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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 takto: 

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. 

 

 

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 učební praxi.  Předměty Učební praxe a Odborná praxe jsou koncipovány 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. 
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 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 uplatnění mezipředmětových vztahů a vazeb, 

- 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: 

- v běžném každodenním životě školy, 

- průběžně ve výuce jednotlivým předmětům, 

- při vlastních i mezipředmětových projektech a prezentacích. 
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Z realizace průřezových témat vyplývá i osvojení základních kompetencí absolventa: 

- kompetence občana v demokratické společnosti, 

- kompetence k 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 na jeden rok v denní formě. 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 Učební praxe je vyučován cyklicky - učebním plánem je stanoven počet hodin. Předmět Odborná praxe je realizován ve dvoutýdenním bloku. 

  

 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 předmětů 

Učební praxe a 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 Učební praxe 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 
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sebehodnocení. V rámci učební praxe se žáci zúčastní exkurzí, jejichž výstupem je vypracování samostatné odborné práce, která je hodnocená dle 

předem stanovených kritérií. 

 

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. 
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Žáci mimořádně nadaní se ve škole v současné době nevzdělávají.  

 

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 složení státní MZ 

- 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. 
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5 UČEBNÍ PLÁN 

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

podle RVP  75-41-M/01 Sociální činnost 

Zkrácené denní studium  

Kategorie a názvy 

vyučovacích předmětů 
Počet týdenních vyučovacích hodin  

 zkratka 1. ročník celkem 

Všeobecné vzdělávací předměty    

Tělesná výchova TV 1 32 

Zdravotní tělesná výchova ZdTV 1 32 

Celkem VVP  2 64 

Odborné předměty  30 960 

Zdravotní nauka ZN 4 128 

Ekonomika E 1 32 

Sociální politika a právo SPP 2 64 

Pečovatelství a geriatrie PaG  4 126 

Hygiena a epidemiologie HaE 1 32 

Výživa a stravování VaS 1 32 

Speciální pedagogika SPG 2 64 

Sociální péče SP 3 96 

Sociální aktivizace klientů SAK 2 64 

Psychologie  ve službách PvS 2 64 

Profesní komunikace PK 2 64 

Učební praxe UPx 6 192 

Celkem povinného základu  32 1024 

Odborná praxe OPx 2 týdny 2 týdny 
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Poznámky k učebnímu plánu 
 

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

2. Ve výuce cizího jazyka pokračují žáci ve studiu toho jazyka, kterému se učili na ZŠ. 

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

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

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

6. 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. 

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

8. Minimální počet vyučovacích hodin týdně za celou dobu vzdělávání je v denní zkrácené formě vzdělávání v délce trvání 1 rok 32 hodin. 

9. V denní formě vzdělávání se zařazuje tělesná výchova nebo jiné pravidelné sportovní aktivity podporující zdraví žáků. 

10. Zařazují se všechny obsahové okruhy odborného vzdělávání. 

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

právními předpisy. Probíhá ve  smluvních organizacích  zaměřených na pečovatelské a sociální služby vždy jako souvislá odborná praxe 

v rozsahu 2 týdnů. 

12. Kromě toho zařadí škola učební praxi, a to v minimálním rozsahu 6 týdenních vyučovacích hodin za celou dobu vzdělávání. Předmět Učební 

praxe probíhá formou exkurzí na ÚP, v zařízeních sociálních a pečovatelských služeb a také v odborné učebně. 

   

Přehled využití týdnů v období září až červen školního roku 

 

akce/ročník I. 

Vyučování podle rozpisu učiva 32 

Odborná praxe 2 

Maturitní zkouška 2 

Výchovně vzdělávací akce, tematické zájezdy, časová rezerva 4 

Celkem týdnů 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 zkrácené studium  

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 vyučovacích hodin 
za studium 

týdenních celkový týdenních celkový 

Jazykové vzdělávání - český jazyk  5  160 Český jazyk uznáno uznáno 

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

    2. cizí jazyk uznáno uznáno 

    Konverzace v cizím jazyce uznáno uznáno 

Společenskovědní vzdělávání  5  160 Základy společenských věd uznáno uznáno 

    Dějepis uznáno uznáno 

Přírodovědné vzdělávání  4  128 Základy přírodních věd uznáno uznáno 

Matematické vzdělávání  8  256 Matematika uznáno uznáno 

Estetické vzdělávání  5  160 Literární výchova uznáno uznáno 

Vzdělávání pro zdraví  8  256 Tělesná výchova    1 32 

   Zdravotní tělesná výchova    1 32 

   Zdravotní nauka    3 96 

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

Ekonomické vzdělávání  3  96 Ekonomika    1 32 

Řízení sociálních služeb  6  192 Sociální politika a právo  2 64 

Přímá péče a osobní asistence  10  320 Pečovatelství a geriatrie  4 128 

    Výživa a stravování  1 32 
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    Hygiena a epidemiologie  1 32 

   Učební praxe  6 192 

Sociálně-výchovná činnost  20  640 Speciální pedagogika  2 64 

    Sociální péče  3 96 

    Hudební výchova uznáno uznáno 

    Výtvarná výchova uznáno uznáno 

   Sociální aktivizace klientů  2  64 

Sociální vztahy a komunikace  8  256 Psychologie ve službách  2  64 

    Profesní komunikace  2  64 

Disponibilní hodiny  32  1 024    

    Matematický seminář/Konverzace v 1.CJ uznáno uznáno 

Celkem  128  4 096 Celkem  32  1 024 

Odborná praxe 6 týdnů Odborná praxe 2 týdny 

Kurzy     
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7 UČEBNÍ OSNOVY 

 

název předmětu: Tělesná výchova 

ročník: I. celkem 

počet hodin: 1 1 

POJETÍ PŘEDMĚTU 

Obecné cíle předmětu 

- 

 

- 

- 

Navození kladného vztahu k pohybovým činnostem, zejména aerobního a prožitkového 

charakteru, jako předpokladu a motivaci pro zdravý životní styl. 

Předání maximálního množství informací z oblasti tělesné výchovy, sportu a tělesné kultury. 

Přiměřený rozvoj pohybových schopností a pohybových dovedností, hlavně v souvislosti s 

budoucím uplatněním při využívání   volného času. 

Charakteristika učiva 

- Tělesná výchova je v oblasti vzdělávání specifickým předmětem, kde dochází ke kultivaci 

především fyzické stránky osobnosti žáka/žákyně. 

- Obsah učiva je rozdělen do tematických celků, jejichž realizace je podmíněna sportovním 

prostředím, kde je prováděna. 

- Výuka je zaměřena na rozvoj pohybových dovedností v těchto sportovních oblastech: gymnastika 

a tanec, kondiční cvičení, atletika, sportovní a pohybové hry, úpoly, plavání, lyžování, 

snowboard, bruslení, turistika a sporty v přírodě, in-line bruslení, cyklistika. 

Pojetí výuky 

- 

- 

 

 

- 

 

Vzdělávání v tělesné výchově zdůrazňuje roli žáka jako aktivního činitele. 

Respektuje výrazné pohybové a výkonnostní rozdíly dané vývojovými a pohlavními odlišnostmi, 

dosavadními pohybovými zkušenostmi a zájmy žáků. Umožňuje diferencovat žáky nejen podle 

pohlaví, ale i podle jejich výkonnosti a zájmu v rámci třídy či skupiny. 

Osnovy nemohou být postaveny na přesném členění do ročník, ale na relativně volném výběru 

podle konkrétní úrovně žáků, jejich rozvojových a zdravotních potřeb a zájmů, podmínek školy, 

povětrnostních podmínek apod. 

- Tělesná výchova je prováděna ve specifických podmínkách výchovného zařízení a přírody. 

- Důraz je kladen na bezpečnost žáků, hygienickou nezávadnost prostředí, estetičnost a účelnost. 

Hodnocení výsledků žáků 

- Při hodnocení předmětu tělesná výchova musíme brát na zřetel rozdílné předpoklady pohybové 

činnosti u jednotlivých žáků, vzhledem k biologickému věku, genetickým předpokladům a 

rozdílnému stupni rozvoje pohybových dovedností. z těchto důvodů při hodnocení předmětu 

tělesná výchova postupujeme podle následujícího pořadí důležitosti. 

1. přístup k předmětu a snaha o splnění kladených požadavků 
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2. Znalost a dodržování zásad bezpečnosti, pravidel, terminologie předmětu 

3. Subjektivní i objektivní zlepšení v požadovaných  pohybových dovednostech a pohyb. 

schopnostech 

4. výkonnost 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

- 

 

- 

 

- 

Žák/žákyně chápe nezastupitelnou roli pohybových schopností a dovedností pro zdravý rozvoj 

osobnosti. 

Žák/žákyně si uvědomuje, že klíčové kompetence získané tímto vzděláním jsou předpokladem 

pro udržení zdravé společnosti. 

Žák/žákyně si dokáže stanovit sportovní cíle podle svých fyzických možností a chápe jejich vliv 

na svůj duševní a fyzický vývoj. 

ROZPIS UČIVA A REALIZACE KOMPETENCÍ 

Výsledky vzdělávání a kompetence Počet 

hodin  

Tematický celek 

  32  

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

Žáci zvládají základní techniku běhů, startů 

- dosáhnou přiměřené výkonnosti při bězích 

- znají základní pravidla běžeckých závodů 

- žáci/žákyně zvládnou základní techniku 

skoku do    

  dálky, znají základní pravidla 

- zvládnou základní techniku vrhu koulí, znají  

  základní pravidla 

 znají základní metodické postupy pro získání 

atletických dovedností 

 

 

1. Atletika 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

Žáci zvládají základy kondičního cvičení s 

náčiním a nářadím 

Žáci zvládají základní cviky a jednoduché 

sestavy v: 

. akrobacii 

. přeskoku 

. na hrazdě 

Žáci jsou seznámeni s kondičními a tanečními 

programy jako jsou: aerobic a jeho formy, 

rytmická gymnastika tance 

 

2. Gymnastika a tance 

- Žáci zvládají základní pravidla a herní 

činnosti: 

- volejbalu 

- fotbalu 

- košíkové 

- házené 

- florbalu 

- frisbee 

 

3. Hry 
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Výsledky vzdělávání a kompetence Počet 

hodin  

Tematický celek 

- badminton 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

žáci znají základní pravidla pobytu na horách 

- znají a v praxi dodržují zásady bezpečného      

  pohybu na sjezdových tratích 

- znají a v praxi dodržují zásady bezpečného   

  pohybu na lyžích včetně horských tur 

- zvládne ošetřovat sjezdové lyže, snowboard 

- mají základní znalosti o technice mazání lyží 

a   

  výběru vosků,  

základní znalosti o lyžařské výzbroji 

- získají základní znalosti o vývoji lyží a 

lyžování,   

  o historii a současnosti lyžařských sportů 

- získají znalosti o metodice výuky sjezdového  

lyžování a snowboardu 

- osvojí si dovednosti alpského lyžování  

  smykovými oblouky, carving 

 

4. Lyžování, snowboard, (kurz) 

 

- žáci znají čísla tísňového volání 

- znají signály 

- znají formy úkrytů pro různé situace  

  mimořádných událostí 

- znají zásady a postupy při mimořádných 

situacích 

 

5. Zásady jednání v situacích   

osobního ohrožení a za 

mimořádných událostí 

 

- Žáci znají první pomoc při: 

- stavění krvácení 

- život ohrožujících stavech 

- bezvědomí 

- při šoku 

- zlomeninách 

- otravě 

- popáleninách a omrzlinách 

- úpalu, úžehu 

- ovládá základní obvazové techniky 

- zvládá polohování a transport raněného 

- zvládne provádět  resustitaci 

 

6. První pomoc 

- 

 

 

 

 

- 

žáci chápou význam pohybových činností pro 

udržení zdraví a jako jednoho z možných 

prostředků nápravy zdravotního stavu 

- uvědomují si formy sportovního tréninku pro  

  upevňování zdraví 

žáci znají zásady sportovního tréninku 

- chápou principy adaptace na tělesnou zátěž 

- znají principy rozvoje pohybových 

schopností 

- znají principy rozvoje techniky 

- chápou základy taktiky pro různá sportovní 

odvětví 

- chápou strukturu sportovního výkonu 

 

7. Tělesná výchova – teoretické 

poznatky 
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Výsledky vzdělávání a kompetence Počet 

hodin  

Tematický celek 

- znají právní aspekty přiměřené sebeobrany 

- žáci získají znalosti a zkušenosti s 

organizováním her v přírodě 

- znalosti o značení turistických cest u nás a ve   

světě 

- zvládnou základy táboření v přírodě 

- zvládnou orientaci v terénu na základě 

přírodních jevů 

- zvládnou práci s mapou a buzolou 

- zvládnou základy práce s GPS 

- zvládnou základy jištění, slaňování, práce s 

lanem a uzlování 

 

8. Turistika a sporty v přírodě 

 

- žáci absolvují UNIFIT-TESTY 

- specifické testy 
 

9. Testování tělesné zdatnosti 

 

 



 
Vyšší odborná škola DAKOL a 

Střední škola DAKOL, o.p.s., 

735 72 Petrovice u Karviné 570 

Zřizovatel: Mgr. Jaroslav Dadok, Mgr. Vladimír Kolder 

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

Kód a název oboru vzd.: 75-41-M/01 Sociální činnost 
Délka a forma studia: jednoleté denní studium 

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Datum platnosti ŠVP: od 1. 9. 2017. 

 

 26 

 

 

název předmětu: Ekonomika 

ročník: I. celkem 

počet hodin: 1 1 

POJETÍ PŘEDMĚTU 

Obecné cíle předmětu 

Poskytnout základní pohled do ekonomické oblasti a rozvíjet schopnost ekonomického myšlení. 

Seznámit žáky se způsoby uplatňované hospodářské politiky státu a jejich dopady v ekonomice. 

Nastínit podstatu podnikání, podmínek vedoucích k zahájení a provozu podnikatelské činnosti.  

Osvojit postupy živnostenského podnikání FO a PO, prezentovat výhodnost jednotlivých typů 

právních forem. 

Charakteristika učiva 

Učivo se zaměřuje na základní ekonomické pojmy: Trh, nabídka, poptávka, VF, statky, služby. 

Charakterizuje vývoj peněz a bankovní soustavy a zaměřuje se na působení státu v ekonomice 

v oblasti fiskální, monetární, důchodové politiky. 

Poskytuje orientaci v oblasti integračních celků – EU. 

Zaměřuje se na oblast financování, náklady, výnosy, daňovou soustavu. 

Pojetí výuky 

Formy výuky: skupinové vyučování, frontální výuka, řízení problémových úloh, využívání různých 

informačních a komunikačních technologií. 

Při výuce je používána forma výkladu, řízeného rozhovoru, samostatné a skupinové práce žáků. 

Důraz je kladen na názornost a srozumitelnost s použitím různých vzorků, s využitím didaktických 

pomůcek – www, DVD, zpětného projektoru 

Hodnocení výsledků žáků 

- ústní a písemné ověření pochopení problematiky - průběžně 

- podpora kolektivního hodnocení, hodnocení samostatných prací a cvičení 

- znalosti a dovednosti jsou ověřovány praktickým předvedení, ústním zkoušení a prací ve skupině 

po probrání jednotlivých tématických celků. 

- hodnotí se vypracování, přednes a obhajoba referátů na dané ekonomické téma 
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Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

Klíčové kompetence: 

komunikativní: žák se vyjadřuje k danému ekonomickému tématu, formuluje své názory a je 

schopen se zapojit do diskuse, dodržuje základní zásady mluveného a psaného projevu 

k pracovnímu uplatnění: vnímají možnosti poskytující trh, jsou schopni vyzdvihnout své přednosti 

při hledání svého pracovního uplatnění, vštěpována podstata rovného uplatnění. 

k řešení problémů: jsou schopni na základě předložených podkladů, získat potřebná data a stanovit 

vhodné řešení 

matematické: žáci umí provádět výpočty např. v oblasti daňové a provádí grafické prezentování 

výsledků dle stanovených podkladů 

Průřezová témata: 

člověk a svět práce: žáci vyhodnocují možnosti svého pracovního uplatnění, na základě získaných 

dovedností 

informační a komunikační technologie: žáci pracují s informace, které se v této oblasti často 

upravují, zabývají se podáváním různých druhů daňového přiznání v elektronické podobě 

občan v demokratické společnosti: spočívá v možnosti prezentace vlastních názorů nad daným 

ekonomickým tématem, s logickým zdůvodněním svého postoje k tématu 

Doporučená literatura 

ŠVARCOVÁ, J.: Ekonomie - stručný přehled 2008-2009, Zlín, CEED 2008, ISBN 978-903433-7-5 

ZLÁMAL, J. MENDL Z.: Ekonomie nejen k maturitě – Obecná ekonomie, Computer Media 2007, 

ISBN 80-86686-76-0 

ZLÁMAL, J. MENDL Z.: Ekonomie nejen k maturitě – Ekonomika podniku, Computer Media 2007, 

ISBN 80-86686-78-7 

ROZPIS UČIVA A REALIZACE KOMPETENCÍ 

Výsledky vzdělávání a kompetence 
Počet 

hodin 
Tematický celek 

 Žák 32  

   1. Základní ekonomické pojmy 

- rozlišuje druhy lidských potřeb dle důležitosti  - potřeba, uspokojení potřeb 

- definuje jednotlivé druhy statků a služeb  - statek, služba 

- rozlišuje jednotlivé druhy výrobních faktorů  - výroba a výrobní faktory 

- srovnává oblasti dle stupně životní úrovně  - životní úroveň 

- formuluje podstatu HDP a HNP  - hospodářská klasifikace světa 

   2. Trh a ekonomické systémy 

- definuje podstatu trhu  - druhy ekonomických systémů 

- rozdělí trhy na základě stanovených parametrů  - dělení trhů 

- definuje funkci a význam subjektů na trhu  - subjekty trhu 

- objasní rozdíly mezi nabídkou a poptávkou  - nabídka 

- rozezná základní druhy nabídky a poptávky  - poptávka 

   3. Podnikání 
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- určí rozdíly podnikání FO a PO  - podnikání – FO x PO 

- rozdělí živnosti dle jejich základních znaků  - podnikání podle ŽZ – živnosti 

- rozlišuje jednotlivé druhy společností  - společnosti - vznik, zánik 

- orientuje se v činnostech podniku   

   4. Majetek a hospodaření firmy 

- definuje druhy zásob a majetku  - dlouhodobý a oběžný majetek 

- provádí výpočty u spotřeby a při nákupu zásob  - zásobování, skladování 

- vysvětlí podstatu financování  - financování podniku 

- orientuje se v členění nákladů a výnosů  - náklady x výnosy  

- vyhodnocuje zjištěný výsledek hospodaření  - hospodářský výsledek 

   5. Marketing a management 

- rozliší vnitřní a vnější prostředí  - význam marketingu 

- pracuje s informacemi, používá MIS  - prostředí marketingu 

- definuje podstatu jednotlivých MRK strategií  - strategie a MRK mix 

- objasňuje význam komunikace  - význam managementu 

- popisuje způsoby rozhodování manažerů  - funkce managementu 

- objasňuje postupy při přijímání pracovníků  - úrovně a styly řízení 

   6. Mzdy a jejich složky 

- vysvětluje pojem mzda, rozděluje její složky  - druhy mzdy 

- sestavuje mzdy na základě jednotlivých složek  - složky mzdy 

- orientuje se v mzdových odvodech  - sociální a zdravotní pojištění 

- zdůvodňuje, proč občané platí daně a pojištění   

   7. Daně a peníze 

- definuje podstatu jednotlivých daní  - význam a potřeba daní 

- řeší jednoduché příklady výpočtu daní  - daňová soustava ČR 

- uvědomuje si význam, nutnost a hodnotu peněz  - druhy daní a daňová přiznání 

- rozlišuje a uplatňuje různé formy úhrady cen  - funkce peněz 

- orientuje se v tvorbě cen  - formy plateb a úroky 

- rozlišuje druhy cenných papírů  - cenné papíry 

   8. Ekonomická integrace 

- objasní význam integrace a její výhody  - integrační celky 

- vyjmenovává instituce a orgány EU  - evropská unie 

- definuje význam a vývoj společné měny  - euro, přijetí společné měny 

   9. Národní hospodářství 

- vyjadřuje vzájemné vztahy mezi subjekty  - sektory a subjekty 

- objasňuje příčiny a druhy nezaměstnanosti  - nezaměstnanost 

- rozlišuje druhy inflace  - inflace 

- orientuje se ve výdajích a příjmech SR  - státní rozpočet 
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název předmětu: Sociální politika a právo 

ročník: I. celkem 

počet hodin: 2 2 

POJETÍ PŘEDMĚTU 

Obecné cíle předmětu 

Žák v průběhu studia předmětu získává poznatky z jednotlivých oblastí sociální politiky státu, 

orientuje se v systému řízení, organizace a distribuce sociální politiky ve vztahu k občanům. Cílem 

předmětu je podat ucelený pohled na systém sociální politiky v ČR, přiblížit nejnovější trendy a 

nastínit budoucí koncepce. Žáci získají vědomosti a dovednosti z oblasti rodinné, důchodové, 

zdravotní, bytové a vzdělávací politiky, politiky zaměstnanosti a problematiky uprchlictví. Výuka 

práva v rámci předmětu je orientována na vytvoření předpokladů pro pochopení základních principů 

práva v právním systému ČR, s důrazem na sociální sféru. Žák rozeznává základní odvětví práva 

v každodenním životě, rozlišuje konkrétní právní skutečnosti v oblasti sociální politiky, aplikuje 

nabyté znalosti v profesní činnosti.        

Charakteristika učiva 

Předmět je strukturován do 2 základních etap-sociální politiky a práva, z čehož vyplývá charakteristika 

učiva předmětu. V 1. etapě předmětu je charakterizována funkce systému sociální politiky státu 

v základních úrovních-rodinná, důchodová, zdravotní a sociální politika, politika zaměstnanosti a 

problematika uprchlictví. Tato tématika je probírána systematicky a uceleně, aby žák porozuměl nejen 

jednotlivým oblastem sociální politiky, ale vnímal i celou šíři, souvislosti a návaznost na další opatření 

státu v této sféře. Ve 2. etapě se žák seznamuje se základy práva, které aplikuje při výkonu povolání. 

Zaměřuje se na základy práva občanského, obchodního, pracovního, trestního a živnostenského. Důraz 

je kladen především na aplikaci práva v sociální sféře, což předpokládá zvládnutí základů práva. Žák 

je seznamován s legislativou a judikaturou ze sociální sféry, aby získal právní povědomí v souvislosti 

se sociální politikou státu. Učivo vychází z RVP - Sociální péče. 

Pojetí výuky 

 Předmět je strukturován do modulů: kód roč./polol. poč. hod. 

1. Úvod do sociální politiky SO/SPP/M01/1 1. 4 

2. Rodinná politika  SO/SPP/M02/1 1. 4 

3. Důchodová politika  SO/SPP/M03/1 1. 4 

4. Politika zaměstnanosti  SO/SPP/M04/1 1. 8 

5. Základy práva SO/SPP/M05/1 1. 8 

6. Občanské právo SO/SPP/M06/1 1. 4 

7. Pracovní právo SO/SPP/M07/1 1. 8 

8. Živnostenské a obchodní právo SO/SPP/M08/1 1. 4 

9. Trestní právo SO/SPP/M09/1 1. 4 

10. Sociální právo SO/SPP/M10/1 1. 8 
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11. Zdravotní politika SO/SPP/M11/1 1. 4 

12. Bytová a vzdělávací politika  SO/SPP/M12/1 1. 4 

Formy výuky: 

- Frontální výuka 

- Skupinová, individuální výuka 

Metody výuky: 

- Výuka je strukturována na výkladovou a opakovací část. Součástí výuky je i samostatná práce 

žáků, při které budou využívat multimediální techniku (internet) a odbornou literaturu 

k osvojení poznatků a získání aktuálních informací z oblasti sociální politiky.  

Samostatná práce žáků ve výuce sestává z analýzy odborných textů a materiálů vydávaných 

institucemi veřejné správy a samosprávy, orientují se v práci se základními právními předpisy, 

mezi další výukové metody patří názorně demonstrační a dialogické metody (forma řízené 

diskuse).   

 

Hodnocení výsledků žáků 

- Žák je hodnocen průběžně na základě modulových testů, ústní prezentace vědomostí, aktivity 

v hodině a samostatné práce ve výuce. Klasifikace žáka je prováděna kombinací slovního a 

numerického hodnocení. 

- Kritériem hodnocení při ústním zkoušení je míra dosažených vědomostí, celková úroveň 

verbálního projevu, komunikativnost a zapojení žáka do dialogu, vhodné užívání odborné 

terminologie.   

- Písemné opakování je prováděno formou modulového testu.  

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

Klíčové kompetence: 

Kompetence k učení – žák je směřován k schopnosti objektivně a soudně vyhodnocovat dosažené 

výsledky učení, stanovení priorit v potřebách vzdělávání, efektivnímu využití schopnosti reprodukovat 

mluvený projev při výkladu učiva do psané podoby, získáním této kompetence dokáže žák nalézt, 

posoudit a navrhnout nejvhodnější řešení v daných problematických situacích, které nastávají 

v profesním životě, je motivován k dalšímu kariérnímu sebevzdělávání.    

Komunikativní kompetence – v průběhu výuky se žák seznamuje s materiály odborného charakteru a 

právními předpisy, čímž získává schopnost orientace v terminologii a legislativě oboru, zvládá také 

interpretaci právních předpisů a jejich uplatnění v profesní praxi.  

Kompetence ICT – žák je veden k samostatnosti ve vyhledávání aktuálních legislativních změn 

v oblasti sociální politiky, rozšiřuje míru informovanosti v příbuzných sociálních oborech.  

Průřezová témata: 

Člověk a svět práce – během studia oboru získává žák pozitivní motivaci k výkonu profese, ztotožnění 

s hodnotami a návyky nutnými pro úspěšné zařazení do pracovního procesu.   

Občan v demokratické společnosti – žák poznává pozitiva a úskalí stěžejní schopnosti přijímat 

důsledky za svá rozhodnutí, ve svém jednání se řídí etickými a morálními zásadami, odpovědně se 

podílí se na rozhodování jiných, preferuje takové hodnoty a životní aspirace, které pomáhají 

identifikovat a následně eliminovat sociálně-patologické jevy ve společnosti. Rozvíjí u sebe 

altruistické sociální hodnoty a pozitivní návyky, chápe význam sociální solidarity pro současnou 

společnost, podporuje axiologizaci u jiných osob. Řídí se příslušnými právními předpisy, jejichž 

znalost je předpokladem pro výkon odborného povolání.          
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Doporučená literatura 

Čepelka, Č.: Teorie a praxe azylu a uprchlictví. Praha 2006. 
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PŘEDMĚT SOCIÁLNÍ POLITIKA A PRÁVO 

Název modulu: Úvod do sociální politiky Kód modulu: SO/SPP/M01/1 

Délka modulu: 4 hod. Platnost od: 1. 9. 2017 

Typ modulu: Povinný Pojetí modulu: teoretický 

Vstupní předpoklady: 
Úvodní modul - nejsou požadovány žádné specifické vědomosti 
nebo dovednosti 

Charakteristika modulu: Úvodní modul seznamuje žáky se základy sociální politiky, s důrazem na ČR, 

zabývá se místem a pojetím sociální politiky ve společenském systému, podstatou, základními principy a cíli, 

jejími typy, funkcemi a nástroji. Zároveň ukazuje na důležitou roli státu v sociální politice a přináší názory na 

účast státu v sociální politice a koncepce tzv. „sociálního státu“. Součástí modulu je také obsáhnutí základní 

terminologie užívané v oblasti sociální politiky.    

Předpokládané výsledky vzdělávání: 

 Žák: 

1. Definuje termíny sociální politika, sociální spravedlnost, sociální solidarita, sociální stát. 

2. Určí místo a pojetí sociální politiky ve společenském systému, základní podstatu, principy soc. politiky a 

její cíle.  

3. Objasní typy, funkce, nástroje soc. politiky s ohledem na ČR. 

4. Charakterizuje roli státu v soc. politice, názory na účast státu v soc. politice, podstatu, příčiny a fungování 

tzv. „sociálního státu“. Uvede současné koncepce  tzv. „sociálního státu“. 

Obsah modulu je strukturován do jednotlivých lekcí:  

1. lekce Základní terminologie předmětu - Sociální politika, sociální spravedlnost, sociální 

solidarita a sociální stát. 
 

2. lekce Místo a pojetí soc. politiky ve společenském systému, podstata, principy a cíle soc. 

politiky. 
 

3. lekce Typy, funkce, nástroje soc. politiky s ohledem na ČR.  

4. lekce Role státu v soc. politice, názory na účast státu, podstata, příčiny a funkce „sociálního 

státu“. Současné koncepce „sociálního státu“. 
 

Doporučené postupy výuky: 

Frontální výuka, skupinová a individuální výuka-AVT. Samostatná práce za použití literatury, diskuze. 

Kritéria hodnocení: 

Výsledek 1: 

▪ Definuje základní pojmy sociální politika, sociální spravedlnost a solidarita, sociální stát. 

Výsledek 2: 

▪ Určí místo a pojetí sociální politiky ve společenském systému. 

▪ Představí základní podstatu, principy, cíle soc. politiky. 

Výsledek 3: 

▪ Objasní typy, funkce a nástroje soc. politiky s ohledem na ČR. 

Výsledek 4: 

▪ Charakterizuje roli státu v soc. politice, včetně převažujících názorů na jeho účast. 

▪ Stanoví podstatu, příčiny a funkce „sociálního státu“, včetně současných koncepcí. 

Postupy hodnocení: 

- Písemný test - 40%  

- Průběžné hodnocení - 40%  

- Aktivita v hodinách - 20%  
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Doporučená studijní literatura: 

Krebs, V.: Sociální politika. Wolters-Kluwer, Praha 2010. 
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PŘEDMĚT SOCIÁLNÍ POLITIKA A PRÁVO 

Název modulu: Rodinná politika  Kód modulu: SO/SPP/M02/1 

Délka modulu: 4 hod. Platnost od: 1. 9. 2017 

Typ modulu: Povinný Pojetí modulu: teoretický 

Vstupní předpoklady: Splnění modulu 1,  

Charakteristika modulu: Rodinná politika patří k jednomu ze stěžejních oblastí zájmu státní sociální 

politiky. V tomto modulu se žák seznamuje se základy rodinné politiky v souvislosti s historickým vývojem, tj. 

proměnami podob rodiny a rodinného chování s důrazem na 20. století, především vývoji po roce 1945, včetně 

současných trendů v Evropě a ČR. Zaměřuje se na systémy podpory rodin, charakteristiky vývoje rodinné 

politiky a jejích nástrojů v ČR, přímou a nepřímou podporu rodin a demografickou situaci - fenomény snižování 

porodnosti, stárnutí populace a klesající sňatečnosti. 

Předpokládané výsledky vzdělávání: 

 Žák: 

1. Rozeznává základní funkce rodiny, charakterizuje proměny podob rodiny a rodinného chování ve 20. 

století. Uvádí současné trendy rodinného chování v Evropě a u nás. 

2. Definuje systémy podpory rodin a vývoj rodinné politiky v ČR, její cíle a úskalí. 

3. Objasní nástroje rodinné politiky v ČR prostřednictví přímé a nepřímé podpory. 

4. Orientuje se v demografické situaci v ČR, je obeznámen se současnými fenomény snižování porodnosti, 

stárnutí populace a klesající sňatečnosti. 

Obsah modulu je strukturován do jednotlivých lekcí:  

1. lekce Základní funkce rodiny, proměny podob rodiny a rodinného chování ve 20. století. 

Současné trendy rodinného chování v Evropě a u nás. 
 

2. lekce Systém podpory rodin a vývoj rodinné politiky v ČR, její základní cíle a možná úskalí.  

3. lekce Nástroje rodinné politiky v ČR prostřednictvím přímé a nepřímé podpory.  

4. lekce Demografická situace v ČR, fenomény snižování porodnosti, stárnutí populace a klesající 

sňatečnost. 
 

Doporučené postupy výuky: 

Frontální výuka, skupinová a individuální výuka-AVT. Samostatná práce za použití literatury, diskuze. 

Kritéria hodnocení: 

Výsledek 1: 

▪ Rozeznává základní funkce rodiny, charakterizuje proměny podob rodiny a rodinného chování ve 20. 

století 

▪ Uvádí současné trendy rodinného chování v Evropě a u nás. 

Výsledek 2: 

▪ Definuje systémy podpory rodin a vývoj rodinné politiky v ČR. 

▪ Rozliší základní cíle a úskalí rodinné politiky v ČR. 

Výsledek 3: 

▪ Objasní nástroje rodinné politiky v ČR prostřednictvím přímé a nepřímé podpory. 

Výsledek 4: 

▪ Orientuje se v demografické situaci v ČR. 

▪ Charakterizuje vliv fenoménů snižování porodnosti, stárnutí populace a klesající sňatečnosti v souvislosti 

s ekonomickými, sociálními a kulturními změnami ve společnosti. 

Postupy hodnocení: 

- Písemný test - 40%  
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- Průběžné hodnocení - 40%  

- Aktivita v hodinách - 20%  

Doporučená studijní literatura: 

Krebs, V.: Sociální politika. Wolters-Kluwer, Praha 2010. 
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PŘEDMĚT SOCIÁLNÍ POLITIKA A PRÁVO 

Název modulu: Důchodová politika  Kód modulu: SO/SPP/M03/1 

Délka modulu: 4 hod. Platnost od: 1. 9. 2017 

Typ modulu: Povinný Pojetí modulu: Teoretický 

Vstupní předpoklady: Splnění modulu 1,2 

Charakteristika modulu: Předmětem modulu je seznámení s důchodovou politikou v rámci systému 

sociálního zabezpečení. Oblast důchodové politiky patří dlouhodobě k jedné z nejproblematičtějších oblastí 

sociální politiky v ČR, zejména v důsledku některých nekoncepčních a nesystémových zásahů a v neposlední 

řadě také neexistence perspektivní a životaschopné reformy. V tomto modulu se žák naučí orientaci v základní 

problematice důchodové politiky, jako odvětví sociálního zabezpečení. V úvodu obsahuje modul vymezení 

základních faktorů soc. zabezpečení a novou koncepci, která reaguje na aktuální potřeby společnosti a vyrovnává 

nevyhovující, ale stále přetrvávající rezidua z dob socialismu. V další části modulu je přednesena problematika 

důchodového pojištění včetně možností a perspektiv penzijního připojištění. Součástí probíraného učiva je také 

vymezení platného legislativního rámce dané problematiky.          

Předpokládané výsledky vzdělávání: 

 Žák: 

1. Definuje termín sociální zabezpečení, vymezí základní faktory soc. zabezpečení. Představí novou koncepci 

sociálního zabezpečení, která odstraňuje a vyrovnává nevyhovující právní úpravu z dob socialismu 

(především zákony č. 99/1948 Sb., č. 55/1956 Sb., č. 101/1964 Sb., č. 121/1975 a č. 100/1988 Sb.).   

2. Objasní pojem důchodové pojištění a rozdělí druhy dávek důchodového pojištění (starobní, invalidní, a 

pozůstalostní důchody) podle platné právní úpravy. Charakterizuje jednotlivé parametry dávkové formule.  

3. Vysvětlí pojem penzijní připojištění, jeho charakteristiku a význam. Rozezná dávky penzijního 

připojištění, jeho současnou podobu a perspektivy.  

Obsah modulu je strukturován do jednotlivých lekcí:  

1. lekce Sociální zabezpečení a jeho základní faktory. Koncepce sociálního zabezpečení a její 

vývoj. 
 

2. lekce Důchodové pojištění a druhy dávek. Dávková formule a její parametry.  

3. lekce Penzijní připojištění, jeho charakteristika a význam. Dávky penzijního připojištění, 

současná podoba a perspektivy. 
 

Doporučené postupy výuky: 

Frontální výuka, skupinová a individuální výuka-AVT. Samostatná práce za použití literatury, diskuze. 

Kritéria hodnocení: 

Výsledek 1: 

▪ Definuje termín sociální zabezpečení, vymezí základní faktory soc. zabezpečení.  

