
 

ORGANIZAČNÍ POKYNY V PRŮBĚHU PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK, 

MATURITNÍCH ZKOUŠEK, ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK A 

ABSOLUTORIÍ 2019/2020 V SOUVISLOSTI S EPIDEMIÍ SARS COV-2 

 
Příchod ke škole a pohyb před školou 

 V souladu s pozvánkou či oznámením školy se žák dostaví na zkoušku ve stanovený 

čas.  

 Žáci z rizikových skupin se mohou dostavit na zkoušku o 30 minut dříve, než je čas 

uvedený v pozvánce či oznámení.  

 Před školou dodržovat odstupy 2 m v souladu s krizovými nebo mimořádnými 

opatřeními.  

 Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.  

 Časy příchodu žáků budou rozvrženy tak, aby v jeden čas k budově školy dorazilo 

současně méně lidí.  

 Pokud není možné organizovat shromáždění do skupin před budovou školy, je nezbytné 

zajistit průběžný příchod žáků a jejich plynulý přesun do tříd.  

 

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení  

 Vstoupit do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. 

 Žáci odevzdají při vstupu do budovy čestné prohlášení (viz příloha). 

 

Písemné zkoušky a didaktické testy 

 Písemné zkoušky nebo didaktické testy probíhají obdobným způsobem organizace jako v 

předchozích letech.  

 Vždy po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i 

předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).  

 Je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě a po dobu konání zkoušek bude 

dodržen totožný zasedací pořádek.  

 Žáci z rizikových skupin budou v místnosti, kde probíhá zkouška, rozsazeni 

přednostně na místa nejdále od dveří a pokud možno u oken.  

 Po dobu, kdy jsou žáci usazeni v lavicích, nemusí mít nasazenou roušku; po tuto dobu 

nemusí mít roušku nasazenou ani přítomný pedagog.  

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

 Je nutné zajistit takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet doporučený 

odstup mezi žáky – 2 m (nejméně 1,5 m) – například viz obrázek.  

 Každá třída je před a po bloku testů vyvětrána.  

 

 

 

V Jeseníku dne 19. 05. 2020 

 

 

PhDr. Silvie Pernicová 

ředitelka 
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