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3 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP 

 

3.1 Popis uplatnění absolventa v praxi 

 

Absolvent školního vzdělávacího programu Sociální péče – pečovatelská činnost se uplatní jako pracovník sociálních služeb v různých ambulantních nebo 

pobytových zařízeních a v terénních službách, při poskytování sociální pomoci dětem i dospělým. Má vědomosti a dovednosti potřebné pro zajišťování přímé 

péče a osobní asistence klientům, pro podporu jejich soběstačnosti a sociální aktivizaci. Má také vědomosti a dovednosti uplatnitelné v managementu 

sociálních služeb. 

Absolvent tohoto školního vzdělávacího programu získá odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu dle přílohy č. 2 

Zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. 

Jednou z dalších možností vzdělávání je pro absolventy tohoto školního vzdělávacího programu studium vyšší odborné školy nebo vysoké školy. 

 

3.2 Výčet očekávaných kompetencí absolventa 

 

 Odborné kompetence: 

 

a) Podílí se na zajišťování sociálních služeb, tj. 

- má přehled o aktuálním systému sociálních služeb a zná podmínky jejich poskytování, 

- respektuje nové trendy v sociální péči a službách, sleduje průběžně vývoj sociálního systému, 

- spolupracuje při řízení rezidentských i komunitních sociálních služeb, při přípravě plánů činností nebo projektů; uplatňuje své ekonomické znalosti a 

dovednosti, 

- provádí krizovou intervenci a základní sociální poradenství, podílí se pod odborným vedením na sociálních depistážích a sociální prevenci, 

- ovládá administrativní a správní postupy související s poskytováním sociálních služeb, vede příslušnou dokumentaci a pracuje s právními i jinými 

zdroji odborných informací, 

- respektuje příslušnou legislativu, práva a oprávněné zájmy klientů, 

- dokáže pracovat samostatně i v týmu, komunikuje kvalifikovaně a odpovídajícím způsobem se svými nadřízenými a dalšími spolupracovníky, 

- zná požadavky na pracovníky v sociálních službách, jejich práva a povinnosti, 

- má vytvořeny předpoklady pro sebereflexi a sebehodnocení, dokáže se vyrovnávat se stresem a náročností povolání. 
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b) Poskytuje přímou pomoc klientům sociálních služeb, tj. 

- pomáhá mobilním i imobilním klientům v rezidentském i domácím prostředí při zajišťování základních životních potřeb a zvládání běžných úkonů 

nebo při udržování kontaktu se společenským prostředím, 

- zajišťuje nebo pomáhá klientům při zajišťování chodu domácnosti včetně nákupů a běžných služeb, 

- pomáhá rodinám v péči o dítě nebo dospělou osobu se zdravotním postižením, 

- pracuje v samostatně péči s dítětem do tří let věku v denním režimu, 

- používá vhodné pomůcky, přístroje a zařízení, správně je ošetřuje, 

- sleduje pravidelně změny u klienta a konzultuje je s nadřízeným nebo s odborníky, 

- respektuje při poskytování péče osobnost klienta a jeho práva, vhodně s ním komunikuje,  

- jedná s klientem v jeho zájmu, taktně, s péčí a přiměřenou empatií. 

 

c) Provádí základní výchovnou nepedagogickou činnost podporující soběstačnost a sociální aktivizaci klientů, tj. 

- realizuje činnosti potřebné pro vytváření a udržování soběstačnosti klienta, jeho fyzické i psychické kondice, společenských a pracovních návyků, 

- připravuje samostatně i v týmu plány a projekty výchovné práce pro různé skupiny klientů nebo jednotlivé osoby zaměřené na rozvíjení osobnosti, 

sociální aktivizaci a vyplňování volného času, při plánování zohledňuje individuální zvláštnosti a subjektivní potřeby klientů i objektivní podmínky, 

ve kterých bude činnost probíhat, 

- rozvíjí ve skupině klientů pozitivní sociální vztahy, 

- uplatňuje při práci s klienty vhodné pedagogické strategie a prostředky i základní metody sociální péče, 

- využívá ve své práci odpovídajícím způsobem empatické, asertivní a autentické komunikace, 

- sleduje a aplikuje nové poznatky a přístupy v této oblasti sociální činnosti. 

 

d) Dbá na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tj. 

