Přijímací řízení na Gymnázium a Obchodní akademii v Bučovicích
na školní rok 2018/2019
V přijímacím řízení budou přijímáni žáci do následujících oborů:
a) osmileté studium (pro žáky 5. tříd ZŠ)
79-41-K/81 Gymnázium – denní forma
počet přijímaných žáků: 30
b) čtyřleté studium (pro žáky 9. tříd ZŠ)
79-41-K/41 Gymnázium – denní forma
počet přijímaných žáků: 30
c) obchodní akademie (pro žáky 9. tříd ZŠ)
63-41-M/02 Obchodní akademie – denní forma
počet přijímaných žáků: 30

TERMÍNY PÍSEMNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Čtyřleté gymnázium
12. a 16. 4. 2018
Osmileté gymnázium
13. a 17. 4. 2018
Obchodní akademie
12. a 16. 4. 2018
Všichni přihlášení žáci budou konat zkoušku z českého jazyka a z matematiky.
Přihlášky ke studiu podají zákonní zástupci uchazečů do 1. 3. 2018 ředitelství školy.
V přihlášce žák musí doložit:
 studijní výsledky dosažené v posledních dvou ročnících, které absolvoval na základní škole,
Dále může jako přílohy k přihlášce doložit:
 případná lékařská doporučení a posudky,
 výsledky v soutěžích
Pozvánku k přijímací zkoušce obdrží uchazeč nejpozději 14 dnů před termínem konání přijímací
zkoušky.

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
a) osmileté studium
1. Prospěch na ZŠ
Hodnocen je prospěch ve 2. pololetí 4. třídy a v 1. pololetí 5. třídy ZŠ. Při prospěchu 1,00
získá žák 20 bodů za jedno hodnocení, za každé zhoršení známky o jeden stupeň budou
odečteny 2 body.
2. Bonifikace
Za účast v okresním kole soutěže z českého jazyka, anglického jazyka a matematiky v 5.
třídě ZŠ obdrží žák 1 bod, za umístění na 1. – 3. místě získá 3 až 1 bod, maximálně je možno
získat 10 bodů. Tyto výsledky je třeba doložit nejpozději v den konání písemné zkoušky
originálem diplomu nebo kopií výsledkové listiny potvrzené ředitelstvím ZŠ.
3. Písemné přijímací zkoušky
Písemná přijímací zkouška se skládá z testu českého jazyka a matematiky v rámci tzv.
jednotných přijímacích zkoušek. Hodnotí se úspěšnost jednotlivých odpovědí. Žák může
získat maximálně 50 bodů za každou část.
4. Přijetí ke studiu
Na základě výsledků přijímacích zkoušek bude sestaveno pořadí podle počtu získaných
bodů. V případě stejného bodového zisku má přednost žák, který dosáhl lepšího výsledku u
písemné zkoušky. Pokud je i tento bodový zisk stejný, má přednost žák s lepším výsledkem
ve zkoušce z matematiky. Podmínkou přijetí je dosažení počtu 15 bodů za písemný test
z českého jazyka a 15 bodů za písemný test z matematiky. Přijato bude maximálně 30 žáků.

b) čtyřleté studium
1. Prospěch na ZŠ
Hodnocen je prospěch ve 2. pololetí 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy ZŠ. Při prospěchu
1,00 získá žák 25 bodů za jedno hodnocení, za každé zhoršení známky o jeden stupeň
budou odečteny 2 body.
2. Bonifikace
Za každou účast v okresním kole soutěží v 8. a 9. třídě (český jazyk, cizí jazyk, matematika,
fyzika, chemie, biologie, dějepis, zeměpis) bude přidělen 1 bod. Za umístění na 1. – 3. místě
v okresních kolech těchto soutěží navíc 3 - 1 bod. Stejně bude hodnoceno umístění v
krajském kole soutěží. Maximálně je možno získat 10 bodů. Je nutno doložit kopii diplomu
nebo výsledkové listiny potvrzenou ředitelstvím ZŠ nebo předložit originál nejpozději dne
16. 4. 2018.
3. Písemné přijímací zkoušky
Písemná přijímací zkouška se skládá z testu českého jazyka a matematiky v rámci tzv.
jednotných přijímacích zkoušek. Hodnotí se úspěšnost jednotlivých odpovědí. Žák může
získat maximálně 50 bodů za každou část.
4. Přijetí ke studiu
Žáci budou přijati ke studiu na základě počtu získaných bodů. V případě stejného bodového
zisku má přednost žák, který dosáhl lepšího výsledku u písemné zkoušky. Pokud je i tento
bodový zisk stejný, má přednost žák s lepším výsledkem ve zkoušce z matematiky.
Podmínkou přijetí je dosažení počtu 15 bodů za písemný test z českého jazyka a 15 bodů za
písemný test z matematiky. Přijato bude maximálně 30 žáků.

c) obchodní akademie
1. Prospěch na ZŠ
Hodnocen je prospěch ve 2. pololetí 8. třídy a v 1. pololetí 9. třídy ZŠ. Při prospěchu
1,00 získá žák 25 bodů za jedno hodnocení, za každé zhoršení známky o jeden stupeň
budou odečteny 2 body.
2. Bonifikace
Za každou účast v okresním kole soutěží v 8. a 9. třídě (český jazyk, cizí jazyk, matematika,
fyzika, chemie, biologie, dějepis, zeměpis) bude přidělen 1 bod. Za umístění na 1. – 3. místě
v okresních kolech těchto soutěží navíc 3 - 1 bod. Stejně bude hodnoceno umístění v
krajském kole soutěží. Maximálně je možno získat 10 bodů. Je nutno doložit kopii diplomu
nebo výsledkové listiny potvrzenou ředitelstvím ZŠ nebo předložit originál nejpozději dne
16. 4. 2018.
3. Písemné přijímací zkoušky
Písemná přijímací zkouška se skládá z testu českého jazyka a matematiky v rámci tzv.
jednotných přijímacích zkoušek. Hodnotí se úspěšnost jednotlivých odpovědí. Žák může
získat maximálně 50 bodů za každou část.
4. Přijetí ke studiu
Žáci budou přijati ke studiu na základě počtu získaných bodů. V případě stejného bodového
zisku má přednost žák, který dosáhl lepšího výsledku u písemné zkoušky. Pokud je i tento
bodový zisk stejný, má přednost žák s lepším výsledkem ve zkoušce z matematiky.
Podmínkou přijetí je dosažení počtu 8 bodů za písemný test z českého jazyka a 8 bodů za
písemný test z matematiky. Přijato bude maximálně 30 žáků.
V Bučovicích 31. 1. 2018
Mgr. Jiří Vlček
ředitel školy

