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Pracovní uplatnění absolventa v praxi
Absolvent školního vzdělávacího programu Pečovatelské služby je středoškolsky vzdělaný
pracovník se všeobecným i odborným vzděláním, tj. disponuje požadovanými dovednostmi,
vědomostmi a zaujímá postoje nutné pro výkon profese.
Absolvent je připraven vykonávat jednodušší pracovní činnosti. Získané vědomosti mu
umožní uplatnit se jako pracovník sociálních služeb v ambulantních nebo pobytových
zařízeních a v terénních službách, zejména při poskytování přímé obslužné a asistentské
péče klientům zdravým i se zdravotním postižením a také při zajišťování chodu domácnosti
klientů nebo pomoci rodinám s péčí o dítě.
Především najde uplatnění na pozici pečovatel, osobní asistent, pomocník v sociálních
zařízeních. Další možností je uplatnění v kuchyních při výkonu pomocných prací při přípravě
pokrmů, při šití a opravách prádla a bytových doplňků, při praní a žehlení prádla, v provozu
prádelen a úklidových službách a také při úklidu ve zdravotnických nebo sociálních
zařízeních. Absolvent disponuje kompetencemi pro samostatné poskytování služeb
soukromým osobám při zajišťování péče o domácnost.
Získaným vzděláním má absolvent vytvořeny předpoklady pro další vzdělávání.
Absolvent je připraven pro práci v pozici zaměstnance střední i velké firmy. Zejména
v pracovních pozicích, kdy vykonává stejnorodé práce s rámcovým zadáním a přesně
vymezenými výstupy pod vedením řídícího pracovníka.
Absolvent je schopen po příslušné praxi vykonávat i náročnější kuchařské činnosti.
Odborné kompetence
Absolvent je připraven:
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poskytovat přímou obslužnou nebo asistentskou péči klientům
pomáhat při zajišťování chodu domácnosti
spolupracovat při zajišťování sociálních služeb
provádět úklid v sociálních, ubytovacích a jiných veřejných prostorách
připravovat jednodušší pokrmy a nápoje
dodržovat hygienické předpisy a zásady při manipulaci s potravinami, případně
výdeji pokrmů,
ovládat šití a opravy prádla a bytových doplňků
ovládat praní a žehlení prádla a oděvů
dbát na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků a služeb
jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje
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Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
A. Povinné všeobecné předměty
Český jazyk a literatura
Občanská nauka
Matematika
Oborová matematika
Péče o zdraví
Tělesná výchova
Výpočetní technika
B. Povinné odborné předměty
Zdravověda
Epidemiologie a hygiena
Úklid
Příprava pokrmů
Péče o prádlo
Základy pečovatelství
Psychologie
Odborný výcvik+
C. Nepovinné vyučovací předměty
Autoškola
Celkem hodin týdně

Počet týdenních vyučovacích hodin
v ročníku
1.
7
1,5
1
1,5
0,5
0,5
1
1
8
2
0
1
1
0,5
3
0,5
15
0
0
30

2.
6
1,5
1
1,5
0
0
1
1
7,5
1
1
0,5
1
1
3
0
17,5
1
1
31

3.
3
0
1
0
0
0
1
1
4
1
0
0
1
0
2
0
28
1
1
35

Celkem
16
3
3
3
0,5
0,5
3
3
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4
1
1,5
3
1,5
8
0,5
60,5
2
2
96