- chápe bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, 

zákazníků, návštěvníků, 

- orientuje se v základních právních předpisech týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence, tyto předpisy plně respektuje, 
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- ovládá zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti, rozpozná možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a je schopen 

zajistit odstranění závad a možných rizik, 

- zná zásady poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a první pomoc sám poskytne. 

 

e) Usiluje o nejvyšší kvalitu své práce a služeb, tj. 

- chápe kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména firmy, 

- dodržuje stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti. 

 

f) Jedná ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, tj. 

- zná význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení, 

- efektivně hospodaří s finančními prostředky, 

- nakládá s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí. 

  

 

Klíčové kompetence: 

 

a) Efektivně se učí, vyhodnocuje dosažené výsledky a pokrok, reálně si stanoví potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání, tj. 

- postupně si vytváří pozitivní vztah k učení a vzdělávání, 

- ovládá různé techniky učení, pracuje ve vhodném studijním režimu a podmínkách, 

- uplatňuje různé způsoby práce s textem, efektivně vyhledává a zpracovává informace,  

- porozumí  mluvenému projevu a ovládá zpracování tohoto projevu do písemných poznámek, 

- využívá ke svému učení různé informační zdroje,  

- vyhodnocuje  pokrok při dosahování cílů svého učení, zná možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména ve svém oboru a povolání. 

 

b) Samostatně řeší běžné pracovní i mimopracovní problémy, tj. 

- porozumí zadání úkolu nebo určí jádro problému, získá informace potřebné k řešení problému, navrhne a zdůvodní způsob řešení, vyhodnotí a ověří 

správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky, 
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- uplatňuje při řešení problémů různé metody myšlení a myšlenkové operace, 

- vhodně volí prostředky a způsoby pro splnění jednotlivých aktivit, vychází ze svých zkušeností a vědomostí,  

- využívá možnost týmového řešení problémů. 

 

c) Správně komunikuje v písemné i ústní formě v různých učebních, životních i pracovních situacích, tj.  

- vyjadřuje se přiměřeně účelu jednání a komunikační situaci v mluveném i psaném projevu, dokáže se vhodně se prezentovat, 

- formuluje srozumitelně a souvisle své myšlenky, v písemné podobě přehledně a jazykově správně, 

- účastní se aktivně diskusí, formuluje a obhajuje své názory a postoje, 

- zpracuje administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na běžná i odborná témata, 

- dodržuje jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii, 

- vyjadřuje se a vystupuje v souladu se zásadami kultury projevu a chování, 

- dosahuje jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí nejméně v jednom cizím jazyce, 

- zvládá a správně používá odbornou terminologii podle potřeb a charakteru příslušné odborné kvalifikace,  

- chápe výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, je motivován k prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním učení. 

 

d) Stanoví si přiměřené cíle osobního rozvoje, pečuje o své zdraví, přispívá k utváření vhodných mezilidských vztah, tj.  

- posoudí reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadne důsledky svého jednání a chování v různých situacích, 

- stanoví si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek, 

- reaguje adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímá radu i kritiku, 

- získá odpovědný vztah ke svému zdraví, uvědomuje si nutnost pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, je si vědom důsledků nezdravého životního 

stylu a závislostí, 

- dokáže se adaptovat na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je pozitivně ovlivňovat, 

- pracuje v týmu a podílí se na realizaci společných pracovních a činností, 

- přijímá a odpovědně plní svěřené úkoly. 
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e) Uznává hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické společnosti, tj. 

- jedná odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním, ale i ve veřejném zájmu, 

- dodržuje zákony, respektuje práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), vystupuje proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci, 

- ztotožňuje se s morálními principy a zásadami společenského chování,  

- chápe význam životního prostředí pro člověka a jedná v duchu udržitelného rozvoje, 

- podporuje hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a má k nim vytvořen pozitivní vztah. 

 

f) Využívá svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce, tj. 

- má odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a je připraven přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám, 

- orientuje se v možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru, dokáže rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze, 

- má reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a srovná je se svými představami a předpoklady, 

- získává a vyhodnocuje informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, 

- zvládá komunikaci s potenciálními zaměstnavateli, prezentuje svůj odborný potenciál a své profesní cíle, 

- orientuje se v obecných právech a povinnostech zaměstnavatelů a pracovníků, 

- rozumí podstatě a principům podnikání. 

