
Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice, příspěvková organizace,  
Součkova 500, 685 01 Bučovice 
Tel.: 517 383 119, ŘŠ: 603 201 927, ZŘ pro OA: 602 533 805, e-mail: mlejnek@gymbuc.cz  

Druhé kolo přijímacího řízení na Gymnázium a Obchodní akademii v Bučovicích  
na školní rok 2018/2019 – obor obchodní akademie 

V přijímacím řízení budou v druhém kole přijímáni žáci do oboru obchodní akademie: 

 63-41-M/02 obchodní akademie – 4letá denní forma studia zakončená maturitní 
zkouškou 

 předpokládaný počet přijímaných žáků ve druhém kole: minimálně 2 

Přihlášky ke studiu podají zákonní zástupci uchazečů do 14. 5. 2018 do 15:30 h v kanceláři školy.  

Žák musí doložit: 

 přihlášku ke studiu se studijními výsledky dosaženými v posledních dvou ročnících, které 
absolvoval na základní škole 

 výsledky jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení. 

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 
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 
14. 5. 2018. 

3. Výsledky z 1. kola jednotné přijímací zkoušky 
Žák může získat maximálně 50 bodů za každou část (test z českého jazyka a matematiky). 

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. 

Rozhodnutí o výsledcích přijímacího řízení si mohou zákonní zástupci uchazečů vyzvednout 
v pátek 18. 5. od 8:00 h do 14 h v kanceláři, 1. poschodí vpravo. Přineste si občanský průkaz. 
 
V Bučovicích dne 9. května 2018      

 

 

 

Mgr. Jiří Vlček 
ředitel školy 
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