
Pokyn ŘŠ č. 7 k organizaci výuky v době trvání nouzového stavu 

Ochrana zdraví všech účastníků maturitních a závěrečných zkoušek 

1. Obecné informace 

• Všichni (učitelé, žáci, technický personál) jsou povinni se v plném rozsahu řídit pokynem 

MŠMT  k ochraně zdraví na SŠ, konzervatořích a vyšších odborných školách v průběhu 

přijímacích zkoušek, maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek a absolutorií 2019/2020 

a pokynem ŘŠ č. 7 k zajištění ochrany zdraví…(k dispozici v přípravné učebně, kmenové 

učebně, webových stránkách školy). 

Zodpovídají: všichni zúčastnění přípravy 

• Všichni žáci účastnící se MZ, ZZ budou před konáním MZ, ZZ seznámeni s uvedeným 

pokynem MŠMT a pokynem ŘŠ č. 7, o tomto poučení podepíší následující potvrzení: 

„Žáci (žákyně) účastnící se MZ (ZZ) byli(y) dne ….. seznámeni(y) s pravidly ochrany zdraví 

v době konání maturitní (závěrečné) zkoušky, uvedeným pravidlům plně porozuměli(y) a 

zavazují se je dodržovat.“ Podpisy žáků, podpis TU. Žáci, kteří se nezúčastní společné 

přípravy k MZ, ZZ, se s dokumenty seznámí individuálně a podepíší potvrzení PŘED 

konáním MZ (zahájením DT) nebo ZZ (písemnou částí ZZ). Podepsaný protokol odevzdají 

TU k založení do materiálů o organizaci a průběhu zkoušky. 

Zodpovídají: TU 

• Všichni účastníci zkoušek (MZ, ZZ) odevzdají TU před zahájením písemných částí zkoušek 

nově vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění. Čestná 

prohlášení budou přiložena k výše uvedenému podpisovému archu k uložení do 

spisovny. 

Zodpovídají: TU 

2.  Bezpečnostní pravidla a ochrana zdraví všech účastníků v době konání MZ, ZZ 

• Žáci přicházejí k vykonání jednotlivých částí MZ, ZZ do školy (dílen OV) individuálně 

dle stanoveného rozpisu. Rozpisy pro jednotlivé části zkoušek budou upřesňovat 

konkrétní časy příchodu žáků k jednotlivým částem zkoušek.  

Zodpovídají: ŘŠ, ZŘTV, ZŘPV 

• Při příchodu musí žáci udržovat požadované rozestupy (2 m) a vyvarovat se 

koncentrací do větších skupin. Totéž platí při odchodech.  Žáci z rizikových skupin 

mohou přicházet na jednotlivé části zkoušek o 30 minut dříve než ostatní žáci a 

přednostně využívají prostorů u oken s větší možností větrání. 

Zodpovídají: TU, UOV 

• Pokud nebude do dne zahájení MZ, ZZ z rozhodnutí krizového štábu ČR (popř. Vlády 

ČR) povoleno nenošení roušek, platí nařízení, že mimo vlastní pobyt žáků v učebně 

(dílně OV) v rámci zkoušky musí mít každý účastník zkoušek k dispozici povinně 2 

ochranné roušky + vlastní sáček na roušky a mimo vlastní zkoušku mít roušku vždy 

povinně nasazenou. 

Zodpovídají: TU, UOV 

• Při vstupu do budovy školy (dílny OV) si každý příchozí povinně vydezinfikuje ruce 

připraveným dezinfekčním prostředkem. Další dezinfekce bude k dispozici ve třídě, 

popř. na chodbě. Dohled nad příchodem žáků k vykonání MZ, ZZ a plnění 

stanovených pravidel zajistí služba z řad pedagogů určená ZŘTV, pro dílny OV ZŘPV. 

Zástupci ředitele stanoví pravidla pro výkon dohledu. 

Zajistí: ZŘTV, ZŘPV, TU, UOV 



• V případě akutní potřeby mohou žáci využít rezervy ochranných roušek, kterými 

disponuje škola. Rouška je poskytnuta za úplatu (20,- Kč) v kanceláři sekretariátu 

školy, u TU a UOV. 

Informaci předají: TU 

• Vstup do školy v době konání zkoušek mají zakázán všechny osoby s příznaky infekce 

dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19. Žáci, kterých 

se to bude týkat, budou následně po předložení potvrzení pro příslušnou část zkoušky 

omluveni. 

Informaci zajistí: TU 

• V průběhu vlastní zkoušky žáci i učitelé nemusí mít roušky při dodržení pravidla 

bezpečného odstupu (1,5 - 2 m) a po dohodě s členy zkušební komise. Ve všech 

dalších fázích pohybu ve škole (pracovišti OV) musí mít žáci nasazeny ochranné 

roušky. 

