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MATURITNÍ OBOR, KTERÝ SI UŽIJETE



- perspektivní a žádaný obor
- zážitkovou praktickou výuku
- zajímavou práci s lidmi v terénu
- tvořivé činnosti, psychologii, pedagogiku
- exkurze, odborné přednášky, workshopy

Co vám 
nabízíme



Prostory pro výuku
DOBŘE VYBAVENÉ, PŘÍJEMNÉ, MODERNÍ UČEBNY



- psychologii a pedagogiku
- dva cizí jazyky
- plánovat a pečovat o klienty
- sociální systém a sociální služby
- zručnost, kreativitu, nové techniky tvorby
- motivovat, komunikovat a prezentovat
- vytvořit si vlastní životopis a portfólio

Co se budete učit



Od vývojové psychologie přes
testování a komunikaci s klienty
po zásady duševní hygieny.

PSYCHOLOGIE
Od zásad přes pedagogiku 
volného času a speciální 
disciplíny až k didaktice a učení.

PEDAGOGIKA

Od individuálního plánování péče
a aktivizace klienta po poskytování
přímé obslužné péče dospělým
i dětským klientům.

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA

Od dávek sociálního 
a nemocenského pojištění 
k sociálním službám a jejich kvalitě.

SOCIÁLNÍ POLITIKA 
A SLUŽBY

Jaké jsou maturitní předměty



PEDAGOGICKÝ SMĚR
- staň se učitelem, asistentem
pedagoga či vychovatelem

SOCIÁLNÍ SMĚR
- pracuj jako pečovatel nebo chůva, 
studuj obor sociální pracovník

ZDRAVOTNICKÝ SMĚR
- buď všeobecnou sestrou
nebo záchranářem

Uplatnění
po maturitě



JAK SE

BUDETE UČIT

prakticky -
různorodá tvorba -

kreativita a fantazie -
práce v týmu -

vzájemné učení -



Ukázky z naší tvorby
AKTIVIZAČNÍ A VOLNOČASOVÉ ČINNOSTI



Praktická výuka
zážitkem

PŘÍPRAVA NA PRAXE V TERÉNU



PRAXE S DĚTMI
Pozitivně laděná setkání s dětmi ve školkách, 
na městských akcích nebo dětských dnech.

PRAXE SE SENIORY
Domov pro seniory v Žatci je místem, kam se na 
praxe a společné akce za klienty rádi vracíme.

Jak vypadají praxe v terénu?



Školní rok není nuda

JARO
Velikonoce v LDN

BUM Fest
Ukázky zooterapie

Teambuilding

LÉTO
Dětské dny v MŠ

Plavání s MŠ speciální
Branný den v Lubenci

Exkurze a praxe

PODZIM
Základy hipoterapie

Halloweenské tradice
Týden sociálních služeb

Workshopy a praxe

ZIMA
Zimní výzdoba školy

Mikuláš a advent
Vánoční akademie
Odborné přednášky



EXKURZE
různé sociální služby v regionu
a jejich aktivity

ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY
nejnovější poznatky z pečovatelství, 
první pomoci, péče o děti i seniory

ZÁŽITKY
ze společných setkání žáků s klienty 
i pracovníky sociálních služeb



ZOOTERAPIE A ARTETERAPIE PRAKTICKY



BONUS?
ZDRAVOTNICKÝ 
KROUŽEK
- zážitkem a prakticky
- maskovaná zranění
- modelové situace
- příběhy z praxe
- spolupráce se záchranáři



Přijďte se k nám podívat!

Těšíme se na vaši návštěvu!

Máte nějaké 
otázky?

Prohlédněte si naši tvorbu.



ADRESA
Obchodní akademie a Střední odborná škola
zemědělská a ekologická, p. o.
Studentská 1354, 438 01 Žatec

www.oazszatec.cz

E-MAIL
sekretariat@oazszatec.cz

TELEFON
415 240 253-4



Sociální činnost
75-41-M/01

Maturitní obor, který si užijete

Dny otevřených dveří: 
10. a 11. prosince 2021 (PÁ, SO)
14. ledna 2022 (PÁ)