▪ Představí novou koncepci sociálního zabezpečení, která odstraňuje a vyrovnává nevyhovující právní 

úpravu z dob socialismu (především zákony č. 99/1948 Sb., č. 55/1956 Sb., č. 101/1964 Sb., č. 121/1975 a 

č. 100/1988 Sb.).   

Výsledek 2: 

▪ Objasní pojem důchodové pojištění a rozdělí druhy dávek důchodového pojištění (starobní, invalidní, a 

pozůstalostní důchody) podle platné právní úpravy. 

▪ Charakterizuje jednotlivé parametry dávkové formule. 

Výsledek 3: 

▪ Vysvětlí pojem penzijní připojištění, jeho charakteristiku a význam. 

▪ Rozliší dávky penzijního připojištění, jeho současnou podobu a perspektivy. 
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Postupy hodnocení: 

- Písemný test - 40%  

- Průběžné hodnocení - 40%  

- Aktivita v hodinách - 20%  

Doporučená studijní literatura: 

Kahoun, V. a kol.: Sociální zabezpečení - vybrané kapitoly. Triton, Praha 2009. 

Krebs, V.: Sociální politika. Wolters-Kluwer, Praha 2010. 
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PŘEDMĚT SOCIÁLNÍ POLITIKA A PRÁVO 

Název modulu: Politika zaměstnanosti Kód modulu: SO/SPP/M04/1 

Délka modulu: 8 hod. Platnost od: 1. 9. 2017 

Typ modulu: Povinný Pojetí modulu: Teoretický 

Vstupní předpoklady: Splnění modulu 1,2,3 

Charakteristika modulu: Modul seznamuje žáka s oblastí politiky zaměstnanosti, dalším významným 

odvětvím, které patří k prioritám státní sociální politiky. Přibližuje problematiku nezaměstnanosti a úlohu trhu 

práce, vyvozuje ekonomické a sociální důsledky nezaměstnanosti. Nezbytnou součástí modulu je postižení 

politiky zaměstnanosti a situace na trhu práce v ČR po roce 1989, role úřadu práce při zprostředkování 

zaměstnání, podpora v nezaměstnanosti a podmínky poskytování. Obsahuje nezbytně nutný základní legislativní 

rámec problematiky a okruh používané terminologie.    

Předpokládané výsledky vzdělávání: 

 Žák: 

1. Objasní termín nezaměstnanost, charakterizuje rizikové skupiny, její typy, ekonomické a sociální 

důsledky. 

2. Vymezí úlohu trhu práce. 

3. Definuje aktivní a pasivní politiku zaměstnanosti, její vývoj a financování.  

4. Charakterizuje trh práce v ČR po roce 1989 a přiblíží roli úřadu práce v procesu zprostředkování 

zaměstnání.   

5. Popíše systém podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci, podmínky, dobu a výši poskytování podle 

platné právní úpravy. 

Obsah modulu je strukturován do jednotlivých lekcí:  

1. lekce Nezaměstnanost, její typy, rizikové skupiny. Ekonomické a sociální důsledky.  

2. lekce Trh práce  

3. lekce Aktivní a pasivní politika zaměstnanosti, vývoj a financování.  

4. lekce Trh práce v ČR po roce 1989. Úřad práce a jeho role.  

5. lekce Systém podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci, podmínky, dobu a výši 

poskytování. 
 

Doporučené postupy výuky: 

Frontální výuka, skupinová a individuální výuka-AVT. Samostatná práce za použití literatury, diskuze. 

Kritéria hodnocení: 

Výsledek 1: 

▪ Objasní termín nezaměstnanost, a její typy, uvede rizikové skupiny. 

▪ Ekonomické a sociální důsledky nezaměstnanosti. 

Výsledek 2: 

▪ Vymezí úlohu trhu práce. 

Výsledek 3: 

▪ Definuje aktivní a pasivní politiku zaměstnanosti, její vývoj a financování. 

Výsledek 4: 

▪ Charakterizuje trh práce v ČR po roce 1989 a přiblíží roli úřadu práce v procesu zprostředkování 

zaměstnání. 

Výsledek 5: 

▪ Popíše systém podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci, podmínky, dobu a výši poskytování 
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Postupy hodnocení: 

- Písemný test - 40%  

- Průběžné hodnocení - 40%  

- Aktivita v hodinách - 20%  

Doporučená studijní literatura: 

Kahoun, V. a kol.: Sociální zabezpečení - vybrané kapitoly. Triton, Praha 2009. 

Krebs, V.: Sociální politika. Wolters-Kluwer, Praha 2010. 
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PŘEDMĚT SOCIÁLNÍ POLITIKA A PRÁVO 

Název modulu: Základy práva Kód modulu: SO/SPP/M05/1 

Délka modulu: 8 hod. Platnost od: 1. 9. 2017 

Typ modulu: Povinný Pojetí modulu: Teoretický 

Vstupní předpoklady: Splnění modulu 1,2,3,4 

Charakteristika modulu: Tento modul je první v řadě modulů popisující problematiku práva. První modul 

obsahuje základy práva, jejichž zvládnutí je nutným předpokladem pro další kapitoly z oblasti práva. Žák je 

seznámen s definicí a vymezením práva, systémem práva v ČR. Součástí základů práva je Ústava, ústavní 

zákony a Listina základních práv a svobod, systém veřejné moci a veřejné správy. V další části je žák 

obeznámen s pojmy právní norma a právní vztah. Nabyté poznatky z oblasti základů práva žák využije nejen 

v dalším průběhu studia tohoto předmětu, případně Sociální péče, ale také v praktickém životě.   

Předpokládané výsledky vzdělávání: 

 Žák: 

1. Definuje co je to právo, orientuje se v systému práva v ČR a jeho institucí. 

2. Rozlišuje právo podle systémů a dalšího členění (právo veřejné, soukromé). 

3. Rozeznává jednotlivé ústavní systémy, uvádí principy demokratického systému, legislativní procesy a 

zákonodárství v ČR. 

4. Definuje a rozlišuje pojmy státní správa samospráva, včetně institucí a kompetencí jednotlivých orgánů 

veřejné správy. 

5. Charakterizuje právní normu a její druhy, platnost, účinnost a působnost právní normy. Rozlišuje pojmy 

dispozice, hypotéza, sankce. 

6. Objasní pojem právní vztahy, rozlišuje jednání právní a protiprávní, uvádí náležitosti jednotlivých právních 

úkonů, včetně subjektů právních vztahů. 

Obsah modulu je strukturován do jednotlivých lekcí:  

1. lekce Definice práva, třídění práva a systém práva v ČR.   

2. lekce Systémy práva a další členění (právo veřejné a soukromé).  

3. lekce Ústava, ústavní zákony, Listina základních práv a svobod.  

4. lekce Veřejná správa - státní správa a samospráva.  

5. lekce Znaky a druhy právní normy, platnost, účinnost a působnost. Hypotéza, dispozice, sankce.  

6. lekce Právní vztah, právní skutečnosti, právní úkony, prvky právního vztahu, subjekty právního 

vztahu. 
 

Doporučené postupy výuky: 

Frontální výuka, skupinová a individuální výuka-AVT. Samostatná práce za použití literatury, diskuze. 

Kritéria hodnocení: 

Výsledek 1: 

▪ Definuje co je to právo, orientuje se v systému práva ČR a jeho institucí. 

Výsledek 2: 

▪ Rozliší právo podle systémů a dalšího členění (právo veřejné a soukromé). 

Výsledek 3: 

▪ Rozliší jednotlivé ústavní systémy, uvádí principy demokratického systému. 

▪ Objasní legislativní proces a zákonodárství v ČR. 

Výsledek 4: 

▪ Definuje a rozlišuje pojmy státní správa a samospráva, včetně institucí a kompetencí jednotlivých orgánů 

veřejné správy. 

Výsledek 5: 
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▪ Charakterizuje právní normu a její druhy, platnost, účinnost a působnost právní normy.  

Rozlišuje pojmy dispozice, hypotéza, sankce. 

Výsledek 6: 

▪ Objasní pojem právní vztahy, rozlišuje jednání právní a protiprávní. 

Uvádí náležitosti jednotlivých právních úkonů, včetně subjektů právních vztahů. 

Postupy hodnocení: 

- Písemný test - 40%  

- Průběžné hodnocení - 40%  

- Aktivita v hodinách - 20%  

Doporučená studijní literatura: 

Kolektiv autorů: Odmaturuj ze společenských věd. Didaktis, Brno 2008. (kapitoly věnované základům práva). 
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PŘEDMĚT SOCIÁLNÍ POLITIKA A PRÁVO 

Název modulu: Občanské právo Kód modulu: SO/SPP/M06/1 

Délka modulu: 4 hod. Platnost od: 1. 9. 2017 

Typ modulu: Povinný Pojetí modulu: Teoretický 

Vstupní předpoklady: Splnění modulu 1,2,3,4,5 

Charakteristika modulu: Občanské právo představuje první kapitolu z řady právních odvětví, které jsou 

součástí učiva tohoto předmětu. Téma občanské právo žáka seznámí se základními probíranými okruhy: fyzické 

a právnické osoby, zastoupení, smluvní vztahy, vlastnické právo, odpovědnost za škodu a bezdůvodné 

obohacení, právo dědické a závazkové, v neposlední řadě představí náležitosti některých pojmenovaných smluv 

podle Občanského zákoníku.    

Předpokládané výsledky vzdělávání: 

 Žák: 

1. Definuje pojem fyzická a právnická osoba podle Občanského zákoníku. 

2. Rozlišuje zastoupení zákonné a zastoupení na základě plné moci, včetně náležitostí udělení plné moci.  

3. Charakterizuje zásady a náležitosti smluvních vztahů. 

4. Definuje vlastnické právo, spoluvlastnictví, společné jmění manželů, práva k cizím věcem.  

5. Uvádí zásady odpovědnosti za škodu a objasní princip bezdůvodného obohacení. 

6. Charakterizuje zásady práva dědického, způsobů dědění podle závěti nebo ze zákona. 

7. Rozeznává obecné náležitosti potřebné pro uzavírání pojmenovaných smluv podle Občanského zákoníku. 

Obsah modulu je strukturován do jednotlivých lekcí:  

1. lekce Fyzická a právnická osoba podle Občanského zákoníku.  

2. lekce Zastoupení zákonné a na základě plné moci, náležitosti udělení plné moci.  

3. lekce Zásady a náležitosti smluvních vztahů.  

4. lekce Vlastnické právo, spoluvlastnictví, společné jmění manželů, práva k cizím věcem.   

5. lekce Odpovědnost za škodu, principy bezdůvodného obohacení.  

6. lekce Dědické právo, způsoby dědění.  

7. lekce Náležitosti potřební pro uzavíraní smluv podle Občanského zákoníku.  

Doporučené postupy výuky: 

Frontální výuka, skupinová a individuální výuka-AVT. Samostatná práce za použití literatury, diskuze. 

Kritéria hodnocení: 

Výsledek 1: 

▪ Definuje pojem fyzická a právnická osoba podle Občanského zákoníku. 

Výsledek 2: 

▪ Rozlišuje zastoupení zákonné a zastoupení na základě plné moci, včetně náležitostí udělení plné moci. 

Výsledek 3: 

▪ Charakterizuje zásady a náležitosti smluvních vztahů. 

Výsledek 4: 

▪ Definuje vlastnické právo, spoluvlastnictví, společné jmění manželů, práva k cizím věcem. 

Výsledek 5: 

▪ Uvádí zásady odpovědnosti za škodu a objasní princip bezdůvodného obohacení. 

Výsledek 6: 

▪ Charakterizuje zásady práva dědického, způsobů dědění podle závěti nebo ze zákona. 

Výsledek 7: 

▪ Rozliší obecné náležitosti potřebné pro uzavírání pojmenovaných smluv podle Občanského zákoníku. 
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Postupy hodnocení: 

- Písemný test - 40%  

- Průběžné hodnocení - 40%  

- Aktivita v hodinách - 20%  

Doporučená studijní literatura: 

Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů. 
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PŘEDMĚT SOCIÁLNÍ POLITIKA A PRÁVO 

Název modulu: Pracovní právo Kód modulu: SO/SPP/M07/1 

Délka modulu: 8 hod. Platnost od: 1. 9. 2017 

Typ modulu: Povinný Pojetí modulu: Teoretický 

Vstupní předpoklady: Splnění modulu 1,2,3,4,5,6 

Charakteristika modulu: Pracovní právo představuje důležité odvětví práva, především ve spojení 

s každodenním životem. V modulu se žák seznámí s klíčovými pojmy pracovněprávní vztah, pracovní poměr, 

pracovní smlouva, okolnostmi vzniku, změn a zániku pracovního poměru. Žák je obeznámen s dohodami o 

pracích konaných mimo pracovní poměr, pracovní dobou a odpočinkem na zotavení, zásadami bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. V neposlední řadě téma pracovního práva obsahuje podmínky odměňování, náhrady 

výdajů, překážky v práci a náhrady škody. Výchozí dokument v tomto modulu představuje Zákoník práce. 

Předpokládané výsledky vzdělávání: 

 Žák: 

1. Definuje pojem pracovněprávní vztah, uvede subjekty vztahu, charakterizuje pojem pracovní poměr. 

2. Orientuje se v podmínkách vzniku, změn a zániku pracovního poměru.  Vysvětlí náležitosti pracovní 

smlouvy. 

3. Uvede dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, včetně jejich náležitostí. 

4. Definuje nároky pracovníka vyplývající z pracovního poměru. 

5. Orientuje se v zásadách pro ochranu bezpečnosti a zdraví při práci. 

6. Objasní podmínky odměňování za práci a další náležitosti v souvislosti s pracovním poměrem. 

Obsah modulu je strukturován do jednotlivých lekcí:  

1. lekce Pracovněprávní vztah, subjekty vztahu, pracovní poměr.  

2. lekce Vznik, změna a zánik pracovního poměru. Pracovní smlouva.  

3. lekce Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.  

4. lekce Pracovní doba, odpočinek na zotavení.  

5. lekce Bezpečnost a ochrana zdraví práce.  

6. lekce Odměna za práci, náhrada výdajů, překážky v práci, náhrada škody.  

Doporučené postupy výuky: 

Frontální výuka, skupinová a individuální výuka-AVT. Samostatná práce za použití literatury, diskuze. 

Kritéria hodnocení: 

Výsledek 1: 

▪ Definuje pojem pracovněprávní vztah, uvede subjekty vztahu. 

▪ Charakterizuje pojem pracovní poměr. 

Výsledek 2: 

▪ Orientuje se v podmínkách vzniku, změn a zániku pracovního poměru. 

▪ Dovede vysvětlit náležitosti pracovní smlouvy. 

Výsledek 3: 

▪ Uvede dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, včetně jejich náležitostí. 

Výsledek 4: 

▪ Definuje nároky pracovníka vyplývající z pracovního poměru. 

Výsledek 5: 

▪ Charakterizuje zásady pro ochranu bezpečnosti a zdraví při práci. 

Výsledek 6: 
▪ Objasní podmínky odměňování za práci a další náležitosti v souvislosti s pracovním poměrem. 
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Postupy hodnocení: 

- Písemný test - 40%  

- Průběžné hodnocení - 40%  

- Aktivita v hodinách - 20%  

Doporučená studijní literatura: 

Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších právních předpisů. 
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PŘEDMĚT SOCIÁLNÍ POLITIKA A PRÁVO 

Název modulu: 
Živnostenské a obchodní 
právo 

Kód modulu: SO/SPP/M08/1 

Délka modulu: 4 hod. Platnost od: 1. 9. 2017 

Typ modulu: Povinný  Pojetí modulu: Teoretický 

Vstupní předpoklady: Splnění modulu 1,2,3,4,5,6,7 

Charakteristika modulu: Okruh věnovaný živnostenskému právu seznamuje žáka s definicí podnikání 

podle Živnostenského zákona, se subjekty živnostenského podnikání, podmínkami provozování živností a 

náležitostmi vzniku a zániku živnostenského oprávnění. Znalosti uplatňuje žák v každodenním praktickém 

životě, učí se orientaci v Živnostenském zákoně a živnostenském rejstříku. Další část modulu je věnována 

obchodnímu právu, seznamuje žáka se základními pojmy z dané oblasti, představuje jednotlivé formy 

obchodních společností a družstva, včetně obchodně-závazkových vztahů. Pro tuto část je výchozím 

dokumentem Obchodní zákoník. 

Předpokládané výsledky vzdělávání: 

 Žák: 

1. Definuje, co je to podnikání podle Živnostenského zákona, kdo jsou jeho subjekty. 

2. Charakterizuje základní znaky živností a podmínky jejich provozování. 

3. Orientuje se v Živnostenském zákoně a živnostenském rejstříku. 

4. Realizuje kroky nutné pro získání živnostenského oprávnění. 

5. Definuje základní pojmy obchodního práva. 

6. Objasní charakteristiku jednotlivých obchodních společností a družstva, rozeznává závazkové vztahy. 

7. Řeší právní situace vyplývající z obchodně-závazkových vztahů. 

Obsah modulu je strukturován do jednotlivých lekcí:  

1. lekce Živnostenské podnikání a jeho subjekty.  

2. lekce Živnosti, jejich znaky a podmínky provozování.  

3. lekce Živnostenský zákon a živnostenský rejstřík.  

4. lekce Vznik a zánik živnostenského oprávnění.  

5. lekce Základní terminologie obchodního práva.  

6. lekce Obchodní společnosti a družstvo.  

7. lekce Obchodně-závazkové vztahy.  

Doporučené postupy výuky: 

Frontální výuka, skupinová a individuální výuka-AVT. Samostatná práce za použití literatury, diskuze. 

Kritéria hodnocení: 

Výsledek 1: 

▪ Definuje, co je to podnikání podle Živnostenského zákona. 

▪ Určí subjekty živnostenského podnikání 

Výsledek 2: 

▪ Charakterizuje základní znaky živností a podmínky jejich provozování. 

Výsledek 3: 

▪ Specifikuje jednotlivé části Živnostenského zákona a živnostenského rejstříku. 

Výsledek 4: 

▪ Popíše kroky nutné pro získání živnostenského oprávnění. 

Výsledek 5: 

▪ Definuje základní pojmy obchodního práva. 

Výsledek 6: 
▪ Objasní charakteristiku jednotlivých obchodních společností a družstva, rozeznává závazkové vztahy. 
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Výsledek 7: 

▪ Řeší právní situace vyplývající z obchodně-závazkových vztahů. 

Postupy hodnocení: 

- Písemný test - 40%  

- Průběžné hodnocení - 40%  

- Aktivita v hodinách - 20%  

Doporučená studijní literatura: 

Zákon č. 455/1997 Sb., Živnostenský zákon, ve znění pozdějších právních předpisů. 

Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů. 
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PŘEDMĚT SOCIÁLNÍ POLITIKA A PRÁVO 

Název modulu: Trestní právo Kód modulu: SO/SPP/M09/1 

Délka modulu: 4 hod. Platnost od: 1. 9. 2017 

Typ modulu: Povinný  Pojetí modulu: Teoretický 

Vstupní předpoklady: Splnění modulu 1,2,3,4,5,6,7,8 

Charakteristika modulu: Modul věnovaný trestnímu právu přináší přehled základních pojmů a principů 

aplikovaných v tomto právním odvětví. Žák se seznámí s pojmy trestný čin, přečin, odpovědnost a okolnosti 

vylučující trestní odpovědnost. Součástí modulu je obeznámení se základy trestního řízení, druhy trestů, 

ochranných opatření a možnosti jejich ukládání. Tyto vědomosti může žák využít ve spojitosti s tématy péče o 

rodinu a péče o děti a mládež z předmětu Sociální péče. Pro toto právní odvětví vycházíme z Trestního zákoníku. 

Předpokládané výsledky vzdělávání: 

 Žák: 

1. Definuje pojmy trestný čin a přečin, jeho znaky a druhy. 

2. Charakterizuje působnost a trestní odpovědnost, okolnosti vylučující protiprávnost činu.  

3. Objasní fáze trestního řízení, úkony trestního řízení. 

4. Vymezí dokazování a rozhodnutí. 

5. Orientuje se v systému trestů, ochranných opatření a možnostech jejich ukládání. 

Obsah modulu je strukturován do jednotlivých lekcí:  

1. lekce Trestný čin a přečin, znaky a druhy.  

2. lekce Působnost, trestní odpovědnost, okolnosti vylučující protiprávnost činu.  

3. lekce Trestní řízení a jeho fáze, úkony trestního řízení.  

4. lekce Dokazování a rozhodnutí.  

5. lekce Tresty, ochranná opatření a možnosti jejich ukládání.  

Doporučené postupy výuky: 

Frontální výuka, skupinová a individuální výuka-AVT. Samostatná práce za použití literatury, diskuze. 

Kritéria hodnocení: 

Výsledek 1: 

▪ Definuje pojmy trestný čin a přečin, objasní znaky a druhy trestných činů. 

Výsledek 2: 

▪ Charakterizuje působnost a trestní odpovědnost. 

▪ Rozezná okolnosti vylučující protiprávnost činu. 

Výsledek 3: 

▪ Objasní fáze trestního řízení, včetně úkonů trestního řízení. 

Výsledek 4: 

▪ Vymezí dokazování a rozhodnutí. 

Výsledek 5: 

▪ Orientuje se v systému trestů, ochranných opatření a možnostech jejich ukládání. 

Postupy hodnocení: 

- Písemný test - 40%  

- Průběžné hodnocení - 40%  

- Aktivita v hodinách - 20%  

Doporučená studijní literatura: 

Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník, v platném znění. 
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PŘEDMĚT SOCIÁLNÍ POLITIKA A PRÁVO 

Název modulu: Sociální právo Kód modulu: SO/SPP/M10/1 

Délka modulu: 8 hod. Platnost od: 1. 9. 2017 

Typ modulu: Povinný Pojetí modulu: Teoretický 

Vstupní předpoklady: Splnění modulu 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Charakteristika modulu: Poslední modul části věnované striktně právu se zabývá sociálním právem. Toto 

téma je rozděleno do několika částí: 1. část obsahuje vymezení sociálních práv jako jedné ze součástí lidských 

práv, a to z hlediska historického vývoje a mezinárodních institucí a organizací z této oblasti. 2. část se zaměřuje 

na aplikaci právních skutečností a vztahů především na oblast sociálního zabezpečení u nás, poslední část je 

zaměřena na fenomén uprchlictví a migrace. V této souvislosti je nutné zmínit problematiku azylového řízení a 

pobytu cizinců v ČR, včetně možností nabývání státního občanství.  

Předpokládané výsledky vzdělávání: 

 Žák: 

1. Definuje pojmy lidská práva a sociální práva, jejich vývoj a současnou podobu.  Vyjmenuje organizace a 

instituce v ČR i ve světě, které se zabývají monitoringem a ochranou těchto práv.  

2. Charakterizuje právo sociálního zabezpečení v ČR a jeho prameny. 

3. Vymezí právní skutečnosti a vztahy sociálního zabezpečení, subjekty, objekt a obsah. 

4. Objasní pojem uprchlík, cizinec a azylant. Uvede příčiny a důsledky uprchlictví a migrace na případě ČR 

jako tranzitní a cílové země v rámci EU.   

5. Charakterizuje proces azylového řízení, podmínky udělení azylu, udělení statutu uprchlíka, zamítnutí a 

odepření vstupu na území ČR 

6. Orientuje se v problematice státního občanství ČR, jeho nabývání a pozbývání především ve vztahu 

k cizím státním občanům. 

Obsah modulu je strukturován do jednotlivých lekcí:  

1. lekce Lidská práva, sociální práva, jejich vývoj a současná podoba. Organizace a instituce v ČR 

i světě monitorující dodržování těchto práv. 
 

2. lekce Právo sociálního zabezpečení v ČR a jeho prameny.  

3. lekce Právní skutečnosti a vztahy sociálního zabezpečení, subjekt, objekt, obsah.  

4. lekce Uprchlictví a migrace. Příčiny a důsledky ve vztahu k ČR, současná situace.  

5. lekce Azylové řízení, podmínky udělení azylu, statutu uprchlíka, zamítnutí a odepření vstupu na 

území ČR. 
 

6. lekce Státní občanství ČR, možnosti a podmínky nabývání či pozbytí.  

Doporučené postupy výuky: 

Frontální výuka, skupinová a individuální výuka-AVT. Samostatná práce za použití literatury, diskuze. 

Kritéria hodnocení: 

Výsledek 1: 

▪ Definuje pojmy lidská práva a sociální práva, jejich vývoj a současnou podobu.   

▪ Vyjmenuje organizace a instituce v ČR i ve světě, které se zabývají monitoringem a ochranou těchto práv. 

Výsledek 2: 

▪ Charakterizuje právo sociálního zabezpečení v ČR a jeho prameny. 

Výsledek 3: 

▪ Vymezí právní skutečnosti a vztahy sociálního zabezpečení, subjekty, objekt a obsah. 

Výsledek 4: 

▪ Objasní pojem uprchlík, cizinec a azylant. 

▪ Uvede příčiny a důsledky uprchlictví a migrace na případě ČR jako tranzitní a cílové země v rámci EU. 
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Výsledek 5: 
▪ Charakterizuje proces azylového řízení, podmínky udělení azylu, udělení statutu uprchlíka, zamítnutí a 

odepření vstupu na území ČR 

Výsledek 6: 
▪ Orientuje se v problematice státního občanství ČR, jeho nabývání a pozbývání především ve vztahu 

k cizím státním občanům. 

Postupy hodnocení: 

- Písemný test - 40%  

- Průběžné hodnocení - 40%  

- Aktivita v hodinách - 20%  

Doporučená studijní literatura: 

Čepelka, Č.: Teorie a praxe azylu a uprchlictví. Praha 2006. 

Kahoun, V. a kol.: Sociální zabezpečení - vybrané kapitoly. Triton, Praha 2009. 
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PŘEDMĚT SOCIÁLNÍ POLITIKA A PRÁVO 

Název modulu: Zdravotní politika Kód modulu: SO/SPP/M11/1 

Délka modulu: 4 hod. Platnost od: 1. 9. 2017 

Typ modulu: Povinný Pojetí modulu: Teoretický 

Vstupní předpoklady: Splnění modulu 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

Charakteristika modulu: Tento modul je věnován kapitole zdravotní politiky, která, podobně jako 

důchodová politika prochází poslední dobou řadou radikálních, mnohdy ovšem nesystémových změn. Vzhledem 

k vysoké obtížnosti dané problematiky je struktura probíraného učiva redukována a zaměřena především na 

východiska a předpoklady zdravotní politiky, systém zdravotní péče v ČR a jejího financování, v neposlední řadě 

prezentuje oblast veřejného zdravotního pojištění.   

Předpokládané výsledky vzdělávání: 

 Žák: 

1. Orientuje se v základních východiscích a předpokladech zdravotní politiky, rozezná úlohu státu. 

2. Charakterizuje systém zdravotní péče v ČR (ambulantní a ústavní péče, zvláštní druhy péče, lázeňská péče) 

podle úhrady, rozsahu a poskytovatelů, v souvislosti s vícezdrojovým financováním.  

3. Definuje pojem veřejné zdravotní pojištění, jeho principy, plátce. Uvede úlohu zdravotních pojišťoven 

v tomto systému, včetně práv a povinností pojištěnců. 

4. Objasní fungování systému úhrad zdravotní péče, včetně regulačních poplatků. 

Obsah modulu je strukturován do jednotlivých lekcí:  

1. lekce Východiska a předpoklady zdravotní politiky, úloha státu.  

2. lekce Zdravotní péče v ČR podle druhů, úhrady, rozsahu a poskytovatelů. Vícezdrojové 

financovaní zdravotní péče. 
 

3. lekce Veřejné zdravotní pojištění, principy a plátci. Zdravotní pojišťovny, práva a povinnosti 

pojištěnců. 
 

4. lekce Systém úhrad zdravotní péče, regulační poplatky.  

Doporučené postupy výuky: 

Frontální výuka, skupinová a individuální výuka-AVT. Samostatná práce za použití literatury, diskuze. 

Kritéria hodnocení: 

Výsledek 1: 

▪ Orientuje se v základních východiscích a předpokladech zdravotní politiky. 

▪ Rozezná úlohu státu ve zdravotní politice. 

Výsledek 2: 

▪ Charakterizuje systém zdravotní péče v ČR (ambulantní a ústavní péče, zvláštní druhy péče, lázeňská péče) 

podle úhrady, rozsahu a poskytovatelů. 

▪ Objasní vícezdrojové financování, jeho možnosti a perspektivy. 

Výsledek 3: 

▪ Definuje pojem veřejné zdravotní pojištění, jeho principy, plátce. 

▪ Uvede úlohu zdravotních pojišťoven v tomto systému, včetně práv a povinností pojištěnců. 

Výsledek 4: 

▪ Objasní fungování systému úhrad zdravotní péče, včetně regulačních poplatků. 

Postupy hodnocení: 

- Písemný test - 40%  

- Průběžné hodnocení - 40%  

- Aktivita v hodinách - 20%  
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Doporučená studijní literatura: 

Kahoun, V. a kol.: Sociální zabezpečení - vybrané kapitoly. Triton, Praha 2009. 
Krebs, V.: Sociální politika. Wolters-Kluwer, Praha 2010. 
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PŘEDMĚT SOCIÁLNÍ POLITIKA A PRÁVO 

Název modulu: Bytová a vzdělávací politika Kód modulu: SO/SPP/M12/1 

Délka modulu: 4 hod. Platnost od: 1. 9. 2017 

Typ modulu: Povinný Pojetí modulu: Teoretický 

Vstupní předpoklady: Splnění modulu 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

Charakteristika modulu: Oblast bytové a vzdělávací politiky prošla po roce 1989 značnými změnami 

směřující k tržnímu a liberálnějšímu pojetí. Tyto oblasti sociální politiky však stály i nadále v 90. letech 20. 

století mimo hlavní, ústřední zájem státu a byly považovány za druhořadé. Tento přístup ovšem přinesl celou 

řadu negativních důsledků a hledání jejich řešení stále probíhá. V rámci posledního modulu předmětu je učivo 

zaměřeno primárně na charakteristiku bytové politiky v ČR, transformaci po roce 1989, nástroje bytové politiky 

a vybrané programy podpory různých typů bydlení. Téma vzdělávací politiky představuje postavení a funkci 

vzdělání ve společnosti, obsah, cíle a principy vzdělávací politiky a zásadní změny v této oblasti po roce 1989. 

Jmenuje úlohu státu a dalších subjektů ve vzdělávání, možnosti financování a v neposlední řadě vymezuje 

vzdělávací systém u nás.    

Předpokládané výsledky vzdělávání: 

 Žák: 

1. Charakterizuje bydlení a úlohu státu v bydlení. Jmenuje systémy bytové politiky a její nástroje. Představí 

pojem sociální bydlení. 

2. Objasní bytovou politiku v ČR po roce 1989.  

3. Uvede vybrané příklady programů podpory různých typů bydlení. 

4. Definuje postavení vzdělání ve společnosti a jeho funkce. 

5. Vymezí obsah, cíle a principy vzdělávací politiky.  

6. Rozezná hlavní rysy vzdělávací politiky v ČR po roce 1989, uvede zásadní změny v této oblasti. 

Charakterizuje úlohu státu a dalších subjektů ve vzdělávání, včetně možnosti financování.  

7. Představí vzdělávací systém v ČR. 

Obsah modulu je strukturován do jednotlivých lekcí:  

1. lekce Bydlení, úloha státu v bydlení. Systémy bytové politiky a její nástroje. Sociální bydlení.  

2. lekce Bytová politika v ČR po roce 1989.  

3. lekce Vybrané programy podpory různých typů bydlení.  

4. lekce Vzdělání, jeho postavení a funkce ve společnosti.  

5. lekce Obsah, cíle a principy vzdělávací politiky.  

6. lekce Hlavní rysy vzdělávací politiky v ČR po roce 1989, zásadní změny. Úloha státu a dalších 

subjektů ve vzdělávání, financování. 
 

7. lekce Vzdělávací systém ČR.  

Doporučené postupy výuky: 

Frontální výuka, skupinová a individuální výuka-AVT. Samostatná práce za použití literatury, diskuze. 

Kritéria hodnocení: 

Výsledek 1: 

▪ Charakterizuje bydlení a úlohu státu v bydlení. 

▪ Jmenuje systémy bytové politiky a její nástroje. 

Představí pojem sociální bydlení. 

Výsledek 2: 

▪ Objasní bytovou politiku v ČR po roce 1989. 

Výsledek 3: 

▪ Uvede vybrané příklady programů podpory různých typů bydlení. 
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Výsledek 4: 

▪ Definuje postavení vzdělání ve společnosti a jeho funkce. 

Výsledek 5: 
▪ Vymezí obsah, cíle a principy vzdělávací politiky. 

Výsledek 6: 
▪ Rozezná hlavní rysy vzdělávací politiky v ČR po roce 1989, uvede zásadní změny v této oblasti. 

Charakterizuje úlohu státu a dalších subjektů ve vzdělávání, včetně možnosti financování. 

Výsledek 7: 
▪ Představí vzdělávací systém v ČR 

Postupy hodnocení: 

- Písemný test - 40%  

- Průběžné hodnocení - 40%  

- Aktivita v hodinách - 20%  

Doporučená studijní literatura: 

Kahoun, V. a kol.: Sociální zabezpečení - vybrané kapitoly. Triton, Praha 2009. 

Krebs, V.: Sociální politika. Wolters-Kluwer, Praha 2010. 
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název předmětu: Pečovatelství a geriatrie 

ročník: I. celkem 

počet hodin: 4 4 

POJETÍ PŘEDMĚTU 

Obecné cíle předmětu 

Předmět má teoreticko – praktický charakter, vede žáky k osvojení dovedností a znalostí potřebných 

pro výkon jednotlivých činností pečovatele / pečovatelky, v duchu cílů, které zformulovala Světová 

zdravotnická organizace: Upevňovat zdraví, navracet zdraví a zmírňovat utrpení, a snahy pomoci 

udržet soběstačnost a důstojnost člověka. Tento předmět zajišťuje žákům teoretické vědomosti 

Výuka se opírá o znalosti žáků z předmětu Zdravotní nauka, Psychologie, Sociální péče a Speciální 

pedagogika. 

Obecným cílem předmětu je poskytnout žákům základní teoretické znalosti v oblasti stárnutí a stáří. 

Dát jim stručný přehled o změnách ve stáří a základních nemocech, a tím přispět k pochopení starého 

občana, dále vytvořit u žáků dovednosti a návyky potřebné pro péči o děti, staré nebo zdravotně 

postižené občany. 

Charakteristika učiva 

Učivo je rozděleno do jednotlivých modulů, které jsou dále rozčleněny do jednotlivých lekcí. 

Vyučovací předmět pečovatelství a geriatrie poskytuje žákům v druhém ročníku informace o 

biologickém procesu v životě člověka – stárnutí, o změnách, které ve stáří nastávají, o typických 

nemocech této věkové skupiny, seznamují se s pojmem soběstačnost a aktivizace klienta, se způsoby 

komunikace se starým člověkem. 

Ve zbývajících dvou ročnících jsou žáci seznámeni se základními úkony zajišťující osobní, výživové a 

životní potřeby klienta, s úkony zabezpečující chod domácnosti, s pojmy fyziologické funkce a jejich 

sledování, a to u klientů s vybranými zdravotními problémy. 

 Tento předmět vychází z oblasti vzdělávání RVP – Přímá péče a osobní asistence 

Pojetí výuky 

 Předmět je strukturován do modulů: kód roč. poč. hod. 

