
ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ – ústní zkoušky (15.6. – 26.6.2020), maturitní vysvědčení  

 

Pohyb žáků, spojený s účastí na vykonání ústních maturitních zkoušek, se řídí těmito principy: 

 

Vstup do budovy školy 

 

• Dostavte na zkoušky v dostatečném předstihu (přibližně 15 min před časem zahájení 

přípravy na první ústní zkoušku). Nezapomeňte na průkaz totožnosti a psací potřeby. 

Čestné prohlášení nebude vybíráno (bylo odevzdáno při konání písemných maturitních 

zkoušek). 

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

maturitních zkoušek těchto zkoušek chtějí účastnit; tyto osoby jsou však povinny dodržovat 

všechna stanovená hygienická opatření stanovená školou (včetně podpisu čestného 

prohlášení).  

• 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. V případě příznaků bude měřena 

tělesná teplota. 

• Žáci budou vstupovat do budovy školy vchodem do šaten, veřejnost hlavním vchodem. 

Při vstupu do budovy školy si žák (veřejnost) 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. 

 

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 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.  

• V průběhu ústní zkoušky konané v rámci maturitní zkoušky nemusí žáci ani členové 

zkušební komise či přítomní pedagogové nosit roušku. Při sejmutí roušky si každý 

žák ukládá svou roušku do sáčku.  

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

bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i ve třídě.  

• Při volbě otázek je nutné dodržet zvýšený hygienický standard.  



• Během zkoušky používá žák vlastní psací potřeby.  

• V případě předmětů, které používá větší počet osob, bude prováděno čištění a 

ošetřování častěji než standardně.  

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

lavic (stolů) a židlí budou po výměně zkoušeného žáka ošetřeny dezinfekcí.  

• Žáci s rizikovými faktory budou mít vyčleněnu zvláštní třídu pro přípravu a 

odpočinek mezi zkouškami. 

 

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. 

 

Ukončení školní docházky – studijní záležitosti  

 

Záležitosti spojené s ukončením studia si žák vyřídí v období maturitních zkoušek.  

Pokud bude mít vyřízené závazky v knihovně a odevzdá klíčky od šatní skříňky, obdrží na 

sekretariátu školy zpět zálohu na šatní skříňky a vyúčtování kroužků a divadla. 

  

 

Maturitní vysvědčení   

 

Maturitní vysvědčení si absolvent vyzvedne nejdříve třetí den po ukončení maturitních 

zkoušek třídy na sekretariátu školy. 

 