 

g) Funkčně využívá matematické dovednosti v různých životních situacích, tj., 

- manipuluje vhodně a správně s matematickými pojmy a pojmy kvantifikujícího charakteru, 

- provede reálný odhad výsledku řešení dané úlohy, rozpozná zjevnou chybu v řešení, 

- nachází vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umí je vymezit, popsat a správně využít pro dané řešení, 

- efektivně aplikuje matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běžných situacích. 

 

h) Pracuje s osobním počítačem jako se zdrojem informací, tj. 

- využívá běžné základní a aplikační programové vybavení, 

- komunikuje elektronickou poštou a využívá další prostředky online a offline komunikace, 
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- získává informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet, 

- pracuje s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků 

informačních a komunikačních technologií, 

- posoudí rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupuje k získaným informacím, je mediálně gramotný. 

 

Postojové kompetence: 

Absolvent je veden tak, aby: 

 

- vystupoval profesionálně a choval se společensky, 

- odhadoval reálně své odborné a osobní kvality a stanovoval si reálné životní a profesní cíle, 

- dovedl identifikovat běžné problémy, hledat způsoby řešení i v oblasti interpersonální, 

- uměl jednat s lidmi, pracovat v týmu, 

- akceptoval hodnocení a názory jiných, adekvátně a konstruktivně na ně reagoval, 

- uvažoval a jednal v souladu s ekonomickými a environmentálními principy, 

- znal zásady správné životosprávy, relaxace a regenerace duševních a fyzických sil, uměl poskytnout první pomoc, 

- uplatňoval morální principy, demokratické hodnoty a zásady kritického myšlení, 

- orientoval se v měnícím se tržním prostředí, akceptoval požadavky trhu práce, 

- uplatňoval principy celoživotního vzdělávání a sledoval trendy vývoje v oboru. 
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4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

  

4.1 Pojetí (koncepce) vzdělávání 

 

  

Pedagogická koncepce školy důsledně vychází z principu spoluzodpovědnosti žáků za vlastní vzdělání podle § 2 zákona 561/2004 Sb., jehož uplatnění 

rozvíjí žákovské osobnostní kompetence – potřeba pracovat na vlastním rozvoji, plánovat sebezdokonalování, chápat nutnost celoživotního vzdělávání 

ve znalostní společnosti třetího tisíciletí. 

 

 Cíle ŠVP vyjadřují společenské požadavky na vzdělanostní a osobnostní rozvoj žáků. Pro jejich uskutečňování je podstatným aspektem vzdělávání 

v daném programu propojení teoretických a praktických znalostí a dovedností při: 

- poskytování sociálních služeb v různých ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách,  

- poskytování sociální pomoci dětem i dospělým, při zajišťování přímé péče a osobní asistence klientům a při podpoře jejich soběstačnosti a sociální 

aktivizaci, 

- práci v managementu sociálních služeb. 

  

 V procesu vzdělávání je kladen důraz na rozvoj komunikativních dovedností, na schopnost řešit problémové situace a využívání informačních 

technologií a odborných znalostí a dovedností.  

 

 Náplní předmětu Učební praxe a Odborná praxe je seznámení žáků s reálnými pracovišti.    

 

Obsah školního vzdělávacího programu je koncipován jako systém, poskytující na jejím počátku základní vědomosti a dovednosti. Další fáze vzdělávání 

pak tento základ rozšiřují. Postupná orientace umožňuje přípravu na povolání Sociální péče.  

 

Vzdělávací program je tvořen kombinovaně tak, že: 

1) předměty Ekonomika, Tělesná výchova a zdravotní tělesná výchova jsou zpracovány předmětově s učebními osnovami, 

2) další odborné předměty a  praxe jsou strukturovány do jednotlivých modulů, které mají vertikální  prostupnost mezi    jednotlivými stupni 

vzdělávání k povoláním sociální péče.  
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 Metody a formy vzdělávání  
Metody a formy vzdělávání volí vyučující se zřetelem k charakteru situace v pedagogickém procesu s ohledem na možnosti školy. Při sestavování 

obsahu vzdělávání jsou respektovány požadavky sociálních partnerů příslušné odbornosti. Náplň teoretických a odborných předmětů vychází 

z Rámcového vzdělávacího programu oboru vzdělání 75-41-M/01 Sociální péče (MŠMT 6. 5. 2009, č. j. 9325/2009-23) a splňuje požadavky přípravy 

na pracovní uplatnění absolventa v institucích sociální péče. 

