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ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ 

 

Obor vzdělání: Ošetřovatel 

Třída: 3. N 
 

Písemná zkouška:  

 termín: 1. 9. 2022 (zahájení 09:45 hodin) 

 čas zkoušky: 10:00-14:00 hodin  

                     (žáci s doporučením školského poradenského zařízení do 16:00 hodin) 

 učebna: Z404 

 přítomnost žáků ve třídě: 09:45 hodin 

 

Zkušební komise závěrečné zkoušky: 

Předseda komise: Mgr. Jana Razakowská 

Místopředseda: Mgr. Věra Hordějčuková 

Třídní učitel: RNDr. Jana Mindošová 

 

Pokyny k písemné práci  z ošetřovatelství  

1. Rozsadit žáky za sebou, po jednom do každé lavice, zjistit zdravotní stav žáků, nechat si 

podepsat zdravotní způsobilost. Před zadáváním práce si žáci odloží všechny věci 

s výjimkou povolených pomůcek pod tabuli. Mobilní telefony si žáci vypnou tak, aby 

případným zvoněním nerušili ostatní. Na lavici je kromě povolených pomůcek pouze láhev 

s nápojem.  

2. Povolené pomůcky – psací potřeby, Pravidla českého pravopisu, povolené kompenzační 

pomůcky (žáci s doporučením ŠPZ). 

3. Každému žákovi je přiděleno jedno téma podle jednotného zadání.  

4. Od této chvíle se měří čas na práci – 240 minut čistého času (na tabuli bude uveden čas, kdy 

se práce nejpozději odevzdávají). 

5. Úprava písemných prací: 

Žák vypracovává písemnou práci do originálního jednotného zadání, které od učitele obdrží. 

Žák zadání označí svým jménem a příjmením. Všechny podklady (koncepty) pro zpracování 

písemné zkoušky musí být opatřeny razítkem školy a žák je obdrží při zkoušce. 
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6. Povinností dozírajícího učitele je dozorovat klid ve třídě, nepřipustit nedovolené jednání 

žáků.  

 

Opravu písemných prací (dle jednotného zadání) zajišťuje: 

 Mgr. Věra Hordějčuková 

Oznámení výsledků písemné zkoušky: 2. září 2022 

 RNDr. Jana Mindošová 

 

    

 
Dne 8. 7. 2022 
 

 

 
PhDr. Věra Potužáková 

zástupkyně ředitelky školy pro SOŠ 
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