
BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ V PRŮBĚHU MATURITNÍ ZKOUŠKY 2021 

 

Pravidla upravují provozní podmínky školy na základě mimořádného opatření – nařízení vlády ze dne  

24. 5. 2021. Tato pravidla se opatřením vlády mohou změnit. 

 

Obecné informace 

• Slavnostní zahájení maturitní zkoušky v jednotlivých třídách proběhne za účasti studentů, kteří skládají 

maturitní zkoušky 1. den dopoledne (zpravidla 7 – 8 studentů). 

• Ukončení maturitních zkoušek proběhne v jednotlivých třídách za účasti všech studentů dané třídy a 

zkušební maturitní komise. 

• Předání maturitních vysvědčení proběhne dne 21. 6. 2021 v areálu školy v 16.00 hod. pro třídu 4. B 

a dne 22. 6. 2021 v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Pustkovci od 15.00 hod. pro třídy 4. A a 6. E 

a od 16.30 hod. pro třídu 4. C. Podrobnosti sdělí studentům třídní učitelé. 

 

Testování žáků, členů zkušebních maturitních komisí a dalších osob 

• Pro účast studentů na maturitní zkoušce (MZ), členů zkušební maturitní komise i dalších osob platí, že 

před svou osobní přítomností na zkouškách musí být testováni na COVID-19. Testování žáků, které 

proběhlo ve škole, nesmí být starší 7 dnů. Tato skutečnost je stanovena v mimořádném opatření 

Ministerstva zdravotnictví.  

• Testování maturantů proběhne v pátek 4. 6. 2021 na JGPT.  

• Dle usnesení vlády ze dne 24. května 2021 může být potvrzení o provedeném testu nahrazeno:  

a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula 

u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od 

prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru 

SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,  

b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-

CoV-2 absolvovaného nejdéle před 72 hodinami,  

c) dokladem o negativním výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 absolvovaného 

nejdéle před 7 dny,  

d) dokladem o očkování proti onemocnění COVID-19 a  

▪ od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle 

souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne 

více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,  

▪ od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC 

uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, 

nebo  

▪ od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC 

uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo se účastnil antigenního 

testování před maturitní zkouškou. 

e) potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení 

přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený 

Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem. 

 

Vstup do budovy školy  

• Vstup do budovy školy je umožněn žákům a dalším osobám, které nemají příznaky onemocnění  

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

dýchacích cest).  



• Vstup do budovy školy je umožněn žákům po kontrole na vrátnici na základě seznamu testovaných 

žáků jednotlivých tříd a evidovaných dokladů ze 4. 6. 2021. Bez předloženého dokladu nebo 

absolvování antigenního testování ve škole nebude uchazeči konání zkoušky umožněno. 

• Vstup do budovy školy je umožněn i dalším osobám, které se v rámci zásady veřejnosti účastní ústních 

maturitních zkoušek. Tyto osoby jsou povinny dodržovat všechna hygienická opatření stanovená 

školou včetně doložení negativního testu nebo potvrzení o očkování či prodělaném onemocnění 

COVID-19 (viz výše). 

 

V budově školy 

• Po vstupu do budovy si příchozí vydezinfikuje ruce. 

• V prostorách školy (ve třídě, na chodbách apod.) si žáci, zaměstnanci i ostatní osoby zakrývají si ústa a 

nos respirátorem či jinou ochranu dýchacích cest dle platného vládního opatření. 

• Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem a dezinfekcí v dávkovačích a jednorázovými 

papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou. 

• Žáci i další osoby dodržují aktuální hygienická a bezpečnostní opatření. 

 

Ústní zkoušky ve třídě  

• Členové komise, žáci i veřejnost ve zkušení místnosti dodržují aktuální hygienická a bezpečnostní 

opatření. 

• Po příchodu do třídy příchozí použije dezinfekci na ruce. Nádoba na dezinfekci rukou s dávkovačem a 

papírové utěrky pro bezpečné osušení rukou jsou umístěny u umyvadla. 

• Pro případ potřeby jsou na stole jednorázové rukavice. 

• MZ je veřejná, případní návštěvníci mají vyhrazená místa. Zároveň mají povinnost používat ochranné 

prostředky dýchacích cest. Do zkušební místnosti mohou vstupovat jen společně se zkoušeným žákem 

na vyzvání člena maturitní komise, tedy v době, kdy neprobíhá maturitní zkouška. Místa pro návštěvy 

jsou po každém odchodu dezinfikována. 

• Po dobu zkoušky, kdy se žák připravuje na potítku nebo vykonává maturitní zkoušku, musí mít všichni 

přítomní nasazený respirátor či jinou ochranu dýchacích cest dle platného vládního opatření. 

• Během přípravy i zkoušky používá žák vlastní psací potřeby. 

• Na dodržování bezpečnostních a hygienických opatření dohlíží třídní učitel (stálý člen maturitní 

komise), případně její členové. 

• Třídní učitel zajistí dezinfekci židle a lavice, ve které se žák připravoval na ústní zkoušku, případně také 

židle po další osobě (veřejnosti). 

• Každá třída je v průběhu dne opakovaně větrána - minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min. 

• Celkový úklid učebny probíhá v přestávce mezi dopoledním a odpoledním blokem a po skončení 

odpoledního bloku MZ. 

 

Další místnosti 

• Pro žáky je zajištěna místnost (uč. 40), kde mohou trávit čas v době mezi jednotlivými zkouškami. 

V místnosti je povoleno konzumovat vlastní přinesené potraviny, případně potraviny v originálním 

balení a nápoje v uzavíratelných lahvích. Žák musí použít vlastní nebo jednorázový kelímek. 

• Pro členy maturitní komise je zajištěna místnost (uč. 38), kde mohou trávit čas v době mezi 

jednotlivými zkouškami. V místnosti je povoleno konzumovat vlastní přinesené potraviny, případně 

potraviny v originálním balení a nápoje v uzavíratelných lahvích. Vyučující musí použít vlastní hrnek 

nebo jednorázový kelímek. 


