Desatero pro maturanty
(ústní i písemné zkoušky)
 Maturant sleduje pokyny a přichází do školy s dostatečným
předstihem před vlastní zkouškou (B2 a pracoviště Bílina otevřeny
od 7:00 hod.), používá ochranné pomůcky k zakrytí úst a nosu
(respirátor FFP2), před vstupem do budovy i v budově dodržuje
rozestupy 2m.
 Ke vstupu do budovy použije výhradně hlavní vchod, má povinnost
evidovat se prostřednictvím čipu.
 Podle harmonogramu se žák odebere nejkratší cestou do přidělené
učebny, při vstupu do učebny si žák umyje a vydezinfikuje ruce.
V učebně musí používat ochranné pomůcky pro zakrytí úst a nosu
a zachovává určené rozestupy.
 Před administrací v učebně nebo před ústní zkouškou dle
harmonogramu odevzdá potvrzení o negativním testování na
přítomnost COVID-19 resp. podstoupí AG test dle harmonogram viz
poznámka níže.
 Při administraci zkoušky se prokáže průkazem totožnosti, používá
výhradně vlastní psací potřeby a pro didaktický test z matematiky
vlastní povolené pomůcky.
 Při opuštění učebny žák používá ochranné pomůcky pro zakrytí úst
a nosu, využívá sociální zařízení v příslušném podlaží. Žádáme
žáky, aby se zbytečně nezdržovali ve společných prostorách školy.
 DT i ústní zkoušky probíhají bez slavnostního zahájení dle rozpisu
na B2 a na pracovišti Bílina, mezi zkouškami se žáci zdržují
v určené místnosti. Vstup bude umožněn pouze žákům dle rozpisu
zkoušení po prokázání skutečností dle poznámky.
 Před začátkem ústní zkoušky žák, který vstoupí do maturitní
místnosti, provede dezinfekci rukou, poté vylosuje maturitní otázku
a začne s přípravou. Využití ochranných pomůcek pro zakrytí úst a
nosu (respirátor FFP2) v průběhu ústní zkoušky je povinné.
 Slavnostní předávání maturitních vysvědčení se ruší. Ročníková
vysvědčení budou předána třídním učitelem po ústní zkoušce.
Termíny pro předání maturitních vysvědčení jsou určeny pro třídy
O. A, a 4. A dne 10. 6., pro třídy 4. B, a 4. S dne 17. 6. 2021.
Prostory budou určeny. Termín pro předání maturitních vysvědčení
pro třídu O. G je v pátek 11. 6. 2021. Před převzetím vysvědčení
žáci odevzdají čip od budovy a šatní skříňku.

Poznámka:
Podmínkou účasti na ústní maturitní zkoušce je písemný doklad, že žák:
 absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-

2 s negativním výsledkem nebo

 absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru

SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo

 má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČT o provedeném očkování

proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky
v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku
uplynulo nejméně 14 dnů, nebo od aplikace první dávky očkovací látky
v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů,
nebo



prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba
izolace podle platného mimořádného opatření MZ ČR a od prvního pozitivního
POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s neuplynulo
více než 90 dnů.

Pokud se žák neprokáže výše zmíněným dokladem:
 podstoupí test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 v budově školy dle

harmonogramu ve stanovené učebně před zahájením dopoledního nebo
odpoledního zkušebního bloku.

