
Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, 

Obchodní akademie, Střední pedagogická škola  
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Obor vzdělání: 75-41-M/01 Sociální činnost 

Forma vzdělání: denní/dálková 
 

SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2021/2022 
 

Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou: 

a) český jazyk a literatura, 

b) cizí jazyk, který je vyučován ve škole, jíž je žákem, a nebo 

c) matematika. 

Zkoušky společné části maturitní zkoušky se konají formou didaktického testu.  

 

Žák se může ve společné části dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám ze zkušebních 

předmětů a ze zkušebního předmětu matematika rozšiřující. Nepovinnými předměty společné části 

MZ mohou být CZJ (vyučovaný na škole) nebo MAT, přičemž není možno souběžně maturovat 

z jednoho předmětu povinně a nepovinně.  

 

Zkoušky společné části maturitní zkoušky může žák konat, pokud úspěšně ukončil poslední 

ročník středního vzdělávání. 

 

Pozvánku ke společné části maturitní zkoušky obdrží přihlášený žák prostřednictvím emailu 

podle časového harmonogramu, který stanový CERMAT. 

 

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2021/2022 
 

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky: 

a) z českého jazyka a literatury, 

b) a pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto 

cizího jazyka, 

c) a z dalších 3 povinných zkoušek.  

Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce 

a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. 

 

Pozvánka k profilové části MZ není zasílána školou ani Cermatem – je povinností přihlášeného 

žáka sledovat webové stránky školy, na nich bude zveřejněn časový harmonogram profilových 

zkoušek za jednotlivé třídy. 

 

Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se konají formou: 

 ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí,  

 písemné zkoušky, 

 praktické zkoušky. 
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Profilová část – povinné zkoušky  
 

1. český jazyk a literatura/cizí jazyk – písemná zkouška 

2. český jazyk a literatura/cizí jazyk – ústní zkouška 

3. sociální služby – ústní zkouška 

4. sociální péče – praktická zkouška 

5. zkouška z nabídky ředitele školy:  

o pedagogika (ústní zkouška) 

o psychologie (ústní zkouška) 

o sociální politika a zabezpečení (ústní zkouška) 

 

Profilová část – nepovinné zkoušky 

 

 Žák může dále v rámci profilové části maturitní zkoušky konat nejvýše 2 nepovinné zkoušky. 

Žák může volit nepovinné zkoušky z nabídky stanovené ředitelem školy. Zvolené nepovinné 

zkoušky se uvedou v přihlášce. 

 Nelze zvolit zkoušku, kterou žák vykonává v povinné části profilové maturitní zkoušky. 

 

 

Nepovinné zkoušky z nabídky ředitele školy:  

o pedagogika (ústní zkouška) 

o psychologie (ústní zkouška) 

o sociální politika a zabezpečení (ústní zkouška) 

 

Další podmínky konání maturitní zkoušky 

Jestliže se žák ke zkoušce bez řádné omluvy nedostavil, jeho omluva nebyla uznána nebo pokud 

byl ze zkoušky vyloučen, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně. Pokud se žák ke zkoušce 

nedostaví a svou nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání 

zkoušky řediteli školy, má právo konat náhradní zkoušku v termínu stanoveném prováděcím 

právním předpisem. 

V případě, že žák povinnou zkoušku společné části nebo profilové části maturitní zkoušky vykonal 

neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. V případě, že žák 

vykonal neúspěšně nepovinnou zkoušku, opravnou zkoušku nekoná.  

Žák může maturitní zkoušku vykonat nejpozději do 5 let od data, kdy přestal být žákem školy. 

