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Charakteristika školského zařízení 

Základní údaje o škole 

1.1 škola STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA MANAGEMENTU 

A PRÁVA  - pobočka Jihlava 

Právní forma s.r.o. 

IČO  25700901 

IZO 110450680 

Vedení školy Ředitel: JUDr. Emil Ščuka 

Jednatele: JUDR.Emil Ščuka, Marta Raichlová 

Zástupce ředitele: Mgr. Zdenka Bočková 

kontakt Tel.: 608180801 

        724 593 137 

e-mail: sosmap.jihlava@seznam.cz 

 

 

1.2. zřizovatel 

Název zřizovatele JUDr. Emil Ščuka 

Adresa zřizovatele Jesenická 44/252, Praha  

kontakt Tel.: 224 818 383 

e-mail : sosmap@seznam.cz 

 

přehled vzdělávacích programů 

2.1. studijní obory 

Sociální péče 75-41-M/005  

Práce ve stravování 65-51-E/02 

 

1.3. MTZ podmínky školy 

Učebny 1 multimediální učebna 

Odborné pracovny, 

knihovna 

Knihovna, jazyková pracovna, kuchyně,  

Restaurace 

Odpočinkový areál, 

hřiště 

Na dvoře školy pevná plocha, venkovní hřiště v blízkém okolí 

Sportovní zařízení Tělocvična v nájmu Magistrátu města Jihlavy, vybavení vlastní 

Žákovský nábytek Nový vkusný nábytek s výškově nastavitelnou prac. plochou 

Vybavení učebními 

pomůckami, 

 sportovním nářadí, 

Učební pomůcky jsou průběžně dokupovány 

Vybavení žáků 

učebnicemi 

a uč.texty 

Žáci jsou sami odpovědni za zakoupení učebnic, odborné texty 

získávají na internetu  

Vybavení školy AV a 

výpočetní technikou 

Nově zřízena multimediální učebna, interaktivní tabule 

s diaprojektorem, škola disponuje 14 ks PC, 1 ks tiskárnou, 

meotarem, internetovým připojením, DVD a TV + 10 notebooků a 

klavír 

 

Zhodnocení současného stavu školy 
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SOŠMP Jihlava měla základní úkoly a cíle pro školní rok 2014/15 stanoveny v Ročním plánu 

vzdělávání. Analýza naplněnosti úkolů a cílů byla provedena na pedagogické radě na začátku 

školního roku2015/16. 

 

 

 

 

Oblast koncepce školy 

- nezávislost a samostatnost školy byla posilována na všech úrovních 

- spolupráce s městem Jihlava byla na výborné úrovni 

- náborovou činností se podařilo otevřít ve školním roce 2014/15 výuku v 1. ročníku 

denního uč. obor práce ve stravování 

- výrazným způsobem postoupila spolupráce s podniky v oblasti služeb z pohledu 

uplatnitelnosti žáků 

- byly uspořádány dny otevřených dveří v rozmezí prosinec až duben za účasti škol z 

Jihlavy a okolí a dále ředitelů a výchovných poradců ZŠ  

- pokračovaly vzdělávací aktivity dospělých v rámci celoživotního vzdělávání (dálkové 

studium v oboru soc. péče) 

 

Oblast výchovná, vzdělávací a personální  

- činnost metodických a předmětových komisí přinesla řadu kladných podnětů 

- byl zpracován ŠVP s platností od 1.9.2009 pro obory hotelnictví a turismus, práce ve 

stravování od 1.9.2012 a sociální činnost od r. 2012 

- úroveň vzdělávací činnosti se na škole udržuje na dobré úrovni 

- právní myšlení, dodržování předpisů a vyhlášek je na solidní úrovni 

- systematickým působením pedagogických pracovníků během výuky, při besedách i 

dalších aktivitách bylo poukazováno na negativní jevy, jako např. užívání drog, 

alkoholismus, nebezpečí AIDS, aj. 

