90 lat tradycji
nauczania ekonomicznego

DNI OTWARTE
czwartek 10 grudnia 2020 r. od godz. 8:00 do 16:00
czwartek 21 stycznia 2021 r. od godz. 12:00 do 17:00
Szanowni Rodzice, prosimy Państwa o śledzenie aktualności
na naszej stronie internetowej,
gdzie na bieżąco będziemy informować o wpływie aktualnych obostrzeń
epidemiologicznych na zaplanowane przez nas wydarzenia i imprezy.

Serdecznie zapraszamy!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

Szanowni Rodzice i Uczniowie,
w tej części naszej strony internetowej opublikujeme najważniejsze informacje dotyczące
procesu rekrutacji na rok szkolny 2021/2022.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

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)

Nasze kierunki mają poszerzony zakres edukacji w językach obcych i informatyce z możliwością
wykonania międzynarodowych certyfikatów (FCE, Zertifikat Deutsch, ECDL, egzamin państwowy
z pisania na klawiaturze PC i korespondencji handlowej, wyjazdy edukacyjne i robocze do Anglii
i Niemiec - finansowane z funduszy UE, native speakerzy w nauczaniu języka angielskiego
i niemieckiego).

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 2021 r.

Terminy egzaminów wstępnych: 12 kwietnia 2021 r.
13 kwietnia 2021 r.
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. Dokładne kryteria będą
opublikowane na naszej stronie internetowej pod koniec stycznia 2021.
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:
Ze względu na skomplikowaną sytuację epidemiologiczną kurs przygotowawczy do egzaminów
wstępnych nie będzie organizowany przez naszą szkołę.
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Szanowni Rodzice,
w trakcie całego okresu rekrutacji będą podawane szczegółowe informacje pod nr. 558 712 649 oraz
na następujących kontaktach telefonicznych i e-mailowych:
Ing. Kristina Bončková
dyrektor szkoły

tel.: 733 164 487
e-mail: k.bonckova@oact.cz

Ing. Ivana Nováková
zastępca dyrektora

tel.: 606 450 459
e-mail: i.novakova@oact.cz

sekretariat szkoły:

e-mail: info@oact.cz

