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Organizační pokyny pro uchazeče 
 
Přihláška ke 2. kolu přijímacího řízení musí být do školy doručena nejpozději 1. 6. 2021, a to osobně 
(kancelář školy: Senovážné náměstí 231/7, České Budějovice) nebo poštou (adresa: Waldorfské lyceum, 
Senovážné náměstí 231/7, 370 01 České Budějovice).  
Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti na přihlášce ke studiu není potřeba. 
V přihlášce uchazeč uvádí jen 1 školu a obor vzdělání (78-42-M/06 – Kombinované lyceum). 
 
Školní přijímací zkouška: 
Školní přijímací zkouška probíhá formou strukturovaného ústního pohovoru, který je zaměřen na obecné 
studijní předpoklady uchazeče a jeho motivaci ke studiu. Strukturovaný pohovor trvá maximálně 40 minut.  
Na úvod bude mít každý uchazeč prostor cca 5 minut, které jsou určeny k tomu, aby představil sám sebe a 
svoji vlastní žákovskou práci. Ve zbylém času budou mít členové komise prostor na dialog s uchazečem. 
Budou se ptát především na témata obsažená v uchazečově portfoliu. Další část strukturovaného rozhovoru 
bude zaměřena na obecné studijní předpoklady uchazeče a jeho motivaci ke studiu. Součástí rozhovoru je i 
kulturně společenský přehled uchazeče.  
 
Uchazeči si s sebou přinesou: 
1) pozvánku na přijímací zkoušku; 
2) průkaz totožnosti (nebo jiný průkaz s fotografií); 
3) portfolio vlastních žákovských prací; 
4) psací potřeby. 
 
Doporučení:  
Prezentace může být pojata například tak, že si uchazeč připraví podpůrné materiály k tomu, aby mohl při 
rozhovoru představit krátce svůj životopis a své zájmy. Při rozhovoru se zkušební komise bude zajímat i o 
retrospektivní pohled uchazeče na jeho vztah k výuce na základní škole. Dále by si měl uchazeč připravit 
odpověď na otázku, proč chce studovat na waldorfském lyceu.  
 
Vyhodnocení přijímací zkoušky: 
Výsledky přijímacího řízení bude možné najít podle přiděleného anonymního identifikátoru (registračního 
čísla) dne 9. června 2021 na webu školy www.waldorfcb.cz nebo na úřední desce školy. Zveřejněním 
výsledků se u přijatých uchazečů považují rozhodnutí o přijetí za oznámená a nebudou zasílána poštou 
ani předávána osobně. Okamžikem zveřejnění výsledků začnou běžet také lhůty pro uplatnění zápisového 
lístku. 
 
Nepřijatí uchazeči budou ředitelkou školy neprodleně vyrozuměni písemně rozhodnutím o nepřijetí. 
Odvolání je možné podat do 3 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. 
 
Uchazeč projeví svou vůli a zájem vzdělávat se ve zvolené střední škole odevzdáním nebo odesláním 
zápisového lístku. Zaregistrovaný zápisový lístek je nutno dle zákona odevzdat nebo odeslat do školy 
nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne vyhlášení výsledků. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen 
jednou. Neodevzdá-li uchazeč do tohoto termínu zápisový lístek, právní účinky rozhodnutí o přijetí se ruší.  
 
 
Všem uchazečům přejeme úspěch u přijímacích zkoušek. 
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