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Obor je určen absolventům 9. ročníků základních škol, 
kteří mají zájem pomáhat lidem v nejrůznějších životních situacích, kvalitně se připravit pro 

další studium 
na vysokých a vyšších odborných školách 

a současně komplexně rozvíjet svoji osobnost.

Přijďte se podívat! Termíny dnů otevřených dveří a akcí pro veřejnost najdete 
na webových stránkách školy. 

Absolventi získají kvalifikaci pracovníka v sociálních službách s vysokou úrovní 
praktických dovedností zajišťující výborné uplatnění na trhu práce.

Budou umět:
>>  poskytovat účinnou pomoc a podporu osobám, vyžadujícím péči druhých, např. starým lidem, 

osobám se zdravotním a mentálním postižením (dětem i dospělým) a jejich rodinám 
>> citlivě a efektivně komunikovat
>> zprostředkovávat kontakt s úřady a dalšími institucemi 
>> poskytovat základní sociální poradenství 

Uplatní se jako:
>>  pracovníci v sociálních službách při poskytování 

přímé péče v přirozeném sociálním prostředí 
klientů (např. jako osobní asistenti)

>>  pracovníci v sociálních službách v pobytových 
zařízeních (tj. domovech pro seniory, domovech  
s pečovatelskou službou, stacionářích apod.)

Získají:
>>  vysokou úroveň odborných znalostí potřebných 

pro studium VŠ a VOŠ 
>>  odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o 

dítě ve věku do tří let v denním režimu

Profilové předměty:
>> pedagogika
>> psychologie
>> pečovatelství a osobní asistence
>>  péče o seniory
>> péče o dítě
>> terapie v sociální činnosti
>> sociální služby
>> sociální politika
>> zdravotní nauka
>> dietologie a příprava pokrmů
>> sociální komunikace
>> hudební a dramatická výchova
>> učební praxe

CIŠ Plzeň Vám dále nabízí: 
>>  bezplatné studium všech oborů v denní formě
>>  rodinnou atmosféru malé školy
>>  osobní přístup učitelů, partnerskou spolupráci s rodiči
>>  prostor pro duchovní růst
>>  kvalitní výuku vycházející z nejlepších tradic církevního školství  

v kombinaci s moderními přístupy ke vzdělávání
>>  propracovaný systém odborných exkurzí a praxí u potenciálních 

zaměstnavatelů, a to samostatně i pod dohledem vyučujících
>>  možnost zahraniční odborné praxe v partnerských zařízeních  

v Bavorsku
>>  odborné semináře 
>>  praktickou výuku v odborných učebnách 
>>  poznávací zájezdy po ČR i do zahraničí


