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P R O F I L O V Á  Č Á S T  M A T U R I T N Í  Z K O U Š K Y  
 

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 

 

obor ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT 
 
 
 

ÚSTNÍ ZKOUŠKY  
 

Povinné:   Ošetřovatelství  
Povinně volitelné:  Psychologie a komunikace, Somatologie (žák volí jeden předmět) 

 
 

MATURITNÍ TÉMATA  
 
 

1. OŠETŘOVATELSTVÍ 
1. Ošetřovatelská péče u nemocných s onemocněním oběhového systému. ICHS - angina pectoris, infarkt 

myokardu.  
2. Ošetřovatelská péče u nemocných s onemocněním tepen a žil. Ischemická choroba dolních končetin. 

Antikoagulační terapie. 
3. Ošetřovatelská péče u nemocných s onemocněním dýchacích cest. Astma bronchiale, pneumonie. 
4. Ošetřovatelská péče u nemocných s onemocněním GIT – vředová choroba gastroduodena. Gastroskopie.  
5. Ošetřovatelská péče u nemocných s onemocněním GIT – biliární kolika. ERCP. 
6. Ošetřovatelská péče u nemocných s endokrinologickým onemocněním – hypofunkce a hyperfunkce 

štítné žlázy. 
7. Ošetřovatelská péče u nemocných s metabolickým onemocněním – diabetes mellitus. Edukace pacienta 

s diabetem mellitem. 
8. Ošetřovatelská péče u nemocných s krevním onemocněním. Anémie. Problematika transfúzí, 

potransfúzní reakce.  
9. Ošetřovatelská péče u nemocných s onemocněním střev. Karcinom tlustého střeva, stomie. 
10. Ošetřovatelská péče u nemocných v předoperační a pooperační péči, pooperační komplikace.  
11. Ošetřovatelská péče u nemocných s hypertenzní nemocí. Infúzní terapie. 
12. Ošetřovatelská péče u nemocných v terminálním stádiu, paliativní a hospicová péče. Adaptace 

nemocného na hospitalizaci.  
13. Ošetřovatelská péče u nemocných na urologickém oddělení. Cystitis. Renální kolika.  
14. Ošetřovatelská péče u nemocných na gynekologickém oddělení. Péče o ženu s operačním způsobem 

léčby. Péče o ženu v těhotenství. 
15. Ošetřovatelská péče u nemocných s náhlou příhodou břišní. Rozdělení NPB. Apendicitida. 
16. Ošetřovatelská péče u nemocných s poruchou vědomí. Bazální stimulace.  
17. Ošetřovatelská péče u nemocných na traumatologickém oddělení. Rozdělení zlomenin, imobilizační 

obvazy. Ošetřovatelská péče o pacienta se sádrovým obvazem. 
18. Ošetřovatelská péče u nemocných na onkologickém oddělení. Karcinom prsu. Samovyšetření prsu. 

Vedlejší účinky chemoterapie. 
19. Ošetřovatelská péče u nemocných na neurologickém oddělení. Cévní mozková příhoda.  
20. Ošetřovatelská péče u nemocných na ortopedickém oddělení. Artróza, totální endoprotéza kyčle. 

Artroskopie.  
21. Ošetřovatelská péče u nemocných na infekčním oddělení. Průjmová onemocnění. Hepatitidy. Péče  

o hydrataci nemocného. 
22. Ošetřovatelská péče u nemocných na ORL. Akutní laryngitis. Otitis media. První pomoc u epistaxe. 
23. Ošetřovatelská péče u nemocných na očním oddělení. Katarakta. První pomoc při úrazu oka.  
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24. Ošetřovatelská péče u nemocných na dermato-venerologickém oddělení. Bércový vřed. 
25. Ošetřovatelská péče u nemocných na psychiatrickém oddělení. Alzheimerova demence. Závislosti. 

Elektrokonvulzivní terapie. 

