
 
Metodický pokyn pro praktickou maturitní zkoušku, školní rok 2021/2022 
 
Předmět:  Ošetřování nemocných 
Obor:        Zdravotnický asistent 
 
Praktická maturitní zkouška je organizována v souladu se zákonem 561/2004 Sb. v platném 
znění – Školský zákon a vyhláškou č. 177/2009 Sb. v platném znění - O bližších podmínkách 
ukončování vzdělávání na středních školách maturitní zkouškou. Složení maturitní komise je 
pak dle vyhlášky č. 442/1991 Sb. § 22 odst. 1 a 4. Členové komise mají povinnost seznámit se 
s platnou legislativou.  
 
Složení maturitní komise: 

o předseda1 
o místopředseda 
o třídní učitel 
o zkoušející učitel 
o přísedící učitel 
o zástupce oddělení/nemocnice – může být pozván k obhajobě jako host 
  

Před vlastní maturitní zkouškou je nutno zajistit: vyučující OSN 
o vylosování pracoviště – 14 dní před studijním volnem 
o vypracování plánu na souvislou předmaturitní praxi a praktickou maturitu 
o příprava dokumentace 
o příprava příslušného pracovního úseku na oddělení 
o poučení žáků o průběhu konání praktické maturitní zkoušky  

 
Časový rozvrh praktické maturitní zkoušky konané dne 9. - 13. 5. 2022 
 

o 5.30 - 9.00 
o dodržení aktuálních epidemiologických opatření 
o losování maturitního pokoje 
o převzetí hlášení, seznámení s nemocnými 
o samostatná práce žáků 
o předání hlášení  

o 9.00 - 10.00 
o dokončení ošetřovatelského plánu, přestávka 

o 10.00 
o obhajoba praktické maturitní zkoušky 
o porada maturitní komise 
o vyhlášení výsledků PMZ 

 
Obhajoba praktické maturitní zkoušky nepřekročí 15-ti minutový limit.  
 
V jednom dni trvá maturitní zkouška nejdéle 420 minut.  
 
 
 
 
                                                           
1 Předsedu maturitní komise lze zastoupit místopředsedou, pokud předseda písemně pověří místopředsedu 
řízením práce maturitní komise 



Losování pracovního úseku 
Úsek na příslušném oddělení si žáci losují v den zkoušky za přítomnosti všech členů maturitní 
komise, kteří o losování provedou zápis. Každý žák/žákyně vykonává ošetřovatelskou činnost 
u skupiny 3-5 nemocných (podle ošetřovatelské zátěže a možností oddělení). Pro vypracování 
ošetřovatelského plánu stanoví zkoušející pouze jednoho nemocného, o tomto informuje 
žáka/žákyni. Vyučující rozdělí nemocné na oddělení do skupin, rozdělí i prázdná lůžka pro 
případ příjmu nového klienta. 
 
 
 
 
Vlastní průběh  praktické maturitní zkoušky 
Žák/žákyně sdělí maturitní komisi, že je zdravotně schopný/schopná vykonat maturitní 
zkoušku. Vyučující zajistí aktuální proti epidemiologická opatření. Po vylosování si 
příslušného pokoje, převzetí hlášení a seznámení se s nemocnými, pracují žáci pod odborným 
dohledem sester a vyučujících tak, jak jsou zvyklí z praktického vyučování. Členové maturitní 
komise přihlížejí a do jednotlivých výkonů nezasahují (zasáhnou pouze při ohrožení  
nemocného). Vyučující se v průběhu praktické zkoušky střídají u jednotlivých žáků, tak aby 
zhlédli práci všech a mohli následně provést hodnocení. Po uplynutí stanovené doby předají 
žáci hlášení staniční sestře nebo sestře konající službu. Poté mají žáci příslušný čas na 
dokončení dokumentace, která je součástí maturitní zkoušky a odevzdává se při ústní obhajobě. 
Při veškerých činnostech se dodržují zásady BOZP. 
 
 
Obhajoba praktické zkoušky 
Obhajoba praktické maturitní zkoušky probíhá před členy maturitní komise. Rozhovor vede 
pouze zkoušející příslušného dne. Žák/žákyně stručně seznámí maturitní komisi s klienty ze 
svého pracovního úseku. Dále se zkoušející zaměří na teoretické zdůvodnění prováděných 
výkonů. Žák/žákyně zdůvodní svůj postup a uvede možné komplikace, které se mohou 
vyskytnout. Zkoušející  poté klade otázky, kterými se přesvědčí, že žák/žákyně ošetřoval/la 
klienta na základě kvalitních teoretických znalostí. V závěru ponechá zkoušející prostor pro 
otázky ostatních členů maturitní komise. Dotazy se týkají ošetřování nemocných, teoretické 
zdůvodnění praktických výkonů je vyžadováno na základě učiva odborných předmětů (zejména 
ošetřovatelská péče o nemocné, somatologie, klinická propedeutika, ošetřovatelství 
v klinických oborech, psychologie), a to v rozsahu požadovaném osnovami učiva (ŠVP). 
Součástí obhajoby je i diskuze o vypracovaném ošetřovatelském plánu a zodpovězení 
vylosované maturitní otázky – viz seznam otázek k předmětu OSN. 
 
 
Hodnocení praktické maturitní zkoušky 
Hodnocení praktické maturitní zkoušky je v souladu se školským zákonem a vyhláškami 
uvedenými v úvodu tohoto metodického pokynu. Dále vychází z pokynu pro hodnocení 
zkoušek profilové části maturitní zkoušky ve studijním oboru Zdravotnický asistent, pro 
maturitní zkoušku konanou ve školním roce 2021/2022.  Výslednou známku navrhuje 
zkoušející příslušného dne a ke známce se vyjadřují ostatní členové maturitní komise. 
V případě rozdílných názorů, dá předseda (pověřený místopředseda) maturitní komise o 
známce hlasovat. Výsledky maturitní zkoušky, se stručným odůvodněním známky, sdělí 
žákům/žákyním předseda (místopředseda) maturitní komise po ukončení obhajob v příslušném 
maturitním dnu slovy: „Maturitní komise navrhuje známku…“  
 
V Havlíčkově Brodě dne 7. 3. 2022                   Schválila: Mgr. Naděžda Vrbatová, PhD. 
                                                                                                      ředitelka školy 


