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 Č.j.:  Př/2022/03 
 Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů 

 obor Gymnázium - 2. kolo 

 Ředitel  střední  ScioŠkoly  podle  §  59  a  násl.,  §  165  odst.  2  písm.  f)  a  §  183  odst.  2  zákona  č.  561/2004 
 Sb.  o  předškolním,  základním,  středním,  vyšším  odborném  a  jiném  vzdělávání  (školského  zákona), 
 zveřejňuje  seznam  přijatých  a  nepřijatých  uchazečů  ke  vzdělávání  v  1.  ročníku  ve  školním  roce 
 2022/23. 

 Tabulka přijatých 

 Tabulka nepřijatých 



 1.Scio Střední Škola, s.r.o. 
 Prokopova 100/16, Praha 3 - Žižkov, 130 00,  IČO: 07116349 

 Poučení: 

 Zveřejněním  tohoto  seznamu  se  považují  rozhodnu�,  kterými  se  vyhovuje  žádostem  o  přije�  ke 
 vzdělávání,  za  oznámená.  Pro�  těmto  rozhodnu�m  se  lze  odvolat  ve  lhůtě  3  dní  ode  dne  zveřejnění 
 tohoto seznamu, a to prostřednictvím ředitele Scioškoly k Magistrátu hlavního města Prahy. 

 Svůj  úmysl  vzdělávat  se  ve  střední  ScioŠkole  je  nutno  do  10  pracovních  dní  ode  dne  zveřejnění  tohoto 
 seznamu  (tedy  do  23.6.  2022)  potvrdit  odevzdáním  zápisového  lístku  (postačí  posledního  dne  podat 
 na poštu) na adresu Prokopova 100/16, Praha 3 - Žižkov. 

 Nepotvrdí-li  uchazeč  nebo  zákonný  zástupce  nezle�lého  uchazeče  odevzdáním  zápisového  lístku 
 úmysl  vzdělávat  se  ve  střední  ScioŠkole,  zanikají  posledním  dnem  lhůty  právní  účinky  rozhodnu�  o 
 přije�  tohoto  uchazeče  ke  vzdělávání  ve  střední  ScioŠkole.  Zápisový  lístek  může  uchazeč  uplatnit  jen 
 jednou;  to  nepla�  v  případě,  že  uchazeč  chce  uplatnit  zápisový  lístek  na  škole,  kde  byl  přijat  na 
 základě odvolání. 

 Rozhodnu�,  kterými  se  nevyhovělo  žádostem  o  přije�  ke  vzdělávání,  budou  doručována  uchazečům 
 individuálně. 

 Kritéria přijímacího řízení: 

 Ředitel  školy  v  souladu  s  §  60  školského  zákona  stanovila  následující  kritéria  pro  přijímání  ke 
 vzdělávání  ve  střední  ScioŠkole:  uchazeč  mohl  získat  celkem  166  bodů  na  základě  třech  čás� 
 přijímacího řízení: 

 1. Studijního plánu a ústního pohovoru s uchazečem – max. 60 bodů 

 2. Klasifikace za poslední dva ročníky absolvovaného vzdělávání – 6 bodů 

 (do průměru 2,00 včetně) 

 3. Jednotné přijímací zkoušky – max. 100 bodů. 

 Ve  školní  přijímací  zkoušce  byl  uchazeč  na  základě  obsahu  Studijního  plánu  a  průběhu  přijímacího 
 pohovoru hodnocen z hlediska následujících kritérií: 

 1. samostatnost a zodpovědnost (0 - 10 bodů) 

 2. ak�vita (ak�vní přístup ke studiu, ak�vní zapojení do mimoškolní činnos�) (0 - 10 bodů) 

 3. mo�vace k učení (0 - 10 bodů) 

 4. soulad s hodnotami a principy ScioŠkol (0 - 3 body) 

 5. soulad s distanční výukou (0 - 3 body) 

 6. expediční potenciál (zkušenos�, odhodlání, mo�vace k expedičním ak�vitám) (0 - 24 bodů) 

 přičemž  k  přije�  ke  studiu  je  ve  školní  čás�  přijímací  zkoušky  potřeba  získat  alespoň  24  bodů  a 
 zároveň alespoň jeden bod z každého hodnoceného kritéria. 

 V  Praze dne 9.6.2022  Filip Dobrovolný, ředitel střední ScioŠkoly 