Všeobecně vzdělávací předměty rozšiřují a prohlubují všeobecné znalosti a dovednosti žáka a vytvářejí tak předpoklady pro odborné vzdělávání. 

 

Výuka se zaměřuje na využívání autodidaktických metod, na techniky samostatného učení a práce, problémové učení a týmovou práci. Důraz je kladen 

na sociálně komunikativní aspekty učení a vyučování tj. diskusi, řízený rozhovor, obhajobu postojů, samostatné práce žáků. Významnou součástí metod 

a postupů je uplatnění motivačních činitelů tj. soutěží v oboru, simulačních a situačních metod, řešení konfliktních situací, využívání projektových 

metod výuky. Tito činitelé vedou k aktivitám mezipředmětového charakteru.  

 

K procvičování učiva a fixaci získaných vědomostí, dovedností a návyků jsou využívány různé formy ústních, písemných a praktických cvičení, 

simulační metody, projekty apod. 

 

 

Rozvoj tělesné kultury je zaměřen na rozvíjení fyzických dispozic žáků a na vytváření návyků směřujících k péči o tělo a zdraví.  

 

Obsah odborného vzdělávání je vymezen a uspořádán tak, aby žákům poskytl ucelený soubor vědomostí především s ohledem na splnění odborných 

kompetencí potřebných pro jejich budoucí pracovní zařazení. Velká pozornost je proto věnována účelnému propojení odborných předmětů a jejich 

návaznosti na praxi.  Předmět Odborná praxe je koncipován tak, aby se žáci postupně seznámili s fungováním jednotlivých institucí sociální péče, 

včetně jejich managementu a marketingu. 

  

 

 Odborné kompetence jsou dále rozvíjeny a nejnovější trendy v oboru prezentovány prostřednictvím těchto organizačních forem výuky: 

 

Exkurze - během studia vykonají žáci několik odborných exkurzí do ústavů sociální péče, rehabilitačních ústavů, LDN, sanatorií a diakonie v regionu. 

 

Vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami (dyslexií, dysgrafií) je organizováno vhodnými metodami, formami výuky a hodnocením 

výuky. Je voleno individuální tempo, nahrazení psaní dlouhých textů testy, u PC – korektury textů, speciální formy učení. Vyučovací proces ve školním 

vzdělávacím programu směřuje ve všech svých fázích k osvojení, rozvoji a upevnění klíčových kompetencí. 



  
Vyšší odborná škola DAKOL a  

Střední škola DAKOL, o.p.s., 
735 72 Petrovice u Karviné 570 

Zřizovatel: Mgr. Jaroslav Dadok, Mgr. Vladimír Kolder 

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením: Sociální péče-pečovatelská činnost 

Kód a název oboru vzdělávání: 75-41-M/01Sociální činnost 

Délka a forma studia: dvouleté dálkové studium 

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Datum platnosti ŠVP: od 1. 9. 2017  
 

 12 

 

 Rozvoj klíčových kompetencí ve výuce 
Žák je učitelem motivován k vlastní aktivitě a kreativitě, je mu umožněno bezprostředně aplikovat teoretické poznatky i praktické dovednosti 

v komplexně projektovaných praktických úkolech, co nejvíce podobných reálným pracovním úkonům. 

Kompetence a jejich rozvoj budou směřovat k propojení teorie a praxe tak, aby žák nebyl pouze pasivním příjemcem, ale aby aktivně rozvíjel získané 

poznatky. Dále je kladen důraz na dílčí odborné úkoly a získávání pracovních zkušeností směřujících k samostatnosti a uplatnitelnosti ve světě práce. 

 

 Vyučovací proces ve školním vzdělávacím programu směřuje ve všech svých fázích k osvojení, rozvoji a upevnění klíčových kompetencí: 

- komunikativních kompetencí, 

- kompetencí k pracovnímu uplatnění, 

- personálních kompetencí k učení a k práci, 

- sociálních kompetencí k práci a spolupráci s ostatními, 

- kompetencí k řešení problémů, 

- kompetencí k využívání IT technologií, 

- kompetencí k aplikaci základních matematických postupů při řešení praktických úloh. 

 

 Tyto klíčové kompetence se jako základní postoje, návyky a dovednosti žáků průběžně rozvíjejí: 

- v procesu teoretického vyučování, 

- v procesu odborného vyučování, 

- při mimovyučovacích a dobrovolných aktivitách, 

- při uplatnění mezipředmětových vztahů a vazeb, 

- při realizaci mezipředmětových týmových projektů, 

- při všech formách implementace školního vzdělávacího programu do praxe. 

