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                                                 Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o.  

                                                         Rejskova 2987/4, Prostějov 
 

 

 

Opatření ředitele školy č. 23 

Organizace maturitních zkoušek - testování na Covid-19 

 

Toto opatření reaguje na Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví  
č.j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN ze dne 6. dubna 2021 a na platná opatření a metodiky MŠMT. 

 

Žák, 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. 
 

Podmínkou pro umožnění účasti na maturitní zkoušce je:  
1) negativní test 
2) absence příznaků onemocnění COVID-19. 
 
Osobní přítomnost na maturitní zkoušce je umožněna, pouze pokud žák nemá příznaky 
onemocnění Covid-19 a doloží před zahájením dané zkoušky negativní výsledek neinvazivního 
preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního 
preventivního  
RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedeného na střední škole. 
 
Zkušební maturitní komise - pozitivita testu 
V případě pozitivního výsledku testování musí ředitel školy aktuálně řešit se členem zkušební 
komise možnosti uskutečnění příslušné zkoušky, tj. přesunutí zkoušky do náhradního termínu, 
výměnu člena zkušební komise.  
V případě onemocnění nebo pozitivního výsledku testování předsedy zkušební komise je tato 
situace řešena s místně příslušným Krajským úřadem (KÚ). Do doby jmenování nového předsedy 
zkušební komise KÚ zastupuje předsedu místopředseda, který byl jmenován ředitelem školy.  
U ostatních členů zkušební komise je náhrada za nemocného člena komise v kompetenci ředitele 
školy.  
 
Žáci - pozitivita testu 
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.  
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Možnosti nahrazení potvrzení o provedeném testu  
Doklad o provedeném testu lze nahradit: 
a) dokladem o prodělaném laboratorně potvrzeném onemocnění Covid-19 a od prvního 
pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní, 
b) dokladem o negativním testu vydaným poskytovatelem zdravotních služeb, který byl proveden 
v posledních 7 dnech, nebo 
c) certifikátem MZČR o provedeném očkování proti onemocnění Covid-19, pokud od aplikace 
druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní. 
  

 

Organizační pokyny - všeobecné 

Vstup do budovy školy není umožněn doprovázejícím osobám. 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. 

 

 přístup na maturitní zkoušky je hlavním vchodem do budovy školy z Rejskovy ulice 

 do budovy vstupují žáci jednotlivě tak, aby se neshlukovali ve vstupním vestibulu a podle 

daných časových harmonogramů 

 po desinfekci rukou předloží osobě konající dozor negativní potvrzení o testování 

 v případě zapomenutí potvrzení proběhne otestování v tělocvičně školy 

 po celou dobu maturitní zkoušky jsou dodržována platná hygienická a epidemiologická 

opatření (hygiena rukou, větrání učeben,…) 

 žáci po celou dobu pobytu ve škole musí mít nasazenu ochranu dýchacích cest (respirátor) 

 o přestávce mezi jednotlivými zkouškami, je žákům umožněno trávit volný čas v prostoru 

školního dvora a hřiště 

 

Organizační pokyny - didaktické testy 

 v průběhu didaktického testu musí mít všichni zúčastnění v učebně nasazenu ochranu úst  

a nosu 

 didaktické testy probíhají obdobným způsobem organizace jako v předchozích letech 

 maximální počet osob v učebně je 20 při dodržení neměnného zasedacího pořádku (jeden 

žák v lavici ve třídě a po dobu konání zkoušek) a rozestupem mezi žáky 1,5 m 

 

Organizační pokyny - ústní zkoušky 

 pro ústní zkoušky je zachován minimální rozestup 1,5 m 

 při losování otázek je dodržován zvýšený hygienický standard 

 během zkoušky používá žák vlastní psací potřeby 

 v případě pomůcek, které používá větší počet osob, musí být prováděno čištění a ošetřování 

častěji než standardně 

 třída je každou hodinu vyvětrána (minimálně po dobu 5 min) a povrchy lavic (stolů) a židlí 

jsou po výměně zkoušeného žáka ošetřeny dezinfekcí 

 v průběhu ústní zkoušky musí mít všichni zúčastnění nasazenu ochranu úst a nosu 
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Organizační pokyny - testování 

 

Termíny testování - didaktické testy 

Testování před didaktickými testy z Českého jazyka a literatury, Anglického jazyka  

a Španělského jazyka proběhne 20. května 2021. 

4.TM 20. 5.  od 9.00 hod. 

4.OS 20. 5.  od 10.30 hod. 

 

Termíny testování – ústní zkoušky 

4.TM 28. 5.  od 9.00 hod. 

4.OS 4. 6.  od 9.00 hod. 

 

Testování probíhá v tělocvičně školy. Příchod na testování je ze dvora školy.  Žáci se řídí 

pokyny pedagogického dozoru.  

 

Postup v případě příznaků infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat infekci novým 

koronavirem. 

1) 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 (předseda zkušební komise u absolutoria) prominout. Potom má žák právo konat 

náhradní zkoušku v termínu stanovené prováděcím právním předpisem.  

2) 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. U ostatních typů zkoušek bude postup totožný. Situaci na místě 

řeší předseda zkušební komise ve spolupráci s ředitelem školy a v součinnosti se členy zkušební 

komise. 

 

 

 
V Prostějově, 13. 4. 2021 
 
Ing. Marek Moudrý, v.r.  

ředitel školy 
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