
PODMÍNKOU PRO UMOŽNĚNÍ ÚČASTI ŽÁKA NA ZKOUŠCE JE:  

 negativní test – TESTOVAT SE BUDE PŘÍMO VE ŠKOLE PŘED PRAKTICKOU ZKOUŠKOU 

 žádné příznaky onemocnění COVID-19 

 

TESTOVÁNÍ MŮŽE BÝT NAHRAZENO: 

 dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula 

u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od 

prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru 

SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní  

 dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-

CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly 

provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného 

opatření k provádění testů  

 certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR 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 dní, nebo od aplikace první dávky 

očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní 

 

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. 

 

MÍSTO KONÁNÍ: 

třída 4.A – budova Revoluční 92, vchod ze dvora, prosklené dveře, učebny 2.C a 3.C (přízemí) 

třída 4.B – budova Revoluční 92, hlavní vchod, učebny UE a 3.B (2. patro) 

třída 4.C – budova Nádražní 10, učebny 1.B a 1.C (přízemí) 

 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: 

Všichni žáci budou mít v prostorách školy nasazený respirátor FFP2, který bude zakrývat dýchací cesty 

(ústa i nos) a bude nasazen po celou dobu pobytu ve škole i v průběhu maturitní zkoušky. Po vstupu 

do budov nebudete používat šatny a před vstupem do tříd si dezinfikujete ruce. Na třídách budou 

vyvěšené seznamy žáků. Žáci sedí v lavicích za sebou podle seznamu, v řadě blíže k oknu. První student 

v seznamu sedí v lavici u katedry. 

Před samotnou zkouškou proběhne od 9.30 hodin testování studentů na koronavirus ve třídách, kde 

hned po testování začne administrace zkoušky a samotná zkouška bude zahájena v 10.00 hodin.  

Pokud se žák dostaví do třídy po zahájení testování (po 9.30 hodin), je zadavatel zkoušky oprávněn 

žáka ze zkoušky vyloučit.  

 

PŘED ZKOUŠKOU: 

Před zahájením zkoušky odložíte daňové zákony na volnou část lavice a zadavatel po zahájení zkoušky 

zákony postupně překontroluje. V zákonech nemohou být vepsané žádné texty ani vzorce. Pokud učitel 

takové informace v zákoně najde, nebude ho žák u zkoušky smět používat a dostane k nahlédnutí 

zákon školní. 

 



Žáci smí u zkoušky používat pouze povolené pomůcky: 

 modře píšící propiska 

 tužka, zvýrazňovače, barevné tužky 

 kalkulačka 

 pravítko 

 daňové zákony po kontrole 

 účetní osnova (součást zadání zkoušky) 

 

BĚHEM ZKOUŠKY  

Během maturitní zkoušky mohou žáci jíst i pít, jídlo však je umístěno na vedle stojící židli, nikoli na 

lavici. Jídlo si nachystáte před zahájením zkoušky. 

Všichni vypnou mobilní telefony, uloží je do tašek, tašky pak uloží v místnosti tak, aby byly co nejblíže 

dveřím (při dřívějším odchodu nebude nikdo rušit pracující studenty). 

Podle náročnosti zadání je stanovena délka zkoušky na 240 minut. Časy jsou zapsány na tabuli. 10 

minut před koncem dozorující učitel ohlásí zbývající čas. 

Žáci s uzpůsobenými podmínkami zkoušky mají čas navýšen o 25 %, tj. o 60 minut.  

Žáci píší své odpovědi (včetně postupů, výsledek bez postupu nebude uznán) do záznamového archu 

(modrou propiskou, tužkou pouze grafy, jinak dle pokynů u otázek). Pokud na odpověď nestačí 

vymezený prostor, využijí prázdné rubové strany a šipkou naznačí pokračování. 

V každé třídě je k dispozici 1 školní daňový zákon k nahlédnutí, účetní osnovu (čistou) obdrží žáci 

zároveň se zadáním maturitní práce. 

Použití jiných než povolených pomůcek (např. mobilní telefon, tablet aj.) či další formy nesamostatné 

práce (napovídání, opisování, použití taháků) jsou přísně zakázány a bude na ně nahlíženo jako na 

hrubé porušení pravidel maturitní zkoušky a žák bude ze zkoušky vyloučen. 

Žáci nesmí odkládat svou zkušební dokumentaci na druhou, neobsazenou část lavice. 

Můžete během zkoušky 2x opustit učebnu z důvodu odchodu na toaletu, doba opuštění učebny cca 

5 minut. Při odchodu žák odevzdá všechny listy zadavateli a jeho odchod i příchod je zapsán do 

Protokolu o průběhu zkoušky. 

PO UKONČENÍ ZKOUŠKY 

Jakmile žák ukončí svoji práci, odevzdá zadavateli záznamový arch a podepsanou úvodní stránku – 

zadavatel zkontroluje kompletnost zadání a jméno zapsané na přední straně. 

Poté žáci opustí budovu školy. 


