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Pravidla bezpečnosti v rámci maturitní zkoušky 2021 
 

Tento materiál stanoví pouze ty provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od 

standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů. 

 

Pohyb maturantů spojený s účastí na MZ se řídí těmito principy: 

 

Obecné informace 
 

 Slavnostní zahájení a ukončení jednotlivých tříd před maturitní komisí se z hygienických a 
organizačních důvodů v tomto školním roce neuskuteční. 

 Předání maturitních vysvědčení proběhne 11. 6. 2021 způsobem, o kterém budou žáci v 
dostatečném předstihu informováni třídním učitelem. 

 

Testování 

 
1. Testování maturantů daného bloku (dopolední, resp. odpolední) proběhne vždy přibližně 30 minut 

před zahájením dopoledního, resp. odpoledního bloku. Maturanti daného bloku se dostaví 
v optimálním předstihu tak, aby případné testování bylo realizování a nebyl narušen časový 
harmonogram daného bloku. Testování maturantů bude probíhat v odpočinkové místnosti 
(učebna 7. A č. 112). 

2. Dle usnesení vlády ze dne 17. 5. 2021 se testovat nemusí žáci, kteří:  

 absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného 
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a 
karantény a zároveň neuplynulo více než 180 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním 
výsledkem, tuto skutečnost musí žák prokazatelně doložit 

 mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti 
onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového 
schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen SPC) uplynulo nejméně 14 
dní nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle 
SPC uplynulo nejméně 14 dní 

 absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 
s negativním výsledkem  

 absolvovali nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním 
výsledkem 

 prokáží se potvrzením od zaměstnavatele, že absolvovali 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 

 doloží čestné prohlášení, že ve škole nebo školském zařízení absolvovali 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. 
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Vstup do budovy školy 
 

 Vstup maturantů do budovy a jejich plynulý přesun do tříd zajišťují pověření pracovníci (dohled 

na chodbách) tak, aby nedocházelo ke shlukování. 

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

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

hygienická opatření stanovená školou (včetně doložení negativního testu nebo potvrzení o 

očkování či prodělaném onemocnění COVID 19). 

 Vstup všem osobám bude umožněn jen hlavním vchodem. 

 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.  

 Všichni maturanti, zaměstnanci školy i další osoby nosí ve společných prostorách ochranu 

dýchacích cest dle platných vládních opatření. 

 Po vstupu do školy si každý příchozí vydezinfikuje ruce. 

 Plynulý přechod maturantů do učeben zajišťuje stanovený chodbový dohled.  

 Maturant je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování je 

důvodem k nevpuštění maturanta, resp. k vyloučení maturanta z  ústní části MZ. 

 Všichni zaměstnanci dbají na bezpečnost svou, maturantů i kolegů. V případě, že uvidí maturanty, 

kteří pravidla bezpečnosti nedodržují, vyzvou je, aby tak učinili (např. shlukování ve větším počtu 

na chodbě nebo v místnosti, nenošení ochrany dýchacích cest…). 
 

V budově školy 
 

 Maturanti se při pobytu ve škole zdržují pouze na chodbách a v učebně, v níž konají ústní část 

MZ, využívat mohou příslušné toalety a relaxační místnost. 

 Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím 

dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou. 

 Nádoba na dezinfekci s dávkovačem a jednorázové papírové ubrousky pro bezpečné osušení 

rukou jsou umístěny u vchodu do školy, na chodbách před třídami a ve třídách, před vstupem do 

místnosti určené pro izolaci osoby s podezřením na nákazu COVID 19. 

 V průběhu konání MZ zajišťuje zkušební komise větrání formou otevření oken, a to minimálně 

jednou za hodinu po dobu 5 min. 
 

 

Ve třídě (průběh ústní zkoušky) 
 

 Žáci, komise i případné další osoby ve zkušební místnosti dodržují aktuální bezpečnostní a 

hygienická opatření. 

 Na dodržování bezpečnostních a hygienických opatření dohlíží předseda maturitní komise, 

případně její členové. 

 MZ zkouška je veřejná, případní návštěvníci mají vyhrazená místa. Zároveň mají povinnost 

používat ochranné prostředky dýchacích cest. Do zkušební místnosti mohou návštěvy vstupovat 

jen společně se zkoušeným žákem na vyzvání člena maturitní komise, tedy v době, kdy neprobíhá 

zkouška. Místa pro návštěvy jsou po každém odchodu dezinfikována a označena. 

 Na stolech v místnosti nejsou položeny ubrusy, aby bylo možné povrchy pravidelně dezinfikovat. 
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 Členové komise i žák během zkoušení používají ochranné prostředky dýchacích cest. 

 Všechny osoby si po vstupu do zkušební místnosti vydezinfikují ruce. 

 Žák po dezinfekci rukou provede losování tématu tažením žetonu. Volitelně si před losováním 

může nasadit rukavice.  

 Žetony s čísly otázek jsou denně a po každém použití dezinfikovány. 

 Příprava žáka probíhá na vyhrazeném místě. Toto místo je po každé přípravě dezinfikováno 

pověřeným pracovníkem stejně jako zkušební místo u komise. 

 Během přípravy i zkoušky používá žák jen vlastní psací potřeby, případně novou tužku 

z označeného kelímku. Po použití tužku odkládá do kelímku pro použité tužky. Ty jsou vždy na 

konci zkušebního dne dezinfikovány. 

 Po každé jednotlivé zkoušce je zkušební místo dezinfikováno (lavice, židle). 

 Pro případ potřeby je na stole zkušební komise k dispozici dezinfekce ve spreji, dezinfekční gel 

v dávkovači a jednorázové rukavice. 

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

odpoledního bloku. 

 Nejméně 1x za hodinu zajistí maturitní komise vyvětrání zkušební místnosti (min 5 minut). 

 Pro žáky je k dispozici relaxační místnost, kde mohou trávit čas v době mezi jednotlivými 

zkouškami. V relaxační 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 k dispozici relaxační místnost, kde mohou trávit čas v době mezi 

jednotlivými zkouškami. V relaxační místnosti je povoleno konzumovat vlastní přinesené 

potraviny, případně potraviny v originálním balení, a nápoje v uzavíratelných lahvích. Učitelé 

musí použít vlastní nebo jednorázový kelímek. 

 

Základní pravidla pro provádění úklidu 
 

 Před konáním ústní části MZ bude uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech využívaných 

prostor. 

 Dezinfekční prostředky na ruce budou k dispozici: 

o ve vestibulu u hlavního vchodu; 

o na chodbách před kabinety; 

o v učebnách, kde probíhají zkoušky; 

o na WC; 

o ve zkušební místnosti ústní části; 

o v relaxační místnosti pro žáky i pro učitele. 

 Pro čištění a dezinfekci se používají dezinfekční prostředky, které působí jakoukoliv virucidní 

aktivitou. Na etiketě je uvedená účinná koncentrace dezinfekčního prostředku a čas působení 

(min. EN14476 nebo DVV/RKI). 

 Ředění dezinfekčních prostředků bude prováděno v souladu s návodem uvedeným na etiketě 

dezinfekčního prostředku a po uplynutí času působení se bude dezinfekce opakovat. 

 Po celou dobu platnosti epidemiologických opatření je zakázán suchý úklid. 

 V každé učebně a u vchodu jsou k dispozici nádoby na likvidaci odpadů bezpečným způsobem 

(vyjímatelné jednorázové pytle). 

 
 

V Ostravě dne 26. 5. 2021       Jan Netolička 
ředitel gymnázia 


