
Ochrana zdraví v průběhu maturitních zkoušek 

 

Příchod ke škole a pohyb před školou 

• V souladu s pozvánkou se maturant dostaví na zkoušku ve stanovený čas. 

• Studenti z rizikových skupin (viz čestné prohlášení) se mohou dostavit na zkoušku o  

30 minut dříve, než je čas uvedený v pozvánce. 

• Před školou je nutno dodržovat odstupy 2 m a platí povinnost zakrytí úst a nosu. 

 

Vstup do budovy 

• Maturanti odevzdají při vstupu do budovy čestné prohlášení o neexistenci příznaků 

virového infekčního onemocnění (zvlášť pro didaktické testy a zvlášť pro ústní 

zkoušky). 

• U hlavního vchodu každý použije dezinfekci na ruce. 

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

příznakům COVID-19, nesmí do školy vstoupit. 

• Každý si s sebou přinese sáček na uložení roušky. 

 

V budově školy – didaktické testy 

• Ve společných prostorách školy nosí všechny osoby roušky. 

• Po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci rukou, doporučuje se i předchozí 

důkladné umytí rukou. 

• Každý bude sedět v lavici sám (ve třídě může být maximálně 17 maturantů). 

• Studenti 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 maturanti v lavicích, nemusí mít nasazenou roušku. 

• Při sejmutí roušky si každý ukládá svou roušku do sáčku. 

 

V budově školy – ústní zkoušky 

• Vždy po příchodu do zkušební místnosti musí každý použít dezinfekci na ruce, 

doporučuje se i předchozí důkladné umytí rukou. 

• Maximální počet osob ve zkušební místnosti je 15. Přítomni jsou zejména členové 

zkušební komise, zkoušený maturant a připravující se maturant. Dále zde mohou být 

další osoby splňující stanovené hygienické požadavky. Ty musí rovněž u hlavního 

vchodu odevzdat čestné prohlášení a v učebně dodržovat odstup minimálně 2 m.  

• V průběhu ústní zkoušky nemusí maturanti ani členové zkušební komise nosit roušku. 

To ovšem neplatí pro další osoby. 



• Pro ústní zkoušky je vhodné zachovat rozestup 2 m. Pokud dochází k bližšímu 

kontaktu, musí se roušky nosit i v učebně. 

• Při sejmutí roušky si každý ukládá svou roušku do sáčku. 

• Během přípravy či vlastní zkoušky používá každý své vlastní psací či rýsovací potřeby. 

• Při volbě otázek se maturant nebude dotýkat losovacích kartiček. Na kartičku ukáže a 

otočí ji místopředseda zkušební komise. 

• Čas mezi jednotlivými zkouškami budou maturanti trávit v předem určených 

učebnách, které budou určené každé třídě zvlášť. 


