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Expediční ScioŠkola otázky a odpovědi 

• Pro koho se (ne)hodí Expediční ScioŠkola?  
Nehodí se zejména pro rodiny, kde není možné, aby děti byly tři týdny doma. Zároveň práce z 
domova vyžaduje jistou míru samostatnosti a autonomie u dětí. 

• Jaké je právní ukotvení této formy vzdělávání?  
S ministerstvem školství aktivně jednáme o chystaném pokusném ověřování kombinované výuky. 
Bohužel však MŠMT nestihne tento program spustit od září, proto budou v prvním pololetí děti 
zapsány na jedné z našich ScioŠkol v domácím vzdělávání. 

• V čem se liší obsah online výuky od výuky ve „standardní“ škole a v čem se obsahově liší 
Expediční ScioŠkola od ScioŠkoly?  

Výuka v Expediční ScioŠkole vychází z konceptu ScioŠkol. Základem našeho přístupu je kombinace 
pestré škály formátů, v nichž se děti učí, důraz na zážitkové vzdělávání a velký podíl dětí na chodu 
školy. Děti tak neznámkujeme, snažíme se je podporovat v rozvoji, jen omezeně využíváme 
frontální výuku a tak dále. V Expediční ScioŠkole pak není budova, lavice, ranní vstávání. Stále se 
však zaměřujeme na rozvoj kompetencí pro budoucnost. 

• Jak často a kolik hodin týdně probíhá výuka? 
Hlavní blok on-line výuky bude probíhat cca od 9:00 do 13:00 každý všední den. Během této doby 
ale budeme variovat čas strávený u počítače a čas bez něj, např. samostatnou prací. V týdnech bez 
expedice bychom odpoledne rádi nechali volná pro individuální aktivity, kroužky atd., aby se děti 
setkávaly s vrstevníky i v reálném světě. 

• Kolik dětí bude ve „třídě“ a jak budou rozdělené z hlediska ročníků?   
Základní skupina by měla mít zhruba 18–20 dětí. Často se budou dělit na poloviny, v některých 
projektech se budou potkávat děti napříč skupinami. Skupiny jsou koncipovány podle trojročí, tedy 
4.–6. a 7.–9. třída. 

• Jak budou žáci dostávat zpětnou vazbu?  
Zpětnou vazbu dostávají děti denně. Průvodci s nimi mluví o jejich zapojení do aktivit, o tom, co 
dělají, jak jim to jde a jaké kroky podniknout pro svůj další rozvoj. Podrobnější zpětné vazbě slouží 
pravidelné rozhovory dětí s jejich mentorem. Důležité pro nás je, aby si zpětnou vazbu uměly dát i 
děti navzájem. S chybami pracujeme vědomě, to znamená, že necháváme děti chybovat, přijít na 
to a odnést si z chyb cenné zkušenosti. 

• Kdy a odkud budou děti na expedici vyrážet?  
Děti budeme přebírat vždy v Praze, Brně a na místě expedice. Rodiče si můžou vždy vybrat jedno z 
těchto tří míst, na které děti dopraví. Přesná délka výjezdu se bude pokaždé odvíjet od konkrétní 
expedice. Zatím plánujeme expedice nejčastěji na 5 dní, někdy dokonce na 7, někdy jen na 4. 
Termíny prvních tří expedic zveřejníme začátkem srpna, další pak v průběhu srpna. 
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• Jakým způsobem bude probíhat výuka cizích jazyků?  
Hlavní důraz klademe na angličtinu. Rádi bychom měli v týmu Expediční školy rodilého mluvčího, v 
tuto chvíli to však pro začátek školy nemůžeme garantovat. Obecně se snažíme cizí jazyky co 
nejvíce integrovat do celé výuky, ať už metodou CLIL (metoda, kdy dochází k propojení jazykové 
výuky a vyučovaného předmětu), či přirozenou prací s anglickými zdroji. K tomu každý týden 
počítáme s „klasickou“ angličtinou. 

• Zápisy do škol (prvních tříd) probíhají standardně v zimě. Kdy a jak se lze přihlásit do 
Expediční ScioŠkoly?  

Pro přestup je nutné na webu vyplnit předběžnou přihlášku, pak se potkat osobně či přes 
videohovor a následně pozveme dítě na půldenní prezenční program, kde si může náš přístup 
vyzkoušet. Následně stačí podepsat smlouvu a administrativu již za rodiče vyřídí společnost Scio.  S 
přihláškou rozhodně není vhodné otálet. Kapacita je omezená a s každými rodiči i dítětem se 
chceme do září potkat.  

• Pokud dítě již navštěvuje ZŠ, lze i nyní přestoupit? 
Ano, přestup je snadný a školy si administrativu vyřeší mezi sebou. 

• Online výuka nezná geografické hranice. Přesto, jsou nějaké limity s ohledem na účast v 
expedicích? 

Nejsou, počítáme s možností zapojení i dětí mimo ČR, např. děti diplomatů a expatů. Takové dítě 
se tři týdny účastní vzdálené výuky, pak ho rodiče posadí na letadlo, zástupce ScioŠkoly jej  
vyzvedne na letišti v Ruzyni a následně s ostatními vyrazí na expedici. 

• Kolik činí školné? 
Školné činí 70 000 / rok, lze platit v měsíčních splátkách 5833 Kč + cca 3000 Kč za expedici 
(účtování dle reálných nákladů). Cena zahrnuje on-line výuku s průvodci každý den, individuálního 
mentora, zajištění povinné školní docházky a každý měsíc expedici. 

 
 
Kontakt pro média 
Bohuslav Bohuněk   
bbohunek@scio.cz,  
604916195 
 
 
O společnosti Scio 
Společnost Scio, kterou založil pedagog a vizionář Ondřej Šteffl, již 25 let přináší inovace do 
vzdělávání v České republice. Kromě známého testu Obecných studijních předpokladů vytváří Scio i 
další profesionální testy, které využívají desítky českých a slovenských vysokých škol při přijímacím 
řízení. Scio se zabývá vzdělávacími projekty pro školy, rodiče a děti. Je mj. partnerem platformy 
pro prevenci šikany Nenech to být. Prostřednictvím portálu svetgramotnosti.cz Scio již 10 let 
pomáhá školám rozvíjet čtenářskou a matematickou gramotnost svých žáků. Společnost také 
provozuje vlastní síť tzv. ScioŠkol – jedenáct základních a jednu střední školu.  
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