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Ochrana zdraví ve středních školách v průběhu  maturitních zkoušek (MZ) 2020/2021 

 tento materiál se vztahuje na provozní podmínky středních škol pro vykonání maturitní zkoušky (MZ) 
 tento materiál stanoví pouze ty provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od standardních podmínek 

vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů.  
 obecně se uplatní mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví pro testování žáků ve školách.  

Část 1: Pohyb žáků, spojený s účastí na vykonání maturitní zkoušky se řídí těmito principy: 

Testování na přítomnost viru SARS-CoV-2;   Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je:  
a) negativní test a 
b) žádné příznaky onemocnění COVID-19 

c) pro účast žáků nebo studentů na maturitní zkoušce (MZ) platí, že před svojí osobní přítomností na zkouškách musí být také 
testováni na COVID-19 testem, který není starší 7 dnů.                                 

 

Tato skutečnost je stanovena v mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví a nelze jí nijak obejít. 
 

Část 2: Testování pro účely maturitní zkoušky 

1. Student, musí jako podmínku pro osobní přítomnost na zkoušce předložit potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněn 
v posledních 7 dnech.  

2. Testování na onemocnění COVID-19 žákům přihlášeným ke konání maturitní zkoušky má povinnost umožnit škola, v níž žák 
tuto zkoušku koná (Ag. test). Tuto možnost vám poskytneme, ale pokud splňujete některou z níže uvedených podmínek (více 
v části č. 3), je lepší vzhledem k nárůstu času, potvrzení splňující jinou podmínku doručit. 

3. Pro jiné osoby škola tuto povinnost nemá. Z důvodů, že žádný z maturantů nemá oprávnění ani potřebu mít k MZ asistenci, 
nebo jiný způsob podpory, ŘŠ rozhodnul zakázat přítomnost třetích osob v době konání všech částí MZ.  

4. Pozitivní výsledek testu žáka před konáním jakékoli části maturitní zkoušky je důvodem k možnosti konání této části 
v mimořádném, nebo náhradním termínu. V případě společné části /DT/ je to úředně stanovený termín /7. – 9. 6. ve spádové 
škole a v případě profilových zkoušek termín dle důvodu omluvy určí ředitel školy. Pozitivní výsledek testu slouží k omluvení 
účasti žáka a konání zkoušky v náhradním termínu. Doklad o pozitivním výsledku testu se přikládá k omluvě účasti žáka na 
zkoušce. V případě jiné omluvy se postupuje standardním způsobem /do 3 dnů ŘŠ/. 

 

Část 3: Možnosti nahrazení potvrzení o provedeném testu u maturitních zkoušek  
 

Možnosti nahrazení potvrzení mohou být tři, reálně ale  jen dvě: Pokud některou z podmínek splníte, nemusíte se testovat. 

a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle opatření 
MZDR a od prvního pozitivního antigenního testu nebo PCR testu neuplynulo více než 90 dní,  

b) dokladem o negativním výsledku antigenního testu na přítomnost SARS-CoV-2 nebo PCR testu na přítomnost viru CoV-2, které 
nejsou starší 7 dnů, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb.  

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování – tato varianta nepřipadá zatím u maturantů v úvahu 
 

Část 4: Jak budeme tuto záležitost realizovat na naší škole před zahájením jednotlivých zkoušek? 
 

a) Potvrzení v předstihu, nebo na místě: Pokud máte potvrzení od svého praktika o prodělaném COV19 v požadovaném                   
intelvalu-90dní, nebo potvrzení ne starší 7 dní o AgT nebo PCR testu, můžete ho zaslat skenem svému třídnímu na jeho mail. 
Lepší  ho bude přinést ke zkouškám první den, kdy zahajujete MZ a předložit doklad k vizuální kontrole na stanovišti ve 3. posch. 
 

b) Testování ve škole: Pokud žádný doklad nebudete mít, ani nic nepošlete mailem TU, budete se první den zkoušek muset samo 
testovat ve škole. Škola vám poskytne platný Agtest a v určeném místě a čase se otestujete. Výsledek? Negativní – odcházíte 
do příslušné učebny a konáte zkoušky. Pozitivní? Odcházíte okamžitě ze školy se záznamem o Agtestu, informujete vašeho 
praktika a máte povinnost provést PCR test. O jeho výsledku informujete TU a po dohodě s ŘŠ je vám stanoven mimořádný 
nebo náhradní termín příslušných zkoušek. 
 

c) Všechny činnosti jsou naplánovány na určitý stanoveny čas. Mimořádná doba a situace s sebou nesou i mimořádná opatření. 
Z těch, ale i z dalších podstatných důvodů, se kterými musíme počítat, jsme nuceni mít připraveny dvě časové varianty MZ. 

 
 

Podrobnosti o časovém sledu činností i vzhledem Cov-opatřením naleznete v časovém harmonogramu PČMZ 
 

 
Pro členy komisí i ostatní zúčastněné platí standardní hygienická opatření. Detailní obsah mimořádných opatření 
MŠMT i MZDR naleznete  - zde   

https://koronavirus.edu.cz/files/ochrana-zdravi-pz-mz-zz-abs-2021-final.pdf

