Maturitní zkoušky SOŠ LIVA MOST 2019/2020 – jarní termín
(změna dle § 22 Zákona č. 135/2020 Sb. a Vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020)
Uzavření klasifikace Společná část MZ
Profilová část MZ
Profilová část MZ
Společná část MZ
Třída
za závěrečný ročník blok didaktických testů (DT) ČJL a CIJ nebo MAT
praktická zkouška
písemná zkouška
Profilová část MZ
(Jednotné zkušební schéma – CERMAT)
z odborných předmětů
z odborných předmětů
ústní zkoušky*

DPO 3

EPT 3

do 18.5.2020

do 18.5.2020

So 6.6.2020
od 8:00 hod.,
nejdéle 300 min.
(UCT)

Po 8.6.2020
od 15:00 hod.,
nejdéle 90 min.
(PRV)

So 20.6.2020

So 6.6.2020
od 8:00 hod.,
nejdéle 300 min.
(PT – TEM, TMŘ)
(PE – ESP, ELN, VEE)

---

So 13.6.2020

Čas zahájení přípravy zkoušky v učebně je nejzazším termínem
přítomnosti žáků ve zkušebních učebnách. Pokud se žák dostaví
do učebny po tomto termínu, je zadavatel zkoušky oprávněn
žáka z konání zkoušky vyloučit. S sebou OP!
S výjimkou psacích potřeb smí žák používat pouze povolené
pomůcky (viz příloha str. 2)

So 6.6.2020
od 8:00 hod.,
nejdéle 300 min.
(PKA)

Po 8.6.2020
od 15:00 hod.,
nejdéle 90 min.
(PRV)

Ne 21.6.2020

DT: maturanti je obdrží mailem nejpozději 7 dnů po jejich
konání, tj. v období 8. a 9. 6. 2020
Opravené DT získají maturanti na základě registrace do
VPŽ. Přístupový kód je na výpisu z přihlášky z prosince
2019 a na pozvánce k DT a PP.

nejpozději v den konání
ústních zkoušek
příslušné třídy

nejpozději v den konání
ústních zkoušek
příslušné třídy

v den konání
ústních zkoušek

Po 1.6.2020
MAT DT - od 8:00 hod.
ANJ DT - od 13:00 hod.
Út 2.6.2020
ČJL DT - od 8:00 hod.
NEJ DT - od 13:00 hod.
RUJ DT - od 13:00 hod.
Pozvánky obdrží maturanti mailem.

VSČ 5

do 18.5.2020

Výsledky budou známy:

K průběhu jednotlivých částí MZ budou vydány samostatné organizační pokyny.
* Přesný čas společného zahájení a den a hodina konání ústních MZ pro třídu a konkrétního žáka (ROZPIS ÚSTNÍCH MZ) bude zveřejněn po projednání s předsedy maturitních zkoušek na www. livamost.cz.
Pozvánky k profilovým písemným, praktickým a ústním MZ nebudou rozesílány.
Poznámka: Změna termínů profilových! zkoušek vyhrazena
V Mostě, 7.5.2020
Mgr. Alice Linková, ŘŠ, v. r.

Příloha 1: hygienická opatření pro konání maturitních zkoušek 2020
Příloha 2: povolené pomůcky při společné a profilové části maturitních zkoušek 2020
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Příloha 1: hygienická opatření pro konání maturitních zkoušek 2020

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ PRO KONÁNÍ MATURITNÍCH ZKOUŠEK 2020

Pohyb žáků, spojený s účastí na vykonání maturitní zkoušky se řídí těmito principy:
Příchod ke škole a pohyb před školou
Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů:
 V souladu s pozvánkou či oznámením školy se žák dostaví na zkoušku ve stanovený čas.
 Žáci z rizikových skupin se mohou dostavit na zkoušku o 30 minut dříve, než je čas uvedený v pozvánce či oznámení.
 Před školou dodržovat odstupy 2 m v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
 Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu 1,2.
 Pokud je to nutné, rozvrhnout časy příchodu žáků tak, aby v jeden čas k budově školy dorazilo současně méně lidí.
 Pokud není možné organizovat shromáždění do skupin před budovou školy, je nezbytné zajistit průběžný příchod žáků a jejich plynulý přesun do tříd.
1 Za

ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) se v celém materiálu považuje nejenom rouška, ale i ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.
pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst (mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví viz webové stránky www.mzcr.cz).

2 Uvedené neplatí

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení
 Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Do budovy školy lze vpustit i další osoby, které se v rámci zásady veřejnosti ústních
zkoušek maturitních zkoušek těchto zkoušek chtějí účastnit; tyto osoby jsou však povinny dodržovat všechna stanovená hygienická opatření stanovená školou (včetně
podpisu čestného prohlášení).
 Žáci odevzdají při vstupu do budovy čestné prohlášení. 
 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.
 Všichni žáci, zaměstnanci školy i další osoby nosí ve společných prostorách roušky3.
 Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky.
 Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
3 Uvedené neplatí

pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst (mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví viz webové stránky www.mzcr.cz).

