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Ústní maturitní zkouška z profilových předmětů  

Obory: 

Zdravotnický asistent 

Zdravotnické lyceum 

Bezpečnostně právní činnost 

Sociální činnost 

Ortoticko-protetický technik 

 

Předměty: 

Český jazyk a literatura 

Cizí jazyky 

Ošetřovatelství 

Psychologie 

Ošetřování nemocných 

Biologie  

Somatologie 

Chemie, fyzika a člověk 

První pomoc a klinické obory 

Právo 

Bezpečnostní činnost, dopravní činnost a kontrola kriminality 

Sebeobrana a tělesná výchova 

Sociální péče, politika a zabezpečení 

 

Psychologie  

 

Odborná praxe v sociální péči 

 

Zhotovování ortopedických a protetických pomůcek  

 

 



Kritéria hodnocení: 

Kritéria hodnocení odpovídají zásadám stanoveným Školním řádem SZŠ. 

Stupeň 1 - výborný 

Žák ovládá potřebné znalosti, pojmy, definice, zákonitosti a důležitá fakta a chápe jejich 

souvztažnost. Samostatně a tvořivě uplatňuje získané znalosti a dovednosti při řešení úkolů. 

Přesně a výstižně se vyjadřuje. Výsledky jeho vzdělávání mohou mít pouze menší nedostatky.  

 

Stupeň 2 – chvalitebný 

Žák ovládá potřebné znalosti, pojmy, definice, zákonitosti a důležitá fakta a chápe v podstatě 

přesně jejich souvztažnost. Samostatně uplatňuje získané znalosti a dovednosti při řešení 

úkolů. Ústní projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Výsledky jeho 

vzdělávání jsou bez podstatných nedostatků.  

 

 

Stupeň 3 - dobrý 

V potřebných znalostech, faktech, pojmech, definicích a zákonitostech má žák mezery. 

Vyžaduje pomoc při řešení úkolů a dopouští se chyb. K výkonu potřebuje pomoc učitele. Je 

méně samostatný, V ústním projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.  

 

Stupeň 4 - dostatečný 

V potřebných znalostech, faktech, pojmech, definicích a zákonitostech má žák závažné 

mezery. Osvojené znalosti a dovednosti uplatňuje se závažnými chybami. Jedině s pomocí 

učitele je schopen se vyjadřovat. Jeho ústní projev není výstižný, má vážné nedostatky ve 

správnosti a přesnosti.  

 

Stupeň 5 - nedostatečný 

V potřebných znalostech, faktech, pojmech, definicích a zákonitostech má žák zásadní mezery. 

Znalosti a dovednosti nedokáže uplatňovat, případně se při jejich aplikaci vyskytují závažné 

chyby. Není samostatný v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky.  

V ústním projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Závažné 

nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele  

           



 

Praktická maturitní zkouška pro obory zdravotnický asistent, sociální činnost,  

ortoticko-protetický technik ve školním roce 2020/2021  pro jarní a podzimní 

zkušební období 

 

Kritéria hodnocení 

Praktická část maturitní zkoušky je hodnocena podle následujících sedmi hledisek: 

1. Organizace práce - dodržování BOZ, celková pracovní aktivita. 

2. Komunikační dovednosti - s nemocným a týmem pracovníků, navázání kontaktu 

s pacientem, klientem, rodinou, schopnost empatie.  

3. Spolupráce - s rodinou, nemocným, klientem, zdravotnickým pracovníkem, sociálním 

pracovníkem.  

4. Teoretická připravenost - realizace plánu práce. 

5. Schopnost reagovat - zájem o získávání informací, pozorovací schopnost, 

shromažďování informací, stanovení problémů 

6. Praktické činnosti - volba správných pracovních postupů, správná volba a příprava 

pomůcek k výkonům, manuální zručnost, používání odborné terminologie.    

7. Obhajoba.  

 

 

Jednotlivé techniky jsou hodnoceny známkou 1 – 5.  

Klasifikace: 

1 - výborný 

2 - chvalitebný 

3 - dobrý 

4 - dostatečný 

5 - nedostatečný   

 

Všechny uvedené známky v tabulce mají stejnou váhu, ze všech známek hodnotících 

jednotlivé činnosti se spočítá matematický průměr, výsledná známka bude jeho zaokrouhlením 

podle matematických pravidel (tj. např. 2,5 se zaokrouhluje na 3 apod.) 

 

Příloha č. 1   Hodnotící tabulka oborů ZA, SČ, ORT 

  

 



Pokud se žák při praktické části dopustí hrubé chyby, která by vedla k poškození pacienta-

klienta, je zkouška ukončena (s prospěchem nedostatečným).  

