
Pokyny pro žáky SZŠ k PMZ – Zdravotnický asistent            

jarní zkušební období 2019/2020 

1) K praktické maturitní zkoušce se žák dostaví ve stanovený termín dle 

harmonogramu PMZ pro příslušné zkušební období. Aby nedocházelo ke 

shlukování osob před učebnami, žáci dodržují časový harmonogram týkající 

se své osoby. Po skončení PMZ žák opustí učebnu a v nejbližší možné době 

opouští i budovu školy.  

 

2) Po vstupu do budovy školy se žák řídí pokyny vycházející z manuálu MŠMT o 

ochraně zdraví na středních školách v průběhu maturitních zkoušek, se kterými 

je předem seznámen. (zodpovídá TU, umístění na webu školy) 

 Dále se žák řídí pokyny ŘŠ pro příslušné zkušební období. 

 Při vstupu do školy odevzdá vyplněné čestné prohlášení o neexistenci 

virového infekčního onemocnění. 

 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. 

 Žák odchází v době od 7.45 – 7-55h. do přípravné učebny (dle rozpisu), kde 

čeká na příchod zkušební maturitní komise. Žák sedí ve své lavici (dodržuje 

2 m rozestupy, v roušce). 

 V přípravné učebně proběhne v době od 8.00 – 9.00h. zahájení PMZ, 

losování maturitní otázky a zpracování kazuistiky. 

 V 9.00h. žák odevzdá zpracovaný pracovní list a dle rozpisu postupně 

odchází do odborné učebny dle pokynů členů maturitní komise. 

 Ostatní žáci (čekající na praktickou část PMZ v odborné učebně) buď 

setrvávají v přípravné učebně, nebo odchází ven. Dle doporučení MŠMT je 

vhodné trávit volný čas před zkouškou venku. Zde se samozřejmě žáci 

neshromažďují a dodržují bezpečnostní pravidla. 

 Žák před přípravnou i odbornou učebnou dodržuje minimálně 2m rozestupy, 

nezdržuje se v jiných prostorách školy a nikde se neshlukuje. 

 

3) Během PMZ žák používá ochranný oděv (bílé tričko, přezůvky, jmenovka). 

Převléká se v šatně pro žáky SZŠ. Dále používá veškeré ochranné pomůcky 

vycházející z manuálu MŠMT o ochraně zdraví na středních školách v průběhu 

maturitních zkoušek (povinná je rouška a ochranné rukavice při losování 

zadání v přípravné učebně, při praktické zkoušce v odborné učebně.) Při 

vstupu do učebny si žáci dezinfikují ruce, doporučuje se i předchozí umytí rukou 

(důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem) a nasazují si gumové 

rukavice. 

 Žáci i učitelé budou mít roušku ve společných prostorách i v učebně, kde 

probíhá PMZ. 

 Pokud to charakter praktické zkoušky umožňuje, doporučuje se zachovat 

rozestup 2m (nejméně 1,5m), pak při praktické zkoušce nemusí žáci ani 

pedagogové nosit roušku. Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při 



skupinové práci) musí se roušky nosit. (zde k bližšímu kontaktu 

dochází, rouška je tedy povinná) 

 Při praktických zkouškách maturitní zkoušky se v souladu s §74 odst. 5 

školského zákona z důvodu ochrany zdraví veřejnost nepřipouští.  

 Při realizaci praktické zkoušky je nutné dodržovat také zvýšené 

hygienické podmínky aktuálně stanovené pro provoz jednotlivých 

pracovišť dle druhu vykonávané činnosti. 

 Je potřeba dbát na to, aby mezi žáky navzájem a dalšími osobami 

účastnícími se praktické zkoušky, docházelo ke kontrolovanému 

předávávání pomůcek a jiných nástrojů s možným využitím dezinfekce.  

 Místnost, kde praktické maturitní zkoušky probíhají, musí být pravidelně 

větrána (minimálně po dobu 5 minut každou hodinu) a povrchy stolů, židlí 

a pracovní povrchy se po výměně zkoušeného žáka dezinfikují. Maturitní 

komise zajistí koordinaci s úklidem. 

 

4) Žáci z rizikových skupin jsou vyzkoušeni přednostně. Žák tuto 

skutečnost oznámí maturitní komisi před zahájením maturitní zkoušky. 

 

5) K praktické maturitní zkoušce si s sebou dále žák přinese psací potřeby. 

Veškeré dokumenty obdrží žák v učebně, kde praktické maturitní zkoušky 

probíhají.  

 

6) Žák dodržuje harmonogram PMZ pro příslušné maturitní období.  

 

 

Vypracovala:  

Mgr. Ilona Jančová – vedoucí učitelka praktického vyučování oboru Zdravotnický 

asistent, Zdravotnické lyceum 

V Plzni dne: 18. 5. 2020 


