Střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,
Volyně, Lidická 135

Kritéria hodnocení praktické maturitní zkoušky
z odborných předmětů
Sociální činnost: Pečovatelství a osobní asistence
Bodové hodnocení:
A. Seminární práce
Seminární práce
1. Obsah práce
Úvod práce, cíl práce
Charakteristika organizace
Komplexní anamnéza
analýza dětství a průběhu života
popis rodinných poměrů
charakteristika osobnosti
popis finančního zabezpečení
popis bytových poměrů
analýza zdravotních poměrů
anamnéza soběstačnosti
navržené formy aktivizace klienta
Zaměstnání klienta
výběr a příprava zaměstnání
motivace klienta
dodržování zásad bezpečnosti
zhodnocení aktivity
Zásady komunikace
Osobní hodnocení, závěr
Zdroje informací
2. Kvalita vypracování
naformátování textu, dodržení
typografických pravidel
úroveň vyjadřování
používání odborné slovní zásoby
pravopis
obrázky, přílohy, obsah
3. Obhajoba práce
prezentační dovednosti
estetické zpracování prezentace
kompetentnost odpovědí na
doplňující otázky

Celkem 50 bodů
30 bodů
2 body
3 body
15 bodů
2 body
2 body
2 body
2 body
1 bod
3 body
2 body
1 bod
4 body
1 bod
1 bod
1 bod
1 bod
2 body
2 body
2 body
10 bodů
3 body
2 body
2 body
1 bod
2 body
10 bodů
4 body
3 body
3 body

B. Pečovatelství a osobní asistence - praktická část
Pečovatelství a osobní asistence - praktická část
1. Praktické provedení úkonu
Příprava pomůcek
Dodržení správného postupu
Zručnost a pečlivost
Samostatnost při práci
Úklid pomůcek
2. Teoretické zdůvodnění
3. Přístup a jednání s klientem
První kontakt a oslovení
Aktivní komunikace, projevy empatie
Neverbální komunikace
Celkový počet bodů

Celkem 50 bodů
20 bodů
4 body
5 bodů
5 bodů
3 body
3 body
15 bodů
15 bodů
5 bodů
5 bodů
5 bodů
100

Výsledná známka
100 – 90 bodů
89,5 –80 bodů
79,5 –65 bodů
64,5 –50 bodů
49,5 – 0 bodů

výborně
chvalitebně
dobře
dostatečně
nedostatečně

1
2
3
4
5

Ve Volyni dne 11. května 2018
PaedDr. Eva Klasová
ředitelka školy

