
 

 

 

Pokyny pro maturanty, členy zkušebních komisí a ostatní přítomné během 
maturitních zkoušek dne 14. 9. 2020 

SPŠE/2291/2020 

  
Na základě aktuální epidemické situace se maturanti, členové zkušebních komisí a ostatní 
přítomní, kteří se zúčastní maturitních zkoušek dne 14. 9. 2020 musí řídit těmito pravidly  
a principy: 

Pravidla pro vstup do budovy školy, pobyt a pohyb v budově školy 

Vstup do školy v areálu Karla IV. 13 je možný pouze hlavním vchodem, všichni mimo 
zkušební komise (maturanti a návštěvy) se zapíšou do knihy návštěv na vrátnici.  

Všichni účastníci maturitních zkoušek jsou povinni dbát následujících pravidel: 

• Nikdo s příznaky infekčního onemocnění jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, 

rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti 

a čichu apod. nesmí vstoupit do školy. 

• Všichni účastníci maturitních zkoušek musí nosit ve společných prostorách roušky. 

• V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje 

ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a 

následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.  

• Každý přítomný je povinen dodržovat zásady osobní a respirační hygieny. 

• Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 

1,5 metru).  

• O přestávkách mezi jednotlivými zkouškami účastníci maturitních zkoušek 

minimalizují pohyb po budově školy. 

 

Pravidla při konání ústní zkoušky 

 

• 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). 

• V místnosti, kde probíhá ústní zkouška, jsou přítomni zejména členové zkušební 

komise, zkoušený maturant a připravující se maturant. Dále mohou být při ústní 

zkoušce maturitní zkoušky přítomné, v rámci zásady veřejnosti ústní zkoušky, další 

osoby. Vždy musí být zachovány hygienické požadavky. Pokud by nešlo tyto 

požadavky zachovat, nebude dalším osobám umožněn přístup do zkušební místnosti.  

• V průběhu ústní zkoušky konané v rámci maturitní zkoušky nemusí maturanti ani 

členové zkušební komise či přítomní pedagogové nosit roušku. Další osoby musí mít 

roušku nasazenou. 

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice 
 

 



• Pro ústní zkoušky je vhodné zachovat rozestup 2 m (nejméně 1,5 m).  Pokud dochází 

k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit. 

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

• Při volbě otázek je nutné dodržet zvýšený hygienický standard. 

• Během zkoušky používá žák vlastní psací potřeby. 

• V případě nástrojů nebo předmětů, které používá větší počet osob, musí být 

prováděno čištění a ošetřování častěji než standardně, a to tak, aby nedošlo k jejich 

poškození.   

• Každá třída je každou hodinu vyvětrána (minimálně po dobu 5 min) a povrchy lavic 

(stolů) a židlí jsou po výměně zkoušeného žáka ošetřeny dezinfekcí. 

• Během maturitních zkoušek není umožněno ve zkušebních místnostech jíst. Pro stálé 

členy zkušebních komisí budou k dispozici pouze balené nápoje, káva a čaj. 

• Třídní učitel, popř. místopředseda zkušební komise zajistí dezinfekci povrchu lavice 

při střídání maturantů.    

 

Pravidla při opuštění školy po vyhlášení výsledků maturitních zkoušek 

 

• Po vyhlášení výsledků maturitních zkoušek účastníci zkoušky plynule odcházejí ze 

školy.  

• Všichni při odchodu dodržují výše zmíněná hygienická opatření, zejména mají 

nasazenou roušku. 

 

 

V Pardubicích 10. 9. 2020     Mgr. Petr Mikuláš, ředitel školy 


