
Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové-Kukleny, Pražská 68 

Podmínky pobytu žáků  ve škole v době praktických a ústních maturitních zkoušek  10. – 19. 6. 2020 

Příchod ke škole a vstup do školy 

- Žáci přicházejí do školy dle zveřejněného časového harmonogramu maturitních zkoušek 

- před vchodem do školy si žáci nasadí roušky 

- žáci vstupují do budovy školy hlavním vchodem  

- před vchodem do školy se žáci neshromažďují, do školy vstupují jednotlivě a dodržují dvoumetrové 

odstupy od jiných osob 

- do školy nesmí vstoupit žák s příznaky infekce dýchacích cest, zvýšenou tělesnou teplotou, kašlem, 

náhlou ztrátou chuti a čichu nebo jiným příznakem akutní infekce dýchacích cest 

- žáci po vstupu do školy použijí na ruce připravený desinfekční prostředek, odevzdají vyplněné a 

podepsané Čestné prohlášení a okamžitě odcházejí do určené učebny 

- šatny nejsou v provozu, v učebnách si mohou žáci odložit svrchní oděv 

- skupiny z jednotlivých učeben se nesmí ve škole potkávat. 

Pobyt v učebně před maturitní zkouškou 

- Při příchodu do určené učebny si žáci umyjí ruce a k osušení použijí jednorázový papírový ručník 

- v učebně se žáci posadí tak, aby byl zachován odstup alespoň 2 m od spolužáků  

- žáci si k maturitní zkoušce přinesou vlastní psací potřeby 

- při pohybu po chodbách školy používá žák roušku 

- žák má na dobu pobytu ve škole připravenu jednu čistou roušku  

- pro odkládání roušky má žák připravený sáček  

žáci využívají pouze toalety vyhrazené jejich skupině 

- na toaletách dodržují hygienické předpisy (mytí rukou a odstupy alespoň 1,5 m). 

Praktická maturitní zkouška 

- Před losováním praktických témat budou žáci každé skupiny seznámeni s podmínkami maturitní 

zkoušky a budou jim představeni členové maturitní komise 

- žáci si k přípravě na maturitní zkoušku přinesou vlastní psací potřeby 

- při příchodu do učebny, laboratoře, školní stáje, pitevny (dle vylosovaného tématu) si žáci umyjí ruce, 

případně použijí desinfekční prostředek 

- při losování témat dbají pokynů přítomných učitelů 

- pokud to charakter praktické zkoušky umožňuje, dodržují odstupy 2 m od ostatních osob 

- pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí žáci použít roušky popř. ochranné štíty 

- použité pomůcky budou vždy desinfikovány. 

Ústní maturitní zkouška 

- Při příchodu do učebny si žáci umyjí ruce, případně použijí desinfekční prostředek 

- při losování témat dbají pokynů přítomných učitelů 

- v učebně bude žákům přiděleno místo pro přípravu označené číslem, které použijí i při přípravě na 

další předměty  

- žáci si k přípravě na maturitní zkoušku přinesou vlastní psací potřeby 

- během zkoušky nemusí žáci používat roušku 

- pokud žáci projeví zájem, mohou mít k dispozici ochranný štít. 

Odchod ze školy 

- po vyhlášení výsledků maturitní zkoušky se žáci ve škole nezdržují ani v učebně, na chodbách školy 

nebo v prostoru před školou 

- žáci při odchodu dodržují dvoumetrové rozestupy. 

Výše uvedená pravidla jsou žáci povinni dodržovat. V případě porušování pravidel musí žák školu opustit. 