 

Celkový způsob života školy, všechny procesy, činnosti a aktivity školy, přístupy týmu vyučujících i ostatních pracovníků školy jsou založeny na 

principech demokratické občanské společnosti, na zásadách a principech trvale udržitelného rozvoje, na pravidlech pro profesní uplatnění v rámci 

moderního dynamického trhu práce i na strategii všestranné aplikace informačních a komunikačních technologií ve všech oblastech práce školy. 

 
 

Průřezová témata  

Jsou nedílnou součástí koncepce školy a jejich zásady, principy a hodnoty si žáci osvojují a průběžně je aktivně uplatňují při vědomí nutnosti stálých 

inovací: 
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- při zapojení do konkrétních školních aktivit a projektů, 

- v běžném každodenním životě školy, 

- průběžně ve výuce jednotlivým předmětům, 

- při vlastních i mezipředmětových projektech a prezentacích. 
 

Z realizace průřezových témat vyplývá i osvojení základních kompetencí absolventa: 

- kompetence občana v demokratické společnosti, 

- kompetence k environmentálnímu, občanskému i profesnímu jednání v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje, 

- kompetence k pracovnímu uplatnění, 

- kompetence k práci s informacemi v oblasti komunikačních technologií. 

 

Začleňování průřezových témat 

 

Vzhledem k tomu, že do studia se přijímají absolventi středního vzdělání s maturitní zkouškou, je předpoklad, že průřezová témata jsou zvládnuta.  

 

Zařazení průřezových témat do výuky je zaměřeno tak, aby si žák uvědomil vzájemnou použitelnost a souvislost znalostí a dovedností z různých 

vzdělávacích oblastí. Průřezová témata výrazně formují charakter žáků a jejich postoje. Průřezová témata jsou zařazována vždy podle vhodné vazby na 

učivo. 
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4.2 Organizace výuky 

 

 Studium je organizováno jako zkrácené dálkové na dva roky, realizováno formou pravidelných konzultací v týdně v odpoledních hodinách. Studium je 

ukončeno maturitní zkouškou podle příslušných právních norem a úspěšným ukončením tohoto programu středního vzdělávání dosahuje absolvent 

stupně vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou. Teoretická výuka je organizována v budově školy, učební i odborná praxe probíhají v 

odborných učebnách v budově školy a na smluvních pracovištích u právnických osob i fyzických osob v regionu. 

  

 Předmět Odborná praxe je realizován ve  40 hodinových týdenních blocích v každém ročníku studia. 

  

 Smluvní zajištění praktického vyučování žáků oboru vzdělání Sociální péče – pečovatelská činnost je realizováno v souladu s ustanovením § 65 

školského zákona v podnikové sféře u právnických a fyzických osob na základě smlouvy o výuce. Smlouva je uzavírána obvykle na 1 školní rok. 

 Výuka u smluvních partnerů probíhá pod vedením instruktorů z řad zkušených pracovníků těchto firem a je kontrolována vedoucím učitelem předmětu 

Odborná praxe a zástupcem ředitele pro praktické vyučování. 

  

4.3 Hodnocení žáků  

 

Základ pro hodnocení chování a prospěchu ve výuce tvoří platná legislativa a klasifikační řád, který je součástí školního řádu a sjednocuje požadavky 

teoretického i praktického vyučování. Různé formy hodnocení – písemné, ústní, testy s uzavřenými nebo otevřený úlohami, sebehodnocení spolu 

s různým způsobem hodnocení – známkování, slovní hodnocení, bodový systém – směřuje k posouzení zvládnutí základních kompetencí. 

 

 Způsoby hodnocení teoretického vyučování 

Hodnocení ve všeobecně vzdělávacích předmětech a v teoretické výuce odborných předmětů se provádí formou ústní a písemnou. Písemné hodnocení je 

formou otevřených úloh nebo testu. Kromě faktických znalostí se hodnotí i forma vyjadřování a vystupování. U písemných prací se zohledňuje i 

grafická stránka. Dále se hodnotí samostatné domácí práce a referáty i aktivita žáků při vyučování. 

