Pokyny k ochraně zdraví pro studenty, konající maturitní zkoušky
v jarním termínu školního roku 2019/2020
Pokud maturant dosud neodevzdal podepsané čestné prohlášení, musí tak při vstupu do
budovy učinit. Jinak mu účast na maturitních zkouškách nebude umožněna.
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce
dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
Pro omezení rizika nákazy je škola vybavena účinnou dezinfekcí a antiseptickými přípravky na
mytí rukou. Jsou k dispozici při vstupu do budovy, na toaletách a v učebnách.
Cesta do školy a ze školy
Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými
opatřeními.
Příchod ke škole a pohyb před školou
Žáci před školou dodržují rozestupy 2m v souladu s krizovými nebo mimořádnými
opatřeními. Pokud se nacházejí ve vzdálenosti bližší než 2 metry, mají nasazenou roušku.
Při čekání se neshlukují, vstupují průběžně do budovy, aby na zkoušku přišli včas.
V budově
Vstup do budovy školy je umožněn pouze maturantům, nikoliv doprovázejícím osobám. Do
budovy lze v rámci zásady veřejnosti ústních maturitních zkoušek vpustit i osoby, které se těchto
zkoušek chtějí zúčastnit; tyto osoby jsou povinny dodržovat všechna stanovená hygienická
opatření stanovená školou (včetně podpisu čestného prohlášení).
Všichni žáci, zaměstnanci školy i další osoby nosí ve společných prostorách roušky. Každý žák
má s sebou sáček na uložení roušky.
Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné.
Písemné a praktické zkoušky, didaktické testy
Vždy po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se předchozí
umytí rukou.
Po dobu, kdy jsou žáci usazeni v lavicích, nemusí mít nasazenou roušku; po tuto dobu
nemusí mít roušku nasazenou ani přítomný pedagog.
Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.
V jedné lavici sedí jeden žák. Žáci z rizikových skupin budou v místnosti, kde probíhá zkouška,
rozsazeni přednostně na místa nejdále od dveří a pokud možno u oken. Mezi žáky jsou dodrženy
rozestupy 2 m (nejméně 1,5m).
Každá třída je před a po bloku testů vyvětrána.
• Tyto zkoušky se konají bez účasti veřejnosti.
Ústní zkoušky
• Vždy po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se předchozí
umytí rukou.
• Maximální počet osob ve třídě je 15. V místnosti, kde probíhá ústní zkouška, jsou přítomni
členové komise, zkoušený žák a připravující se žák. Dále mohou být v rámci zásady veřejnosti

přítomny další osoby splňující stanovené hygienické požadavky, nejvýš však do počtu 15 osob.
Tyto osoby mají nasazenu roušku a zdržují se v prostoru, který je pro ně ve třídě vyhrazen.
• V průběhu ústní zkoušky nemusí žáci ani členové zkušební komise nosit roušku.
• Při sejmutí roušky si každý ukládá svou roušku do sáčku.
• Pro ústní zkoušky je vhodné zachovat rozestup 2m (nejméně 1,5 m). Pokud dochází
k bližšímu kontaktu, musí se nosit roušky.
• Každá třída je každou hodinu vyvětrána (minimálně po dobu 5 min) a povrchy stolů a židlí
jsou po výměně zkoušeného žáka ošetřeny dezinfekcí.
Při podezření na možné příznaky COVID - 19
Co dělat v případech, kdy zkoušený žák má příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly
odpovídat infekci novým koronavirem
Žák má před zkouškou příznaky infekce dýchacích cest:
Pokud žák má konat příslušné zkoušky a má příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly
odpovídat infekci novým koronavirem (zejména zvýšená tělesná teplota, kašel, dušnost, zažívací
obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně další příznaky), nesmí do školy vstupovat. Žák svoji
nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky řediteli
školy; nedodržení stanovené lhůty může v závažných případech ředitel školy prominout. Potom
má žák právo konat náhradní zkoušku v termínu stanovené prováděcím právním předpisem.
Příznaky infekce dýchacích cest se objeví v průběhu zkoušky:
Pokud se příznaky objeví v průběhu vlastní zkoušky, postupuje se obdobně jako v případě
jiné zdravotní indispozice na straně žáka.
Situaci na místě řeší ředitel školy v součinnosti se členy zkušební komise.
O této situaci ředitel školy informuje spádovou hygienickou stanici.
Tato skutečnost se uvede do protokolu.
Žák svoji nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání
zkoušky; řediteli školy nedodržení stanovené lhůty může v závažných případech ředitel školy
prominout. Potom má žák právo konat náhradní zkoušku v termínu stanovené prováděcím
právním předpisem.

Tyto pokyny vycházejí z dokumentu Ochrana zdraví na středních školách, konzervatořích a
vyšších odborných školách v průběhu přijímacích zkoušek, maturitních zkoušek, závěrečných
zkoušek a absolutorií 2019/2020, který vydalo MŠMT.