1. Stárnutí a stáří  PG/SO/M01 1 10 

2. Komunikace a aktivizace starého člověka PG/SO/M02 1 10 

3. Úvod do pečovatelství, etika, ošetřovatelský proces PG/SO/M03 1 6 

4. Obvazová technika, nozokomiální nákazy, fyziologické 

funkce 

PG/SO/M04 1 6 

5. Péče o základní potřeby klientů  PG/SO/M05 1 10 

6. Termoterapie, edukace klienta a duševní hygiena 

pečovatele 

PG/SO/M06 1 6 

7. Ošetřovatelská dokumentace, vedení a péče v domácnosti PG/SO/M07 1 6 

8. Péče o klienty s vybranými nemocemi PG/SO/M08 1 10 
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Formy výuky: 

- Teoretická a praktická výuka 

- Hromadná, skupinová, individuální 

Metody výuky: 

- Výklad v kombinaci s praktickou výukou 

- demonstračně názorná metoda za použití pomůcek v odborné učebně 

Hodnocení výsledků žáků 

- Žáci jsou hodnoceni v souladu s platným klasifikačním řádem školy, a to nejméně jednou 

z každého tematického celku 

- Ústní a písemné hodnocení s důrazem na přesné vyjadřování odborných termínů 

- Hodnocení praktické v odborné učebně 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

Klíčové kompetence: 

Kompetence k učení – Vzdělávání směřuje k tomu, aby byl žák schopen efektivně se učit, 

vyhodnocoval dosažené výsledky a stanovil si potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání s porozuměním, 

poslouchal mluvené projevy, pořizoval si poznámky a hodnotil pokrok při dosahování cílů svého 

učení. 

Komunikativní kompetence – žák věcně, správně a srozumitelně zpracovává přiměřené náročné texty 

na odborná témata, dokáže prezentovat výsledky své práce, používá odborné názvosloví. 

Kompetence k ICT – sledování odborných informací a trendů v oblasti zdraví, nemoci, pečovatelství a 

sociální péče o klienty. 

Průřezová témata: 

Člověk a svět práce – žák bude schopen aktivně vyhledávat nové informace ze svého oboru, aplikovat 

získané poznatky, pěstovat kladný vztah k oboru 

Občan v demokratické společnosti – cílevědomé úsilí o dobré znalosti a dovednosti žáka, žák bude 

schopen přijímat odpovědnost za vlastní rozhodování a jednání a vytrvale rozvíjet své odborné 

dovednosti. 

Preferovat takový způsob života, aby byl zdravý, co nejvíce eliminovat zdraví ohrožující situace, 

návyky, činnosti, v denním režimu využívat pravidelné pohybové aktivity a dbát na celoživotní péči o 

zdraví. 

Doporučená literatura 

MLÝNKOVÁ, J. Pečovatelství I., II. díl - učebnice pro obor sociální péče pečovatelská činnost. 

PRAHA: Grada Publishing, a.s., 2010 

KLEVETOVÁ, D. Motivační prvky při práci se seniory. PRAHA: Grada Publishing, a.s., 2008 

VENGLÁŘOVÁ, M. Problematické situace v péči o seniory. PRAHA: Grada Publishing, a.s., 2007 

TOŠNEROVÁ, T. Příručka pečovatele. PRAHA: LF UK, 2002 

SLEZÁKOVÁ, L. a kol. Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty I. PRAHA: GRADA Publishing, 

a.s., 2007 
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PŘEDMĚT PEČOVATELSTVÍ A GERIATRIE 

Název modulu: Stárnutí a stáří Kód modulu: PG/SO/M01 

Délka modulu: 10 hodin Platnost od: 1. 9. 2017 

Typ modulu: Povinný Pojetí modulu: Teoretický 

Vstupní předpoklady: Splnění modulů předmětu Zdravotní nauky 

Charakteristika modulu: 

Úvodní modul tohoto předmětu seznamuje žáky s problematikou gerontologie a geriatrie, tedy s oblastí stáří a 

stárnutí, žáci získají stručný přehled o změnách ve stáří a základních nemocech, a tím přispět k pochopení 

starého člověka. 

Předpokládané výsledky vzdělávání: 

 Žák: 

1. Charakterizuje stárnutí jako nezvratný biologický proces 

2. Popíše příznaky stárnutí 

3. Popíše změny a nemoci ve stáří 

Obsah modulu je strukturován do jednotlivých lekcí:  

1. lekce Odborná terminologie, rozdělení vyššího věku dle WHO, biologický versus kalendářní 

věk 
 

2. lekce Změny ve stáří – tělesné, smyslové, psychické, sociální  

3. lekce Příznaky typické pro stáří  

4. lekce Nemoci typické pro danou věkovou skupinu (osteoporóza, Alzheimerova nemoc, 

Parkinsonova nemoc, CMP…) 
 

5. lekce Sociální vztahy v užším a širším prostředí  

6. lekce Týraný, osamělý a zneužívaný starý člověk, problém hospitalizmu  

7. lekce Práva starého člověka  

Doporučené postupy výuky: 

Výklad, hromadná výuka, seminární práce, samostatná práce 

Kritéria hodnocení: 

Výsledek 1: 

▪ Vysvětlí podstatu stárnutí 

▪ Charakterizuje proces stárnutí jako fyziologický nikoliv patologický proces 

Výsledek 2: 

▪ Popíše pojem polymorbidita, příznak vzdáleného orgánu 

▪ Charakterizuje způsoby reakce na stáří 

Výsledek 3: 

▪ Vyjmenuje tělesné, smyslové, psychické a sociální změny ve stáří 

▪ Charakterizuje typické nemoci pro tuto věkovou skupinu 

Postupy hodnocení: 

- Vědomostní test – 40 %  

- Průběžné písemné a ústní hodnocení – 40 %  

- Aktivita v hodinách 10 %  

- Seminární práce – 10 %  

Doporučená studijní literatura: 
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KLEVETOVÁ, D. Motivační prvky při práci se seniory. PRAHA: Grada Publishing, a.s., 2008 

HAŠKOVCOVÁ, H. Manuálek sociální gerontologie. BRNO: NCO NZO, 2006 

ŠAFRÁNKOVÁ, A, NEJEDLÁ, M. Interní ošetřovatelství II. Grada Publishing, a.s., 2006 

SLEZÁKOVÁ, L. a kol. Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty I. PRAHA: GRADA Publishing, a.s., 2007 
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PŘEDMĚT PEČOVATELSTVÍ A GERIATRIE 

Název modulu: 
Komunikace, aktivizace a 
výživa starého člověka 

Kód modulu: PG/SO/M02 

Délka modulu: 10 hodin Platnost od: 1. 9. 2017 

Typ modulu: Povinný Pojetí modulu: Teoretický 

Vstupní předpoklady: Splnění předešlého modulu 

Charakteristika modulu: 

V druhém modulu oblasti gerontologie jsou žáci seznámeni s problematikou komunikace se starým člověkem, 

s jejími prostředky a metodami. Další oblastí, se kterou  jsou seznamováni v tomto modulu, je aktivizace starého 

člověka – udržení soběstačnosti, fyzická aktivita, psychická stimulace, uspořádání denního režimu, imobilizační 

syndrom), jsou seznámeni se složkami výživy, které jsou vhodné ve stáří. 

Předpokládané výsledky vzdělávání: 

 Žák: 

1. Vyjmenuje a popíše možnosti a typy komunikace se starým člověkem 

2. Vysvětlí možnosti péče a pomoci starému člověku 

3. Charakterizuje činitele ovlivňující pozitivně soběstačnost a aktivitu starého člověka 

  4.      Definuje základní složky potravy ve stáří 

Obsah modulu je strukturován do jednotlivých lekcí:  

1. lekce Metody a prostředky komunikace  

2. lekce Soběstačnost a její udržení (nácvik úkonů spojených s péčí o vlastní osobu, prostorové 

orientace a pohybu 
 

3. lekce Používání kompenzačních pomůcek a zařízení, imobilizační syndrom  

4. lekce Výživa ve stáří (základní složky, vitamíny, minerály, význam tekutin, poruchy výživy  

Doporučené postupy výuky: 

Výklad, hromadná výuka, seminární práce, samostatná práce 

Kritéria hodnocení: 

Výsledek 1: 

▪ Uvede příklady komunikace se starým člověkem 

▪ Použije správný způsob, metodu a prostředky komunikace se starým člověkem 

Výsledek 2: 

▪ Charakterizuje současné možnosti sociální péče o osobu klienta v ČR 

Výsledek 3: 

▪ Definuje pojem soběstačnost, její stupně 

▪ Popíše postup k udržení soběstačnosti, kompenzační pomůcky, imobilizační syndrom 

Výsledek 4: 

▪ Vyjmenuje základní složky potravy 

▪ Zdůvodní význam přijímaní některých složek ve stáří a význam příjmu tekutin ve stáří 

Postupy hodnocení: 

- Vědomostní test – 40 %  

- Průběžné písemné a ústní hodnocení – 40 %  

- Aktivita v hodinách 20 %  

Doporučená studijní literatura: 

KLEVETOVÁ, D. Motivační prvky při práci se seniory. PRAHA: Grada Publishing, a.s., 2008 
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PŘEDMĚT PEČOVATELSTVÍ A GERIATRIE 

Název modulu: 
Úvod do pečovatelství, etika, 
ošetřovatelský proces 

Kód modulu: PG/SO/M03 

Délka modulu: 6 hodin Platnost od: 1. 9. 2017 

Typ modulu: Povinný Pojetí modulu: Teoretický 

Vstupní předpoklady: Splnění předešlých modulů 

Charakteristika modulu: 

V tomto třetím modulu předmětu Pečovatelství a geriatrie jsou žáci seznámeni právě s problematikou 

pečovatelství, s cíly pečovatelství, jeho historií, s osobností a kompetencemi pečovatele, etikou v jeho práci. 

S pojmem ošetřovatelský proces a s potřebami nemocných. 

Předpokládané výsledky vzdělávání: 

 Žák: 

1. Definuje pojem pečovatelství, jeho cíle a vývoj 

2. Charakterizuje osobnost pečovatele a jeho kompetence 

3. Vyjmenuje etické normy v práci pečovatele 

4. Definuje pojem ošetřovatelský proces a potřeby nemocných 

Obsah modulu je strukturován do jednotlivých lekcí:  

1. lekce Úvod do pečovatelství – cíle, charakteristika, historie  

2. lekce Etika v práci pečovatele  

3. lekce Ošetřovatelský proces a potřeby nemocných  

Doporučené postupy výuky: 

Výklad, hromadná, skupinová výuka, práce s literaturou, vyhledávání odborných informací v literatuře či na 

internetu. 

Kritéria hodnocení: 

Výsledek 1: 

▪ Charakterizuje vývoj a cíle pečovatelství 

▪ Definuje pojem pečovatelství 

Výsledek 2: 

▪ Vyjmenuje kompetence pečovatele 

▪ Charakterizuje osobnost pečovatele 

Výsledek 3: 

▪ Vysvětlí souvislosti mezi etikou a pečovatelstvím 

▪ Vyjmenuje etické normy v práci pečovatele 

Výsledek 4: 

▪ Charakterizuje pojem a fáze ošetřovatelského procesu 

▪ Definuje potřeby nemocných 

Postupy hodnocení: 

- Vědomostní test 40 %  

- Průběžné hodnocení ústní a písemné 40 %  

- Aktivita a účast v hodinách 20 %  

Doporučená studijní literatura: 

MLÝNKOVÁ, J. Pečovatelství I., II. díl - učebnice pro obor sociální péče pečovatelská činnost. 
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PŘEDMĚT PEČOVATELSTVÍ A GERIATRIE 

Název modulu: 
Obvazová technika, 
nozokomiální nákazy, 
fyziologické funkce 

Kód modulu: PG/SO/M04 

Délka modulu: 6 hodin Platnost od: 1. 9. 2017 

Typ modulu: Povinný Pojetí modulu: Kombinovaný 

Vstupní předpoklady: Splnění předešlých modulů 

Charakteristika modulu: 

V tomto modulu jsou žáci seznámeni s obvazovou technikou – dělení obvazů dle materiálu, přikládání obvazů. 

S pojmem nozokomiální nákaza a možnosti její prevence, tedy s pojmy dezinfekce a sterilizace. V neposlední 

řadě si přisvojí sledování fyziologických funkcí a jejich měření. 

Předpokládané výsledky vzdělávání: 

 Žák: 

1. Rozdělí obvazovou techniku dle materiálu, správně přiloží šátkový a obinadlový obvaz 

2. Definuje pojem nozokomiální nákaza a postupuje při své práci preventivně vůči nim. 

3. Sleduje a měří fyziologické funkce (dech, pulz, teplotu, krevní tlak) 

Obsah modulu je strukturován do jednotlivých lekcí:  

1. lekce Obvazová technika (šátkové, obinadlové, pružné obvazy)  

2. lekce Nozokomiální nákazy – dělení, šíření, prevence  

3. lekce Desinfekce, sterilizace, péče o ruce  

4. lekce Fyziologické funkce – tělesná teplota, dech, pulz, tlak krve  

Doporučené postupy výuky: 

Výklad doplněný demonstrováním praktických úkonů, hromadná a skupinová výuka. Použití materiálně 

didaktických pomůcek (tlakoměr, obvazový materiál)  

Kritéria hodnocení: 

Výsledek 1: 

▪ Vyjmenuje druhy obvazové techniky dle materiálu 

▪ Předvede na modelové situaci (spolužákovi) přiložení obvazového materiálu 

Výsledek 2: 

▪ Definuje pojem nozokomiální nákazy 

▪ Charakterizuje prevenci nozokomiálních nákaz (sterilizaci, dezinfekci) 

Výsledek 3: 

▪ Na modelové situaci (spolužákovi) předvede měření fyziologických funkcí 

▪ Vyjmenuje faktory, které mají vliv na hodnotu fyziologických funkcí 

Postupy hodnocení: 

- Vědomostní test 40 %  

- Průběžné hodnocení ústní, písemné a praktické 40 %  

- Aktivita v hodinách 20 %  

Doporučená studijní literatura: 

MLÝNKOVÁ, J. Pečovatelství I., II. díl - učebnice pro obor sociální péče pečovatelská činnost. 
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PŘEDMĚT PEČOVATELSTVÍ A GERIATRIE 

Název modulu: 
Péče o základní potřeby 
klientů 

Kód modulu: PG/SO/M05 

Délka modulu: 10 hodin Platnost od: 1. 9. 2017 

Typ modulu: Povinný Pojetí modulu: Kombinovaný 

Vstupní předpoklady: Splnění předešlých modulů 

Charakteristika modulu: 

V pátém modulu předmětu pečovatelství a geriatrie jsou žáci seznámeni s péčí o základní potřeby klientů, tedy s 

péčí o lůžko klienta, o osobní hygienu dospělých a dětí, o polohy nemocných, o vyprazdňování nemocných, o 

výživu a dýchání klientů, taktéž s péčí o kůži klientů. K celkové péči patří i pečování o spánek a odpočinek, péče 

o klienta s bolestí a péče o pohyb klientů. 

Předpokládané výsledky vzdělávání: 

 Žák: 

1. Předvede úpravu lůžka, prázdného i s klientem, popíše pomůcky u lůžka 

2. Provádí hygienickou péči dospělých, kojenců a batolat, včetně péče o kůži 

3. Popíše a předvede polohování nemocných 

4. Definuje pojem imobilizační syndrom, jeho projevy a prevenci, včetně péče o pohyb 

5. Pečuje o výživu a vyprazdňování klienta 

6. Charakterizuje spánek a odpočinek klientů 

7. Pečuje o klienta s bolestí 

Obsah modulu je strukturován do jednotlivých lekcí:  

1. lekce Lůžko, úprava, pomůcky, typy lůžek  

2. lekce Hygiena dospělých, kojenců a batolat v souvislosti na stupni soběstačnosti, péče o kůži 

(dekubity, opruzeniny) 
 

3. lekce Polohy nemocných – léčebné, vyšetřovací, vynucené, změny poloh  

4. lekce Imobilizační syndrom – projevy, prevence, péče o pohyb (rehabilitace)  

5. lekce Výživa – faktory, poruchy, dietní systém, výživa dětí  

6. lekce Vyprazdňování stolice a moči, péče o stomie  

7. lekce Péče o klienta s bolestí, péče o spánek a odpočinek  

Doporučené postupy výuky: 

Výklad doplněný předvedením praktických úkonů, hromadná, skupinová výuka, samostatná práce 

Kritéria hodnocení: 

Výsledek 1: 

▪ Popíše typy lůžek a pomůcky náležející k lůžku 

▪ Předvede v odborné učebně úpravu lůžka (prázdného či s klientem – spolužák nebo model klienta) 

Výsledek 2: 

▪ Předvede hygienickou péči u dospělých na modelové situaci v odborné učebně 

▪ Předvede hygienickou péči kojence na modelu v odborné učebně 

Charakterizuje možné změny na kůži klienta, vyjmenuje stupně dekubitů 

Výsledek 3: 

▪ Rozdělí polohy na jednotlivé typy 

▪ Předvede polohování na modelu klienta v odborné učebně 

Výsledek 4: 

▪ Definuje pojem imobilizační syndrom 

▪ Vysvětlí význam pohybu a rehabilitačního ošetřování 
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Výsledek 5: 
▪ Charakterizuje dietní systém 

▪ Vyjmenuje faktory a poruchy výživy 

▪ Předvede podávání stravy na modelové situaci v odborné učebně, dospělému klientovi 

▪ Popíše péči o vyprazdňování, předvede na modelové situaci péči o stomie 

Výsledek 6: 
▪ Charakterizuje spánek, jeho fáze, faktory a poruchy 

▪ Vysvětlí význam dodržování odpočinku a dostatečného spánku 

Výsledek 7: 
▪ Charakterizuje pojem bolest 

▪ Vysvětlí význam bolesti, faktory, typy, projevy a fyziologii bolesti 

Postupy hodnocení: 

- Vědomostní test 40 %  

- Průběžné hodnocení písemné, ústní a praktické 40 %  

- Aktivita a účast v hodinách 20 %  

Doporučená studijní literatura: 

Viz úvod 
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PŘEDMĚT PEČOVATELSTVÍ A GERIATRIE 

Název modulu: 
Termoterapie, edukace 
klienta a duševní hygiena 
pečovatele 

Kód modulu: PG/SO/M06 

Délka modulu: 6 hodin Platnost od: 1. 9. 2017 

Typ modulu: Povinný Pojetí modulu: Kombinovaný 

Vstupní předpoklady: Splnění předešlých modulů 

Charakteristika modulu: 

Tento modul přináší žákům informace o léčbě teplem či chladem, neboli termoterapie. Seznamují se s pojmem 

edukace, s jejími zásadami, podmínkami, faktory, které na ni mají vliv a metodami edukace. Poslední částí 

šestého modulu je seznámení s dušev. hyg. pečovatele, s pojmem stres, syndrom vyhoření, relaxace. 

Předpokládané výsledky vzdělávání: 

 Žák: 

1. Vysvětlí význam termoterapie, aplikuje obklady a zábaly 

2. Charakterizuje zásady edukační činnosti a definuje cíl a pojem edukace 

3. Definuje pojem syndrom vyhoření, stres a stresor 

4. Popíše způsoby relaxace a provádění autogenního tréninku 

Obsah modulu je strukturován do jednotlivých lekcí:  

1. lekce Aplikace tepla, chladu, obklady a zábaly  

2. lekce Edukační činnost pečovatele – cíle, podmínky, zásady, faktory, metody  

3. lekce Zátěž pečovatele, stres, syndrom vyhoření, zvládání stresu, relaxace.  

Doporučené postupy výuky: 

Výklad, doplněný předvedením praktických úkonů, použití materiálně didaktických pomůcek (v odborné učebně 

a audiovizuální techniku), hromadná a skupinová výuka 

Kritéria hodnocení: 

Výsledek 1: 

▪ Popíše možnosti termoterapie 

▪ Předvede na modelové situaci aplikaci zábalu a obkladu 

Výsledek 2: 

▪ Popíše edukační činnost pečovatele – její cíle, podmínky, zásady, faktory a metody 

▪ Předvede na modelové situaci, jak provádí edukaci klienta např. v oblasti dodržování diety 

Výsledek 3: 

▪ Charakterizuje pojmy stres, syndrom vyhoření, stresory v práci pečovatele 

▪ Popíše projevy syndromu vyhoření 

Výsledek 4: 

▪ Vyjmenuje možnosti relaxace, autogenního tréninku 

▪ Vysvětlí význam prevence syndromu vyhoření 

Postupy hodnocení: 

- Vědomostní test 40 %  

- Průběžné hodnocení písemné, ústní a praktické 40 %  

- Aktivita ve výuce 20 %  

Doporučená studijní literatura: 

Viz úvod u předmětu 
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PŘEDMĚT PEČOVATELSTVÍ A GERIATRIE 

Název modulu: 
Ošetřovatelská 
dokumentace, vedení a péče 
v domácnosti 

Kód modulu: PG/SO/M07 

Délka modulu: 6 hodin Platnost od: 1. 9. 2017 

Typ modulu: Povinný Pojetí modulu: Teoretický 

Vstupní předpoklady: Splnění předešlých modulů 

Charakteristika modulu: 

V předposledním modulu jsou žáci seznámeni s problematikou ošetřovatelské dokumentace, se zásadami 

vyplňování veškeré dokumentace klientů, včetně zásady mlčenlivost. Dále jsou seznámeni s vedením a pomocí 

v domácnosti klienta. Jakým způsobem by se měla udržovat domácnost klienta, jak se provádí úklid, nákupy a 

manipulace s potravinami, pomoc u oprav v bytě. 

Předpokládané výsledky vzdělávání: 

 Žák: 

1. Vysvětlí význam vedení ošetřovatelské dokumentace 

2. Popíše složky a zásady vedení ošetřovatelské dokumentace 

3. Charakterizuje činnosti pečovatele v domácnosti 

Obsah modulu je strukturován do jednotlivých lekcí:  

1. lekce Ošetřovatelská dokumentace – význam, složky, zásady vedení, chyby v dokumentaci  

2. lekce Vedení a pomoc v domácnosti – úklid, praní prádla, nákup a uskladnění potravin  

3. lekce Pomoc při zajišťování oprav v bytě  

Doporučené postupy výuky: 

Výklad s využitím materiálně didaktických pomůcek, hromadná výuka, exkurze 

Kritéria hodnocení: 

Výsledek 1: 

▪ Popíše postup vedení dokumentace o každém klientovi 

▪ Vysvětlí význam shromažďování informací o klientovi 

Výsledek 2: 

▪ Popíše zásady vedení ošetřovatelské dokumentace – především vysvětlí zásadu mlčenlivosti, kterou musí 

pečovatel dodržovat 

Výsledek 3: 

▪ Vyjmenuje činnosti pečovatele, které provádí v rámci pomoci v domácnosti klienta 

▪ Popíše postup těchto činností – úklid, praní, žehlení prádla, zajištění nákupů, pomoc při opravách v bytě 

Postupy hodnocení: 

- Vědomostní test 40 %  

- Průběžné hodnocení písemné, ústní 40 %  

- Aktivita ve výuce 20 %  

Doporučená studijní literatura: 

Viz úvod u předmětu 
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PŘEDMĚT PEČOVATELSTVÍ A GERIATRIE 

Název modulu: 
Péče o klienty s vybranými 
nemocemi 

Kód modulu: PG/SO/M08 

Délka modulu: 10 hodin Platnost od: 1. 9. 2017 

Typ modulu: povinný Pojetí modulu: Teoretický 

Vstupní předpoklady: Splnění předešlých modulů 

Charakteristika modulu: 

V posledním modulu předmětu pečovatelství a geriatrie jsou žáci seznámeni péči o klienty s konkrétními 

vybranými nemocemi. Jedná se o specifika péče o klienta u dětí v domácnosti i ústavním zařízení, dlouhodobě 

nemocných a nemocných v rekonvalescenci, u starých lidí, osob se zdravotním postižením a osob v terminálním 

stádiu nemoci. 

Předpokládané výsledky vzdělávání: 

 Žák: 

1. Charakterizuje pojem mentální, postižení, rozliší ošetřovatelskou péči u dítěte a dospělého s postižením 

2. Vykonává ošetřovatelskou péči o klienta se zrakovým a tělesným postižením 

3. Popíše ošetřovatelskou péči o klienta s duševní poruchou 

4. Charakterizuje oš. peči o dlouhodobě nemocné (s diabetem mellitus, onkologicky nemocné) 

5. Vymezí péči o klienta v terminálním stádiu nemoci 

Obsah modulu je strukturován do jednotlivých lekcí:  

1. lekce Péče o klienta postižením (mentálním, tělesným a zrakovým)  

2. lekce Péče o klienta s duševní poruchou  

3. lekce Péče o klienta s DM a onkologickou nemocí  

4. lekce Péče o klienta v terminálním stádiu nemoci  

Doporučené postupy výuky: 

Výklad doplněný použitím audiovizuální techniky, exkurze, hromadná výuka 

Kritéria hodnocení: 

Výsledek 1: 

▪ Charakterizuje mentální, tělesné a zrakové postižení 

▪ Rozdělí mentální retardace dle hodnoty IQ 

 Popíše ošetřovatelskou péči o dětského či dospělého klienta s postižením 

Výsledek 2: 

▪ Charakterizuje zrakové a tělesné postižení 

▪ Vyjmenuje organizace pomáhající osobám se zrakovým postižením a osobám s RS 

 Popíše ošetřovatelskou péči a odbornou péči o osoby se zrakovým a tělesným postižením 

Výsledek 3: 

▪ Vysvětlí etiologii duševních poruch 

▪ Popíše příznaky duševních poruch 

▪ Charakterizuje péči o klienta se schizofrenií 

Výsledek 4: 

▪ Charakterizuje nemoc diabetes mellitus, rozdělí a popíše jednotlivé typy 

▪ Charakterizuje nádorová onemocnění, faktory jejich vzniku a příznaky nádorových onemocnění 

▪ Popíše druhy léčby nádorů a nežádoucí účinky jednotlivých typů léčby 

▪ Popíše ošetřovatelskou péči u nádorových onemocnění 

Výsledek 5: 
▪ Charakterizuje pojem paliativní péče 
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▪ Popíše části ošetřovatelské péče o klienta v terminálním stádiu nemoci 

▪ Popíše fáze umírání a péči o mrtvé tělo 

Postupy hodnocení: 

- Vědomostní test 40 %  

- Průběžné hodnocení písemné, ústní 40 %  

- Aktivita v hodinách 20 %  

Doporučená studijní literatura: 

MLÝNKOVÁ, J. Pečovatelství I., II. díl - učebnice pro obor sociální péče pečovatelská činnost. 
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název předmětu: Zdravotní tělesná výchova 

ročník: I. celkem 

počet hodin: 1 1 

POJETÍ PŘEDMĚTU 

Obecné cíle předmětu 

Cílem tohoto vzdělávání je vybavit žáky poznatky a dovednostmi k předmětu zdravotní tělesná 

výchova a tak rozvinout a podpořit vědomosti ze základů fyziologie člověka a fyziologie tělesných 

cvičení i fyzikální terapie. Dále vede žáky ke zdravému způsobu života a celoživotní odpovědnosti za 

své zdraví i v běžném životě. 

Charakteristika učiva 

Obsah učiva vychází z oblasti RVP: Předmět zdravotní tělesná výchova seznamuje žáky se základními 

vědomostmi nutnými pro vyšetření hybného systému,  dále  objasňuje  převážně  využití empirických 

zkušeností použití působení zevních energií na živý organizmus, jejich celkový vývoj a historii až 

k posledním moderním poznatkům výzkumu v oblasti fyzikální terapie.  

Pojetí výuky 

 Předmět je strukturován do modulů: kód roč. poč. hod. 

1. Protahovací cvičení, kondiční a posilovací cvičení SO/ZdTV/M01 1. 8 

2. Kompenzační a regenerační programy SO/ZdTV/M02 1. 8 

3. Diagnostika pohybového aparátu SO/ZdTV/M03 1. 8 

4. Dechová cvičení, uvolňovací cvičení - praktická 

část 

SO/ZdTV/M04 1. 8 

Formy výuky: 

- individuální 

- skupinová, frontální 

Metody výuky: 

- metody slovní 

- metody názorně-demonstrační, využití multimediální techniky při samostatné  práci  žáků            

metody dovednostně praktické, aktivizující metody      

Hodnocení výsledků žáků 

- Výuka je vedena k rozvoji samostatnosti, především při vedení hodin praktických cvičení, kdy 

žák vede samostatně celou vyučovací jednotku v souladu se základními pravidly z hlediska 

fyziologie člověka. Vyučovací předmět podporuje a upevňuje v žákovi jeho etické a morální 

cítění, zejména při pomoci svým tělesně postiženým spolužákům. Vede žáka k uvědomění si 

k odpovědnosti za své zdraví a život, připomíná žákovi existenci materiálních a duchovních 

hodnot. 

- Vyučující zohledňuje používání správné terminologie, samostatnost a plynulost projevu žáka 



 
Vyšší odborná škola DAKOL a 

Střední škola DAKOL, o.p.s., 

735 72 Petrovice u Karviné 570 

Zřizovatel: Mgr. Jaroslav Dadok, Mgr. Vladimír Kolder 

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

Kód a název oboru vzd.: 75-41-M/01 Sociální činnost 
Délka a forma studia: jednoleté denní studium 

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Datum platnosti ŠVP: od 1. 9. 2017. 

 

 69 

jeho aktivitu a schopnost aplikovat tyto schopnosti v hodinách. Výsledky učení je nutno 

kontrolovat průběžně. 

- Každý modul bude hodnocen samostatně a výsledné známky započteny do hodnocení. 

Hodnocení vyplývá z dílčí klasifikace, sleduje se aktivita žáka při hodinách. Další hodnocení je 

prováděno na základě písemného opakování jednotlivých učebních celků a jednotlivých témat. 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

Klíčové kompetence: 

Komunikativní kompetence: vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci 

v mluvených projevech, vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování. 

Personální a sociální kompetence: mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i 

duševní rozvoj, být si vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí. 

Průřezová témata:                                                                                                           

Mezipředmětové vztahy jsou zcela patrné ve vztahu k předmětu somatologie, zdravotní výchova, 

tělesná výchova, základy fyziatrie.                                                                                                  

Člověk a svět práce - žák bude schopen vyhledávat aktivně nové informace ze svého oboru, aplikovat 

získané poznatky, pěstovat kladný vztah k oboru. 

Člověk a životní prostředí-žák bude schopen jednat hospodárně, uplatňovat  nejen  hledisko  odborné, 

ekonomické,  ale také ekologické. 

Občan v demokratické společnosti - cílevědomé úsilí o dobré znalosti a dovednosti žáka, žák bude 

schopen přijímat odpovědnost za vlastní rozhodování a jednání a vytrvale rozvíjet své odborné 

dovednosti. 

Doporučená literatura 

Höflerová, H.: Cviky k uvolnění šíje. 1. Vydání  Praha-Plzeň: Beta, 2004 

Janošková, H., Muchová, M.: Cvičíme na velkém míči. 1. Vydání Brno: Computer Press, 2008 

Čermák, J., Chválová, O.: Záda už mě nebolí. 4. Vydání Praha: Jan Vašut s.r.o., 2008 

MUDr. Tichý, M.: Funkční diagnostika pohybového aparátu. 2. Vydání Praha: Triton 2000 

 



 
Vyšší odborná škola DAKOL a 

Střední škola DAKOL, o.p.s., 

735 72 Petrovice u Karviné 570 

Zřizovatel: Mgr. Jaroslav Dadok, Mgr. Vladimír Kolder 

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

Kód a název oboru vzd.: 75-41-M/01 Sociální činnost 
Délka a forma studia: jednoleté denní studium 

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Datum platnosti ŠVP: od 1. 9. 2017. 

 

 70 

 

PŘEDMĚT ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Název modulu: 
Protahovací cvičení, kondiční 
a posilovací cvičení 

Kód modulu: SO/ZdTV/M01 

Délka modulu: 8 hodin Platnost od: 1. 9. 2017 

 Typ modulu: Povinný Pojetí modulu: kombinovaný 

Vstupní předpoklady: Nejsou požadovány žádné speciální dovednosti či vzdělání 

Charakteristika modulu: 

Modul seznamuje se základními kompenzačními a regeneračními programy, popisuje cvičební 

pomůcky a cvičební jednotky. Část modulu je praktická - cvičební jednotky a sauna. 

Předpokládané výsledky vzdělávání: 

 Žák: 

1. Definuje význam cvičebních programů pro lidský tělo - program, náprava, výsledky 

2. Navrhuje optimální postup cvičení - názvosloví cviků 

3. Demonstruje a popisuje vhodné cvičební pomůcky 

4. Porovnává typy saun a jejich význam - vliv na lidský organismus 

5. Vysvětluje význam relaxačních cvičení - druhy, postup 

6. Organizuje a vyhodnocuje cvičební jednotky 

Obsah modulu je strukturován do jednotlivých lekcí:  

1. lekce Kompenzační a regenerační programy  

2. lekce Cvičební jednotky - cvičební pomůcky  

3. lekce Tyče, švihadla, gumy, gymbaly  

4. lekce Relaxační cvičení  

5. lekce Sauna - význam, typy  

6. lekce Test 1  

Doporučené postupy výuky: 

Část modulu budou tvořit výstupy studentů/cvičební jednotky/                                                                             

Relaxační, kompenzační jednotky a regenerační programy. 

Kritéria hodnocení: 

Výsledek 1 a 2: 

▪ Vybere vhodné cvičební prvky podle programu 

▪ Navrhne a předvede vhodné cvičební jednotky 

Výsledek 3 a 4: 

▪ Vysvětlí význam cvičebních programů 

▪ Charakterizuje cvičební pomůcky a jejich použití 

Výsledek 5 a6: 

▪ Objasní význam sauny a jeho vliv na organismus 

▪ Vyhodnotí cvičební jednotku 

Postupy hodnocení: 

- Vědomostní test - 40%  

- Aktivita v hodinách - 20%  

- Průběžné hodnocení vědomostí - 20%  

- Průběžné hodnocení cvičení - 20%  

Doporučená studijní literatura: 



 
Vyšší odborná škola DAKOL a 

Střední škola DAKOL, o.p.s., 

735 72 Petrovice u Karviné 570 

Zřizovatel: Mgr. Jaroslav Dadok, Mgr. Vladimír Kolder 

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

Kód a název oboru vzd.: 75-41-M/01 Sociální činnost 
Délka a forma studia: jednoleté denní studium 

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Datum platnosti ŠVP: od 1. 9. 2017. 

 

 71 

Höflerová, H.: Cviky k uvolnění šíje. 1. Vydání  Praha - Plzeň: Beta, 2004 

Janošková, H., Muchová, M.: Cvičíme na velkém míči. 1. Vydání Brno: Computer Press, 2008     

Čermák, J., Chválová, O.: Záda už mě nebolí. 4. Vydání Praha: Jan Vašut s.r.o., 2008                   

MUDr. Tichý, M.: Funkční diagnostika pohybového aparátu. 2. Vydání Praha: Triton 2000          
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PŘEDMĚT ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Název modulu: 
Kompenzační a regenerační 
programy 

Kód modulu: SO/ZdTV/M02 

Délka modulu: 8 hodin Platnost od: 1. 9. 2017 

Typ modulu: Povinný 
Pojetí 
modulu: 

kombinovaný 

Vstupní předpoklady: Splnění předešlých modulů 

Charakteristika modulu: 

Modul seznamuje s testováním, protahováním a správnou diagnostikou svalů. Popisuje vhodná a 

nevhodná cvičení pro lidský organismus.                                                                                              

Část modulu budou tvořit výstupy žáků /cvičební jednotky/ 

Předpokládané výsledky vzdělávání: 

 Žák: 

1. Demonstruje vhodné cviky na protažení jednotlivých svalových skupin- vytvoří program 

2. Demonstruje cviky na posilování, testování a správné držení těla - vytváří program 

3. Navrhuje, vyhodnocuje a porovnává cvičební plán 

4. Diagnostikuje zkrácené svaly, doporučuje nápravu 

Obsah modulu je strukturován do jednotlivých lekcí:  

1. lekce Cviky na protažení jednotlivých svalových skupin  

2. lekce Testování zkrácených svalů  

3. lekce Diagnostika zkráceného svalu a protahování zkráceného svalu  

 4. lekce Vhodná a nevhodná cvičení  

5. lekce Nácvik správného držení těla  

6. lekce Testování oslabených svalů a posilování oslabených svalů  

7. lekce Test 2  

Doporučené postupy výuky: 

část modulu budou tvořit výstupy žáků/cvičební  jednotky/,                                                                          

ukázkové  hodiny cvičebních jednotek - protahovací, testovací, diagnostické.    