 
 
2a. PSYCHOLOGIE A KOMUNIKACE 

1. Psychologie jako věda (předmět psychologie, odvětví psychologie, význam psychologie). Kojenecké 
období. 

2. Psychologické metody a techniky. Prenatální období. 
3. Vnímání a čití (čití, počitkové prahy, vjemy, vlastnosti vnímání, poruchy vnímání). 
 Novorozenecké období. 
4. Pozornost (druhy, vlastnosti, činitelé ovlivňující pozornost). Batolecí období. 
5. Paměť (fáze, druhy, typy, poruchy paměti). Předškolní období, školní zralost. 
6. Učení (typy, obsahy, druhy, činitelé učení). Období puberty. 
7. Představivost (představy a fantazie, typy představivosti, druhy představ). Období adolescence. 
8. Myšlení (myšlenkové operace, formy myšlení, vlastnosti, druhy, poruchy myšlení). 
 Dospělost. 
9. Psychologická problematika sluchově, zrakově, tělesně a mentálně postižených. 
 Stárnutí, stáří. 
10. City (vlastnosti, druhy, poruchy citů). Sociální psychologie (předmět a význam, socializace osobnosti, 

poruchy socializace). 
11. Motivace (motivy, motivace, potřeby, postoje). Sociální skupina (znaky, druhy sociálních skupin, pozice, 

status, vůdcovství v sociální skupině). 
12. Vůle (volní jednání, fáze, činitelé volního jednání, poruchy vůle). Syndrom vyhoření. 
13. Obecná charakteristika osobnosti (osobnost, vlastnosti a struktura osobnosti). 
 Strach a úzkost. 
14. Temperament (vymezení, typologie osobnosti), vlohy. Psychický teror na pracovišti (mobbing, bossing, 

sexual harassment). 
15. Schopnosti, zájmy (vymezení, stupně a druhy schopností, druhy zájmů, sklony). 
 Sociálně patologické jevy (drogy, šikana, sekty). 
16. Charakter (vymezení, charakterové vlastnosti, volní vlastnosti). Domácí násilí. 
17. Řeč (druhy a poruchy řeči). CAN syndrom. 
18. Poznávání osobnosti (metody poznávání osobnosti, faktory zkreslující poznávání osobnosti). Verbální 

komunikace. 
19. Psychosomatická onemocnění (somatopsychické a psychosomatické vztahy, funkční poruchy, poruchy 

příjmu potravy). Neverbální komunikace. 
20. Psychologická problematika umírání a smrti. Konflikt a stres (řešení a prevence konfliktních a stresových 

situací). 
21. Profesionální chování sestry. Sociální evalvace, devalvace. 
 Asertivita (asertivní chování, zásady, metody). 

 
 

2b. SOMATOLOGIE 
1. Buňka, funkční morfologie tkání, (mimo tkáň nervovou). 
2. Pohybový systém – kostra páteře a hrudníku, stavba a funkce kloubů – všeobecně. 
3. Pohybový systém – kostra HK, kostra DK, základní orientace na lidském těle. 
4. Pohybový systém – kostra lebky, obecná stavba kostí, druhy kostí, typy spojení kostí - všeobecně. 
5. Pohybový systém – stavba a funkce svalů, svalové skupiny. 
6. Trávicí systém – hlavový a hrudní oddíl. 
7. Trávicí systém – břišní a pánevní oddíl. 
8. Trávicí systém – žlázy, základní živiny. 
9. Močový systém – stavba a funkce. 
10. Smyslové ústrojí – zrakové, chuťové. 
11. Smyslové ústrojí – sluchověrovnovážné, čichové, hmatové. 
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12. Krev – funkce a složení, (mimo obranyschopnost organismu). 
13. Oběhový systém – srdce, převodní systém, průtok krve srdcem. 
14. Oběhový systém – tepenný, projevy a řízení srdeční činnosti. 
15. Oběhový systém – žilní, lymfatický, obranyschopnost organismu. 
16. Dýchací systém – stavba a funkce. 
17. CNS – zadní mozek, hlavové nervy. 
18. CNS – základní rozdělení, páteřní mícha – stavba a funkce, reflex a reflexní dráha. 
19. Látkové řízení organismu, jednotlivé žlázy s vnitřní sekrecí. 
20. CNS – mezimozek, vegetativní nervy, nervová tkáň, synapse a mediátory. 
21. CNS – koncový mozek, mozková kůra, mozkové obaly, mozkomíšní mok. 
22. Kožní systém, termoregulace. 
23. Pohlavní systém ženy – stavba a funkce, ovariální a menstruační cyklus. 
24. Oplození, těhotenství, krevní oběh u plodu, porod, kojení. 
25. Pohlavní systém muže – stavba a funkce. 

