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Ruská 2200/91, Praha 10 
 

 

Žádost o zařazení do akreditovaného kvalifikačního kurzu podává uchazeč prostřednictvím 

vyplněné přihlášky  

https://www.szs-ruska.cz/o-studiu/akreditovane-kurzy 

Zahájení kurzu vždy na stránkách školy, včetně testu 

Hodinový rozsah: 165 hodin 

Teorie: 128 hodin (1hod = 45 min.) 

Odborná praxe v sociálním zařízení: 35 hodin praxe  (+ 2 hod. na SZŠ Ruská) 

 

Podmínky přijetí do kurzu 

 řádně vyplněná přihláška k absolvování kurzu 

 ukončené základní vzdělání (doložit kopii vysvědčení) 

 dovršení věku 18 let 

 lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu činnosti absolventa kurzu 

 očkování proti virové hepatitis B (absolvování odborné praxe) 

 zaplacení poplatku za kurz 

Na odbornou praxi je nutné mít atestované zdravotnické boty (pásek přes patu), bílé kalhoty a 

triko. Průkazové foto na jmenovku. 

Podmínky pro úspěšné ukončení kurzu 

a) povinná účast na kurzu 80% (teoretická část) 

b) odborná praxe 100% účast, popř. potvrzení od zaměstnavatele 

c) pozitivní hodnocení na odborné praxi 

d) písemný test  (75% úspěšnost) 

 

Učební texty jsou v ceně kurzu. 

Doba vzdělávání: 

Teoretická výuka bude probíhat 2-3 dny v týdnu (pátek – neděle) 

 

Cena dle počtu účastníků: 6200 – 7200 Kč,- 

 

Řádně vyplněnou přihlášku zasílejte: 

Mgr. Gabriela Anisová, e-mail: anisova@szs-ruska.cz 
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Uplatnění absolventa:  

 

Kvalifikovaný kurz pro pracovníky v sociálních službách umožní získat potřebnou 

odbornou způsobilost dle § 116, zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách a 

vyhlášky č.505/2006 Sb. Kurz je tematicky zaměřen na přípravu pracovníků v 

sociálních službách, kteří budou na profesionální a etické úrovni vykonávat činnosti 

spojené zejména s přímou obslužnou péčí o klienty, spočívající v nácviku 

jednoduchých denních činností, pomoci při osobní hygieně a oblékání, manipulaci s 

přístroji, pomůckami a prádlem, udržování čistoty a osobní hygieny, podpoře 

soběstačnosti, posilování životní aktivizace, vytváření základních sociálních a 

společenských kontaktů a uspokojování psychosociálním potřeb u klientů se sníženou 

soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. 

Absolvent kurzu dále vykonává základní výchovnou nepedagogickou činnost 

spočívající v prohlubování a upevňování společenských návyků, provádí 

volnočasové aktivity a osobní asistenci. Provádí pečovatelskou činnost v domácnosti 

osoby spočívající ve vykonávání prací spojených s přímým stykem s osobami s 

fyzickými a psychickými obtížemi, komplexní péči o jejich domácnost, zajišťování 

sociální pomoci, provádění sociálních depistáží pod vedením sociálního pracovníka, 

organizační zabezpečování a komplexní koordinování pečovatelské činnosti.  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 


