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Ochrana zdraví v Gymnáziu, Příbram, Legionářů 402 
v průběhu maturitních zkoušek 2019/2020 

 
Směrnice vychází z dokumentu MŠMT ČR vydaného 6. 5. 2020. 
 
Maturanti 
Příchod ke škole, pohyb před školou a vstup do školy 
Maturanti budou před vstupem do školy respektovat následující pokyny: 

● Žáci se dostaví na zkoušky včas dle rozpisů konání písemných a ústních zkoušek. 
● Před vstupem do školy se žáci snaží dodržovat dvoumetrové rozestupy a dodržují 

povinnost zakrytí úst a nosu rouškou. 
● Vstup do školy je umožněn pouze žákům – maturantům. 
● Při vstupu do školy si žáci dezinfikují ruce. 
● Žáci nosí ve společných prostorách roušky. Každý žák bude s sebou mít na jeden den 

minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení. 
● Žáci se dostaví do školy tak, aby zbytečně dlouho nečekali před učebnou, kde budou 

konat písemné a ústní zkoušky. Mezi jednotlivými zkouškami v maximální možné míře 
pobývají před budovou školy nebo na školní zahradě. 

 
V budově školy 
Maturanti respektují v budově školy následující pokyny:    

● Do tříd přicházejí průběžně a plynule, dodržují předepsané rozestupy. 
● Přestávky mezi jednotlivými ústními zkouškami tráví studenti v daném křídle budovy 

školy, před budovou školy nebo ve školní zahradě. Vždy používají roušky.  
● Po použití toalety si žáci umyjí ruce s použitím mýdla v dávkovači. Ruce osuší 

papírovými ručníky a ošetří dezinfekcí.  
 
Písemné zkoušky 
Maturanti budou ve třídě respektovat následující pokyny: 

● Při didaktických testech z českého jazyka a anglického jazyka budou třídy přicházet ke 
zkušebním místnostem po půlkách. První půlka žáků se dostaví 20 minut před 
začátkem zkoušky, druhá půlka 5 minut před začátkem zkoušky. 

● Ve třídě pracuje nejvíce 15 žáků při dodržení zásady jeden žák v lavici. 
● Po příchodu do třídy musí každý žák použít dezinfekci na ruce. 
● V průběhu úvodní administrativy budou žáci používat roušku až do okamžiku, kdy jim 

dá zadavatel pokyn k jejímu sejmutí (při zahájení práce). Následně roušku odkládají 
do sáčku a v průběhu testu pracují bez ní. Před odevzdáním práce si roušku opět 
nasadí. 

● Po absolvování didaktických testů žák neprodleně opustí školu. 
 
Ústní zkoušky 
Maturanti budou ve třídě respektovat následující pokyny: 

● Pro ústní maturitní zkoušky je vymezeno 2. poschodí budovy školy. Zkoušky budou 
probíhat ve třídách oktáva a septima. 

● Vzhledem k ochraně zdraví nebude do maturitní místnosti vpuštěna další veřejnost. 
● Po každém příchodu do maturitní místnosti musí každý žák použít dezinfekci na ruce. 
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● Před losováním čísla maturitní otázky si žák nasadí rukavice. Během losování má 
rovněž nasazenou roušku. 

● Po vylosování otázky si žák vezme židli, vydezinfikovanou a vyčleněnou pro tento účel 
v maturitní místnosti, a odnese ji k potítku. Stejnou židli potom v případě potřeby 
použije u stolu zkoušejícího. Po zkoušení odnese židli k „použitým židlím“ 
připraveným na dezinfekci. 

● Na potítku si žák může rukavice a roušku odložit do vlastního sáčku. 
● Po opuštění potítka žák dle pokynů zkoušejícího opět nasazuje rukavice a roušku. 

V případě, že je zkoušen před tabulí, roušku a rukavice nasazovat nemusí. 
● Při opouštění maturitní místností žák odloží rukavice do připraveného odpadkového 

koše. 
● V maturitní místnosti jsou přítomni členové zkušební komise (předseda, 

místopředseda, třídní učitel, zkoušející, přísedící), zkoušený žák, připravující se žák. 
Přítomni mohou být i další členové zkušební komise a vedení školy.  

● V průběhu ústní maturitní zkoušky rozhodují dle okolností a způsobu zkoušení 
členové komise o tom, kdy je potřeba, aby měl zkoušený žák, zkoušející a přísedící 
nasazenou roušku.  

● Během zkoušky používá žák vlastní psací potřeby. 
 

