Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Stanovení zadání praktické zkoušky a způsobu jejího konání
Ošetřování nemocných – zdravotnický asistent (53-41-M/01)

Na základě § 18, odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování
vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky
č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb., vyhlášky č. 273/2011 Sb., vyhlášky č. 371/2012 Sb. a
vyhlášky č. 173/2014 Sb., v platném znění, stanovuji zadání praktické zkoušky a způsob jejího
konání ve zkušebním předmětu ošetřování nemocných pro obor 53-41-M/01 zdravotnický
asistent následujícím způsobem:
Praktická zkouška z předmětu ošetřování nemocných se koná buď na pracovištích
-

Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvkové organizace, Elišky Krásnohorské 321,
738 01 Frýdek-Místek, nebo
Nemocnice Třinec, příspěvkové organizace, Kaštanová 268, 739 61 Třinec.
V případě nepříznivé epidemické situace v budově Střední zdravotnické školy, FrýdekMístek, p. o., tř. T. G. Masaryka 451, 738 01 Frýdek-Místek.

Kromě členů zkušební maturitní komise může být zkoušce rovněž přítomen i odborník z praxe.
Po uzavření klasifikace (nejpozději 30. dubna 2021) bude žákům přiděleno pracoviště, na
kterém budou zkoušku vykonávat. Při přidělování pracoviště se bere v úvahu skutečnost, že
žák měl možnost na daném pracovišti vykonávat praktické vyučování. Žáci vykonávají zkoušku
v té nemocnici, kde během roku absolvovali praxi, nestanoví-li ředitelka školy ze závažných
důvodů jinak.

Průběh praktické zkoušky:
6:00

Zahájení, úvodní
(losováním).

administrativní

úkony,

přidělení

pokoje

s pacienty

6:05 – 6:45

Převzetí informací od sestry. Doplnění informací z dokumentace a stanovení
časového plánu.

6:45 – 9:30

Realizace ošetřovatelské péče, zjištění ošetřovatelských problémů pacientů.

9:30 – 9:50

Předání informací o nemocném (ústní forma).

9:55 – 10:20 Přestávka.
10:20

Zdůvodnění a obhajoba postupů při realizaci ošetřovatelské péče před zkušební
maturitní komisí a odborníkem z praxe. Zdůvodnění a obhajoba postupů trvá
nejdéle 15 minut. Žáci k této části přistupují jednotlivě do samostatné místnosti
(vyčleněného prostoru).

Po skončení (v závislosti na počtu žáků) proběhne porada zkušební maturitní komise (přibližně
15 minut) a sdělení výsledků hodnocení praktické maturitní zkoušky žákům.
V souladu s § 79, odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění novely č. 472/2011 Sb., v platném
znění, je tato zkouška konaná formou praktické zkoušky neveřejná, jelikož je to nutné
z důvodu ochrany zdraví, bezpečnosti práce a z důvodu ochrany soukromí pacienta (uživatele).
Z opodstatněných důvodů může dojít k posunu v časovém harmonogramu zkoušky.

V případě nepříznivé epidemické situace, kdy by došlo k tomu, že nebude zkoušku možné
konat na pracovišti nemocnice, bude zkouška konána v budově Střední zdravotnické školy,
Frýdek-Místek, p. o. Zkouška bude založena na rozboru kazuistik pacientů z interního,
chirurgického nebo neurologického oddělení. Žák si losuje minimálně z 5 kazuistik. Doba
přípravy k praktické zkoušce pak činí 20 minut, samotná zkouška trvá nejdéle 20 minut.

Ve Frýdku-Místku dne 15 února 2021
Mgr. Ludmily Pavlátové, ředitelka školy

