
 
 
 
 

Víkendový kurz pro pracovníky v sociálních 

službách 

(122 hod. teorie + 30 hod. praxe) 

 
 

Kurz se koná pravidelně každý víkend v termínech uvedených na stránkách 
AJAK Sokolov, v rozmezí od 8.00 hodin do 17.30 hodin, v prostorách 2. ZŠ 
Sokolov, Rokycanova 258. Vzhledem k tomu, že se kurz koná na půdě školy, 
nezapomeňte s sebou, prosím, přezůvky.  
Škola bude otevřená od 7.45 do 8.00 hodin, a sice vchod z ulice Maxima 
Gorkého – naproti domu Ohře. Pokud nejste sokolovští a nevíte, kam dorazit 
přikládám mapu. V přímé blízkosti školy jsou místa na parkování a o víkendech 
nebude problém zde parkovat. 
Prosím, buďte na místě včas, protože po dobu konání kurzu musí být budova 
školy zamčená. Rozhodně mějte při sobě telefon s číslem na lektorku, která tam 
bude první den: 777114921, aby Vás mohla vpustit v případě opožděného 
příchodu. 
 
Obsah kurzu: 
Právní minimum, Sociální dávky, Úvod do psychologie, Psychologie osobnosti, 

Estetika, Supervize, Krizová intervence., Standardy kvality sociálních služeb, 

Typologie sociálních služeb, Kvalita života ve stáří, Rodinný pečující, 

Psychopatologie, Bezpečnost domova, Osobní asistence, Rodinný rozpočet, 

Výživa a příprava pokrmů, diety, Péče o domácnost, První pomoc, Zdravověda, 

Hygiena a epidemiologie, Základy péče o nemocné, Hygiena a epidemiologie, 

Bezpečnost a ochrana práce, požární ochrana, Podpůrné aktivizační techniky, 

základní výchovné techniky, Komunikace, Epidemiologie stárnutí, Supervize, 
Mentální hygiena, Sociální patologie. 

 
První den stanoveného termínu – zahájení kurzu, základní informace. 
Poslední den stanoveného termínu – závěrečná zkouška – ukončení kurzu. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 

AKADEMIE J.A.KOMENSKÉHO SOKOLOV s.r.o. 

  
Před Rybníkem 100 155 00 Praha 5 Stodůlky 

  
Tel : 774951219 

  
IČO: 279 74 464 

   

   

    
 
 

POTVRZENÍ O ABSOLVOVÁNÍ PRAXE 
 

Kvalifikační kurz: Pracovník v sociálních službách 
Termín konání kurzu:       
Rozsah praxe: 30 hodin 
 
Účastník kurzu: 

Jméno a příjmení: .............................................................................. 

Datum narození: ............................................................................... 

Adresa: .............................................................................................. 

 

Zařízení, kde byla praxe vykonávána:  

Název: ................................................................................................ 

Sídlo: .................................................................................................. 

IČO: ................................................................................................... 

 

Stručný obsah praxe a vyjádření zařízení k účastníkovi kurzu:  

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

.............................................................................................................. 

 

 

Razítko a podpis odpovědného   Podpis účastníka kurzu:  

 pracovníka zařízení:  
 
.................................................   ........................................ 
 



 
 

 