 

Způsoby hodnocení praktického vyučování v předmětech a Odborná praxe  

V rámci výuky ve škole se uplatňuje individuální hodnocení žáků. K hodnocení kvality jednotlivých pracovních úkolů se používá klasifikační stupnice 

dle klasifikačního řádu školy. Na odloučených pracovištích, kde vykonávají praxi skupiny žáků, probíhá hodnocení na základě komunikace mezi 

učitelem odborného výcviku a instruktorem, (zaměstnancem firmy). Hodnocení žáků je zcela individuální, zahrnuje slovní, písemné hodnocení a 

sebehodnocení. 
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Způsoby hodnocení klíčových kompetencí 

Hodnocení klíčových kompetencí se provádí v jednotlivých vyučovacích předmětech. Jedná se o komplexnější posouzení a hodnocení toho, jak žák 

komunikuje, jak je schopen spolupracovat interaktivně v kolektivu, jak využívá výpočetní techniku a numerické znalostí a jak je schopen své znalosti a 

dovednosti prezentovat. 

 

Společné zásady při hodnocení 

Hlavní funkce hodnocení je informační a diagnostická; důležité je, aby nehodnotil jen sám učitel – má vést žáka k sebehodnocení a kolektivnímu 

hodnocení; hodnocení musí dát perspektivu všem žákům – zvláště těm slabým a žákům s SPU; základem pro hodnocení je partnerský, komunikativní 

přístup k žákům; respektování práva žáka na individuální rozvoj; učitel není jen ten, kdo stále určuje a hodnotí, ale vede na cestě poznání, inspiruje a 

pomáhá; chyba již není pokládána za nežádoucí jev, ale za přirozený, průvodní znak poznávání. 

  

 Hodnocení výsledků vzdělávání a modulů 

Žáci jsou hodnoceni vždy za příslušné období školního roku. Každý vyučující předmětu je povinen před zahájením výuky seznámit žáky s programem 

výuky včetně řazení názvů a rámcového obsahu jednotlivých modulů. Součástí také bude:  

- anotace cílů vyučovaného předmětu 

- požadavky kladené na žáky v průběhu období, jakož i podmínky stanovené pro uzavírání modulů 

- seznam doporučené literatury ke studiu 

 

Hodnocení modulu se provádí podle popisu, který je součástí každého modulu v části Hodnocení výsledků. Pro stanovení váhy při hodnocení dílčích 

výsledků modulu se využije percentuálně vyjádření. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikací.  

 

4.4 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných 

 

Vzdělávání těchto žáků probíhá v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhlášky MŠMT č. 73/2005. Ve škole se také vzdělávají žáci se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Škola je vybavena bezbariérovými vstupy pro žáky tělesně postižené. 

K žákům, kteří jsou klienty (PPP, SPC), pak přistupujeme s ohledem na doporučení poradenského zařízení. Vzdělávací a výchovná strategie je 

konzultována s  rodiči, vedením školy, žákem a výchovným poradcem k zajištění optimálních potřeb žáka se speciálně vzdělávací potřebou. Žák je 

individuálně integrován v běžné třídě. 

 

Žáci mimořádně nadaní se ve škole v současné době nevzdělávají.  
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4.5 Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, hygienu práce a požární ochranu 

 

Školení BOZP vychází z Metodického pokynu MŠMT ČR čj. 37 014/2005-25 ze dne 22. prosince 2005. Žáci jsou na začátku školního roku  poučeni o  

základních pravidlech při výuce  tělesné výchovy, praxe  ve školních dílnách a odborné praxe na pracovištích firem, při mimoškolních akcích, s ročním 

programem  MPP, dlouhodobou strategií  PP  pokrývající patologické společenské jevy, rizikové chování -  šikana, záškoláctví a závislosti. 

 

Podle Školského zákona poskytuje škola nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a o nebezpečí rizik prostřednictvím Řádu školy, 

Provozních řádů odborných učeben, Pokynů k výuce tělesné výchovy a průběhu sportovních výcvikových kurzů, Pokynů k praxi a Pokynů k průběhu 

exkurzí, případně zahraničních praxí. S těmito dokumenty jsou žáci a žákyně na začátku každého školního roku prokazatelně seznámeni. Všechny 

uvedené dokumenty vycházejí vždy z platných právních předpisů. 

 

Prevence rizikového chování probíhá ve škole podle Minimálního preventivního programu a Strategie primární prevence vypracovaných školním 

metodikem prevence. 

