
ORGANIZAČNÍ POKYNY V SOUVISLOSTI S OCHRANOU ZDRAVÍ  
v průběhu maturitních zkoušek květen–červen 2021 

Škola je pro maturanty otevřena od 7.20 hodin.  

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách, pro vstup do školní budovy  
a po dobu jeho pohybu v ní je: 

 negativní test na COVID-19, popřípadě nahrazení níže uvedenými dokumenty 
 žádné příznaky onemocnění COVID-19 
 nasazená ochrana dýchacích cest – respirátor. 

Potvrzení o provedeném testu může být nahrazeno: 

 dokladem o tom, že maturant/ka prodělal/a laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula 
u něj/ní doba izolace a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo PT-PCR testu na přítomnost 
antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více jak 90 dní,  

 dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo 
RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny 
poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů, 

 certifikátem MZ o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé očkovací 
dávky uplynulo nejméně 14 dní.  

Profilová část MZ – Praktická maturitní zkouška  

Žáci, na které se vztahuje povinnost testování před vstupem do budovy, budou otestováni: 

 před konáním praktické maturity v kmenové třídě na počátku dne, testování zajistí třídní učitel,  
 v posledních 7 dnech před konáním zkoušky, pokud se účastnil např. vyučování případně se nechal/a 

otestovat. 

V den zkoušky budou do budovy školy vpuštěni pouze žáci, kteří splnili podmínku pro účast na zkoušce.  

Jiným osobám (zákonným zástupcům, rodičům, jinému doprovodu) není přístup do školní budovy 
umožněn. 

Maturant, který nepředloží potvrzení a do 3 dnů se písemně omluví řediteli školy, bude konat MZ 
(praktickou zkoušku) v náhradním termínu. 

Společná část MZ – Didaktické testy 

Žáci, na které se vztahuje povinnost testování před vstupem do budovy, budou otestováni: 

a) při předávání závěrečného vysvědčení za 4. ročník 20. 5. 2021 
(rozpis pro jednotlivé třídy nachystá Mgr. Háček) 

b) na sekretariátu školy 21. 5. 2021, 

c) před 1. zkouškou ve škole 
 Matematika  24. 5. 2021 – 7.30 vestibul školy 
 Anglický jazyk      24. 5. 2021 – 13.00 vestibul školy 
 Český jazyk a literatura 25. 5. 2021 – 7.30 vestibul školy 

V den zkoušky budou do budovy školy vpuštěni pouze žáci, kteří splnili podmínku pro účast na zkoušce. 
Bude probíhat kontrola jmen podle seznamu u vchodu do budovy školy. 

Jiným osobám (zákonným zástupcům, rodičům, jinému doprovodu) není přístup do školní budovy 
umožněn. 

Maturant, který nepředloží potvrzení a do 3 dnů se písemně omluví řediteli školy, bude konat MZ 
(didaktický test) v náhradním termínu. 



Profilová část MZ – ústní zkouška 

Žáci, na které se vztahuje povinnost testování před vstupem do budovy, budou otestováni 15 minut před 
zahájením příslušného denního  bloku dne ve vestibulu školy. 

V případě pozitivního testu nebudou žáci připuštěni k ústním zkouškám, do 3 dnů se omluví řediteli školy, 
termín se jim omluví a přihlásí se k podzimnímu termínu maturit do 30. června 2021. 

V den zkoušky budou do budovy školy vpuštěni pouze žáci, kteří splnili podmínku pro účast na zkoušce 
a osobám, které se v rámci zásady veřejnosti účastní ústní zkoušky. Všichni uvedeni musí předložit negativní 
test. 

 

Žák je povinen použít desinfekční prostředky, které jsou umístěny v budově školy. 

Prostředky k mytí rukou a desinfekce jsou umístěny na toaletách školy a v jednotlivých třídách. K osoušení 
jsou k dispozici jednorázové papírové ručníky. Žák dodržuje zásady osobní hygieny během celého pobytu 
ve školní budově. 

Po dobu konání obou zkoušek je nezbytné dodržet totožný zasedací pořádek, ve třídách je zakázáno 
žákům manipulovat s rozmístěním stolů a židlí. 

Během přestávky mezi zkouškami bude místnost vyvětrána, žáci mohou opustit uvedené prostory, 
a pokud to situace umožní, mohou být během přestávky mimo školní budovu (podmínkou jejich návratu 
do školní budovy je předložení potvrzení o negativním testu nebo jiných možností jako v případě prvního 
vstupu do školní budovy), případně ve vnitřních prostorách za stanovených podmínek – neshlukují se 
ve velkých skupinách, dodržují minimálně doporučené dvoumetrové rozestupy. 

Žáci se dostavují ke zkouškám podle vypracovaného rozpisu pro jednotlivé zkoušky. 

 Ing. Pavel Žemlička 
  ředitel školy 

V Ostrově 7. 5. 2021 


