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Pravidla pro maturanty – PROSÍM, SEZNAMTE SE S NIMI A
PRAVIDLA DODRŽTE, AŤ JE ZAJIŠTĚN PLYNULÝ CHOD
ORGANIZACE MZK!!!
Pravidla jsou vydaná pro maturanty a maturující jak u ústních, ale i DT
1. Všichni sledujte emaily, Školu online, web školy – Aktuální info a složku Covid na webu.
2. Na zkoušky choďte včas, s časovým předstihem a myslete na to, že se budete testovat.
3. Testovací časy dodržte dle info od TU.
4. Ve škole používejte respirátor FFP.
5. V budově se snažte dodržovat rozestupy 2m.
6. Po vstupu do budovy použijte nejkratší cestu do učebny.
7. Při vstupu do učebny si dezinfikujte ruce.
8. Ve třídě dodržujte rozestupy a nesundávejte respirátor.
9. Na zkoušku si doneste OP, Pozvánku a psací potřeby. Psací potřeby bude používat výhradně své!!!
10. V případě nutnosti WC, používáte WC na patře, kde máte učebnu.
11. V rámci možností se nezdržujte v prostorách školy, používejte venkovní prostor.
12. U ústní MZK při vstupu do místnosti před losováním používejte dezinfekci.
13. Plánované rozdání ročníkového vysvědčení – 25.5. v 11:15 ve své kmenové třídě s TU. – po DT ČJ
14. Plánované předání maturitního vysvědčení – 16.6. od 15:00 v děkanském chrámu – Most.
15. Před ústní maturitní zkouškou je potřeba se prokázat písemným dokladem, že žák:
-

absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV2 s negativním
výsledkem nebo

 absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním
výsledkem nebo
 má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČT o provedeném očkování proti onemocnění COVID-
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19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o
léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dnů, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě
jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
 prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného
mimořádného opatření MZ ČR a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru
SARS-CoV-2 s neuplynulo více než 90 dnů.
Pokud se žák neprokáže výše zmíněným dokladem:
 podstoupí test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 v budově školy dle harmonogramu ve stanovené
učebně před zahájením dopoledního nebo odpoledního zkušebního bloku v prostoru kantýny a to vždy
alespoň 1 hodinu před začátkem dopolední nebo odpolední části ústní MZK
Žádám TU, aby informovali své žáky o těchto pravidlech.
Pravidla jsou vyvěšená na webu školy a byla zaslána na email rodičům i studentům.

V Mostě 17.5.2021

Ing. Vladimíra Ilievová
Ředitelka školy