                

 

Praktická maturitní zkouška pro obor bezpečnostně právní činnost ve školním 

roce 2020/2021  pro jarní a podzimní zkušební období 

 

Praktická maturitní zkouška z předmětu tělesné výchova a sebeobrana  

 

 

Praktická maturitní zkouška z předmětu tělesná výchova a sebeobrana se skládá z části 

teoretické a praktické: 

1.  část teoretická - odpověď na otázku z obecné tělesné výchovy v teoretické rovině, čas 10 

minut. Žák je hodnocen známkou 1 -5 .  

2.  část praktická - provedení sebeobranné techniky s ústním popisem, případně s vysvětlením. 

Jednotlivé techniky jsou hodnoceny známkou 1 -5 .  Žák uvede techniku ústním komentářem, 

ukáže pomalu po fázích, současně popisuje, a poté dvakrát předvede. Čas 10 minut. 

Kritéria hodnocení 

Praktická část maturitní zkoušky je hodnocena podle následujících pěti hledisek: 

1.  Metodický výstup - žák odpovídá na otázku v teoretické rovině, doprovodí praktickými ukázkami 

provádění sebeobranných technik s popisem a komentářem v přiměřené rychlosti a tvrdosti. 

2.  Provedení techniky - načasování a efektivnost, neprovádí ani předčasně ani se zpožděním, 

úměrně vyvinutá síla a energie, dodržení správných vzdáleností, zejména z hlediska bezpečnosti 

obránce, tj. nevystavuje se zbytečnému riziku a nebezpečným situacím bezdůvodným pohybem 

v blízkosti soupere, přesnost a čistota provedení. 

3.  Koncentrace a bojový duch - rozhodné jednání, opravdovost a reálnost nasazení, soustředěnost 

na útok a na provádění technik, energické vystupování se zápalem a přiměřenou rychlostí. 

Chybou je ležérní, flegmatické předvedení. 

4.  Etika celkového přístupu žáka - udržuje si přehled o soupeři i bezprostředním okolí, vystupuje 

sebevědomě, obranu používá adekvátně a úměrně riziku, uvědomuje si zákonnost nutné 

obrany, kterou případně zmíní v úvodu nebo při popisu. 

5.  Popis provedené techniky a používání správné terminologie - (není nutno užívat japonské 

názvosloví), využiti v praxi, proti jakým druhům útoku, případně v jakých situacích, kdy je 

vhodné a nevhodné použití, rizikové fáze techniky, výhody a nevýhod, nejčastější chyby atd. 

 

 



Jednotlivé techniky jsou hodnoceny známkou 1 – 5.  

Klasifikace: 

1 - výborný 

2 - chvalitebný 

3 - dobrý 

4 - dostatečný 

5 - nedostatečný   

 

Všechny uvedené známky v tabulce mají stejnou váhu, ze všech známek hodnotících 

jednotlivé činnosti se spočítá matematický průměr, výsledná známka bude jeho zaokrouhlením 

podle matematických pravidel (tj. např. 2,5 se zaokrouhluje na 3 apod.) 

 

 

Příloha č. 2 Hodnotící tabulka oboru BPČ  

 

 

Praktická maturitní zkouška pro obor zdravotnické lyceum ve školním roce 

2020/2021 pro jarní a podzimní zkušební období 

 

Kritéria hodnocení 

Praktická část maturitní zkoušky je hodnocena podle následujících hledisek: 

1. Organizace práce - dodržování BOZ, celková pracovní aktivita.  

2. Rychlost a správnost reakce na modelovou situaci 

3. Komunikační dovednosti, navázání kontaktu s nemocným /zraněným, schopnost 

empatie.  

4. Praktické činnosti - volba správných pracovních postupů, správná volba a příprava 

pomůcek k výkonům, manuální zručnost, používání odborné terminologie  

5. Teoretická připravenost - realizace zásahu první pomoci 

6. Obhajoba a teoretická část otázky navazující na předcházející výkon 

Teoretická část je hodnocena stejně jako ústní zkouška profilové části. 

 

 

Jednotlivé části jsou hodnoceny známkou 1 – 5.  

Klasifikace: 

1 - výborný 

2 - chvalitebný 



3 - dobrý 

4 - dostatečný 

5 - nedostatečný   

 

Všechny uvedené známky v tabulce mají stejnou váhu, ze všech známek hodnotících 

jednotlivé činnosti se spočítá matematický průměr, výsledná známka bude jeho zaokrouhlením 

podle matematických pravidel (tj. např. 2,5 se zaokrouhluje na 3 apod.) 

 

 

 

Příloha č. 3  Hodnotící tabulka oboru ZL 

 

 

Konečná známka ve všech oborech je stanovena průměrem těchto dílčích známek za 

praktické části se známkou z teoretické části (obhajoby) – opět průměr, při čemž známky mezi 

dvěma klasifikačními stupni se zaokrouhlují k vyššímu stupni (př. průměr 1,5 se zaokrouhlí na 

známku chvalitebný) 

 

 


