Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55

Ochrana zdraví a provoz školy v průběhu maturitní zkoušky a závěrečné zkoušky
ve školním roce 2020/2021

1. Maturitní zkoušku nebo závěrečnou zkoušku ve školním roce 2020/20231 mohou konat jen žáci a
mohou se jí účastnit jen členové zkušebních komisí, případně další osoby, které
a) nemají příznaky onemocnění covid-19 a
b) prokáží podstoupení antigenního testu, který byl proveden v posledních sedmi dnech a jehož
výsledek byl negativní
2. Žáci konající maturitní zkoušku nebo závěrečnou zkoušku a členové zkušebních komisí mohou test
podstoupit před zahájením zkoušky ve škole. Dalším osobám účastnícím se zkoušky nebude
testování ve škole poskytnuto.
3. Potvrzení o provedeném testu může být nahrazeno:
a) dokladem o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covid-19, přičemž uplynula doba
izolace a od prvního pozitivního antigenního testu nebo PCR testu neuplynulo více než 90 dní,
nebo
b) dokladem o negativním výsledku antigenního testu nebo PCR testu, které nejsou starší 7 dnů
a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb, nebo
c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění covid-19, přičemž od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
uplynulo nejméně 14 dní nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě
jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů.
4. V případě pozitivního výsledku testu předsedy zkušební komise jmenuje nového předsedu krajský
úřad; do doby jmenování nového předsedy zastupuje předsedu zkušební komise její
místopředseda.
V případě pozitivního výsledku testu člena zkušební komise jmenuje nového člena ředitel školy.
5. Pozitivní výsledek testu žáka před konáním společné části maturitní zkoušky je důvodem
k možnosti konání společné části maturitní zkoušky v mimořádném termínu.
Pozitivní výsledek testu žáka před konáním ostatních zkoušek je důvodem k omluvení neúčasti
žáka u zkoušky a ke konání zkoušky v náhradním termínu. Doklad o pozitivním výsledku testu se
přiloží k omluvě neúčasti žáka na zkoušce.
6. Osoby 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.
7. Vstoupit do budovy školy je povoleno pouze žákům konajícím zkoušku, nikoli doprovázejícím
osobám, a členům zkušebních komisí.
Ústních zkoušek se mohou účastnit rovněž další osoby.
8. Maximální počet osob ve zkušební místnosti je 20, a to včetně případných dalších osob.
9. Všechny osoby účastnící se maturitní nebo závěrečné zkoušky používají v prostorách školy
respirátor třídy minimálně FFP2 / KN95, a to po celou dobu svého pobytu ve škole.
10. Neprodleně po příchodu do zkušební místnosti si žáci konající zkoušku, členové zkušebních komisí
a případné další osoby umyjí ruce a použijí dezinfekci na ruce.

11. Rozestup mezi účastníky zkoušky činí nejméně 1,5 metru.
12. Žáci používají vlastní psací potřeby.
13. Nástroje nebo předměty, které používá větší počet osob, jsou opakovaně čištěny a ošetřovány
dezinfekcí.
Každá zkušební místnost je každou hodinu větrána po dobu nejméně 5 minut a povrchy stolů,
židlí a dalších pracovních míst jsou po výměně zkoušeného žáka ošetřeny dezinfekcí.
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