OCHRANA ZDRAVÍ VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH V PRŮBĚHU MATURITNÍCH
ZKOUŠEK 2020/2021
PŘÍCHOD KE ŠKOLE A POHYB VE ŠKOLE
‐

žák se dostaví na zkoušku ve stanovený čas

‐

před školou žáci dodržují odstupy minimálně 1,5 m

‐

pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu
respirátorem FFP2

VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY
‐

vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, asistentovi a osobám, které se
v rámci zásady veřejnosti účastní ústní zkoušky

‐

všechny výše uvedené osoby musí předložit negativní výsledek testu na COVID‐19,
který byl uskutečněn v posledních 7 dnech

‐

nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům COVID‐
19 nesmí do školy vstoupit

‐

všichni žáci a osoby nosí v prostorách školy respirátor FFP2

‐

žák se pohybuje pouze ve vymezených prostorech

V BUDOVĚ ŠKOLY
‐

přestávku mezi jednotlivými zkouškami tráví žáci ve vymezených prostorech

DIDAKTICKÉ TESTY
‐

v průběhu zkoušky musí mít všichni zúčastnění nasazen respirátor FFP2

‐

žáci vstupují do vyvětrané místnosti, zajišťuje ZŘTV

‐

vždy po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce, doporučuje se
i předchozí umytí rukou

‐

žáci sedí po jednom v lavici, lavice jsou rozmístěny tak, aby byl dodržen minimální
odstup mezi žáky 1,5 m

‐

zadavatelé místnost větrají minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut

‐

maximální počet osob v učebně je 20

PRAKTICKÉ ZKOUŠKY
‐

maximální počet osob ve skupině je 20

‐

z důvodu ochrany zdraví se nepřipouští přítomnost veřejnost

‐

v průběhu zkoušky musí mít všichni zúčastnění nasazen respirátor FFP2

‐

žáci vstupují do vyvětrané místnosti, zajišťuje třídní učitel

‐

vždy po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce, doporučuje se
i předchozí umytí rukou

‐

pokud to charakter zkoušky umožňuje, osoby zachovávají rozestup minimálně 1,5 m

‐

u zkoušky dochází ke kontrolovanému předávání materiálů, nářadí a jiných nástrojů
mezi více osobami s možným využitím dezinfekce

‐

třídní učitel zajišťuje pravidelné větrání místnosti (minimálně jednou za hodinu po
dobu 5 minut)

‐

třídní učitel zajišťuje dezinfekci povrchů stolů a židlí po výměně každého žáka

‐

ochrana zdraví v průběhu praktické zkoušky z odborného výcviku se řídí speciálními
pravidly, uvedenými v organizačním opatření praktické zkoušky z odborného výcviku
v příloze č. 3

ÚSTNÍ ZKOUŠKY
‐

žáci vstupují do vyvětrané místnosti, zajišťuje třídní učitel

‐

vždy po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce, doporučuje se i
předchozí umytí rukou

‐

všichni zúčastnění musí mít nasazen respirátor FFP2

‐

členové zkušební komise, zkoušený a připravující se žák zachovávají minimální
rozestup 1,5 m

‐

v místnosti může být přítomno nejvýše 20 osob

‐

v případě účasti veřejnosti musí osoby splňovat stanovené hygienické požadavky,
včetně negativního výsledku testu na COVID‐19, který byl uskutečněn v posledních 7
dnech. Veřejnosti je vymezen prostor v odstupu větším než 1,5 m. Vymezení prostoru
zajišťuje ZŘTV.

‐

žák losuje číslo otázky v rukavicích, zajišťuje škola

‐

žák si ke zkoušce přinese vlastní psací potřeby

‐

pokud u zkoušky dochází k předávání předmětů nebo nástrojů mezi více osobami,
musí být čištěny a ošetřovány častěji než standardně, nesmí však dojít k jejich
poškození

‐

třídní učitel zajišťuje pravidelné větrání místnosti (minimálně jednou za hodinu po
dobu 5 minut)

‐

třídní učitel zajišťuje dezinfekci povrchů stolů a židlí po výměně každého žáka

ŽÁK S PŘÍZNAKY INFEKCE DÝCHACÍCH CEST
‐

pokud má žák příznaky infekce dýchacích cest před zkouškou, nesmí vstupovat do
školy. Žák svoji nepřítomnost řádně omluví řediteli školy nejpozději do 3 pracovních
dnů od termínu konání zkoušky. Žák má právo konat náhradní zkoušku v náhradním
termínu, v případě didaktických testů společné části a praktické zkoušky
v mimořádném termínu.

‐

pokud se příznaky infekce dýchacích cest objeví u žáka v průběhu vlastní zkoušky,
postupuje se obdobně jako v případě jiné zdravotní indispozice žáka. Situaci řeší
předseda zkušební komise ve spolupráci s ředitelem školy a v součinnosti se členy
zkušební komise. Je nutno zajistit oddělení žáka od ostatních žáků.
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