Kritéria hodnocení: 

Výsledek 1: 

▪ Vybere vhodné cviky na protažení svalů 

Výsledek 2: 

▪ Navrhne cvičební jednotky podle potřeby lidského organismu 

Výsledek 3: 

▪ Vysvětlí testování a diagnostiku zkráceného svalu 

▪ Vybere vhodné posilovací cviky 

Výsledek 4: 

▪ Předvede nácvik správného držení těla 

Postupy hodnocení: 
   - Vědomostní test - 40% 

   - Aktivita v hodinách - 20% 

   - Průběžné hodnocení vědomostí – 20% 

   - Průběžné hodnocení cvičení – 20% 

Doporučená studijní literatura: 
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Höflerová, H.: Cviky k uvolnění šíje. 1. Vydání  Praha - Plzeň: Beta, 2004 
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PŘEDMĚT ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Název modulu: 
Diagnostika pohybového 
aparátu 

Kód modulu: SO/ZdTV/M03 

Délka modulu: 8 hodin Platnost od: 1. 9. 2017 

Typ modulu: Povinný Pojetí modulu: kombinovaný 

Vstupní předpoklady: Splnění předešlých modulů 

Charakteristika modulu: 

Modul seznamuje s diagnostikou pohybového aparátu, charakterizuje vady a jejich nápravu, svalové dysbalance 

a pohyby lidského těla. 

Předpokládané výsledky vzdělávání: 

 Žák: 

1. Charakterizuje vadné držení těla a jeho nápravu - navrhuje cvičební program 

2. Posuzuje hypermobilitu a elasticitu lidského těla - doporučuje cviky k nápravě 

3. Vysvětluje a popisuje vady na lidském těle - vznik, charakteristika a náprava 

Obsah modulu je strukturován do jednotlivých lekcí:  

1. lekce Diagnostika pohybového aparátu  

2. lekce Skoliózy páteře, vadné držení těla, svalová dysbalance  

3. lekce Posouzení hypermobility a elasticity  

4. lekce Klenba nohy  

5. lekce Šikmost pánve, nutace, klopení  

6. lekce Pohyby - lopatky, ramenního kloubu, předloktí, zápěstí, ruky, palce, kýčelního kloubu, kolene, 

kotníku 

7. lekce Test 3  

Doporučené postupy výuky: 

Část modulu budou tvořit výstupy žáků/cvičební jednotky/ukázkové hodiny cvičebních jednotek -

diagnostické/funkce pohybového aparátu/ 

Kritéria hodnocení: 

Výsledek 1: 

▪ Popíše vadné držení těla a jeho nápravu 

▪ Posoudí hypermobilitu a elasticitu lidského těla 

Výsledek 2: 

▪ Vybere vhodné cviky a předvede je 

▪ Popíše pohyby lidského těla a jeho vady 

Výsledek 3: 

▪ Charakterizuje svalové dysbalance a jejich nápravu 

Postupy hodnocení: 

- Vědomostní test – 40%  

- Aktivita v hodinách – 20%  

- Průběžné hodnocení vědomostí – 20%  

- Průběžné hodnocení cvičení – 20%  

Doporučená studijní literatura: 

Höflerová, H.: Cviky k uvolnění šíje. 1. Vydání  Praha - Plzeň: Beta, 2004                             

Janošková, H., Muchová, M.: Cvičíme na velkém míči. 1. Vydání Brno: Computer Press, 2008      

Čermák, J., Chválová, O.: Záda už mě nebolí. 4. Vydání Praha: Jan Vašut s.r.o., 2008                    
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MUDr. Tichý, M.: Funkční diagnostika pohybového aparátu. 2. Vydání Praha: Triton 2000          
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PŘEDMĚT ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Název modulu: 
Dechová cvičení, uvolňovací 
cvičení – praktická část 

Kód modulu: SO/ZdTV/M04 

Délka modulu: 8 hodin Platnost od: 1. 9. 2017 

Typ modulu: Povinný Pojetí modulu: Kombinovaný  

Vstupní předpoklady: Splnění předešlých modulů 

Charakteristika modulu: 

Modul popisuje dechová a uvolňovací cvičení. Soustřeďuje se na výstupy žáků (skladba a vedení hodiny), 

cvičební jednotky. 

Předpokládané výsledky vzdělávání: 

 Žák: 

1. Vysvětluje a popisuje dechová cvičení - rozdíl, význam 

2. Demonstruje  vhodné  uvolňovací  cvičení, navrhuje cvičební program 

3. Pojmenuje a demonstruje cviky - cvičební jednotky 

4. Organizuje, vyhodnotí a srovná cvičební jednotku zdravotního cvičení 

Obsah modulu je strukturován do jednotlivých lekcí:  

1. lekce Dechová cvičení  

2. lekce Nácvik správného dýchání  

3. lekce Uvolňovací cvičení kloubů  

4. lekce Uvolňovací cvičení horní části trupu a dolní části trupu  

5. lekce Názvosloví cviků  

6. lekce Skladba a vedení hodiny zdravotní tělesné výchovy  

7. lekce Test 4  

Doporučené postupy výuky: 

část modulu budou tvořit výstupy žáků/cvičební jednotky/,                                                                                  

ukázkové hodiny cvičebních jednotek - dechové, uvolňovací, struktura a názvosloví 

Kritéria hodnocení: 

Výsledek 1: 

▪ Popíše dechová cvičení 

Výsledek 2: 

▪ Vybere vhodné uvolňovací cvičení 

Výsledek 3: 

▪ Předvede cviky a popíše je 

▪ Organizuje cvičební jednotku a provede její rozbor 

Výsledek 4: 

▪ Provede zhodnocení nesprávného cvičení u ostatních studentů 

Postupy hodnocení: 

- Vědomostní test  - 40%  

- Aktivita v hodinách - 20%   

- Průběžné hodnocení  vědomostí - 20%  

- Průběžné hodnocení cvičení - 20%  

Doporučená studijní literatura: 

Höflerová, H.: Cviky k uvolnění šíje. 1. Vydání  Praha - Plzeň: Beta, 2004                             

Janošková, H., Muchová, M.: Cvičíme na velkém míči. 1. Vydání Brno: Computer Press, 2008      
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Čermák, J., Chválová, O.: Záda už mě nebolí. 4. Vydání Praha: Jan Vašut s.r.o., 2008                    

MUDr. Tichý, M.: Funkční diagnostika pohybového aparátu. 2. Vydání Praha: Triton 2000          
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název předmětu: Epidemiologie a hygiena 

ročník: I. celkem 

počet hodin: 1 1 

POJETÍ PŘEDMĚTU 

Obecné cíle předmětu 

Cílem je vybavit žáky znalostmi a dovednostmi potřebnými k preventivní i aktivní péči o zdraví a 

bezpečnost. Rozvinout a podpořit chování a postoje ke zdravému způsobu života a celoživotní 

odpovědnosti za své zdraví. 

Charakteristika učiva 

Obsah učiva vychází z okruhu vzdělávání  RVP – Přímá péče a osobní asistence. 

Učivo zahrnuje obecnou a komunální hygienu, všeobecnou epidemiologii, infekční nemoci a jejich 

prevence, hygienu prostředí ve zdravotnických a sociálních zařízeních a hygienu práce. 

Vede žáky k tomu, aby znali potřeby svého těla, rozuměli tomu, jak působí výživa, životní prostředí, 

dodržování hygieny, pohybové aktivity, pozitivní emoce a jiné vlivy na zdraví. Důraz je kladen na 

výchovu proti závislostem (na alkoholu, tabákových výrobcích, drogách, hracích automatech, 

počítačových hrách aj.)   

Pojetí výuky 

 Předmět je strukturován do modulů: kód roč. poč. hod. 

1. Epidemiologie a hygiena SO/EH/M01 1 32 

Formy výuky: 

- Při výuce je používána forma výkladu a řízeného rozhovoru, kterým se navodí vhodné pracovní 

klima 

- Žáci vyhledávají informace v rámci předmětu na internetových stránkách, čímž je podporováno 

tvořivé myšlení a logické uvažování 

- Je podporována samostatná práce studentů – výstupy před třídou, referáty, seminární práce 

- Procvičování s využitím skupinové práce 

-  Poznatky z předmětu jsou propojovány s dalšími odbornými předměty 

Metody výuky: 

- Základní metodou je frontální způsob 

- Důraz je kladen na vstřícný přístup studentů, míru samostatnosti při plnění úkolů, schopnost 

objektivně argumentovat a obhájit svůj názor 

- Součástí metod výuky je samostatné studium odborné literatury, vyhledávání a účelné 

zpracování informací z odborné literatury, tisku nebo vyhledávání odborných informací na 

Internetu 
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Hodnocení výsledků žáků 

- Hodnocení studentů vychází z klasifikačního řádu (klasifikační stupnice 1- 5) 

Průběžně se provádí hodnocení vědomostí ústní i písemnou formou                                                     

Hodnotí se aktivita při diskusích     

Hodnocení referátů a seminárních prací 

Závěrečný test                                                                                                            

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

Klíčové kompetence: 

Kompetence k učení - umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace 

- s porozuměním poslouchat mluvené projevy 

- využívat ke svému učení  různé informační zdroje 

Kompetence k řešení problémů - samostatně řešit běžné pracovní i mimopracovní problémy 

- spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení) 

Komunikativní kompetence – formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle 

- účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje 

Personální a sociální kompetence – reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu        

jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku 

- mít odpovědný vztah ke svému zdraví 

- přijímat a odpovědně plnit svěřené úkoly 

Občanské kompetence a kulturní povědomí – chápat význam životního prostředí pro život člověka 

- uvědomovat si odpovědnost za vlastní život 

Kompetence využívat prostředky ICT a pracovat s informacemi – pracovat s PC 

                                  -      získávat informace z otevřených zdrojů 

Průřezová témata: 

Žáci jsou v rámci výuky předmětu epidemiologie a hygiena vedeni k posuzování zdraví jako jedné 

z prvořadých hodnot potřebné ke kvalitnímu prožívání života a jeho cílevědomé ochraně. 

Znají prostředky, jak chránit své zdraví i zdraví ostatních. 

Doporučená literatura 

Bez doporučené literatury 

 



 
Vyšší odborná škola DAKOL a 

Střední škola DAKOL, o.p.s., 

735 72 Petrovice u Karviné 570 

Zřizovatel: Mgr. Jaroslav Dadok, Mgr. Vladimír Kolder 

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

Kód a název oboru vzd.: 75-41-M/01 Sociální činnost 
Délka a forma studia: jednoleté denní studium 

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Datum platnosti ŠVP: od 1. 9. 2017. 

 

 80 

 

PŘEDMĚT EPIDEMIOLOGIE A HYGIENA  

Název modulu: Epidemiologie a hygiena Kód modulu: SO/EH/M01 

Délka modulu: 32 hodin Platnost od: 1. 9. 2017 

Typ modulu: Povinný Pojetí modulu: Teoretický 

Vstupní předpoklady: Úvodní modul- nejsou vyžadovány žádné speciální dovednosti 

Charakteristika modulu: 

Modul Epidemiologie a hygiena seznámí žáky se základními hygienickými požadavky, s problematikou 

epidemiologie, významem životního prostředí a výživy na zdraví člověka a s nebezpečností drogové závislosti 

Předpokládané výsledky vzdělávání: 

 Žák: 
1. Definuje pojmy veřejné zdraví, ochrana a podpora veřejného zdraví, infekční onemocnění, karanténní 

opatření, definuje vztah mezi hygienou a epidemiologií 

2. Vymezuje základní pojmy – dekontaminace, asanace, dezinfekce, sterilizace 

3. Orientuje se v nejrozšířenějších infekčních nákazách, popisuje jejich klinický obraz, proces šíření, 

původce nákazy a preventivní opatření 

4. Chápe vliv zdravé výživy na zdraví člověka 

5. Uvádí základní skladební součásti výživy 

6. Vysvětluje moderní trendy ve výživě 

7. Popisuje rozdělení návykových látek podle jejich vlivu na lidský organismus a chápe nebezpečnost 

vzniku závislostí 

Obsah modulu je strukturován do jednotlivých lekcí:  

1. lekce Vymezení základních pojmů  
2. lekce Obecná hygiena  
3. lekce Faktory působící na zdraví člověka  
4. lekce Základy dezinfekce a sterilizace  
5. lekce Všeobecná epidemiologie  
6. lekce Infekční nemoci a jejich prevence  
7. lekce Vliv výživy na zdraví a prevenci onemocnění  
8. lekce Skladební součásti výživy, energetická a biologická hodnota stravy  
9. lekce Moderní trendy ve výživě  

 10. lekce Vznik a následky drogové závislosti  

Doporučené postupy výuky: 

Modul tvoří výklad, doplněný ukázkami pomocí multimediální techniky 

Samostatná práce žáků na PC (vyhledání doplňujících informací k danému tématu) 

Skupinová práce zaměřená na plnění zadaných úkolů 

Kritéria hodnocení: 

Výsledek 1: 

▪ Definuj pojem veřejné zdraví, ochrana a podpora veřejného zdraví, infekční onemocnění, izolace 

▪ Uveď 3 druhy karanténních opatření 

Výsledek 2: 
▪ Popiš základní zásady provozní hygieny 

▪ Popiš základní zásady osobní hygieny 

▪ Uveď příklady chemických, fyzikálních a biologických faktorů působících na zdraví člověka 
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Výsledek 3: 

▪ Definuj dekontaminaci, asanaci, dezinfekci a sterilizaci 

▪ Uveď hlavní způsoby dezinfekce a vysvětli jejich provádění 

▪ Popiš nejběžněji používané dezinfekční prostředky 

▪ Jaké jsou hlavní způsoby sterilizace 

Výsledek 4: 

▪ Popiš klinický obraz hlavních kožních nákaz, proces jejich šíření, původce nákazy a preventivní opatření 

▪ Popiš klinický obraz hlavních alimentárních nákaz, proces jejich šíření, původce nákazy a preventivní 

opatření 

▪ Popiš klinický obraz hlavních virových nákaz, proces jejich šíření, původce nákazy a preventivní 

opatření 

Výsledek 5: 

▪ Vysvětli vliv stravy na životní děje v lidském těle 

▪ Vyjmenuj, kterými základními složkami je tvořena naše strava 

▪ Jaký má význam ovoce a zeleniny v lidské stravě 

Výsledek 6: 
▪ Uveď rozdělení návykových látek podle rychlosti vzniku závislosti 

▪ Popiš, jak se v těle chovají opiáty, a uveď 3 příklady opiátů  

▪ Popiš, jak se v těle chovají stimulační drogy  a uveď tři příklady  

▪ Jaké mohou být následky užívání návykových látek 

Postupy hodnocení: 

- Hodnocení se provádí podle počtu získaných bodů v závěrečném testu podle hodnotící tabulky na 

stupnici 1- 5. Test vyhodnotí učitel odborného předmětu 

Závěrečná známka závisí na: 

Písemném testu, založeném na výběru a doplňování správných odpovědí    40%                         

Průběžné hodnocení vědomostí ústní i písemnou formou 40%                          

Aktivitě při diskusích 20%                                

Doporučená studijní literatura: 

Bez doporučené literatury 
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název předmětu: Výživa a stravování 

ročník: I. celkem 

počet hodin: 1 1 

POJETÍ PŘEDMĚTU 

Obecné cíle předmětu 

Obecným cílem předmětu je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí o výživě lidského 

organismu, která vychází ze základních znalostí anatomie a fyziologie orgánových soustav, které jsou 

spjaty s trávicími procesy. Vybavení znalostmi a dovednostmi potřebnými k preventivní a aktivní péči 

o zdraví tak rozvíjí a podporuje chování a postoje ke zdravému způsobu života a celoživotní 

odpovědnost za své zdraví, vede k uznání výživy jako jediného zdroje látek, z kterých se organismus 

tvoří a obnovuje. 

Charakteristika učiva 

Výuka probíhá 1 hodinu týdně, žáci si vytvářejí požadované kompetence nezbytné 

pro praxi. Na výchozí biologický základ navazují odborné kompetence o přeměně látek a energií, 

důraz je kladen na trávicí a biochemické procesy, zahrnuje kompetence o doporučených výživových 

dávkách a jejich uplatňování ve výživě člověka.  Učivo vyúsťuje v pochopení zásad racionální výživy 

a v chápání preventivního významu výživy ve vztahu k civilizačním chorobám. V rámci předmětu 

jsou zahrnuty zásady péče o zdraví, zdravotní stav obyvatelstva. Učební osnovy vychází ze 

vzdělávacího okruhu RVP – Přímá péče a osobní asistence. Důraz je kladen nejen na vytváření 

správných stravovacích návyků a jejich uplatňování v osobním i profesním životě, ale i na podtržení 

role žáka jako aktivního činitele při provádění a zapojení do rozhodovacích procesů řízení příslušných 

aktivit. 

Pojetí výuky 

 Předmět je strukturován do modulů: kód roč. poč. hod. 

1. Výživa člověka  SO/VaS/M01 1 32 

Formy výuky: 

- Frontální výuka 

Metody výuky: 

- metoda projektového vyučování, metoda týmové práce 

- referáty žáků k dané problematice 

- diskuse 

- užití informačních technologií – multimediální učebna 

-  metody dovednostně praktické, aktivizující metody 

Hodnocení výsledků žáků 

- Hodnocení vyplývá z dílčí klasifikace, sleduje se aktivita žáka při hodinách a na akcích školy. 

Hodnocení žáků je prováděno kombinací slovního a numerického hodnocení. 
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- Známkou je žák ohodnocen za samostatné práce a za vytvoření práce na dané téma – sestavení 

jídelního lístku, zapojení se do projektů školy. 

- Další hodnocení je prováděno na základě písemného opakování jednotlivých učebních celků a 

jednotlivých témat 

- Písemné opakování je prováděno formou testu, doplňování do textu a popisováním nákresů. 

Kriteria vychází z Klasifikačního řádu VOŠ a SŠ DAKOL, o.p.s. 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

Klíčové kompetence: 

Kompetence k ICT - sledování nových trendů při zpracování potravin a práce s informacemi nutnými 

pro co nejefektivnější zpracování potravin 

Kompetence personální a sociální – při výuce je uplatňována zásada týmové práce při řešení úkolů a 

zpracování prací, žáci se naučí ohodnotit své schopnosti v týmové práci a pozici v týmu. Žák rozvíjí 

dovednost aplikovat získané poznatky 

Komunikativní kompetence –  žák věcně, správně a srozumitelně zpracovává přiměřeně náročné texty 

na odborná témata,  dokáže prezentovat výsledky své práce, používá odborné názvosloví 

Průřezová témata: 

Člověk a životní prostředí – osvojení zásad zdravého životního stylu - racionální stravování a úloha 

pracovníků při osvětě. Odpovědnost jedince za prostředí - nakládáni s odpady. 

Doporučená literatura 

Šimončič, R.: Výživa. Praha.  Merkur  
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PŘEDMĚT VÝŽIVA A STRAVOVÁNÍ 

Název modulu: Výživa člověka Kód modulu: SO/VaS/M01 

Délka modulu: 32 hodin Platnost od: 1. 9. 2017 

Typ modulu: Povinný  
Pojetí 
modulu: 

Teoretický 

Vstupní předpoklady: Nejsou požadovány speciální vědomosti a dovednosti 

Charakteristika modulu: 

Modul žáky seznamuje s metabolismem živin a funkcí trávicí soustavy. Rozvíjí odborné kompetence žáků v 

oblasti stravování jednotlivých skupin strávníků a seznámí je se zásadami sestavování jídelníčků pro jednotlivé 

skupiny na základě výživových doporučení. Dále modul charakterizuje zásady dietního stravování a jeho 

vhodným použitím při stravování osob se zdravotním postižením trávicího traktu nebo jinými poruchami 

metabolismu. Rozvíjí kompetence žáků o alternativní směry ve výživě obyvatel a pomáhá jim získat znalosti, 

které použijí při volbě nejvhodnějších stravovacích návyků a zaměřuje se také na stravovací zvyklosti 

příslušníků různých národů a etnických skupin. 

Předpokládané výsledky vzdělávání: 

 Žák: 

1. Charakterizuje přeměnu jednotlivých látek v lidském organizmu 

2. Vyhledává v tabulkách energetické a biologické hodnoty jednotlivých druhů potravin 

3. Charakterizuje jednotlivé funkce trávícího systému 

4. Objasní podstatu racionální výživy 

5. Uvádí zásady diferencované stravy a přizpůsobení stravy věku, pohlaví, zdravotnímu stavu a tělesné 

zátěží 

6. Vysvětlí pojem léčebná výživa a charakterizuje jednotlivé druhy diet 

7. Orientuje se v zákonech a vyhláškách a organizacích zabývajících se výchovou ke zdravé výživě 

Obsah modulu je strukturován do jednotlivých lekcí:  

1. lekce Látková přeměna živin – metabolismus  

2. lekce Trávicí trakt – jednotlivé části a funkce  

3. lekce Diferencovaná strava – charakteristika jednotlivých skupin strávníků  

4. lekce Sestavování jídelních lístků pro jednotlivé skupiny osob  

5. lekce Diety – rozdělení jednotlivých druhů diet a jejich uplatnění  

6. lekce Alternativní směry ve výživě  

7. lekce Organizace zabývající se výživou obyvatelstva, zákony a vyhlášky  

Doporučené postupy výuky: 

1) Část modulu bude tvořit výklad s ukázkami za použití  multimediální techniky a následná diskuse, 

soustředí se na: 

 Objasnění pojmu metabolismus 

 Popis a funkci trávicího traktu 

 Charakteristiku diferencované stravy pro jednotlivé skupiny strávníků, včetně sestavování jídelních 

lístků pro jednotlivé skupiny 

 Zásady dietního stravování, jeho účel a charakteristiku jednotlivých diet 

 2)    Cvičení / součást lekcí / se zaměří na: 

Sestavování vzorových jídelníčků pro jednotlivé skupiny strávníků. Jedná se o diferencovanou stravu i dietní 

Kritéria hodnocení: 

Výsledek 1: 

▪ Vysvětlí pojem metabolismus 
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▪ Popíše přeměnu jednotlivých látek v lidském organizmu 

▪ Vyhledává v tabulkách energetické a biologické hodnoty jednotlivých druhů potravin 

Výsledek 2: 

▪ Vysvětlí funkci trávící soustavy   

▪ Popíše jednotlivé funkce trávícího systému 

Výsledek 3: 

▪ Objasní zásady diferencované stravy 

▪ Posoudí přizpůsobení stravy věku, pohlaví, zdravotnímu stavu a tělesné těží 

▪ Vysvětlí rozdíly ve stravování jednotlivých skupin strávníků 

Výsledek 4: 

▪ Sestaví vzorové jídelníčky pro jednotlivé skupiny strávníků 

▪ Vypočítá nutriční hodnoty celodenního stravování pro jednotlivé skupiny strávníků 

Výsledek 5:    
▪ Vysvětlí pojem léčebná výživa 

▪ Definuje jednotlivé druhy diet 

Výsledek 6: 

▪ Sestaví jídelní lístky na základě získaných vědomostí pro jednotlivá onemocnění 

Objasní alternativní směry ve výživě 

Vysvětlí příčiny poruch přijímání potravy, problematiku léčby 

Výsledek 7: 
▪ Vysvětlí vlivy na výživu člověka a výživovou situaci v ČR 

Orientuje se v zákonech a vyhláškách pro zdravou výživu obyvatel 

Vysvětlí základní hygienická opatření, zásady prevence 

Popíše výživová doporučení WHO pro obyvatelstvo ČR 

Postupy hodnocení: 

- Průběžné hodnocení vědomostí ústně i písemně                40%  

- Aktivity na cvičeních, seminární práce                                     30%  

- Vědomostní test                                                                  30%  

Doporučená studijní literatura: 

Šimončič, R.: Výživa. Praha. Merkur 
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název předmětu: SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA 

ročník: I. celkem 

počet hodin: 2 2 

POJETÍ PŘEDMĚTU 

Obecné cíle předmětu 

Cílem předmětu je uvést žáky do studia jednotlivých pedagogických disciplín a naučit je orientovat se 

v metodice práce během jednotlivých etap života člověka s možností uplatnit je v oblasti speciální 

péče. Poskytnout žákům základní znalosti a dovednosti potřebné pro pečovatelskou práci s klientem 

různého věku a zdravotního stavu. Zaměřit se převážně na problematiku speciální pedagogiky, která 

podává ucelený přehled o obecných otázkách této pedagogické disciplíny, nastiňuje přehledným 

způsobem jednotlivé vady a poruchy, přibližuje detailně nejběžnější možné handicapy (s využitím 

znalostí získaných v předmětech Zdravotní nauka a Psychologie). 

Prohloubit u žáků základní vědomosti a dovednosti jak zabezpečovat žádoucí výchovu a vzdělávání, 

duševní hygienu a být i efektivním terapeutickým prostředkem. Těžištěm práce absolventů je práce 

s lidmi. Cílem tohoto předmětu je také přispět k zamyšlení se nad prevencí, neboť je snadnější 

mnohým onemocněním či poruchám předcházet, než řešit jejich následky. 

Charakteristika učiva 

Žáci se seznamují se základními informacemi o pedagogice jako vědní disciplíně, s pojetím výchovy 

jako významné sociální činnosti, jejich obecných rysech i cílovým zaměřením. Žák získá přehled o 

funkci výchovného působení jednak při přípravě jedince k sociálním rolím, tak i při rozvoji jeho 

osobních kvalit a při orientaci v jednotlivých kulturních oblastech. Dále jsou žáci uvedeni do 

problematiky jedinců s postižením, získávají dovednosti a vědomosti potřebné pro vytváření, rozvíjení 

a uplatňování hygienických, společenských a pracovních návyků klientů se zdravotním postižením. Na 

závěr druhého ročníku, ale především poté během celého třetího ročníku jsou postupně seznámeni 

s jednotlivými oblastmi postižení, smyslovými, tělesnými, kombinovanými, ale i s problematikou 

chronického onemocnění.  

Obsah učiva vychází z okruhu vzdělávání RVP – Sociálně výchovná činnost. 

Pojetí výuky 

 Předmět je strukturován do modulů: kód ročník poč. hod. 

1. Pojetí obecné a speciální pedagogiky, diagnostika ve 

speciální pedagogice, přístup k jedincům s postižením 

v rodině a společnosti a jejich rehabilitace 

SO/SPGp/M01 1. 32 

2. Odvětví speciální pedagogiky I -  logopedie, psychopedie SO/SPGp/M02 1. 8 

3. Odvětví speciální pedagogiky II – somatopedie, 

tyflopedie, surdopedie, kombinovaná postižení. 

SO/SPGp/M03 1. 12 

4. Odvětví speciální pedagogiky III – specifické vývojové 

poruchy učení, přípravná třída, etopedie, patologické 

závislosti, nadaní jedinci  

SO/SPGp/M04 1.       12 
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Formy výuky: 

- Frontální vyučování 

- Skupinová, individuální 

Metody výuky: 

- Převážnou část tvoří výklad, který může být doplněn exkurzí 

- Samostatná práce žáků – četba odborných knih, zpracování vyhledaných informací formou 

seminárních prací, prezentací, vyhledávání odborných informací v síti internetu. 

Hodnocení výsledků žáků 

- Hodnocení žáků vychází z klasifikačního řádu (klasifikační stupnice 1-5) 

- Průběžné písemné a ústní hodnocení k ověření pochopení probírané problematiky  

- Hodnocení za vypracování seminární práce či prezentace 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

Klíčové kompetence: 

Kompetence k učení – žák pozitivně nahlíží na učení, vyhledává informace, které potřebuje, ovládá 

práci s textem 

Komunikativní kompetence – žák se vyjadřuje odbornou terminologií, vystupuje v souladu se zásadami 

kultury projevu a chování nejen při jednání s profesionály, ale i při jednání s klienty – lidmi 

s postižením, věcně, správně a srozumitelně zpracovává přiměřeně náročné testy na odborná témata. 

Kompetence k ICT – sledování odborných trendů v oblasti speciální pedagogiky. 

Průřezová témata: 

Člověk a svět práce – žák bude schopen aktivně vyhledávat nové informace ze svého oboru, aplikovat 

získané poznatky, pěstovat kladný vztah k oboru. 

Člověk a životní prostředí – žák samostatně a aktivně poznává přírodní prostředí, chápe postavení 

člověka a vlivy prostředí na jeho zdraví a život. 

Člověk v demokratické společnosti - cílevědomé úsilí o dobré znalosti a dovednosti žáka, žák bude 

schopen přijímat odpovědnost za vlastní rozhodování a jednání a vytrvale rozvíjet své odborné 

dovednosti. 

Preferují takový způsob života, aby byli zdraví, eliminují ohrožující návyky, činnosti a situace, 

využívají pravidelné pohybové aktivity v denním režimu a k celoživotní péči o zdraví. 

Doporučená literatura 

KREJČÍŘOVÁ, O. a kol. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Praha: Eteria, s.r.o., 2002 

JŮVA, V., sen. a jun. Úvod do pedagogiky. Brno: Paido, 1995 

POLEDNÍKOVÁ, L. Oftalmopedie. Ostrava: Ostravská univerzita – Pedagogická fakulta, 2005  

PRŮCHA, J. a kol. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 1995 

PIPEKOVÁ, J. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 2005 
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PŘEDMĚT SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA 

Název modulu: 
Obecná a speciální 
pedagogika a diagnostika 

Kód modulu: SO/SPGp/M01 

Délka modulu: 32 hodin Platnost od: 1. 9. 2017 

Typ modulu: Povinný Pojetí modulu: Teoretický  

Vstupní předpoklady: Nejsou požadovány žádné speciální dovednosti či vzdělání  

Charakteristika modulu:  

Modul vysvětluje základní pojmy pedagogiky a speciální pedagogiky. Charakterizuje postižení a jeho vznik. 

Popisuje a kategorizuje rodiny s postiženým dítětem. Definuje socializaci, profesní role a popisuje jednotlivá 

období socializace. Charakterizuje metody a zásady rehabilitace. Vysvětluje pojem logopedie a logopedická 

vada. Definuje a vymezuje mentální retardaci. 

Předpokládané výsledky vzdělávání: 

 Žák: 

1. Definuje základní pojmy, vývoj a strukturu speciální pedagogiky 

2. Charakterizuje systém, vzdělávání, vztahy a terminologii SP 

3. Kategorizuje příčiny, vývoj a diagnostiku v SP 

4. Charakterizuje rodinu s postiženým dítětem 

5. Definuje socializaci a její vývojová období 

6. Kategorizuje metody a zásady rehabilitace ve SP 

Obsah modulu je strukturován do jednotlivých lekcí:  

1. lekce Úvod do speciální pedagogiky  

2. lekce Etiologie speciální pedagogiky a diagnostiky  

3. lekce Rodina dítěte se znevýhodněním  

4. lekce Socializace  

5. lekce Komplexní rehabilitace  

Doporučené postupy výuky: 

Část modulu bude tvořit výklad s ukázkami za použití multimediální techniky a následná diskuse, soustředí se 

na -  Základní terminologie speciální pedagogiky 

     -  Příčiny vzniku postižení a diagnostika v jednotlivých obdobích vývoje 

     -  Nevhodné výchovné postoje rodičů 

     -  Vývojové období socializace 

     -  Struktura komplexní rehabilitace  

Kritéria hodnocení: 

Výsledek 1: 

▪ Vysvětlí základní pojmy a vývoj SP a charakterizuje současný stav (vzdělání, poradenský  systém, 

terminologii) 

Výsledek 2: 

▪ Popíše příčiny a vývoj onemocnění 

Výsledek 3: 

▪ Specifikuje diagnostiku v jednotlivých obdobích vývoje 

Výsledek 4: 

▪ Charakterizuje rodinu s postiženým dítětem, odlišnosti v přijetí a nevhodný výchovný postoj rodičů 

Výsledek 5: 

▪ Vysvětlí základní principy a vývojová období socializace (profesní role, rodičovství) 

Výsledek 6: 

▪ Popíše strukturu, metody a zásady komplexní rehabilitace 
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Postupy hodnocení: 

- Vědomostní test        -  40%  

- Aktivita                     -  20%  

- Průběžné hodnocení -  40%  

Doporučená studijní literatura: 

KREJČÍŘOVÁ, O. a kol. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Praha: Eteria, s.r.o., 2002 

JŮVA, V., sen. a jun. Úvod do pedagogiky. Brno: Paido, 1995 
POLEDNÍKOVÁ, L. Oftalmopedie. Ostrava: Ostravská univerzita – Pedagogická fakulta, 2005 
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PŘEDMĚT SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA 

Název modulu: Logopedie, psychopedie Kód modulu: SO/SPGp/M02 

Délka modulu: 8 hodin Platnost od: 1. 9. 2017  

Typ modulu: Povinný Pojetí modulu: Teoretický 

Vstupní předpoklady: Splnění předešlých modulů 

Charakteristika modulu: 

Modul  charakterizuje  jedince s porušenou komunikační dovedností. Definuje verbální a neverb. komunikaci, 

dysfazii, afazii, mutismus a dyslalii. Vysvětluje pojmy, klasifikaci, charakteristiku a zákl. term. psychopedie. 

Předpokládané výsledky vzdělávání: 

 Žák: 

1. Charakterizuje jedince s porušenou komunikační dovedností 

2. Definuje verbální a neverbální komunikaci 

3. Charakterizuje dysfazii, afazii, dyslalii, mutismus 

4. Vymezuje pojmy a klasifikaci mentální retardace 

Obsah modulu je strukturován do jednotlivých lekcí:  

1. lekce Logopedie, verbální a neverbální komunikace  

2. lekce Dysfazie, afazie, mutismus  

3. lekce Dyslalie, poruchy hlasu  

4. lekce Psychopedie – vymezení pojmu  

5. lekce Klasifikace a charakteristika MR  

Doporučené postupy výuky:  

Část modulu bude tvořit výklad s ukázkami za použití multimediální techniky a následná diskuse, soustředí se 

na -  Jedince s porušenou komunikační dovedností 

     -  Dysfazii, afazii, dyslalii, mutismus 

     - Klasifikace mentální retardace 

Kritéria hodnocení: 

Výsledek 1: 

▪ Popíše jedince s porušenou komunikační dovedností 

Výsledek 2: 

▪ Specifikuje verbální a neverbální komunikaci 

Výsledek 3: 

▪ Popíše dysfazii, afazii, dyslalii a mutismus 

Výsledek 4: 

▪ Charakterizuje mentální retardaci a klasifikuje MR 

Postupy hodnocení: 

- Vědomostní test        -  40%  

- Aktivita                     -  20%  

- Průběžné hodnocení -  40%  

Doporučená studijní literatura: 

KREJČÍŘOVÁ, O. a kol. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Praha: Eteria, s.r.o., 2002 

JŮVA, V., sen. a jun. Úvod do pedagogiky. Brno: Paido, 1995 

PIPEKOVÁ, J. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 2005 
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PŘEDMĚT SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA 

Název modulu: 
Somatopedie, tyflopedie, 
surdopedie, 

Kód modulu: SO/SPGp/M03 

Délka modulu: 12 hodin Platnost od: 1. 9. 2017 

Typ modulu: Povinný Pojetí modulu: Teoretický 

Vstupní předpoklady: Splnění předešlých modulů 

Charakteristika modulu: 

Modul charakterizuje obory speciální pedagogiky – surdopedii, tyflopedii, somatopedii. Definuje etiologii, 

diagnostiku a reedukaci těchto oborů a kombinované postižení.     

