
Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace 

 

Maturitní otázky ze souboru odborných 
předmětů (SPO, SPE, MAS, EKO) 

 

Třída: 4. SČ       Školní rok 2022/2023 
 
1.  Sociální péče a její působnost – vymezení základních pojmů – sociální péče, nástroje 

sociální péče, pracovník v sociální sféře, sociální klient, sociální služby, sociální událost, 

sociální pomoc, sociální problém, sociální zabezpečení 

 

2.  Pracovník v sociální sféře – předpoklady, dovednosti, vzdělání a kompetence 

pracovníka v sociální sféře (sociální pracovník, pracovník v sociálních službách).  

Syndrom vyhoření a jeho prevence. Profesní etika v sociální sféře, etický kodex 

 

3.  Péče o rodinu – definice rodiny, funkce, historický vývoj, typologie rodiny. Typy služeb 

poskytovaných rodinám 

 

4.  Péče o rodinu – manželství x registrované partnerství, struktura rodiny, rodičovská 

odpovědnost, vícegenerační rodina, sociální práce s rodinou 

 

5.  Péče o děti a mládež – sociálně právní ochrana dětí a mládeže. Práce s rodinami po 

rozvodu a řešení sporů v péči o dítě, sociální práce s neúplnou rodinou 

 

6.  Péče o děti a mládež – syndrom CAN – týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. 

Sociálně patologické jevy u dětí a mládeže – charakteristika, prevence, léčba, instituce 

pracující s rizikovými dětmi a mládeží 

 

7.  Péče o děti a mládež – náhradní výchovná péče. Zdravotně postižené dítě v rodině 

 

8.  Péče o seniory – charakteristika stáří, potřeby seniorů, metody práce se seniory. Senior 

v rodině x v institucionální péči 

  

9.  Péče o občany se zdravotním postižením – pojmy zdraví, nemoc, zdravotní postižení. 

Sociální péče o OZP. Hospicová péče 

  

10. Péče o další skupiny sociálně potřebných občanů – charakteristika sociálního 

vyloučení, komunitní sociální práce a práce s osobami bez přístřeší – pojem 

komunita, sociální práce s komunitou, charakteristika klientů bez přístřeší, sociální péče 

o tyto osoby 

 

11. Péče o další skupiny sociálně potřebných občanů – práce s klienty se závislostí a 

osobami poskytujícími placené sexuální služby – charakteristika problematiky, 

sociální péče o klienty se závislostí, motivace k prostituci, druhy prostituce, sociální péče 

o tuto skupinu klientů  



12. Péče o další skupiny sociálně potřebných občanů – charakteristika sociálního 

vyloučení a práce s uprchlíky a menšinami – charakteristika problematiky, sociální 

péče o tyto skupiny klientů  

 

13. Péče o další skupiny sociálně potřebných občanů – charakteristika sociálního 

vyloučení a probační a mediační služba – probace, mediace, alternativní trest. 

Pracovníci PMS, práce PMS před a po vynesení rozsudku 

 

14. Terénní sociální práce – pojem a cílové skupiny klientů, úkoly streetworkera. Terénní 

sociální práce s vybranými skupinami klientů (osoby se závislostí, bez přístřeší, 

poskytující placené sexuální služby. Terénní pečovatelská služba 

 

15. Charitativní činnost a práce dobrovolníků – základní pojmy, humanitární intervence. 

Dobrovolnická činnost, využití dobrovolnictví v sociální oblasti 

 

16. Sociální služby a standardy kvality sociálních služeb – systém sociálních služeb, 

legislativní úprava sociálních služeb, registrace poskytovatelů sociálních služeb. Pojem 

standard kvality, procedurální, personální a provozní standardy kvality sociálních služeb 

 

17. Metody individuální a skupinové sociální práce a krizová intervence – individuální a 

skupinová sociální práce, druhy, fáze a zásady vedení rozhovoru s klientem. Krize, její 

příčiny, druhy a průběh. Zásady, principy a fáze krizové intervence. 

   

18. Sociální politika – sociální politika, cíle sociální politiky, aktéři sociální politiky, nástroje 

sociální politiky, funkce sociální politiky, pilíře sociální politiky, sociální spravedlnost, 

záchranná sociální síť 

 

19. Státní sociální podpora – státní sociální podpora, dávky státní sociální podpory. 

Praktický výpočet 

 

20. Hmotná nouze – hmotná nouze, dávky pomoci v hmotné nouzi. Životní minimum, 

existenční minimum, příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení. Praktický výpočet 

 

21. Sociální a zdravotní pojištění – druhy sociálního pojištění. Dávky nemocenského 

pojištění, dávky důchodového pojištění. Zdravotní pojištění, zdravotní pojišťovny 

 

22. Nezaměstnanost jako sociální problém – druhy nezaměstnanosti, hmotné 

zabezpečení uchazeče o zaměstnání. Důsledky nezaměstnanosti – psychické, sociální. 

Instituce poskytující služby nezaměstnaným. Hmotné zabezpečení uchazeče o 

zaměstnání 

V Turnově dne 30. 9. 2022   Navrhly: Mgr. Helena Kučerová 

              Mgr. Romana Bílková 

             
            Schválila: Mgr. Lenka Nováková 


