
Maturitní témata – profilová část 

Předmět: Anglický jazyk 

Obor: 75-41-M/01 Sociální činnost 

 

1. Personal identification 

2. My family 

3. My home 

4. The place where I live  

5. Shopping 

6. Food and drink 

7. My daily schedule 

8. Education 

9. Job and my future career 

10. Leisure-time activities 

11. Sports and games 

12. Clothes and fashion 

13. Mass media  

14. Holiday customs in the CR, the USA, GB 

15. Travelling 

16. Weather and seasons of the year 

17. Health and diseases 

18. The Czech Republic 

19. Nature and environment 

20. Entertainment and culture 

21. Science and technology 

  



Maturitní témata – profilová část 

Předmět: Sociální péče 

Obor: 75-41-M/01 Sociální činnost 

 

1. Pojmy sociální problematiky, sociální standardy, syndrom vyhoření, supervize 

2. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách  

3. Péče o rodinu a děti 

4. Péče o osoby dezintegrované – Romové, prostituující osoby, postpenitenciární péče 

5. Náhradní rodinná péče 

6. Ústavní péče 

7. Syndrom CAN 

8. Psychická deprivace u dětí 

9. Péče o staré občany 

10. Péče o zdravotně postižené občany 1 

11. Péče o zdravotně postižené občany 2 

12. Dítě se zdravotním postižením, raná péče, osobní asistence 

13. Hospicová péče 

14. Sociální práce s jednotlivcem, komunikace, rozhovor 

15. Kurátorská péče, probační a mediační služba 

16. Péče o osoby dezintegrované – bezdomovectví, azylová péče, péče o uprchlíky 

17. Terénní sociální práce – streetwork, osobnost sociálního pracovníka 

18. Dobrovolnictví a charita 

19. Kriminalita dětí a mládeže 

20. Krize  

 

  



Maturitní témata – profilová část 

Předmět: Sociální zabezpečení 

Obor: 75-41-M/01 Sociální činnost zaměření Sociálně správní činnost 

 

1. Význam sociální politiky 

2. Rodinná politika a rodinné právo  

3. Politika zaměstnanosti  

4. Zdravotní politika  

5. Vzdělávací politika  

6. Bytová politika  

7. Chudoba a sociální pomoc, dávky v hmotné nouzi 

8. Pracovní právo  

9. Odměňování 

10. Dávky pro zdravotně postižené  

11. Význam sociálního zabezpečení  

12. Minimální příjmové veličiny  

13. Sociální pojištění, lékařská posudková služba 

14. Nemocenské pojištění 

15. Sociální politika EU, sociální politika obce a kraje 

16. Důchodové pojištění 

17. Mateřská a rodičovská, ošetřovné 

18. Státní sociální podpora   

19. Dávky v nezaměstnanosti  

20. Financování sociálního zabezpečení, veřejné finance 

  



Maturitní témata – profilová část 

Předmět: Praktická zkouška 

Obor: 75-41-M/01 Sociální činnost zaměření Sociálně správní činnost 

 

1. Důchodové pojištění 

- výpočet klasického starobního důchodu 

- výpočet starobního důchodu bez přerušení pracovní činnosti 

- sociální poradenství v rámci důchodového pojištění 

2. Nemocenské pojištění 

- výpočet nemocenské 

- výpočet ošetřovného 

- sociální poradenství v rámci nemocenského pojištění 

3. Politika zaměstnanosti 

- pasivní politika: výpočet podpory 

- sociální poradenství v rámci aktivní politiky zaměstnanosti 

4. Mzda 

- výpočet čisté mzdy 

- výpočet daně z příjmu 

- výpočet pojištění 

5. Státní sociální podpora 

- výpočet dávek 

- výpočet nároku na dávky 

- určení životního minima rodiny 

- práce s tiskopisy 

- sociální poradenství v rámci SSP 

6. Úpravy v programech MS Office - Word, Excel, PowerPoint, Access 

 

 

Časový rozsah práce: 240 minut 

Pozn.: Vzhledem k možným změnám v legislativě oboru je možné provádět změny v zadání práce 

pouze k 31. 3. příslušného roku. 

  



Maturitní témata – profilová část 

Předmět: Pečovatelství 

Obor: 75-41-M/01 Sociální činnost zaměření Pečovatelská činnost 

 

1. Pečovatelství 

 

2. Ošetřovatelský proces a potřeby klientů 

 

3. Sledování fyziologických funkcí – tělesná teplota 

 

4. Sledování fyziologických funkcí dýchací soustavy 

 

5. Sledování fyziologických funkcí oběhové soustavy 

 

6. Sledování funkce trávicího ústrojí  

 

7. Sledování funkce ledvin 

 

8. Podávání léků 

 

9. Podávání stravy – dietoterapie 

 

10. Specifická péče o klienty s diabetes mellitus (DM), bolest 

 

11. Péče o klienta na lůžku  

 

12. Péče o osobní hygienu dospělých 

 

13. Nozokomiální nákazy (NN) 

 

14. Péče o klienty s postižením zraku 

 

15. Péče o klienta s tělesným postižením 

 

16. Péče o klienta s mentálním postižením, duševní poruchou, poruchami paměti 

 

17. Specifická péče o klienty s onkologickými nemocemi, spánek 

 

18. Specifická péče o dětského pacienta 

 

19. Péče o staré občany 

 

20. Péče o klienta v terminálním stádiu nemoci 

 

  



Maturitní témata – profilová část 

Předmět: Praktická zkouška  

Obor: 75-41-M/01 Sociální činnost zaměření Pečovatelská činnost 

 

1. Péče o mobilního klienta 

2. Péče o imobilního klienta 

3. Bazální stimulace 

4. Aktivizační činnosti 

5. Individuální plánování  

6. Péče o pomůcky a prostředí klienta 

7. Péče o klienta s inkontinencí 

8. Péče o klienta s demencí 

9. Péče o klienta s diabetem mellitem 

10. Péče o klienta s bolestí 

 


