90 let tradice
ekonomického vzdělávání
Tradice – Kvalita - Perspektiva

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
čtvrtek 10. 12. 2020 od 8:00 do 16:00 hod.
čtvrtek 21. 1. 2021 od 12:00 do 17:00 hod.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

Vážení rodiče,
v této části našich webových stránek Vám poskytneme nejdůležitější informace
k přijímacímu řízení pro školní rok 2021/2022.

Doporučujeme sledovat Aktuality na našich webových stránkách,
kde budeme zveřejňovat další informace vzhledem ke komplikované
epidemiologické situaci.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

Žákům 9. tříd základních škol nabízíme vzdělávání ve čtyřletých oborech s maturitní zkouškou:
Kód a název oboru

Forma vzdělávání

Počet uchazečů

78-41-M/02 Ekonomické lyceum

denní

30

63-42-M/02 Obchodní akademie

denní

45

63-42-M/02 Obchodní akademie (PJ)

denní

15

Rozšířená výuka v oblasti cizích jazyků a informačních technologií s možností vykonání
mezinárodních zkoušek (FCE, Zertifikat Deutsch, ECDL, státní zkouška z psaní na PC a obchodní
korespondence). Výuku doplňují jazykové a pracovní stáže v Anglii, Německu a Rakousku
financované z evropských projektů. Rodilí mluvčí ve výuce anglického a německého jazyka.
Pro uchazeče o studium v naší škole nejsou stanoveny žádné zvláštní zdravotní požadavky. Lékařské
potvrzení o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (na přihlášce ke studiu) nevyžadujeme.

Termín pro odevzdání přihlášek: do 1. března 2021
Uchazeči se v prvním kole účastní jednotné přijímací zkoušky (dále jen JPZ) z českého jazyka
a matematiky.
Uchazečům s přiznanými podpůrnými opatřeními 1. až 5. stupně budou u přijímacího řízení upraveny
podmínky dle jejich konkrétních vzdělávacích potřeb. Tito uchazeči přiloží k přihlášce ke střednímu
vzdělávání doporučení školského poradenského zařízení obsahující přiznaná podpůrná opatření.

Oficiální informace o JPZ jsou uvedeny na stránkách Cermatu (www.cermat.cz), další informace
můžete získat na stránkách Moravskoslezského kraje.
Termíny přijímacích zkoušek:

12. dubna 2021 /pondělí/
13. dubna 2021 /úterý/

Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky:

12. května 2021 /středa/
13. května 2021 /čtvrtek/

Přípravný seminář:

Z důvodu složité epidemiologické situace přípravný kurz k přijímacím zkouškám ve školním roce
2020/2021 nebude naší školou organizován.
*

*

*

V průběhu celého období jsme připraveni ochotně odpovědět na Vaše dotazy
na následujících kontaktech:
Ing. Kristina Bončková
ředitelka školy

558 712 649, 733 164 487

k.bonckova@oact.cz

Ing. Ivana Nováková
zástupckyně ředitelky školy

558 712 649, 606 450 459

i.novakova@oact.cz

sekretariát školy:

558 712 649

info@oact.cz

