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Hygienické pokyny pro žáky konající PŘIJÍMACÍ / MATURINÍ 
ZKOUŠKY 

 
Příchod ke škole a pohyb před školou 
• Žáci z rizikových skupin se mohou dostavit na zkoušku o 30 minut dříve – budou 

odbaveni přednostně. Ostatní žáci se na zkoušku dostaví dle organizačních pokynů. 
• Před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu rouškou.  
• Před školou i uvnitř školy je nutné respektovat 2m rozestupy. 

 
Vstup do budovy školy 
• Vstup do školy je umožněn pouze žákům konajícím zkoušku a osobám, které chtějí být 

přítomni ústní zkoušce (nikoliv písemné, či praktické). V obou případech je nutné 
dodržovat všechny hygienické pokyny. Doprovázející osoby do školy vstupovat 
nemohou. 

• Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí do školy vstoupit. 
• Při vstupu do školy musí každý na recepci podepsat Čestné prohlášení o neexistenci 

příznaků virového infekčního onemocnění. 
• Nezdržovat se na frekventovaných místech, dbát na plynulost přesunů. 
• Vyhýbat se velkým shromážděním a je-li to možné, vždy dodržovat odstup 2m. 
• Ve společných prostorách školy mimo učebny vždy zakrýt ústa a nos rouškou. 
• Mít alespoň 2 roušky na den a sáček, kam se rouška uloží ihned po jejím sejmutí. 
• Přestávky je doporučeno trávit venku nebo uvnitř dostupných velkých prostor. 

 
V učebnách během písemné/praktické/ústní zkoušky 
• Po příchodu do třídy musí každý použít desinfekci na ruce. 
• Dodržovat zásadu 1 žák v lavici, rozestavění lavic musí umožnit 2m rozestupy. 

Zasedací pořádek se po dobu konání zkoušek nemění. 
• V rámci učebny nemusí žáci ani pedagog nosit roušky, je-li zachován rozestup 2m. 

Pokud situace neumožňuje zachovat požadované rozestupy, je rouška povinná i ve 
třídě. 

• Při losování otázek mohou žáci využít jednorázové rukavice. 
• Žáci jsou během zkoušky povinni používat vlastní psací potřeby.  

 
Pokud se u žáka objeví před nebo v průběhu zkoušky některý z možných příznaků COVID-
19, bude nezletilý žák izolován (zletilý žák může opustit školu) a zákonní zástupci vyzváni 
k jeho převzetí. Incident bude zaprotokolován. Žák svoji nepřítomnost řádně omluví 
nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky řediteli školy. Poté má žák právo 
konat zkoušku v náhradním termínu. 
 
  


