubení poznatků získaných studiem.
V rámci učební a odborné praxe spolupracujeme s následujícími zařízeními: státní, církevní a
soukromá zařízení sociální a zdravotní péče pro děti, mládež a dospělé se sociálním a
zdravotním handicapem, zařízení poskytující sociální služby seniorům, lidem s postižením a
dalším jednotlivcům a skupinám sociálně potřebných občanů.

Praxe probíhají na pracovištích v místě školy nebo v místě bydliště žáka, která si žáci
individuálně zvolí a dojednají na základě předběžné dohody. Po vyjednání podmínek škola
smluvně praxi se zařízením zajistí.
Důležitým sociálním partnerem je zařízení v NSR Harz-Weser-Werkstätten, Lange Wiese 2,
Osterrode am Harz.Od roku 2007 vykonávají odbornou praxi v tomto zařízení vždy dvě
žákyně 3.ročníku a dvě žákyně 4.ročníku po dobu 1 měsíce .
Ve volném čase pravidelně spolupracují naši žáci s Centrem pro rodinu a sociální péči,
několik žákyň spolupracuje trvale s Dětským centrem pro ohrožené děti v Jihlavě.
Důležitou součástí činnosti školy je a bude spolupráce s rodiči. Rodiče mají zvoleného
zástupce ve školské radě.
V plánu školy jsou dvě rodičovské schůzky – listopad, duben spojené s informačním dnem.
Rodiče mají možnost návštěvy školy kdykoli, nejlépe však po telefonické domluvě. Rodiče
žáků 1. ročníků se zúčastňují zahájení školního roku a rodiče absolventů slavnostního
předávání maturitního vysvědčení, větší účast rodičů bývá na podzimním koncertu
pěveckého sboru.
Střední odborná škola sociální u Matky Boží Jihlava je střední školou, která má v síti škol naší
republiky své nezastupitelné místo. Je to nový typ školy, který si musel svou pozici
v polistopadové době vybojovat.
Studijní obor naší školy je velmi perspektivní v souvislosti s procesem stárnutí naší populace
a prodlužováním lidského věku v 21. století.
Snažíme se o to, aby žáci získali potřebné vědomosti a dovednosti, a usilujeme také o
vytváření pozitivních vztahů mezi lidmi a o poznání skutečných hodnot lidského života. A to
je směr vývoje naší školy, který by se měl udržet a rozvíjet i v dalších letech.
Střední odborná škola sociální u Matky Boží Jihlava je školou církevní, a proto klade důraz na
předávání duchovních hodnot a rozvíjení morálních kvalit u mladých lidí. Snažíme se o
spolupráci a vytváření ekumenických vztahů s dalšími duchovními organizacemi, které působí
v Jihlavě a okolí.

Základem všeho našeho snažení je motto školy: „Naše škola je o lidech.“ Vyjadřujeme tím
jednak zaměření naší školy, která žáky učí péči o různé skupiny lidí, a také důraz na budování
kvalitních vztahů mezi studenty navzájem i mezi studenty a učiteli. Věříme, že investice do
tohoto lidského základu tvoří nezbytný fundament pro kvalitní výchovně vzdělávací procesy
v celé škole.

