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Metodika  PMZ z předmětu Učební praxe zdravotní a sociální 

 

 žák zajišťuje ošetřování u 1 klienta 

 nebude jmenován odborník z praxe; zástupci oddělení budou pozváni jako čestní hosté 

k obhajobě 

 na oddělení je možné dohodnout spolupráci jedné sestry, která bude k dispozici komisi a 

maturujícím (např. výpomoc při komplikovaných výkonech, rada týkajících se specifik 

oddělení, atd.) 

 sešit učební praxe žák odevzdá maturitní komisi (zodpovídá místopředseda) 

 používání učebnic a ostatní odborné literatury je v průběhu PMZ zakázáno (zodpovídá 

místopředseda) 

 všichni členové komise důkladně prostudují Vyhlášku č. 442/1991 ve znění vyhl. 672/2004 

Sb. o ukončování studia ve středních školách a učilištích. PMZ nesmí trvat déle než 7 hod 

(zodpovídá místopředseda). 

zahájení  6.30 – 7.00 hod 

 zahájení PMZ na oddělení, losování otázek a přidělení klientů, převzetí informací od 

staniční sestry, sběr informací z různých zdrojů 

praktická část (7.00 – 9.00 hod) 

 ošetřování klientů dle plánu a harmonogramu OJ (včetně edukace klientů, která jsou 

přirozenou a nenásilnou součástí ošetřovatelského procesu)   

 o praktické činnosti vyplývající z ošetřovatelského procesu u daných klientů rozhodne 

vyučující, v průběhu praktické činnosti i obhajoby mohou být pokládány dotazy ze strany 

všech členů komise  

 každý člen maturitní komise si získá podklady pro hodnocení praktické části u každého 

z maturantů 

 na závěr žák dokončí zpracování záznamů ošetřovatelské péče u přiděleného klienta a 

odevzdá ho maturitní komisi 

přestávka  (9.00 – 9.30 hod) 

 přestávka pro žáky i komisi, komise se před zahájením ústní obhajoby dohodne na 

předběžné klasifikaci za praktickou část a hodnocení vylosované otázky (zodpovídá 

místopředseda) 

ústní obhajoba (9.30 – dle počtu žáků)    

 trvá maximálně 15 minut u jednoho žáka (zodpovídá místopředseda) 

 v úvodu nejprve žák zhodnotí svoji činnost na oddělení, hodnocení vyučujících zařadit 

individuálně 



 podstatou této části je obhajoba a hodnocení ošetřování u přiděleného klienta, zkoušející se 

dále zaměří na zdůvodnění postupu a stanovení ošetřovatelských problémů a jejich řešení 

 známku navrhuje zkoušející, ostatní členové komise se následně vyjádří 

 hosté při hlasování o známce na požádání místopředsedy opustí zkušební místnost 

 místopředseda seznámí maturující s výsledky PMZ včetně zdůvodnění 

 

Kritéria hodnocení žáků při PMZ  

 úroveň osvojených vědomostí a dovedností z předmětů PE a ZN v návaznosti na další 

odborné předměty a maximální využití mezipředmětových vztahů 

 schopnost orientovat se ve zdravotnickém prostředí 

- úroveň komunikace a schopnost spolupráce se zdravotnickými pracovníky 

- organizační schopnost žáka 

 schopnost poskytovat ošetřování klienta v rámci ošetřovatelského procesu v klinických 

podmínkách   

- přístup ke klientovi, schopnost uspokojování potřeb klienta dle jeho priorit, 

respektování jejich práv, úroveň komunikace, schopnost empatie 

- schopnost pozorovat, zpracovávat a reprodukovat somatické a psychosociální 

projevy a problémy klienta 

- plnit ošetřovatelský plán  

- odbornost, samostatnost a promyšlenost při realizaci jednotlivých činností při 

péči o klienta, včetně jejich teoretického zdůvodnění 

- schopnost zhodnotit účinnost péče o klienta v rozsahu kompetencí  

- přiměřená a vhodná edukace vzhledem k aktuálnímu stavu klienta 

 schopnost orientovat se v možnostech následné sociální péče – sociální služby a sociální 

dávky 

 dodržování zásad BOZP 
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