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OCHRANA ZDRAVÍ V PRŮBĚHU MATURITNÍCH ZKOUŠEK JARO 2021 

 

 Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je:  

- negativní test a žádné příznaky onemocnění COVID-19.  

            

• Pro účast žáků nebo studentů na maturitní zkoušce (MZ), členů zkušební komise i 

dalších osob 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.  

 

Testování pro účely maturitní zkoušky  

 

• Žák nebo student, člen zkušení komise i ostatní osoby musí jako podmínku pro osobní 

přítomnost na zkoušce předložit potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněn v 

posledních 7 dnech.  

• Testování na onemocnění COVID-19 žákům přihlášeným ke konání maturitní zkoušky 

má povinnost umožnit SŠ, v níž žák tuto zkoušku koná.  

• Pro jiné osoby tuto povinnost nemá, ale bude praktické se dohodnout se členy komise 

apod. na způsobu provedení testování ve škole nebo na způsobu doložení výsledku 

testu předem. Ve vztahu k veřejnosti však může škola požadovat vždy doložení 

výsledku testu z odběrového místa (nebo doložení náhradních způsobů splnění 

povinnosti) a nemusí jim testování poskytovat.  

• Pro členy zkušebních komisí, kteří jsou zároveň zaměstnanci dané školy, platí 

mimořádné opatření o testování zaměstnanců škol, a tedy povinnost školy testování 

zajistit. Pokud by zaměstnanec přicházel z home office, tak je potřeba pamatovat na 

jeho testování.  

• V případě pozitivního výsledku testování musí ředitel školy aktuálně řešit se členem 

zkušební komise možnosti uskutečnění příslušné zkoušky, tj. přesunutí zkoušky do 

náhradního termínu, výměnu člena zkušební komise.  

• V případě onemocnění nebo pozitivního výsledku testování předsedy zkušební komise 

je tato situace řešena s místně příslušným Krajským úřadem (KÚ). Do doby jmenování 

nového předsedy zkušební komise KÚ zastupuje předsedu místopředseda, který byl 

jmenován ředitelem školy. U ostatních členů zkušební komise je náhrada za 

nemocného člena komise v kompetenci ředitele školy.  

• V případě realizace praktické zkoušky na pracovišti zaměstnavatele má škola povinnost 

zajistit testování žáků a svých zaměstnanců. Toto testování může škola zajistit i 

prostřednictvím zaměstnavatele, na jehož pracovišti se zkouška koná. V takovém 

případě škola dodá zaměstnavateli preventivní testy.   
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• Pozitivní výsledek testu žáka před konáním společné části maturitní zkoušky je 

důvodem k možnosti konání společné části maturitní zkoušky v mimořádném termínu. 

V případě konání ostatních zkoušek může pozitivní výsledek testu sloužit k omluvení 

účasti žáka a konání zkoušky v náhradním termínu. Doklad o pozitivním výsledku testu 

se přikládá k omluvě účasti žáka na zkoušce.  

 

Možnosti nahrazení potvrzení o provedeném testu u maturitních zkoušek 

• Potvrzení o provedeném testu může být nahrazeno:  

a) 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,  

b) 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,  

c) 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 dnů.  

   

Žák má před zkouškou příznaky infekce dýchacích cest:  

• Pokud žák má konat příslušné zkoušky 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 střední školy svoji nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 

pracovních dnů od termínu konání zkoušky řediteli školy.  

Potom má žák právo konat náhradní zkoušku v termínu stanovené 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 u maturitní zkoušky viz § 25 odst. 2 

vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních 

školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. U ostatních typů zkoušek 

bude postup totožný.  

• Situaci na místě řeší předseda zkušební komise ve spolupráci s ředitelem školy a v 

součinnosti se členy zkušební komise.   
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K předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění je zařízení pro výchovu a vzdělávání 

povinno zajistit na základě zákona o ochraně veřejného zdraví oddělení dítěte nebo 

mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a 

zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby.  

    

  

 

Žďár nad Sázavou 

22. 4. 2021 

 

Irena Krábková 
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