
 Jak mohu podat přihlášku? 
 O  přihlášku  si  požádej  na  své  základní  škole  (měla  by  být  opatřena  QR  kódem  s  tvými  údaji) 
 anebo  si  ji  stáhni  na  webu  Cermat  .  Je  potřeba  ji  vyplnit  a  nejpozději  do  1.  března  2023  doručit 
 osobně  nebo  poštou  na  naši  adresu:  ScioŠkola  Žižkov  -  střední  škola,  s.r.o.,  Prokopova 
 100/16, 130 00 Praha 3. 

 Co je nutné udělat, aby byla přihláška správně vyplněna: 

 ●  vyplnit potřebné kontaktní údaje, 
 ●  nechat si známky na vysvědčení potvrdit od vaší základní školy, 
 ●  do kolonky “obor” napsat  Gymnázium (  79-41-K/41  ), 
 ●  razítko lékaře není potřeba 
 ●  přihlášku stvrdit podpisem uchazeče a zákonného zástupce 

 Důležité upozornění: obor Gymnázium na naší škole znamená studium kombinovanou 
 formou (3 týdny online, 1 týden expedice). V oboru Gymnázium na naší škole nemáme 
 prezenční výuku. 

 Co je to studijní plán? 
 U  nás  mají  studenti  velkou  svobodu  v  tom,  co  se  učí,  kdy  se  to  učí  a  jak  se  to  učí.  Proto 
 potřebujeme  uchazeče  o  studium  trochu  poznat.  Dát  dohromady  studijní  plán  není  nic  složitého  – 
 jednoduchý návod je  zde 

 ●  studijní plán zašlete emailem na adresu  expedicni-stredni@scioskola.cz 
 ●  termín pro zaslání studijního plánu je do 10. března 2023 
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 Jak a kde bude probíhat ústní pohovor? 
 Jsme  škola  bez  budovy,  naše  adresa  je  pouze  korespondenční.  Protože  se  učíme  3  týdny  online 
 a  pak  jsme  jeden  týden  na  expedici,  která  je  pokaždé  jinde,  pozveme  uchazeče  na  jednu  z  našich 
 březnových  expedic.  Na  jeden  den  se  k  nám  připojíte,  užijete  si  část  programu  s  námi  a  během 
 dne  uchazeči  položíme  pár  otázek  týkajících  se  jeho  zájmu  o  naši  školu  a  zaslaného  studijního 
 plánu.  Který  den  to  bude  a  na  jakém  místě  ČR  se  dozvíte  ve  zvacím  dopise,  který  přijde 
 nejpozději 20. března emailem na kontakt uvedený v přihlášce ke studiu. 

 Jaká jsou kritéria přijímacího řízení? 
 Můžete získat nejvýše 100 bodů na základě třech částí přijímacího řízení: 

 ●  Výsledků jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky  - max. 60 bodů 
 ●  Klasifikace za poslední dva ročníky absolvovaného vzdělávání  - max. 1 bod 
 ●  Výsledků školní přijímací zkoušky  - max. 39 bodů 

 V  případě  rovnosti  bodů  rozhoduje  o  pořadí  uchazečů  výsledek  školní  přijímací  zkoušky.  Je-li  i  ten 
 shodný, rozhoduje los. 

 Jak bude bodována jednotná přijímací zkouška? 
 Z  každého  testu  jednotné  přijímací  zkoušky  můžete  získat  nejvýše  50  bodů.  Ty  jsou  na  body  v 
 přijímacím řízení přepočteny dle následujícího vzorce: 

 Součet  bodového  ohodnocení  obou  testů 
 jednotné přijímací zkoušky 

 Počet bodů v přijímacím řízení 

 0 až 30 bodů  0 bodů 

 více než 30 bodů  60 bodů 

 Kolik bodů mohu dostat za vysvědčení? 
 Rozhodující  pro  zohlednění  výsledků  předchozího  vzdělávání  je  průměr  všech  známek  za 
 poslední dva ročníky předchozího vzdělávání. 

 Průměr známek za poslední dva ročníky  Počet bodů v přijímacím řízení 

 Průměr > 2  0 bodů 

 Průměr <= 2  1 bod 
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 Podle jakých kritérií hodnotíte školní přijímací zkoušku? 

