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1. PRAKTICKÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 
 

Praktická část maturitní zkoušky se skládá z povinné zkoušky: 

1. Zkouška z předmětu Pečovatelství 
 

1.1. Praktická zkouška z Pečovatelství před zkušební maturitní komisí 
 

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

uskutečňuje před zkušební maturitní komisí v přirozených podmínkách klinického pracoviště, 

kde probíhala praktická část výuky v průběhu studia.  

Pokoje, kde bude žák konat zkoušku, si losuje v den maturitní zkoušky a dle momentální 

situace na oddělení bude počet klientů stanoven podle úrovně jejich soběstačnosti. 

Žák během své praktické zkoušky vypracuje pečovatelský záznam jednoho klienta, který mu 

bude určen. Součástí praktické zkoušky je i aktivní prověřování vědomostí a dovedností 

z předmětu pečovatelství, jež studenti absolvovali v průběhu studia tím, že se sleduje schopnost 

žáka tyto poznatky aplikovat na konkrétní situaci u klienta. 

Losování, ústní zdůvodnění ošetřovatelské péče, porada maturitní komise a ústní 

zhodnocení praktické části maturitní zkoušky se z provozních a prostorových důvodů konají 

v  učebně určené pro žáky školy v sociálním zařízení domova pro seniory. 

1.2. Časová dotace 
 

Bezprostředně před zahájením přípravy k praktické zkoušce si žák vylosuje 1-2 pokoje, kde 

bude u klientů provádět přímo obslužnou péči. Příprava k praktické zkoušce trvá 15 minut. 

Praktická zkouška trvá 360 minut. 

 

1.3 Struktura zkoušky 

Časový harmonogram zkoušky: 

07:00   zahájení maturitní zkoušky 
07:15              losování pokojů klientů 
07:15 – 07:30  získávání informací o klientech, plánování pečovatelských postupů 
07:30 – 10:00  realizace ošetřovatelského plánu a poskytování péče klientovi, hygiena 
10:00 – 10:15  přestávka 
10:20 – 11:10 ústní zdůvodnění ošetřovatelské péče, práce s pečovatelským 

záznamem 
11:15 – 12:15  práce žáka u lůžka klienta, podávání stravy 
12:30 – 12:45  porada maturitní komise 
12:45               ústní zhodnocení praktické části maturitní zkoušky 
13:00   ukončení maturitní zkoušky 



 
Cíl 

Při praktické zkoušce z pečovatelství žák prokáže osvojení následujících dovedností: 

- Správnost a dodržování pracovních postupů při prováděných odborných výkonech u 

klientů (příprava pomůcek, příprava klienta, pracovní postup, edukace klienta, úklid 

pomůcek, záznam do dokumentace, komunikace). 

- Pečlivost a samostatnost při provádění jednotlivých odborných úkonů. 

- Prezentace zjištěných informací o klientovi z pracovního listu. 

- Aplikace komplexních teoretických vědomostí při péči o konkrétního klienta. 

- Porozumění a správné používání odborné terminologie. 

- Organizační schopnosti žáků. 

- Dodržování práv klientů a povinnosti mlčenlivost. 

- Společenská a odborná úroveň komunikace s klienty. 

- Osobní úprava, přiměřené vystupování. 

- Uplatňování multikulturních principů. 

- Dodržování zásad BOZP, prevence přenosu nozokomiálních nákaz. 

 

2. ODLIŠNOSTI KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ŽÁKY S PŘIZNANÝM   
    UZPŮSOBENÍM PODMÍNEK PRO KONÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY 
 

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají podle závažnosti 

svého znevýhodnění právo na úpravu prostředí, navýšení časového limitu, obsahové a formální 

úpravy testových materiálů, zadání zkoušek společné, praktické a profilové části maturitní 

zkoušky, odlišnosti v hodnocení, použití kompenzačních pomůcek, tlumočení a technickou 

nebo speciálně pedagogickou asistenci a přepis řešení zkoušek do záznamových archů v 

souladu s doporučením.  

Ředitel školy prokazatelně seznámí žáka s přiznaným uzpůsobením podmínek pro 

konání maturitní zkoušky a zákonného zástupce tohoto nezletilého žáka s úpravami podmínek 

a způsobu konání zkoušek nejpozději jeden měsíc před konáním první zkoušky nebo části 

zkoušky maturitní zkoušky. Ředitel školy informuje, seznámí v dostatečném předstihu členy 

zkušební maturitní komise, komisaře a zadavatele o podmínkách s podmínkami konání 

maturitní zkoušky žáka s přiznaným uzpůsobením podmínek.  Ředitel školy přiděluje asistenta 

nebo tlumočníka žákovi po předchozím projednání jeho přidělení s žákem, popřípadě s jeho 

zákonným zástupcem. 



 

V případě nepříznivé epidemiologické situace bude praktická zkouška probíhat ve škole 

v odborné učebně. 

 

Ředitel školy zveřejní schválený způsob hodnocení a schválená kritéria hodnocení 

nejpozději před začátkem konání první ze zkoušek profilové části. 


