FAQ DOD
Výuka
Kolik hodin cizích jazyků vyučujete?
2 povinné cizí jazyky (anglický j. + německý/španělský/francouzský)

Ve kterém ročníku začínají děti s druhým cizím jazykem?
V sekundě.

Vyučujete matematiku podle Hejného metody?
Podle Hejného metody nevyučujeme.

Jaká je úspěšnost absolventů u přijímaček na VŠ?
Téměř 100%.

Co když dítě nezvládá výuku, je možné vrátit se zpět na ZŠ?
Samozřejmě.

Rozvrh
V kolik hodin končí vyučování v primě?
Nejpozději v 13:40 hodin. V dalších ročnících se doba vyučování úměrně
prodlužuje.

Akce
Jaké exkurze a zájezdy v průběhu osmi let pořádáte?
Adaptační kurz v primě, lyžařský kurz v Postalmu pro sekundy, Exkurze po
ČR zaměřená na výuku zeměpisu, dějepisu a biologie i jazykový pobyt v
Anglii v tercii, sportovní kurz kvart v Dobronicích u Bechyně, lyžařský
kurz v kvintě ve Schladmingu, výběrový lyžařský zájezd pro vyšší

gymnázium do Nassfeldu, jazykový pobyt Nj a Fj v sextě, výběrový
sportovní kurz v septimě (cyklistický a vodácký)

Volný čas
Na jaké kroužky se děti mohou přihlásit?
Nabídka Školního sportovního klubu: fotbal, florbal, posilování (vyšší
gym.), dívčí volejbalový oddíl SAVO (nižší gym.)
Nabídka Školního kulturního klubu: Pěvecký sbor BESHARMONIE, návštěvy
hudebních pořadů, Divadelní přípravka, Výtvarný kroužek
Další kroužky: Robotika a programování, Psaní všemi deseti, Ruský jazyk

Máte nějaký prostor, kde mohou děti trávit čas?
Studovna, malá ICT učebna s počítači a tiskárnou, zázemí školního
bufetu, školní zahrada.

Mají děti volný přístup na wifi? Mohou děti používat mobilní telefony,
tablety apod.?
Přístup k wifi je ve škole prakticky neomezený.
Mobily a tablety jsou při výuce využívány jen s povolením vyučujícího.

Přijímačky
Kolik přihlášek jste v loňském roce evidovali a kolik přijímáte žáků?
Evidovali jsme 400 přihlášek.
Pro školní rok 2021/2022 přijímáme 60 nových primánů (přijímáme vždy
stejný počet tříd, jako daný rok maturuje).

Kolik bodů je třeba získat, aby byla reálná šance pro přijetí?
Nelze jednoznačně říci. Pro představu uvedeme počty bodů přijatých
uchazečů.
První uchazeč v pořadí: 46b. ČJ, 50b. M
Poslední přijatý v rámci řádného kola: 49b. ČJ, 36b. M
Poslední přijatý “na odvolání”: 33b. ČJ, 31b. M

Na kterém místě se umístil poslední přijatý uchazeč?
V loňském roce na 124. místě. V letech předchozích cca kolem 100. místa.

Kde seženeme přihlášku ke studiu?
Doporučujeme webové stránky https://prijimacky.cermat.cz/
Na stránkách školy www.kavalirka.cz/prijimaci-rizeni budou do 31. 1. 2020
zveřejněna kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022.