 
 

 
KRITÉRIA HODNOCENÍ ÚSTNÍCH ZKOUŠEK 

  
Kritéria hodnocení jsou stanovená na základě platné legislativy s ohledem na zákon 
č. 284/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
s ohledem na novelu vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách 
maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Pro každou zkoušku konanou ústní formou jsou stanovena témata. 
Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák jedno téma vylosuje.  
Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. 
Při ústní zkoušce nelze v jednom dni losovat dvakrát stejné téma. 

 
Kritéria hodnocení profilové části ústní maturitní zkoušky 
Prospěch:  

1. výborný - ústní projev žáka je samostatný, plynulý, správný, přesný a výstižný, žák ovládá požadované 
poznatky, fakta, pojmy, jeho znalosti jsou ucelené, používá odbornou terminologii, myslí logicky. 

2. chvalitebný - ústní projev žáka je samostatný, plynulý, správný, žák má ucelené znalosti, používá odbornou 
terminologii, myslí správně a logicky, dopouští se mírných nepřesností, které dokáže na menší podnět 
zkoušejícího uvést správně. 

3. dobrý - ústní projev žáka není zcela samostatný, chybí plynulé vyjadřování, ovšem na otázky zkoušejícího 
odpovídá správně, případnou chybu dokáže s pomocí zkoušejícího opravit, používá odbornou terminologii, 
myslí správně a logicky. 

4. dostatečný - ústní projev žáka je nesamostatný, chybí plynulé vyjadřování, na otázky zkoušejícího odpovídá 
nepřesně, má nedostatky v odborné terminologii, nedostatky ve vyjádření napravuje s významnou pomocí 
zkoušejícího, správnost a logika myšlení žáka je snížená. 

5. nedostatečný -  ústní projev žáka je nesamostatný, nezná základní pojmy, nepoužívá odbornou terminologii, 
na otázky zkoušejícího odpovídá chybně, své znalosti nedokáže interpretovat ani s pomocí zkoušejícího, 
neprojevuje správné a logické myšlení. 

 
 
SEZNAM POVOLENÝCH POMŮCEK 
 
Předmět: OŠETŘOVATELSTVÍ   Bez pomůcek 
Předmět: PSYCHOLOGIE A KOMUNIKACE Bez pomůcek 
Předmět: SOMATOLOGIE   Model kostry horní končetiny 
      Model srdce a plic 
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      Model lebky 
      Pomocné obrázky a slepé mapy k jednotlivým tématům 
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PRAKTICKÁ ZKOUŠKA  
 

 
MATURITNÍ TÉMATA 

 
  
OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÝCH 

1. Ošetřovatelská péče při zajištění hygieny, péče o lůžko, pomocná zařízení lůžka. 
2. Péče o pomůcky – dezinfekce a sterilizace. Nemocniční nákazy, bariérová ošetřovatelská péče.  
3. Ošetřovatelská péče při sledování fyziologických funkcí – provedení měření, hodnocení, záznam. 
4. Ošetřovatelská péče při zajištění výživy – dietní systém a poučení o dietě. 
5. Ošetřovatelská péče při zajištění vyprazdňování močového měchýře, péče o PMK, odběry a vyšetření 

moči.  
6. Ošetřovatelská péče při zajištění vyprazdňování stolice – klyzma. Odběry a vyšetření stolice.  
7. Ošetřovatelská péče o nemocného s bolestí. 
8. Ošetřovatelská péče při zajištění potřeby spánku pacienta, poruchy spánku.   
9. Ošetřovatelská péče při odběru krve, vyšetření krve.   

