
Jednotná kritéria přijímacího řízení na SŠ Donum Felix
pro školní rok 2021/22

Naším záměrem je přijmout studenty se zájmem o koncept demokratického
vzdělávání. Důležitá je tedy pro nás studijní autonomie – schopnost převzít kontrolu
a zodpovědnost nad vlastním učením. Jednotná přijímací zkouška se pro školní
rok 2021/2022 na naší střední škole nekoná. Uspět v přijímacím řízení tak mohou
uchazeči, kteří mají ukončené základní vzdělání, chtějí se učit v prostředí
demokratické školy a jsou ochotni se podílet na jejím chodu.

K přijímacímu řízení je třeba vyplnit přihlášku na střední školu, kterou si lze stáhnout
zde. Součástí formuláře, který je třeba vyplnit, je lékařské potvrzení, že uchazeč
netrpí žádnou závažnou duševní nemocí ani závažnou poruchou chování. Toto
lékařské potvrzení je pro uchazeče o studium na pedagogickém lyceu povinné.
Lékař bude potřebovat kód, který je 78-42-M/03 Pedagogické lyceum. Přihlášku je
nutné podat do 1. 3. 2021 poštou, datovou zprávou nebo osobně po telefonické
domluvě na tel.: 777 560 416. Potvrzení o doručení přihlášky spolu s pozvánkou na
ústní pohovor a s registračním kódem, pod kterým budou vyhlášeny výsledky
zašleme mailem uchazeči do 8. 3. 2021.

Školní přijímací zkouška se bude skládat pouze z ústního pohovoru. V něm si
ověříme základní kompetence uchazeče pro sebeřízené vzdělávání. Proto je velice
důležité, aby si každý uchazeč předem připravil svůj individuální studijní záměr.
Jeho struktura by měla vypadat asi takto:

1. Kdo jsem a co už umím? Co mě zajímá? Co mohu škole nabídnout já?
2. Co bych se potřeboval/a na střední škole naučit a proč? Co potřebuji od

školy?
3. Kam bych chtěl/a na zkušenou?
4. Koho bych chtěl/a pozvat do školy na besedu / workshop? 
5. Možné přílohy, které dokumentují mou tvorbu, zájmy, dovednosti, schopnosti.

Tento studijní záměr a v případě slovního hodnocení i kopii posledního slovního
hodnocení nám pošlete spolu s přihláškou nebo nejpozději týden před přijímacím
pohovorem na adresu info@donumfelix.cz.

První část pohovoru povedeme nad tímto studijním záměrem.

Ve druhé části bude uchazeči předložena modelová situace, týkající se nějaké
typické situace z průběhu školního dne v Donum Felix. Uchazeč bude mít za úkol
popsat, jak danou situaci vnímá a jak by ji řešil, případně to bude moci i názorně
předvést.

Na základě obsahu studijního záměru a průběhu přijímacího pohovoru bude
přijímací komise, ve které jsou zastoupeni i naši studenti, hodnotit uchazeče z
hlediska těchto kritérií:

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/jednotna-prijmaci-zkouska/2020/Formulare_prihlasek/Prihlaska_SS_20192020_denni_edit.pdf
mailto:info@donumfelix.cz


● samostatnost a zodpovědnost (max 5 bodů)
● motivace k sebeřízenému učení (max 5 bodů)
● soulad s hodnotami a principy demokratického a sebeřízeného vzdělávání

(max 5 bodů)
● ochota podílet se na chodu školy (max 5 bodů)

K přijetí ke studiu je ve školní části přijímací zkoušky potřeba získat alespoň jeden
bod na základě každého hodnoceného kritéria.

Kromě školní přijímací zkoušky je součástí přijímacího řízení i hodnocení na
vysvědčení za 1. pololetí osmého a devátého ročníku (1 bod je-li průměr menší nebo
roven 2,0).

Uchazeči, kteří získají alespoň 10 bodů a zároveň získají alespoň jeden bod na
základě každého kritéria kromě vysvědčení, budou seřazeni podle počtu bodů
získaných celkově na základě všech částí přijímacího řízení od nejvyššího počtu
bodů k nejnižšímu. Ke vzdělávání ve škole bude přijato prvních 8 z takto
seřazených uchazečů. V případě rovnosti bodů uchazečů rozhodne o jejich pořadí
los.

Prvním kole přijímacího řízení se budou konat školní přijímací zkoušky
(pohovory) ve dnech 5. a 6. 5. 2021. V případě legislativních omezení se přijímací
řízení může konat i distanční formou.

Výsledek školní přijímací zkoušky bude zveřejněn na našich webových
stránkách 19. 5. 2021. Do 2. 6. 2021 přijatí uchazeči odevzdají zápisový lístek.

V Kladně 29. 1. 2021

aktualizace termínů 7. 4. 2021 Mgr. Jiří Bartoš v. r.


