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Organizač ní  pokyny k očhraně  zdraví  pr i kona ní  
maturitní čh zkouš ěk 

Milí maturanti, 

při konání maturitních zkoušek je třeba dodržovat následující hygienická pravidla, která vychází z metodiky 

MŠMT (úplné znění ke stažení zde): 

Na tomto formuláři si nejprve přečtěte, kdo je osobou s rizikovými faktory.  

Příchod do školy a pohyb před školou 
• V souladu s pozvánkou, resp. rozpisem se maturant dostaví do školy ve stanovený čas. 
• Žáci z rizikových skupin se mohou dostavit na zkoušky o 30 minut dříve, než je čas uvedený 

v pozvánce a rozpisu maturit. 
• Před školou je třeba dodržovat odstupy 2 m v souladu s krizovými a mimořádnými opatřeními. 
• Pro všechny osoby před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu. 

Vstup do budovy školy 
• Vstup do budovy školy je umožněn při písemných zkouškách pouze maturantům. Při ústních 

zkouškách je dovelen, v rámci zásady veřejnosti ústní zkoušky, vstup i dalším osobám splňujícím 
stanovené hygienické požadavky, nejvýše však do počtu 15 osob v místnosti. 

• Všechny osoby, které se účastní maturitních zkoušek, odevzdají při prvním vstupu do budovy 
čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. 

• Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům COVID-19 (zvýšená 
teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí vstoupit 
do budovy školy. 

• Každý maturant bude mít s sebou sáček na uložení ochranných prostředků dýchacích cest. 

  

1920_maturity_opatreni.pdf
http://www.gymnasiumkladno.cz/soubory/1920_cestne_prohlaseni.pdf
http://www.gymnasiumkladno.cz/soubory/1920_cestne_prohlaseni.pdf


V budově školy 
 Všichni žáci, zaměstnanci školy i další osoby nosí ve společných prostorách roušky. 

 Žáci se nepřezouvají, ani nepoužívají šatny. 

a) Písemné zkoušky a didaktické testy  

 Vždy po příchodu do třídy musí každý použít připravenou dezinfekci na ruce. Doporučuje 
se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem). 

 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.  

b) Ústní zkoušky 

 Vždy po příchodu do třídy musí každý použít připravenou dezinfekci na ruce. Doporučuje 
se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem). 

 Maximální počet osob ve třídě je 15. V místnosti, kde probíhá ústní zkouška, jsou přítomni 
zejména členové zkušební komise, zkoušený žák a připravující se žák. Dále mohou být při 
ústní zkoušce maturitní zkoušky přítomni v rámci zásady veřejnosti ústní zkoušky další 
osoby splňující stanovené hygienické požadavky, nejvýše však do počtu 15 osob. Prostor 
pro účast veřejnosti by měl být vymezen ve větším odstupu než 2 m, pokud je to možné. 

 V průběhu ústní zkoušky konané v rámci přijímací zkoušky, maturitní zkoušky nemusí žáci 
ani členové zkušební komise či přítomní pedagogové nosit roušku. Toto se týká pouze 
členů zkušební komise, zkoušeného a připravujícího se žáka. 

 Pro ústní zkoušky je vhodné zachovat rozestup 2 m (nejméně 1,5 m). 

 Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku. 

 Při volbě otázky je nutné dodržet zvýšený hygienický standard. 

 Během zkoušky používá žák vlastní psací potřeby.  

Všeobecné pokyny 

 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. Potom má žák právo konat náhradní zkoušku v termínu stanovené 
prováděcím právním předpisem. 

 Pokud se příznaky objeví v průběhu vlastní zkoušky, postupuje se obdobně jako v případě 
každé jiné zdravotní indispozice na straně žáka.  

 Žák svoji nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání 
zkoušky řediteli školy. Potom má žák právo konat náhradní zkoušku v termínu stanovené 
prováděcím právním předpisem. 


