
OCHRANA ZDRAVÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH V PRŮBĚHU MATURITNÍCH 

ZKOUŠEK 2019/2020 

 

PŘÍCHOD KE ŠKOLE A POHYB VE ŠKOLE 

- žák se dostaví na zkoušku ve stanovený čas 

- žáci z rizikových skupin se můžou dostavit na zkoušku o 30 minut dříve, než je čas 

uvedený v pozvánce 

- před školou žáci dodržují odstupy 2 m 

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

VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY 

- vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům  

- žáci při vstupu do budovy odevzdají čestné prohlášení 

- nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům COVID-

19 nesmí do školy vstoupit 

- všichni žáci nosí ve společných prostorách roušky, které si zajišťují sami 

- každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky 

- žák se pohybuje pouze ve vymezených prostorech 

V BUDOVĚ ŠKOLY 

- žáci z rizikových skupin budou vpuštěni do tříd jako první, stejně tak by měli tito žáci 

opustit místnost mezi posledními 

- přestávku mezi jednotlivými zkouškami tráví žáci ve vymezených prostorech 

- před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky 

DIDAKTICKÉ TESTY 

- 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 

- žáci z rizikových skupin budou v místnosti rozsazeni přednostně na místa nejdále od 

dveří a pokud možno u oken 

- po dobu, kdy jsou žáci usazeni v lavicích, nemusí mít nasazenou roušku, nemusí ji mít 

nasazenou ani přítomný pedagog. Žáci si svou roušku ukládají do sáčku. 

PRAKTICKÉ 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 

- u praktické zkoušky z hudební výchovy žáci dodržují minimální rozestup 1,5 m. Žáci 

ani pedagogové nemusí nosit roušku. Žák si svou roušku po sejmutí ukládá do sáčku. 

- u praktické zkoušky z dramatické výchovy žáci musí nosit svou roušku nebo štít, který 

zajišťuje škola 

- u praktické zkoušky z odborných předmětů žáci musí nosit svou roušku, žáci používají 

gumové rukavice, které zajišťuje škola. 



- 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 

- pokud u zkoušky dochází k předávání materiálů, nářadí a jiných nástrojů mezi více 

osobami, po použití žákem se dezinfikují 

- přítomnost veřejnosti na zkouškách se nepřipouští 

- 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 

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 

- členové zkušební komise, zkoušený a připravující se žák zachovávají minimální 

rozestup 1,5 m, žáci ani členové komise nemusí nosit roušku. Žák si svou roušku 

ukládá po sejmutí do sáčku. 

- v případě účasti veřejnosti musí osoby splňovat stanovené hygienické požadavky, 

včetně podpisu čestného prohlášení. Veřejnosti je vymezen prostor v odstupu větším 

než 2 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 

OSOBY S RIZIKOVÝMI FAKTORY 

- rizikové faktory jsou součástí čestného prohlášení, jehož vzor zašle žákům třídní 

učitel, a které bude k dispozici i při vstupu do školy 

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. 

- pokud se příznaky infekce dýchacích cest objeví u žáka v průběhu vlastní zkoušky, žák 

okamžitě opustí školu. O této situaci ředitel školy informuje hygienickou stanici. Tato 

skutečnost se uvede do protokolu. Žák svoji nepřítomnost řádně omluví řediteli 

školy nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky. 
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