OCHRANA ZDRAVÍ VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH V PRŮBĚHU MATURITNÍCH ZKOUŠEK
Testování pro účely maturitní zkoušky
Žák nebo student, 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.
Testování na onemocnění COVID-19 žákům přihlášeným ke konání maturitní a závěrečné zkoušky má
povinnost umožnit SŠ, v níž žák tuto zkoušku koná.
V případě pozitivního výsledku testování musí ředitel školy aktuálně řešit se členem zkušební komise
možnosti uskutečnění příslušné zkoušky, tj. přesunutí zkoušky do náhradního termínu.
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.
Možnosti nahrazení potvrzení o provedeném testu u maturitních zkoušek
Potvrzení o provedeném testu může být nahrazeno:
a) 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,
b) 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,

c) 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.
Vstup do budovy
Vstup do budovy školy není umožněn doprovázejícím osobám, s výjimkou asistenta či tlumočníka a v
případě ústní zkoušky maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a absolutoria je umožněn vstup také
osobám, které se v rámci zásady veřejnosti účastní ústní zkoušky. Všechny tyto osoby ale 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.
Průběh zkoušky
V průběhu písemné i ústní zkoušky a didaktického testu musí mít všichni zúčastnění v učebně
nasazenu ochranu úst a nosu.

Žák má před zkouškou příznaky infekce dýchacích cest:
Pokud žák má konat příslušné zkoušky a má příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat

infekci novým koronavirem (zejména zvýšená tělesná teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta
čichu, celková slabost, případně další příznaky), nesmí do školy vstupovat.
Žák střední školy svoji nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání
zkoušky řediteli školy; nedodržení stanovené lhůty může v závažných případech ředitel školy
prominout. Potom má žák právo konat náhradní zkoušku v termínu stanovené prováděcím právním
předpisem.
Příznaky infekce dýchacích cest se objeví v průběhu zkoušky:
Pokud se příznaky objeví v průběhu vlastní zkoušky, postupuje se obdobně jako v případě jiné
zdravotní indispozice na straně žáka u maturitní zkoušky viz § 25 odst. 2 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o
bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění
pozdějších předpisů.
Situaci na místě řeší předseda zkušební komise ve spolupráci s ředitelem školy a v součinnosti se členy
zkušební komise.
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