Předpokládané výsledky vzdělávání: 

 Žák: 

1. Charakterizuje obory speciální pedagogiky   

2. Rozlišuje postižení a jeho etiologii 

3. Definuje výchovu a vzdělání podle druhu postižení  

4. Charakterizuje nejčastější somatická postižení 

Obsah modulu je strukturován do jednotlivých lekcí:  

1. lekce Somatopedie  

2. lekce Tyflopedie  

3. lekce Surdopedie  

4. lekce Kombinované postižení  

Doporučené postupy výuky: 

Kritéria hodnocení: 

Výsledek 1: 

▪ Popíše obory speciální pedagogiky 

Výsledek 2: 

▪ Charakterizuje postižení a vysvětlí jeho etiologii 

Výsledek 3: 

▪ Specifikuje výchovu a vzdělání podle druhu postižení 

Výsledek 4: 

▪ Vyjmenuje a popíše nejčastější somatická postižení 

Postupy hodnocení: 

- Vědomostní test        -  40%  

- Aktivita                     -  20%  

- Průběžné hodnocení -  40%  

Doporučená studijní literatura: 

KREJČÍŘOVÁ, O. a kol. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Praha: Eteria, s.r.o., 2002 

JŮVA, V., sen. a jun. Úvod do pedagogiky. Brno: Paido, 1995 

PIPEKOVÁ, J. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 2005 

PIPEKOVÁ, J. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 2005 

PRŮCHA, J. a kol. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 1995 
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PŘEDMĚT SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA 

Název modulu: 

Specifické vývojové poruchy 
učení, přípravná třída, 
etopedie, patologické 
závislosti, nadaní jedinci 

Kód modulu: SO/SPGp/M04 

Délka modulu: 12 hodin Platnost od: 1. 9. 2017 

Typ modulu: Povinný Pojetí modulu: Teoretický 

Vstupní předpoklady: Splnění předešlých modulů 

Charakteristika modulu:  

Definuje specifické poruchy učení. Charakterizuje obor speciální pedagogiky – etopedii. Popisuje výchovu a 

vzdělání dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Seznamuje se vzděláváním nadaných jedinců. 

Předpokládané výsledky vzdělávání: 

 Žák: 

1. Charakterizuje specifické poruchy učení 

2. Definuje etiologii a diagnostiku SPU 

3. Rozlišuje patologické závislosti 

4. Definuje sociokulturní znevýhodnění 

5. Charakterizuje vzdělávání nadaných jedinců 

Obsah modulu je strukturován do jednotlivých lekcí:  

1. lekce Specifické poruchy učení  

2. lekce Etopedie  

3. lekce Patologické závislosti  

4. lekce Sociokulturní znevýhodnění  

5. lekce Vzdělávání nadaných jedinců  

Doporučené postupy výuky: 

Část modulu bude tvořit výklad s ukázkami za použití multimediální techniky a následná diskuse, soustředí se 

na -  Diagnostika SPU 

     - Etiologii závislostí 

     - Děti ze sociokulturního znevýhodněného prostředí 

Kritéria hodnocení: 

Výsledek 1: 

▪ Popíše specifické poruchy učení 

Výsledek 2: 

▪ Vyjmenuje a charakterizuje patologické závislosti 

Výsledek 3: 

▪ Specifikuje etiologii a diagnostiku SPU 

Výsledek 4: 

▪ Charakterizuje sociokulturní znevýhodnění 

Výsledek 5: 

▪ Vysvětlí vzdělávání nadaných jedinců 

Postupy hodnocení: 

- Vědomostní test        -  40%  

- Aktivita                     -  20%  

- Průběžné hodnocení -  40%  
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Doporučená studijní literatura: 

KREJČÍŘOVÁ, O. a kol. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Praha: Eteria, s.r.o., 2002 

JŮVA, V., sen. a jun. Úvod do pedagogiky. Brno: Paido, 1995 

PIPEKOVÁ, J. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 2005 

PIPEKOVÁ, J. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 2005 

PRŮCHA, J. a kol. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 1995 
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název předmětu: Sociální péče 

ročník: I. celkem 

počet hodin: 3 3 

POJETÍ PŘEDMĚTU 

Obecné cíle předmětu 

Žák je seznámen s problematikou řízení a distribuce systému sociální péče s důrazem na situaci v ČR. 

Cílem předmětu je vybavit žáka vědomostmi z oblasti sociální péče o rodinu, děti a mládež, staré 

občany, občany se zdravotním postižením a občany sociálně potřebné. Umožňuje žákovi zvládnout 

orientaci v terminologii a legislativním rámci sociální péče, osvojit si základní normy a hodnoty 

pracovníka v sociálních a terénních sociálních službách, stimuluje pozitivní akceptaci morálně-volních 

charakteristik osobnosti sociálního pracovníka. Rozvíjí a prohlubuje dovednosti a návyky žáka 

v komunikaci a sociální práci s klientem, přináší poznatky z oblasti intervence. Získané vědomosti a 

dovednosti aplikuje žák ve svém oboru i v praktickém životě.    

Charakteristika učiva 

Učivo předmětu sociální péče je strukturováno do 3 ročníků tak, aby pokrylo širokou oblast sociální 

péče z hlediska odborného, profesního přístupu. Rozložení učiva sleduje úzkou návaznost na sociální 

politiku státu, pečovatelství, geriatrii, zdravotní nauky a speciální pedagogiku. Zabírá pestrou škálu 

forem a prostředků sociální péče o občany ve složitých životních situacích, přibližuje současné trendy 

a směry v rozvoji sociálních služeb u nás i ve světě, připravuje žáka k identifikaci a uspokojení 

aktuálních potřeb konkrétního klienta v rámci systému sociální péče. Obsah učiva koresponduje s RVP 

- Sociální péče.    

Pojetí výuky 

 Předmět je strukturován do modulů: kód roč. poč. hod. 

1. Úvod do sociální péče SO/SP/M01 1. 8 

2. Péče o občany se zdravotním postižením SO/SP/M02 1. 8 

3. Péče o rodinu SO/SP/M03 1. 12 

4. Péče děti a mládež SO/SP/M04 1. 12 

5. Péče o staré občany SO/SP/M05 1. 12 

6. Péče o sociálně potřebné občany SO/SP/M06 1. 20 

7. Sociální práce s klientem SO/SP/M07 1. 24 

Formy výuky: 

- Frontální výuka 

- Skupinová, individuální výuka 

Metody výuky: 

- Výuka je strukturována na výkladovou a opakovací část. Součástí výuky je i samostatná práce 

žáků, při které budou využívat multimediální techniku (internet) a odbornou literaturu 

k osvojení poznatků a získání aktuálních informací z oblasti soc. péče.  

Žáci pracují v hodinách s materiály a dokumenty vydávanými institucemi veřejné správy 
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(MPSV, OSSZ, obecní úřady, státní a nestátní poskytovatelé sociálních služeb), na vybraných 

názorných příkladech z praxe sociální péče žák rozvíjí nově získané a osvojené poznatky a 

dovednosti, metodou řízené diskuse se žáci aktivně zapojují do probírané problematiky. 

Hodnocení výsledků žáků 

- Po dokončení modulů následuje písemný test nebo ústní prezentace znalostí.  

- Žáci jsou dále hodnoceni za aktivitu v hodinách, samostatnou práci. 

- Vyučující přistupuje při hodnocení výsledků podle úrovně dosažených odborných poznatků, 

zohledňuje užívání správné terminologie, samostatnost projevu a komunikační dovednosti. 

Důraz je kladen především na schopnost žáka aplikovat osvojené vědomosti a dovednosti 

v rámci odborných předmětů. Kontrola výsledků učení je prováděna průběžně s ohledem na 

míru obtížnosti probíraných témat.   

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

Klíčové kompetence: 

Kompetence k učení – žák je směřován k schopnosti objektivně a soudně vyhodnocovat dosažené 

výsledky učení, stanovení priorit v potřebách vzdělávání, efektivnímu využití schopnosti reprodukovat 

mluvený projev při výkladu učiva do psané podoby, získáním této kompetence dokáže žák nalézt, 

posoudit a navrhnout nejvhodnější řešení v daných problematických situacích, které nastávají 

v profesním životě, je motivován k dalšímu kariérnímu sebevzdělávání.    

Komunikativní kompetence – v průběhu výuky se žák seznamuje s materiály odborného charakteru, 

čímž získává schopnost orientace v terminologii a legislativě daného oboru, je průběžně připravován 

na roli sociálního pracovníka, který pomáhá klientům při každodenních aktivitách, intervenuje 

v krizové situaci, sdílí emociální rozpoložení klienta, což klade zvýšené nároky na úroveň 

komunikačních schopností.  

Kompetence ICT – žák je veden k samostatnosti ve vyhledávání aktuálních legislativních změn 

v oblasti sociální péče, sleduje nové trendy a přístupy v daném oboru, rozšiřuje míru informovanosti 

v příbuzných oborech.   

Průřezová témata: 

Člověk a svět práce – během studia oboru získává žák pozitivní motivaci k výkonu profese, ztotožnění 

s hodnotami a návyky nutnými pro úspěšné zařazení do pracovního procesu. 

Občan v demokratické společnosti – žák poznává pozitiva a úskalí stěžejní schopnosti přijímat 

důsledky za svá rozhodnutí, ve svém jednání se řídí etickými a morálními zásadami, odpovědně se 

podílí se na rozhodování jiných, což je v oblasti sociální péče zvláště důležité, preferuje takové 

hodnoty a životní aspirace, které pomáhají klientům s eliminací sociálně-patologických jevů a rozvíjí u 

nich přijetí pozitivních společenských hodnot a návyků.     

Doporučená literatura 

Krebs, V.: Sociální politika. Wolters-Kluwer, Praha 2010. 

Kahoun, V. a kol.: Sociální zabezpečení - vybrané kapitoly. Triton, Praha 2009. 
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PŘEDMĚT SOCIÁLNÍ PÉČE 

Název modulu: Úvod do sociální péče Kód modulu: SO/SP/M01 

Délka modulu: 8 hod. Platnost od: 1. 9. 2017 

Typ modulu: Povinný Pojetí modulu: Teoretický 

Vstupní předpoklady: Úvodní modul - nejsou kladeny žádné podmínky 

Charakteristika modulu: Úvodní modul seznamuje žáky se základními pojmy a termíny v rámci sociální 

péče, jejím historickým vývojem, především v 19. a 20. století s důrazem na naše země, v návaznosti na státní 

sociální politiku. Předmětem modulu je mj.: stanovení okruhu základního názvosloví oboru, které popisuje 

problematiku soc. péče, objasnění historického vývoje dané problematiky, dále pak prameny právní  úpravy 

v minulosti i v současném právním řádu ČR. Součástí modulu je také vymezení právních vztahů a správního 

řízení v rámci soc. péče.  

Předpokládané výsledky vzdělávání: 

 Žák: 

1. používá odbornou terminologii a vhodně ji používá 

2. vymezí pojem sociální péče a sociální pomoc, provede chronologizaci dějin soc. péče na našem území od 

počátku, uvede nejdůležitější historické milníky. 

3. charakterizuje chudinskou péči jako přímého předchůdce soc. péče a vysvětlí některé související právní 

normy. 

4. vyjmenuje základní právní prameny oboru soc. péče ve 20. století, včetně její současné právní úpravy.  

5. orientuje se v právních vztazích soc. péče a řízení v soc. péči. 

Obsah modulu je strukturován do jednotlivých lekcí:  

1. lekce Pojem sociální péče, sociální pomoc, sociální služby.  

2. lekce Chronologie dějin soc. péče v klíčových meznících - středověk, osvícenství, 19. a 20. stol. 

Instituce a organizace pečující o chudé, nemocné, staré osoby, sirotky, válečné invalidy. 
 

3. lekce Chudinská péče, chudinský a domovský zákon ve 2. pol. 19. století, související právní 

předpisy. 
 

4. lekce Sociální péče na našem území po vzniku ČSR. Současná legislativní podoba systému soc. 

péče v ČR. 
 

5. lekce Právní vztahy soc. péče - subjekt, objekt, obsah a formy soc. péče, právní způsobilost 

v soc. péči. Řízení v soc. péči. 
 

Doporučené postupy výuky: 

Frontální výuka, skupinová a individuální výuka-AVT. Samostatná práce za použití literatury, diskuze. 

Kritéria hodnocení: 

Výsledek 1: 

▪ Vysvětlí pojem sociální péče, sociální pomoc, sociální služby. 

▪ Vymezí návaznost sociální péče na sociální politiku státu. 

Výsledek 2: 

▪ Zařadí chronologicky nejdůležitější milníky v historii soc. péče od počátku do současnosti. 

▪ Uvede instituce a organizace pečující o chudé, nemocné, staré osoby, sirotky válečné invalidy. 

Výsledek 3: 

▪ Popíše význam chudinské péče, její zákonnou úpravu, tj. chudinský a domovský zákon, včetně 

souvisejících předpisů. 

Výsledek 4: 

▪ Definuje základní podoby a formy soc. péče po vzniku ČSR v 1. pol. 20. století.  

Charakterizuje vývoj soc. péče ve 2. pol.20. století, především 50.-80. letech, uvede základní právní 
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předpis, tj. zákon o sociálním zabezpečení z roku 1956, ve znění pozdějších předpisů z let 1964 a 1975, 

včetně  zásadních změn, které přinesly. 

Objasní současnou legislativní podobu systému soc. péče v ČR - Listina základních práv a svobod, zákon o 

sociálním zabezpečení, zákon o sociálních službách,  zákon o životním a existenčním minimu, zákon o 

hmotné nouzi, zákon o organizaci a provádění soc. zabezpečení, včetně nejdůležitějších prováděcích 

vyhlášek. 

Výsledek 5: 
▪ Specifikuje pojem soc. péče a jeho prvky - subjekt, objekt, obsah a formy, právní způsobilost v soc. péči. 

▪ Popíše řízení v soc. péči - řízení ve věci dávek soc. péče, posuzování zdravotního stavu žadatele. Používá 

termíny - účastník řízení, zastoupení účastníka, rozdělí jednotlivé fáze řízení - zahájení, přerušení, 

dokazování, rozhodnutí a odvolání.  

Postupy hodnocení: 

- Písemný test – 40%  

- Průbežné hodnocení – 40%  

- Aktivita ve výuce – 20%  

Doporučená studijní literatura: 

Krebs, V.: Sociální politika. Wolters-Kluwer, Praha 2010. 

Kahoun, V. a kol.: Sociální zabezpečení - vybrané kapitoly. Triton, Praha 2009. 
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PŘEDMĚT SOCIÁLNÍ PÉČE 

Název modulu: 
Péče o občany se zdravotním 
postižením 

Kód modulu: SO/SP/M02 

Délka modulu: 8 hod. Platnost od: 1. 9. 2017 

Typ modulu: Povinný Pojetí modulu: Teoretický 

Vstupní předpoklady: Splnění předešlých modulů 

Charakteristika modulu: Tento modul popisuje fungování základních forem péče o občany se 

zdravotním postižením (dále jen OZP) v rámci státní sociální politiky. Vysvětluje terminologii užívanou v dané 

problematice, uvádí dávky sociální péče pro OZP, včetně mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené. 

Specifikuje rehabilitační a kompenzační pomůcky a představuje základní formy služeb sociální péče pro OZP 

podle současné právní úpravy. Žáci mohou využívat nabytých vědomostí a znalostí z předmětů Zdravotní nauky 

a Speciální pedagogika.   

Předpokládané výsledky vzdělávání: 

 Žák: 

1. Vysvětlí základní formy péče o OZP s použitím odborného názvosloví. 

2. Charakterizuje systém dávek sociální péče pro OZP, včetně základních kritérií a podmínek jejich 

nárokování. 

3. Popíše a strukturuje mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené ve 3. stupních (TP a ZTP). 

4. Orientuje se v problematice rehabilitačních a kompenzačních pomůcek dle současné právní úpravy 

5. Uvádí formy služeb sociální péče pro OZP podle zákona o sociálních službách.  

Obsah modulu je strukturován do jednotlivých lekcí:  

1. lekce Základní formy péče o OZP, včetně sociálně-právní ochrany OZP. Stanovení základního 

názvosloví. 
 

2. lekce Systém dávek soc. péče pro OZP.  

3. lekce Mimořádné výhody pro TP a ZTP I.-III. stupně - podmínky udělení, struktura a výčet 

výhod. 
 

4. lekce Rehabilitační a kompenzační pomůcky pro OZP, TP a ZTP podle zákona č. 182/1991 Sb.   

5. lekce Služby sociální péče pro OZP podle zákona č. 108/2006 Sb.  

Doporučené postupy výuky: 

Frontální výuka, skupinová a individuální výuka-AVT. Samostatná práce za použití literatury, diskuze. 

Kritéria hodnocení: 

Výsledek 1: 

▪ Vysvětlí základní formy péče o OZP v návaznosti na státní sociální politiku, včetně sociálně-právní 

ochrany OZP.  

▪ Stanoví základní terminologii problematiky OZP- nepříznivý zdravotní stav, druhy zdravotních postižení, 

OZP, TP a ZTP, posudková služba. 

Výsledek 2: 

▪ Charakterizuje systém dávek pro OZP, kritéria a podmínky jejich nárokování. 

▪ Uvede význam příspěvku na péči. 

Výsledek 3: 

▪ Popíše podmínky udělení, strukturu a výčet mimořádných výhod pro TP a ZTP v I.-III. stupni. 
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Výsledek 4: 

▪ 

 

Vymezí typy rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro OZP, TP a ZTP podle zákona č. 182/1991 Sb.  

Výsledek 5: 

Definuje a rozdělí systém služeb sociální péče pro OZP - pobytové a ambulantní služby podle zákona č. 

108/2006 Sb. 

Postupy hodnocení: 

- Písemný test – 40%  

- Průbežné hodnocení – 40%  

- Aktivita ve výuce – 20%  

Doporučená studijní literatura: 

Krebs, V.: Sociální politika. Wolters-Kluwer, Praha 2010. 

Kahoun, V. a kol.: Sociální zabezpečení - vybrané kapitoly. Triton, Praha 2009. 
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PŘEDMĚT SOCIÁLNÍ PÉČE 

Název modulu: Péče o rodinu Kód modulu: SO/SP/M03 

Délka modulu: 12 hod. Platnost od: 1. 9. 2017 

Typ modulu: Povinný Pojetí modulu: Teoretický 

Vstupní předpoklady: Splnění předešlých modulů 

Charakteristika modulu: Rodina jako primární sociální skupina z hlediska historického vývoje, proměn 

jejích funkcí a základních typů, sleduje současné demografické procesy a trendy uvnitř rodiny s důrazem na ČR. 

Rozebírá vznik, vztahy, práva a povinnosti členů rodiny na základě zákona o rodině, seznamuje žáky s institutem 

registrovaného partnerství jako alternativní formou svazku. Věnuje se možným dysfunkcím a sociálně-

patologickým jevům uvnitř rodiny. Uvádí okolnosti zániku rodiny a související právní důsledky v péči o dítě. 

Další část modulu se věnuje formám pomoci rodině plynoucí ze sociálního zabezpečení - sociálního a 

důchodového pojištění, státní sociální podpory a systému sociální péče (hmotná nouze). Žák v této časti využije 

znalostí z předmětu Sociální politika. 

Předpokládané výsledky vzdělávání: 

 Žák: 

1. Popisuje vývoj rodiny z historického pohledu od počátku do současnosti, její funkce a typy, demografický 

vývoj rodiny v ČR, moderní trendy vedoucí k alternativním způsobům soužití - především institut 

registrovaného partnerství a jeho právní úpravu. Definuje další způsoby soužití jako např. polygynie a 

polyandrie. 

2. Charakterizuje základní vztahy v rodině, práva a povinnosti jednotlivých členů, vysvětlí pojem rodičovská 

odpovědnost, vyjmenuje formy uzavírání sňatku, posoudí podmínky neplatnosti a neexistence manželství 

na základě zákona o rodině č. 94/1963 Sb. 

3. Objasní dysfunkce a sociálně-patologické jevy v rodině, proces zániku manželství formou rozvodu a 

následnou péči rodičů o dítě.   

4. Vymezí formy pomoci rodině plynoucí ze sociálního zabezpečení - sociálního a důchodového pojištění, 

státní sociální podpory a systému sociální péče (hmotná nouze).  

5. Používá základní přístupy sociální práce s rodinou - prevence a identifikace negativních sociálních jevů, 

krizová intervence. 

Obsah modulu je strukturován do jednotlivých lekcí:  

1. lekce Vývoj rodiny z historického pohledu od počátku do současnosti. Demografický vývoj 

rodiny ve 20. století a dnes, především s důrazem na ČR. Typy a funkce rodiny. Institut 

registrovaného partnerství. Polygynie, polyandrie.  

 

2. lekce Základní vztahy v rodině, práva a povinnosti jednotlivých členů, pojem rodičovská 

odpovědnost, práva a povinnosti manželů. Formy uzavírání sňatku, podmínky neplatnosti 

a neexistence manželství na základě zákona o rodině č. 94/1963 Sb. 

 

3. lekce Dysfunkce a sociálně-patologické jevy v současné rodině, okolnosti vedoucí k zániku 

manželství, právní důsledky rozvodu manželství.  
 

4. lekce Formy pomoci rodině plynoucí ze sociálního zabezpečení - sociálního a důchodového 

pojištění, státní sociální podpory a systému sociální péče (hmotná nouze).  
 

5. lekce Základní přístupy sociální práce s rodinou, prevence a identifikace negativních sociálních 

jevů. Krizová intervence v případech dysfunkční rodiny. 
 

Doporučené postupy výuky: 

Frontální výuka, skupinová a individuální výuka-AVT. Samostatná práce za použití literatury, diskuze. 

Kritéria hodnocení: 

Výsledek 1: 
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▪ Nastíní vývoj rodiny z historického pohledu od počátku do současnosti,  její typy a funkce, demografický 

vývoj rodiny v ČR, za použití odborného názvosloví a osvojených pojmů. 

▪ Vysvětlí úlohu institutu registrovaného partnerství, včetně podstatných právních důsledků. Další způsoby 

soužití - polygynie, polyandrie. 

Výsledek 2: 

▪ Charakterizuje základní vztahy v rodině, práva a povinnosti jednotlivých členů, vysvětlí klíčové pojmy 

rodinného práva na základě zákona o rodině č. 94/1963 Sb. - rodičovská odpovědnost, práva a povinnosti 

manželů, formy uzavírání sňatku, neplatnost a neexistence manželství.  

Výsledek 3: 

▪ Objasní dysfunkce a sociálně-patologické jevy v rodině - domácí násilí, zneužívání a týrání svěřené osoby.  

▪ Popíše zánik manželství formou rozvodu a následnou péči rodičů o dítě - svěření do péče, střídavá péče, 

vyživovací povinnost. 

Výsledek 4: 

▪ Uvede formy pomoci rodině plynoucí ze sociálního zabezpečení, státní sociální podpory a systému sociální 

péče (hmotná nouze).  Vysvětlí podmínky nárokování jednotlivých dávek a příspěvků. 

Výsledek 5: 

▪ Definuje základní přístupy sociální práce s rodinou, prevence a identifikace negativních sociálních jevů - 

alkoholismus, gamblerství, včetně možností krizové intervence v případech dysfunkční rodiny. 

Postupy hodnocení: 

- Písemný test – 40%  

- Průbežné hodnocení – 40%  

- Aktivita ve výuce – 20%  

Doporučená studijní literatura: 

Krebs, V.: Sociální politika. Wolters-Kluwer, Praha 2010. 

Kahoun, V. a kol.: Sociální zabezpečení - vybrané kapitoly. Triton, Praha 2009. 
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PŘEDMĚT SOCIÁLNÍ PÉČE 

Název modulu: Péče o děti a mládež Kód modulu: SO/SPč/M04 

Délka modulu: 12 hod. Platnost od: 1. 9. 2017 

Typ modulu: Povinný Pojetí modulu: teoretický 

Vstupní předpoklady: Splnění předešlých modulů 

Charakteristika modulu: Modul se zaměřuje primárně na problematiku sociálně-právní ochrany dítěte 

(SPOD), oblast kriminality a sociálně-patologických jevů dětí a mládeže, formy náhradní rodinné péče v ČR. 

V rámci modulu se žák seznámí také s fenomény syndromu CAN, formami komerčního sexuálního zneužívání 

dětí, projevů šikany a kyberšikany, stalkingu. Vymezuje základní legislativní rámec daných oblastí a specifikuje 

používané názvosloví, které žák užívá ve spojení s nabytými vědomostmi z předmětů Sociální politika a právo a 

Speciální pedagogika. 

Předpokládané výsledky vzdělávání: 

 Žák: 

1. Charakterizuje sociálně-právní ochranu dítěte podle ustanovení zákona č. 359/1999 Sb. 

2. Vysvětlí problematiku kriminality dětí a mládeže z hlediska příčin vzniku, znaků a projevů, možností 

prevence, přiblíží nebezpečí sociálně-patologických jevů u dětí a mládeže. Úloha ochranné výchovy, 

mediace, probace, funkce kurátora pro mládež. 

3. Popíše systém a fungování náhradní rodinné péče v ČR z hlediska jednotlivých forem - adopce, pěstounská 

péče, ústavní výchova podle znění zákonů č. 94/1963 Sb. a 109/2002 Sb. 

4. Objasní fenomén syndromu CAN a problematiku komerčního sexuálního zneužíváni dětí, šikany, 

kyberšikany, stalkingu. 

5. Uvádí státní a nestátní instituce a organizace zabývající se ochranou práv dětí a mládeže v ČR i světě. 

Obsah modulu je strukturován do jednotlivých lekcí:  

1. lekce Sociálně-právní ochrana dětí  (SPOD) podle zákona č. 359/1999 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů. 
 

2. lekce Problematika kriminality dětí a mládeže - příčiny, znaky, prevence. Sociálně patologické 

jevy u dětí a mládeže. Ochranná výchova. 
 

3. lekce Náhradní rodinná péče –adopce, pěstounská péče, ústavní výchova.  

4. lekce Syndrom CAN, komerční sexuální zneužívání dětí, šikana, kyberšikana, stalking  

5. lekce Instituce a organizace zabývající se ochranou práv dětí v ČR i světě.  

Doporučené postupy výuky: 

Frontální výuka, skupinová a individuální výuka-AVT. Samostatná práce za použití literatury, diskuze. 

Kritéria hodnocení: 

Výsledek 1: 

▪ Vysvětlí předmět SPOD podle zákona č. 359/1999 Sb. - zásady, preventivní a poradenská činnost, opatření 

na ochranu dětí, ústavní a ochranná výchova, péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost, SPO ve vztahu 

k cizině, zařízení SPO. 

Výsledek 2: 

▪ Definuje příčiny, vznik, znaky a projevy kriminality dětí a mládeže, definuje rizikové chování, ohrožené 

skupiny. Problematiku zařazuje do rámce zákona o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o 

soudnictví ve věcech mladistvých č. 218/2003 Sb. Nebezpečí sociálně-patologických jevů u dětí mládeže. 

Možnosti prevence, úloha mediace a probace, funkce kurátora pro mládež. Ochranná výchova jako 

prostředek nápravy mladistvých. 

Výsledek 3: 

▪ Orientuje se v systému náhradní rodinné péče - adopce, pěstounská péče, ústavní výchova podle zákona o 
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rodině č. 94/1963 Sb. a zákona č. 109/2002.  

Výsledek 4: 

▪ Definuje syndrom CAN, formy komerčního sexuálního zneužívání dětí, šikanu a kyberšikanu, stalking - 

příčiny vzniku, průvodní znaky a jeho formy, následky pro další život jedince. Charakterizuje rizikové 

skupiny pachatelů a obětí.  

Výsledek 5: 

▪ Uvede státní a nestátní instituce a organizace zabývající se ochranou práv dětí a mládeže v ČR i ve světě, 

včetně legislativního zakotvení v právním řádu ČR a Mezinárodní úmluvě o právech dítěte - orgány SPOD, 

Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže, Bílý kruh bezpečí, Nadace Naše dítě, Liga lidských práv, UNICEF, 

WHO aj. 

Postupy hodnocení: 

- Písemný test – 40%  

- Průbežné hodnocení – 40%  

- Aktivita ve výuce – 20%  

Doporučená studijní literatura: 

Krebs, V.: Sociální politika. Wolters-Kluwer, Praha 2010. 

Kahoun, V. a kol.: Sociální zabezpečení - vybrané kapitoly. Triton, Praha 2009. 
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PŘEDMĚT SOCIÁLNÍ PÉČE 

Název modulu: Péče o staré občany Kód modulu: SO/SPč/M05 

Délka modulu: 12 hod. Platnost od: 1. 9. 2017 

Typ modulu: Povinný  Pojetí modulu: teoretický 

Vstupní předpoklady: Splnění předešlých modulů 

Charakteristika modulu: Modul je zaměřen na péči o staré občany z hlediska jejich hmotného 

zabezpečení ze systému důchodové pojištění a systému sociální péče, dále ve formách zařízení pobytových, 

ambulantních sociálních služeb a terénních služeb. Uvádí podmínky poskytování základních sociálních služeb 

podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. V závěrečné části se zabývá charakteristikou týrání seniorů. 

Probírané učivo úzce navazuje na jednotlivá témata v rámci předmětů Sociální politika a právo a Pečovatelství a 

geriatrie. 

Předpokládané výsledky vzdělávání: 

 Žák: 

1. Definuje pojem senior, gerontologie, stáří a stárnutí, periodizuje etapy stáří, vysvětlí biologické a sociální 

změny ve stáří. Přiblíží postavení seniora v rodině a současné společnosti.  

2. Vyjmenuje možnosti hmotného zabezpečení seniorů podle typů důchodů a dávek sociální péče. 

3. Charakterizuje péči o seniory podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., především v zařízeních 

pobytových, ambulantních a terénních sociálních služeb. Zařízení podle druhů zřizovatelů a poskytovatelů, 

financování a podmínky poskytování sociálních služeb, typy služeb.  

4. Vymezí problematiku týrání seniorů - charakteristika, příčiny a faktory ovlivňující týrání, legislativní 

normy vztahující se k týrání seniorů, problémové chování seniorů, jejich příčiny a projevy. 

Obsah modulu je strukturován do jednotlivých lekcí:  

1. lekce Pojem senior, gerontologie, stáří a stárnutí, biologické a sociální změny ve stáří, postavení 

seniora v rodině a současné společnosti.  
 

2. lekce Hmotné zabezpečení seniorů z důchodového systému a systému soc. péče.  

3. lekce Péče o seniory podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. ve formách zařízení 

pobytových, ambulantních a terénních sociálních služeb a jejich typy podle zřizovatelů, 

financování a podmínky poskytování soc. služeb., typy sociálních služeb.   

 

4. lekce Týrání seniorů, charakteristika, příčiny a faktory. Legislativní normy postihující týrání 

seniorů. Problémové chování seniorů, příčiny a projevy.  
 

Doporučené postupy výuky: 

Frontální výuka, skupinová a individuální výuka-AVT. Samostatná práce za použití literatury, diskuze. 

Kritéria hodnocení: 

Výsledek 1: 

▪ Definuje pojem senior, gerontologie, stáří a stárnutí, biologické a sociální změny ve stáří, postavení seniora 

v rodině a současné společnosti. 

Výsledek 2: 

▪ Přiblíží hmotné zabezpečení seniorů z důchodového systému (vdovecký a vdovský důchod, starobní, 

částečný a plný invalidní důchod) a systému sociální péče (mimořádné výhody pro těžce zdravotně 

postižené, příspěvek na péči).  

Výsledek 3: 

▪ Orientuje se v systému péče o seniory podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. ve formách 

zařízení pobytových, ambulantních a terénních sociálních služeb. Rozlišuje zařízení podle zřizovatelů, 

přiblíží financování a poskytování soc. služeb, podmínky poskytování služeb, přijetí uživatele do 

pobytového zařízení a poskytování služeb, smlouvu o poskytování služeb.   
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▪ Rozdělí služby poskytované v domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem, včetně další 

činnosti poskytované v daných zařízeních. 

Výsledek 4: 

▪ Charakterizuje základní příčiny a faktory ovlivňující týrání seniorů, způsoby týrání. Uvede legislativní 

normy vztahující se k této problematice. Přiblíží příčiny a projevy problémového chování seniorů.  

Postupy hodnocení: 

- Písemný test – 40%  

- Průbežné hodnocení – 40%  

- Aktivita ve výuce – 20%  

Doporučená studijní literatura: 

Kahoun, V. a kol.: Sociální zabezpečení - vybrané kapitoly. Triton, Praha 2009. 

Krebs, V.: Sociální politika. Wolters-Kluwer, Praha 2010. 

Malíková, E.: Péče o seniory v pobytových sociálních zařízeních. Grada, Praha 2011. 
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PŘEDMĚT SOCIÁLNÍ PÉČE 

Název modulu: 
Péče o sociálně potřebné 
občany 

Kód modulu: SO/SP/M06 

Délka modulu: 20 hod. Platnost od: 1. 9. 2017 

Typ modulu: Povinný Pojetí modulu: teoretický 

Vstupní předpoklady: Splnění předešlých modulů 

Charakteristika modulu: Ačkoliv termín sociální potřebnost již současná sociální legislativa nepoužívá, 

zařazujeme do této kategorie okruh osob, které se nacházejí v hmotné nouzi (podle zákona o hmotné nouzi č. 

111/2006 Sb.), dále osoby ohrožené sociálním vyloučením (případně sociálně vyloučené) a sociálně 

nepřizpůsobené. Primárně se tedy jedná o osoby (rodiny) s velmi nízkými (nedostatečnými) příjmy, osoby bez 

přístřeší (bezdomovci), osoby ohrožené závislostmi na návykových a omamných látkách a obyvatele sociálně 

vyloučených lokalit. Předmětem modulu je uvedení základních forem pomoci této skupině osob, a to v podobě 

dávek hmotné nouze, prostřednictvím sociálního poradenství a terénní sociální práce.    

Předpokládané výsledky vzdělávání: 

 Žák: 

1. Definuje pojmy hmotná nouze, životní a existenční minimum podle znění zákonů č. 110/2006 Sb. a č. 

111/2006 Sb., zařadí osoby, které splňují podmínky stavu hmotné nouze, včetně dalších osob v nepříznivé 

sociální situaci (ohrožené sociálním vyloučením a sociálně nepřizpůsobení). Uvede formy pomoci 

prostřednictvím systému dávek hmotné nouze. 

2. Charakterizuje principy, účel a funkci sociálního poradenství, služeb sociální prevence a terénní sociální 

práce podle zákona č. 108/2006 Sb., užívá termíny sociální integrace a pomoc, vysvětlí komunitní 

plánování sociálních služeb.  

3. Objasní příčiny problémů sociálně potřebných občanů (bydlení, finance, vzdělanost, zaměstnání), 

identifikuje problémy a popíše situaci cílové skupiny (osoby ohrožené sociálním vyloučením, bezdomovci 

apod.), navrhne formy a metody sociálního poradenství, služeb sociální prevence a terénní sociální práce 

v rámci komunitního plánování dané lokality. 

4. Uvede příklady „dobré praxe“, tj. konkrétních případů, ve kterých se osvědčil navržený sociální program 

pomoci a integrace (v návaznosti na region Moravskoslezského kraje).   

Obsah modulu je strukturován do jednotlivých lekcí:  

1. lekce Hmotná nouze, životní a existenční minimum. Osoby v hmotné nouzi a další osoby 

v nepříznivé sociální situaci. Formy pomoci prostřednictvím systému dávek hmotné 

nouze. 

 

2. lekce Sociální poradenství, služby sociální prevence a terénní sociální práce, jejich principy, 

účel a funkce. Sociální integrace a pomoc.  Komunitní plánování. 
 

3. lekce Příčiny, problémy osob sociálně potřebných. Formy a metody sociálního poradenství, 

služeb sociální prevence a terénní sociální práce v rámci komunitního plánování. 
 

4. lekce „Dobrá praxe“ - konkrétní případy z Moravskoslezského kraje, kde se osvědčil navržený 

sociální program pomoci a integrace. 
 

Doporučené postupy výuky: 

Frontální výuka, skupinová a individuální výuka-AVT. Samostatná práce za použití literatury, diskuze. 

Kritéria hodnocení: 

Výsledek 1: 

▪ Definuje pojmy hmotná nouze, životní a existenční minimum podle zákonů č. 110/2006 Sb. a č. 111/2006 

Sb.  

▪ Zařadí osoby, které splňují podmínky stavu hmotné nouze, včetně dalších osob v nepříznivé sociální 

situaci.  Uvede formy pomoci prostřednictvím systému dávek hmotné nouze. 
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Výsledek 2: 

▪ Charakterizuje principy, účel a funkci sociálního poradenství, služeb sociální prevence, terénní sociální 

práce podle zákona č. 108/2006 Sb., používá termíny sociální integrace a pomoc. 