 Pohovor  s  uchazečem  vedeme  nad  jeho  Studijním  plánem.  Na  základě  obsahu  Studijního  plánu  a 
 průběhu  přijímacího  pohovoru  bude  přijímací  komise  hodnotit  uchazeče  z  hlediska  kritérií 
 důležitých pro studium na naší škole takto: 

 Minimum pro přijetí  Max. počet bodů  kritérium 

 1  6  Samostatnost a zodpovědnost 

 1  6  Aktivita 

 1  6  Motivace k učení 

 1  2  Soulad s principy ScioŠkol 

 1  2  Soulad s online výukou 

 1  17  Expediční potenciál 

 15  39  Celkem 

 Celkově  je  možné  získat  max.  39  bodů  .  K  přijetí  ke  studiu  je  ve  školní  části  přijímací  zkoušky 
 potřeba  získat  alespoň  15  bodů  a  zároveň  alespoň  1  bod  na  základě  každého  hodnoceného 
 kritéria. 

 Jak budou hodnoceni cizinci? 
 Uchazečům,  kteří  získali  předchozí  vzdělání  mimo  území  České  republiky,  se  promíjí  jednotné 
 přijímací  zkoušky  z  českého  jazyka.  Znalost  českého  jazyka  se  u  nich  prověří  rozhovorem  v  rámci 
 školní  přijímací  zkoušky.  Je-li  jejich  znalost  českého  jazyka  taková,  že  jim  to  umožní  vzdělávání 
 ve  škole  bez  potíží,  je  jim  v  součtu  bodového  ohodnocení  na  místo  testu  z  českého  jazyka 
 započítáno  15  bodů.  Je-li  jejich  znalost  taková,  že  by  jim  vzdělávání  ve  škole  činilo  značné  potíže, 
 započítá  se  jim  namísto  testu  z  českého  jazyka  0  bodů.  Nemá-li  uchazeč  znalost  českého  jazyka 
 nezbytnou pro vzdělávání, nemůže být ke vzdělávání přijat. 

 Jak tedy nakonec určíte, koho přijmete? 
 Uchazeči,  kteří  získají  alespoň  15  bodů  ve  školní  přijímací  zkoušce  a  zároveň  alespoň  1  bod  na 
 základě  každého  kritéria  školní  přijímací  zkoušky,  budou  seřazeni  podle  počtu  bodů  získaných 
 celkově na základě všech tří částí přijímacího řízení od nejvyššího počtu bodů k nejnižšímu. 

 Ke  vzdělávání  ve  škole  bude  přijato  prvních  25  z  takto  seřazených  uchazečů.  V  případě  rovnosti 
 bodů  uchazečů  rozhodne  o  jejich  pořadí  los  .  I  v  případě,  že  nejste  mezi  prvními  25  uchazeči, 
 vyčkejte na telefonát z naší strany - je možné, že budete přijati, pokud se uvolní místo. 

 Potřebuji lékařské potvrzení? 
 Ne.  Pro  vzdělávání  na  gymnáziu  obor  79-41-K/41  není  potvrzení  od  lékaře  na  přihlášce  ke  studiu 
 potřeba. 
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 Jaké jsou termíny zkoušek ve vaší škole? 

 1. března 2023:  poslední den pro odevzdání přihlášky 

 27.  března  -  3.  dubna:  ŠKOLNÍ  PŘIJÍMACÍ  ZKOUŠKY  (Přesné  datum  ústního  pohovoru  a 
 jeho místo bude uchazečům stvrzeno v písemné pozvánce zaslané před zkouškou.) 

 13.  dubna  2023:  1.  termín  jednotných  přijímacích  zkoušek  z  českého  jazyka  a  matematiky 
 (CERMAT) 

 14.  dubna  2023:  2.  termín  jednotných  přijímacích  zkoušek  z  českého  jazyka  a  matematiky 
 (CERMAT) 

 Náhradní  termín  školní  přijímací  zkoušky  bude  v  rámci  naší  dubnové  expedice  někdy  mezi 
 19. - 26. dubnem 

 Náhradní termíny jednotné přijímací zkoušky budou (CERMAT) budou 10. a 11. 5. 2023. 

 Jsem přijat, co mám dělat? 
 Do  10  dnů  od  informace  o  přijetí  je  třeba  do  školy  doručit  zápisový  lístek  (poštou  nebo  osobně). 
 Přijaté  uchazeče  budeme  následně  telefonicky  kontaktovat  ohledně  schůzky  s  vedením  nad 
 podpisem smlouvy. 
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