STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA
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Kritéria hodnocení praktické části profilové maturitní zkoušky
Obor vzdělání: Zdravotnický asistent
Předmět: Ošetřovatelská péče
Školní rok: 2018/2019
Termín: jarní, podzimní
Třída: 4. ZA
Téma:
Ošetřovatelská péče o skupinu nemocných a zpracování ošetřovatelského spisu
u vylosovaného pacienta
Způsob hodnocení:
Zkouška je hodnocena komplexně, za každou oblast je 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
maximální výkon
dílčí nedostatky ve
podstatné nedostatky nedostatečný výkon
žáka
výkonu žáka
ve výkonu žáka
žáka
Tabulka pro zápis hodnocení
Oblast hodnocení
I. Sběr a předávání informací
(prameny, orientace ve zdr. dokumentaci, kvalita získaných informací, úroveň
komunikace se zdr. pracovníky)
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)
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)
IV. Komunikace s pacientem
(odborná a společenská úroveň, respektování práv nemocných)
Převod na známku:

výborný
chvalitebný
dobrý
dostatečný
nedostatečný

Schválila PK OSE dne 6. 3. 2019
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18 – 17 bodů
16 – 14 bodů
13 – 12 bodů
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8 a méně bodů
Mgr.Hana Švejstilová
ředitelka školy
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