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                                                 Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r. o.  

                                                         Rejskova 2987/4, Prostějov 
 

 

 

Opatření ředitele školy č. 23 

Organizace přijímacího řízení - testování na Covid-19 

 

Toto opatření reaguje na Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví  
č.j. MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN ze dne 6. dubna 2021 a na Opatření obecné povahy MŠMT   

č.j. MSMT-4337/2021-7 ze dne 6. dubna 2021. 
 

 

 

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na školní přijímací zkoušce je:  
1) negativní test 
2) absence příznaků onemocnění COVID-19. 
 
Osobní přítomnost na školní přijímací zkoušce se uchazeči umožní, pouze pokud nemá příznaky 
onemocnění Covid-19 a doloží při prezenci před přijímací zkouškou negativní výsledek 
neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo 
neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedeného na základní 
škole. 
 
Uchazeč se hlásí ze základní školy 
Testování na onemocnění Covid-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole, kteří jsou žáky 
základní školy, má povinnost umožnit základní škola ve které se vzdělávají, a to i v případně 
situace, kdy výuka probíhá distančně. Doklad nesmí být starší 7 dní. 
 
Příslušná základní škola vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu. Potvrzení musí 
obsahovat identifikaci testovaného, identifikaci školy, datum provedení testu a výsledek testu. 
Potvrzení střední škola, na kterou se uchazeč hlásí, nevybírá ani nevytváří jeho kopie; pouze ověří 
od uchazeče, že jej má, že jde o originál a zkontroluje jeho obsah.  
 
Uchazeč se hlásí ze střední školy 
Stejnou povinnost umožnit testování žáka pro účely přijímací zkoušky má také kmenová střední 
škola, pokud je uchazeč již žákem jiné střední školy. Obdobně jako ZŠ je i kmenová SŠ povinna 
uchazeči vydat potvrzení o výsledku provedeného testu, který uchazeč může využít pro potřeby 
přijímací zkoušky na jiné střední škole. 
 
Uchazeč se hlásí odjinud 

V případě, že se jedná o uchazeče o střední vzdělávání, kteří nejsou žáky základní školy nebo jiné 

střední školy, mohou tito využít registrovaného odběrového místa a přinést doklad o negativním 

výsledku testu vydaný poskytovatelem zdravotnických služeb.  
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Náhradní termín v případě nedoložení dokladu o negativním výsledu testu 
Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu o negativním výsledku testu neúčastnil řádného 
termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil 
řediteli školy, ve které ji měl konat, může konat zkoušku v náhradním termínu.  
 
Přítomnost podporující osoby na přijímací zkoušce 
V případě, že má uchazeč právo u přijímací zkoušky na přítomnost podporující osoby nebo jiné 
osoby, musí tato osoba předložit doklad o negativním testu stejně jako uchazeč, jinak škola účast 
takové osoby na přijímací zkoušce neumožní. 
 
Možnosti nahrazení potvrzení o provedeném testu u přijímacích zkoušek 
Doklad o provedeném testu lze nahradit: 
a) dokladem o prodělaném laboratorně potvrzeném onemocnění Covid-19 a od prvního 
pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní, 
b) dokladem o negativním testu vydaným poskytovatelem zdravotních služeb, který byl proveden 
v posledních 7 dnech, nebo 
c) certifikátem MZČR o provedeném očkování proti onemocnění Covid-19, pokud od aplikace 
druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní. 
  

Organizační pokyny  

Vstup do budovy školy není umožněn doprovázejícím osobám, s výjimkou podporující osoby. 

Všechny tyto osoby musí předložit negativní výsledek testu.  

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. 

 

 přístup na přijímací zkoušky je hlavním vchodem do budovy školy z Rejskovy ulice, 

 do budovy vstupují uchazeči jednotlivě tak, aby se neshlukovali ve vstupním vestibulu 

 po desinfekci rukou předloží osobě konající dozor negativní potvrzení o testování 

 v případě, že dozor uzná za nutné, musí být žák podroben otestování 

 totéž platí také pro případ zapomenutí potvrzení (škola není povinna toto testování 
umožnit) 

 testování probíhá v tělocvičně školy 

 po celou dobu přijímací zkoušky jsou dodržována platná hygienická a epidemiologická 
opatření (hygiena rukou, větrání učeben,…) 

 uchazeči po celou dobu pobytu ve škole musí mít nasazenu ochranu dýchacích cest 
(respirátor) 

 o přestávce mezi jednotlivými zkouškami je uchazečům umožněno trávit volný čas 
v prostoru školního dvora a hřiště 

 
 
 
V Prostějově, 13. 4. 2021 
 
Ing. Marek Moudrý, v.r.  

ředitel školy 
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