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Kritéria hodnocení profilové praktické a ústní maturitní zkoušky 
 

 

Obor vzdělání: 53 – 41- M /  02  Nutriční asistent          

Předmět: 1. Blok předmětů:   Nutriční a dietologická péče a Výživa a léčebná výživa 

                 2. Předmět: Klinika nemocí 
Forma zkoušky: praktická, ústní 

Školní rok: 2018/2019 

Termín: jarní, podzimní 

Třída:  4. NA 

   

 

1. Blok předmětů:   Nutriční a dietologická péče a Výživa a léčebná výživa 
V této profilové části maturitní zkoušky je třída rozdělena na tři skupiny. Každý žák vykonává 

zkoušku po dobu dvou dnů.  

 

1. den část teoretická: ve školní učebně probíhá příprava a vypracování všech podkladů 

k profilové části MZ, (vypracování otázek z pracovního listu, popis určené diety – indikace, 

nutriční složení, charakteristika, vhodné a nevhodné potraviny, vypracování jídelního lístku na 

3 dny a edukace pro pacienta dle kazuistiky, roznormování zadaného pokrmu pro jednu osobu, 

technologické postupy a vypracování soupisky surovin pro dva pacienty). 

 

Doba vypracování pracovního listu je stanovena na 180 minut.  

Doba obhajoby trvá 15 minut.  

 

2. den část praktická: ve školní kuchyňské laboratoři připravují žáci pokrmy na základě 

písemných podkladů z předešlého dne. 

Žák předkládá připravené pokrmy komisi k degustaci v takové formě, jak by pokrm expedoval 

pacientům. Vysvětlí technologickou úpravu připravovaného pokrmu. Odpovídá na otázky 

komise související s přípravou pokrmů. 

 

Doba přípravy a samotného zpracování pokrmů trvá maximálně 210 minut. 

 

Hodnocení - 1.den 

 

I. den    Hodnocení: známka 1-5 

Výživa a léčebná výživa 

- popis onemocnění 

- charakteristika léčebné výživy 

- edukace pacienta 

 

Nutriční a dietologická péče  

- popis diety 

- vypracování jídelních lístků 

- normování 

- technologické postupy 
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Hodnocení - 2.den 

 

2. den  ( školní kuchyňská  laboratoř) Hodnocení: známka 

1-5 

Nutriční a dietologická péče 

-osobní hygiena, pracovní oblečení, organizace   

práce, dodržování BOZP 

-suroviny- nákup 

-správnost technologického zpracování dietního 

pokrmu -  teplota jídla (min.65 stupňů C° při 

expedici) 

M E N U: 

- vzhled, konzistence, vůně, chuť,  kreativita 

servírování dietního pokrmu dle zadané diety 

 

 

Konečná známka je stanovena na základě průměru známek ze všech částí PMZ.  

Žák musí úspěšně splnit všechny části maturitní zkoušky. V případě, že je hodnocen známkou 

nedostatečný z jednoho z uvedených bloků, neprospěl. 

 

Žákům je známka oznámena poslední den praktické maturitní zkoušky předsedou komise. 

 

2. Klinika nemocí  

Povinná zkouška profilové části maturitní zkoušky  

Forma: ústní zkouška před maturitní komisí 

Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut a zkouška nejdéle 15 minut. Hodnotí se: samostatnost, 

správnost, odborná úroveň vyjadřování stupni 1 - 5. 

 

 

 

 

 

V Karlových Varech dne: 6. 3. 2019   

 

        Mgr. Hana Švejstilová 

                             ředitelka školy 

 

 

 

Kritéria schválila PK NA 
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