Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice,
Tyršova 365

Maturitní témata – profilová část
Obor: 75-41-M/01 Sociální činnost
Předmět: Praktická zkouška z odborných předmětů
Školní rok: 2020/2021
Forma: praktická zkouška před maturitní komisí
Složení zkoušky:
1. Samostatný výkon na odborném pracovišti (max. 50 bodů)
2. Písemná zkouška ze Sociálního poradenství a práva (max. 50 bodů)
Témata:
Péče o klienta na lůžku
Úprava lůžka po délce a šířce s imobilním klientem
-

umístění lůžka v pokoji

-

základní vybavení lůžka

-

pomůcky doplňující lůžko

-

imobilizační syndrom a jeho prevence

Zabezpečení imobilního klienta, prevence pádů
-

pomůcky sloužící k zabezpečení klienta

-

první pomoc v případě pádu

Osobní péče o klienta
Ranní hygienická péče o nemocného na lůžku
-

význam hygienické péče o nemocného na lůžku

-

úkony, které hygienická péče zahrnuje

-

pomůcky potřebné k ranní hygieně nemocného

Nácvik základní soběstačnosti a sebeobsluhy
-

kompenzační pomůcky potřebné k sebeobsluze klientů se sníženou soběstačností

-

vybavení koupelny klientů se sníženou soběstačností

Osobní péče o klienta
Celková koupel na lůžku (v koupelně)
-

význam hygienické péče

-

úkony, které celková hygienická péče zahrnuje

-

potřebné pomůcky

1

Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice,
Tyršova 365

Maturitní témata – profilová část
Obor: 75-41-M/01 Sociální činnost
Předmět: Praktická zkouška z odborných předmětů
Školní rok: 2020/2021
Forma: praktická zkouška před maturitní komisí
Zásady při péči o pomůcky
-

dekontaminační postup

-

desinfekce- základní desinfekční prostředky

-

první pomoc při zasažení kůže a sliznic desinfekčními prostředky

-

sterilizační postupy

Osobní péče o klienta na lůžku
Péče o proleženiny a opruzeniny a odlehčování predilekčních míst
-

vznik proleženin a opruzenin, rozsah, příčiny vzniku

-

prevence a léčba

Pasivní rehabilitační ošetřovatelství
-

pasivní pohyby, jejich význam, provedení

-

polohování klienta, otáčení, posouvání, posazovaní klienta

Polohovací pomůcky
-

význam polohovacích pomůcek a jejich využití

Podávání stravy, jako součást ranní hygieny klientů
Pomoc při příjmu jídla a tekutin, krmení nemocných
-

dietní systém

-

zásady podávání stravy

-

tekutiny, bilance tekutin

-

podávání stravy u pacientů se specifickými potížemi

-

nebezpečí aspirace při podávání stravy- první pomoc

Péče o dutinu ústní
-

péče o zuby, zubní protézu, zvláštní péče o dutinu ústní

Zhodnocení stavu výživa u klienta
-

antropometrická měření- váha, míra, BMI

-

výživová anamnéza- význam a její vypracování

2

Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice,
Tyršova 365

Maturitní témata – profilová část
Obor: 75-41-M/01 Sociální činnost
Předmět: Praktická zkouška z odborných předmětů
Školní rok: 2020/2021
Forma: praktická zkouška před maturitní komisí
Pohybová aktivizace
Změny poloh nemocného na lůžku, otáčení nehybného klienta, posazování, přemístění do
křesla, nácvik chůze / o berlích, pomocí chodítka, chůze o holi, /
-

význam vhodné polohy

-

pomůcky doplňující lůžko

-

kompenzační pomůcky k nácviku chůze

-

léčebné polohy- druhy

Zajištění bezpečnosti klientů při pohybové aktivizaci
-

pomůcky zajišťující bezpečnost klientů

Nebezpečí pádů a následných komplikací (závrať, mdloba, zlomeniny)
-

první pomoc při náhlé mdlobě

-

první pomoc při zlomeninách

Osobní péče o klienta
Péče o znečištěného klienta
-

hygienické vyprazdňování u chodících a ležících nemocných

-

pomůcky k hygienickému vyprazdňování

Postup při péči o inkontinentní nemocné
-

základní pomůcky u inkontinentních nemocných

-

péče o permanentní katétr

-

inkontinence, zácpa a průjem jako nemoc- nebezpečí dehydratace u seniorů
s průjmovým onemocněním- zásady rehydratace

