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POKYNY PRO UCHAZEČE DO STUDIA
PODLE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU „ALT“
JAK PŘIPRAVIT VÝBĚROVÉ PORTFOLIO
(včetně podrobnějších pokynů ke zpracování reflexe zvolené knihy)
Obecné informace
Uchazeči, kteří budou skládat přijímací zkoušku do programu ALT, splní povinnou státní přijímací
zkoušku z českého jazyka a matematiky.
Kromě toho odevzdají uchazeči ještě výběrové reprezentativní portfolio, a to nejpozději do pondělí 18.
března 2019 osobně (v pracovních dnech je kancelář školy otevřena od 8 do 15 hodin) nebo poštou.
Portfolio je možné přiložit i k přihlášce ke studiu a spolu s ní ho odevzdat do 1. 3. 2019.
Gymnázium Na Zatlance si portfolio ponechá, proto je třeba do portfolia vložit kopie těch dokumentů,
jejichž originály si chce uchazeč ponechat.
Součástí přijímacího řízení pak bude prezentace portfolia a pohovor nad ním v časovém rozsahu 10 až
20 minut (přesný časový rozsah bude upřesněn v pozvánce ke zkoušce). Prezentace portfolia má dát
uchazečům prostor, aby ukázali, co umí a co je baví – aby mohli aktivně přispět k přijetí do třídy s ŠVP
ALT.
Doporučujeme, aby si uchazeč našel mentora (rodič, učitel, trenér, vedoucí …), který mu s přípravou
portfolia a následné prezentace poradí.
Při sestavování portfolia je třeba dbát na jeho úpravu, čitelnost a používání spisovného jazyka.

Podoba portfolia – závazné pokyny pro uchazeče
Až si budete připravovat portfolio, vycházejte z následujících bodů.
Portfolio by mělo mít podobu desek formátu A4, do nichž vložte jednotlivé složky v tomto pořadí:
1. Titulní stránka musí obsahovat jméno a příjmení uchazeče, další grafické či výtvarné
zpracování úvodní stránky necháváme na uvážení uchazeče.
2. Na dalších stránkách odpovězte na tyto otázky (podrobnější pokyny dále)
o Při jakých činnostech je mi opravdu hodně dobře? Co mě baví?
o O co se zajímám?
o Co očekávám od studia v programu ALT?
3. Součástí portfolia bude i reflexe jedné přečtené knihy, kterou si uchazeč sám zvolí
(podrobnější pokyny dále)
Odpovědi na otázky můžete zpracovat jako souvislý text nebo jako strukturovanou myšlenkovou mapu
(viz níže).
Pokud si vyberete napsání textu, je možné jej psát vlastní rukou i na počítači. Maximální rozsah by měl
být 2 strany formátu A4.

Pokud si vyberete myšlenkovou mapu, mějte prosím na paměti, že by měla ukázat uchazečovu
originalitu a jeho sebepojetí, ale na druhou stranu, nezapomínejte na to, že ji budou číst i hodnotitelé a
měli by mít možnost se v ní orientovat. Myšlenkovou mapu je možné zpracovat na formát A4 či A3. Při
tvorbě myšlenkové mapy se můžete inspirovat v knihách
●
●

BUZAN, Tony. Myšlenkové mapy pro děti: rychlá cesta k úspěchu nejen ve škole. Brno:
BizBooks, 2013
BUZAN, Tony. Mentální mapování. Praha: Portál, 2014

K odpovědím na otázky vyberte a zařaďte do svého portfolia minimálně 3, maximálně 10 důkazů,
kterými to, co dokážete (ve škole i mimo školu) a co vás zajímá, můžete doložit (vaše tvorba,
individuální a skupinové projekty, doklady o vašem dobrovolnictví …). Na první tři místa v portfoliu
zařaďte ty důkazy, které považujete za nejdůležitější či nejvýznamnější.
Očekáváme, že důkazy budou různorodé a portfolio bude obsahovat minimálně 3 různé typy
aktivit (dokládáte-li své aktivity např. diplomy z olympiád, jsou považovány za jeden typ dokladu, je
nutné dodat ještě jiný typ, např. potvrzení o zájmové činnosti či vlastní tvorbu ap.). Různost dokladů je
jedním z hodnocených kritérií.
U každého zařazeného důkazu zdůvodněte minimálně 2 – 3 větami, proč jej do portfolia
zařazujete.
Do portfolia nezařazujte placené certifikáty (např. jazykové zkoušky). Dovednosti a znalosti doložte
jiným způsobem (např. vlastním překladem textu, potvrzením učitele a podobně).
Co např. můžete zařadit do portfolia?
- kopie diplomů z olympiád, soutěží, přehlídek apod.
- kopie osvědčení o dosažené úrovni v nějaké oblasti osobního rozvoje
- výkresy, fotografie, prezentace projektů a akcí, vlastní literární tvorba, odkazy na video, vlastní
reflexe či komentáře, různé práce apod.
- potvrzení o zájmové činnosti či dobrovolnictví

Jak zpracovat reflexi přečtené knihy?
Zvolte si jednu knihu, kterou jste v posledním roce přečetli a která vás zaujala.
Do portfolia napište jméno autora a název knihy.
Reflexe by měla mít rozsah 1 strany formátu A4 a může být psaná rukou či na počítači.
Text by se měl skládat z minimálně 2 odstavců.
1. V prvním odstavci shrňte obsah knihy.
2. Ve druhém odstavci napište, proč a čím konkrétně vás kniha zaujala či proč s vámi nějak
rezonuje.

Jak s portfoliem gymnázium naloží?
Každé portfolio dostanou přidělené minimálně dva hodnotitelé, kteří jej pročtou a ohodnotí. Současně
si připraví několik otázek k pohovoru s uchazečem.

Pohovor s uchazečem
Součástí přijímací zkoušky bude prezentace portfolia a pohovor nad ním v časovém rozsahu 10 - 20
minut. Přijímací komise bude mít minimálně dva členy.
Na úvod bude mít každý uchazeč prostor cca 5 minut, které jsou určeny k tomu, aby představil sám sebe
a svoji práci prostřednictvím portfolia, které bude u zkoušky k dispozici. Doporučujeme, aby si uchazeč
svoji sebeprezentaci dopředu promyslel, a pokud chce, i vyzkoušel. Projekční technika nebude při
pohovoru uchazečům k dispozici, nebude tedy možné využít prezentaci v powerpointu a podobných
programech.
Ve zbylém čase budou mít členové komise prostor na dialog s uchazečem. Budou se ptát především na
témata obsažená v uchazečově portfoliu, včetně knihy, jejíž reflexi uchazeč do portfolia vložil..
Po skončení pohovoru se a členové komise bez uchazečovy přítomnosti poradí a přidělí mu body.
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