- cíle výchovy a vzdělávání byly nadřazovány všem ostatním problémům ve škole, jako 

motivační prvky byly využity rozmanité formy a metody práce 

- byl kladen důraz na získání klíčových dovedností u žáků při praktickém i teoretickém 

vyučování 

- byl posilován a rozvíjen vztah žáků k rodině, městu a společnosti i lidskému 

společenství na základech demokracie, humanity a obecně uznávané morálky 

- žáci byli vedeni k vytváření vlastních názorů na základě získaných informací, dále 

k prosazování a zdůvodňování svých názorů při respektování a tolerování názorů 

ostatních 

- systematicky a neformálně bylo působeno na žáky v oblastech metodik MŠMT ČR

               - Minimální preventivní program 

                                      - Úvod do světa práce 

                                      - Environmentální program 

                                      - ochrana člověka za mimořádných situací 

- byl kladen velký důraz na využití internetu jako média pro získávání informací 

- vedení školy se snažilo posilovat vytváření dobré pracovní atmosféry mezi pracovníky 

školy 

- kontrolní a hospitační činnost byla zaměřena na činnost pedagogickou, metodickou, 

odbornou, provozní i plnění stanovených pravidel pro chod organizace 

- vedení školy usilovalo o zlepšení úrovně odborné a pedagogické způsobilosti 

pedagogických pracovníků a DVPP 

- při různých akcích školy byla snaha posilovat dobré jméno školy 

-    výměna koberců v restauraci 

-    instalace zásobníků na papírové ručníky, nádoby na mýdlo 
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-    odpadkové koše 

 

 

 

 

 

Oblast MTZ 

- byla provedena oprava komínů a jejich vyvložkování, oprava odpadů, střechy 

- provedeny různé údržbářské práce, dovybaveny třídy nastavitelnými lavicemi 

- dovybavena sborovna a kancelář PC  

- zvelebeno prostředí školy - květiny, záclony 

- instalována televize do jazykové učebny 

- proveden rozvod internetu po celé budově a zasít'ování  

- zakoupen vysavač na na suché i mokré vysávání a zakoupeny a instalovány školní  

zvonky 

- zakoupeny katedry, židle 

- zřízeno pravidelné zvonění přes PC 

- opraven kancelářský nábytek, kuchyň dovybavena nádobím 

- vymalováno přízemí - oprava po porušeni stupaček odpadu 

- opraveno zařízení v restauraci, vylepšeno prostředí, záclony 

- zakoupeno 10 notebooků, garnyže, ubrusy, svícny, závěsy 

- dovybavena multimediální učebny - klavír, instalována skříň, zřízena Wi-Fi 

- zakoupena květinová výzdoba 

- instalováno umyvadlo a průtokový ohřívač, sprchové kouty - OHES 

 

Změny v obsahu vzdělávání, sladění vzdělávací nabídky s potřebami trhu, 

předpoklady dalšího vývoje školy 

- kapacita školy nebyla překročena, dokonce je větší než počet uchazečů 

- z hlediska uplatnitelnosti absolventů na trhu práce byla provedena změna v obsahu 

vzdělávání - v 1. ročníku zařazen uč. obor: práce ve stravování 

- uplatnitelnost absolventů je konzultována s vedením Úřadu práce v  Jihlavě 

- důraz je kladen na nástavbové studium v oboru soc. péče tak, aby studenti s výučním 

listem mohli získat maturitu 

 

Předpoklady dalšího rozvoje 

ve škol. roce 2015/16 bude pokračovat výuka ve 4letém studijním oboru soc. péče, 

dvouletým studiem v oboru a práce ve stravování a nástavbovém studiu soc. péče 

v dalších letech chceme udržet obory všech druhů a forem středního vzdělávání postupně 

vybavovat školu AV technikou, modernějšími PC, DVD, kvalitními kopírkami a 

odbornými knihami pro výuku jazyků, prioritou je vybavení odborných pracoven 

zařízením a uč. pomůckami  

 

Inovace vzdělávacích programů 

1. ve školním roce nebyly zaváděny nové metody výuky, ale výuka byla zpolytechnizována 

větším počtem samostatných prací, které rozvíjí individuální schopnosti žáků, praktická 

cvičení, laboratorní práce, samostatné seminární práce, referáty, zpracování přednášky a její 

obhajoby, zaveden systém žákovských projektů. 

