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1 Úvod 
Pokyn ředitelky školy Ochrana zdraví a provoz školy pro konání závěrečných a maturitních 
zkoušek (opatření ředitelky školy) vychází z aktuálně platných právních předpisů a pokynů 
Ministerstva školství (dále MŠMT) a Ministerstva zdravotnictví (dále MZ) zveřejněných na 
webových stránkách příslušných ministerstev a zaslaných datovou schránkou do školy za 
dodržení všech předepsaných hygienických pokynů a pravidel na všech pracovištích a při všech 
činnostech zaměstnanců i žáků v rámci výchovně vzdělávacího procesu. 

Dojde-li v průběhu platnosti tohoto pokynu ke změnám právních předpisů, pokynů, opatření 
apod. Vlády ČR, MŠMT ČR, MZ ČR apod. nebo i ke zhoršení epidemiologické situace, bude 
postupováno vždy v souladu s aktualizovanými pokyny a opatřeními Vlády ČR, MŠMT a MZ 
závaznými pro všechny zaměstnance školy. 

2 Závazné informace k závěrečným a maturitním 
zkouškám 

1.1 Informace k závěrečným zkouškám 

Pozvánku na závěrečné zkoušky s termíny, místy konání a dalšími informacemi k jednotlivým 
samostatně klasifikovaným zkouškám závěrečné zkoušky musí prokazatelně převzít všichni 
žáci. Způsob převzetí si stanovují zástupci ředitelky školy jednotlivých sekcí samostatně. 
 

Žáci z rizikových skupin se mohou dostavit na zkoušku o 30 minut dříve, než je čas uvedený v 
pozvánce či oznámení. 

Ke každé zkoušce si žáci přinesou svůj občanský průkaz. 

U všech zkoušek žáci používají vlastní psací potřeby, případně další povolené vlastní pomůcky. 
Vlastní psací potřeby, případně další vlastní pomůcky si po použití dezinfikují s použitím 
dezinfekce umístěné v učebně určené k čekání na zkoušku nebo ve zkušební místnosti. 

Při vstupu do budovy školy musí každý žák odevzdat před každou zkouškou ( praktickou, 
písemnou, ústní) vyplněné a podepsané čestné prohlášení (nezletilý žák s podpisem svého 
zákonného zástupce), tiskopisy pro písemnou, praktickou a ústní zkoušku jsou přílohou tohoto 
pokynu. Opakované písemné prohlášení se nevyžaduje pouze v případě, že písemná, praktická 
a ústní zkouška po sobě bezprostředně navazuje (mezi dny konání není den, kdy by se některá 
část nekonala). 

Každý žák musí mít s sebou minimálně dvě roušky a sáček na uložení roušek. 

Všechny osoby v budově školy musí po celou dobu nosit roušky, při zkoušce v místnosti 
podle pokynu učitele. 

Při vstupu do budovy a při každém příchodu do místnosti musí každý použít bezoplachovou 
dezinfekci na ruce. 
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Každý, kdo patří do rizikové skupiny (viz přiložený formulář čestného prohlášení), musí tuto 
skutečnost neprodleně oznámit zástupci ředitelky - na mobil, e-mailem nebo osobně. 

1.2 Informace k maturitním zkouškám 

Zástupci ředitelky školy zveřejní žákům dálkovým přístupem informace týkající se časového 
rozpisu a informace k praktické maturitní zkoušce a časový rozpis ústních maturitních zkoušek. 

Žáci z rizikových skupin se mohou dostavit na zkoušku o 30 minut dříve, než je čas uvedený v 
pozvánce či oznámení. 

Na didaktické testy v budově školy Charbulova si žáci přinesou vytištěnou pozvánku 
a občanský průkaz. 

U všech zkoušek žáci používají vlastní psací potřeby, případně další povolené vlastní pomůcky. 
Vlastní psací potřeby, případně další vlastní pomůcky si po použití dezinfikují s použitím 
dezinfekce umístěné v učebně určené k čekání na zkoušku nebo ve zkušební místnosti. 

Při vstupu do budovy školy musí každý žák odevzdat před každou zkouškou vyplněné 
a  podepsané čestné prohlášení (nezletilý žák s podpisem svého zákonného zástupce), 
tiskopisy pro písemnou=DT, praktickou a ústní zkoušku jsou přílohou tohoto pokynu. 

Opakované písemné prohlášení se nevyžaduje pouze v případě, že písemná, praktická a ústní 
zkouška po sobě bezprostředně navazuje (mezi dny konání není den, kdy by se některá část 
nekonala). 

