
Bezpečnostní pokyny pro maturitní zkoušky 

 
1. Didaktické testy 
 

• Do školy se dostavte včas (min.20 minut před zahájením zkoušek). 

• Při příchodu ke škole i při pohybu ve škole dodržujte bezpečný odstup od ostatních - 
alespoň 2 m - a použijte adekvátní zakrytí úst a nosu (např. roušku, šátek, apod.). 

• Ve vestibulu školy při příchodu použijte dezinfekci na ruce. 

• Od vchodu pokračujte přímo do učebny určené ke zkouškám, pohyb po škole omezte pouze 
na nejnutnější cesty na toaletu, případně ke kávovému automatu. 

• Nebudete moci používat šatnu (všechny věci si vezměte s sebou). Pokud si potřebujete 
vyzvednout osobní věci ze šatny, domluvíte se s přiděleným pedagogickým dozorem ve 
třídě. Ten informuje pana Pačísku, aby Vám šatnu otevřel. Do šatny pak budete vstupovat 
individuálně s rozestupy. 

• Při příchodu do učebny se budete pedagogickému dozoru prokazovat platným Čestným 
prohlášením o neexistenci příznaků virového onemocnění – mějte jej připravené. 
Toto prohlášení platí 2 týdny od podpisu, a buď ho máte platné z předchozích konzultací ve 
škole (v tom případě stačí předložit fotografii v mobilním telefonu), nebo si ho můžete 
stáhnout z webových stránek školy: 
http://supskv.cz/index.php/informace-k-prijimacimu-rizeni-a-maturitnim-zkouskam-novy-
zakon/  

• Po dobu zkoušky při sezení v lavici nemusíte mít zakrytá ústa a nos. Přineste si s sebou 
sáček na odložení roušky (nesmí se odkládat volně na lavici).  

• Během přestávek ve škole nenavštěvujte spolužáky v jiné učebně. 

• Dezinfekci na ruce použijte i při použití toalety nebo před použitím kávového automatu  

• Během zkoušky smíte používat pouze vlastní psací potřeby, nezapomeňte si je tedy přinést. 

• Před opuštěním učebny si opět nasaďte zakrytí úst a nosu. 
 
Osoby s rizikovými faktory 
 
Osoby s rizikovými faktory mají právo: 

• přijít na zkoušku o 20 minut dříve než ostatní (tedy 40 minut před zkouškou), 

• být v učebně usazeny přednostně u oken co nejdál ode dveří, 

• opustit místnost mezi posledními. 
 
Za osoby s rizikovými faktory jsou považovány osoby, které mají:  

• chronické onemocnění plic (vč. závažného a středně závažného astma bronchiale)  
s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou), 

• onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou 
(např. Hypertenze), 

• poruchu imunitního systému (např. při imunosupresivní léčbě, protinádorové léčbě, po 
transplantaci orgánů), 

• těžkou obezitu (BMI nad 40), 

• farmakologicky léčený diabetes mellitus,  

• chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce 
ledvin (dialýza), 

• onemocnění jater, 

• věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami. 

http://supskv.cz/index.php/informace-k-prijimacimu-rizeni-a-maturitnim-zkouskam-novy-zakon/
http://supskv.cz/index.php/informace-k-prijimacimu-rizeni-a-maturitnim-zkouskam-novy-zakon/


 
Pokud splňujete některý z těchto bodů vy, nebo některá z osob žijící s vámi ve společné domácnosti, 
kontaktujte do 29. 5. 2020 emailem zástupkyni ředitelky Ing. Bc. Libuši Ladýřovou na adrese: 
libuse.ladyrova@supskv.cz 

 
Ústní maturitní zkoušky 

 
Pro ústní maturitní zkoušky platí stejné hlavní zásady hygieny jako pro didaktické testy: 

• odstupy od ostatních před školou i ve škole, 

• zakrytí úst a nosu mimo zkoušku, 

• vlastní sáček pro odložení roušky během zkoušky, 

• dezinfekce rukou, 

• platné čestné prohlášení (bude kontrolovat třídní učitel). 
 
Kromě těchto výše uvedených pravidel platí ještě následující: 

• při příchodu do zkušební místnosti použijte dezinfekci na ruce, 

• na „potítko“ si přineste vlastní psací potřeby, 

• pro tažení otázky si připravte vlastní rukavice. 
 
 
 
 