2. v průběhu roku byly ve výuce uplatňovány a realizovány plány práce metodik.  

a) Úvod do světa práce 

 b) environmentální program výchovy a vzdělávání 

 c) ochrana člověka za mimořádných situací 

 d) preventivní program ve všech předmětech, turistickém a sportovním kurzu 
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3. byl zpracován ŠVP pro studijní obor sociální péče a práce ve stravování 

 

 

 

 

 

 

 

Způsob zabezpečení odborné praxe, přehled pracovišť a počty umístěných žáků 

1+2 roč. práce ve strabvování 65-51-E/02 

Veřejné stravování Pecha 6+4 

Restaurace Spartak 1+0 

Restaurace U Jakuba 1+0 

Restaurace Doubl Deckert 1+0 

Restaurace Hradební 2+2 

Jídelna veř. Stravování 2+2 

Restaurace Stonařov Plzeňská 1+0 

Restaurace Pivovarská 5+0 

Restaurace Třešť 1+0 

Restaurace Nika 2+0 

celkem 22+8 

 

4. ročník  - sociální péče 75-41-M/005 

Denní stacionář pro dospělé 3 

ERKO 2 

poradna pro rodinu 4 

Psychiatrie 2 

Dětský domov 3 

ZŠ Křesťanská 12 

CHARITA 2 

 

Studenti pracovali velmi dobře, což je patrno z jejich závěrečného hodnocení. Výchovný 

poradce byl ve stálém styku s jednotlivými zástupci organizací. O spokojenosti a úspěšnosti 

s našimi studenty svědčí skutečnost, že polovině žáků nabídli možnost brigád o prázdninách i 

v dalším období s možností výdělku. 2 studenti byli přijati do prac. poměru po ukončení, 

jeden jako asistent na psychiatrii a 1 pokračuje ve studiu na VŠ 

 

 

 

 

 

Údaje o pracovnících školy 

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2014/15 

pracovníci k 30. 6. 2016 

počet fyzických osob 

Interní 2 

Externí 8 

celkem 10 
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3.2. Údaje o pedagogických pracovnících (za celý školní rok) 
jméno a příjmení, titul předměty denního studia a dotace týdně předměty dálkového studia 

Zdenka Bočková Mgr. Jč,  Jč,  

Jarmila Šerá Mgr. SU, ZN, ROM, RV, OV ESV, Rv, Ped., Rom 

Andrea Bočková AJ, CT, SU, OV, SV, ON AJ, VPT, EKO, ON 

Daniel Škarka  Roj Roj 

Bc. Poldová  Psy 

V. Příhodová M M 

Jan Kružík JUDr. Spo, Spe, ZKP Spo, Spe, ZKP, Mks 

Lucie Ratajová Mgr. PRA, VS, PSY PRA, VS 

Ladislav Spáčil TP  
Jaroslava Ondráková Mgr. TV  

 

 

Komentář k tabulkám 

Zajišťování pedagogických pracovníků je velmi obtížné. Ve škol. roce 2014/15 byl problém 

získat pedagogické pracovníky jednak kvůli nastaveným podmínkám zaměstnavatele a 

úvazkům. 

 

Věková struktura pedagogických pracovníků 
do 35 let 35 – 45 let 45 – 55 let nad 55 let do důch. věku v důch. věku  celkem 

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

0 1 0 2 1 1 0 0 2 3 3 7 

 

Pedagogický sbor je z převážné většiny složen ze starších učitelů, což je jen určitou výhodou 

vzhledem k jejich zkušenostem. Je potřeba získat ve větší míře učitele mladší věkové 

kategorie, aby mohli v práci školy pokračovat. Z toho však vyplývá, aby byli učitelé 

oceňováni podle státních tabulek a byly s nimi uzavírány smlouvy aspoň na dobu určitou.   

 

Kvalifikace pedagogických pracovníků 

 Počet pedagogických pracovníků Celkem % z celkového počtu 

kvalifikovaných 10 100% 

nekvalifikovaných 0 0% 

celkem 10 100% 

 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 

jméno a 

příjmení 

název vzdělávání 
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Andrea 

Bočková 

Puldová D.    

Šeda M.   

Bočková Z.               

 

 

 

 

 

 

 

 

Osvědčení komisaře, hodnotitele AJ, hodnotitel pro ČJ, 

PVP 

Školení zadavetele PUP 

Školení zadavetele PUP 

Hodnotitel pro JČ, hodnotitel pro PUP 

 

 
 

Vzniklá potřeba DVPP pro školní rok 2014/15 

- studium pro splnění kvalifikačních předpokladů 1 

 

Stavy studentů 

 1.ročník 3.ročník 4.ročník dálk. st. 3.roč 

nastoupilo 24 11 8 11 

ukončení 7 3 2 - 

nastoupilo k 1.9.2011 24 11 8 11 

 

 

Výsledky výchovy a vzdělávání 

a) celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 

 

počet žáků k 1.9.2013 prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo opakují roč. 

