STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ
A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA
Plzeň, Klatovská 109

Ch

arakteristika ŠVP
SOCIÁLNÍ ČINNOST
odvozeného z rámcového vzdělávacího programu
pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

(Čtyřletý, poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou)
Popis uplatnění absolventa v praxi
Absolventi jsou připravováni pro administrativní a organizační činnosti v sociálních zařízeních, pro
základní poradenskou činnost v oblastech státní sociální podpory a sociálního zabezpečení. Uplatní
se i v managementu sociálních služeb. Zároveň disponují kompetencemi pro přímé poskytování
sociální pomoci, sociální péče a pečovatelské služby v různých typech zařízení tak, aby byli
schopni osobní práce s klientem, uměli zajišťovat jeho osobní potřeby, aktivizaci a podporovat jeho
soběstačnost.
Kompetence absolventa
Absolventi se uplatní v činnostech spojených s poskytováním sociálních služeb, sociální péče a
pomoci sociálně a tělesně oslabeným. Jsou připraveni též pro činnost osobní asistence, domácí a
ústavní péče.
Široké odborné znalosti z oblasti práva, ekonomiky, sociální péče, sociálního zabezpečení,
pedagogiky a psychologie společně s komunikativními dovednostmi a znalostí profesní etiky jsou
dobrými předpoklady pro úspěšné pokračování v dalším studiu na VŠ nebo VOŠ se zaměřením na
sociální práce, psychologii, terapeutické činnosti, pedagogiku i další příbuzné obory.
Uplatnění absolventa
 Možnost studia VOŠ a VŠ se zaměřením na sociální práce, psychologii, terapeutické činnosti,
pedagogiku a další příbuzné obory
 Úspěšné uplatnění na trhu práce v oblastech spojených s poskytováním sociálních služeb
sociální péče a pomoci
Absolventi obdrží osvědčení EUROPASS.
Podmínky přijetí
 Žáci jsou přijímáni na základě výsledků dosažených na základní škole v 8. ročníku a v pololetí
9. ročníku a dle výsledků jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z
matematiky

SEZNAM POVINNÝCH PŘEDMĚTŮ
a/ všeobecně vzdělávací
 Český jazyk a literatura
 Cizí jazyk
 Dějepis
 Občanská nauka
 Matematika
 Fyzika
 Chemie
 Biologie
 Tělesná výchova
 Hudební výchova
 Výtvarná výchova
 Výpočetní technika a administrativa

b/ odborné
 Etická výchova
 Psychologie
 Zdravotní nauka
 Pečovatelství
 Sociální péče
 Sociální politika
 Právo
 Pedagogika
 Organizace volného času
 Ekonomika
 Znakový jazyk
 Zdravotní tělesná výchova
 Odborná praxe

