GYMNÁZIUM
A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ LIBEREC
Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace
Hygienická pravidla platná pro maturanty v průběhu maturitní zkoušky
dle metodického pokynu MŠMT ze dne 6. 5. 2020
Všeobecné zásady:
1. V souladu s pozvánkou se maturant dostaví na zkoušku ve stanovený čas.
2. Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
3. Vstup do budovy školy je umožněn pouze maturantům, nikoliv doprovázejícím osobám.
4. Maturanti odevzdají po vstupu do budovy čestné prohlášení (ke stažení na školním webu)
v kanceláři školy.
5. 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.
6. Všichni maturanti nosí ve společných prostorách roušky.
7. Každý maturant bude mít s sebou sáček na uložení roušky.
8. Po příchodu do školy musí každý použít dezinfekci na ruce. Nádoba na dezinfekci
s dávkovačem je umístěna ve vestibulu školy.
9. Po použití toalety si žáci důkladně umyjí ruce vodou a tekutým mýdlem a použijí
dezinfekci. Ta je spolu s dávkovačem a jednorázovými papírovými ubrousky pro bezpečné
osušení rukou umístěna na WC.
10. Dezinfekční prostředky na ruce jsou i ve třídách.
Písemné zkoušky
1. Při písemných zkouškách bude v lavici sedět pouze jeden maturant, lavice jsou
rozestavěny tak, aby byly dodrženy rozestupy 1,5 – 2 metry.
2. Maturanti z rizikových skupin budou v místnosti, kde probíhá písemná maturitní zkouška,
rozsazeni přednostně na místa nejdále od dveří a pokud možno u oken.
3. Po dobu, kdy jsou maturanti usazeni v lavicích, nemusí mít nasazenou roušku; po tuto
dobu nemusí mít roušku nasazenou ani přítomný pedagog.
4. Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.
5. Každá učebna je před a po skončení bloku testů vyvětrána.
Ústní zkoušky
1. Vždy po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce.
2. Maximální počet osob ve třídě je 15. V místnosti, kde probíhá ústní zkouška, jsou přítomni
zejména členové zkušební komise, zkoušený žák a připravující se žák. Dále mohou být při
ústní maturitní zkoušce přítomni v rámci zásady veřejnosti ústní zkoušky další osoby
splňující stanovené hygienické požadavky, nejvýše však do počtu 15 osob. Prostor pro
účast veřejnosti je vymezen s dodržením odstupu více než 2 metry.
3. V průběhu ústní maturitní zkoušky nemusí mít maturanti ani členové zkušební komise
či přítomní pedagogové nasazenou roušku.
4. Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.
5. Při ústní zkoušce je zachován rozestup 1,5 – 2 metry.
6. Při volbě otázek je dodržen zvýšený hygienický standard, otázky se volí v jednorázové
rukavici.
7. Během zkoušky používá maturant vlastní psací potřeby.
8. 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.
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9. Každá učebna je každou hodinu vyvětrána, a to minimálně po dobu 5 minut. Povrchy lavic
a židlí jsou po výměně zkoušeného maturanta ošetřeny dezinfekcí.
Praktická maturitní zkouška
(pouze pro obory Předškolní a mimoškolní pedagogika a Pedagogické lyceum)
1. Vstup do budovy školy je umožněn pouze maturantům, nikoliv doprovázejícím osobám.
2. Maturanti odevzdají po vstupu do budovy čestné prohlášení (ke stažení na školním webu)
v kanceláři školy.
3. Všichni maturanti nosí ve společných prostorách roušky.
4. Každý maturant bude mít s sebou sáček na uložení roušky.
5. Před praktickou maturitní zkouškou musí uchazeč provést dezinfekci rukou.
6. Při praktické maturitní zkoušce je doporučeno zachovat rozestup 2 m (nejméně 1,5 m).
V tom případě nemusí maturanti ani pedagogové nosit roušku. Pokud dochází k bližšímu
kontaktu, je nutné roušky mít.
7. Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.
8. Při praktických maturitních zkouškách se v souladu s § 74 odst. 5 školského zákona
z důvodu ochrany zdraví veřejnost nepřipouští.
9. Při předávání nářadí mezi žáky navzájem a dalšími osobami, které se účastní praktické
maturitní zkoušky, je vždy užita dezinfekce.
10. Každá místnost je pravidelně vyvětrána (minimálně po dobu 5 min) a povrchy stolů a židlí
jsou po výměně zkoušeného maturanta ošetřeny dezinfekcí
Osoby s rizikovými faktory
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale)
s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou
léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např.
 při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
 při protinádorové léčbě,
 po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce
ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2–8) uvedený výše
nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné
domácnosti.

V Liberci 14. května 2020

Mgr. Jaroslav Šťastný
ředitel školy