10. Ošetřovatelská péče při aplikaci léků, zvláštnosti při podávání léků.   
11. Ošetřovatelská péče při aplikaci injekcí.  
12. Ošetřovatelská péče při zajištění kyslíkové a inhalační terapie.  
13. Vizita – příprava, asistence, plnění ordinací od vizity. Polohy nemocných.  
14. Ošetřovatelská péče při převazu rány, drény a drenážní systémy, obvazová technika. 
15. Rehabilitace a polohování nemocných. Aplikace tepla a chladu. 
16. Ošetřovatelská péče o imobilního pacienta.  
17. Ošetřovatelská péče o opruzeniny a dekubity. Vlhké hojení ran.   
18. Příprava nemocného na endoskopické vyšetření, sledování po výkonu. 
19. Punkce. Ošetřovatelská péče o pacienta při punkci. 
20. Ošetřovatelský proces, fáze procesu.  

 
 
Praktická maturitní zkouška je organizována na základě platných školních zákonů a prováděcích předpisů pro 
ukončování studia maturitní zkouškou na střední odborné škole a podle platné zdravotnické legislativy. Doba 
trvání praktické maturitní zkoušky (dále PMZ) v jednom dni je maximálně 420 minut. Členové komise mají 
povinnost seznámit se s platnou legislativou. 

 
Složení maturitní komise: 

• předseda nebo místopředseda 

• třídní učitel 

• zkoušející učitel 

• přísedící učitel 

• zástupce oddělení (staniční nebo vrchní sestra) může být pozván k obhajobě jako host, není jmenován 
odborníkem z praxe 

 
Před vlastní maturitní zkouškou je nutno zajistit:  

• vylosování pracoviště – nejdéle 14 dní před konáním praktické zkoušky, o vylosování je veden písemný 
záznam, žáci si vylosují maturitní oddělení chirurgie nebo neurologie za přítomnosti vyučujících předmětu 
Ošetřování nemocných (dále OSN), třídního učitele a vedoucí oboru (připraví průběh losování) 

• vypracování rozpisu žáků pro jednotlivá maturitní oddělení (vypracuje vedoucí oboru)  

• doplnění všech náležitostí v Deníku odborné praxe (kontrolují vyučující OSN) 

• poučení žáků o průběhu konání praktické maturitní zkoušky (poučí vyučující OSN) 

• dokumentaci k PMZ (připraví místopředseda) 

• příslušný pracovní úsek na oddělení (připraví zkoušející) 
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Pomůcky k praktické maturitní zkoušce: 

• formulář ošetřovatelské dokumentace k praktické maturitní zkoušce, sešit formátu A6 bez předchozích 
poznámek a Praktický slovník medicíny 

• Deník odborné praxe předkládá žák v den konání praktické zkoušky maturitní komisi 

• psací potřeby, profesní hodinky 

 
Časový rozvrh praktické maturitní zkoušky: 
 06:00 – 06:05 zahájení praktické maturitní zkoušky na oddělení 
 06:05 – 06:10 losování pracovního úseku 
 06:10 – 06:30 převzetí hlášení, seznámení se s pacienty 
 06:30 – 09:15 samostatná práce žáků 
 09:15 – 09:30 předávání hlášení 
 09:30 – 09:45 dokončení ošetřovatelské dokumentace 
 09:45 – 10:30 přestávka, přesun z oddělení do prostor k ústním obhajobám 
 10:35 – 12:35 obhajoby praktické maturitní zkoušky 

  
Losování pracovního úseku v den zkoušky: 
Po zahájení PMZ žáci podepisují schopnost konat praktickou maturitní zkoušku. Znovu je žákům připomenut 
průběh praktické maturitní zkoušky. Úsek na příslušném oddělení si žáci losují v den zkoušky za přítomnosti všech 
členů maturitní komise, o losování je veden zápis. Každý žák vykonává ošetřovatelskou péči u skupiny 2 - 3 
pacientů (podle ošetřovatelské zátěže a možností oddělení).  