 

Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal maturitní 

zkoušku. Nevykonal-li žák jednu nebo obě části maturitní zkoušky v řádném termínu, přestává být 

žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit. 
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TÉMATA PRO PROFILOVOU ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY  

V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ 

 

 

Název zkoušky: Sociální služby 

Forma zkoušky: Ústní zkouška 

Obor:    Sociální činnost Most, KKOV 75-41-M/01 

 

 

 

1. Vývoj sociálních služeb 

2. Systém sociálních služeb v ČR 

3. Subjekty sociálních služeb 

4. Kategorie pracovníků v sociálních službách 

5. Standardy kvality sociálních služeb 

6. Práva uživatelů sociálních služeb  

7. Sociální poradenství 

8. Sociální služby pro seniory 

9. Sociální služby pro zdravotně handicapované 

10. Sociální služby pro děti a rodiny 

11. Sociální služby pro lidi se závislostmi 

12. Sociální služby pro etnické menšiny 

13. Sociální služby pro bezdomovce 

14. Pomoc lidem v krizi 

15. Správní a administrativní postupy v sociálních službách 

16. Sociální šetření, sociální kazuistika 

17. Sociální prevence 

18. Terénní práce v sociálně vyloučených oblastech 

19. Komunitní práce 

20. Terapeutická pomoc 

21. Základy sociální práce 

22. Dobrovolnická práce 

23. Komunitní plánování v oblasti sociálních služeb 

24. Týmová práce v institucích poskytujících sociální služby 

25. Supervize v sociálních službách 
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Název zkoušky:  Sociální péče 

Forma zkoušky:  praktická zkouška 

Obor:    Sociální činnost, KKOV 75-41-M/01 

 

 

Praktické provedení činností z oblasti přímé obslužné péče dle vylosovaných témat  

a modelových situací. 

 

1. Zajištění hygieny v prostředí sociálního zařízení, péče o spánek a odpočinek  

2. Hygienická péče (ranní hygiena) o mobilního uživatele sociální služby  

3. Hygienická péče (ranní hygiena) o imobilního uživatele sociální služby 

4. Péče o inkontinentního uživatele sociální služby (pomůcky), péče o klienta s bolestí 

5. Využití pomůcek v prevenci proleženin, prevence opruzenin,    

6. Hygienická péče o dítě do tří let (koupel kojence)     

7. Úprava lůžka s uživatelem sociální služby      

8. Využití pomůcek doplňujících lůžko v péči o uživatele sociálních služeb  

9. Polohování uživatele sociální služby v lůžku     

10. Podávání stravy částečně nesoběstačnému uživateli sociální služby  

11. Podávání stravy kojenci         

12. Podávání dietní stravy uživateli sociální služby     

13. Mobilizace uživatele sociálních služeb s využitím kompenzačních pomůcek  

14. Spolupráce při mobilizaci uživatele sociální služeb              

15. Využití principů bazální stimulace v péči o uživatele sociální služby  

16. Provedení baby masáže u kojence       

17. Provedení změření váhy, výšky a tělesné teploty dítěte a dospělého  

18. Změření a zhodnocení krevního tlaku dospělého uživatele sociální služby  

19. Prevence nozokomiálních nákaz v prostředí sociálního zařízení 

20. Zdravotní změny v životě člověka, základní potřeby člověka 
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Název zkoušky: Psychologie  

Forma zkoušky: ústní zkouška 

Obor:   Sociální činnost Most, KKOV 75-41-M/01  

 
 

1. Psychologie jako věda 

2. Psychické kognitivní procesy a procesy paměti 

3. Psychické stavy a procesy konativní 

4. Člověk jako osobnost a metody jejího poznávání 

5. Charakteristika psychických vlastností osobnosti 

6. Charakteristika prenatálního, perinatálního a novorozeneckého období 

7. Charakteristika kojeneckého a batolecího období 

8. Charakteristika předškolního období, školní zralost 

9. Charakteristika školního období a adolescence 

10. Charakteristika mladší, střední a starší dospělosti 

11. Charakteristika stáří 

12. Sociální podstata osobnosti 

13. Sociální motivace 

14. Sociální postoje 

15. Verbální komunikace 

16. Neverbální komunikace 

17. Psychopatologie 

18. Demence a dětská pervazivní porucha 

19. Psychologie handicapu 

20. Vliv nemoci na psychiku jedince 

21. Adaptace na nemoc a hospitalizaci 

22. Psychologie uživatele sociální služby 

23. Psychologie zdraví 

24. Požadavky na profesní chování pracovníka v sociálních službách 

25. Náročné životní situace při poskytování sociálních služeb 
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Název zkoušky:  Pedagogika 

