Gymnázium a Obchodní akademie, Tanvald,
příspěvková organizace

---------------------------------------V Tanvaldě 26. 1. 2019

Kritéria pro přijímací zkoušky do oboru vzdělávání
63-41-M/02 - OBCHODNÍ AKADEMIE
pro školní rok 2019/2020.
Ředitel Gymnázia a Obchodní akademie, Tanvald, příspěvkové
organizace Mgr. František B R U S stanovil pro přijímací zkoušky do prvního
ročníku čtyřletého studia obor 63-41-M/02 - OBCHODNÍ AKADEMIE pro
školní rok 2019/2020 následující kriteria:
1. Přijímací zkoušky konají všichni uchazeči. Zkoušky se skládají formou
jednotných testů CERMAT z matematiky a českého jazyka (v rozsahu
látky 9. třídy ZŠ).
2. Přijímací zkoušky proběhnou v prvním kole ve dvou termínech:

12. 4. 2019 a

15. 4. 2019.

3. Přijato ke studiu bude celkem 30 uchazečů (29 přímo, 1 místo na
odvolání) v pořadí podle celkem získaných bodů, uchazeč se záporným
počtem bodů nebude přijat.
4. Uchazeči, kteří se umístili na 1. až 5. místě okresního kola nějaké
olympiády nebo vědomostní soutěže nebo prokáží získání jazykové
zkoušky úrovně A2 získají dodatečné body pro celkové vyhodnocení
přijímacího řízení.
5. Bodové hodnocení:
a. výsledky přijímacích zkoušek – za každou část max. 50 bodů –
celkem max. 100 bodů (Podíl hodnocení jednotné zkoušky
v celkovém výsledku je 71 %.)
b. prospěch na ZŠ max. 10 (8. třída 2. pol. a 9. třída 1. pol. – body
určeny přepočtem od 5 do 0 - při průměrném prospěchu 1,00 - 5
bodů, při průměrném prospěch 2,00 a horším - 0 bodů)
c. vědomostní soutěže a olympiády, jazykové zkoušky - max. 30
bodů - 1. místo 15 bodů, 2. místo 10 bodů, 3. - 5. místo 5 bodů,
úspěšné složení jazykových zkoušek (AJ, NJ,…) na úrovni A2 – 10
bodů
d. známka dostatečně nebo nedostatečně z ČJ, cizí jazyk, M na
konci 8. třídy a v pololetí 9. třídy - uchazeč obdrží 20 záporných
bodů za každou dostatečnou nebo nedostatečnou z uvedených
předmětů.
6. Pokud zůstanou nenaplněná místa, bude se konat druhé kolo.

Mgr. František Brus, ředitel školy

