
 

 
 

PRAKTICKÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA Z POA A SHČ 2021/2022 

 

Doba přípravy      60 minut 

Praktická činnost MZk má 2 části A a B   60 minut 

 A/ 1. pečovatelský výkon – téma se losuje na místě     

      2. příprava na výstup                              

 B/ 1. výstup ze SHČ – téma se losuje na začátku školního roku    

      2. obhajoba         

 

A/ PÉČE A OSOBNÍ ASISTENCE - Vyučující: Mgr. Renáta Žárská 

 

1. Péče o klienta na lůžku – úprava prádla základu lůžka bez nemocného i s nemocným, výměna prádla 
celého lůžka, polohování nesoběstačného klienta, posazování, provedení úpravy lůžka po ranní nebo 
večerní hygieně. 

2. Hygienická péče – provedení ranní, večerní hygieny, péče o vlasy, nehty, kůži nesoběstačného 
klienta, péče o vyprazdňování, osobní a ložní prádlo, výchova k hygienickým návykům, význam 
hygienické péče. 

3. Stravování klientů – dietní systém zdravotnických zařízení, podávání stravy nesoběstačným klientům, 
pitný režim, krmení klienta. 

4. Sledování zdravotního stavu klienta – sledování a vyhodnocování tlaku krve, pulzu, tělesné teploty, 
stavu kůže, vědomí, vyprazdňování. Bolest u klienta. 

5. Aktivizace – Imobilizační syndrom a jeho prevence, základy rehabilitace, dopomoc při pohybu klienta, 
kompenzační pomůcky. Vznik proleženin, opruzenin, příčiny, prevence, léčba. 

6. První pomoc – poskytování první pomoci, přivolání RZP, transport raněných, obnovování životně 
důležitých funkcí, stavění krvácení, znehybnění při poranění kostí a kloubů. 

 

Kazuistiky k výkonům – koresponduje s tématem výkonu a maturant se seznámí s danou kazuistikou na 

přípravě 

1. pravostranná hemiparéza 
2. polymorbidita 
3. demence 
4. ICHS 
5. paraplegie 
6. poranění způsobené při pádu ze schodů 

Konkrétní výkon bude ke kazuistice přiřazen při losování. 

Kritéria komise pro hodnocení: 

Příprava k výkonu - schopnost vyhodnotit kazuistiku a zvolit správný postup při výkonu, příprava pomůcek 

Provedení výkonu - postup při činnosti 

Komunikace - řečové dovednosti, spisovná čeština, správná terminologie, formulace otázek 

Dosažení cílů – sladění výkonu s kazuistikou 

Obhajoba - schopnost obhájit si výkon, znalost kasuistiky – její charakteristika, znalost pracovních postupů a 

jejich další uplatnění a varianty 

 

Portfolio praxí (potvrzený „List výkonů“ z praxe ze zařízení) 

                                                  

Zpracovala v červnu 2021  Mgr. Renáta Žárská 



 

 
 

 

B) SPECIALIZACE – HUDEBNÍ ČINNOSTI       

Vyučující: Mgr. Jana Stratilová 

Témata: 

1. Jaro 
2. Léto 
3. Podzim 
4. Zima 
5. Počasí 
6. Pohádkový svět 
7. Příroda 
8. Svět kolem nás 
9. Povolání a řemesla 
10. Srdeční záležitost 
11. Zvyky a tradice 
12. Planeta země 
13. Křesťanské svátky a tradice 
14. Svátky 

 

Každý žák si vylosuje jedno z výše uvedených témat. Na dané téma vytvoří pracovní list splňující předepsanou 

strukturu (cíle, pomůcky, motivace, postup dané metodiky a práce s ní atd.), pracuje s originálem, kopii předá 

komisi. 

Žák téma přizpůsobí pro cílovou skupinu odpovídající té, se kterou má zkušenost v rámci praxe. 

Žák téma specifikuje pro potřeby svého výstupu. 

Žák na dané téma vytvoří výstup z vybrané metodiky – nácvik písně, poslechová činnost, pohybová činnost, 

říkadlo, instrumentální činnost atd.   

Žák si k tématu připraví vhodné didaktické pomůcky. 

Žák u obhajoby popíše své metodické postupy a cíle, které si zvolil, popíše, zda dosáhl cílů, zda si vhodně 

zvolil pomůcky a dodržel správný metodický postup u zvolené metodiky. 

 

Kritéria komise pro hodnocení: 

Celková zdařilost výstupu 

Vhodnost použitých metod a technik hudební výchovy. Vhodnost zvolených, pomůcek, metodických postupů 

a správné používání odborné terminologie, citlivý a důstojný přístup ke klientům. 

Portfolio HČ 

Materiály z hudební nauky a metodiky při práci s klienty, pracovní listy + inspirační zdroje a literatura 

 

Zpracovala v červnu 2021 Mgr. Jana Stratilová     

Schváleno předmětovou komisí 16. 6. 2021, Mgr. Petra Fišerová  

 


