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V Lipníku nad Bečvou dne 16.4.2021 
 
Důležité sdělení pro uchazeče o studium oboru Elektrotechnika,  

 

prostudujte si prosím důležitá sdělení k přijímacímu řízení na Střední škole elektrotechnické, 
Lipník nad Bečvou: 

 

1. Jednotná přijímací zkouška 

Jednotné přijímací zkoušky se konají 3. a 4. května 2021, jak jste již byli informováni. 

Testování pro účely přijímacích zkoušek ke vzdělávání ve střední škole:  
Uchazeč musí jako podmínku pro účast na zkoušce předložit potvrzení o negativním testu, 
který byl uskutečněn v posledních 7 dnech (nejdříve tedy 27. dubna v úterý). 

Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům má povinnost umožnit ZŠ, a to i v případně 
situace, kdy výuka probíhá distančně. Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o 
provedení testu. Potvrzení musí obsahovat identifikaci testovaného, identifikaci školy, datum 
provedení testu a výsledek testu.  

Střední škola zkontroluje pravost a obsah potvrzení. Střední škola nemá povinnost umožnit 
testování uchazečů (jen ve zcela výjimečné situaci, po předchozí domluvě).  

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, může konat zkoušku v náhradním termínu. 

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.  

Možnosti nahrazení potvrzení o provedeném testu u přijímacích zkoušek 

Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno: 

a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, 
uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví 
a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu 
viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, 
b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru 
SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a 
které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného 
mimořádného opatření k provádění testů, 
c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění 
COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu 
podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní. 

Pozitivní výsledek testu pro účely přijímacích zkoušek: 

Doklad o pozitivním výsledku testu se přikládá k omluvě účasti uchazeče na zkoušce. 
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Uchazeč ve škole 

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

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 osoby v prostorách SŠ, i během psaní testů, nosí respirátor.  

2. Seznam přijatých uchazečů, rozhodnutí, zápisový lístek 

Jak jste již byl/byla informován/a v předchozím emailu z 23.3., seznam přijatých uchazečů 
bude zveřejněn na webu školy dne 19. května 2021. Toho dne také vydám rozhodnutí.   

Již toho dne, čili 19. května (středa), mohou přijatí uchazeči odevzdat zápisový lístek. Na 
odevzdání zápisového lístku mají celkem 10 pracovních dnů od vydání rozhodnutí, čili 
nejpozději do 2 června 2021. 

Důležitá novinka: při osobním odevzdávání zápisových lístků, případně odvolání, do 
kanceláře školy (každý pracovní den od 7:30 – 15:00) není vyžadován negativní výsledek 
testu na onemocnění covid-19. 

Důležité: zápisový lístek neodevzdávejte na žádnou školu před 19. květnem 2021. Škola, 
která uchazeče k tomuto vyzývá a nabádá, se dopouští protiprávního jednání.    

3. Navýšení počtu tříd do oboru Elektrotechnika 

A nyní velmi pozitivní zpráva. 
Rada Olomouckého kraje na své 16. schůzi konané dne 29. 3. 2021 pod bodem 
UR/16/28/2021 projednala žádost ředitele školy o změnu v počtu tříd a povolila navýšení 
počtu tříd na 1 třídu. To znamená, že budeme přijímat nikoli původních 15 žáků do oboru 
(0,5 třídy), ale 30 žáků (1 třída). Výrazně se Vám tak zvyšují šance na přijetí! 
 
 
S pozdravem  

 
 
Mgr. Michael Tesař 
Ředitel školy  
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