Zodpovídají: všichni vyučující- členové komisí 

• Na písemnou a ústní část zkoušek se žáci nepřezouvají, přicházejí ve vhodném 

společenském oděvu a své šatní skříňky využívají pouze v omezeném rozsahu 

(nutných případech) při dodržení stanovených bezpečnostních opatření (viz pokyn ŘŠ 

č. 6) 

Informaci předají: TU 

• Praktickou část zkoušek absolvují žáci v předepsaném pracovním oblečení, pokyn pro 

převlékání žáků v rámci MZ (skupina GASTRO) upřesní zkoušející praktické části, 

převlékání žáků jednotlivých oborů v rámci praktické části ZZ upřesní v pokynech pro 

ZZ ZŘPV. Dále budou upřesněny zásady používání nástrojů, pomůcek a strojního 

vybavení žáky, kteří vykonávají praktickou zkoušku, a jejich případná dezinfekce. 

Maximální počet žáků v 1 skupině nesmí přesáhnout počet 15. K praktické zkoušce se 

veřejnost nepřipouští. Informaci žákům předají UOV. 

Zajistí: ZŘPV, UOV 

• Ve třídě sedí při písemné části vždy 1 žák v lavici, všichni jsou povinni respektovat 

nařízené bezpečnostní rozestupy (2 m). U oken sedí přednostně žáci z rizikových 

skupin. ZŘTV ve spolupráci se ZŘPV zajistí konkrétní schematický rozvrh pro 

využívané učebny včetně učeben IKT, který bude před zkouškou k dispozici v každé 

učebně. Platí pro MZ i ZZ. Maximální počet žáků ve třídě nesmí přesáhnout počet 15, 

u DT maturitní zkoušky se bude řídit rozpisem Cermatu. 

Zodpovídají: ZŘTV a ZŘPV 

• Do budov školy a OV mají vstup pouze žáci a vyučující – členové komisí, popř. 

pracovníci kontrolních orgánů (ČŠI).  Případný doprovod žáků má vstup do budov 

školy přísně zakázán. Osoby, které by chtěly být přítomny u ústní části MZ (ZZ), se 

musí předem ohlásit, předložit vyplněné čestné prohlášení a použít dezinfekci jako 

ostatní přítomní u zkoušek. S ohledem na kapacity učeben může být v jednom 

okamžiku ve třídě přítomno maximálně 5 přihlížejících. 

Informaci zajistí: TU 

• Pro ústní části všech zkoušek NEBUDE organizován společný nástup všech žáků. 

V době konání zkoušky bude přítomna ve škole vždy pouze skupina konající zkoušku 

(dopolední x odpolední), v přípravné místnosti ani v dalších prostorech, kde probíhají 

zkoušky, nesmí být přítomen žádný žák, který není na rozpisu zkoušených v daném 

časovém termínu. Prostor konání zkoušek bude upraven tak, aby byly zajištěny 

bezpečnostní odstupy (1,5 – 2 m) mezi účastníky zkoušky. Místa pro přípravu na 



zkoušku budou navýšena tak, aby bylo možné zajistit dezinfekci místa po každém 

žákovi jednotlivě. Každý žák je povinen mít k dispozici vlastní psací potřeby. 

Zajistí: TU ve spolupráci s technickým úsekem 

• Při losování otázek je doporučeno využít jednorázové rukavice, které budou ve třídě 

k dispozici. 

Informaci a vybavenost zajistí: TU ve spolupráci s technickým úsekem 

 

3. Různé 

• MZ a ZZ se nemusí zúčastnit všichni žáci a vyučující, kteří prokazatelně patří do 

některé z rizikových skupin, které stanovilo MZd (viz pokyn MŠMT a MZd). Žáci svou 

neúčast řádně omluví a přihlásí se na podzimní termín konání MZ, ZZ. S vyučujícími 

bude situace řešena individuálně. 

Zodpovídá: vedení školy, všichni vyučující 

• Průběžný úklid a dezinfekce školy bude prováděna průběžně v souladu s pokynem 

MŠMT silami technického úseku. 

Zajistí: vedoucí úseku THP 

• Vyučující zapojení do MZ a ZZ zajistí v průběhu dne pravidelné větrání učeben 

v závislosti na aktuální potřebě a počasí. 

Zodpovídají: místopředsedové zkoušek 

 

• Pro školní rok 2019/2020 nebude organizováno z bezpečnostních důvodů společné 

slavnostní předávání maturitních vysvědčení, vysvědčení o ZZ, výučních listů a 

Europassů za přítomnosti rodičů a dalších příbuzných. Uvedené dokumenty budou 

předány v menších skupinách s časovými rozestupy. Konkrétní rozpisy připraví ve 

spolupráci s TU ZŘTV a ZŘPV. 

Zodpovídají: ZŘTV a ZŘPV 

 

Nová Paka 12. 5. 2020       Mgr. Petr Jaroš v. r. 

 

 

 


