
 

 

Harmonogram řádných a opravných praktických maturitních 

zkoušek 

podzimní termín 

Studijní obor: 53-41-M/03 praktická sestra 

Termín konání: 8. – 9. 9. 2022    Losování pracoviště: 28. 3. 2022 

Maturitní komise: 

Předsedkyně:    Mgr. Andrea Pogodová – SZŠ Svitavy 

       

Místopředsedkyně:    Mgr. Leona Červinková 

 Mgr. Jana Dubánková       

 Mgr. Lucie Paarová      

Třídní učitel/ky:  Karla Skotálková – PS 4. A 

Mgr. Ilona Koditková – PS 4. B 

    Mgr. Lenka Tesařová – PS a SČ 4. C    

       
Zkoušející chirurgické oddělení – všeobecná chirurgie: Mgr. Kateřina Nováková   

Přísedící chirurgické oddělení - všeobecná chirurgie: Mgr. Ivana Váňová 

Zkoušející neurologické oddělení: Mgr. Jindra Bartošová   

Přísedící neurologické oddělení: PhDr. Martina Wimmerová 

Zkoušející interní oddělení: Mgr. Ilona Koditková   

Přísedící interní oddělení: Mgr. Eva Pecháčková   

 

Počet maturantů: 5  

Časový plán maturitní zkoušky: 

Čtvrtek  8. září  chirurgické oddělení odpoledne    2 žáci 

              neurologické oddělení     1 žák 

              interní oddělení      2 žáci 

Pátek 9. září  chirurgické oddělení dopoledne    2 žáci 

              neurologické oddělení     1 žák 

              interní oddělení      2 žáci 

 

 

 

Ústí nad Orlicí 18. srpen 2022  Vypracovala: PhDr. Martina Wimmerová - VUPV 

Schválila: Mgr. Marie Klementová - ředitelka školy   

 



 
 

 

Odpolední část maturitní zkoušky: 

13,00 – 13,15 zahájení maturitní zkoušky, losování maturitního úkolu 

13,15 – 14,15 praktická část maturitní zkoušky u klientů 

14,30 – 15,15 písemné zpracování ošetřovatelské dokumentace do maturitního protokolu  

  teoretická obhajoba plánu ošetřovatelských intervencí 

Dopolední část maturitní zkoušky: 

  6,00 –   6,30 doplnění informací o klientech, seznámení maturitní komise s eventuální  

  úpravou plánu ošetřovatelských intervencí, doplnění informací do maturitního 

  protokolu 

  6,30 –   9,15 realizace vlastního ošetřovatelského procesu, ukončení praktické činnosti, 

  předání informací o klientech personálu ošetřovací jednotky 

  9,15 –  9,45 přestávka  

  9,45 – 10,30 písemný záznam do maturitního protokolu 

  9,45 – 10,30 hodnocení efektu ošetřovatelské péče maturantkou před maturitní komisí 

 10,30  porada maturitní komise, vyhlášení výsledků praktické maturitní zkoušky 

Dokumentace:  

- protokol o praktické maturitní zkoušce 

- sesterská dokumentace 

- maturitní témata 

- klasifikační tabulky 

Příprava maturitních zkoušek: vyučující OSN, třídní učitel. 

 

Členové maturitní komise hodnotí: 

- jednotlivé fáze ošetřovatelského procesu, 

- všechny způsoby získávání informací o klientech, registraci jejich potřeb,  

- stanovování ošetřovatelských diagnóz a cílů ošetřovatelské péče,  

- výběr ošetřovatelských postupů, plánování jejich pořadí a podle situace vyžadují  

zdůvodnění prováděných činností. 
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