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HYGIENICKÁ OPATŘENÍ V PRŮBĚHU PRAKTICKÝCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK A DOKLASIFIKACE ŽÁKŮ ŠKOLY 

V SOULADU S MIMOŘÁDNÝMI OPATŘENÍMI 

V období od 25. 5. do 29. 5. 2020 budou probíhat praktické maturitní zkoušky (dále jen PMZ) a uza-

vření klasifikace žáků, kteří nebyli hodnoceni za 1. pololetí z důvodu uzavření školy v rámci mimořád-

ných opatření vlády (dále jen doklasifikace). Veškeré PMZ, včetně doklasifikace, budou probíhat v 

budově školy v určených učebnách (popř. kabinetech). 

Ředitel školy stanovuje tato pravidla: 

1. Při cestě do školy a ze školy žáci dodržují obecná pravidla – používají roušky a dodržují odstu-

py 2 metry. 

2. Před PMZ a doklasifikací, ani po jejich ukončení se žáci neshromažďují před budovou školy, 

dodržují odstupy 2 metry, používají roušky, respektují pokyny pedagogických pracovníků 

před školou i v celé budově školy. 

3. Vstup do budovy je umožněn pouze žákům, kteří v daný den a čas mají dle rozvrhu PMZ nebo 

dohodnutý termín doklasifikace. Žáci přicházejí do školy s dostatečnou časovou rezervou 

(min 20 - 25 minut). Do školy je zakázán vstup doprovázejícím osobám. 

4. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení použité roušky. Ve 

společných prostorách školy platí povinnost nošení roušky. 

5. Do školy žáci vstupují šatnou. Žáci praktické školy vcházejí obvyklým způsobem (vchod budo-

vy B).  

6. Při vstupu odevzdají žáci svému třídnímu učiteli vyplněná čestná prohlášení. Čestná prohlá-

šení lze vytisknout z webových stránek školy nebo si je vyzvednout v předstihu osobně na re-

cepci školy. Pokud zákonný zástupce nebo zletilý žák toto prohlášení nepodepíše, nebude 

žákovi osobní účast ve škole umožněna. 

7. Žák se přezuje a odloží si svrchní oděv a obuv do své šatní skříňky.  

8. Neprodleně po opuštění šatny dle pokynu dozoru si ve vyhrazeném prostoru umyje ruce a 

použije desinfekci.  

9. Ve třídě žák dodržuje zásadu jeden žák v lavici a řídí se pokyny pedagogických pracovníků. 

10. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům CO-

VID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce 

dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.  

Doklasifikace: 

1) V učebně, popř. kabinetu, kde probíhá doklasifikace, jsou přítomni zkoušející pedagog, 

zkoušený žák, popř. připravující se žák. Je vhodné zachovat rozestup 2 m (nejméně 1,5 m).  

2) Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku. 

3) Žák používá vlastní psací potřeby. 

4) Po ukončení doklasifikace žák ihned opustí budovu školy. 

Praktické maturitní zkoušky (PMZ): 

1) Maximální počet osob ve skupině (učebně) je 15. 

2) Pokud to charakter PMZ umožňuje, doporučuje se zachovat rozestup 2 m (nejméně 1,5 m), 

pak při PMZ nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku. Při sejmutí roušky si každý žák ukládá 

svou roušku do sáčku. Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se 

roušky nosit. Žáci oboru Hotelnictví budou mít bílý pracovní plášť. V učebně, popř. kabinetu, 

kde probíhá PMZ, jsou přítomni členové maturitní komise, zkoušený žák a připravující se žák. 

3) Žák svoji případnou nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu 

konání zkoušky řediteli školy. Potom má žák právo konat náhradní zkoušku v termínu 

stanovené prováděcím právním předpisem. 
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