V budově školy
 Je nezbytné zajistit průběžný příchod žáků a jejich plynulý přesun do tříd.
 Žáci z rizikových skupin budou vpuštěni do tříd jako první.
 Přestávku mezi jednotlivými zkouškami či testy se doporučuje trávit na školním pozemku, venku. Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí
roušky1. V případě nepříznivého počasí budou využity i prostory chodeb.
 Toalety musí být vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné
osušení rukou.
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Škola zajistí dostatečné množství dezinfekce.
Nádoba na dezinfekci s dávkovačem a jednorázové papírové ubrousky pro bezpečné osušení rukou jsou umístěny do místnosti určené pro izolaci osoby s podezřením na
nákazu COVID 19.
Dezinfekční prostředky na ruce jsou přidělovány do tříd.
Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).
Úklidový personál musí být informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě průběžného čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.
Důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí, musí být prováděno nejméně jednou denně.
Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, musí být prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice
a počítačové myši, místa k sezení ve společných prostorách). Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům.
Odpadkové koše se kontrolují průběžně; vyprázdněny musí být minimálně jednou denně.

Písemné zkoušky, praktické zkoušky a didaktické testy
 Písemné zkoušky, praktické zkoušky nebo didaktické testy probíhají obdobným způsobem organizace jako v předchozích letech.
 Vždy po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 Je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě a po dobu konání zkoušek bude dodržen totožný zasedací pořádek.
 Žáci z rizikových skupin budou v místnosti, kde probíhá zkouška, rozsazeni přednostně na místa nejdále od dveří a pokud možno u oken.
 Po dobu, kdy jsou žáci usazeni v lavicích, nemusí mít nasazenou roušku; po tuto dobu nemusí mít roušku nasazenou ani přítomný pedagog.
 Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.
 Je nutné zajistit takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet doporučený odstup mezi žáky – 2 m (nejméně 1,5 m).
 Každá třída je před a po bloku testů vyvětrána.
 V souladu s § 74 odst. 5 školského zákona z důvodu ochrany zdraví se přítomnost veřejnosti nepřipouští.
Ústní zkoušky
 Vždy po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 Maximální počet osob ve třídě je 15. V místnosti, kde probíhá ústní zkouška, jsou přítomni zejména členové zkušební komise, zkoušený žák a připravující se žák.
Dále mohou být při ústní zkoušce maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a absolutoria přítomni v rámci zásady veřejnosti ústní zkoušky další osoby splňující
stanovené hygienické požadavky, nejvýše však do počtu 15 osob. Prostor pro účast veřejnosti by měl být vymezen ve větším odstupu než 2 m, pokud je to možné.
 V průběhu ústní zkoušky nemusí žáci ani členové zkušební komise či přítomní pedagogové nosit roušku 4.
 Pro ústní zkoušky je vhodné zachovat rozestup 2 m (nejméně 1,5 m). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.
 Při volbě otázek je nutné dodržet zvýšený hygienický standard (např. rukavice nebo dezinfekce čísel).
 Během zkoušky používá žák vlastní psací potřeby a slovníky.
 V případě předmětů, které používá větší počet osob, musí být prováděno čištění a ošetřování častěji než standardně, a to tak, aby nedošlo k jejich poškození.
 Každá třída je každou hodinu vyvětrána (minimálně po dobu 5 min) a povrchy lavic (stolů) a židlí jsou po výměně zkoušeného žáka ošetřeny dezinfekcí.
4 Toto se týká pouze členů zkušební komise, zkoušeného a připravujícího se žáka.
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Osoby s rizikovými faktory
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
 Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 Porucha imunitního systému, např. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), při protinádorové léčbě, po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
 Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny
Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné
domácnosti.
Před prvním vstupem do školy žák předkládá toto podepsané prohlášení:
 písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
 písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
Žák, který spadá do vymezené rizikové skupiny, má právo přijít na písemnou a praktickou zkoušku dříve než ostatní uchazeči a bude přednostně vpuštěn do budovy a usazen
tak, aby byla v maximální míře zajištěna jeho ochrana zdraví, tedy co nejdále ode dveří a co nejblíže k oknu. Stejně tak by měl žák opustit místnost mezi posledními
a maximálně tak omezit interakci s ostatními.
U ústních zkoušek by měli být žáci, kteří spadají do rizikové skupiny, přednostně vyzkoušeni a co nejdříve po zkoušce by měli opustit budovu školy.
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 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 svoji nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3
pracovních dnů od termínu konání zkoušky ředitelce školy; nedodržení stanovené lhůty může v závažných případech ředitelka školy prominout. 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.
 Situaci na místě řeší ředitel školy v součinnosti se členy zkušební komise.
 Pro tyto případy je účelné mít vyčleněný vhodný prostor.
 O této situaci ředitelka školy informuje spádovou hygienickou stanici.
 Tato skutečnost se uvede do protokolu.
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Žák svoji nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky ředitelce školy; nedodržení stanovené lhůty může v závažných
případech ředitelka školy prominout. Potom má žák právo konat náhradní zkoušku v termínu stanovené prováděcím právním předpisem.

