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Charakteristika oboru 
V současnosti vzděláváme žáky v učebním programu Sociální péče (dobíhající), 
počínaje školním rokem 2011/12 jsou vzděláváni dle Školního vzdělávacího programu 
Sociální činnost. Připravujeme žáky pro práci pracovníků v sociálních službách, kteří 
budou pracovat s klienty či uživateli sociálních služeb pod odborným dohledem; pro 
samostatný výkon práce sociálního pracovníka musí dle platné legislativy vystudovat 
minimálně vyšší odbornou školu  Vzdělávání se zaměřuje na zvládnutí rozmanitých 
činností v sociální praxi, žáci jsou vedeni k pečlivosti a odpovědnosti za kvalitu své 
práce při poskytování péče a jednání s klienty. Vzdělávací program je koncipován tak, 
aby vedle odborného vzdělání poskytl žákům i širší všeobecné vzdělání. Součástí 
vzdělávání je realizace praktického vyučování. 

Popis uplatnění absolventa v praxi 
Absolvent oboru Sociální činnost je po úspěšném zakončení studia maturitní zkouškou 
připraven k výkonu práce ve státních institucích nebo v nestátních neziskových 
organizacích. Absolvent se uplatní jako pracovník sociálních služeb v různých 
ambulantních nebo rezidenčních 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 inkluzi a aktivizaci. Má dovednosti uplatnitelné v  managementu sociálních 
služeb. To znamená,  že  najde uplatnění zejména ve státních institucích a orgánech 
veřejné správy (odbory sociální péče, sociálně právní ochrany obecních a krajských 
úřadů, úřadů práce, správ sociálního zabezpečení) nebo v širokém spektru nestátních 
neziskových organizací (služby pro seniory, zdravotně postižené, závislé, volnočasové 
aktivity pro děti a mládež, romští poradci). Uplatnitelnost absolventa na trhu práce 
zvýší dodatek k maturitnímu vysvědčení Europass, usnadňující uznání odborné 
kvalifikace absolventa v zahraničí. 

Realizace praktického vyučování 
Učební praxe se realizuje v předmětu Osobnostní výchova. Učební praxe se 
uskutečňuje jako součást vyučování pravidelně, probíhá ve škole nebo na pracovištích 
právnických a fyzických osob. Výuka je doplněna souvislou odbornou praxí v rozsahu 
celkem 7 týdnů, organizovanou ve 2. ročníku v rozsahu 2 týdnů, ve 3. ročníku v 
rozsahu 3. týdnů a ve 4. ročníku v rozsahu 2 týdnů po dohodě s vedením školy a po 
uzavření smlouvy o obsahu, rozsahu a podmínkách praktického vyučování s danou 
organizací. Na souvislé odborné praxi pracuje žák samostatně, bez přímého vedení 
učitelů školy. Na činnost žáků dohlíží určená zodpovědná osoba, která se také podílí i 
na hodnocení práce žáků. Součástí rozvoje odborných kompetencí jsou semináře a 
exkurze ve  zdravotnických a sociálních zařízeních. 
 


