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INFORMACE O ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V OBORU 53 – 41 – H/01
OŠETŘOVATEL – STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM
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 v platném znění.
Jednotlivé samostatně klasifikované zkoušky závěrečné zkoušky se konají v pořadí:
 Písemná zkouška ošetřovatelství – ředitel školy zvolí 1 téma z JZZZ. Písemná zkouška se zpracovává
nejdéle 240 minut. Hodnocení písemné zkoušky je žákům oznámeno 1 týden před ústní zkouškou.


Praktická zkouška z odborného výcviku – žák si vylosuje téma, které stanoví ředitel školy.
Praktická zkouška se koná jeden den (max. 5 hodin).



Ústní zkouška z ošetřovatelství a psychologie a komunikace – žák si vylosuje jedno z 25-30 témat,
která stanoví ředitel školy. Příprava k ústní zkoušce trvá nejméně 15 minut a zkouška trvá nejdéle
15 minut. U každého tématu je přiřazena jedna otázka z obecného přehledu ze světa práce.

Podmínky pro možnost konání závěrečné zkoušky:
1. Podání přihlášky k závěrečné zkoušce.
2. Úspěšné ukončení posledního ročníku středního vzdělávání.
Žák vykoná závěrečnou zkoušku úspěšně, pokud vykoná všechny zkoušky, které jsou její součástí.
Žákem školy přestává být žák následujícím dnem po dni, v němž úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku.
V případě, že žák zkoušku, která je součástí závěrečné zkoušky, vykonal neúspěšně, může konat opravnou
zkoušku a to nejvýše 2x z každé zkoušky.
Pokud se žák ke zkoušce nedostaví a svou nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dní od konání
zkoušky předsedovi zkušební komise nebo nekoná závěrečnou zkoušku z důvodu neukončení posledního
ročníku vzdělávání, má právo konat náhradní zkoušku v termínu stanoveném zkušební komisí. K této zkoušce
je žák povinen se písemně přihlásit.
Nevykonal-li žák závěrečnou zkoušku v řádném termínu, přestává být žákem školy 30. června roku,
v němž měl vzdělávání řádně ukončit.
Závěrečnou zkoušku lze vykonat nejpozději do 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku vzdělávání.
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