Způsob přihlašování
Na workshopy pro nadané žáky ve školním roce 2013/2014 se hlásí žáci na doporučení učitelů a
výchovného poradce na konkrétní škole. Následně bude ještě proveden výběr účastníků dle níže
specifikovaných kritérií.

Anglický debatní klub
Podmínky pro přijetí
 písemný test a ústní pohovor
o pro 1. skupinu (žáci Gymnázia Turnov a SZŠ Turnov) v pátek 31. 5. 2013 od 15.00
hodin v učebně č. 1 na Vzdělávacím centru v Turnově
o pro 2. skupinu (žáci Gymnázia Jablonec nad Nisou a OA, HŠ a SOŠ Turnov) v pátek
7. 6. 2013 od 14.30 hodin v učebně č. 1 na Vzdělávacím centru v Turnově
Kritéria výběru
 výsledky testu
 ústní pohovor

Tvůrčí psaní
Podmínky pro přijetí
 Motivační dopis
 Ukázka vlastní tvorby
Požadavky na motivační dopis
 Jméno a příjmení
 Proč se chci účastnit projektu (daného oboru) – co od toho očekávám
 Účast v soutěžích, olympiádách
 Zkušenosti v oboru (zda se věnujete psaní ve svém volném čase)
 Vyčíslení aktivit v oboru - počet hodin za týden
 Využití oboru do budoucna (SŠ, VŠ, zaměstnání)
Požadavky na ukázku vlastní tvorby
 Napište příběh, jehož hrdinou bude nepříjemný, nesympatický člověk.
 maximální rozsah A4, písmo vel. 12, Times New Roman, řádkování 1,5, do bloku – je nutné
dodržet!
Kritéria výběru
 Soutěže, olympiády
 Motivační dopis, ukázka psaní
 Doporučení odborného učitele nebo výchovného poradce

Ostatní obory
Podmínky pro přijetí
 Motivační dopis
Požadavky na motivační dopis
 Jméno a příjmení
 Proč se chci účastnit projektu (daného oboru)
 Účast a umístění v soutěžích, olympiádách
 Zkušenosti v oboru, aktivity mimo školu v daném oboru
 Vyčíslení aktivit v oboru - počet hodin za týden
 Využití oboru do budoucna (SŠ, VŠ, zaměstnání)

Kritéria výběru
 Soutěže, olympiády
 Motivační dopis
 Doporučení odborného učitele nebo výchovného poradce

Motivační dopisy a ukázky vlastní tvorby posílejte e-mailem na adresu kruparova@vctu.cz.
Výsledky výběru účastníků jednotlivých oborů budou oznámeny žákům e-mailem nejpozději
do konce června 2013.

