
Ochrana zdraví při maturitních zkouškách 

Didaktické testy a písemná část praktické maturitní zkoušky 

1. Ke zkoušce se dostavte včas. Časy uvedené na pozvánce nebo informacích, které Vám předali 

třídní učitelé, jsou závazné. Pokud předepsaný čas nedodržíte, nemůžete zkoušku konat. 

2. Prezence uchazečů proběhne před školou, kde odevzdáte Čestné prohlášení*. Do školy 

nesmí vstoupit 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). 

3. Žáci rizikové skupiny se dostaví o 30 minut dříve, než je uvedený čas na pozvánce nebo 

oznámení. Žádáme žáky, aby tuto skutečnost oznámili škole telefonicky, osobně nebo 

emailem do 28. května 2020 

4. Pro všechny osoby, které se budou pohybovat před školou, platí povinnost zakrytí nosu a úst. 

Tato povinnost platí pro žáky i ve společných prostorách školy. 

5. Před školou je nutné dodržovat rozestupy 2m. 

6. Do budovy mohou vstoupit jen žáci, kteří budou konat maturitní nebo závěrečnou zkoušku. 

7. Přestávky můžete trávit na školním dvoře. 

8. Po příchodu do učebny si musíte vydezinfikovat ruce, popř. před tím důkladně umýt ruce. 

9. Po dobu zkoušky nemusíte mít nasazenou roušku. Roušku si uložíte do sáčku. 

10. Během zkoušky musíte používat své vlastní psací potřeby a povolené pomůcky. 

 

Ústní a praktické maturitní zkoušky 

1. Ke zkoušce se dostavte včas. Časy, se kterými Vás seznámili třídní učitelé, jsou závazné. 

Pokud předepsaný čas nedodržíte, nemůžete zkoušku konat. 

2. Prezence uchazečů proběhne při příchodu do školy, kde odevzdáte Čestné prohlášení*. Do 

školy nesmí vstoupit 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. 

3. Vždy po příchodu do třídy musíte použít dezinfekci na ruce. 

4. Při ústní zkoušce nemusíte mít nasazenou roušku. Roušku uložíte do sáčku. Roušku nemusí 

mít ani členové maturitní komise. V případě, že dojde např. při skupinové práci k bližšímu 

kontaktu, musí být roušky nasazeny. 

5. Během zkoušky musíte používat své vlastní psací potřeby. 

6. Při praktických zkouškách není dovolena účast veřejnosti, u ústních zkoušek může být 

veřejnost přítomna, pouze za předpokladu, že nebude přítomno více jak 15 osob v učebně. 

Společně to zvládneme, nemusíte se ničeho bát. 

                                    Ing. Olga Hölzlová 

           ředitelka 

V Brně dne 25. května 2020 

 

*Pokud nemáte možnost si Čestná prohlášení vytisknout, budou k dispozici 29. 5. 2020                       
  na studijním oddělení. 


