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Zadání a způsob konání praktické části maturitní zkoušky 
Obor vzdělání: Zdravotnický asistent  53 – 41- M / 01 

Předmět: Ošetřovatelská péče 

Školní rok: 2018/2019 

Termín: jarní, podzimní 

Třída: 4. ZA 

Žáci vykonávají praktické činnosti, které jsou součástí profilu absolventa. Zkouška trvá pro 

každého žáka jeden den 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 14 dní před jejím zahájením. Pokud nebude 

losování přítomen, nemocniční stanici mu přidělí učitelka OSP. 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, základy epidemiologie a hygieny, ošetřovatelství, psychologie a 

komunikace), jež žáci absolvovali v průběhu studia tím, že se 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. 

Po celou dobu maturitní zkoušky (6.20 – 13.15 hod.) je zakázáno používat mobilní telefony. 

 

 

Časový harmonogram zkoušky 
 620              losování skupiny nemocných 

 630 –    715       získávání informací o nemocných, plánování ošetřovatelské péče, odborné   

                        výkony 

 715 –  1030       realizace ošetřovatelského plánu, poskytování ošetřovatelské péče  

1030 – 1045       předání informací o nemocných staniční sestře oddělení,  

                        hodnocení splnění ošetřovatelského plánu ve spolupráci se sestrou 

1045 – 1115      přestávka 

1115 – 1145       příprava na ústní zdůvodnění ošetřovatelské péče,  práce s oš. spisem  

1145 – 1300      ústní zdůvodnění ošetřovatelské péče a aplikovaných postupů 

  (15 min na žáka) 

1300 – 1315      porada maturitní komise 

1315             ústní zhodnocení praktické části maturitní zkoušky 

  

                         Seznam povolených pomůcek 

- Kocinová, S., Šterbáková, Z.: Přehled nejužívanějších léčiv 

- Vokurka, M.: Lékařský slovník 

- Ošetřovatelský záznam klienta, autor SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary 

- Zdravotnická dokumentace nemocných 

 

Schválila PK OSE dne 6. 3. 2019                                              Mgr. Hana Švejstilová                                                        
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