Forma zkoušky:  ústní zkouška 

Obor:    Sociální činnost, KKOV 75-41-M/01 

 

  

1. Význam studia pedagogiky v sociální sféře 

2. Česká výchovně vzdělávací soustava 

3. Metody a principy výchovy a vzdělávání 

4. Prostředky výchovy 

5. Problematika volného času a jeho rizika 

6. Rodina jako základní sociální skupina 

7. Vliv rodinné výchovy na rozvoj dítěte 

8. Problematika ohrožených dětí (syndrom CAN) 

9. Sociální instituce pro náhradní rodinnou výchovu 

10. Multikulturní a mediální výchova 

11. Prevence rizikového chování 

12. Význam a podstata výchovy v předškolním věku 

13. Pedagogická diagnostika 

14. Projektování sociálně výchovné činnosti 

15. Význam studia speciální pedagogiky 

16. Společnost a tělesně handicapovaný jedinec 

17. Sociální práce s mentálně postiženými jedinci 

18. Postavení zrakově handicapovaných jedinců ve společnosti 

19. Sociální práce s jedinci s poruchami sluchu 

20. Sociální práce s jedinci s poruchami řeči 

21. Práce s jedinci s poruchami chování 

22. Problematika ústavní a ochranné výchovy 

23. Zdravotně znevýhodněné dítě ve společnosti 

24. Význam zájmu a zájmové činnosti u dětí a mládeže 

25. Handicapované dítě v rodině 
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Název zkoušky:  Sociální politika a zabezpečení 

Forma zkoušky:  ústní zkouška 

Obor:    Sociální činnost, KKOV 75-41-M/01 

 

 

1. Sociální politika, její podstata a základní charakteristika 

2. Základní principy a funkce sociální politiky 

3. Sociální stát 

4. Objekty a subjekty v sociální politice 

5. Sociální politika v zemích Evropské unie 

6. Nástroje v sociální politice 

7. Sociální zabezpečení v České republice 

8. Financování sociálního zabezpečení 

9. Sociální zabezpečení ve stáří 

10. Sociální zabezpečení v invaliditě 

11. Sociální zabezpečení v případě úmrtí živitele 

12. Sociální zabezpečení v nemoci 

13. Sociální zabezpečení v mateřství 

14. Sociální zabezpečení rodin s dětmi 

15. Sociální zabezpečení osob se zdravotním postižením  

16. Politika zaměstnanosti 

17. Rodinná politika 

18. Zdravotní politika 

19. Vzdělávací politika 

20. Bytová politika 

21. Chudoba a sociální vyloučení  

22. Sociální události  

23. Problémy a trendy v sociální politice Ústeckého kraje 

24. Modely v sociální politice 

25. Organizace v sociálním zabezpečení 
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Název zkoušky:  Anglický jazyk 

Německý jazyk 

Forma zkoušky:  ústní zkouška 

Obor:    Sociální činnost, KKOV 75-41-M/01 

 

 

1. Rodina a rodinné aktivity 

2. Moje město  

3. Domov a bydlení 

4. Každodenní život 

5. Škola 

6. Svátky 

7. Sport 

8. Kultura 

9. Volný čas a zábava 

10. Země hovořící daným jazykem 

11. Cestování a doprava 

12. Zdraví 

13. Stravování 

14. Životní styl a móda 

15. Nákupy a služby 

16. Další země hovořící daným jazykem 

17. Osobní identifikace 

18. Sdělovací prostředky a společnost 

19. Česká republika 

20. Příroda a životní prostředí 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Mostě dne 29. září 2021 

 

 

 

 

 

Ing. Jitka Hašková 

ředitelka školy 

 

 