 

Problematika bezpečnosti práce, hygieny práce a požární ochrany je součástí teoretického i praktického vyučování. Vychází z požadavku platných 

právních předpisů – zákonů, vyhlášek, technických norem i předpisů ES pro danou oblast. Prostory, ve kterých je prováděna výuka, musí odpovídat 

vyhlášce č. 410/2005 Sb. 

 

Škola provádí technická i organizační opatření k eliminaci všech rizik spojených zejména s praktickým vyučováním. Se všemi riziky jsou žáci podrobně 

seznámeni. Rizika, která nelze eliminovat, jsou částečně řešena osobními ochrannými prostředky, které žáci dostávají bezplatně na základě Směrnice 

ředitele a jejichž používání se důsledně kontroluje. 

 

V rámci praktického vyučování dále předchází každému novému tématu proškolení z BOZP. Žáci jsou prokazatelně seznamováni s místními provozně 

bezpečnostními předpisy. Na smluvních pracovištích je problematika BOZP smluvně ošetřena v souladu s Nařízením vlády č. 108/94 Sb. Je stanoven 

systém vykonávání dozoru nad žáky při teoretickém i praktickém vyučování i na akcích pořádaných mimo areál školy. 
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4.6 Podmínky pro přijetí ke studiu  

- úspěšné ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou  

- zdravotní způsobilost uchazeče (stanovena vládním nařízením) 

- splnění kritérií přijímacího řízení stanovených pro daný školní rok  

 

   Zdravotní způsobilost: 

- k posouzení zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor podle nařízení vlády o soustavě vzdělávacích oborů je příslušný 

registrující praktický lékař 

  

4.7 Ukončování vzdělávání  

 

Studium je ukončeno maturitní zkouškou, dokladem je vysvědčení o maturitní zkoušce.  

Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou. 

  

Organizace maturitní zkoušky:  

Společná část maturitní zkoušky (zadávaná státem, „státní maturita“) tato forma se nekoná.  

Profilová část maturitní zkoušky  Profilová část obsahuje 2 povinné zkoušky, které žák všechny musí úspěšně absolvovat, aby profilovou část 

vykonal. Kromě těchto povinných zkoušek si žák může zvolit až 2 zkoušky nepovinné. 

Profilová část maturitní zkoušky slouží k profilaci žáků školy s ohledem na specifika v Rámcovém vzdělávacím programu oboru vzdělání Sociální 

činnost a školním vzdělávacím programu i možnosti školy a ve vztahu k možnostem uplatnění absolventa na trhu práce v regionu, případně jeho dalšího 

studia. V profilové části stanovuje v souladu se školským zákonem a vyhláškou obsah, formu, témata a termíny zkoušek ředitel školy. 

 

- profilová zkouška 1: praktická zkouška z OP – písemná odborná práce na jedno ze zadaných témat ze sociálně zdravotní oblasti. 

 

- profilová zkouška 2: teoretická zkouška z OP – komunikace k vylosovaným souhrnným otázkám z okruhu předmětů odborné 

vzdělávací oblasti Přímá péče a osobní asistence a Sociálně-výchovná činnost. 

 

 

 



  
Vyšší odborná škola DAKOL a  

Střední škola DAKOL, o.p.s., 
735 72 Petrovice u Karviné 570 

Zřizovatel: Mgr. Jaroslav Dadok, Mgr. Vladimír Kolder 

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením: Sociální péče-pečovatelská činnost 

Kód a název oboru vzdělávání: 75-41-M/01Sociální činnost 

Délka a forma studia: dvouleté dálkové studium 

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Datum platnosti ŠVP: od 1. 9. 2017  
 

 18 

 

5 UČEBNÍ PLÁN 

 

Obor vzdělání: Sociální činnost se zaměřením: Sociální péče – pečovatelská činnost 

podle RVP  75-41-M/01 Sociální činnost 
dálkové studium 

Kategorie a názvy 

vyučovacích předmětů 
Počet konzultačních hodin  

 zkratka 1. ročník 2. ročník celkem 

Všeobecné vzdělávací předměty     

Zdravotní tělesná výchova ZdTV 10 10 20 

Celkem VVP  10 10 20 

Odborné předměty  230 230 460 

Zdravotní nauka ZN 30 30 60 

Ekonomika E 10 10 20 

Sociální politika a právo SPP 20 10 30 

Pečovatelství a geriatrie PaG  30 30 60 

Hygiena a epidemiologie HaE 10 10 20 

Výživa a stravování VaS 10 10 20 

Speciální pedagogika SPG 20 10 30 

Sociální péče SP 30 30 60 

Sociální aktivizace klientů SAK 10 20 30 

Psychologie  ve službách PvS 10 20 30 

Profesní komunikace PK 10 10 20 

Odborná praxe OPx 40 40 80 

Celkem povinného základu  240 240 480 
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Poznámky k učebnímu plánu 
 

