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Zadání, délka a způsob hodnocení maturitních zkoušek konaných formou   

praktických zkoušek 
 

Obor vzdělání: Zdravotnický asistent 
Předmět: Ošetřování nemocných 

Školní rok: 2020/2021 

Termín: jarní, podzimní 

Třída: 4. A, 5. DS 

Zadání a způsob konání: žáci vykonávají praktické činnosti, které jsou součástí profilu absolventa. 

Doba trvání zkoušky je jeden den, nejdéle 7 hodin a uskutečňuje se před zkušební maturitní komisí  

v přirozených podmínkách klinického pracoviště, kde probíhala praktická část výuky v průběhu 

studia. Oddělení, kde bude žák konat zkoušku, si losuje před jejím zahájením v termínu určeném 

koordinátorkou praktického vyučování v daném ročníku. Pokud nebude losování přítomen, 

nemocniční stanici mu přidělí učitelka OSN. Výběr skupiny nemocných se odvíjí od momentální 

situace na oddělení a počet pacientů se stanoví podle úrovně jejich soběstačnosti. Žák vypracuje oš. 

záznam jednoho pacienta, který mu bude určen při losování skupiny nemocných. Součástí praktické 

zkoušky je prověřování vědomostí a dovedností i z jiných odborných předmětů (somatologie, první 

pomoc, veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví, klinická propedeutika, mikrobiologie, 

epidemiologie a hygiena, ošetřovatelství, ošetřovatelská péče v klinických oborech, patologie, 

psychologie a komunikace), jež žáci absolvovali v průběhu studia. Komise sleduje schopnost žáka 

tyto poznatky aplikovat na konkrétní situaci u nemocného. Losování, ústní zdůvodnění oš. péče, 

porada maturitní komise a ústní zhodnocení praktické části maturitní zkoušky se z provozních a 

prostorových důvodů konají v učebnách školy v nemocnici. 

V případě nepříznivé epidemiologické situace klinického pracoviště, proběhne zkouška v odborných 

učebnách školy. Žák vypracuje oš. záznam jednoho fiktivního pacienta, kterého si vylosuje v úvodu 

zkoušky. 

hodnocení: zkouška je hodnocena komplexně, každá oblast má určený počet bodů s ohledem na 

důležitost a náročnost kritéria. Výsledné hodnocení dává součet bodů ze všech částí. Podle celkového 

počtu dosažených bodů zkoušející navrhuje známku. Stálí členové maturitní komise, zkoušející a 

přísedící hlasují o výsledném návrhu. V případě rovnosti počtu hlasů rozhoduje hlas předsedy 

(pověřeného místopředsedy). Pokud některý člen maturitní komise nebyl přítomen u hodnocené 

oblasti, k počtu bodů za tuto část se nevyjadřuje. 

Obecné rozložení hodnocení 

Oblast a kritéria hodnocení Body 

  A       B       C      D 

I. Sběr a předávání informací  

(prameny, orientace ve zdr. dokumentaci, kvalita získaných 

informací, úroveň komunikace se zdr. pracovníky) 

 

 

0 1 2 3 

A B C D 

nedostatečný 

výkon žáka 

podstatné 

nedostatky ve 

výkonu žáka 

dílčí 

nedostatky ve 

výkonu žáka 

Maximální 

výkon žáka 
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II. Realizace a splnění oš. plánu 

(kvalitní, samostatná a promyšlená realizace oš. postupů, 

organizační schopnosti, míra spokojenosti nemocných, 

využívání dovedností z jiných odborných předmětů, 

dodržování BOZP) 

0 2 4 6 

III.  Teoretické zdůvodnění oš. péče 

(stanovení problémů nemocných, včetně pořadí důležitosti, 

schopnost pozorovat, registrovat a reprodukovat příznaky 

onemocnění, zdůvodnění oš. postupů, aplikace vědomostí 

z jiných odborných předmětů) 

0 2 4 6 

IV.  Komunikace s pacientem 

(odborná a společenská úroveň, respektování práv nemocných) 

