
 

 

MATURITA – jaro 2021 
 

Testování COVID-19 

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je: 

 Žák nesmí mít příznaky onemocnění COVID-19. 

 Žák musí doložit negativní výsledek testu na COVID-19, který není starší 7 dní u PCR testů a 3 

dní u antigenních testů. 

 Člen zkušení komise i ostatní osoby musí jako podmínku pro osobní přítomnost na zkoušce 

předložit potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech u PCR 

testů a 3 dnech u antigenních testů. 

 

Testování na onemocnění COVID-19 žákům přihlášeným ke konání maturitní zkoušky umožní škola 

před profilovou částí MZ na kmenových budovách a v první den konání didaktických testů a to takto: 

 Žáci konající DT z matematiky se otestují ihned po příchodu do budovy školy (Mariánská 

1100). Žáci do školy přijdou minimálně 20 minut před zahájením zkoušky. 

 Žáci, kteří nekonají DT z matematiky, se otestují na kmenových budovách první den konání 

DT  (24. 5. 2021) – bez ohledu na to, jestli tento den konají, či nekonají DT. Testování proběhne 

od 10.00 do 12.00 dle pokynů TU. 

 Žáci, kteří konají praktickou zkoušku, budou testováni před zahájením PZ. Testování proběhne 

dle pokynů TU.  

 Žáci, kteří konají ústní  zkoušku, budou testováni před zahájením ústní zkoušky. Testování 

proběhne dle pokynů TU.  

 

Pozitivní výsledek testu žáka před konáním společné části maturitní zkoušky je důvodem k možnosti 

konání společné části maturitní zkoušky v mimořádném termínu. 

V případě konání ostatních zkoušek může pozitivní výsledek testu sloužit k omluvení účasti žáka a 

konání zkoušky v náhradním termínu. 

Doklad o pozitivním výsledku testu se přikládá k omluvě účasti žáka na zkoušce. 

Potvrzení o provedeném testu/provedení testu ve škole může být nahrazeno: 

 Dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula 

u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od 

prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru 

SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní. 

 Dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-

CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly 

provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného 

opatření k provádění testů 

 Certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-

19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle 

souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky 

očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů. 



 

 

 

Hygienická opatření 

 
 Maturant se dostaví do školy včas, ideálně alespoň 20 minut před zahájením zkoušek. 

 Maturant si k přijímacímu řízení přinese z hygienických důvodů vlastní pomůcky (psací potřeby, 

rýsovací potřeby atp.). 

 Maturanti se nesmí seskupovat před vchodem do školy, pokud by přišli ve stejný čas s jinými 

maturanty, musí vždy dodržovat rozestupy minimálně 1,5 m. 

 Vstup do budovy školy není umožněn doprovázejícím osobám, s výjimkou asistenta či 

tlumočníka a v případě ústní maturitní zkoušky a závěrečné zkoušky je umožněn vstup také 

osobám, které se v rámci zásady veřejnosti účastní ústní zkoušky. Všechny tyto osoby musí 

předložit negativní výsledek testu. 

 Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-

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

dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. 

 Při vstupu do školy je maturant povinen si vydesinfikovat ruce, desinfekce je k dispozici u 

vchodu a v každé místnosti. 

 Po škole má maturant dovoleno se pohybovat pouze v učebně či učebnách, kde probíhají 

maturitní zkoušky, přilehlých chodbách a příslušných toaletách. O učebně, případně učebnách, 

kde bude probíhat maturita, rozhoduje ředitel školy a maturant bude informován při příchodu 

do školy. Do jiných učeben a prostor maturant vstupovat nesmí. 

 Při příchodu do učebny je maturant povinen si umýt ruce mýdlem a vydesinfikovat desinfekcí. 

 V učebně a ve všech ostatních prostorách dodržuje rozestupy minimálně 1,5 m od ostatních 

osob. 

 V učebně při DT sedí žáci v lavici vždy po jednom. 

 Každý maturant musí mít po celou dobu pobytu ve škole nasazen respirátor FFP 2, a to jak ve 

třídě, tak ve společných prostorách. 

 Na toalety chodí maturanti po jednom. 

 Po použití toalety si musí maturant umýt ruce a použít desinfekci. 

 V době přestávky nebo čekání na výsledek MZ dodržuje rozestupy 1,5 m, pohybuje se jen v 

určených prostorách a neopouští budovu školy. 

 Ze školy odcházejí maturanti postupně, neshlukují se ve vnitřních prostorách školy ani před 

vchodem. 

 Škola zajistí pravidelné a časté větrání a desinfekci vnitřních prostor. 
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