Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov

Kritéria přijímacího řízení pro obor 63-41-M/02 Obchodní akademie.
doba studia: 4 roky
bude přijato maximálně 40 uchazečů
Pro všechny studenty je jedním z kritérií přijímacího řízení výsledek centrálně zadávaných
jednotných testů z matematiky a českého jazyka a literatury (dále jen CZJT), kterých se škola
účastní podle čl. 3 odst. 1 pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání
s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů, ve znění pozdějších
dodatků, zveřejněného pod č. j.: MSMT-23913/2014.
Pořadí bude sestaveno dle následujícího bodového hodnocení (celkem 200 bodů):
a) Za výsledek testu z matematiky v CZJT získají uchazeči 0-50 bodů.
b) Za výsledek testu z českého jazyka v CZJT získají uchazeči 0-50 bodů.
c) Za prospěch na posledních třech vysvědčeních uvedených na přihlášce (1. pololetí 9. ročníku, obě
pololetí 8. ročníku) získají 0-100 bodů.
Maximální počet 100 bodů získá ten, kdo má na všech třech vysvědčeních samé výborné. Za
KAŽDOU dvojku budou odečteny 2 body, za KAŽDOU trojku 3 body a za KAŽDOU čtyřku 4 body.
(nezapočítávají se známky z „výchov“)
Pomocná kritéria při rovnosti bodů:
1 - Počet bodů ze zkoušky z matematiky.
2 - Počet bodů ze zkoušky z českého jazyka.
3 - Počet bodů za prospěch.
4. - Známka z matematiky na vysvědčení: pololetní z 9. ročníku, poté koncové z 8. ročníku, poté
pololetní z 8. ročníku (řazeno podle důležitosti při rozhodování).
5. - Známka z českého jazyka na vysvědčení: pololetní z 9. ročníku, poté koncové z 8. ročníku, poté
pololetní z 8. ročníku (řazeno podle důležitosti při rozhodování).
Minimální počet bodů nutných k přijetí je 20.
Přihlášku ke studiu doručte do 13. března 2015 do 15,30 do kanceláře Gy a OA Pelhřimov
v budově obchodní akademie – Jirsíkova čp. 875. (nebo ji zašlete poštou do 15.3.2015)
Vysvědčení z 1. pololetí 9. třídy a obě pololetí 8. třídy nechte na přihlášce potvrdit základní školou.
Lékařské potvrzení nepožadujeme.
Druhé a další kola přijímacího řízení závisí na počtu přijatých uchazečů v kole prvním (nemusí být
tedy vyhlášeno).
V Pelhřimově 28.1.2015

Aleš Petrák
ředitel školy

