
Hodnotící kritéria žáka v předmětu ošetřovatelská péče      

Ředitelka Mendelovy střední školy, Nový Jičín, p. o. předkládá návrh hodnocení profilové části maturitní 

zkoušky předmětu Ošetřovatelská péče u oboru Zdravotnický asistent 53-41-M/01, třídy ZA4 ve školním roce 

2020-2021 (platí pro jarní i podzimní zkušební období)              

Posuzovaná kritéria                                                                                                                              

Odbornost Body 

Nadprůměrné teoretické vědomosti 5 

Vysoká úroveň teoretických vědomostí s drobnými nedostatky 4 

Průměrné teoretické vědomosti 3 

Podprůměrné teoretické vědomosti 2 

Nedostatečné teoretické vědomosti 1 

Výkonnost a manuální zručnost  

Podává vysoké výkony, pracuje zručně a jemně, (pracuje nad rámec povinností) 5 

Plní všechny úkoly v rámci požadavků, pracuje zručně  4 

Plní jen úkoly, které musí, manuální zručnost je průměrná 3 

Pracuje pomalu, výkony jsou průměrné až podprůměrné, postrádá manuální zručnost 2 

Pracuje podprůměrně, pomalu a liknavě, vyhýbá se práci, postrádá manuální zručnost 1 

Komunikační schopnosti  

Má empatii, dokáže s nemocným komunikovat profesionálně, včetně odborného přehledu  5 

Má empatii, dokáže s nemocným komunikovat profesionálně 4 

Má empatii, vázne však komunikace s nemocným, spíše mlčí 3 

Komunikace je bez empatie, strohá, spíše mlčí 2 

S nemocným téměř nekomunikuje, nebo je komunikace odměřená až arogantní 1 

Spolehlivost a vyrovnanost  

Zodpovědnost a spolehlivost, převažuje jistota, zvládá i náročnější situace 5 

Zodpovědnost a spolehlivost, převažuje jistota, potřebuje minimální kontrolu 4 

Má výkyvy v zodpovědnosti a spolehlivosti, převažuje jistota, potřebuje kontrolu 3 

Má výkyvy v zodpovědnosti a spolehlivosti, převažuje nejistota, potřebuje častou kontrolu 2 

Chová se nezodpovědně a nespolehlivě, nebo značně nejistě a nesamostatně 1 

Týmová spolupráce  

Aktivně vyhledává potřebné v týmu a pomáhá jim 5 

Pomáhá druhým v týmu, pokud ho o to požádají 4 

Potřeby pomoci druhým v týmu dle možností uspokojuje, většinou na pokyn vyučujícího 3 

V týmu pomáhá výběrově jen některým, nebo se pomoci druhým aktivně vyhýbá 2 

Pomoc druhým v týmu neposkytuje 1 

Organizační a pozorovací schopnosti  

Produktivně si rozvrhne práci a to i náročné úkoly, umí rozpoznat změny stavu a potřeb 5 

Dokáže si s drobnými nedostatky rozvrhnout práci, umí si i všimnout změn stavu a potřeb  4 

Práci si rozvrhne nesystematicky, ne vždy si umí všimnout změn stavu nebo potřeb 3 

Práci si rozvrhne nesystematicky, neumí si všimnout změn stavu nebo potřeb nemocných 2 

Zmatená práce bez systému, neumí si všimnout změn stavu nebo potřeb nemocných 1 

 

 

Výborný 30-27 b 

Chvalitebný 26-22 b 

Dobrý 21-16 b 

Dostatečný 15-11 b 

 


