
Důležité upozornění pro uchazeče o studium na GVM  
 
Vážení uchazeči, 
 
na základě mimořádného opatření MZ ČR č. j. MZDR14592/2021-1/MIN/KAN zveřejňujeme podmínky 
pro osobní přítomnost osob na jednotné přijímací zkoušce a další hygienická opatření: 

 
I. 

Osobě, která je uchazečem o střední vzdělávání (dále jen „uchazeč“), se umožní osobní přítomnost 
na jednotné přijímací zkoušce (dále jen „přijímací zkouška“), pouze pokud  

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a  

b) doloží 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 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou 
osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, není-li dále stanoveno jinak.  
 
Potvrzení podle bodu I b) nevybíráme a nevytváříme kopie; pouze ověříme, že jej uchazeč má, že jde 
o originál a zkontrolujeme jeho obsah. Vlastní potvrzení necháme uchazeči. Potvrzení lze doložit i  SMS 
zprávou. 
 

II. 
Doklad podle čl. I písm. b) může uchazeč nahradit  

a) dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba 
izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC 
antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-
CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,  

b) dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního 
testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, 
který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo  

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, 
pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu 
údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky 
očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů. 
 

III. 
Dodržování hygienických opatření v průběhu přijímacích zkoušek 

• Při vstupu do budovy GVM se uchazeč prokáže dokladem o negativním výsledku antigenního 
testu podle bodu I b). 

• Všichni uchazeči a zaměstnanci školy nosí ve škole respirátory. 

• Každý uchazeč bude mít s sebou vlastní psací a rýsovací potřeby. 

• V souladu s pozvánkou se uchazeč dostaví na zkoušku ve stanovený čas. 

• Vstup do budovy je povolen pouze zaměstnancům školy a uchazečům konajících jednotné 
přijímací zkoušky. Doprovodu uchazečů do školy není vstup povolen. 

• Po vstupu do školy odchází uchazeč přímo do určené učebny (je uvedena na pozvánce od 
CERMATU). 

• Po vstupu do učebny se uchazeč posadí do lavice podle zasedacího pořádku. 

• V době přestávky mohou uchazeči podle pokynů dozoru odejít na toaletu a dodržují daná 
hygienická pravidla. 
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