
Informace o konání výstavy středních škol 

SCHOLARIS 2021 v Šumperku 

 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 

oznamuji Vám, že Gymnázium v Šumperku pořádá dne 9. 11. 2021 od 8 hodin do 17 hodin 

Den otevřených dveří gymnázia. Akce se koná v rámci Výstavy středních škol SCHOLARIS 2021. 

Dále najdete podrobnější informace k výstavě i našemu Dni otevřených dveří. 

 

Výstavu SŠ SCHOLARIS 2021 organizuje Olomoucký kraj prostřednictvím organizace Schola 

servis s.r.o., Gymnázium Šumperk je partnerem akce, která se uskuteční ve velkém sále naší 

tělocvičny v úterý 9. listopadu 2021 v době od 8 do 17 hodin. Na akci zveme žákyně a žáky 

devátých tříd ZŠ, uchazeče o osmileté studium i rodičovskou veřejnost. Jako vystavovatelé se 

zúčastní všechny krajské střední školy, jejichž působnost sahá do šumperského regionu. 

Návštěvník získá dokonalý přehled o nabídce středních škol a od přítomných zástupců škol – 

učitelů, výchovných poradců i studentů může získat  důležité informace pro výběr střední školy. 

Návštěvníky akce upozorňujeme, že vstup do velkého sálu bude umožněný přes boční vchod 

do tělocvičny. U vchodu bude stan organizátorů akce, kde bude kontrolována bezinfekčnost a 

doklady o testech či očkování. Příchozí školní třídy upozorňujeme, že kontrola dokladů o 

očkování/testování, popř. provedení antigenního testu na vstupu může zdržet vstup na výstavu 

zejména u velkých třídních kolektivů. 

Podmínkou pro vystavující a návštěvníky veletrhu středních a vyšších odborných škol je 

prokázat se při vstupu do budovy: 

• platným certifikátem o provedeném očkování proti covidu-19, přičemž od poslední 

dávky vakcíny musí uplynout nejméně 14 dní 

• negativním RT-PCR testem starým nejvýše 72 hodin 

• negativním RAT antigenní testem starým nejvýše 24 hodin 

• prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 

dnů přede dnem konání akce 

V případě, že se před vstupem do budovy neprokážete žádnou z výše vypsaných 

možností, tak Vám bude k dispozici mobilní tým s hygienickým stanem, kde se můžete 

nechat otestovat. Vizitka testující organizace je zde: 

https://testovanizdarma.cz/ 

 

Gymnázium, Šumperk v tento den organizuje také svůj první Den otevřených dveří gymnázia. 

Vstup na náš Den otevřených dveří bude možný jen přes sál tělocvičny a výstavu středních škol. 

Zájemcům o naši školu nabídneme návštěvu suterénu staré budovy školy, kde budou 

vystavené informační materiály z historie gymnázia, budeme zde mít své infocentrum, zájemci 

mohou získat materiály, informace o výuce cizích jazyků a technických věd na gymnáziu, 

nabídneme rovněž informace o přijímačkách a přípravě na ně. Na rozdíl od let předchozích 

nebude z důvodů koronavirové epidemie možná prohlídka celé školy. To zájemcům umožníme 

až na našem druhém Dni otevřených dveří v lednu (26. 1. 2022). 

Srdečně zveme nejen zájemce o studium u nás, ale všechny žáky šumperských a okolních 

základních škol. 
 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftestovanizdarma.cz%2F&data=04%7C01%7C%7C8aea06bfd6b64bb0ecdf08d99eec8db6%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637715561095643647%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=UK77Ptax7FB4Xqu%2FBfUe0SV7LtC5jhRyW3beio04yxU%3D&reserved=0

