
ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ – písemná část maturitní zkoušky (1.6. – 3.6.2020) 

 

Pohyb žáků, spojený s účastí na vykonání písemné části maturitní zkoušky, se řídí těmito 

principy: 

 

Příchod ke škole a pohyb před školou 

 

• V souladu s pozvánkou se dostavte k budově školy v dostatečném předstihu 

(přibližně 15 min před časem zahájení přípravy v učebně).  U vstupu do budovy 

školy odevzdáte čestné prohlášení.  

• Ke vchodu přistupujte jednotlivě, řiďte se pokyny vyučujícího a po odevzdání 

čestného prohlášení jednotlivě pokračujte do budovy školy a dále do učebny, kterou 

máte uvedenou na pozvánce.  

• Žáci, kteří patří do rizikových skupin, se dostaví ke škole o 30 minut dříve před 

časem zahájení přípravy v učebně. V místnosti, kde bude probíhat zkouška, budou 

rozsazeni přednostně, nejdále od dveří a u oken. 

• Připomínáme, že před školou je nutné dodržovat odstupy 2 m v souladu s mimořádnými 

opatřeními. 

 

Vstup do budovy školy 

 

• Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.  

• Žáci odevzdají při vstupu do budovy čestné prohlášení (viz příloha). Kdo nedoloží toto 

čestné prohlášení, nemůže být vpuštěn do budovy školy a nemůže tedy konat 

maturitní zkoušku!  

• Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům 

COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní 

infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. 

• Při vstupu do třídy si žák dezinfikuje ruce. 

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

• Každý žák bude mít s sebou igelitový sáček na uložení roušky a při jejím sejmutí si ji 

do tohoto sáčku uloží. 

• Po dobu testu, kdy jsou žáci usazeni v lavicích, nemusí mít nasazenou roušku; po tuto 

dobu nemusí mít roušku nasazenou ani přítomný pedagog. 

• Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky. 

 

Osoby s rizikovými faktory 

 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory: 

• Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami. 



• Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma 

bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou. 

• Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou 

farmakologickou léčbou např. hypertenze. 

• Porucha imunitního systému, např. 

o při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), 

o při protinádorové léčbě, 

o po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně, 

• Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2). 

• Farmakologicky léčený diabetes mellitus. 

• Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou 

podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza). 

• Onemocnění jater (primární nebo sekundární).  

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod uvedený 

výše, nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné 

domácnosti. 

 

Písemné zkoušky 

 

• Dostavte se do učebny včas – pozdní příchod je důvodem pro vyloučení žáka ze 

zkoušky. 

• Nezapomeňte občanský průkaz, psací potřeby (pero, propisovací tužka – modrá 

nebo černá barva), povolené pomůcky. 

 

 

 
Povolené pomůcky 

 

• Matematika: didaktický test – Matematické, fyzikální a chemické tabulky, rýsovací 

potřeby (tužka, guma, pravítko, trojúhelník s ryskou, úhloměr a kružítko) a kalkulačka 

bez grafického režimu, bez řešení rovnic a úprav algebraických výrazů. 

• Český jazyk a literatura: didaktický test – žádné pomůcky. 

• Cizí jazyk: didaktický test – žádné pomůcky.  

 