▪ Vysvětlí komunitní plánování sociálních služeb pro danou cílovou skupinu osob. 

Výsledek 3: 

▪ Vymezí příčiny problémů sociálně potřebných občanů (bydlení, finance, vzdělanost, zaměstnání), 

identifikuje a popíše situaci cílové skupiny (osoby ohrožené sociálním vyloučením, bezdomovci apod.),  

▪ Navrhne formy a metody sociálního poradenství, služeb sociální prevence a terénní sociální práce v rámci 

komunitního plánování dané lokality. 

Výsledek 4: 

▪ Uvede příklady „dobré praxe“, tj. konkrétních případů, ve kterých se osvědčil navržený sociální program 

pomoci a integrace (v návaznosti na region Moravskoslezského kraje).   

Postupy hodnocení: 

- Písemný test – 40%  

- Průbežné hodnocení – 40%  

- Aktivita ve výuce – 20%  

Doporučená studijní literatura: 

Kahoun, V. a kol.: Sociální zabezpečení - vybrané kapitoly. Triton, Praha 2009. 

Kolektiv autorů: Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce. Ostrava 2007. 
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PŘEDMĚT SOCIÁLNÍ PÉČE 

Název modulu: Sociální práce s klientem Kód modulu: SO/SP/M07 

Délka modulu: 24 hod. Platnost od: 1. 9. 2017 

Typ modulu: Povinný Pojetí modulu: Teoretický 

Vstupní předpoklady: Splnění předešlých modulů 

Charakteristika modulu: Žák je seznámen se základními předpoklady pro výkon povolání sociálního 

pracovníka a pracovníka v sociálních službách, jak po stránce nabytí odborné způsobilosti a podmínek dalšího 

vzdělávání podle znění platných právních norem, tak osvojení morálně-volních charakteristik osobnosti, 

nezbytných pro úspěšné zvládání povolání. Modul umožní žákům nabýt vědomosti a dovednosti z oblasti 

diagnostiky potřeb klienta, stanovení metod a forem sociální práce s cílovou skupinou klientů, možnosti řešení 

intervence. Představuje sociálního pracovníka v rolích poskytovatele služeb, poradce, terapeuta a manažera.      

Předpokládané výsledky vzdělávání: 

 Žák: 

1. Vysvětlí základní předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka a pracovníka v soc. službách 

podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. 

2. Objasní povahu sociální práce podle zařízení sociálních služeb, chápe důležitost a nezbytnost dodržování 

profesních kvalit, morálně-volních hodnot a etických zásad při práci s klientem. 

3. Charakterizuje fázi kontaktu a navázání spolupráce s klientem, fázi diagnostiky potřeb klienta a následné 

shromáždění klíčových informací.  

4. Provede fázi intervence, podle typu klienta a zjištěných faktů sáhne k přiměřeným metodám zásahu a 

navrhne vhodné řešení. 

5. Definuje základní role sociálního pracovníka - poskytovatel služeb, poradce a terapeut, manažer apod. 

Obsah modulu je strukturován do jednotlivých lekcí:  

1. lekce Předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka a pracovníka v soc. službách 

podle zákona č. 108/2006 Sb. 
 

2. lekce Povaha sociální práce, profesní a etické zásady práce s klientem.  

3. lekce Fáze kontaktu a navázání spolupráce s klientem, fáze diagnostiky a shromáždění 

informací. 
 

4. lekce Fáze intervence a volba metody zásahu, navrhnutí řešení.  

5. lekce Základní role sociálního pracovníka.  

Doporučené postupy výuky: 

Frontální výuka, skupinová a individuální výuka-AVT. Samostatná práce za použití literatury, diskuze. 

Kritéria hodnocení: 

Výsledek 1: 

▪ Vysvětlí základní předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka a pracovníka v soc. službách 

podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. 

Výsledek 2: 

▪ Objasní povahu sociální práce podle zařízení sociálních služeb, chápe důležitost a nezbytnost dodržování 

profesních kvalit, morálně-volních hodnot a etických zásad při práci s klientem. 

Výsledek 3: 

▪ Charakterizuje fázi kontaktu a navázání spolupráce s klientem, fázi diagnostiky potřeb klienta a následné 

shromáždění klíčových informací. 

Výsledek 4: 

▪ Provede fázi intervence, podle typu klienta a zjištěných faktů sáhne k přiměřeným metodám zásahu a 

navrhne vhodné řešení. 
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Výsledek 5: 
▪ Definuje základní role sociálního pracovníka - poskytovatel služeb, poradce a terapeut, manažer apod. 

Postupy hodnocení: 

- Písemný test – 40%  

- Průbežné hodnocení – 40%  

- Aktivita ve výuce – 20%  

Doporučená studijní literatura: 

Havrdová, Z.: Kompetence v praxi sociální práce. Praha 1999.  

Kahoun, V. a kol.: Sociální zabezpečení - vybrané kapitoly. Triton, Praha 2009. 
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název předmětu: Zdravotní nauka 

ročník: I. celkem 

počet hodin: 4 4 

POJETÍ PŘEDMĚTU 

Obecné cíle předmětu 

Předmět zdravotní nauka obsahuje učivo, které má žáky vybavit znalostmi z anatomie, fyziologie a 

patologie člověka. Předmět rozvíjí a upevňuje znalosti žáků o stavbě a funkci jednotlivých orgánů a 

orgánových soustav, součástí tohoto předmětu jsou i základy první pomoci. Nabyté poznatky uplatní 

žák ve svém oboru, ale i v běžném životě. 

Ve výuce se využívá znalostí získaných v předmětu základy přírodních věd – část biologie 

(koordinace s tímto předmětem je nezbytná) a zároveň vytváří odborný základ pro předmět 

pečovatelství. 

Charakteristika učiva 

Učivo je rozděleno do jednotlivých modulů, které se dále člení do jednotlivých lekcí. Vyučovací 

předmět zdravotní nauka poskytuje žákům informace o stavbě a fungování lidského organismu. Žáci 

se postupně seznamují s fylogenezí člověka, s anatomií, fyziologií a patologií jednotlivých orgánových 

soustav, jako jsou soustava kosterní, svalová, dýchací, kůže, oběhová, trávicí, vylučovací, pohlavní, 

endokrinní, nervová, také se smyslovými orgány, s rozmnožováním, růstem a vývojem, včetně 

dědičnosti a proměnlivosti. V druhém ročníku jsou žáci seznámeni s tématem péče o fyzické a duševní 

zdraví, s vybranými onemocněními se sociálním dopadem a důležitou součást tohoto předmět jsou 

také základy první pomoci a resuscitace. 

Tento předmět vychází z oblasti vzdělávání RVP – Sociálně – výchovná činnost. 

Pojetí výuky 

 Předmět je strukturován do modulů: kód roč. poč. hod. 

1. Buňka, tkáně, kosterní a svalová soustava – anatomie, 

fyziologie, patologie 

SO/ZN/M01 1. 16 

2. Kůže, dýchací soustava, oběhová soustava, trávicí – 

anatomie, fyziologie a patologie 

SO/ZN/M02 1. 16 

3. Vylučovací, endokrinní, pohlavní soustava, 

rozmnožování – anatomie, fyziologie a patologie 

SO/ZN/M03 1. 32 

4. Dědičnost, proměnlivost růst a vývoj SO/ZN/M04 1. 10 

5. Nervová soustava, smyslové orgány – anatomie, 

fyziologie, patologie 

SO/ZN/M05 1. 22 

6. Péče o fyzické a duševní zdraví, nemoci se sociálním 

dopadem 

SO/ZN/M06 1. 12 

7. Základy první pomoci a resuscitace SO/ZN/M07 1. 20 

Formy výuky: 

- Frontální vyučování 
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- Skupinová, individuální 

Metody výuky: 

- výklad podporovaný ukázkami za použití multimediální techniky 

- Motivační, výkladové, opakovací metody, slovní, samostatná práce žáků 

Využívání odborné publikace, referátů, pomůcek – anatomické modely, plakáty, 3D obrázky, 

výuku lze též doplnit exkurzemi, besedami s odborníky 

Hodnocení výsledků žáků 

- Vědomostní test po ukončení jednotlivých modulů 

- Průběžné ústní a písemné hodnocení žáků 

- Samostatná práce žáků – aktivita v hodinách, referáty, seminární práce, vyhledávání odborných 

informací 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

Klíčové kompetence: 

Kompetence k učení – Vzdělávání směřuje k tomu, aby byl žák schopen efektivně se učit, 

vyhodnocoval dosažené výsledky a stanovil si potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání s porozuměním, 

poslouchal mluvené projevy, pořizoval si poznámky a hodnotil pokrok při dosahování cílů svého 

učení. 

Komunikativní kompetence – žák věcně, správně a srozumitelně zpracovává přiměřené náročné texty 

na odborná témata, dokáže prezentovat výsledky své práce, používá odborné názvosloví. 

Kompetence k ICT – sledování odborných informací a trendů v oblasti zdraví, nemoci a první pomoci. 

Průřezová témata: 

Člověk a svět práce – žák bude schopen aktivně vyhledávat nové informace ze svého oboru, aplikovat 

získané poznatky, pěstovat kladný vztah k oboru 

Občan v demokratické společnosti – cílevědomé úsilí o dobré znalosti a dovednosti žáka, žák bude 

schopen přijímat odpovědnost za vlastní rozhodování a jednání a vytrvale rozvíjet své odborné 

dovednosti. 

Preferovat takový způsob života, aby byl zdravý, co nejvíce eliminovat zdraví ohrožující situace, 

návyky, činnosti, v denním režimu využívat pravidelné pohybové aktivity a dbát na celoživotní péči o 

zdraví. 

Doporučená literatura 

DYLEVSKÝ, I. Somatologie - Učebnice pro zdravotnické školy a bakalářské studium. Olomouc: 

EPAVA, 2000 

NOVOTNÝ, I. Biologie člověka. Praha: FORTUNA, 2003 

DYLEVSKÝ, I. Základy anatomie a fyziologie člověka. Olomouc: EPAVA, 1995 

KELNAROVÁ, J. a kol. První pomoc I., II. – pro studenty zdravotnických oborů. Praha: Grada 

publishing, 2007 

HOLIBKOVÁ, A., LAICHMAN, S Přehled anatomie člověka, Olomouc: Vydavatelství univerzity 

Palackého, 1996 
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PŘEDMĚT ZDRAVOTNÍ NAUKA 

Název modulu: 
Buňka, tkáně, kosterní a 
svalová soustava – anatomie, 
fyziologie, patologie 

Kód modulu: SO/ZN/M01 

Délka modulu: 16 hodin Platnost od: 1. 9. 2017 

Typ modulu: Povinný Pojetí modulu: Teoretický  

Vstupní předpoklady: Vstupní modul 

Charakteristika modulu:  
Ve vstupním modulu předmětu zdravotní nauka jsou žáci seznámeni se stavbou buněk, stavbou a funkcemi tkání, 

orgánů a organismu. Dále se seznamují se základní stavbou kostí, rozdělení kostí v těle, s pojmy kostní dřeň, 

spojení kostí, se základní patologií kosterní soustavy. 

V poslední části jsou seznámeni se svalovou soustavou – rozdělení, druhy, funkce, taktéž se základní patologií 

svalové soustavy. 

Předpokládané výsledky vzdělávání: 

 Žák: 

1. Popíše stavbu a funkci buňky a tkání, pojmenuje základní buňku jednotlivých tkání 

2. Popíše základní stavbu kostí, rozdělení kostí, spojení kostí 

3. Pojmenuje jednotlivé kosti na lidském těle 

4. Popíše základní stavební a funkční jednotku svalu, rozliší kosterní, hladkou a srdeční svalovinu 

5. Popíše a pojmenuje jednotlivé svaly lidského těla 

6. Charakterizuje základní onemocnění kosterní a svalové soustavy 

Obsah modulu je strukturován do jednotlivých lekcí:  

1. lekce Buňka – stavba, funkce  

2. lekce Tkáně – stavba, funkce, druhy, orgán, orgánová soustava, organismus  

3. lekce Kosti – stavba, rozdělení, růst, spojení kostí, jednotlivé kosti na lidském těle  

4. lekce Svalová soustava – stavba, základní jednotka, druhy, rozdělení   

5. lekce Základní onemocnění kosterní a svalové soustavy  

Doporučené postupy výuky: 

Frontální vyučování, prezentace, diskuze, použití výukových map, ilustrací, použití modelu kostry a 

multimediální techniky 

Kritéria hodnocení: 

Výsledek 1: 

▪ Popíše stavbu a funkci buňky 

▪ Popíše stavbu, funkci, rozdělení jednotlivých tkání, pojmenuje základní buňku jednotlivých tkání 

Výsledek 2: 

▪ Popíše stavbu kostí, spojení kostí 

▪ Vysvětlí růst kostí 

Výsledek 3: 

▪ Pojmenuje a rozliší kosti páteře, hrudníku, lebky 

▪ Pojmenuje a rozliší kosti horní a dolní končetiny 

Výsledek 4: 

▪ Popíše stavbu svalu, vyjmenuje rozdíly mezi kosterní, hladkou a srdeční svalovino 

Výsledek 5: 
▪ Vyjmenuje a popíše jednotlivé svaly těla - svaly hlavy, krku, břicha, zad, horní a dolní končetiny 

Výsledek 6: 
▪ Vyjmenuje a charakterizuje základní onemocnění svalové a kosterní soustavy 
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Postupy hodnocení: 

- Vědomostní test 40 %  

- Aktivita ve výuce 20 %  

- Průběžné hodnocení – ústní, písemné 40 %  

Doporučená studijní literatura: 

viz. výše u předmětu 
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PŘEDMĚT ZDRAVOTNÍ NAUKA 

Název modulu: 

Kůže, dýchací soustava, 
oběhová soustava, trávicí 
– anatomie, fyziologie a 
patologie 

Kód modulu: SO/ZN/M02 

Délka modulu: 16 hodin Platnost od: 1. 9. 2017 

Typ modulu: Povinný 
Pojetí 
modulu: 

Teoretický  

Vstupní předpoklady: Splnění předešlého modulu 

Charakteristika modulu: 

V druhém modulu taktéž prvního ročníku jsou žáci seznámeni s dalšími systémy lidského těla, a to konkrétně 

s dýchací, oběhovou a trávicí soustavou, a s důležitým orgánem lidského těla, s kůží. 

U všech těchto soustav jsou seznámeni s její stavbou, funkcí a onemocněním. 

Předpokládané výsledky vzdělávání: 

 Žák: 

1. Popisuje stavbu a funkce kůže, vyjmenuje přídatné kožní orgány a popíše funkci potu a mazu 

2. Rozlišuje vnitřní a vnější dýchání, popisuje stavbu a funkci jednotlivých oddílů dýchací soustavy 

3. Definuje pojem vitální kapacita plic a dechový objem, charakterizuje onemocnění dýchacího 

systému 

4. Popisuje malý a velký krevní oběh a mízní systém, charakterizuje pojem krev a její složení, popíše 

krevní skupiny 

5. Charakterizuje funkci mízního systému 

6. Uvádí základní onemocnění oběhového a mízního systému 

7. Vysvětlí pojem trávení, vstřebávání, odstraňování a popisuje stavbu a funkci jednotlivých oddílů 

trávicí soustavy 

8. Charakterizuje základní onemocnění trávicího systému 

Obsah modulu je strukturován do jednotlivých lekcí:  

1. lekce Kůže – stavba, činnost, přidatné kožní orgány, funkce potu a mazu  

2. lekce Dýchání – zevní, vnitřní, jednotlivé oddíly dýchací soustavy  

3. lekce Vitální kapacita plic, dechový objem, onemocnění dýchací soustavy  

4. lekce Krev – složení, funkce, krevní skupiny, Rh faktor  

5. lekce Malý a velký oběh, srdce, mízní systém  

6. lekce Onemocnění oběhového a mízního systému  

7. lekce Trávicí soustava – oddíly, funkce, onemocnění  

Doporučené postupy výuky: 

Frontální výuka, výklad je doplněný použitím multimediální techniky, ilustracemi, výukovými mapami 

Prezentace, diskuze 

Kritéria hodnocení: 

Výsledek 1: 

▪ Popíše stavbu a funkci kožní soustavy, vyjmenuje přidatné kožní orgány a popíše jejich funkci 

▪ Vysvětlí funkci potu a mazu, charakterizuje základní onemocnění kožní soustavy 

Výsledek 2: 

▪ Vysvětlí rozdíl mezi vnitřním a vnějším dýcháním a význam dýchacího systému 

▪ Popíše stavbu a funkci jednotlivých oddílů dýchací soustavy 

Výsledek 3: 

▪ Vyjmenuje a charakterizuje základní onemocnění dýchacího sytému 



 
Vyšší odborná škola DAKOL a 

Střední škola DAKOL, o.p.s., 

735 72 Petrovice u Karviné 570 

Zřizovatel: Mgr. Jaroslav Dadok, Mgr. Vladimír Kolder 

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

Kód a název oboru vzd.: 75-41-M/01 Sociální činnost 
Délka a forma studia: jednoleté denní studium 

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Datum platnosti ŠVP: od 1. 9. 2017. 

 

 115 

▪ Definuje pojem vitální kapacita plic a dechový objem 

Výsledek 4: 

▪ Definuje pojem krev a vyjmenuje její složky, popíše funkci srdce, vysvětlí pojem krevní skupiny 

▪ Vysvětlí pojem Rh faktor 

▪ Popíše malý a velký krevní oběh 

Výsledek 5: 
▪ Předvede na modelu umístění mízních uzlin a charakterizuje funkci mízního systému 

Výsledek 6: 
▪ Charakterizuje základní onemocnění oběhové a mízní soustavy 

Výsledek 7: 
▪ Definuje procesy trávení, vstřebávání a odstraňování 

▪ Popíše význam a funkci dutiny ústní a hltanu 

▪ Popíše význam jícnu, žaludku, tenkého střeva, tlustého střeva, konečníku, jater, slinivky břiš 

Výsledek 8: 
▪ Charakterizuje základní onemocnění trávicího systému 

Postupy hodnocení: 

- Vědomostní test 40 %  

- Aktivita v hodinách 20 %  

- Průběžné hodnocení – ústní, písemné 40 %  

Doporučená studijní literatura: 

viz. výše u předmětu 
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PŘEDMĚT ZDRAVOTNÍ NAUKA 

Název modulu: 

Vylučovací, endokrinní, 
pohlavní soustava, 
rozmnožování – anatomie, 
fyziologie a patologie 

Kód modulu: SO/ZN/M03 

Délka modulu: 32 hodin Platnost od: 1. 9. 2017 

Typ modulu: Povinný 
Pojetí 
modulu: 

Teoretický  

Vstupní předpoklady: Splnění předešlých modulů 

Charakteristika modulu: 

V modulu jsou žáci seznámeni se stavbou, funkcí a onemocněním vylučovacího systému, endokrinní soustavy a 

soustavy pohlavní, jak mužské tak ženské. Dále jsou v souvislosti s pohlavní soustavou seznámeni s pojmy 

menstruační cyklus a rozmnožování. 

Předpokládané výsledky vzdělávání: 

 Žák: 

1. Popisuje stavbu a funkci jednotlivých oddílů vylučovací soustavy 

2. Uvádí onemocnění vylučovací soustavy 

3. Vyjmenuje žlázy s vnitřní sekrecí, popíše jejich umístění na těle a jejich funkci 

4. Charakterizuje základní endokrinologická onemocnění 

5. Popisuje stavbu a funkci ženských a mužských pohlavních orgánů 

6. Charakterizuje fáze menstruačního cyklu, spermiogenezi, oogenezi a průběh oplození 

7. Popíše základní onemocnění pohlavních orgánů a pohlavně přenosné onemocnění 

Obsah modulu je strukturován do jednotlivých lekcí:  

1. lekce Stavba a funkce jednotlivých částí vylučovací soustavy, nefron  

2. lekce Onemocnění vylučovací soustavy  

3. lekce Endokrinologie – typy, funkce, onemocnění  

4. lekce Ženské pohlavní orgány – stavba, funkce  

5. lekce Mužské pohlavní orgány – stavba, funkce  

6. lekce Menstruační cyklus, oogeneze, spermiogeneze, oplození  

7. lekce Onemocnění pohlavních orgánů a pohlavně přenosné onemocnění  

Doporučené postupy výuky: 

Výklad doplněný prezentací obrázků v anatomickém atlase, multimediální technikou, výukovými mapami 

Frontální vyučování, diskuze 

Kritéria hodnocení: 

Výsledek 1: 

▪ Popíše stavbu a vysvětlí funkci jednotlivých oddílů vylučovací soustavy 

▪ Popíše nefron jako základní stavební a funkční jednotku vylučovací soustavy 

Výsledek 2: 

▪ Vyjmenuje a charakterizuje základní onemocnění vylučovací soustavy 

▪  

Výsledek 3: 

▪ Na modelu lidského těla ukáže umístění jednotlivých žláz s vnitřní sekrecí 

▪ Popíše funkci žláz s vnitřní sekrecí 

Výsledek 4: 

▪ Charakterizuje základní onemocnění endokrinní soustavy 

Výsledek 5: 
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▪ Popíše stavbu a funkci ženských a mužských pohlavních orgánů 

Výsledek 6: 
▪ Popíše fáze menstruačního cyklu 

▪ Vysvětlí pojmy spermiogeneze, oogeneze a popíše průběh oplození 

Výsledek 7: 
▪ Charakterizuje záněty a nádory pohlavních orgánů 

▪ Vyjmenuje a popíše pohlavně přenosná onemocnění 

Postupy hodnocení: 

- Vědomostní test 40 %  

- Aktivita v hodinách 10 %  

- Průběžné hodnocení – písemné, ústní – 30 %  

- Seminární práce – 20 %  

Doporučená studijní literatura: 

Viz úvod u předmětu 
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PŘEDMĚT ZDRAVOTNÍ NAUKA 

Název modulu: 
Dědičnost, proměnlivost růst 
a vývoj 

Kód modulu: SO/ZN/M04 

Délka modulu: 10 hodin Platnost od: 1. 9. 2017 

Typ modulu: Povinný Pojetí modulu: Teoretický  

Vstupní předpoklady: Splnění předešlých modulů 

Charakteristika modulu: 

Úvodní modul druhého ročníku popisuje žákům pojmy dědičnost, genetika, vysvětluje význam dědičnosti pro 

člověka. V druhé části modulu jsou žáci seznámeni s vývojovými obdobími člověka. 

Předpokládané výsledky vzdělávání: 

 Žák: 

1. Vyjmenuje a vysvětlí základní genetické pojmy 

2. Vyjmenuje některé genetické choroby 

3. Rozdělí období lidského života dle věku a jednotlivé etapy charakterizuje 

Obsah modulu je strukturován do jednotlivých lekcí:  

1. lekce Dědičnost a proměnlivost  

2. lekce Dědičné choroby  

3. lekce Vývojová období člověka – nitroděložní, novorozenecké, kojenecké, batolecí, předškolní, 

puberta, dospívání, dospělost, stáří 
 

Doporučené postupy výuky: 

Výklad doplněný multimediální technikou 

Kritéria hodnocení: 

Výsledek 1: 

▪ Popíše pojem genetik, dědičnost, gen, alela, DNA RNA 

Výsledek 2: 

▪ Charakterizuje základní genetická onemocnění 

Výsledek 3: 

▪ Popíše jednotlivá vývojová období lidského života  

▪ Popíše, co je pro každé vývojové období charakteristické 

Postupy hodnocení: 

- Vědomostní test - 40 %  

- Průběžné hodnocení písemné, ústní – 40 %  

- Aktivita v hodinách – 20 %  

Doporučená studijní literatura: 

Viz úvod u předmětu 
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PŘEDMĚT ZDRAVOTNÍ NAUKA 

Název modulu: 
Nervová soustava, smyslové 
orgány – anatomie, 
fyziologie, patologie 

Kód modulu: SO/ZN/M05 

Délka modulu: 22 hodin Platnost od: 1. 9. 2017 

Typ modulu: Povinný Pojetí modulu: Teoretický 

Vstupní předpoklady: Splnění předešlých modulů 

Charakteristika modulu: 

Modul žáky seznamuje se stavbou a funkcí neuronu, s CNS – mozek, páteřní mícha, s PNS – mozkové, míšní, 

vegetativní nervy. Dále jsou seznámeni se smyslovými orgány – receptory. 

V tomto modulu jsou také žáci seznámeni se spánkem, jeho poruchami a s vědomím a jeho poruchami. 

Předpokládané výsledky vzdělávání: 

 Žák: 

1. Charakterizuje stavbu a funkci nervové soustavy 

2. Rozliší CNS a PNS, zařazuje jednotlivé oddíly do těchto částí 

3. Popisuje mozkové nervy a funkci vegetativních nervů 

4. Rozdělí jednotlivé receptory a charakterizuje veškeré smyslové orgány 

5. Charakterizují pojmy spánek a vědomí a popíší jejich poruchy 

Obsah modulu je strukturován do jednotlivých lekcí:  

1. lekce Nervová soustava – stavba a funkce neuronu, reflexní oblouk  

2. lekce CNS – páteřní mícha a mozek  

3. lekce PNS – mozkové, míšní, vegetativní nervy  

4. lekce Receptory – rozdělení, smyslové orgány  

5. lekce Spánek – poruchy  

6. lekce Vědomí – poruchy  

Doporučené postupy výuky: 

Frontální výklad, doplněn multimediální technikou a výukovými modely, diskuze, prezentace 

Kritéria hodnocení: 

Výsledek 1: 

▪ Popíše stavbu a funkci neuronu 

▪ Vysvětlí reflexní oblouk, podmíněné a nepodmíněné reflexy 

Výsledek 2: 

▪ Vysvětlí rozdíl mezi CNS a PNS 

▪ Popíše stavbu a funkci páteřní míchy a všech části mozku 

Výsledek 3: 

▪ Popíše mozkové nervy 

▪ Vysvětlí funkci vegetativních nervů 

Výsledek 4: 

▪ Rozliší funkci jednotlivých receptorů 

▪ Popíše stavbu a funkci smyslových orgánů 

Výsledek 5: 
▪ Charakterizuje pojem spánek, vyjmenuje fáze spánku a popíše jeho poruchy 

▪ Popíše stav vědomí, rozděluje a charakterizuje jednotlivé poruchy vědomí 

Postupy hodnocení: 
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- Vědomostní test 40 %  

- Průběžné hodnocení ústní, písemné 40 %  

- Aktivita v hodinách 20 %  

Doporučená studijní literatura: 

viz. v úvodu 
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PŘEDMĚT ZDRAVOTNÍ NAUKA 

Název modulu: 
Péče o fyzické a duševní 
zdraví, nemoci se sociálním 
dopadem 

Kód modulu: SO/ZN/M06 

Délka modulu: 12 hodin Platnost od: 1. 9. 2017 

Typ modulu: Povinný Pojetí modulu: Teoretický 

Vstupní předpoklady: Splnění předešlých modulů 

Charakteristika modulu: 

V tomto modulu jsou žáci seznámeni s pojmy zdraví a nemoc, s jednotlivými programy podpory zdraví, 

s determinanty zdraví, s negativními jevy ve společnosti. Dále s pojmem civilizační nemoci a sociálními dopady 

nemocí na člověka. 

Předpokládané výsledky vzdělávání: 

 Žák: 

1. Definuje pojmy zdraví, nemoc, prevence, průběh nemoci, inkubační doba, civilizační nemoci 

2. Charakterizují jednotlivé programy pro podporu zdraví a základní zdravotnické organizace  

3. Popíše jednotlivé determinanty zdraví 

4. Charakterizuje sociální dopad nemoci na člověka 

Obsah modulu je strukturován do jednotlivých lekcí:  

1. lekce Odborná terminologie  

2. lekce Zdravotnické organizace, programy pro podporu zdraví  

3. lekce Determinanty zdraví  

4. lekce Civilizační nemoci  

5. lekce Sociální dopad nemoci na člověka  

Doporučené postupy výuky: 

Frontální výklad, diskuze, samostatná práce 

Kritéria hodnocení: 

Výsledek 1: 

▪ Definuje pojem zdraví, nemoc, prevence nemoci, průběh nemoci, inkubační doba 

▪ Charakterizuje pojem civilizační nemoci 

Výsledek 2: 

▪ Vyjmenuje jednotlivé programy pro podporu zdraví 

▪ Charakterizuje činnost jednotlivých zdravotnických organizací 

Výsledek 3: 

▪ Vyjmenuje determinanty zdraví 

▪ Rozdělí a popíše jednotlivé determinanty 

Výsledek 4: 

▪ Vysvětlí sociální dopad nemoci na člověka 

Postupy hodnocení: 

- Vědomostní test 40 %  

- Průběžné hodnocení – písemné, ústní – 40 %  

- Seminární práce 10 %  

- Aktivita v hodinách 10 %  

Doporučená studijní literatura: 
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KOTULÁN, J. Zdravotní nauky pro pedagogy. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005 

MACHOVÁ, J., KUBÁTOVÁ, D. Výchova ke zdraví. Praha: Grada Publishing, 2009 
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PŘEDMĚT ZDRAVOTNÍ NAUKA 

Název modulu: 
Základy první pomoci a 
resuscitace 

Kód modulu: SO/ZN/M07 

Délka modulu: 20 hodin Platnost od: 1. 9. 2017 

Typ modulu: Povinný  Pojetí modulu: Kombinovaný 

Vstupní předpoklady: Splnění předešlých modulů 

Charakteristika modulu: 

V posledním modulu druhého ročníku a v podstatě předmětu Zdravotní nauka jsou žáci seznámeni se základy 

první pomoci, jak poskytnout první pomoc osobě ohrožené na zdraví nebo na životě, což je jedna ze základních 

občanských povinností. Tato povinnost je nejen mravním a etickým imperativem, ale také povinností zákonnou. 

Důkladná znalost a praktická dovednost poskytnutí první pomoci je pro zdravotníky a sociální pracovníky více 

než samozřejmostí. 

V tomto modulu budou žákům vysvětleny teoreticky a prakticky předvedeny na resuscitačním modelu zásady 

poskytování první pomoci tak, aby v případě nutnosti uměli pohotově a profesionálně reagovat. 

Předpokládané výsledky vzdělávání: 

 Žák: 

1. Definuje pojem první pomoc, rozlišuje druhy první pomoci, popíše pojem IZS 

2. Charakterizuje změny, které zachránce hodnotí 

3. Uvádí zraněného do stabilizované polohy 

4. Provádí dýchání z úst do úst a resuscitaci (KPCR) 

5. Poskytuje první pomoc při krvácení, zlomeninách a poranění měkkých tkání a poranění elektrickým 

proudem 

6. Definuje pojem termická traumata, vyjmenuje stupně hloubky popálení, popíše postup ošetření popálenin 

7. Charakterizuje druhy obvazu, předvádí obvazovou techniku 

Obsah modulu je strukturován do jednotlivých lekcí:  

1. lekce Obecné zásady, definice, význam a rozdělení první pomoci, IZS – složky  

2. lekce Orientační vyšetření zraněného zachráncem (stav vědomí, dýchání, krevní oběh)  

3. lekce Stabilizovaná poloha, KPCR  

4. lekce První pomoc při zlomeninách, krvácení, poranění měkkých tkání a elektrickým proudem  

5. lekce Termická traumata  

6. lekce Obvazy a obvazová technika  

Doporučené postupy výuky: 

Frontální vyučování, prezentace, praktická ukázka, použití didaktických pomůcek k PP  

Kritéria hodnocení: 

Výsledek 1: 

▪ Definuje pojem první pomoc a rozdělí druhy první pomoci 

▪ Vysvětlí pojem IZS, vyjmenuje jeho složky 

Výsledek 2: 

▪ Zhodnotí zdravotní stav zraněného především v oblasti životně důležitých funkcí (na modelové situaci) 

Výsledek 3: 

▪ Popíše a demonstruje stabilizovanou polohu na spolužákovi 

▪ Vysvětlí význam stabilizované polohy a popíše situace, ve kterých tato poloha není vhodná 

Výsledek 4: 

▪ Vysvětlí postup při poskytování první pomoci, popíše zásady neodkladné KPCR 

▪ Předvede KPCR na resuscitačním modelu v odborné učebně 
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Výsledek 5: 
▪ Popíše a předvede na modelové situaci první pomoc při zlomeninách, krvácení, poranění měkkých tkání a 

úrazem elektrickým proudem 

Výsledek 6: 
▪ Definuje pojem termická traumata, vyjmenuje stupně a příklady ošetření popálenin a poranění elektrickým 

proudem, poskytne první pomoc při poleptání, postižení chladem a poranění bleskem 

Výsledek 7: 
▪ Definuje zásady při práci s obvazy a jejich přikládání, předvede správnou obvazovou techniku na 

spolužákovi, popíše rizika spojená s nesprávným přiložením obvazu 

Postupy hodnocení: 

- Vědomostní test - 40%  

- Průběžné hodnocení – ústní, písemné, praktické – 40 %  

- Aktivita v hodinách 20 %  

Doporučená studijní literatura: 

KELNAROVA, J., TOUFAROVÁ, J., SEDLÁČKOVÁ, J., ČÍKOVÁ, Z. První pomoc I, II pro studenty 

zdravotních oborů. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007 

BYDŽOVSKÝ, J. První pomoc. Praha: Grada Publishing, a.s., 2001 

RATHAUSKÝ, Z. Kapesní průvodce krizových situací doma i v zahraničí. Praha: Centrum pro bezpečný stát, 

o.s., 2008 
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název předmětu: SOCIÁLNÍ AKTIVIZACE KLIENTŮ 

ročník: I. celkem 

počet hodin: 2 2 

POJETÍ PŘEDMĚTU 

Obecné cíle předmětu 

Seznámit žáky s hlavními terapiemi, jejichž prostřednictvím dochází k sociální aktivizaci klientů 

v různých zařízeních, s cíli, prostředky a postupy terapií. Současně žáci některé z dovedností zkouší 

přímo v rámci vyučovacích hodin. Součástí předmětu je znalost základní lékařské terminologie, 

rozpoznání základních chorobných příznaků, jakož i účinky jednotlivých terapií, jak v rovině léčebné, 

tak i v preventivní. 

Předmět sociální aktivizace klientů tvoří část teoretického základu pro dovednosti, které má žák 

prakticky aplikovat v ošetřovatelské praxi. 

Charakteristika učiva 

Žáci se seznamují s významem předmětu sociální aktivizace klientů a s jeho propojením s ostatními 

obory. Celek základní terapie zahrnuje tři nejčastěji využívané terapie (ergoterapie, muzikoterapie, 

zooterapie) a jejich podobory (ergoterapie pro dospělé, pro seniory, pro děti, ergoterapie v domácnosti, 

v lékařských zařízeních; muzikoterapie relaxační, aktivační; zooterapie: canisterapie, hipoterapie, 

felinoterapie). 

Do celku umění patří práce s různými typy materiálů (kreslení, malování, grafika, modelování, ruční 

práce) včetně technik používaných při výzdobě domova či sezónní výzdobě. Dále se zde řadí umění 

literární a dramatické (četba, recitace, vyprávění, divadlo, film, rozhlas, rozhovory o umění). 

Část relaxační techniky jednak studenty vede k pochopení termínu relaxace, jednak zahrnuje 

terapeutické relaxační metody, např. autogenní trénink, meditace. 

Oblast vzdělávání vychází ze vzdělávacího okruhu RVP – obory základu poskytování ošetřovatelské 

péče. 

Pojetí výuky 

 Předmět je strukturován do modulů: 
kód ročník počet 

hodin 

1. Základní terapie SO/SAK/M01 1. 32 

2. Umění SO/SAK/M02 1. 16 

3. Relaxační techniky SO/SAK/M03 1. 16 

Formy výuky: 

- Frontální vyučování, praktické vyučování 

- Skupinové, individuální 

Metody výuky: 

- Výklad je doplněn praktickými ukázkami učitele a praktickým procvičováním žáky. 

- Využívá se samostatné práce žáků s dostupnými informačními zdroji (internet, odborná 

literatura apod.) formou doplňujících referátů. 
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Hodnocení výsledků žáků 

- Žáci jsou hodnoceni v souladu s platným klasifikačním řádem školy, a to nejméně jednou 

z každého tematického celku. 

