
Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 

tř. T. G. Masaryka 451, 738 01 FRÝDEK-MÍSTEK 

 

Témata k maturitní zkoušce ze sociální péče 

 

 

Obor:   75-41-M/01 Sociální činnost 

Třída:  4. C 

Platnost:  termín jaro 2023, podzim 2023 

 

1. Základní pojmosloví sociální péče. Historie sociálních služeb a současnost (ČR, ve světě). 

2. Pracovník v sociálních službách a sociální pracovník  

(předpoklady, náplň práce, kompetence, etika, uživatel). 

3. Rodina, klinická rodina  

(typy rodin, funkční rodina, sňatek, okolnosti vylučující manželství, zánik manželství, 

prevence). 

4. Formy pomoci rodině 

(sociální služby pro rodinu, sociálního pojištění, státní sociální podpora, sociální pomoc). 

5. Syndrom CAN, domácí násilí 

(pojem CAN, formy a projevy, rizikové skupiny obětí a pachatelů, prevence). 

6. Prevence kriminality dětí a mládeže, pojem sociálně právní ochrana mládeže 

(druhy prevence, znaky kriminality dětí a mládeže, preventivní programy). 

7. Krizová intervence 

(definice, příčiny krize, postup krizové intervence, aktivní naslouchání). 

8. Náhradní rodinná péče 

(pěstounská péče, kojenecké ústavy, dětské domovy, SOS dětské vesničky). 

9. Senior, sociální péče o seniory v praxi. 

(pojem senior, stáří, stárnutí, gerontologie, sociální služby a dávky pro seniory). 

10. Zdravotně postižený občan. Sociální péče o zdravotně postižené v praxi. 

(definice zdraví nemoc, invalidita, sociální služby a dávky pro zdravotně postižené občany). 

11. Bezdomovectví 

(příčiny, formy, sociální služby nabízející pomoc lidem bez přístřeší). 

12. Terénní sociální služby a terénní sociální práce  



(vymezení rozdílu pojmů, terénní sociální služby a sociální práce se seniory, drogově 

závislými). 

13. Pomoc lidem s drogovou a jinou závislostí 

(definice závislosti, rizika, protidrogové instituce, sociální služby, prevence). 

14. Uprchlictví 

          (právní úprava postavení uprchlíka, postup při žádosti o azyl, komunitní multietnická centra). 

15. Probace a mediace  

(objasnění pojmu probace a mediace, organizace probační a mediační služby, činnost 

probační a mediační služby, úředníci, asistenti). 

16. Zákon o sociálních službách  

(zákon o sociálních službách, standardy kvality sociálních služeb, individuální plánování, 

příspěvek na péči). 

17. Dobrovolnictví  

(definice pojmu, typy dobrovolnictví, dobrovolnictví ve světě, humanitární organizace, 

oblasti dobrovolnictví). 

18. Péče o nevyléčitelně nemocné  

(pojmy umírání a smrt, stadia umírání, definice hospicové péče, druhy hospicové péče). 

19. Nezaměstnanost  

(typy nezaměstnanosti, důsledky nezaměstnanosti, programy pro nezaměstnané). 

20. Sociální služby a sociální zabezpečení v ČR  

(sociální služby v rámci regionu, sociální pojištění, státní sociální podpora, sociální pomoc). 

 

 

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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