Péče o opruzeniny
-

místa a příčiny vzniku opruzenin

-

základní pečovatelské intervence

Sociální aktivizace klienta s demencí
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Výběr, metodický rozbor a provedení vhodné aktivizace vzhledem k typu klienta a druhu
postižení
-

psychologické zvláštnosti klienta s demencí

-

cíle sociální aktivizace

-

aktivizace mentálních schopností

-

podpora kognitivních funkcí

Trénování paměti seniorů
-

vypracování a aplikace vhodné mentální aktivizace

Sociální aktivizace klienta se smyslovým postižením
Výběr, metodický rozbor a provedení vhodné aktivizace vzhledem k typu klienta a druhu
postižení
-

zvláštnosti v přístupu ke klientovi se zrakovým nebo smyslovým postižením

-

cíle sociální aktivizace

-

aktivizační techniky vhodné pro klienty se smyslovým postižením

Kompenzační pomůcky pro klienty s postižením zraku a sluchu
-

asistenční psi pro klienty se smyslovým postižením (význam, dělení)

Sociální aktivizace klienta se somatickým postižením
Výběr, metodický rozbor a provedení vhodné aktivizace vzhledem k typu klienta a druhu
postižení
-

zvláštnosti v přístupu ke klientovi se somatickým postižením

-

příčiny tělesného omezení

-

cíle sociální aktivizace

-

aktivizační techniky vhodné pro klienta se somatickým postižením

Kompenzační a protetické pomůcky pro klienty se somatickým postižením
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-

protetické pomůcky, jejich dělení, význam a použití

-

kompenzační pomůcky, jejich dělení, význam a použití

Součástí každého tématu je sledování fyziologických funkcí klientů.
 Měření tlaku krevního a zápis naměřených hodnot do zdravotnické dokumentace
(správný postup při měření, pomůcky a správné zhodnocení TK).
 Měření tělesné teploty a zápis naměřených hodnot do zdravotnické dokumentace
(správný postup při měření, pomůcky a správné zhodnocení tělesné teploty)
 Měření pulsu a zápis naměřených hodnot do zdravotnické dokumentace (správný
postup při měření a správné zhodnocení pulsu)

Struktura praktické maturitní zkoušky z odborných předmětů (sociální poradenství,
sociální politika, právo, krizová intervence a sociální péče)
Důchodová politika – výběr z těchto témat
-

výpočet klasického starobního důchodu, včetně OVZ
výpočet předčasného starobního důchodu
výpočet starobního důchodu bez přerušení pracovní činnosti
sociální poradenství v rámci důchodové politiky včetně výpočtu odchodu
do SD

Nemocenské pojištění – výběr z těchto témat
-

výpočet nemocenské
výpočet ošetřovného
poradenství ve věcech nemocenského pojištění (léčebný režim, redukce,
odejmutí dávek, promlčení dávek, nárokovost dávek)

Politika zaměstnanosti
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-

pasivní politika: výpočet podpory v nezaměstnanosti
poradenství ve věcech aktivní politiky zaměstnanosti

Mzda zaměstnance
-

výpočet sociálního a zdravotního pojištění
výpočet daně z příjmu
využití všech odečitatelných položek – nezdanitelných částek příjmu
včetně výpočtu ČM

Státní sociální podpora
-

práce s tiskopisy
výpočty dávek (testovaných)
kontrola vyplněných žádostí klientů, doplnění, změny, opravy
poradenství v otázkách SSP

Sociální poradenství v rámci sociálních služeb, včetně poradenství k dávkám
v rozsahu I. – III. pilíře sociálního systému (případová studie)
Právo
-

test v rozsahu pracovního práva, práva SOZ, rodinného práva
vypracování smlouvy dle zadání

Výběr z témat : Sociální šetření, zápis, rozhodnutí o poskytnutí služby, práce
s diagnózou, testy soběstačnosti – dle vylosování, žaloba o rozvod, žaloba – zvýšení
výživného
Pravidla:
-

každý úkol je vypracován samostatně na zvláštní straně
každá strana práce je označena číslem úkolu a jménem studenta
student si losuje ze čtyř variant (každá varianta je kompilací bodu I. –
VIII.)
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Časový rozsah práce: 240 minut
Poznámka: Vzhledem k možným změnám v zákonech týkajících se oboru je možné
provést změny zadání práce - poslední možný termín úprav 31. 3. 2021

Poznámka: Pokud je student neúspěšný v jedné z částí praktické MZ je povinen
opakovat pouze danou část, druhá (úspěšná) část je mu uznána.
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