Všechny osoby v budově školy musí po celou dobu nosit roušky, při zkoušce v místnosti podle 
pokynu učitele. 

Při vstupu do budovy a při každém příchodu do místnosti musí každý použít bezoplachovou 
dezinfekci na ruce. 

Každý, kdo patří do rizikové skupiny (viz přiložený formulář čestného prohlášení), musí tuto 
skutečnost neprodleně oznámit zástupci ředitelky - na mobil, e-mailem nebo osobně. 

3 Ochrana zdraví v průběhu konání ústních 
závěrečných a maturitních zkoušek 

1.3 Ochrana zdraví v místnosti určené k čekání žáků před konáním 
zkoušky 

Přítomni jsou pouze žáci, konající zkoušku a po dobu stanovenou v rozpisu časového 
harmonogramu pro konání zkoušky. Jiným osobám, které nekonají v daný den a v daném čase 
zkoušku je přítomnost v místnosti zakázána. 

Žáci jsou poučeni dle pokynů zástupců ředitelky školy poučeni o pravidlech chování po dobu 
konání zkoušek. 
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Žáci dodržují mezi sebou vzdálenost 2 metry, neshlukují se, nosí po celou dobu roušku nebo 
ochranný štít. 

V místnosti je povoleno občerstvení (nápoje, jídlo) pouze, pokud jsou dodržována zvýšená 
hygienická opatření – jednorázové nápoje, jednorázové obaly, vlastní balené potraviny, 
odstupy, dezinfekce, jednorázové rukavice apod. 

K dispozici je dezinfekce rukou a možnost dezinfekce vlastních psacích potřeb a pomůcek 
včetně jednorázových ručníků a dalších hygienických pomůcek. 

1.4 Ochrana zdraví v průběhu ústních zkoušek – ve zkušební 
místnosti 

1) Žák přichází do zkušební místnosti s vlastními psacími potřebami a povolenými 
pomůckami, které si předem vydezinfikoval v místnosti určené pro čekání. 

2) Po příchodu do místnosti si žák dezinfikuje ruce, osuší jednorázovým ručníkem, nasadí 
jednorázové rukavice a vylosuje si téma. 

3) Jednorázové rukavice si ponechá po celou dobu konání ústní zkoušky z daného předmětu. 

4) Po vylosování témat obdrží žák zadání a připravuje se dle pokynů zkoušejícího a zkušební 
komise (včetně informace, zda je nutno mít roušku nebo tuto roušku mít nemusí, podobně 
v případě ochranného štítu místo roušky; rouška být nemusí, ale může zejména v případě, 
že se jedná o tzv. „rizikové“ osoby přítomné ve zkušební místnosti). 

5) Po ukončení přípravy je provedena kompletní dezinfekce pracovního místa určeného pro 
přípravu. 

6) Po ukončení zkoušení je provedena kompletní dezinfekce pracovního místa určeného pro 
zkoušení a dezinfekce vylosovaného čísla tématu a zadání (je-li možno ji provést). 

7) Ve zkušební místnosti je dodržena vzdálenost minimálně 2 metry, je zakázáno konzumovat 
potraviny. V případě nápojů jsou při konzumaci dodržena zvýšená hygienická opatření 
včetně používání pouze jednorázových obalů. 

4 Závěrečná ustanovení 
1) Všechny výše uvedené informace budou zveřejněny dálkovým přístupem na hlavní stránce 

ETK sekce gastronomie, sekce obchodu a sekce služeb. 

2) Za včasné zveřejnění a poskytnutí výše uvedených informací dálkovým přístupe, a to se 
zohledněním specifik jednotlivých oborů vzdělání a sekcí odpovídají příslušní zástupce ŘŠ 
pro TV a pro OV (závěrečné zkoušky oboru vzdělání C, P, Ř, K-Č). 

3) Za dodržování opatření a pokynů odpovídají zástupci ředitelky školy pro teoretické 
vyučování a zástupci ředitelky školy pro praktické vyučování a odborný výcvik (písemná, 
praktická a ústní část zkoušky, dle pokynů zástupců ŘŠ pak rovněž třídní učitelé a zkoušející 
jednotlivých zkušebních předmětů. 
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5 Přílohy 

Příloha č. 1 – Čestné prohlášení – písemná zkouška (i DT) 

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení – praktická zkouška, obhajoby 

Příloha č. 3 – Čestné prohlášení – ústní zkouška 

 

Přílohy jsou zveřejněny v pdf on-line v ETK na hlavní stránce v jednotlivých ETK sekcí. 
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