0 1 2 3 

 

Převod na známku:  výborný   18 – 17 bodů 

    chvalitebný   16 – 14 bodů 

    dobrý    13 – 12 bodů 

    dostatečný   11 – 9 bodů 

    nedostatečný   8 a méně bodů 

 

 

Obor vzdělání: Sociální činnost 
Předmět: Přímá péče a osobní asistence 

Školní rok: 2020/2021 

Termín: jarní, podzimní 

Třída: 4. B 

Zadání a způsob konání: Žáci vykonávají praktické činnosti, které jsou součástí profilu absolventa. 

Doba trvání zkoušky je jeden den, nejdéle 7 hodin a uskutečňuje se před zkušební maturitní 

komisí  v přirozených podmínkách sociálního zařízení DpS Spáleniště, kde probíhala praktická část 

výuky v průběhu studia. Výběr skupiny klientů se odvíjí od momentální situace v zařízení a počet 

klientů se stanoví podle úrovně jejich soběstačnosti. Žák vypracuje individuální plán u jednoho 

klienta, který mu bude předem určen. Součástí praktické zkoušky je prověřování vědomostí a 

dovedností i z jiných odborných předmětů (somatologie, první pomoc, zdravotní nauky, 

pečovatelství, speciální pedagogika, sociální pomoc, organizace volného času, psychologie a 

komunikace), jež žáci absolvovali v průběhu studia. Komise sleduje schopnost žáka tyto poznatky 

aplikovat na konkrétní situaci u přidělené skupiny klientů. 

V případě nepříznivé epidemiologické situace sociálního zařízení, proběhne zkouška v odborných 

učebnách školy. Žák vypracuje individuální plán jednoho fiktivního klienta, který mu bude přidělen 

v úvodu zkoušky. 

Hodnocení: Zkouška je hodnocena komplexně, každá oblast má určený počet bodů s ohledem na 

důležitost a náročnost kritéria. Výsledné hodnocení dává součet bodů ze všech částí. Podle celkového 

počtu dosažených bodů zkoušející navrhuje známku. Stálí členové maturitní komise, zkoušející a 

přísedící hlasují o výsledném návrhu. V případě rovnosti počtu hlasů rozhoduje hlas předsedy 

(pověřeného místopředsedy). Pokud některý člen maturitní komise nebyl přítomen u hodnocené 

oblasti, k počtu bodů za tuto část se nevyjadřuje. 

Obecné rozložení hodnocení 

A B C D 

nedostatečný výkon 

žáka 

podstatné nedostatky ve 

výkonu žáka 

dílčí nedostatky ve 

výkonu žáka 

maximální výkon žáka 

Oblast a kritéria hodnocení  Body 

  A       B        C        D 

I. Sběr, zpracování a předávání informací  

(prameny, orientace, kvalita získaných informací, úroveň komunikace a 

spolupráce v rámci pečovatelského týmu) 

 

 

0 1 2 3 



II. Realizace přímé péče a osobní asistence  

(kvalitní, samostatná a promyšlená realizace pečovatelských úkonů, 

organizační schopnosti, míra spokojenosti klientů, využívání dovedností 

z jiných odborných předmětů, dodržování práv klientů a BOZP) 

0 2 4 6 

III.  Teoretické zdůvodnění POA, obhajoba metodiky OVC 

(stanovení priorit v POA, individuální plánování a hodnocení 

poskytované péče, obhajoba metod práce a hodnocení aktivizace klienta, 

aplikace vědomostí z jiných odborných předmětů) 

0 2 4 6 

IV.  Aktivizace klienta 

(odborné vedení klienta při aktivizaci, volba metod práce, komunikace s 

klientem) 

0 1 2 3 

Převod na známku:  výborný   18 – 17 bodů 

    chvalitebný   16 – 14 bodů 

    dobrý    13 – 12 bodů 

    dostatečný   11 – 9 bodů 

    nedostatečný   8 a méně bodů 

 

 

Obor vzdělání: Masér sportovní a rekondiční 
Předmět: Masáže 

Školní rok: 2020/2021 

Termín: jarní, podzimní 

Třída: 4. B 

Zadání a způsob konání: Žáci vykonávají praktické činnosti, které jsou součástí profilu absolventa. 