Dodržování provozních podmínek v jídelně školy 
● Žáci mohou využít stravovacích služeb školní jídelny pouze ve dnech, kdy konají 

maturitní zkoušky. 
● Obědy budou vydávány v době od 11:00 do 13:00. 
● Při vstupu do jídelny si žáci umyjí ruce mýdlem. 
● Po celou dobu pobytu v jídelně mají strávníci nasazenou roušku, kterou při 

konzumaci jídla a pití odkládají do sáčku. 
● Příbory a skleničky s nápoji vydává strávníkům personál jídelny. 
● Všichni strávníci se zdržují v prostorách jídelny pouze po nezbytně nutnou dobu a řídí 

se pokyny pedagogického dozoru a zaměstnanců školy. 
 
Zajištění provozních podmínek  
Vchod do školy 

● U vchodu je k dispozici dezinfekce na ruce, kterou žáci použijí při každém příchodu do budovy. 
● Kontrolu nasazení roušek a dezinfekce rukou provádí školník nebo vrátný po celou 

dobu maturitních zkoušek. 
 
Společné prostory (toalety, chodby) 

● Každý den před zahájením zkoušek jsou společné prostory setřeny dezinfekčním 
roztokem a vyvětrány. 

● Toalety pro žáky jsou vybaveny mýdlem a dezinfekcí v dávkovači a jednorázovými 
papírovými ručníky. Vše je průběžně doplňováno. 

● Chodby jsou v průběhu ústních zkoušek několikrát denně větrány. 
● Kliky od toalet, vodovodní kohoutky a kliky dveří do zkušebních místností jsou 

ošetřeny dezinfekčním roztokem. V průběhu ústních zkoušek je tato činnost 
provedena několikrát denně. 

● Židle a stoly na chodbě jsou uspořádány tak, aby nedocházelo ke zbytečnému 
shlukování žáků. 
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Zkušební místnosti 
Písemné zkoušky 

● V každé třídě je pro žáky maximálně 15 míst k sezení. U každé lavice je pouze jedna židle. 
● Před každým zkušebním dnem je podlaha místnosti setřena dezinfekčním roztokem. 
● Před každou písemnou zkouškou a po zkoušce je místnost vyvětrána.  
● Po každé zkoušce jsou dezinfikovány kliky dveří a oken, vodovodní kohoutky, židle a lavice. 

 
Ústní zkoušky 

● Místnost je opatřena tekutým mýdlem, dezinfekčním roztokem v dávkovači, 
papírovými ručníky.  

● U vchodu do místnosti jsou k dispozici gumové rukavice a odpadkový koš na použité rukavice. 
● Na stolech zkoušejících, přísedících a žáků nejsou ubrusy, aby bylo možné jejich 

povrch dezinfikovat. 
● Na stolech předsedy, místopředsedy a třídního učitele ubrusy jsou. 
● Před každým zkušebním dnem je podlaha místnosti setřena dezinfekčním roztokem. 
● V průběhu dne jsou dezinfikovány kliky dveří a oken a vodovodní kohoutky 
● V průběhu dne je průběžně dezinfikována deska lavice potítka u zkoušeného žáka 

a použité židle. 
● Po každém zkušebním dnu jsou dezinfikovány židle a lavice. 
● V průběhu zkoušek je místnost pravidelně každou hodinu větrána po dobu alespoň 

5 minut. 
● Kromě žáků provádějí dezinfekci rukou i členové zkušební komise. 
● Na potítku žáci používají vlastní psací potřeby. V případě použití náhradních psacích 

potřeb dojde k jejich ošetření dezinfekčním roztokem. 
  
Místnost zkušební komise 

● Místnost je opatřena základními pomůckami pro přípravu kávy a čaje. 
● Každý je povinen umýt si po sobě použité nádobí. 
● Před každým zkušebním dnem je podlaha místnosti setřena dezinfekčním roztokem. 
● V průběhu dne jsou dezinfikovány kliky dveří a oken a vodovodní kohoutky. 
● Místnost je pravidelně každou hodinu po dobu alespoň 5 minut větrána. 

 
Termíny maturitních zkoušek 

Písemná zkouška společné části maturitní zkoušky: 
● 1. červen 2020 - didaktický test (předměty matematika, francouzský či anglický jazyk) 
● 2. červen 2020 - didaktický test (předměty český jazyk a literatura, německý či ruský jazyk) 
● 3. červen 2020 matematika+   

 
Ústní zkouška společné části maturitní zkoušky a ústní zkouška profilové části maturitní 
zkoušky:     

●  9. - 12. červen 2020 – třídy oktáva a 4. C 
● 15. – 18. červen 2020 – třídy 4. A a 4. B. 

 
 
V Příbrami dne 27. května 2020  Mgr. Iva Kadeřábková 
 ředitelka školy 


