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1. Legislativa závěrečné zkoušky
Ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou upravuje § 74 - 76
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) a vyhláška MŠMT č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání
ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři.
Závěrečné zkoušky v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání
s výučním listem (§ 2 vyhlášky č. 47/2005 Sb.)

2. Struktura závěrečné zkoušky
Jednotlivé samostatně klasifikované zkoušky závěrečné zkoušky se konají v pořadí:
 Písemná zkouška
 Praktická zkouška z odborného výcviku
 Ústní zkouška
Písemná zkouška
Pro písemnou zkoušku ŘS převezme z JZZZ nejméně 3 témata a žák si jedno zvolí
 Obsahem písemné práce je popis ošetřovatelské péče u nemocného (např. se
systémovým onemocněním, bolestí, péčí o seniory, sledování m fyziologických
funkcí, péčí o spánek a odpočinek, poruchami vědomí) a odborné otázky
z oblasti ošetřovatelství
Praktická zkouška
 Pro praktickou zkoušku ŘŠ převezme z JZZZ libovolný počet témat, žák si téma
vylosuje
 Zkouška trvá podle JZZZ 1 den, celkem 5 hodin
 Obsahem praktické zkoušky je individuální ošetřovatelská péče o nemocné
s konkrétním onemocněním/ošetřovatelským problémem. Součástí praktické
zkoušky je písemné zpracování školní ošetřovatelské dokumentace
Ústní zkouška
 Pro ústní zkoušku ŘŠ převezme z JZZZ 25 až 30 témat, žák si jedno téma
vylosuje
 Ke každému tématu z oblasti ošetřovatelství a psychologie je přiřazena jedna
otázka z obecného přehledu ze světa práce
Závěrečná zkouška se koná v červnu v termínu stanovených ředitelem školy. Termín
praktické zkoušky může ředitel školy stanovit od 20. května. Před zahájením ústní
zkoušky, popř. praktické zkoušky se žáci neúčastní vyučování po dobu 4 vyučovacích dnů
v termínu stanoveném ředitelem školy.
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Zkušební komise (§ 3 vyhlášky č. 47/2005 Sb.)
Stálí členové jsou předseda, místopředseda, a třídní učitel
Další členové jsou učitel odborných předmětů a přísedící
Předsedu komise jmenuje krajský úřad
Předseda komise má odbornou kvalifikaci v příslušném nebo příbuzném oboru a
vykonával přímou pedagogickou činnost nejméně 5 let
V případě, že organizace praktické zkoušky vylučuje stálou přítomnost zkušební komise,
určí její předseda člena zkušební komise, který odpovídá za řádný průběh zkoušky (§ 74,
odst. 6 zákona č. 561/2004 v platném znění).
1.
2.
3.
4.

Klasifikace a hodnocení (§ 4 vyhlášky č. 47/2005 Sb.)
1. stupnice prospěchu
 1 – výborný
 2 – chvalitebný
 3 – dobrý
 4 – dostatečný
 5 – nedostatečný
2. Celkové hodnocení
 Prospěl s vyznamenáním
 Prospěl
 Neprospěl
Žák vykoná závěrečnou zkoušku úspěšně, pokud vykoná všechny zkoušky, které
jsou její součástí (§ 75 odst. 1 zákona 561/2004 Sb., v platném znění).
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