
VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA

MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

pořádá

pro uchazeče o vzdělávání ve střední odborné škole,
obor vzdělání Bezpečnostně právní činnost,

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Akce proběhne v areálu školy

v Holešově, ulice Zlínská 991,

dne 16. října 2021 a 15. ledna 2022
od 08.00 do 12.00 hodin.

Zájemcům o vzdělávání na střední škole budou
vysvětleny podmínky pro přijetí ke vzdělávání,
podány informace o přijímacích zkouškách,

o ubytování a stravování a zodpovězeny
případné dotazy.

Pro zájemce je připravena prohlídka školy
a beseda s vedením školy.



Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV
Zlínská 991, 769 01 Holešov,

tel.: 974 685 111, ID datové schránky: nkbkgcb
www.spshol.cz
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speciální učebny pro výuku
modelových situací

- speciální učebny společensko vědních předmětů
- speciální učebny informatiky a výpočetní techniky
- speciální učebny techniky administrativy
- speciální učebna střelecké přípravy
- jazykové učebny

tělocvičny, posilovna
a speciální učebny
pro výuku
úpolových sportů

- speciální učebna kriminalistiky
- speciální učebna pořádkové policie
- speciální učebna cizinecké policie
- síň tradic

internát

jídelna

ul. Zlínská



Protiepidemiologická opatření v průběhu
Dne otevřených dveří

Podmínkou ke vstupu do areálu VPŠ a SPŠ MV
v Holešově je, aby osoba:

• absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost
viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

• absolvovala nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT)
na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
který provedl zdravotnický pracovník, nebo

• byla očkována proti onemocnění covid-19 a toto doloží národ-
ním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem
podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID,
za  podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného
očkovacího schématu, nebo

• prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula
u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření
Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého
antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2
nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více
než 180 dní.

• Všechny osoby budou mít ve vnitřních prostorách nasazený
ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je
respirátor nebo obdobný prostředek.

Na webových stránkách školy www.spshol.cz budou zveřejňovány
další informace o postupu v souvislosti s výskytem a šířením

onemocnění COVID-19.

vrchní rada
plk. PhDr. PaedDr. Pavel Novák, MBA

ředitel VPŠ a SPŠ MV v Holešově

Holešov 6. října 2021


