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1. a.) BOZP, pracovněprávní problematika, bezpečnost a ochrana při práci, b.) technologie 

kuchyňského provozu, c.) Zboží, služby, nabídka, poptávka, cena 

2. a.) Přímá obslužná péče – lůžko klienta, b.) Potraviny, c.) Hledání zaměstnání 

3. a.) Přímá obslužná péče – stravování klienta, b.) Předběžná příprava potravin, c.) Služby úřadu 

práce 

4. a.) Přímá obslužná péče o imobilního a nemocného klienta, b.) Technologie přípravy základních 

skupin pokrmů, c.) Zákoník práce 

5. a.) Přímá obslužná práce – sledování fyziologických změn, b.) Technika jednoduché obsluhy, c.) 

Nezaměstnanost, podpora v nezaměstnanosti 

6. a.) Ergoterapie – jako druh relaxace, b.) Technologie provozu prádelen, c.) Rekvalifikace 

7.  a.) Přímá obslužná péče – hygiena, b.) Technologie šití a opravy prádla, c.) Pracovní poměr 

8.  a.) Péče o pomůcky klienta, b.) Technologie úklidových prací, c.) Zákoník práce 

9.  a.) Legislativa v systému sociálních služeb, b.) Technologie přípravy pokrmů, c.) Odpovědnost za 

škodu zaměstnavateli 

10.  a.) Sociální služby: formy a typy sociálních zařízení, b.) Podávání jídel, stolování, c.) Povinnosti a 

práva zaměstnance a zaměstnavatele 

11.  a.) Duševní hygiena pečovatele, b.) Úklidové práce, c.)  Bezpečnost práce 

12.  a.) Sociální zabezpečení občanům, b.) Základy ručního šití, c.) Peníze hotovostní a bezhotovostní 

styk 

13.  a.) Historie pečovatelství a ošetřovatelství, b.) Základy strojového šití, c.)  Mzda časová a 

úkolová 

14.  a.) První pomoc, b.) Praní a žehlení prádla a oděvů, c.) Plat 

15. a.) Nemoci ve stáří, b.) Příjem a výdej prádla, c.)  Daně, daňové přiznání 

16. a.) Péče o dítě, b.) Skládání a ukládání vyžehleného prádla, c.) Sociální pojištění 

17. a.) Nervová soustava, b.) Technologie praní prádla podle druhu textilního materiálu a barvy, c.) 

Zdravotní pojištění 

18.  a.) Smyslové orgány, b.) Úprava lůžka, c.) Nemocenská 

19.  a.) Pohlavní soustava, b.) Péče o čistotu a úpravu prostředí, osobní péče o klienta, c.)  Sociální 

podpora 

20.  a.) Močová soustava, b.) Podávání jídla a nápojů, c.) Služby peněžních ústavů 



21.  a.) Trávící soustava, b.) Provádění nákupů, c.) Evropská unie 

22. a.) Kosterní soustava, b.) Výživa a její význam pro zdraví vývoj jedince, c.) Globalizace 

23. a.) Oběhová soustava, b.) Hygiena výživy, c.) Pomoc státu sociálně potřebným 

24. a.) Žlázy s vnitřním vyměšováním, b.) Ošetřování dekubitů, c.) Neziskové organizace 

25. a.) Smyslové orgány, b.)  Prevence vzniku dekubitů, c.) Vzdělávání občanů ČR 

 

 

 

 

 

 

 


