
 
                                  V Mostě dne 19. 5. 2021 

PŘŠ 15/20_21/PGM -  organizace didaktických testů 

V souvislosti s opatřením vlády ČR stanoví ředitel školy tento pokyn k organizaci a průběhu společné 

části maturitní zkoušky: 

Budovy školy budou zpřístupněny pouze žákům, kteří v daný denní blok písemně maturují, a kteří 

splní následující podmínky: 

 
- nevykazují příznaky onemocnění SARS – COVID 19 (zvýšená teplota, kašel)  
- prokáží se potvrzením nebo podstoupí AG test, viz poznámka 

 

Organizace provozu školy při společné části maturitní zkoušky (DT MZ) 

vstup do budov 

- šatny mimo provoz 
- povinnost evidovat se prostřednictvím čipu  
- nematurující nebudou do budovy vpuštěni 
- povinnost odevzdat potvrzení viz poznámka resp. podstoupit AG test dle harmonogramu: 
- DT Matematika 7:15 – 7:30, učebna BC+ 
- DT AJ 12:30, učebna dle přidělení 
- DT NJ se testuje před DT ČJ v úterý v 7:30, učebna KVINTA A+ 
- povinnost používat výhradně vlastní psací potřeby a povolené pomůcky 

 
Pohyb žáků v budově 

- povinnost používat ochranných pomůcek pro zakrytí úst a nosu. Každý žák bude mít 
minimálně 2 ks respirátorů FFP2 (náhradní v igelitovém sáčku pro případ výměny). Použité 
jednorázové ochranné pomůcky žák v uzavřeném igelitovém sáčku vhodí do odpadkového 
koše. 

- pohyb žáků pouze ve vyznačených prostorách: 
pracoviště B2: podlaží určené pro maturující skupiny 
pracoviště Bílina: podlaží určené pro maturující skupiny 

- podle harmonogramu se žák odebere nejkratší cestou do přidělené učebny 
 

Pobyt žáků ve zkušební místnosti 

- při vstupu do učebny si žák umyje a vydezinfikuje ruce  
- v určených maturitních učebnách se žák posadí na určené místo tak, aby byly dodrženy 

rozestupy 2 m 
- musí používat ochranné pomůcky pro zakrytí úst a nosu respirátor FFP2 

 
Odchod z budovy 

- po ukončení zkoušky žák neprodleně opustí budovu školy 
- povinnost evidovat odchod prostřednictvím čipu 
- odcházet v rozestupech (dodržovat vzdálenost 2 m) 

 



 
 

 

Pokyny a informace pro zadavatele 

Základní pravidla: 

- dodržování hygienických pravidel (mytí a dezinfikování rukou, ochranné pomůcky pro zakrytí 
úst a nosu) 

- AG testování v pondělí před zahájením DT resp. doložení skutečností viz poznámka  
- při pohybu po budově musí používat ochranné pomůcky pro zakrytí úst a nosu 
- povinnost evidovat se prostřednictvím čipu  

 

Průběh zkoušek: 

- před prvním DT organizuje zadavatel AG dle harmonogramu testování maturantů, vybírá 
příslušná potvrzení 

- odevzdá výsledky v kanceláři B2 a u ZŘŠ přebírá zkušební dokumentaci 
- pravidelně větrá zkušební místnost 
- musí používat ochranné pomůcky pro zakrytí úst a nosu 
- po skončení testování odevzdá materiály ZŘŠ 

 

Podmínkou účasti na ústní maturitní zkoušce je písemný doklad, že žák, učitel: 

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

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

 má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČT o provedeném očkování proti 
onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového 
schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dnů, nebo od 
aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC 
uplynulo nejméně 14 dnů, nebo  

 prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle 
platného mimořádného opatření MZ ČR a od prvního pozitivního POC antigenního testu na 
přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s neuplynulo více než 90 dnů. 

Pokud se žák nebo učitel neprokáže výše zmíněným dokladem: 

 podstoupí test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 v budově školy dle harmonogramu 
ve stanovené učebně před zahájením dopoledního nebo odpoledního zkušebního bloku. 