- Při písemném a ústním zkoušení je kladen důraz na porozumění poznatkům, jejich interpretaci a 

přesné vyjadřování pomocí odborných termínů. 

- Hodnocení se provádí v kombinaci písemného a ústního zkoušení. 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

Klíčové kompetence: 

Kompetence k učení – Vzdělávání směřuje k tomu, aby byl žák schopen efektivně se učit, 

vyhodnocoval dosažené výsledky a stanovil si potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání s porozuměním, 

poslouchal mluvené projevy, pořizoval si poznámky a hodnotil pokrok při dosahování cílů svého 

učení. 

Komunikativní kompetence – žák věcně, správně a srozumitelně zpracovává přiměřené náročné texty 

na odborná témata, dokáže prezentovat výsledky své práce, používá odborné názvosloví 

Kompetence k ICT – sledování odborných trendů v této odborné oblasti 

Průřezová témata: 

Člověk a svět práce – žák bude schopen aktivně vyhledávat nové informace ze svého oboru, aplikovat 

získané poznatky, pěstovat kladný vztah k oboru 

Občan v demokratické společnosti – cílevědomé úsilí o dobré znalosti a dovednosti žáka, žák bude 

schopen přijímat odpovědnost za vlastní rozhodování a jednání a vytrvale rozvíjet své odborné 

dovednosti. 

Preferovat takový způsob, aby byl zdravý, co nejvíce eliminovat zdraví ohrožující situace, návyky, 

činnosti, v denním režimu využívat pravidelné pohybové aktivity a dbát na celoživotní péči o zdraví. 

Doporučená literatura 

JELÍNKOVÁ, J. a kol. Ergoterapie. Praha: Portál, 2009 

KANTOR, J. LIPSKÝ, M. WEBER, J. Základy muzikoterapie. Praha: Grada, 2009 

HALPERN, S. LINGERMAN, H. A. Muzikoterapie. Praha: Eko-konzult, 2005 

VELEMÍNSKÝ, M. a kol. Zooterapie ve světle objektivních poznatků. České Budějovice: Dona, 2008 

GALAJDOVÁ, L. Pes lékařem lidské duše aneb Canisterapie. Praha: Grada, 1999 

HOLLÝ, K. HORNÁČEK, K. Hipoterapie – Léčba pomocí koně. Ostrava: Montanex, 2005 

BARFFOVÁ, U. BURKHARDTOVÁ, I. Velká kniha pro malé mistry. Praha: Knižní klub, 1995 

BARFFOVÁ, U. BURKHARDTOVÁ, I. MAIEROVÁ, J. Velká kniha pro malé mistry 2. Praha: Knižní klub, 

1996 

VONDROVÁ, P. Výtvarné techniky pro děti. Praha: Portál, 2007 

THULLEROVÁ, G. Jak je poznáme? Umění a kýč. Praha: Knižní klub, 2007 

SOCHROVÁ, M. Literatura v kostce pro střední školy. Praha: Fragment, 2008 

Autogenní trénink – Cesty k vyrovnanosti a uvolnění. Praha: Svojtka&Co., 2008 

CAYCE, E. Zázrak jménem meditace. Praha: Eko-konzult, 2009 

WILKS, N. Tajenství meditace. Praha: Eko-konzult, 2000 

CAPPONI, V. Sám sobě psychologem. Praha: Grada, 2003 
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PŘEDMĚT SOCIÁLNÍ AKTIVIZACE KLIENTŮ 

Název modulu: Základní terapie Kód modulu: SO/SAK/M01 

Délka modulu: 32 hodin Platnost od: 1. 9. 2017 

Typ modulu: Povinný Pojetí modulu: Teoretické 

Vstupní předpoklady: Nejsou požadovány žádné speciální vědomosti. 

Charakteristika modulu: 

Modul zahrnuje seznámení s předmětem sociální aktivizace klientů, se základními terapiemi využívanými 

v praxi, s jejich cíli, prostředky a postupy. 

Předpokládané výsledky vzdělávání: 

 Žák: 

1. Charakterizuje obor sociální aktivizace klientů a vysvětlí podstatu tohoto předmětu 

2. Vyjmenuje terapie, které se při sociální aktivizaci klientů využívají 

3. Vyjmenuje klinické i jiné obory, v rámci nichž se terapie používají, zároveň choroby a stavy, při nichž jsou 

terapie indikovány 

4. Používá základní odbornou terminologii a popíše léčebné i preventivní účinky terapií na člověka 

Obsah modulu je strukturován do jednotlivých lekcí:  

1. lekce Náplň oboru, souvislost s ostatními lékařskými obory  

2. lekce Ergoterapie  

3. lekce Muzikoterapie  

4. lekce Zooterapie: 1. Canisterapie, 2. Hipoterapie, 3. Felinoterapie  

Doporučené postupy výuky: 

Frontální vyučování, moderní formy výuky – prezentace, diskuze. 

Kritéria hodnocení: 

Výsledek 1: 

▪ Charakterizuje obor sociální aktivizace klientů 

▪ Definuje podstatu a obsah tohoto předmětu 

Výsledek 2: 

▪ Vyjmenuje typy terapií, jež se při sociální aktivizaci klientů využívají 

Výsledek 3: 

▪ Vyjmenuje obory, v jejichž rámci se terapie používají 

▪ Vyjmenuje indikace pro terapie 

Výsledek 4: 

▪ Používá odbornou terminologii – vysvětlí pojem zdraví, nemoc, prevence, kompenzace aj. 

▪ Vysvětlí rozdíl mezi léčebnými a preventivními terapiemi a popíše jejich účinky 

Postupy hodnocení: 

- Vědomostní testy (minimálně 3 u tohoto modulu) 60 %  

- Aktivita ve výuce 20 %  

- Účast ve výuce  

- Průběžné ústní a písemné hodnocení 20 %  

Doporučená studijní literatura: 

JELÍNKOVÁ, J. a kol. Ergoterapie. Praha: Portál, 2009 

KANTOR, J. LIPSKÝ, M. WEBER, J. Základy muzikoterapie. Praha: Grada, 2009 

VELEMÍNSKÝ, M. a kol. Zooterapie ve světle objektivních poznatků. České Budějovice: Dona, 2008 

MULLER, O. Terapie ve speciální pedagogice. Olomouc: UP v Olomouci, 2005 
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PŘEDMĚT SOCIÁLNÍ AKTIVIZACE KLIENTŮ 

Název modulu: Umění Kód modulu: SO/SAK/M02 

Délka modulu: 16 hodin Platnost od: 1. 9. 2017 

Typ modulu: povinný Pojetí modulu: Teoretický 

Vstupní předpoklady: Splnění předešlých modulů 

Charakteristika modulu: 

Modul charakterizuje oblast umění a její složky. Věnuje se jak teoreticky, tak prakticky různým odvětvím 

(výtvarné umění, hudba, literatura, dramatické umění aj.), seznamuje žáky se základními tvůrčími prvky každého 

z nich. Učí žáky své poznatky využívat v praxi. Osvětluje funkci umění v běžném životě člověka i její místo 

v sociální aktivizaci klientů. 

Předpokládané výsledky vzdělávání: 

 Žák: 

1. Charakterizuje umění, kýč 

2. Vyjmenuje druhy umění a příklady každého z nich 

3. Uvede příklady využití umění při sociální aktivizaci klientů 

4. Pracuje s přírodním materiálem, papírem aj., vypráví o četbě, filmu, divadle 

Obsah modulu je strukturován do jednotlivých lekcí:  

1. lekce Práce s papírem a přírodním materiálem při výzdobě domova a sezónní výzdobě 

(terapeutické účinky, výchovné působení na klienty) 
 

2. lekce Modelování, ruční práce (využití dostupných materiálů – plast, papír, přírodniny, látka aj.)  

3. lekce Literární umění, čtení a jeho účinky na nemocné, besedy o četbě, případně filmu, zapojení 

fantazie (terapeutické účinky) a vypravování vlastních příběhů 
 

4. lekce Dramatické umění (divadlo aktivně – klient v rámci terapie i pasivně – rozhovory o 

zhlédnutých dílech, recitace) 
 

Doporučené postupy výuky: 

Frontální vyučování, praktické vyučování, prezentace, diskuze, aplikace teoretických znalostí do praktických 

dovedností 

Kritéria hodnocení: 

Výsledek 1: 

▪ Vysvětlí pojem umění, jeho historii a objektivní i subjektivní náhledy na něj 

▪ Vysvětlí pojem kýč 

Výsledek 2: 

▪ Vyjmenuje druhy umění 

▪ Uvede příklady každého z nich 

Výsledek 3: 

▪ Definuje dílčí části umění využitelné pro sociální aktivizaci klientů 

▪ Popíše terapeutické účinky na klienty 

Výsledek 4: 

▪ Pracuje s různými materiály, vyrábí, maluje, kreslí, modeluje 

▪ Souvisle vypráví o literatuře, filmu, divadle 

Postupy hodnocení: 

- Vědomostní testy 40 %  

- Aktivita v hodinách, samostatná práce 40 %  

- Průběžné hodnocení – ústní, písemné, praktické 20 %  
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- Účast ve výuce  

Doporučená studijní literatura: 

BARFFOVÁ, U. BURKHARDTOVÁ, I. Velká kniha pro malé mistry. Praha: Knižní klub, 1995 

BARFFOVÁ, U. BURKHARDTOVÁ, I. MAIEROVÁ, J. Velká kniha pro malé mistry 2. Praha: Knižní klub, 

1996 

VONDROVÁ, P. Výtvarné techniky pro děti. Praha: Portál, 2007 

THULLEROVÁ, G. Jak je poznáme? Umění a kýč. Praha: Knižní klub, 2007 

SOCHROVÁ, M. Literatura v kostce pro střední školy. Praha: Fragment, 2008 
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PŘEDMĚT SOCIÁLNÍ AKTIVIZACE KLIENTŮ 

Název modulu: Relaxační techniky Kód modulu: SO/SAK/M03 

Délka modulu: 16 hodin Platnost od: 1. 9. 2017 

Typ modulu: povinný Pojetí modulu: Teoretické 

Vstupní předpoklady: Splnění předešlých modulů 

Charakteristika modulu: 

Modul seznamuje žáky s nutností relaxace jak v běž. životě, tak v rámci léčebných terapií, s možnostmi relaxace 

v domácnosti či v lékařském zařízení, s účinky relaxace na specifické klienty. Nastiňuje systémy jednotl. typů 

relaxace, jejich využití v rámci léčby chorob, závislostí, zmírňování průvodních příznaků poúrazových stavů. 

Předpokládané výsledky vzdělávání: 

 Žák: 

1. Charakterizuje pojem relaxace a vyjmenuje složky 

2. Vysvětlí podstatu autogenního tréninku a řekne postup 

3. Rozdělí typy meditací z různých hledisek a jednotlivé charakterizuje 

4. Vybere společenské hry vhodné pro relaxaci a vysvětlí jejich působení na psychiku 

Obsah modulu je strukturován do jednotlivých lekcí:  

1. lekce Relaxace jako součást každodenního života  

2. lekce Autogenní trénink  

3. lekce Meditace  

4. lekce Společenské hry jako forma relaxace  

Doporučené postupy výuky: 

Frontální vyučování, praktické vyučování, prezentace, diskuze 

Kritéria hodnocení: 

Výsledek 1: 

▪ Charakterizuje pojem relaxace a vyjmenuje, které složky k ní patří 

Výsledek 2: 

▪ Vysvětlí podstatu autogenního tréninku a určí cílové skupiny 

▪ 

▪ 

Postupně jmenuje složky autogenního tréninku v jasně daném pořadí 

Objasní účinky autogenního tréninku 

Výsledek 3: 

▪ Dělí meditaci z hlediska relaxačního, náboženského, filozofického aj. 

▪ Charakterizuje ten který typ meditace a jeho působení 

Výsledek 4: 

▪ Určí dle působení, které hry jsou vhodné pro které klienty 

Postupy hodnocení: 

- Vědomostní test 40 %  

- Aktivita v hodinách 20 %  

- Průběžné hodnocení – ústní, písemné 40 %  

Doporučená studijní literatura: 

Autogenní trénink – Cesty k vyrovnanosti a uvolnění. Praha: Svojtka&Co., 2008 

CAYCE, E. Zázrak jménem meditace. Praha: Eko-konzult, 2009 

WILKS, N. Tajenství meditace. Praha: Eko-konzult, 2000 

CAPPONI, V. Sám sobě psychologem. Praha: Grada, 2003 
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název předmětu: Psychologie ve službách 

ročník: I. celkem 

počet hodin: 2 2 

POJETÍ PŘEDMĚTU 

Obecné cíle předmětu 

Cílem předmětu je osvojení nejdůležitějších informací z oboru psychologie, porozumění základním 

psychologickým pojmům a kategoriím i zákonitostem a vztahům mezi nimi. Žák pochopí podstatu 

výkladu lidských činností z psychologického hlediska, individuální zvláštnosti lidského chování a 

dopad různých sociálních jevů na člověka. Žák uplatní získané poznatky v praktických souvislostech 

v mnoha oblastech soukromého i profesního života. 

Charakteristika učiva 

Psychologie je povinným všeobecně vzdělávacím předmětem z oblasti Sociálních vztahů a 

komunikace, vyučovaným ve všech čtyřech ročnících. Žáci jsou nejdříve seznámeni s předmětem 

psychologie, jejím vývojem a základními psychologickými pojmy. Objektivní poznatky o 

zákonitostech lidské psychiky, psychologických kategoriích a jevech mají přispívat k utváření 

vlastního názoru, pochopení odlišností a překonávání předsudků a pověr. 

Poznatky z oblasti psychologie osobnosti a sociální psychologie pomohou žákům při poznávání a 

hodnocení druhých lidí, usnadní mezilidské vztahy. Žáci se seznámí se základními zásadami 

psychohygieny, uvědomí si vliv činitelů jako je stres, tělesná aktivita, výživa a jiné na lidskou 

psychiku a tedy i chování člověka. Poslední modul je věnován psychopatologickým jevům a 

poruchám. Veškeré získané psychologické poznatky mají žákům prakticky pomáhat v životě.  

Předmět Psychologie ve službách úzce souvisí s předmětem Základy společenských věd a Profesní 

komunikace. 

Pojetí výuky 

 Předmět je strukturován do modulů: kód roč./polol. poč. hod. 

1. Úvod do psychologie SO/PvS/M01 1. 16 

2. Psychické procesy a psychické stavy SO/PvS/M02 1. 16 

3. Osobnost a činnosti člověka SO/PvS/M03 1. 6 

4. Sociální psychologie SO/PvS/M04 1. 6 

5. Ontogenetická psychologie SO/PvS/M05 1. 6 

6. Psychologie nemocných SO/PvS/M06 1. 6 

   7. Duševní hygiena SO/PvS/M07 1. 4 

8. Psychopatologie SO/PvS/M08 1. 4 

Formy výuky: 

- Při výuce je používána forma výkladu, diskuse a skupinové práce 

- Doplněním výuky je použití multimediální techniky 

Metody výuky: 

- Základní metodou výuky je frontální způsob 
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- Řízená diskuse se žáky 

Hodnocení výsledků žáků 

- Žáci jsou průběžně hodnoceni za ústní i písemnou prezentaci znalostí 

- Po dokončení každého modulu bude následovat písemný test 

- Vyučující zohledňuje práci v hodinách, aktivitu a samostatnost žáka, používání správné 

terminologie a schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

Klíčové kompetence: 

Kompetence k učení a Komunikativní kompetence 

Při vyučování psychologie je třeba se zaměřit nejen na zvládnutí teoretických informací, pojmů a  

kategorií, ale  klást důraz na praktické využití těchto poznatků. Důležitá je motivace žáků při výuce, 

diskuse o konkrétních problémech a nasměrování žáků k využití teoretických znalostí v běžném 

životě, zejména při utváření správných sociálních, pracovních i soukromých návyků. 

Průřezová témata: 

Člověk a svět práce - žák bude schopen aktivně vyhledávat nové informace ze svého oboru, aplikovat 

získané poznatky, utvářet a rozvíjet kladný vztah ke zvolenému oboru. 

Člověk v demokratické společnosti - žák je veden k přijetí odpovědnosti za vlastní jednání a 

rozhodování a v rámci zvoleného oboru i k možné odpovědnosti za jiné osoby. 

Doporučená literatura 

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc., Mgr. Daniela Pauknerová- Psychologie obsluhy a služeb, 

nakladatelství Fortuna, 2006 

PhDr. Marie Vacínová, CSc. – Psychologie a společenská výchova, nakladatelství Victoria publishing, 

a.s., 1995 

Mgr. Ladislava Doležalová, Mgr. Marie Vlková- Občanský a společenskovědní základ, Psychologie, 

nakladatelství Computer Media, 2010 
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PŘEDMĚT PSYCHOLOGIE VE SLUŽBÁCH 

Název modulu: Úvod do psychologie Kód modulu: SO/PvS/M01 

Délka modulu: 16 hodin Platnost od: 1. 9. 2017 

Typ modulu: Povinný Pojetí modulu: Teoretický 

Vstupní předpoklady: 
Úvodní modul - nejsou požadovány žádné speciální vědomosti a 
dovednosti 

Charakteristika modulu: 

Modul seznamuje žáky se základními pojmy z oblasti psychologie, 

Předpokládané výsledky vzdělávání: 

 Žák: 

1. Definuje pojem psychologie a rozlišuje jednotlivá psychologická odvětví 

2. Osvojí si pojmy psychika, vědomí, chování a prožívání 

3. Rozlišuje základní determinanty lidské psychiky 

Obsah modulu je strukturován do jednotlivých lekcí:  

1. lekce Úvod do psychologie  

2. lekce Základní psychologické pojmy  

3. lekce Biologický a společenský základ psychiky  

Doporučené postupy výuky: 

Frontální vyučování, diskuse, prezentace 

Využití klasických i moderních metod výuky 

Kritéria hodnocení: 

Výsledek 1: 

▪ Vysvětlí význam a místo psychologie v životě každého člověka 

▪ Vyjmenuje jednotlivá psychologická odvětví 

Výsledek 2: 

▪ Vysvětlí pojmy psychika, vědomí, nevědomí, chování, prožívání  

▪ Rozliší jednotlivé pojmy a vysvětlí vzájemné souvislosti 

Výsledek 3: 

▪ Popíše základní determinanty lidské psychiky 

▪ Vysvětlí vzájemné vztahy mezi jednotlivými determinanty 

Postupy hodnocení: 

- Vědomostní testy- 40 %  

- Aktivita v hodinách- 20 %  

- Průběžné hodnocení- ústní, písemné- 40 %  

Doporučená studijní literatura: 

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc., Mgr. Daniela Pauknerová- Psychologie obsluhy a služeb, nakladatelství 

Fortuna, 2006 

PhDr. Marie Vacínová, CSc. – Psychologie a společenská výchova, nakladatelství Victoria publishing, 1996 

Mgr. Ladislava Doležalová, Mgr. Marie Vlková- Občanský a společenskovědní základ, Psychologie, 

nakladatelství Computer Media, 2010 
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PŘEDMĚT PSYCHOLOGIE VE SLUŽBÁCH 

Název modulu: 
Psychické procesy a psychické 
stavy 

Kód modulu: SO/PvS/M02 

Délka modulu: 16 hodin Platnost od: 1. 9. 2017 

Typ modulu: Povinný Pojetí modulu: Teoretický 

Vstupní předpoklady: Splnění předešlých modulů 

Charakteristika modulu:  

Modul popisuje vliv Centrální nervové soustavy na psychiku člověka, pozornost je věnována zejména 

jednotlivým psychickým procesům a stavům. 

Předpokládané výsledky vzdělávání: 

 Žák: 

1. Popisuje činnost a fungování CNS 

2. Rozumí průběhu a významu jednotlivých psychických procesů 

3. Popisuje fungování základních psychických stavů 

Obsah modulu je strukturován do jednotlivých lekcí:  

1. lekce Centrální nervová soustava  

2. lekce Psychické procesy  

3. lekce Psychické stavy  

Doporučené postupy výuky: 

Frontální vyučování, diskuse, prezentace 

Využití klasických i moderních metod výuky 

Kritéria hodnocení: 

Výsledek 1: 

▪ Vysvětlí pojem CNS, její vliv na psychické jevy 

Výsledek 2: 

▪ Popíše průběh psychických procesů učení, vnímání, myšlení a paměťových procesů 

Výsledek 3: 

▪ Vysvětlí pojmy pozornost, vědomí, strach, stres, bolest, emoce 

Postupy hodnocení: 

- Vědomostní testy- 40 %  

- Aktivita v hodinách- 20 %  

- Průběžné hodnocení- ústní, písemné- 40 %  

Doporučená studijní literatura: 

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc., Mgr. Daniela Pauknerová- Psychologie obsluhy a služeb, nakladatelství 

Fortuna, 2006 

Mgr. Ladislava Doležalová, Mgr. Marie Vlková- Občanský a společenskovědní základ, Psychologie, 

nakladatelství Computer Media, 2010 
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PŘEDMĚT PSYCHOLOGIE VE SLUŽBÁCH 

Název modulu: Osobnost a činnosti člověka Kód modulu: SO/PvS/M03 

Délka modulu: 6 hodin Platnost od: 1. 9. 2017 

Typ modulu: Povinný Pojetí modulu: Teoretický 

Vstupní předpoklady: Splnění předešlých modulů 

Charakteristika modulu: 

Modul popisuje osobnost člověka z hlediska vlastností a dynamiky osobnosti, vysvětluje jednotlivé osobnostní 

pojmy. 

Předpokládané výsledky vzdělávání: 

 Žák: 

1. Definuje pojmy osobnost, struktura osobnosti, rozumí typologii osobnosti  

2. Rozlišuje jednotlivé charakterové vlastnosti 

Obsah modulu je strukturován do jednotlivých lekcí:  

1. lekce Osobnost člověka  

2. lekce Činnosti člověka  

Doporučené postupy výuky: 

Frontální vyučování, diskuse, prezentace 

Využití klasických i moderních metod výuky 

Kritéria hodnocení: 

Výsledek 1: 

▪ Vysvětlí pojem osobnost, struktura osobnosti, dynamika osobnosti. 

▪ Vyjmenuje a popíše nejznámější typologie osobnosti. 

Výsledek 2: 

▪ Popíše druhy charakterových vlastností člověka, strukturu charakteru. 

▪ Vysvětlí pojmy seberegulační vlastnosti, sebeuvědomování, sebepoznávání. 

Postupy hodnocení: 

- Vědomostní testy- 40 %  

- Aktivita v hodinách- 20 %  

- Průběžné hodnocení- ústní, písemné- 40 %  

Doporučená studijní literatura: 

Mgr. Ladislava Doležalová, Mgr. Marie Vlková- Občanský a společenskovědní základ, Psychologie, 

nakladatelství Computer Media, 2010 
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PŘEDMĚT PSYCHOLOGIE VE SLUŽBÁCH 

Název modulu: Sociální psychologie Kód modulu: SO/PvS/M04 

Délka modulu: 6 hodin Platnost od: 1. 9. 2017 

Typ modulu: Povinný Pojetí modulu: Teoretický 

Vstupní předpoklady: Splnění předešlých modulů 

Charakteristika modulu: 

Modul seznamuje žáky se sociální psychologií. Poskytuje žákům informace o sociálních skupinách, sociálních 

vztazích a sociální komunikaci. 

Předpokládané výsledky vzdělávání: 

 Žák: 

1. Používá pojmy socializace, sociální učení, sociální interakce, sociální skupina 

2. Rozeznává sociální role, pozice, vztahy ve skupině 

3. Posuzuje osobnost klienta, volí vhodný způsob komunikace 

Obsah modulu je strukturován do jednotlivých lekcí:  

1. lekce Základy sociální psychologie  

2. lekce Vztahy v sociálních skupinách  

3. lekce Sociální komunikace  

Doporučené postupy výuky: 

Frontální vyučování, diskuse, prezentace 

Využití klasických i moderních metod výuky 

Kritéria hodnocení: 

Výsledek 1: 

▪ Vysvětlí pojmy socializace, sociální učení 

▪ Popíše sociální interakci, percepci a chyby v sociální percepci 

▪ Rozlišuje a charakterizuje jednotlivé typy sociálních skupin 

Výsledek 2: 

▪ Rozliší pojmy sociální role, sociální pozice 

▪ Popíše strukturu sociálních vztahů uvnitř sociální skupiny 

▪ Charakterizuje vztahy v určitých sociálních skupinách 

Výsledek 3: 

▪ Vysvětlí pojem sociální komunikace 

▪ Posoudí osobnost klienta a volí vhodný způsob komunikace 

▪ Ve skupině předvede komunikaci v konkrétních sociálních situacích 

Postupy hodnocení: 

- Vědomostní testy- 40 %  

- Aktivita v hodinách- 20 %  

- Průběžné hodnocení- ústní, písemné- 40 %  

Doporučená studijní literatura: 

PhDr. Marie Vacínová, CSc. – Psychologie a společenská výchova, nakladatelství, Victoria publishing, 1996 

Mgr. Ladislava Doležalová, Mgr. Marie Vlková- Občanský a společenskovědní základ, Psychologie, 

nakladatelství Computer Media, 2010 
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PŘEDMĚT PSYCHOLOGIE VE SLUŽBÁCH 

Název modulu: Ontogenetická psychologie Kód modulu: SO/PvS/M05 

Délka modulu: 6 hodin Platnost od: 1. 9. 2017 

Typ modulu: Povinný Pojetí modulu: Teoretický 

Vstupní předpoklady: Splnění předešlých modulů 

Charakteristika modulu: 

Modul seznamuje žáky s vývojovou psychologií a charakterizuje jednotlivá období, kterými člověk během 

života prochází. 

Předpokládané výsledky vzdělávání: 

 Žák: 

1. Definuje ontogenetický vývoj osobnosti, jeho zákonitosti 

2. Popisuje a charakterizuje jednotlivá vývojová období 

Obsah modulu je strukturován do jednotlivých lekcí:  

1. lekce Ontogenetická psychologie- základní pojmy  

2. lekce Období psychického vývoje od početí do smrti  

Doporučené postupy výuky: 

Frontální vyučování, diskuse, prezentace 

Využití klasických i moderních metod výuky 

Kritéria hodnocení: 

Výsledek 1: 

▪ Vysvětlí pojem a podstatu duševního vývoje 

▪ Rozliší pojmy učení a zrání 

Výsledek 2: 

▪ Vysvětlí ontogenezi a periodizaci psychického vývoje 

▪ Popíše jednotlivá vývojová období 

Postupy hodnocení: 

- Vědomostní testy- 40 %  

- Aktivita v hodinách- 20 %  

- Průběžné hodnocení- ústní, písemné- 40 %  

Doporučená studijní literatura: 

PhDr. Marie Vacínová, CSc. – Psychologie a společenská výchova, nakladatelství Victoria publishing, 1996 

Mgr. Ladislava Doležalová, Mgr. Marie Vlková- Občanský a společenskovědní základ, Psychologie, 

nakladatelství Computer Media, 2010 
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PŘEDMĚT PSYCHOLOGIE VE SLUŽBÁCH 

Název modulu: Psychologie nemocných Kód modulu: SO/PvS/M06 

Délka modulu: 6 hodin Platnost od: 1. 9. 2017 

Typ modulu: Povinný Pojetí modulu: Teoretický 

Vstupní předpoklady: Splnění předešlých modulů 

Charakteristika modulu: 

Popisuje faktory ovlivňující prožívání nemocí, seznamuje s přístupem k těžce nemocným, s psychickými projevy 

starých  a nevyléčitelně nemocných lidí. 

Předpokládané výsledky vzdělávání: 

 Žák: 

1. Popisuje faktory ovlivňující prožívání nemocí 

2. Rozumí psychickým projevům u nevyléčitelných a starých osob 

Obsah modulu je strukturován do jednotlivých lekcí:  

1. lekce Faktory ovlivňující prožívání nemoci  

2. lekce Psychické projevy starých a nevyléčitelných osob  

Doporučené postupy výuky: 

Frontální vyučování, diskuse, prezentace 

Využití klasických i moderních metod výuky 

Kritéria hodnocení: 

Výsledek 1: 

▪ Vyjmenuje a popíše faktory, které ovlivňují prožívání nemocí 

▪ Popíše individuální odlišnosti v prožívání nemocí 

Výsledek 2: 

▪ Vyjmenuje a charakterizuje psychické projevy starých lidí 

▪ Charakterizuje  projevy nevyléčitelně nemocných  

▪ Popíše vztah a přístup  k těmto lidem 

Postupy hodnocení: 

- Vědomostní testy- 40 %  

- Aktivita v hodinách- 20 %  

- Průběžné hodnocení- ústní, písemné- 40 %  

Doporučená studijní literatura: 

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc., Mgr. Daniela Pauknerová- Psychologie obsluhy a služeb, nakladatelství 

Fortuna, 2006 
PhDr. Marie Vacínová, CSc. – Psychologie a společenská výchova, nakladatelství Victoria publishing, 1996 

Mgr. Ladislava Doležalová, Mgr. Marie Vlková- Občanský a společenskovědní základ, Psychologie, 
nakladatelství Computer Media, 2010 
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PŘEDMĚT PSYCHOLOGIE VE SLUŽBÁCH 

Název modulu: Duševní hygiena Kód modulu: SO/PvS/M07 

Délka modulu: 4 hodin Platnost od: 1. 9. 2017 

Typ modulu: Povinný Pojetí modulu: Teoretický 

Vstupní předpoklady: Splnění předešlých modulů 

Charakteristika modulu: 

Modul popisuje základní pojmy oblasti  duševní hygieny, správnou životosprávu, hygienu práce a sociální 

aspekty duševní hygieny. 

Předpokládané výsledky vzdělávání: 

 Žák: 

1. Používá základní pojmy duševní hygieny 

2. Vysvětlí podstatu a jednotlivé oblasti  duševního zdraví 

3. Rozumí sociálním aspektům duševního zdraví 

Obsah modulu je strukturován do jednotlivých lekcí:  

1. lekce Psychohygiena- základní pojmy  

2. lekce Životospráva z hlediska duševní hygieny  

3. lekce Sociální aspekty duševního zdraví, sebevýchova a duševní zdraví  

Doporučené postupy výuky: 

Frontální vyučování, diskuse, prezentace 

Využití klasických i moderních metod výuky 

Kritéria hodnocení: 

Výsledek 1: 

▪ Definuje pojmy psychohygiena, únava, spánek, tréma 

▪ Vymezí užší a širší pojetí duševního zdraví 

Výsledek 2: 

▪ Definuje pojem životospráva 

▪ Popíše jednotlivé vlivy v oblasti psychického zdraví 

▪ Vyjmenuje metody a způsoby relaxace pro zachování duševního zdraví 

Výsledek 3: 

▪ Vyjmenuje sociální aspekty duševního zdraví 

▪ Vyjmenuje a popíše nejběžnější omyly vnímání druhých lidí a jejich důvody 

▪ Vyjmenuje a popíše metody sebepoznávání a sebehodnocení 

Postupy hodnocení: 

- Vědomostní testy- 40 %  

- Aktivita v hodinách- 20 %  

- Průběžné hodnocení- ústní, písemné- 40 %  

Doporučená studijní literatura: 

PhDr. Marie Vacínová, CSc. – Psychologie a společenská výchova, nakladatelství Victoria publishing, 1996 

Mgr. Ladislava Doležalová, Mgr. Marie Vlková- Občanský a společenskovědní základ, Psychologie, 
nakladatelství Computer Media, 2010 
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PŘEDMĚT PSYCHOLOGIE VE SLUŽBÁCH 

Název modulu: Psychopatologie Kód modulu: SO/PvS/M08 

Délka modulu: 4 hodin Platnost od: 1. 9. 2017 

Typ modulu: Povinný Pojetí modulu: Teoretický 

Vstupní předpoklady: Splněn modul M01, M02, M03, M04, M05, M06, M07 

Charakteristika modulu: 

Modul seznamuje žáky s problematikou psychopatologických jevů, jako jsou psychopatologie pozornosti, 

myšlení, volního jednání či osobnosti. 

Předpokládané výsledky vzdělávání: 

 Žák: 

1. Rozumí okruhům psychopatologie, rozlišuje základní pojmy 

2. Rozeznává poruchy paměti, myšlení, emotivity 

3. Charakterizuje pojmy a metody psychoterapie 

Obsah modulu je strukturován do jednotlivých lekcí:  

1. lekce Psychopatologie- definice a předmět  

2. lekce Psychoterapie  

Doporučené postupy výuky: 

Frontální vyučování, diskuse, prezentace 

Využití klasických i moderních metod výuky 

Kritéria hodnocení: 

Výsledek 1: 

▪ Definuje předmět a problematiku psychopatologie 

▪ Definuje pojmy syndrom, symptom, diagnóza 

Výsledek 2: 

▪ Vyjmenuje a popíše poruchy paměti a myšlení 

▪ Vyjmenuje a popíše problémy emotivity 

Výsledek 3: 

▪ Definuje pojem psychoterapie a její význam 

▪ Vyjmenuje jednotlivé metody psychoterapie 

Postupy hodnocení: 

- Vědomostní testy- 40 %  

- Aktivita v hodinách- 20 %  

- Průběžné hodnocení- ústní, písemné- 40 %  

Doporučená studijní literatura: 

PhDr. Marie Vacínová, CSc. – Psychologie a společenská výchova, nakladatelství Victoria publishing, 1996 

Mgr. Ladislava Doležalová, Mgr. Marie Vlková- Občanský a společenskovědní základ, Psychologie, 
nakladatelství Computer Media, 2010 
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název předmětu: Profesní komunikace 

ročník: I. celkem 

počet hodin: 2 2 

POJETÍ PŘEDMĚTU 

Obecné cíle předmětu 

Obecným cílem předmětu je rozvíjení ústních i písemných komunikačních schopností a dovedností, které slouží 

k rozvoji profesní činnosti v oblasti společenské, administrativní, pečovatelské a sociální. Sféra služeb je náročná 

na jednání s lidmi, proto je pro studenty nezbytné všestranně zvládnout komunikaci s klienty a porozumět jejich 

potřebám a požadavkům. 

Výuka směřuje k posílení samostatnosti, svědomitosti a racionálního rozhodování při práci s lidmi.      

Charakteristika učiva 

Obsah předmětu Profesní komunikace vychází ze vzdělávací oblasti RVP: Sociální vztahy a komunikace a je 

vyučován ve druhém, třetím a čtvrtém ročníku v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně. 

V prvním modulu Etika a formy komunikace v sociální péči, který se učí ve druhém ročníku, jsou žáci vedeni 

k uplatňování pravidel slušného chování v osobním, společenském i profesionálním životě, k profesnímu 

vystupování na základě znalosti komunikačních strategií, k uvědomění si významu verbálních a také 

neverbálních prostředků komunikace. 

Ve druhém modulu Komunikace v sociální péči, který je náplní třetího ročníku, jsou žáci seznámeni 

s asertivními technikami, učí se rozpoznat manipulativní jednání, zvládat náročné situace, komunikovat 

s různými typy klientů. 

Třetí modul Písemná komunikace se vyučuje ve čtvrtém ročníku a je zaměřen na zhotovení běžných písemností 

ve styku s klienty podle platných pravidel a norem. Výuka probíhá v učebnách výpočetní techniky s připojením 

k internetu. 

Pojetí výuky 

 Předmět je strukturován do modulů: kód roč. poč. hod. 

   1. Etika a formy komunikace v sociální péči SO/PK/M01/1 1 24 

2. Komunikace v sociální péči SO/PK/M02/1 1 20 

3. Písemná komunikace SO/PK/M03/1 1 20 

 

Formy výuky: 

- Při výuce je používána forma výkladu, diskuse, týmové práce a modelové situace 

- Výuka třetího modulu probíhá v učebnách výpočetní techniky s připojením k internetu 

Při vyhotovení písemností převažuje samostatná práce studentů a práce skupinová. 

