
Charakteristika školy
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Délka studia v letech: 5.0

Forma vzdělávání dálková

Cílem naší školy je poskytnout studentům možnost kvalifikovaně se připravit na budoucí profesní
život, případně další studium. Snažíme se vytvořit příjemné studijní a lidské prostředí založené na
vzájemné  komunikaci  mezi  studenty  a  pedagogy.  Naše  škola  byla  založena  roku  1991.
Od 1. 9. 1995  učíme  v  nové,  velmi  pěkné,  bezbariérové  budově.  Jsme  soukromá  škola,  jejímž
zřizovatelem je  Český  svaz  žen.  Škola  má  vypracovaný  Školní  vzdělávací  program s  názvem
Sociální činnost s platností od 1. 9. 2011 s průběžnou aktualizací.

Profil absolventa

Absolvent se uplatní zejména v povoláních, která jsou zaměřena na poskytování sociálních služeb.
Jedná se zejména o zařízení, která poskytují pobytové, ambulantní nebo terénní sociální služby. Má
vědomosti a dovednosti potřebné pro zajišťování přímé péče a osobní asistence pro klienty různého
věku, pro potřeby jejich soběstačnosti a sociální aktivizaci. Ve styku s klientem jedná profesionálně
a eticky. Disponuje kompetencemi pro uplatnění v managementu sociálních služeb. Zná podmínky
pro  poskytování  sociální  pomoci  dětem  i  dospělým.  Příkladem  uplatnění  je  zaměstnání
v nejrůznějších typech sociálních služeb jako pracovník v sociálních službách (základní sociální
poradenství,  služby sociální  péče,  služby sociální  prevence)  nebo jako referent  státní  správy na
odborech  sociální  péče.  Získané  vzdělání  umožní  absolventovi  uplatnit  se  i  v  organizacích
neziskového sektoru občanské společnosti  zabývajících se sociálními službami  (nadace,  charity,
občanská  sdružení).  Vzdělávací  program  vytváří  předpoklady  pro  pokračování  v  terciárním
vzdělávání a celoživotním vzdělávání v oboru.
Absolvent získá odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním
režimu dle přílohy č.  2 Zákona 455/1991 Sb.,  o živnostenském podnikání,  ve znění  pozdějších
předpisů.

Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání, stupeň dosaženého vzdělání
Vzdělání je ukončené maturitní zkouškou. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a
příslušným prováděcím právním předpisem.  Dokladem o získání  středního vzdělání  s  maturitní
zkouškou je vysvědčení  o maturitní zkoušce.
Absolvent je připraven ucházet se o studium v navazujících studijních vzdělávacích programech na
vyšších odborných školách nebo vysokých školách. Absolvent je připraven rozvíjet si své znalosti
v rámci celoživotního učení formou samostudia, kurzů a účasti na školeních a seminářích. 



Učební plán

Škola Střední odborná škola MORAVA o.p.s. , Řehořova 5
Název ŠVP Sociální činnost
Platnost 1. 9. 2018 Délka studia v letech: 5.0
Kód a název 
oboru

RVP 75-41-M/01 Sociální činnost Forma vzdělávání dálková

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. ∑

Celkem konzultací 200 200 200 200 200 1000

Vyučovací předměty

Český jazyk a literatura 20 20 20 30 30 120

Anglický jazyk 40 30 40 40 40 190

Základy společenských věd 20 20 - - - 40

Základy přírodních věd 20 10 - - - 30

Matematika 20 20 20 - - 60

Informační technologie - 20 20 20 - 60

Ekonomika - - - 20 - 20

Sociální práce 20 20 20 - - 60

Hygiena a pečovatelství 20 20 20 20 30 110

Psychologie 20 20 20 20 30 110

Učební praxe 10 10 20 20 30 90

Pedagogika 10 10 20 30 40 110
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