
Obor Sociální činnost
Čtyřletý studijní obor s maturitou pro žáky se zájmem o práci s dětmi, 

pomoc osobám s postižením nebo seniorům a jejich rodinám

zaměření

Sociální činnost - pedagogika

• odborná praxe již od 1. ročníku, 

za dobu studia celkem 6 týdnů

• Možnost výběru odborného 

zaměření praktické maturitní 

zkoušky



Profilové předměty

• Obecná pedagogika

• Speciální pedagogika 

• Péče o dítě

• Terapie v sociální činnosti

• Pedagogika volného času

• Pečovatelství a osobní asistence

• Učební praxe

• Psychologie



Profilové předměty

• Zdravotní nauka 

• Přímá péče v gerontologii

• Dietologie a příprava pokrmů

• Hudební a dramatická výchova

• Sociální politika a sociální služby



Uplatnění po maturitě:

• poskytování služeb péče o dítě do tří let 

věku, a to v rodinách či mikrojeslích, 

dětských koutcích nebo dětských 

skupinách na základě živnostenského 

oprávnění  

• poskytování přímé péče osobám závislým 

na pomoci druhých, a to díky  získání 

odborné způsobilosti pro výkon povolání 

pracovník v sociálních službách



Uplatnění po maturitě:

• pokračování ve studiu 

pedagogických nebo sociálních věd 

na vyšších odborných nebo 

vysokých školách (např. obory 

Pedagogika volného času, Učitelství 

pro mateřské školy, Speciální 

pedagogika, Předškolní a mimiškolní 

pedagogika, Sociální pedagogika, 

Sociální a charitativní práce 

Zdravotně sociální péče a mnoho 

dalších) 



Teoretická i praktická odbornost
• odborné předměty

• nástupu na učební praxi

v  zařízení předchází 

odborná příprava ve škole

• možnost dobrovolnické

činnosti

• odborné semináře a besedy

s odborníky  z praxe

• možnost získání certifikátu 

paliativní péče  Hospice

Prachatice

• závěrečná zkouška 

z předmětu 

Dietologie a příprava pokrmů



Odborné exkurze, např.:

• Terapeutické dílny Motýl Plzeň

• Mateřská škola Kardinála Berana

• Mateřská škola speciální

• Denní stacionář Človíček

• Regionální  dobrovolnické centrum Totem

• Jezdecká stáj Radčice – hipoterapie

• Sociální rehabilitace Bójka

• Domov pro osoby se zrakovým postižením

Palata v Praze        

• Jedličkův ústav a školy v Praze

• ZŠ a MŠ pro děti se zrak. postižením Plzeň

• ZŠ a MŠ pro děti se sluchovým postižením Plzeň

• Plzeňská unie neslyšících

•



Odborné exkurze, např.:

• Domov sv. Františka pro osoby bez přístřeší

• Centrum Paraple Praha

• Ústav anatomie LF UK v Plzni

• Poradna pro náhradní rodinnou péči

• Sdružení občanů Exodus

• Centrum rané péče Plzeň

• Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni 

• Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem        
SeneCura Plzeň

• Domov pro seniory sv. Jiří Plzeň

• Domov se zvláštním režimem Sv. Aloise Plzeň

• Hospic sv. Lazara Plzeň 

• Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba  Plzeň

• Neviditelná výstava v Praze



Odborné praxe, např.:

• v dětských skupinách

• v mateřských školách a jeslích

• v denních a týdenních stacionářích

• v sociálně terapeutických dílnách

• v domovech pro osoby se zdravotním postižením

• v domovech pro seniory

odbornou praxi lze po konzultaci 
se školou absolvovat i v jiném    
zařízení dle vlastního výběru



Praktická maturita



Odborné učebny oboru –

pečovatelský pokoj s dětským 

koutkem, 

cvičná kuchyně

s jídelnou 



Exkurze: Jedličkův ústav a školy, Praha

Denní stacionář 

Človíček 



Exkurze: Speciálně pedagogické centrum 

pro děti se zrakovým 

postižením, Plzeň



Exkurze 

Oblastní Charita Rokycany 

Speciálně pedagogické centrum pro děti

se zrakovým postižením Plzeň

Jezdecká stáj Radčice

Denní stacionář Človíček, Plzeň



Exkurze: lékárna, Centrum rané péče, 

škola Haus 

St. Marien, Neumarkt, 

Domov Harmonie Mirošov



Exkurze: Výstava Chodící lidé, Praha



Semináře muzikoterapie



Seznámení s terapiemi v sociální činnosti 

v 1. ročníku 

Ochutnávka hipoterapie

Hodiny  ve škole

a některé výrobky…



Tvorba studentů - haptický obraz 

pro Centrum rané péče Plzeň



Představení hry Slepičky pro žáky mateřské 

školy Kardinála Berana



Dietologie a příprava pokrmů



Dietologie a příprava pokrmů - závěrečné 

zkoušky  



Seminář 1. pomoci pro žáky základní školy



Odborné přednášky, semináře

a projekty



Meditační dny



Veřejné sbírky, 

charitativní

a dobrovolnické 

aktivity



Třetí festival, 

Spolu mezi domy, 

Andělské zvonění, 

Sportovní hry 

seniorů 

Plzeňského kraje



Ocenění studentům, působícím v době koronakrize 

v sociálních službách


