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Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást
tohoto předpisu.
Vnitřní předpis o zadání a konání praktické maturitní zkoušky (zkouška) upravuje obsah zadání a průběh
konání praktické maturitní zkoušky žáků školské právnické osoby Střední zdravotnická škola Evangelické
akademie se sídlem Šimáčkova 1, 628 00 Brno. V souladu s ustanovením § 79 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a
§ 18 vyhlášky 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní
zkouškou v platném znění.
1. Zadání praktické maturitní zkoušky
a) Zkouška se koná na pracovišti chirurgického a interního typu, z nichž si žák jedno vylosuje.
Losování pracoviště praktické maturitní zkoušky se koná nejpozději 14 dní před termínem zkoušky
před stálými členy maturitní komise. Předseda maturitní komise může v případě své nepřítomnosti
pověřit místopředsedu dohledem nad losováním
b) během zkoušky žák provádí úkony podle ošetřovatelského plánu u skupiny pacientů (minimálně dva
pacienti). Skupinu pacientů si žák vylosuje v den zkoušky po jejím zahájení za přítomnosti členů
zkušební komise.
2. Průběh zkoušky (podrobně zpracován dle charakteru pracoviště)
a) Zahájení zkoušky začíná v 6:00 hodin před zkušební komisí
b) po losování žáky (jména skupiny pacientů) následuje předání hlášení noční službou
c) zjišťování informací o pacientech, ordinace a zpracování krátkodobého ošetřovatelského plánu a jeho
zápis do formuláře
d) stručné předání zpracovaného ošetřovatelského plánu zkoušející učitelce a po té jeho plnění
e) plnění ošetřovatelského plánu
f) předání služby
g) doplnění informací
h) přestávka na svačinu
i) obhajoba praktické zkoušky před komisí
3. Obhajoba praktické zkoušky
a) obhajoba trvá maximálně 15 minut
b) obsahem obhajoby je shrnutí informací o ošetřovaných pacientech, obhájení vytvořeného a
realizovaného ošetřovatelského plánu, teoretické znalosti o diagnostických a léčebných výkonech a
podstatě onemocnění vztahujících se ke skupině ošetřovaných pacientů.
4. Členem zkušební komise je vždy odborník z praxe z daného pracoviště.
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