
10 nejčastěji kladených otázek k dálkovému studiu. 

 

1. Otázka :  Kdy se podávají přihlášky? 

    Odpověď: Přihlášky na první kolo přijímacího řízení se podávají do 20. března 2018.  

2. Otázka : Mohu se hlásit k přijímacímu řízení, když maturitu vykonám v roce 2018? 

    Odpověď: Pokud úspěšně vykonáte maturitní zkoušku v jarním termínu, můžete se přihlásit do 

druhého kola přijímacího řízení do 10. června 2018. 

3. Otázka : Mohu se zúčastnit dne otevřených dveří?  

    Odpověď:  Samozřejmě. 

4. Otázka : Mohu se hlásit k seminářům k přijímacímu řízení? 

    Odpověď: Ne, semináře pořádáme pouze pro žáky denního studia. 

5. Otázka : Kdy probíhají přijímací zkoušky a jaká jsou kritéria přijímacího řízení? 

    Odpověď: Přijímací zkoušky probíhají kolem 25. dubna. Pozvánku k přijímacímu řízení dostanete 

minimálně 2 týdny před jejím datem doporučeným dopisem na základě podané přihlášky. Kritéria 

přijímacího řízení jsou na internetu – www.oaspgsberoun.cz/DS/ Pro uchazeče u studium. 

6. Otázka : Mohu zaslat přihlášku E- mailem? 

    Odpověď: Ne. Přihláška musí být zaslána doporučeným dopisem nebo doručena osobně proti 

potvrzení o převzetí. 

7. Otázka :  Mohu se hlásit ke studiu, když mám zdravotní omezení?  

    Odpověď: Vyžadujeme potvrzení lékaře o schopnosti ke studiu. Je nutné si ale uvědomit, že 

součástí školního vzdělávacího programu jsou i kurzy plavání, lyžování a sportovně turistický. Bez 

jejich absolvování nemůžete být klasifikována z tělesné výchovy a ukončit úspěšně vzdělávání. 

8. Otázka :  Mohu se hlásit ke studiu, když mám vadu řeči. 

    Odpověď:  Hlásit se můžete, ale s největší pravděpodobností nevykonáte úspěšně zkoušku 

z jazykové výchovy (nezískáte minimální požadovaný počet 5 bodů). 

9. Otázka : Je studium zpoplatněno? 

    Odpověď: Ne. Jsme státní škola. Vybíráme pouze jednorázový příspěvek na Radu rodičů 500,- Kč. 

Z jejího majetku Vám pak poskytujeme zdarma například lodě a kola na sportovně turistických 

kurzech nebo sety na běžky na lyžařském kuru, případně další pomůcky (kamera, sportester atd). 

9. Otázka :  Kdy probíhají konzultace? 

    Odpověď: Rozpis konzultací pro školní rok 2018/19 najdete na www.oaspgsberoun.cz. Výuka 

začíná v srpnu 2018  a mimo 2 pracovních dní se koná vždy o sobotách, nedělích a státních svátcích.   

10. Otázka :  Povolujete individuální vzdělávací plán?  

    Odpověď: Vzhledem k obsahu výuky, která je z velké části didaktická a praktická, individuální 

vzdělávací plán ředitel školy nepovoluje.  

 

http://www.oaspgsberoun.cz/

