
Příloha č. 3 

Ochrana zdraví na středních školách v průběhu konání praktické maturitní 

zkoušky z odborného výcviku 

Pohyb žáků před vstupem na odloučené pracoviště: 

  

- žák se dostaví na zkoušku ve stanovený čas, 

- žák s rizikových skupin se může dostavit na zkoušku o 30 minut dříve, než je čas zkoušky, 

- před odloučeným pracovištěm musí žáci dodržovat odstupy 2 m v souladu s krizovými 

nebo mimořádnými opatřeními. 

 

Vstup do budovy odloučeného pracoviště: 

 

 

- vstup do budovy je umožněn pouze žákům, 

- při vstupu do budovy odloučeného pracoviště musí mít všechny osoby zakrytá ústa a nos, 

- nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, která by mohla odpovídat příznakům 

COVID- 19 nesmí do budovy odloučeného pracoviště vstoupit, 

- každý žák bude mít s sebou 2 roušky a sáček na uložení roušky. 

 

Na odloučeném pracoviště v průběhu zkoušky: 

 

- přestávku mezi jednotlivými zkouškami budou žáci trávit na určeném, označeném 

místě, kde musí zachovat rozestupy 2 metry, v této místnosti nemusí mít žáci 

nasazenou roušku, 

- po sejmutí roušky si každý žák uloží roušku do přineseného sáčku, 

- po příchodu do odborné učebny musí každý použit desinfekci na ruce, doporučuje se i  

předchozí důkladné umytí rukou, 

- po dobu, kdy probíhá zkouška, žáci musí používat zdvojenou ochranu dýchacích  

cest, vedle roušky apod. také ochranný štít,  jednorázové rukavice (zajistí škola- 

mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ochrana zdraví proti nákaze Covid- 19),     

- odborná učebna je pravidelně větrána, povrchy stolů, židlí, nářadí, pomůcek a       

přístrojů jsou po výměně zkoušeného žáka ošetřeny desinfekcí. 

 

Osoby s rizikovými faktory: 

 

- rizikové faktory jsou uvedeny v čestném prohlášení, které žáci podepsali, 

- žáci, kteří patří do rizikové skupiny, budou ústní část zkoušky provádět přednostně. 

 

Žák má (bude mít) před zkouškou příznaky infekce dýchacích cest:  

 

- nesmí na odloučené pracoviště vstoupit, 

- svoji nepřítomnost řádně omluví nejpozději do tří pracovních dnů od termínu konání zkoušky řediteli 

školy. 

 

Žák bude mít v průběhu zkoušky příznaky infekce dýchacích cest:  

 

- pro žáky bude vyčleněna místnost, kde nezletilý žák pod dohledem vyčká příchodu 

zákonného zástupce, kterého okamžitě UOV kontaktuje,  

- tato skutečnost se uvede do protokolu, 

- svoji nepřítomnost řádně omluví nejpozději do tří pracovních dnů od termínu konání  

zkoušky řediteli školy, 

- žák má právo konat zkoušku v náhradním termínu. 

  

 
 


