
 

                 Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787  

 

 

Organizační pokyny v souvislosti s epidemií virového infekčního onemocnění SARS CoV-2  

 

Tyto pokyny jsou určeny pro žáky 4. ročníku – maturanty, kteří se účastní ústních maturitních zkoušek ve 

dnech 9. až 19. června. Prosím o jejich důkladné přečtení a dodržení veškerých ustanovení. 

 

Termíny ústních maturitních zkoušek:  

 L4. - 9. - 12. června  

 S4.C - 9. - 12. června 

 S4.B - 15. - 18. června 

 S4.A - 15. - 16. června 

 Z4. - 17. - 19. června 

Podrobný rozpis ústních zkoušek všech tříd je zveřejněn na webu školy v sekci Rychlá navigace, záložka Maturita 

2020. 

Než půjdete do školy 

 Nezapomeňte si s sebou vzít vlastní psací potřeby, 2 roušky nebo jiné ochranné prostředky dýchacích cest na 

zakrytí nosu a úst (ústenku, šátek, šál) a sáček na uložení roušky. 

Příchod ke škole a pohyb před školou  

 Každý žák se na své zkoušky dostaví k hlavnímu vchodu školy min 30 min před losováním. 

 Před školou je nutné dodržovat odstupy 2 m a mít zakrytá ústa a nos.  

 Vstup do budovy školy 

 Při vstupu do školy a v celé budově školy má každý žák povinnost řídit se pokyny zaměstnanců školy. 

 Každý žák při vstupu do budovy odevzdá (popř. vyplní) Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového 

infekčního onemocnění, pokud toto prohlášení již dříve neodevzdal.   

 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 

budovy školy vstoupit.  

 Všichni žáci nosí ve společných prostorách školy roušky a pohybují se pouze nejkratší cestou od vstupu 

k učebně, učebně určené na přípravu a na toaletu. 

V budově školy  

 Žáci se pohybují po škole plynule. Od vstupu jdou přímo do příslušné učebny, příp. na toaletu. Neshromažďují 

se a dodržují rozestupy 2 m. 

 Před opuštěním učebny si všichni žáci na celou dobu mimo učebnu nasadí roušky. 

 Po použití WC si žáci umyjí ruce (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem), použijí dezinfekci a 

jednorázový papírový ručník pro bezpečné osušení rukou.  

V učebně, kde se konají zkoušky  

 Při každém příchodu do učebny musí každý žák použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí 

rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).  

 Pokud je v učebně přítomna zkušební komise a žák je usazen v lavici, nemusí mít nasazenou roušku. Vždy je 

nutné počkat na pokyn.  

 Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.  

 Učebny budou v době před i v průběhu zkoušek intenzivně větrány, větrání zajišťují zaměstnanci školy, nikoli 

žáci sami. 



 
Co dělat v případech, kdy zkoušený žák má příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat 

infekci novým koronavirem  

Žák má před zkouškou příznaky infekce dýchacích cest:  

 Pokud žák má konat příslušnou maturitní zkoušku 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 svoji nepřítomnost řádně omluví 

nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky řediteli školy. Potom má žák právo konat náhradní 

zkoušku v termínu stanoveném prováděcím právním předpisem.  

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, situaci na místě řeší předseda maturitní komise v součinnosti s ředitelem školy.  