52 3 31 13 0 

 

b) hodnocení ukončení studia 

Stav na začátku roku 6 Denní studium 

K maturitě 2  

nekonali 4  

Neukončili 4.ročník   

prospělo 2  

Opravná maturita - 1 2 dílčí zkoušky 2  

Zhodnocení úrovně maturitních zkoušek 

Maturitní zkoušky proběhly dle vyhlášky . Byli zajištění hodnotitelé i zadavatelé. Všichni 

prošli školením pro danou funkci a prokázali se certifikáty.Společná část MZ se 

digitalizovala a odesílala do Prahy. Profilovou část MZ zvládli všichni velmi dobře 

 

Hodnocení výsledků výchovného působení 

Problematika výchovného poradenství na škole a prevence sociálně patologických jevů. 

Funkci výchovného poradce ve škol. roce 2014/15 vykonávala zástupkyně ředitele Mgr. 

Bočková, metodika prevence Mgr. Šerá. V každém škol. r. je zpracován plán práce 

výchovného poradce, je zaměřen na oblasti: 

a) řešení záškoláctví, neomluvené absence, spolupráce s tř. učiteli  

b) náborová činnost 

c) spolupráce s ÚP a zaměstnavateli v souvislosti s odbornou praxí  

d) spolupráce s DD a sociálním odborem  

e) individuální přístup k integrovaným žákům 

f) pomocí s přihlašováním k dalšímu studiu 

g) individuální přístup k žákům s VPU 

Prevence soc. pat. jevů je prováděna v rámci „Minimálních preventivních programů školy" a 

jsou do ní zapojeni učitelé příslušných předmětů. 

http://dálk.st/
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Chování 

napomenutí důtky podmínečné vyloučení Snížení stupně z chování neomluvené hod. 

4 1 5 6 

 

Soutěže a přehlídky 

 

název soutěže počty účastníků   

školní kolo okresní kolo meziškolní ústřední kolo 

Fotbal 8 8 8 0 

Atletika mládeže 4 0 4 0 

Výtvarná soutěž 0 0  0 

Den Země 32 4 0 0 

Den zdraví 22 5 0 0 

 

Zhodnocení úrovně ZZ 2. roč. 

Práce ve stravování 65-51-E/02 

Stav na začátku roku     11 

Ukončili studium 3 

Neukončili ročník 3 

K ZZ 5 

Prospělo s vyznamenáním 2 

prospělo 3 

 

ZZ proběhly podle vyhlášky MŠMT ze dne 18. ledna 2005 

ZZ se skládali ze 3 dílčích zk. 

1. písemná - 4.6.2015, prospěch 1 - 2. 2 - 2, 3 - 1 

2. praktická - 5.6.215 , prospěch všichni 1 

3. ústní 16.6.2015 prospěch 1- 2, 2 - 2, 3 - 1 

                             celkové hodnocení 1 - 2, 2 - 2, 3 - 1  

 

Studenti byli velmi dobře připraveni i na OV byli úspěšní. Vedoucí jednotlivých stravovacích 

zařízení je hodnotili na výbornou. 

Se 2 studenty podepsali smlouvu o trvalém zaměstnání (Kalina, Piskura) 

Šebová, Farkašová podali přihlášku ke čtyřletému studiu. 

 

Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy 

 Počet akcí Počet účastníků 

Výchovné a odborně vzdělávací exkurze 5 130 

Kulturní akce 3 78 

Vzdělávací akce 4 104 
 

Spolupráce školy a dalších subjektů 
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SOSMP pobočka Jihlava aktivně spolupracuje s Magistrátem města Jihlavy, KÚ, ÚP, 

Charitou, neziskovou organizací MKV, Svazem neslyšících, MŠ, a Centrem. Studenti pod 

vedením učitelů připravují různé zábavné akce a sportovní soutěže pro děti z  MŠ a 

ERKA. 

 

 

 

 

 

 

Hospitační činnost 

Byla prováděna podle plánu hospitací se zaměřením na M, ZPV, SPO, SPE, VS, PRA, AJ,  

RV, ROJ, ROM 

Pro každou hospitaci byl stanoven dílčí cíl - vedení sešitů, spolupráce student učitel, 

využívání nových metod a forem práce, stavba hodiny, motivace, srozumitelnost výkladu, 

návaznost učiva, využívání znalostí z předcházejících hodin. O každé hospitaci byl proveden 

písemný zápis s konkrétními závěry a vyjádřením pedagoga. 

