
Podrobný časový rozvrh PMZ pro obor ZA ve školním roce 2021 – 2022 

Termín PMZ: 8. května – 13. května 2022  

Počet maturujících žáků ve třídě: 21 + 2 ž. opakují PMZ (Vrzáková, Wolfová) 

PMZ v nemocnici je rozdělena do dvou dnů:  

1. den je zpracována ošetřovatelská dokumentace 

2. den probíhá ošetřovatelská péče u lůžka, ústní zkouška a obhajoba ošetř. dokumentace 

Neděle 8. 5. od 13:00 hod. – losování otázek na chirurgickém odd.:  

Čermák Matěj, Karolyi Michal, Křikavová Nicola, Ludvíková Barbora, Oulíková Tereza 

                  13:15 – 15:15 hod. – zpracování ošetřovatelské dokumentace na oddělení 

 

Pondělí 9. 5. – od 6:00 hod. – ošetřovatelská péče u pacientů na chir. odd. 

  - od 9: 00 hod. do 10:30 hod. – ústní zkouška z ošetřovatelských postupů  

  - od 10:30 hod. do 11:00 hod. - přestávka 

  - od 11:00 hod. do 12:30 hod. – obhajoba ošetřovatelské dokumentace 

                          - od 12:45 hod. – slavnostní zahájení PMZ 

- od 13:15 hod. - losování otázek na interním odd.: 

 Hájková Kristýna, Hašková Sabina, Ibrahimová Judi, Jeníková Adéla, Malechová Valerie 

  13:30 – 15:30 hod. - zpracování ošetřovatelské dokumentace na oddělení  

(Pozn.: Hašková má navýšen čas na písemné zpracování ošetř. dokumentace o 30 min.) 

Služba na občerstvení a šatnu: Picek, Psůtková, Šťastná 
 
 
Úterý 10. 5. –   od 6:00 hod. – ošetřovatelská péče u pacientů na interním odd. 
  - od 9:00 hod. do 10:30 hod. – ústní zkouška z ošetřovatelských postupů 

  (Pozn.: Hašková má navýšen čas na písemnou přípravu o 5 min.) 

  - od 10:30 hod. do 11:00 hod. - přestávka 

  - od 11:00 hod. do 12:30 hod. – obhajoba ošetřovatelské dokumentace 

  - od 12:45 hod. – losování otázek na chirurgickém odd.:  

Picek František, Plachá Eva, Psůtková Aneta, Strašková Iveta, Váňová Tereza 

  13:00 – 15:00 hod. - zpracování ošetřovatelské dokumentace na oddělení 

(Pozn.: Picek má navýšen čas na písemné zpracování ošetř. dokumentace o 30 min.) 
 
Služba na občerstvení a šatnu: Žambůrková, Šteflová, Vašíčková 



 

Středa 11. 5. – od 6:00 hod. – ošetřovatelská péče u pacientů na chir. odd. 

  - od 9: 00 hod. do 10:30 hod. – ústní zkouška z ošetřovatelských postupů  

  (Pozn.: Picek má navýšen čas na písemnou přípravu o 5 min.) 

  - od 10:30 hod. do 11:00 hod. - přestávka 

  - od 11:00 hod. do 12:30 hod. – obhajoba ošetřovatelské dokumentace 

  - od 12:45 hod. – losování otázek na interním odd.:  

Mervartová Michaela, Nohavcová Terezie, Šťastná Hilda, Šteflová Klára, Vašíčková 
Veronika 

  13:00 – 15:00 hod. - zpracování ošetřovatelské dokumentace na oddělení 

(Pozn.: Nohavcová má navýšen čas na písemné zpracování ošetř. dokumentace o 30 min.) 

Služba na občerstvení a šatnu: Hašková, Ibrahimová, Oulíková 

 

Čtvrtek 12. 5. – od 6:00 hod. – ošetřovatelská péče u pacientů na interním odd. 

  - od 9: 00 hod. do 10:30 hod. – ústní zkouška z ošetřovatelských postupů  

(Pozn.: Nohavcová má navýšen čas na písemnou přípravu o 5 min.) 

  - od 10:30 hod. do 11:00 hod. - přestávka 

  - od 11:00 hod. do 12:30 hod. – obhajoba ošetřovatelské dokumentace 

  - od 12:45 hod. – losování otázek na chirurgickém a interním odd.:  

Žambůrková Klára, Vrzáková Viktorie (chir. odd.), Wolfová Šárka (int. odd.) 

  13:00 – 15:00 hod. - zpracování ošetřovatelské dokumentace na oddělení 

Služba na občerstvení a šatnu: Plachá, Ludvíková, Jeníková 

 

Pátek 13. 5. - od 6:00 hod. – ošetřovatelská péče u pacientů na chir. odd. a int. odd. 

  - od 9: 00 hod. do 10:30 hod. – ústní zkouška z ošetřovatelských postupů  

  - od 10:30 hod. do 11:00 hod. - přestávka 

  - od 11:00 hod. do 12:00 hod. – obhajoba ošetřovatelské dokumentace 

  - od 12:15 hod. – slavnostní ukončení PMZ v nemocnici 

Služba na občerstvení a šatnu: Mervartová, Váňová, Karolyi, Čermák 

 


