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ORGANIZAČNÍ POKYNY PODLE POKYNŮ MŠMT OCHRANA 

ZDRAVÍ V PRŮBĚHU MATURITNÍCH ZKOUŠEK, ZÁVĚREČNÝCH 

ZKOUŠEK A ABSOLVENTSKÝCH ZKOUŠEK 

  

Příchod ke škole a pohyb před školou  
 

 V souladu s oznámením školy se žák/student dostaví na zkoušku ve stanovený čas.  

 Žáci/studenti z rizikových skupin se mohou dostavit na zkoušku o 30 minut dříve, než 

je čas uvedený v pozvánce či oznámení.  

 Před školou dodržovat odstupy 2 m v souladu s krizovými nebo mimořádnými 

opatřeními.  

 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/studentům.  

 Žáci/studenti odevzdají třídnímu učiteli při vstupu do budovy školy čestné prohlášení 

– k dispozici u hlavního vchodu do budovy. 

 Všichni žáci, studenti, zaměstnanci školy i další osoby nosí ve společných prostorách 

roušky. 

 Každý žák/student bude mít s sebou sáček na uložení roušky.  

 Škola určila prostory a místnosti, ve kterých se žáci/studenti mohou pohybovat. 

 Do budovy školy lze vpustit i další osoby, které se v rámci zásady veřejnosti ústních 

zkoušek maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek a absolutorií těchto zkoušek chtějí 

účastnit; tyto osoby jsou však povinny dodržovat všechna stanovená hygienická 

opatření stanovená školou (včetně podpisu čestného prohlášení).  

 

Praktické zkoušky  
 Vždy po příchodu do místnosti musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se 

i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).  

 Maximální počet osob ve skupině je 15.  

 Pokud to charakter praktické zkoušky umožňuje, doporučuje se zachovat rozestup 

2 m (nejméně 1,5 m), pak při praktické zkoušce nemusí žáci ani pedagogové nosit 

roušku. Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se 

roušky nosit.  

 Při praktických zkouškách maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky či absolutoria se 

v souladu s § 74 odst. 5 školského zákona z důvodu ochrany zdraví veřejnost 

nepřipouští.  

 Současně je potřeba dbát na to, aby mezi žáky navzájem a dalšími osobami účastnícími se 

praktické zkoušky docházelo ke kontrolovanému předávání pomůcek a jiných nástrojů 

s možným využitím dezinfekce.  

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

 Každá místnost bude pravidelně vyvětrána (minimálně po dobu 5 min) a povrchy stolů 

a židlí budou po výměně zkoušeného žáka ošetřeny dezinfekcí.  
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Didaktické testy  
 

 Vždy po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se 

i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).  

 Dodržíme zásadu jeden žák v lavici ve třídě a po dobu konání zkoušek bude 

dodržen totožný zasedací pořádek.  

 Žáci z rizikových skupin budou v místnosti, kde probíhá zkouška, rozsazeni 

přednostně na místa nejdále od dveří a pokud možno u oken.  

 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 vlastního sáčku.  

 Je zajištěno takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet doporučený 

odstup mezi žáky – 2 m (nejméně 1,5 m).  

 Každá třída je před a po bloku testů vyvětrána.  

 

Ústní zkoušky 
 

 Vždy po příchodu do třídy musí každý použít 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/student a připravující 

se žák/student. Dále mohou být při ústní zkoušce maturitní zkoušky, závěrečné 

zkoušky a absolutoria 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, 

závěrečné zkoušky či absolutoria nemusí žáci/studenti ani členové zkušební 

komise či přítomní pedagogové nosit roušku.  

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

dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve 

třídě.  

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

 Volba otázek bude zajištěna se zvýšeným hygienickým standardem (nebude se 

losovat, ale otáčet rozložené otázky na stole).  

 Během zkoušky používá žák/student vlastní psací potřeby.  

 V případě pomůcek či nástrojů, které používá větší počet osob, bude prováděno čištění 

a ošetřování častěji než standardně, a to tak, aby nedošlo k jejich poškození.  

 Každá třída bude každou hodinu vyvětrána (minimálně po dobu 5 min) a povrchy 

lavic (stolů) a židlí jsou po výměně zkoušeného žáka/studenta ošetřeny dezinfekcí.  

 


