
Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 

tř. T. G. Masaryka 451, 738 01 Frýdek-Místek 

 

Témata k maturitní zkoušce z pečovatelství 

 

Obor:    75-41-M/01 Sociální činnost 

Třída:   4. C 

Platnost:   termín jaro 2023, podzim 2023       

 

Praktická zkouška probíhá formou přímo obslužné péče u uživatelů domova pro seniory. 

 

 

1. Sledování fyziologických funkcí, péče o klienta s infekčním onemocněním 

(sledování krevního tlaku, pulzu, dechu, tělesné teploty, péče o klienta s horečkou). 

 

2. Péče o pohyb, imobilizační syndrom a jeho prevence 

(aktivní a pasivní rehabilitace, bazální stimulace).   

 

3. Péče o pokožku 

(dekubity, opruzeniny, prevence opruzenin a dekubitů, péče o pokožku kojence a batolete, 

možné projevy problematických změn na kůži dítěte, Baby masáž a její přínos pro dítě a 

matku).  

 

4. Péče o výživu 

(dietní systém, poruchy výživy, výživa dospělého uživatele, výživa dítěte, význam kojení). 

 

5. Péče o vyprazdňování 

(vyprazdňování stolice a moči, péče o stomie, inkontinentní pomůcky, péče o dítě 

s průjmovým onemocněním). 

 

6. Péče o uživatele s onemocněním dýchacích cest 

(péče o dospělého uživatele s dušností, péče o dítě se zánětlivým onemocněním, s projevy 

alergie, preventivní opatření u dětí a dospělých). 

 

7. Péče o uživatele s bolestí, péče o spánek a odpočinek  

(bolest, škála bolesti, mapa bolesti, možnosti ovlivnění bolesti, spánek a poruchy spánku). 

 

8. Psychosociální aktivizace 

(dospělých, seniorů, možnosti aktivizací u dětí v batolecím a předškolním období, režim dne 

v dětské skupině). 

 

 

 



9. Péče o uživatele v domácnosti, péče o seniory s demencí 

(péče o děti a dospělé se zdravotním postižením, kompenzační pomůcky, možnosti sociální 

podpory).  

 

10. Péče o pomůcky a prostředí, práva a potřeby uživatelů a ochrana zdraví 

(prevence nozokomiálních nákaz, dekontaminace a dezinfekce, zásady práce se sterilním 

materiálem, potřeby a práva uživatelů sociálních služeb, individuální plánování péče, role 

klíčového pracovníka). 

 

 

 

Projednáno oborovou komisí dne: 31. 8. 2022 

 

Schváleno a zveřejněno ředitelem školy dne: 31. 8. 2022   

 

 

                                                                                         

 

Zpracovala: Mgr. Martina Jalůvková                                 Schválil: Mgr. Jiří Gajda 

                                                                                                             ředitel školy 
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