 

Zpráva výchovného poradenství 

Funkci výchovného poradce vykonává Mgr. Z. Bočková. Ve škol. r. 2014/15 byla  věnována 

pozornost adaptaci žáků 1. ročníku na práci ve střední škole. Byly využívány všechny 

prostředky, aby se studenti učili připravovat na výuku, plnit povinnosti, učili se samostudiu a 

zvládat nároky na ně kladené. Stejnou pozornost věnoval výchovný poradce i studentům v 

ostatních ročnících, aby studium zvládli. 

I když jsou stanoveny konzultační hodiny, studenti využívají ke styku libovolnou dobu a vědí, 

že najdou pochopení, pomoc nejen ve škol. záležitostech, ale přichází i s osobními problémy. 

Úzce spolupracuje s rodiči, organizuje dny otevřených dveří, spolupracuje s ÚP, Magistrátem 

města, neziskovými organizacemi, základními školami v celém regionu, KÚ, DD, sociální 

odbor, romskými kurátory, kde prezentuje činnost školy s cílem zvyšovat postavení a prestiž 

SOŠMP v rámci regionu. 

 

Prevence soc. pat. jevů 
Úkolem ve šk. r. 2014/15 bylo zaměřit se na předcházení patologických jevů mazi studenty a 

mládeží. Plán prevence soc. pat. jevů vycházel z minimálního preventivního programu 

zpracovaného na základě metodického pokynu k primární prevenci rizikového chování u dětí 

a mládeža. Úkolem je předcházet jevům agrese, záškoláctví, šikaně, kyberšikaně, násilí, 

rasismu, užívání návykových látek. Cílem je výchova ke zdravému životnímu stylu a podpora  

vlastních aktivit studentů, zlepšení znalostí v oblasti rizikového chování a nenásilné zvláádání 

konfliktů. 

V roce 2014/15 byly zorganizovány besedy a exkurze pro studenty jednotlivých ročníků. 

Besedy: "Život 90" - zaměření na sexuální výchovu a mateřství 

 Policie ČR a MP - drogy, trestní činnost, následky trestní činnosti 

 KA - drogově závislí, prevence 

 

Exkurze: Psychiatrická léčebna - terapie pro drogově závislé 

    Dětský domov - život a činnosti žáků 

    "Den zdraví" - akce na ochranu životního prostředí 

    "Den Země" - akce na ochranu životního prostředí 

    Městská knihovna - učebna pro nevidomé (vady zraku) 

 

Závěr výroční zprávy 
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Výchovný a vzdělávací proces na SOŠMP Jihlava je převážně zajištěn pedagogickými 

pracovníky s dlouholetou praxí. Noví zaměstnanci mají bez výjimky uvádějící učitele, kteří 

jim pomáhají lépe se zorientovat jednak v pedagogické činnosti, ale i v provozu školy. Ve 

větší míře jsou využívány moderní přístupy, metody a formy práce. Rovněž je věnována 

pozornost integrovaným žákům a žákům s individuálními potřebami. 

Významným faktorem pro chod školy je výborná spolupráce s městem Jihlava. Proti tomu se 

nedaří navazovat spolupráci s podniky a podnikatelskými subjekty, kteří by mohli škole 

materiálně pomoci. Mezi priority pro škol. r. 2014/15 patří především zkvalitňování 

vyučovacího procesu, nábor žáků do 1. ročníku, spolupráce s organizacemi a podniky s cílem 

umístit žáky na odbornou praxi.. 

Během škol. r. 2014/15 došlo k posunu v souvislosti s materiálně technickým zázemím 

školy. 

Návštěvníci školy oceňují často něco, co se nám zdá samozřejmé. Čisté chodby, upravené a 

vyzdobené třídy, pořádek, nepoškozené zařízení, lavice a další vybavení školy, příjemné 

prostředí dotvořené pracemi samotných žáků. Ukazuje se, že důslednost a spolupráce všech 

přináší výsledky a za dobu fungování pobočky nás začali označovat za " rodinnou školičku" 

  
 
 

 

 

 

 

 

Jihlavě 15.9.2015   

  zpracoval: Mgr. Z Bočková  

        zástupce ředitele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOŠMP, s.r.o., Čajkovského 25, Jihlava 586 01 

 

Prevence sociálně patologických jevů 

 

 

 
Celoročně spolupracujeme se Svazem důchodců, Charitou, Erkem a neziskovými 

organizacemi. Pro "Klubíčko" jsme připravili Mikulášskou besídku s dárky a soutěžemi 

 


