
MIMOŘÁDNÁ PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ 
K PRŮBĚHU KONÁNÍ ZKOUŠEK PO KMENI A ATESTAČNÍCH ZKOUŠEK 

 
 

V souladu se směrnicí děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity č. 1/2020 doporučujeme pro 

provádění kmenových zkoušek a atestačních zkoušek k prevenci vzniku a šíření onemocnění COVID-

19 následující opatření: 

Obecná protiepidemická doporučení 

1. Zkoušek se mohou účastnit pouze osoby bez projevů infekčního onemocnění, zejména dýchacích 

cest. V případě pochybností nebo i jako součást registrace studentů před začátkem zkoušky je 

možné použít bezdotykového měření teploty.  

2. Všechny osoby účastnící se zkoušek musí mít po celou dobu ústa i nos kryty ústní rouškou (s 

ohledem na opatření vlády a povinnost využívat ústní roušku mimo domov 

3. Během celého průběhu zkoušek je nutné se vyvarovat veškerých fyzických kontaktů, včetně 

podávání rukou.  

4. Během praktické zkoušky se studenti řídí pokyny zkoušejících. Použití ústních roušek může být v 

odůvodněných případech doplněno o další osobní ochranné pomůcky dle typu činností a intervencí 

v průběhu zkoušky (např. jednorázové rukavice, ochranné brýle, obličejový štít apod.). 

 

Volba místnosti pro shromáždění studentů a zkoušku z teoretických znalostí 

1. Místnosti jsou voleny tak, aby lékaři při čekání a během zkoušky nebyli v bezprostředním kontaktu 

s pacienty. Místnosti musejí být dostatečně velké, aby umožnily přítomným osobám minimální 

rozestupy 2 m (vyčlenit jednu místnost pro přípravu a jednu místnost pro zkoušení) 

2. Místnosti musejí být větratelné, buď přirozeným způsobem (okny) nebo fungující 

vzduchotechnikou  

3. Jsou-li místnosti opatřeny otevíratelnými okny, doporučuje se větrat otevřením oken v intervalu 

jedné hodiny minimálně po dobu jedné minuty. 

 

Organizace zkoušení 
 

1. Musí být k dispozici dezinfekční prostředek na ruce, zúčastnění by si měli dezinfikovat ruce při 
příchodu a při každém dalším vstupu do místnosti, jednorázové ručníky 

2. Zkušební komisi sestavovat v nejmenším možném počtu (tříčlennou) 

3. Při zkoušce ověřit náležitě znalosti uchazeče, ale zkoušení neprodlužovat nad míru nezbytně 
nutnou  

4. Při losování otázek použít jednorázové rukavice nebo kartičky s číslem nebo zněním otázky, které 
si student ponechá po celou dobu zkoušky, nepředává zkoušejícím a při odchodu odhodí do 
odpadkového koše, na přípravu lékař použije vlastní psací potřeby 

5. Při zkoušce nepodávat žádné občerstvení 



Počet přítomných osob 
 

1. Počet přítomných osob v jedné místnosti je nezbytné omezit na nutné minimum 

2. Maximální počet osob přítomných v jedné místnosti může být nanejvýše 6, a to včetně 

zkoušejících. Doporučuje se snížit počet členů komise na nejnižší možný (tj. 3) a stejně tak počet 

souběžně zkoušených studentů (tj. 1). 

3. Větší počty studentů přihlášených na daný termín časově budou odděleny po skupinách 

s dostatečným časovým rozestupem tak, aby byl dodržen požadavek na počet přítomných osob 

uveden v předchozím odstavci. 

 
 

Úklid a dezinfekce 

1. Pokud mají použité místnosti přirozené větrání okny, zajistí pověřená osoba po ukončení zkoušení 

a odchodu studentů řádné vyvětrání místnosti.  

2. Před dalším použitím místnosti bude proveden úklid v běžném rozsahu (včetně odstranění odpadu) 

doplněný o dezinfekci kontaktních ploch otěrem nebo postřikem vhodným dezinfekčním 

prostředkem (viz čl. 5 odst. 3) – kliky, použité stoly (v posluchárnách je vhodné používaná místa 

omezit v nezbytném rozsahu a označit pro úklidové pracovníky pro potřebu dezinfekce), kontaktní 

plochy na toaletách (kliky, vodovodní baterie, sedátka WC).  Pokud není místnost bezprostředně 

používána pro jiné účely, je vhodné úklid odložit na druhý den. 

3. Požadavky na dezinfekční prostředky: 

a. Dezinfekční prostředek na ruce – roztok nebo gel na alkoholové bázi s deklarovanou 

účinností od výrobce – min. částečně virucidní – označení (B). Objemová procenta 

alkoholu v rozsahu 60 až 80 %. Dermatologicky testován. Dezinfekční prostředek je na 

ruce aplikován s pomocí dávkovače (pumpičky). 

b. Dezinfekční prostředek na povrchy – materiálová snášenlivost s ošetřovanými 

povrchy, výrobcem deklarovaná částečná virucidní účinnost (B). 

 
 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Za dodržování ustanovení této směrnice odpovídá předseda příslušné zkušební komise. 

 