 
Vlastní průběh praktické maturitní zkoušky: 
Po převzetí hlášení a seznámení se s pacienty pracují žáci pod odborným dohledem sester a vyučujících tak, jak 
jsou zvyklí z praktického vyučování. Členové maturitní komise přihlíží a do jednotlivých výkonů nezasahují 
(zasáhnou pouze při ohrožení života nemocného). Vyučující se v průběhu praktické zkoušky střídají u jednotlivých 
žáků při provádění ošetřovatelských činností (minimálně dva členové komise a předseda nebo místopředseda), 
tak aby shlédli práci všech žáků a mohli následně provést hodnocení. Dále se zkoušející zaměří na teoretické 
zdůvodnění ošetřovatelských výkonů. Žák zdůvodní svoje postupy a uvede možné komplikace, které se mohou 
vyskytnout. Délka ústního zkoušení je max. 10 minut. Po uplynutí stanovené doby ošetřovatelské péče na 
ošetřovací jednotce předají žáci hlášení staniční sestře nebo sestře konající službu. Poté mají žáci příslušný čas na 
dokončení dokumentace, která je součástí maturitní zkoušky. Dokumentaci odevzdávají před přesunem do 
prostor pro ústní obhajobu místopředsedovi nebo předsedovi zkušební komise. 

 
Obhajoba praktické zkoušky: 
Obhajoba praktické maturitní zkoušky trvá u jednoho žáka 15 minut. Pohovor vede pouze zkoušející vyučující 
příslušného dne. Žák stručně seznámí maturitní komisi s pacienty ze svého úseku. Zkoušející poté klade otázky, 
kterými se přesvědčí, že žák ošetřoval pacienty na základě kvalitních teoretických znalostí. V závěru ponechá 
zkoušející prostor pro otázky ostatních členů maturitní komise. Dotazy se týkají ošetřování pacientů. Teoretické 
zdůvodnění praktických výkonů je vyžadováno na základě učiva odborných předmětů (SOM, KLP, OSE) a to 
v rozsahu požadovaném školním vzdělávacím programem. 

 

 
 

KRITÉRIA HODNOCENÍ PRAKTICKÉ ZKOUŠKY 
 

Kritéria hodnocení jsou stanovená na základě platné legislativy s ohledem na zákon 
č. 284/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
s ohledem na novelu vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách 
maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. 
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Hodnocení praktické maturitní zkoušky: 
Výkon každého žáka se hodnotí komplexně v dále uvedených oblastech – přístup žáka k ošetřovatelským 
činnostem, k pacientovi, schopnost empatie, psychomotorické schopnosti (zručnost, rychlost), vědomosti, 
schopnost teoretického zdůvodnění výkonu, efektivita ošetřovatelské péče, aktivita a organizační schopnosti, 
úroveň komunikace s pacientem a personálem, předávání informací, vypracování ošetřovatelské dokumentace  
a dodržování zásad BOZP. 
Výkony v přímé péči o klienta 

1. Organizační schopnosti 

• úroveň orientace na ošetřovací jednotce 

• organizace práce 

• práce se zdravotnickou dokumentací 
2. Technické zvládnutí ošetřovatelských činností 

• obecné zásady postupu výkonu 

• promyšlenost výkonu 

• získané informace o pacientovi k výkonu 
Příprava pomůcek 

• teoretické zdůvodnění, příprava pomůcek dle standardu 

• schopnost případné improvizace pomůcek dle stavu na ošetřovací jednotce 

• dodržení zásad BOZP (zásady asepse, protiepidemiologická opatření) 
Identifikace pacienta 

• správné ověření totožnosti pacienta 

• míra rizika záměny pacienta 
Příprava pacienta k výkonu 

• fyzická příprava (poloha, vymočení apod.) 

• psychická příprava  
Realizace výkonu 

• dodržení bezpečnosti výkonu z hlediska prospěchu pro nemocného 

• dodržení BOZP (zásady asepse, hygieny, úklid pomůcek, třídění odpadu) 

• zhodnocení výkonu a provedení zápisu  
3. Dovednosti komunikace, efektivita verbální a neverbální komunikace s ohledem na pacienta a 

ošetřovatelský výkon  
Před výkonem 

• navázaní kontaktu s pacientem (oslovení, představení se) 

• zjištění informací (např. zkušenost pacienta s výkonem, schopnost žáka zdůvodnit výkon 
z hlediska prospěchu pro nemocného) 

• zohlednění Práv pacientů 
Během výkonu 

• schopnost popisu činnosti (vzhledem ke stavu, věku, vzdělání pacienta) 

• účelné povzbuzování pacienta 
Po výkonu 

• ukončení výkonu (poděkování, pochvala, nabídka další pomoci pac.) 
4. Teoretické znalosti 