  

Metody výuky: 

- Základní metodou je frontální výuka, řízený rozhovor, diskuse, využívá se také skupinové a samostatné 

práce 

- Důraz je kladen na pečlivost a svědomitost studentů, samostatnost při plnění úkolů, dostatečnou rychlost 

při jednotlivých typech úloh, schopnost reagovat, argumentovat a obhájit svůj názor. 
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Hodnocení výsledků žáků 

- Žáci jsou hodnoceni za ústní i písemný projev 

- Hodnocena je pečlivost, věcná a formální správnost a dodržování jazykových a stylistických norem. 

Písemnosti si žáci ukládají do své složky. 

- Zohledňován je aktivní a samostatný přístup k výuce 

Při skupinové práci je hodnocena originalita a možnost využití výsledků v praxi. 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

Klíčové kompetence: 
Komunikativní kompetence - žáci formulují jasně a srozumitelně své myšlenky a názory v ústní i písemné formě, 

při písemném zpracování dodržují jazykové a stylistické normy a odbornou terminologii. 

Kompetence k pracovnímu uplatnění- žáci si osvojí vědomosti a dovednosti potřebné v profesním životě, umí 

vhodně komunikovat s potenciálním zaměstnavatelem, partnerem, klientem. 

Průřezová témata: 
Občan v demokratické společnosti - žáci dovedou jednat s lidmi, rozumí individuálním zvláštnostem a rozdílům 

mezi jednotlivými skupinami občanů, při práci se nenechají ovládat předsudky, využívají masmédia pro své 

potřeby. 

Člověk a svět práce - žáci budou schopni uplatnit získané poznatky v budoucím zaměstnání, budou schopni 

vhodně komunikovat s okolím. 

Informační a komunikační technologie- komunikační technologie žáci pravidelně využívají ve výuce ve druhém 

modulu. 

Doporučená literatura 

Janáčková, L.: Praktická komunikace pro každý den 

Vacínová, M.: Psychologie a společenská výchova  

Technika administrativy pro střední školy 
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PŘEDMĚT PROFESNÍ KOMUNIKACE 

Název modulu: 
Etika a formy komunikace 
v sociální péči 

Kód modulu: SO/PK/M01 

Délka modulu: 24 hodin Platnost od: 1. 9. 2017 

Typ modulu: Povinný Pojetí modulu: Kombinovaný 

Vstupní předpoklady: Nejsou požadovány žádné speciální vědomosti a dovednosti 

Charakteristika modulu: 

Žáci se seznamují se způsoby komunikace v oblasti sociální péče. Jsou vedeni k uplatňování zásad slušného 

chování, profesního vystupování a ke kultivovanému projevu v osobním styku s klienty, spolupracovníky a 

ostatními lidmi v okolí. Učí se chápat význam verbální a také neverbální komunikace a jejího vlivu na druhé, 

rozpoznat manipulativní jednání a bránit se mu.  

Pozornost je věnována osvojení komunikačních dovedností nutných pro práci v sociální oblasti. 

Předpokládané výsledky vzdělávání: 

 Žák: 

1. Řídí se základními pravidly slušného chování, vysvětlí rozdíl mezi etikou a etiketou, prakticky aplikuje 

poznatky o správném životním stylu  

2. Popíše proces ústní komunikace, zdůvodní nutnost souladu verbální a neverbální složky komunikace, 

používá správná pojmenování a výrazy, předvede správné reakce v modelové situaci, posoudí modelovou 

situaci 

3. Popíše, jak rozpoznat druhy manipulativního jednání, navrhne, jak se jim bránit 

  

Obsah modulu je strukturován do jednotlivých lekcí:  

1. lekce Pravidla společenského chování- základy etikety, etika a etiketa, mezilidské vztahy, 

životní styl 
 

2. lekce Komunikace- verbální a neverbální komunikace, komunikační dovednosti, správné 

vystupování a vyjadřování 
 

3. lekce Manipulativní jednání, jak ho rozpoznat a bránit se mu  

   

Doporučené postupy výuky: 

Převážnou část modulu tvoří výklad a řízený rozhovor doplněný praktickými ukázkami, řešení problémových 

modelových úkolů ve dvojicích a skupinách 

Je využívána audiovizuální technika k promítání názorných ukázek, žáci předvádějí jednání a vlastní reakce 

v modelových situacích. 

 

Kritéria hodnocení: 

Výsledek 1: 

▪ Jmenuje a vysvětlí nejdůležitější zásady společenského chování. 

▪ Rozlišuje, co je etické a neetické, orientuje se v základech etikety, charakterizuje zdravý a nezdravý životní 

styl. 

 

Výsledek 2: 

▪ Definuje pojem komunikace, vysvětli význam komunikace ve vztazích mezi lidmi, rozdíl mezi verbální a 

neverbální komunikací. 

▪ Vyjmenuje a názorně předvede základní techniky neverbální komunikace. 
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Výsledek 3: 

▪ Vysvětli pojem  manipulace,  vyjmenuje druhy manipulace 

▪ Navrhne způsoby obrany proti manipulativnímu jednání 

  

Postupy hodnocení: 

- Vědomostní testy založené na výběru a doplňování správných odpovědí 50% 

- Aktivita a samostatná  práce v  hodinách 30% 

- Skupinová práce, diskuse 20% 

   

Doporučená studijní literatura: 

Janáčková, L.: Praktická komunikace pro každý den 

Vacínová, M.: Psychologie a společenská výchova 
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PŘEDMĚT PROFESNÍ KOMUNIKACE 

Název modulu: Komunikace v sociální péči Kód modulu: SO/PK/M02 

Délka modulu: 20 hodin Platnost od: 1. 9. 2017 

Typ modulu: Povinný 
Pojetí 
modulu: 

Kombinovaný 

Vstupní předpoklady: Splnění předešlých modulů 

Charakteristika modulu: 

 

Žáci se seznamují se způsoby komunikace v oblasti sociální péče. Jsou vedeni k uplatňování zásad profesního 

vystupování a ke kultivovanému projevu v osobním styku s klienty, spolupracovníky a ostatními lidmi v okolí. 

Učí se chápat význam komunikace a její vliv na druhé. Modul se soustředí na asertivní jednání v protikladu 

s agresí a pasivitou. Učí žáky rozpoznat různé typy klientů, s nimiž je třeba specificky komunikovat. Důraz je 

kladen také na vlastní psychohygienu při práci s klienty v oblasti sociální péče. 

Pozornost je věnována osvojení komunikačních dovedností nutných pro práci v sociální oblasti. 

 

Předpokládané výsledky vzdělávání: 

 Žák: 

1. Vysvětlí pojmy asertivita, agresivita, pasivita, manipulace 

2. Vysvětlí zásadní rozdíl mezi asertivitou a agresivitou 

3. Používá základní asertivní techniky, zná asertivní práva a dokáže jich použít v praxi 

4. Vyjmenuje a charakterizuje požadavky, které jsou kladeny na pracovníka v sociálních službách, řeší 

modelové situace, vysvětlí nutnost dodržování zásad psychohygieny pro osobní i profesní život 

5. Vysvětlí význam marketingových aktivit v oblasti služeb, rozliší typy klientů, předvede vhodnou 

reakci na jejich chování 

  

Obsah modulu je strukturován do jednotlivých lekcí:  

1. lekce Asertivita- asertivní techniky, asertivní práva a jejich vysvětlení, asertivní jednání v 

praxi 
 

2. lekce 

 

3. lekce 

Profesní vystupování pracovníka sociální sféry- řešení obvyklých i náročných 

situací, různé typy klientů a specifika jednání s nimi 

Zvládání stresu, psychohygiena 

 

4. lekce Marketingové a prodejní dovednosti- jejich uplatňování v profesním životě  

   

Doporučené postupy výuky: 

Převážnou část modulu tvoří výklad a řízený rozhovor doplněný praktickými ukázkami modelových situací, 

skupinová práce a samostatná práce. 

Je využívána audiovizuální technika k promítání názorných ukázek, žáci předvádějí jednání a vlastní reakce 

v modelových situacích. 

 

Kritéria hodnocení: 

Výsledek 1: 

▪ Vysvětlí pojmy asertivita, pasivita, agresivita, asertivní jednání. 

Vysvětlí asertivní práva a jejich použití 

▪ Popíše a předvede asertivní techniky a dovednosti. 
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Výsledek 2: 

▪ Vyjmenuje a charakterizuje základní požadavky, které jsou kladeny na pracovníka v sociálních 

službách. 

▪ Předvede komunikaci s klientem v modelové náročné situaci. 

▪ Vyjmenuje a rozliší jednotlivé typy klientů, předvede vhodnou reakci na jejich chování. 

 

Výsledek 3: 

▪ Vysvětlí potřebu psychohygieny při práci v oblasti sociální péče, navrhuje způsoby, jak se bránit 

stresu a jeho důsledkům 

 

Výsledek 4: 

▪ Vyjmenuje a rozliší jednotlivé typy klientů, předvede vhodnou reakci na jejich chování. 

▪ Vysvětli význam podpory prodeje a služeb a význam marketingu ve službách. 

  

Postupy hodnocení: 

- Vědomostní testy založené na výběru a doplňování správných odpovědí 50% 

- Aktivita a samostatná práce v hodinách 30% 

- Skupinová práce, diskuse 20% 

   

Doporučená studijní literatura: 

Janáčková, L.: Praktická komunikace pro každý den 

Vacínová, M.: Psychologie a společenská výchova 
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PŘEDMĚT PROFESNÍ KOMUNIKACE 

Název modulu: Komunikace v sociální péči Kód modulu: SO/PK/M02 

Délka modulu: 20 hodin Platnost od: 1. 9. 2017 

Typ modulu: Povinný 
Pojetí 
modulu: 

Kombinovaný 

Vstupní předpoklady: Splnění předešlých modulů 

Charakteristika modulu: 

 

Žáci se seznamují se způsoby komunikace v oblasti sociální péče. Jsou vedeni k uplatňování zásad profesního 

vystupování a ke kultivovanému projevu v osobním styku s klienty, spolupracovníky a ostatními lidmi v okolí. 

Učí se chápat význam komunikace a její vliv na druhé. Modul se soustředí na asertivní jednání v protikladu 

s agresí a pasivitou. Učí žáky rozpoznat různé typy klientů, s nimiž je třeba specificky komunikovat. Důraz je 

kladen také na vlastní psychohygienu při práci s klienty v oblasti sociální péče. 

Pozornost je věnována osvojení komunikačních dovedností nutných pro práci v sociální oblasti. 

 

Předpokládané výsledky vzdělávání: 

 Žák: 

1. Vysvětlí pojmy asertivita, agresivita, pasivita, manipulace 

2. Vysvětlí zásadní rozdíl mezi asertivitou a agresivitou 

3. Používá základní asertivní techniky, zná asertivní práva a dokáže jich použít v praxi 

4. Vyjmenuje a charakterizuje požadavky, které jsou kladeny na pracovníka v sociálních službách, řeší 

modelové situace, vysvětlí nutnost dodržování zásad psychohygieny pro osobní i profesní život 

5. Vysvětlí význam marketingových aktivit v oblasti služeb, rozliší typy klientů, předvede vhodnou 

reakci na jejich chování 

  

Obsah modulu je strukturován do jednotlivých lekcí:  

1. lekce Asertivita- asertivní techniky, asertivní práva a jejich vysvětlení, asertivní jednání v 

praxi 
 

2. lekce 

 

3. lekce 

Profesní vystupování pracovníka sociální sféry- řešení obvyklých i náročných 

situací, různé typy klientů a specifika jednání s nimi 

Zvládání stresu, psychohygiena 

 

4. lekce Marketingové a prodejní dovednosti- jejich uplatňování v profesním životě  

   

Doporučené postupy výuky: 

Převážnou část modulu tvoří výklad a řízený rozhovor doplněný praktickými ukázkami modelových situací, 

skupinová práce a samostatná práce. 

Je využívána audiovizuální technika k promítání názorných ukázek, žáci předvádějí jednání a vlastní reakce 

v modelových situacích. 

 

Kritéria hodnocení: 

Výsledek 1: 

▪ Vysvětlí pojmy asertivita, pasivita, agresivita, asertivní jednání. 

Vysvětlí asertivní práva a jejich použití 

▪ Popíše a předvede asertivní techniky a dovednosti. 
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Výsledek 2: 

▪ Vyjmenuje a charakterizuje základní požadavky, které jsou kladeny na pracovníka v sociálních 

službách. 

▪ Předvede komunikaci s klientem v modelové náročné situaci. 

▪ Vyjmenuje a rozliší jednotlivé typy klientů, předvede vhodnou reakci na jejich chování. 

 

Výsledek 3: 

▪ Vysvětlí potřebu psychohygieny při práci v oblasti sociální péče, navrhuje způsoby, jak se bránit 

stresu a jeho důsledkům 

 

Výsledek 4: 

▪ Vyjmenuje a rozliší jednotlivé typy klientů, předvede vhodnou reakci na jejich chování. 

▪ Vysvětli význam podpory prodeje a služeb a význam marketingu ve službách. 

  

Postupy hodnocení: 

- Vědomostní testy založené na výběru a doplňování správných odpovědí 50% 

- Aktivita a samostatná práce v hodinách 30% 

- Skupinová práce, diskuse 20% 

   

Doporučená studijní literatura: 

Janáčková, L.: Praktická komunikace pro každý den 

Vacínová, M.: Psychologie a společenská výchova 
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název předmětu: UČEBNÍ PRAXE 

ročník: I. celkem 

počet hodin: 6 6 

POJETÍ PŘEDMĚTU 

Obecné cíle předmětu 

V předmětu učební praxe si žáci ověří, potvrdí a rozšíří odborné kompetence v návaznosti na dosud 

osvojené vědomosti a dovednosti z výuky předmětů Sociální politika, Sociální péče, Pečovatelství a 

geriatrie, Speciální pedagogika a Zdravotní nauky. Žáci prezentují své kompetence v přímé 

konfrontaci s klienty a uživateli sociálních služeb na odborných pracovištích, učebně odborného 

výcviku a počítačové učebny. Cílem předmětu je profesní příprava žáků k poskytování péče o děti a 

mládež, dospělé, seniory v rozsahu kompetencí sociálního pracovníka a pracovníka v sociálních 

službách.  

Charakteristika učiva 

Výuka předmětu učební praxe se uskutečňuje na odborných pracovištích poskytovatelů sociálních 

služeb a péče. V zařízeních sociálních služeb a sociální péče se žák seznamuje s pracovním prostředím 

výkonu odborných služeb, ověřuje si nabyté vědomosti a dovednosti, spojené s výkonem konkrétní 

pracovní pozice. Podle charakteru výuky se žák zdokonaluje v jednotlivých odborných činnostech - 

přímá asistence a péče, profesní komunikace, pečovatelství, sociální péče, sociální politika a právo, 

speciální pedagogika, zdravotní nauky. Součástí výuky mohou být i exkurze na pracoviště poskytování 

ambulantní a ústavní zdravotní péče. Obsah učiva vychází z RVP – Sociální péče.   

Pojetí výuky 

 Předmět je strukturován do modulů: kód roč. poč. hod. 

1. Vybrané problémy práce se starými lidmi. SO/UP/M01 1. 64 

2. Vybrané problémy pečovatelství a sociálního 

práva. 

SO/UP/M02 1. 64 

3. Vybrané problémy organizace a řízení 

sociálních služeb. 

SO/UP/M03 1. 64 

Formy výuky: 

  - výuka probíhá ve skupině nebo individuálně na odborných pracovištích, učebně odborného 

výcviku, počítačové učebně. Žáci aplikují teoretické vědomosti, které nabyli při studiu 

předmětů Pečovatelství a geriatrie, Zdravotní nauky, Sociální péče, Sociální politika a právo. 

- odborné exkurze do různých pracovišť poskytovatelů sociálních služeb a péče, možnost 

prohlédnout si reálný provoz zařízení.  

- samostatná práce žáků na počítačové učebně za účelem vyhledávání a zjišťování platných 

právních a organizačně - pracovních předpisů.   

- výuka na učebně odborného výcviku probíhá za účelem praktického ověření a vyzkoušené 

úkonů ošetřovatelské činnosti.  
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Metody výuky: 

          - Výuka je strukturována do vyučovacích hodin. Při výuce je používán výklad s praktickým 

předvedením, demonstrací a ukázkou.  

           - Součástí výuky na počítačové učebně je i samostatná práce žáků, při které budou využívat 

multimediální techniku (internet) k získání aktuálních informací z oblasti sociální politiky a péče. Žáci 

mj. pracují v hodinách s materiály a dokumenty vydávanými institucemi veřejné správy (MPSV, 

obecní a městské úřady, státní a nestátní poskytovatelé sociálních služeb, poskytovatelé zdravotní 

péče), na vybraných názorných příkladech z praxe sociální péče žák rozvíjí nově získané a osvojené 

poznatky a dovednosti, metodou řízené diskuse se žáci aktivně zapojují do probírané problematiky. 

          - Exkurze a návštěvy odborných pracovišť s cílem pozorovat technologické a pracovní postupy 

jednotlivých úkonů odborného personálu zařízení. Žáci si mohou vyzkoušet vybavení a zařízení 

pracovišť, klást dotazy. Upevňují si nabyté vědomosti a dovednosti na praktických ukázkách 

prováděných kvalifikovaným personálem v reálném prostředí za běžného provozu.    

Hodnocení výsledků žáků 

Po absolvování každého bloku praxe zpracují žáci seminární práci, které popisují pracoviště praxe, 

prováděné činnosti, shrnují a hodnotí získané pracovní zkušenosti, rozvoj kompetencí a celkový přínos 

praxe.  

Žáci budou seznámeni s hodnotícími kritérii na začátku školního roku. 

Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

Klíčové kompetence: 

V předmětu učební praxe jsou rozvíjeny klíčové kompetence žáků, které získali předchozím 

vzděláváním především v předmětech Sociální politika, Sociální péče, Pečovatelství a geriatrie, 

Speciální pedagogika a Zdravotní nauky. Během praxe si žák komplexně buduje komunikační a 

odborné kompetence, upevňuje morálně-volní charakteristiky potřebné pro výkon povolání sociálního 

pracovníka nebo pracovníka v soc. službách, řeší aktuální problémy vyvstávající z potřeb klientů a 

uživatelů služeb, používají informační a komunikační technologie pro administrativní úkony, učí se 

plnit pracovní úkoly v týmu lidí a efektivně pracovat. 

Průřezová témata: 

Člověk a svět práce - systematická příprava k uplatnění na trhu práce, ztotožnění s vykonávaným 

povoláním, akceptace norem a hodnot nutných pro práci s klienty a uživateli sociálních služeb. 

Informační a komunikační technologie - kompetence v práci s ICT, zvládání administrativních 

činností, aktivní sledování a vyhledávání změn a nových trendů v oboru, včetně platných právních 

předpisů, vedení elektronické korespondence s orgány státní správy a samosprávy.   
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PŘEDMĚT UČEBNÍ PRAXE 

Název modulu: 
Vybrané problémy práce se 
starými lidmi 

Kód modulu: SO/UP/M01 

Délka modulu: 64 hod. Platnost od: 1. 9. 2017 

Typ modulu: Povinný  Pojetí modulu: Kombinovaný 

Vstupní předpoklady: Nejsou žádné vstupní předpoklady 

Charakteristika modulu: V úvodním modulu si žáci procvičí nabyté vědomosti a dovednosti z předmětů 

Pečovatelství a geriatrie ve spojení se Sociální politikou a právem. Obsahem modulu je procvičení základních 

dovedností a aplikace vědomostí z oblastí péče o staré lidi a důchodové politiky státu. Žák si zopakuje základní 

terminologii dané problematiky, popíše metody, způsoby a prostředky aktivizace a komunikace se starými lidmi, 

provede nácvik úkonů soběstačnosti a péče o vlastní osobu za použití kompenzačních a zdravotních pomůcek, 

vysvětlí možnosti péče a pomoci starým lidem v ČR, a to ve spojení s důchodovou politikou (druhy dávek 

důchodového pojištění, význam penzijního připojištění) podle platné právní úpravy. Součástí výuky je exkurze 

do domova pro seniory, případně jiných pobytových zařízení péče o seniory. Na závěr vypracují žáci 

samostatnou práci na dané téma.        

Předpokládané výsledky vzdělávání: 

 Žák: 

1. Vyjmenuje a předvede možnosti a typy komunikace a aktivizace starého člověka. 

2. Vysvětlí možnosti péče a pomoci starému člověku. 

3. Charakterizuje a demonstruje postupy k udržení pozitivní soběstačnosti a aktivity starého člověka. 

4. Objasní pojem důchodové pojištění a rozdělí druhy dávek důchodového pojištění (starobní, invalidní, a 

pozůstalostní důchody) podle platné právní úpravy. 

5. Vysvětlí pojem penzijní připojištění, jeho charakteristiku a význam. Rozezná dávky penzijního 

připojištění, jeho současnou podobu a perspektivy. 

Obsah modulu je strukturován do jednotlivých lekcí:  

1. lekce Metody a prostředky komunikace. Aktivizace starého člověka.  

2. lekce Soběstačnost a její udržení (nácvik úkonů spojených s péčí o vlastní osobu, prostorové 

orientace a pohybu). 
 

3. lekce Používání kompenzačních pomůcek a zařízení, imobilizační syndrom.  

4. lekce Důchodové pojištění a druhy dávek. Dávková formule a její parametry.  

5. lekce Penzijní připojištění, jeho charakteristika a význam. Dávky penzijního připojištění, 

současná podoba a perspektivy. 
 

Doporučené postupy výuky: 

Názorně-demonstrativní metody, nácvik a prezentace jednotlivých dovedností v odborné učebně.  

Samostatná práce s AVT na počítačové učebně. 

Exkurze do vybraného zařízení spojená s odborným výkladem.  

Kritéria hodnocení: 

Výsledek 1: 

▪ Uvede příklady komunikace se starým člověkem. 

▪ Předvede správný způsob, metodu a prostředky komunikace a aktivizace starého člověka. 

Výsledek 2: 

▪ Charakterizuje současné možnosti sociální péče o osobu klienta v ČR. 

Výsledek 3: 

▪ Definuje pojem soběstačnost, její stupně. 

▪ Demonstruje postup k udržení soběstačnosti, kompenzační pomůcky, imobilizační syndrom. 
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Výsledek 4: 

▪ Objasní pojem důchodové pojištění a rozdělí druhy dávek důchodového pojištění (starobní, invalidní a 

pozůstalostní důchody) za použití AVT. 

▪ Aplikuje jednotlivé parametry dávkové formule na vybraných případech za použití AVT. 

Výsledek 5: 
▪ Vysvětlí pojem penzijní připojištění, jeho charakteristiku a význam 

▪ Rozliší dávky penzijního připojištění, jeho současnou podobu a perspektivy za použití AVT. 

Postupy hodnocení: 

- Samostatná práce - 70%  

- Průběžné hodnocení - 20%  

- Aktivita v hodinách - 10%  

Doporučená studijní literatura: 

Bez doporučené literatury. 
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PŘEDMĚT UČEBNÍ PRAXE 

Název modulu: 
Vybrané problémy 
pečovatelství a sociálního 
práva 

Kód modulu: SO/UP/M02 

Délka modulu: 64 hod. Platnost od: 1. 9. 2017 

Typ modulu: Povinný  Pojetí modulu: Kombinovaný 

Vstupní předpoklady: Splnění předešlých modulů 

Charakteristika modulu: Vybrané problémy pečovatelství a sociálního práva se zaměřují na procvičení 

vědomostí a dovedností z teorie pečovatelství ve spojení se sociálním právem. Žáci aplikují znalosti z oblasti 

teorie pečovatelství, etiky pečovatele a kodexu sociálního pracovníka na praktických ukázkách. Zároveň aktivně 

vyhledává nejnovější trendy, metody  formy pečovatelské práce prostřednictvím odborných publikací a 

internetu. Součástí modulu je také návštěva zařízení pečovatelských nebo sociálních služeb. Na závěr vypracují 

žáci samostatnou práci na dané téma.       

  

Předpokládané výsledky vzdělávání: 

 Žák: 

1. Definuje pojem pečovatelství, jeho cíle a vývoj. 

2. Charakterizuje osobnost pečovatele a jeho kompetence. 

3. Vyjmenuje etické normy v práci pečovatele, kodex sociálního pracovníka. 

4. Uvede základní právní normy, které se vážou k výkonu povolání pečovatele a sociálního pracovníka. 

5. Provede základní fáze ošetřovatelského procesu, navrhuje řešení uspokojení potřeb klienta na konkrétních 

případech. 

Obsah modulu je strukturován do jednotlivých lekcí:  

1. lekce Úvod do pečovatelství – cíle, charakteristika, historie.  

2. lekce Osobnost pečovatele a jeho kompetence.  

3. lekce Etika pečovatele, kodex sociálního pracovníka.  

4. lekce Právní úprava výkonu povolání pečovatele a sociálního pracovníka.  

5. lekce Fáze ošetřovatelského procesu, potřeby klienta.  

Doporučené postupy výuky: 

Názorně-demonstrativní metody, nácvik a prezentace jednotlivých dovedností v odborné učebně.  

Samostatná práce s AVT na počítačové učebně. 

Exkurze do vybraného zařízení spojená s odborným výkladem.  

Kritéria hodnocení: 

Výsledek 1: 

▪ Charakterizuje vývoj a cíle pečovatelství. 

▪ Definuje pojem pečovatelství. 

 

Výsledek 2: 

▪ Charakterizuje osobnost pečovatele. 

▪ Vyjmenuje kompetence pečovatele. 

 

Výsledek 3: 

▪ Vysvětlí souvislosti mezi etikou a pečovatelstvím. 

▪ Vyjmenuje etické normy v práci pečovatele. 

▪ Charakterizuje kodex sociálního pracovníka. 
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Výsledek 4: 

▪ Objasní současnou právní úpravu výkonu povolání pečovatele a sociálního pracovníka. 

 

Výsledek 5: 

▪ Charakterizuje a demonstruje fáze ošetřovatelského procesu. 

▪ Definuje potřeby nemocných a navrhuje varianty řešení. 

▪ Provede modelovou situaci identifikace a řešení potřeb klienta. 

Postupy hodnocení: 

- Samostatná práce - 70%  

- Průběžné hodnocení - 20%  

- Aktivita v hodinách - 10%  

Doporučená studijní literatura: 

Bez doporučené literatury. 
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PŘEDMĚT UČEBNÍ PRAXE 

Název modulu: 
Vybrané problémy 
organizace a řízení 
sociálních služeb. 

Kód modulu: SO/UP/M03 

Délka modulu: 64 hod. Platnost od: 1. 9. 2017 

Typ modulu: Povinný  Pojetí modulu: Kombinovaný  

Vstupní předpoklady: Splnění modulu SO/UP/M02/3 

Charakteristika modulu: Poslední modul učební praxe popisuje systém organizace a řízení sociálních 

služeb a péče v ČR. Těžištěm výuky je důkladná charakteristika všech základních typů sociálních služeb podle 

obsahu činností, poskytovatelů a dostupnosti. Kritériem pro posuzování úrovně kvality sociální služby je 

zjišťování kvality poskytovaných služeb a návrhy systémových opatření a právních norem směřující k podpoře 

rozvoje sociálních služeb. Téma je v neposlední řadě zaměřeno také na úlohu Evropského sociálního fondu a 

jeho aktivity v ČR. Pro exkurzi k danému tématu je vhodné vybrat zařízení sociálních služeb. 

 

Předpokládané výsledky vzdělávání: 

 Žák: 

1. Definuje pojem sociální služba podle platné právní úpravy. 

2. Rozlišuje jednotlivé typy sociálních služeb podle obsahu činností. 

3. Vyjmenuje základní poskytovatele sociálních služeb a jejich dostupnost. 

4. Charakterizuje posuzování úrovně kvality podle platné právní úpravy. 

5. Prezentuje příklady využití prostředků ESF v ČR na konkrétním případě. 

Obsah modulu je strukturován do jednotlivých lekcí:  

1. lekce Sociální služby podle zákona o Sociálních službách č. 108/2006 Sb.  

2. lekce Typy sociálních služeb podle obsahu činností.  

3. lekce Poskytovatelé a dostupnost sociálních služeb.  

4. lekce Zjišťování kvality sociálních služeb podle platné právní úpravy.  

5. lekce ESF v ČR.  

Doporučené postupy výuky: 

Skupinová a individuální výuka s použitím odborné literatury. 

Samostatná práce s AVT na počítačové učebně. 

Exkurze do vybraného zařízení spojená s odborným výkladem.  

Kritéria hodnocení: 

Výsledek 1: 

▪ Definuje pojem sociální služba podle platné právní úpravy. 

 

Výsledek 2: 

▪ Rozlišuje jednotlivé typy sociálních služeb podle obsahu činností. 

 

Výsledek 3: 

▪ Vyjmenuje základní poskytovatele sociálních služeb a jejich dostupnost. 

 

Výsledek 4: 

▪ Charakterizuje posuzování úrovně kvality služeb podle platné právní úpravy. 

 

Výsledek 5: 

▪ Prezentuje příklady využití prostředků ESF v ČR na konkrétním případě. 
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Postupy hodnocení: 

- Samostatná práce - 70%  

- Průběžné hodnocení - 20%  

- Aktivita v hodinách - 10% 

 
 

Doporučená studijní literatura: 

Bez doporučené literatury. 
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8 PERSONÁLNÍ A MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Personální podmínky 

 

Tento vzdělávací program je realizován pedagogickým týmem, který ve své práci uplatňuje principy tyto: 

o princip trvalého zlepšování; 

o orientace na studenty jako příjemce vzdělávací služby; 

o zapojení studentů do identifikace a vyhodnocení vzdělávacích potřeb; 

o metody autoevaluace; 

o princip pozitivní motivace; 

o princip týmové spolupráce; 

o podíl všech pedagogů školy na tvorbě vzdělávacích strategií i krátkodobých plánů školy; 

o zapojení všech partnerů škol do identifikace a evaluace vzdělávacích cílů. 
 

Všichni pracovníci školy jsou vedeni k důslednému splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon činnosti pedagogických pracovníků v souladu se 

zákonem č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících i vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a kariérním 

systémem.  

Další vzdělávání pedagogických pracovníků je zaměřeno a organizováno podle školního plánu: 

 studium ke splnění kvalifikačních předpokladů; 

 studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů – pro výkon specializovaných metodických činností: 

- koordinátor v oblasti ICT; 

- výchovná a metodická prevence; 

- koordinátor environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty; 

 studium k prohlubování odborné kvalifikace: 

- dalším studiem vysokoškolským; 

- krátkodobým studiem nabízených kurzů a seminářů ; 

- e-learningovým studiem; 

- samostudiem. 

Vedení školy klade velký důraz na splnění předepsaných kvalifikačních předpokladů u všech pracovníků, na jejich další jazykové vzdělávání, rozvoj 

kompetencí ICT, sledování trendů ve vyučovaných oborech i trendů v oblasti pedagogiky a metodiky dalšího vzdělávání. 

Pedagogický sbor je motivován ke zvyšování kariérního stupně akreditovaným a certifikovaným vzděláváním jako i dalšími kurzy. 
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Materiální podmínky 

 

Vzdělávání probíhá v moderní bezbariérové budově v Havířově-Šumbarku.  

Škola má dostatek kmenových tříd i odborných učeben. Ty jsou vybaveny převážně novým ergonomicky vhodným školním nábytkem  a jsou situovány 

do pavilonů A, B, C. Žákům a učitelům je k dispozici informační centrum s knihovnou a studovnou. Po materiální stránce je škola dostatečně vybavena 

učebními pomůckami a didaktickou technikou včetně prostředků ICT a připojením k internetu. 

Pro výuku tělesné výchovy je využívána sportovní hala v objektu Církevního střediska mládeže sv. Jana Bosca v blízkosti školy a venkovní hřiště 

základních škol ul. Moravská a gen. Svobody. 

Prostředí učeben a ostatních prostor odpovídá zásadám zdravého a bezpečného rozvoje žáků, k relaxaci slouží odpočinkové prostory pro žáky a 

učitelské kabinety. 

Stravování je nabízeno žákům a pracovníkům školy v jídelně, která je v budově školy. Obědy jsou řešeny dovozem z pracoviště v Orlové. Pro žáky je 

zajištěn vhodný stravovací a pitný režim provozem školního bufetu. Rozvrhem hodin a přestávek  je vytvořena funkční struktura pracovního i 

odpočinkového režimu.  

 

Další prostory  

Sekretariát školy, sborovna a kanceláře ŘŠ a ZŘŠ v přízemí pavilonu A. Kabinety pro práci učitelů, sborovna, šatna s osobními skříňkami pro odkládání 

obuvi a oděvů, prostory pro osobní hygienu a společné stravování, pomocné prostory pro zajištění chodu školy.  
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Využití jednotlivých pavilonů ve výchovně vzdělávacím procesu:  

 

Vzdělávací prostory a specializované učebny Standardní vybavení 

Pavilon A 

2PC učebny vybaveny multimediálním vybavením s projektorem a 

PC/37 ks/ 

 

 

2 odborné učebny pro výuku přírodních věd Fy, Ch 

 

5 kmenových tříd  

1 gastronomická učebna  

školní kavárna, jídelna pro odborný výcvik 

 

připojení do sítě LAN, internet, softwarové vybavení 

Windows XP, program pro výuku psaní na stroji ATF, MS Office, 

Zoner Callisto, další výukový software  

 

rozvody el. proudu a plynu do lavic, demonstrační a žákovské 

soupravy (mechanika, elektřina, optika atd.) 

školní tabule, katedra, lavice, židle 

školní tabule, katedra, lavice, židle 

 jídelní stoly, židle 

Pavilon B 

3 kmenové třídy 

1 učebna estetické výchovy (HV) 

1 multimediální učebna  

 

školní tabule, katedra, lavice, židle 

audiosouprava, pomůcky pro výuku HV 

multimediální vybavení s projektorem a PC 

Pavilon C 

2 cvičné masérny 

1 odborná učebna pro teorii masáží 

3 kmenové třídy 

odborná učebna pro výuku přírodních věd, laboratoř (Bi) 

 

informační centrum s knihovnou 

 

odborná učebna ošetřovatelství 

 

3 odborné učebny pro výuku jazyků (AJ, NJ, ŠJ) 

 

masérské stoly, pomůcky k masážím 

školní tabule, katedra, lavice, židle 

školní tabule, katedra, lavice, židle 

školní tabule, katedra, lavice, židle, lab. nábytek a pomůcky 

odborná literatura, učebnice, beletrie, 3PC s výukovým software, 

kopírka 

cvičný nábytek, pomůcky pro ošetřovatelskou péči (nemocniční 

lůžka atd.) 

 

školní tabule, katedra, lavice, židle, AVT 
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9 CHARAKTERISTIKA SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY 

 

Spolupráce: 

 

a) při zajišťování učební praxe  na reálných pracovištích – praxe je zajišťována prostřednictvím ZŘ PV, který spolu s VUOV  spolupracuje s těmito 

zaměstnavateli v regionu:  

Sociální služby města Havířova ( RESPIT, Dětská léčebna, Sanatorium Kochova, Havířov – Šumbark) 

 Domov Březiny - Petřvald 

 Domov seniorů Karviná 

 DIAKONIE 

 

b) při závěrečných zkouškách se škola obrací prostřednictvím ZŘ PV a ZŘ TV na zaměstnavatele regionu pro doplnění zkušební komise o tzv. 

odborníka z praxe; 

 

c) při uskutečňování dalších aktivit školy – exkurzí, soutěží, společenských a poznávacích akcí apod. - škola prostřednictvím ZŘ PV a VUOV 

vyjednává exkurze, soutěže a společensko- poznávací akce. Exkurze vedou jednotliví pověření vyučující a odborně řídí akce. Z jednotlivých akcí 

pořizují zprávy a závěry šíří napříč předmětovými komisemi; 

 

Exkurze: 

  

 exkurze v rámci společenskovědního a estetického vzdělávání: 

 muzea, výstavy, galerie, významné památky UNESCO  

 exkurze v rámci odborného vzdělávání:  

ústavy sociální péče, rehabilitační ústavy, LDN, sanatoria 

 

d) při dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  – organizuje ZŘ PV a ZŘ TV podle schváleného plánu vzdělávání pro konkrétní školní rok. 

 


