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

Vážení rodiče,
v této části našich webových stránek Vám poskytneme nejdůležitější informace
k přijímacímu řízení pro školní rok 2019/2020.
Žákům 9. tříd základních škol nabízíme vzdělávání ve čtyřletých oborech s maturitní zkouškou:
78-42-M/02
63-41-M/02
63-41-M/02

Ekonomické lyceum
Obchodní akademie
Obchodní akademie (polský jazyk vyuč.)

Pro uchazeče o studium v naší škole nejsou stanoveny žádné zvláštní zdravotní požadavky.
Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (na přihlášce ke studiu)
vyžadujeme pouze u uchazečů se ZPS.
*

*
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Srdečně Vás zveme k návštěvě školy!
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: čtvrtek 13. prosince 2018 (8:00 – 16:00 h)
INFORMAČNÍ ODPOLEDNE: čtvrtek 24. ledna 2019 (12:00 – 17:00 h)
Termín pro odevzdání přihlášek: do 1. března 2019
Uchazeči se v prvním kole účastní jednotné přijímací zkoušky (dále jen JPZ) z českého jazyka
a matematiky. JPZ koná každý žák dvakrát, tj. na obou školách, na které si podal přihlášku ke
vzdělávání. Na jedné škole koná tuto zkoušku dvakrát jen tehdy, pokud si podal přihlášku na dva
různé obory (ekonomické lyceum i obchodní akademie). Do konečného hodnocení se započítává
lepší výsledek z každého jednotlivého testu.
Oficiální informace o JPZ jsou uvedeny na stránkách Cermatu (www.cermat.cz).
Termíny přijímacích zkoušek:
první řádný termín:
druhý řádný termín:

12. dubna 2019
15. dubna 2019

Bodové hodnocení získané u přijímacích zkoušek bude hlavní částí celkového hodnocení uchazečů,
další složkou budou výsledky vzdělávání na základní škole. Podrobná kritéria budou zveřejněna
na tomto webu do konce ledna 2019.
Přípravný seminář:

K posílení přípravy nabízíme žákům přípravný seminář z českého jazyka a matematiky.
Obsahem semináře bude procvičování základních typů úloh z českého jazyka a matematiky, které
se u přijímacích zkoušek objevují. Zaměříme se především na typy úloh, ve kterých žáci nejčastěji
chybují. Na seminář se žáci mohou přihlásit při návštěvě Dne otevřených dveří (13. 12. 2018) nebo
elektronicky.

Každý žák navíc obdrží sbírku úloh s klíčem správných řešení (v elektronické podobě) k dalšímu
procvičování.
Termín konání:
Kde:
Přihlášky:
Závazná přihláška

úterý 26. 3., čtvrtek 28. 3. a úterý 2. 4. 2019, vždy od 14:30 do 16:00 h
budova Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola-Tůmy 402/12
zaslat na e-mail: m.janaskova@oact.cz do pondělí 18. 3. 2019
ke stažení na http://obaka-cestesin.cz/prijimaci-rizeni.html
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V průběhu celého období jsme připraveni ochotně odpovědět na Vaše dotazy
na následujících kontaktech:
ředitelka školy:
Ing. Kristina Bončková

558 711 894

k.bonckova@oact.cz

výchovná poradkyně:
Ing. Ivana Nováková

558 712 649

i.novakova@oact.cz

sekretariát školy:

558 712 649

info@oact.cz

