
Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 

 

Stanovení zadání praktické zkoušky a způsobu jejího konání 

Pečovatelství – sociální činnost (75-41-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 pečovatelství pro obor 75-41-M/01 sociální péče následujícím 

způsobem: 

Praktická zkouška z předmětu pečovatelství se koná na pracovišti: 

- Domova pro seniory Frýdek-Místek, příspěvkové organizace, 28. října 2155,  

Frýdek-Místek. 

Kromě členů zkušební maturitní komise může být zkoušce rovněž přítomen i odborník z praxe.  

Průběh praktické zkoušky: 

7:00 Zahájení, úvodní administrativní úkony, žáci si vylosují uživatele, o něhož budou 

pečovat. 

7:15 – 9:30 Realizace péče. Sběr informací o uživatelích od vedoucí stanice, realizace péče 

o uživatele. 

9:30 – 9.45 Předání informací žáků o realizaci péče u uživatele vedoucí domova. 

9:45 – 10:15 Přestávka. 

10:15                Losování maturitního tématu a příprava na zkoušku.  

10:30                Zdůvodnění a obhajoba postupů při realizaci péče před zkušební maturitní 

komisí a odborníkem z praxe a zodpovězení maturitního tématu. Zdůvodnění, 

obhajoba postupů a zodpovězení maturitního tématu 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. 

Maturitní témata pro praktickou zkoušku budou zveřejněna na přístupném místě ve škole a 

způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 7 měsíců před konáním první zkoušky 

profilové části maturitní zkoušky. 

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. 

 

 

Ve Frýdku-Místku dne 22. února 2022 

Mgr. Ludmila Pavlátová 

                                                                                                                              ředitelka školy 

 

 