• úroveň odpovědí na doplňující otázky k výkonu 

• úroveň odpovědí doplňujících otázek k péči o pacienta 
Výkony v nepřímé péči o pacienta 

1. Organizační schopnosti 

• úroveň orientace na ošetřovací jednotce 

• organizace práce 

• práce se zdravotnickou nebo jinou dokumentací 
2. Technické zvládnutí činností 

• obecný postup výkonu 

• získané informace k výkonu 

• teoretické zdůvodnění přípravy pomůcek k výkonu 
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• schopnost improvizace pomůcek dle stavu na ošetřovací jednotce 
3. BOZP, teoretické znalosti 

• úroveň odpovědí doplňujících otázek  
4. Obhajoba praktické maturitní zkoušky 

• úroveň vyjadřování, znalostí a vystupování žáka 

• úroveň zpracování ošetřovatelské dokumentace 

• schopnost žáka reagovat na dotazy zkoušejícího 

 
Hodnocení – klasifikační stupně 
Výborný 
Žák pracuje samostatně, kvalitně a bezpečně, péči provádí promyšleně a organizovaně, prokazuje výborné 
znalosti, které uplatňuje pohotově v praxi, používá odbornou terminologii, má taktní a ohleduplný přístup 
k pacientovi a personálu, navazuje adekvátní kontakt s pacientem s ohledem na situaci. 
Chvalitebný 
Žák pracuje samostatně, kvalitně a bezpečně s menšími nedostatky a mírným podnětem učitele, 
s chybou menšího rozsahu, péči zvládá s malými obtížemi v organizaci práce, projevuje mírné nedostatky ve 
správnosti a ucelenosti učiva, má taktní a ohleduplný přístup k pacientovi a personálu, má drobné potíže  
v navázání adekvátního kontaktu s pacientem s ohledem na situaci. 
Dobrý 
Žák pracuje méně samostatně, s chybami a na podnět učitele, za pomoci učitele výkon koriguje, péči zvládá  
s obtížemi v organizaci práce a nepřesně, má nedostatky v ucelenosti učiva, nevyjadřuje se v odborné 
terminologii, je nepozorný v přístupu k pacientovi a personálu, obtížně navazuje adekvátní kontakt s pacientem  
s ohledem na situaci. 
Dostatečný 
Žák pracuje nesamostatně se závažnými chybami a pod vedením učitele, péči zvládá  
s podstatnými nedostatky v organizaci práce, vyjadřuje se na nízké úrovni osvojení učiva, nerozumí a nevyjadřuje 
se v odborné terminologii, je nepozorný v přístupu k pacientovi a personálu, s výraznými obtížemi navazuje 
adekvátní kontakt s pacientem s ohledem na situaci. 
Nedostatečný 
Žák pracuje nesamostatně s velmi vážnými chybami, které ohrožují bezpečnost klienta nebo žáka, časově není 
schopen zvládnout ošetřovatelské výkony, nedodržuje časovou organizaci výkonů, neprovádí výkony tak, aby byly 
splněny všechny ordinace správně a v daném časovém horizontu, neorientuje se v lékařské a ošetřovatelské 
dokumentaci, nepravdivě informuje ostatní ošetřující personál o provedených činnostech a výkonech  
u nemocného, nepředává podstatné informace, péči zvládá pouze pod výrazným vedením učitele, vyjadřuje se na 
velmi nízké úrovni základních znalostí. 
 
Výslednou známku praktické maturitní zkoušky navrhuje zkoušející příslušného dne a ke známce se vyjadřují 
ostatní členové maturitní komise. V případě rozdílných názorů dá předseda (místopředseda) maturitní komise  
o známce hlasovat. S výsledkem maturitní zkoušky včetně zdůvodnění známky seznámí žáky předseda 
(místopředseda). V případě, že žák bude klasifikován u praktické maturitní zkoušky známkou nedostatečnou, 
maturitní komise sestaví zprávu pro ředitelku školy, kde popíše stručně průběh maturitní zkoušky tohoto žáka  
a odůvodnění hodnocení. 
 
 
 
 
 
V Třebíči 29.10.2020 
 

Ing. Lenka Havlíková v. r. 
ředitelka školy 

 

 
 


