OBCHODNÍ AKADEMIE, ČESKÝ TĚŠÍN
příspěvková organizace
tel.: 558 712 649 fax: 558 711 894
www.oact.cz

Informacje dotyczące rekrutacji
na rok szkolny 2019/2020

Serdecznie zapraszamy na

DZIEŃ OTWARTY
13 grudnia 2018r. (czwartek) od godz. 8:00 do 16:00
Popołudnie Informacyjne:
24 stycznia 2019r. (czwartek) od godz. 12:00 do 17:00
Rodzicom i uczniom zostaną podane szczegółowe informacje dotyczące nauki w naszej szkole
oraz egzaminów wstępnych.

Oferta programowa :




profil 78-42-M/02 Ekonomické lyceum
profil 63-41-M/02 Obchodní akademie
profil 63-41-M/02 Obchodní akademie (polski język nauczania)

Studium w naszej szkole nie wymaga od kandydata szczególnych predyspozycji zdrowotnych.
Zaświadczenie o predyspozycjach zdrowotnych w zgłoszeniu do naszej szkoły nie jest
wymagane.
Zgłoszenia należy oddać:

do 1 marca 2019r.

Terminy egzaminów wstępnych:
1. termin:
12 kwietnia 2019r.
2. termin:
15 kwietnia 2019r.
Kandydaci wykonają centralnie zadawane jednolite testy z języka czeskiego i literatury oraz
matematyki. Kandydaci do grupy z polskim językiem nauczania wykonają również egzamin z języka
polskiego.
Ocena kandydatów będzie przeprowadzona na podstawie punktacji za egzaminy wstępne (j. czeski,
matematyka, j. polski) oraz za wyniki w nauce w szkole podstawowej (świadectwa za 1. i 2. półrocze
8. klasy i 1. półrocze 9. klasy). Dokładne kryteria będą opublikowane na naszej stronie
internetowej na końcu stycznia 2019.

Rodzice kandydatów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dostarczą razem ze zgłoszeniem
opinię poradni pedagogiczno-psychologicznej obejmującą wskazania odpowiedniej formy pomocy
w trakcie egzaminów wstępnych.
Testy ilustracyjne do dyspozycji na www.cermat.cz.
Kurs przygotowawczy do egzaminów wstępnych:
W celu jak najlepszego przygotowania do egzaminów wstępnych oferujemy kandydatom kurs
przygotowawczy z języka polskiego, z języka czeskiego i matematyki. W ramach kursu będą
powtórzone podstawowe tematy, w których uczniowie najczęściej popełniają błędy. Każdy uczeń
otrzyma zbiór zadań z matematyki (z wynikami, w postaci elektronicznej) do dalszego przećwiczenia.
Zgłoszenie na kurs może kandydat wypełnić i oddać w trakcie Dnia Otwartego lub przesłać do szkoły
elektronicznie.
Termin:

wtorek 26. 3., czwartek 28. 3. i wtorek 2. 4. 2019r. od godz. 14:30 do 16:00

Miejsce:

budynek Akademii Handlowej, Czeski Cieszyn, ul. Sokola-Tůmy 402/12

Zgłoszenie:

przekazać na e-mail: m.janaskova@oact.cz do 18. 3. 2019r.

Zgłoszenie:

pobierz tutaj: http://obaka-cestesin.cz/prijimaci-rizeni.html
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Szanowni Rodzice,
w trakcie całego okresu rekrutacji będą podawane szczegółowe informacje pod nr. 558 712 649 oraz
na następujących kontaktach mailowych:
Ing. Kristina Bončková
dyrektor szkoły

e-mail: k.bonckova@oact.cz

Ing. Ivana Nováková
doradca d/s wychowawczych i wyboru zawodu

e-mail: i.novakova@oact.cz

sekretariat szkoły:

e-mail: info@oact.cz