1. Minimální počet konzultačních hodin za daný roční je ve zkrácené formě vzdělávání 200 hodin. 

2. Zařazují se všechny obsahové okruhy odborného vzdělávání. 

3. Do ŠVP musí být zařazena odborná praxe v odpovídajícím rozsahu za celou dobu vzdělávání. Odborná praxe se organizuje v souladu s platnými 

právními předpisy a probíhá ve smluvních organizacích  zaměřených na pečovatelské a sociální služby.  

4. Konkretizovaný ŠVP schválí ředitel školy, a tím se stává součástí povinné učební dokumentace školy. 

5. K zařazení nových poznatků a aktuálních otázek může učitel provést v ŠVP jednotlivých předmětů úpravy obsahu učiva až do výše třiceti procent. 

6. Dělení hodin ve vyučovacích předmětech je v pravomoci ředitele školy, který musí postupovat v souladu s předpisy stanovenými MŠMT ČR. 

7. Maturitní zkoušky se připravují a organizují podle platné legislativy. 

8. V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu se musí každý učitel průběžně zabývat otázkou bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci a hygieny práce, soustavně se zaměřovat na důslednou výchovu žáků k ochraně životního prostředí a aktualizovat učivo o nové poznatky 

vědy a techniky. 

9. Délka školního roku je čtyřicet týdnů. Vyučovací doba se využije podle níže uvedené tabulky. 

   

Přehled využití týdnů v období září až červen školního roku 

 

akce/ročník I. II. 

Vyučování podle rozpisu učiva 32 32 

Odborná praxe 2 2 

Maturitní zkouška - 2 

Výchovně vzdělávací akce, tematické zájezdy, časová rezerva 6 4 

Celkem týdnů 40 40 
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6 PŘEHLED ROZPRACOVÁNÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ V RVP DO ŠVP 

 

Škola: VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o.p.s. 

Kód a název RVP: 75-41-M/01 Sociální činnost  

Název ŠVP: Sociální činnost se zaměřením: Sociální péče – pečovatelská činnost 

RVP ŠVP 

Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy 

Minimální počet vyuč. hodin 
za studium Vyučovací předmět 

Počet konzultačních hodin 
za studium 

týdenních celkový celkový 

Jazykové vzdělávání - český jazyk  5  160 Český jazyk uznáno 

Jazykové vzdělávání - cizí jazyk  10  320 1. cizí jazyk uznáno 

    2. cizí jazyk uznáno 

    Konverzace v cizím jazyce uznáno 

Společenskovědní vzdělávání  5  160 Základy společenských věd uznáno 

    Dějepis uznáno 

Přírodovědné vzdělávání  4  128 Základy přírodních věd uznáno 

Matematické vzdělávání  8  256 Matematika uznáno 

Estetické vzdělávání  5  160 Literární výchova uznáno 

Vzdělávání pro zdraví  8  256 Tělesná výchova uznáno 

   Zdravotní tělesná výchova 20 

   Zdravotní nauka 60 

Vzdělávání v informačních a kom. tech.  4  128 Informační technologie Uznáno 

Ekonomické vzdělávání  3  96 Ekonomika 20 

Řízení sociálních služeb  6  192 Sociální politika a právo 30 

Přímá péče a osobní asistence  10  320 Pečovatelství a geriatrie 60 

    Výživa a stravování 20 
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    Hygiena a epidemiologie 20 

Sociálně-výchovná činnost  20  640 Speciální pedagogika 30 

    Sociální péče 60 

    Hudební výchova uznáno 

    Výtvarná výchova uznáno 

   Sociální aktivizace klientů 30 

Sociální vztahy a komunikace  8  256 Psychologie ve službách 30 

    Profesní komunikace 20 

Disponibilní hodiny  32  1 024 Matematický seminář/Konverzace v 1.CJ uznáno 

Odborná praxe 4 týdny Odborná praxe 80 

Celkem  128  4 096 Celkem 480 
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