Maturitní zkouška trvá jeden den, začíná zahájením a končí ústním zhodnocením. Doba trvání 

samotného výkonu jednoho žáka je 1 hodina a 10 minut (20 minut příprava a 50 minut realizace 

úkolu) a uskutečňuje se před zkušební maturitní komisí v učebně masáží, kde probíhala praktická část 

výuky v průběhu studia. Žák si těsně před zahájením maturitní zkoušky vylosuje fiktivního klienta. 

Odebrání anamnézy, vyšetření klienta a určené vyšetřovací metody předvede před komisí. Žák si 

připraví pracoviště, klientovi aplikuje masážní techniky, dbá na dodržování BOZP. Součást praktické 

zkoušky tvoří prověřování vědomostí a dovedností i z jiných odborných předmětů (rekondice a 

regenerace, somatologie, první pomoc, mikrobiologie, epidemiologie a hygiena, psychologie a 

komunikace, základy patofyziologie nemocných, vyšetřování pohybového systému, výživa člověka, 

základy kineziologie, zdravotní tělesná výchova, výchova ke zdraví, fiktivní firma a ekonomie), jež 

žáci absolvovali v průběhu studia. Komise sleduje schopnost žáka tyto poznatky aplikovat na 

konkrétní situaci klienta. 

Hodnocení: Zkouška je hodnocena komplexně, každá oblast má určený počet bodů s ohledem na 

důležitost a náročnost kritéria. Výsledné hodnocení dává součet bodů ze všech částí. Podle celkového 

počtu dosažených bodů zkoušející navrhne známku. Stálí členové maturitní komise, zkoušející a 

přísedící hlasují o výsledném návrhu. V případě rovnosti počtu hlasů rozhoduje hlas předsedy 

(pověřeného místopředsedy). Pokud některý člen maturitní komise nebyl přítomen u hodnocené 

oblasti, k počtu bodů za tuto část se nevyjadřuje 

Obecné rozložení hodnocení   

A B C D 

nedostatečný výkon 

žáka 

podstatné nedostatky ve 

výkonu žáka 

dílčí nedostatky ve 

výkonu žáka 

maximální výkon žáka 

Oblast a kritéria hodnocení  Body 

  A       B        C        D 

      I. Sběr a zpracování informací 

(schopnost získat informace do anamnézy, zásady komunikace s 

klientem                                                                                 cca 10 min  

0 1 2 3 

II. Realizace vyšetřovacích metod, příprava pracoviště, BOZP 

(samostatná a promyšlená realizace vyšetřovacích metod, zhodnocení 

výsledků vyšetřovacích metod o klientovi pro aplikaci masáže, příprava 

pracoviště pro klienta, dodržování BOZP)                           cca 10 min 

0 1 2 3 



    III.  Provedení masážní techniky, aplikace fyzikální terapie 

(odborná a společenská úroveň komunikace s klientem, respektování 

práv klienta, odborné znalosti a dovednosti)                          cca 20 min 

0 2 4 6 

    IV. Teoretické znalosti a doporučení pro klienta 

(aplikace vědomostí z jiných odborných předmětů, doporučení klientovi 

FT, poskytnutí informací pro domácí prostředí, administrativní úkony 

související s podnikatelskou činností dle předloženého portfolia FF                                                                                                                                          

cca 10 min             

0 1 2 3 

Převod na známku:  výborný 15 – 14 bodů 

    chvalitebný 13 – 11 bodů 

    dobrý  10 – 9 bodů 

    dostatečný   8 – 6 bodů 

    nedostatečný   5 a méně bodů 

 

 

 

Mgr. Zdeněk Hrkal  

ředitel SZŠ a VOŠ Cheb  

 
 