Co dělat v případě, že zaměstnanec školy patří do rizikové skupiny
Do rizikové skupiny patří zaměstnanec školy, který osobně naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije
ve společné domácnosti.
Doporučuje se, aby zaměstnanci zvážili tyto rizikové faktory, pokud se na ně vztahují, a v případě přítomnosti ve škole pak věnovali zvýšenou pozornost při ochraně svého
zdraví.
Ředitelka školy zajistí důsledné dodržování hygienických doporučení pro provoz školy a organizaci pobytu žáků ve škole.
Zaměstnanci, včetně zaměstnanců náležejících do rizikové skupiny, i nadále plní pracovněprávní povinnosti vyplývající z pracovněprávního vztahu.
Je-li to organizačně možné, může ředitelka školy zaměstnancům patřícím do rizikové skupiny, kteří přichází při výkonu práce do přímého kontaktu s větším množstvím
dalších osob, umožnit na jejich žádost úpravu způsobu výkonu pracovních povinností, v případě maturitních zkoušek je vybavit efektivnějšími ochrannými pomůckami.
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Příloha 2: povolené pomůcky při společné a profilové části maturitních zkoušek 2020

SEZNÁMENÍ ŽÁKŮ S MOŽNOSTMI POUŽITÍ POVOLENÝCH POMŮCEK
Povolené pomůcky (vyjma psacích potřeb) ke zkouškám společné části MZ 2020:
Český jazyk a literatura
didaktický test - žádné pomůcky
ústní zkouška - žádné pomůcky
Matematika
didaktický test - matematické, fyzikální a chemické tabulky, rýsovací potřeby (tužka, guma, pravítko, trojúhelník s ryskou, úhloměr a kružítko), kalkulátor bez grafického
režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů. Kalkulačka nesmí vykreslovat grafy, nesmí zjednodušovat algebraické výrazy obsahující proměnnou a nesmí ani počítat
kořeny algebraických nebo jiných rovnic. Kalkulačka by měla naopak zvládat všechny početní (aritmetické) operace (sčítání, odčítání, násobení dělení, umocňování a
odmocňování), měla by počítat hodnoty elementárních funkcí (sinus, kosinus a tangens, logaritmus) a k hodnotám těchto funkcí nalézt argument (resp. hodnoty inverzních
funkcí). Toleruje se mnoho dalších funkcí kalkulaček, např. práce se zlomky, částečné odmocňování (tedy úpravy aritmetických výrazů pouze s čísly), převody úhlů, výpočet
faktoriálů a kombinačních čísel, statistické funkce apod. Nelze použít programovatelný kalkulátor.
Cizí jazyky
didaktický test - žádné pomůcky
ústní zkouška - slovník
V povolených publikacích nesmí být žádné vpisky. Použití jakékoli jiné než povolené pomůcky (mobilní a jiná elektronická zobrazovací zařízení, tj. mobilní telefony,
notebooky, netbooky, smartbooky, PDA, tablety, čtečky elektronických knih, audio přehrávače, PMC, MID, speciální hodinky s možností nahrání dat aj.) či další formy
nesamostatné práce (napovídání, opisování, využívání tzv. „taháků“ apod.) jsou přísně zakázány a bude na ně nahlíženo jako na hrubé porušení pravidel maturitní
zkoušky.
DOPORUČENÍ MATURANTŮM: Povolené učební pomůcky k didaktickým testům si obstarejte s předstihem, abyste každý měl/a své. Pomůcky budete předkládat ke
kontrole zadavateli, zda splňují náležitosti a neobsahují nepovolené vpisky. Dále budete potřebovat kvalitní propisovací tužku, která píše modře nebo černě, dostatečně
silně a nepřerušovaně. Nehodí se čínské pero, fixy, gumovací pera. V učebně bude k dispozici jedna náhradní sada pomůcek.
S sebou ke všem částem MZ (i ústním) budete potřebovat OBČANSKÝ PRŮKAZ!!! V učebně budete odkládat na určené místo tašky, vypnuté mobilní telefony a jiná
elektronická zařízení a další osobní věci …
Povolené pomůcky (vyjma vlastních psacích potřeb) ke zkouškám profilové části MZ 2020:
DPO 3:
EPT 3 (PT):
Právo, Ekonomika podniku – žádné pomůcky
Technická mechanika, Technická měření – strojnické tabulky, kalkulačka, rýsovací potřeby
Účetnictví – kalkulačka
Technologie, Technologie montáží a oprav – strojnické tabulky
VSČ 5:
EPT 3 (PE):
Veřejná správa, Právo – žádné pomůcky
Elektrické stroje a přístroje, Elektronika a Výroba, rozvod a užití elektrické energie – elektrotechnické
Písemná komunikace a administrativa – kalkulačka
tabulky, kalkulačka, rýsovací potřeby
Automatizace, Základy elektrotechniky – žádné pomůcky

Stránka 6 z 6

