
Jak zpracovat STUDIJNÍ PLÁN
Škola, na kterou se hlásíš, je živým vzdělávacím centrem, které se opírá především
o aktivitu svých studentů. Ti mají vliv na to, co se učí, jak se to učí, a na mnoho dalších
věcí, které se ve škole a kolem ní dějí. Proto nás zajímá, kdo se do Střední ScioŠkoly
hlásí a s čím přichází. Představa o tom, co se uchazeči chtějí ve škole naučit, pro nás
bude podkladem pro ústní pohovor. Proto je velice důležité, aby každý uchazeč sestavil
sám svůj individuální studijní projekt. Jeho struktura by měla vypadat asi takhle:

1. Kdo jsem a co už umím? Co mě zajímá? Co mohu škole nabídnout já?

Zajímá nás, s čím do školy přicházíš a co už máš za sebou. Mohou to být např.
zkušenosti ze Skauta nebo jiných zájmových kroužků a aktivit, organizační
schopnosti, zkušenosti s uměleckou tvorbou, jazykové certifikáty…). Jestli umíš
vařit, opravit kolo nebo máš nějaké jiné praktické dovednosti, napiš nám i o tom.

2. Co bych se potřeboval/a na střední škole naučit a proč?

Buď co nejkonkrétnější a pokus se sestavit svůj studijní plán na 4 roky (resp. na
3 roky, pokud se hlásíš do 2. ročníku). Jsou pro tebe důležité cizí jazyky? Napiš,
které se chceš učit, jaká je tvoje dosavadní úroveň a jaké úrovně bys na konci
studia chtěl/a dosáhnout. Chceš se stát architektem? Přemýšlej, co všechno
budeš potřebovat znát a umět. Zajímá nás také, jaké jsou tvoje plány po střední
škole. Nemáš v tom zatím jasno? Nevadí. Zkus zatím popsat, o čem uvažuješ,
jaké jsou oblasti tvého zájmu.

3. Kam na zkušenou?

Chceš v průběhu studia vyrazit někam na zkušenou? Na studia do zahraničí? Na
stáž do nějaké zajímavé firmy? Napiš nám o tom víc.

4. Koho pozveš do školy?

Ve škole bude kromě projektů a pravidelných kurzů také prostor pro jednorázové
přednášky, workshopy, besedy s pozvanými hosty. Uveď alespoň tři osobnosti,
které bys rád/a pozval/a ty, a vysvětli proč.

5. Přílohy: Máš nějaké hmatatelné důkazy o tom, že jsi aktivní? Přilož je ke svému
plánu. Mohou to být osvědčení o zájmové činnosti, fotky, vlastní tvorba, odkaz na
Youtube kanál, výtisk školního časopisu, do kterého přispíváš, atp.

Pokud jde o vnější formu tvého studijního projektu, měl/a by ses vejít do rozmezí 2-5
stránek A4. Při grafické úpravě dokumentů se fantazii meze nekladou.

Při pohovoru budeš mít šanci svůj studijní projekt prezentovat a obhájit.


