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 Informace 

 o možnostech studia 

 ve školním roce 2020/2021 

 na OBCHODNÍ AKADEMII 

Čtyřleté studium na obchodní akademii 
Obchodní akademie bude otvírat jednu třídu pro 30 žáků. 

Písemné přijímací zkoušky se budou konat 14. a 15. dubna 2020. Všichni přihlášení žáci budou psát přijí-

mací testy z českého jazyka a matematiky.  

Přihlášky ke studiu podají zákonní zástupci uchazečů do 1. 3. 2020 řediteli školy. 

V přihlášce žák musí doložit: 

 studijní výsledky dosažené ve 2. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku. 

Dále může jako přílohy k přihlášce doložit: 

 případná doporučení z pedagogicko-psychologické poradny, 

 výsledky v soutěžích z 8. a 9. třídy. 

Pozvánku k přijímací zkoušce obdrží uchazeč nejpozději 14 dnů před termínem konání přijímací zkoušky. 

K obsahu studia 
Studium na obchodní akademii začíná převážně všeobecnými předměty, z odborných předmětů je 

v prvním ročníku vyučována jen ekonomika a psaní na počítači. Ve vyšších ročnících se pak počet odbor-

ných předmětů postupně zvyšuje. Od prvního ročníku žáci studují dva cizí jazyky v rozsahu 3 až 

4 hodiny týdně. Jako hlavní jazyk mají všichni žáci angličtinu, druhý cizí jazyk si volí mezi němčinou 

a ruštinou. 

K upevnění získaných vědomostí absolvují žáci ve třetím a čtvrtém ročníku povinné praxe z odborných 

předmětů ve firmách. Součástí studia jsou také dva týdny učební praxe z účetnictví jako příprava na prak-

tickou maturitní zkoušku. 

Možnosti uplatnění absolventů 
Absolvent obchodní akademie získává složením maturitní zkoušky úplné středoškolské vzdělání. To mu 

umožňuje získat oprávnění k podnikatelské činnosti nebo práci v obchodní a administrativní sféře. Řada 

absolventů však pokračuje v dalším studiu na: 

 vysokých školách (se zaměřením na ekonomiku, informatiku, práva, jazyky a pedagogiku, aj.), 

 vyšších odborných školách, 

 jazykových školách. 

Dny otevřených dveří – čtvrtek 12. prosince 2019 (14.00–17.00 h), 

 čtvrtek 16. ledna 2020 (14.00–17.00 h), 

 sobota 8. února 2020 (9.00–12.00 h). 



GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE BUČOVICE, p. o. 

Součkova 500, 685 01 Bučovice  Tel.: kancelář 517 383 119, ŘŠ 721 029 027 

INFORMACE PRO ŽÁKY 9. tříd ZŠ o studiu na oboru OBCHODNÍ AKADEMIE 

4letá střední škola s maturitou; obor obchodní akademie (63-41-M/02) 
E-mail: gymbuc@gymbuc.cz Web: www.gymbuc.cz 

ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY (uchazeči na šk. rok 2020/2021) 

1. KDY A KDE SE KONÁ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA GYMNÁZIU A OBCHODNÍ AKADEMII BUČOVICE?  
Odpověď: 12. prosince 2019, 16. ledna 2020 vždy od 14.00–17.00 h a 8. února 2020 od 9.00–12.00 h v Bučovicích, Součkova 500  
Do školy je možné přijít po telefonické či osobní domluvě i v jiném termínu, který vyhovuje uchazeči a jeho zákonnému zástupci. 

2. KTERÝ OBOR SE NA ŠKOLE STUDUJE A KOLIK UCHAZEČŮ MŮŽE BÝT PŘIJATO? 
Odpověď: V příštím školním roce se bude otevírat v prvním ročníku 1 třída s celkovým počtem 30 žáků. Na škole studují žáci obor 
obchodní akademie (63-41-M/02). Ve srovnání s rámcovým vzdělávacím programem je posílena výuka informačních technologií. 

3. KDY SE KONAJÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY? 

Odpověď: Přijímací zkoušky se konají ve státem určeném termínu, tj. 14. nebo 15. dubna 2020 (náhradní termín je stanoven na  
13. nebo 14. května 2020). 

4. V JAKÉM TERMÍNU JE NUTNO ODEVZDAT PŘIHLÁŠKU? 
Odpověď: Na naši školu ji uchazeči odevzdávají do 1. března 2020 přímo řediteli školy, resp. v kanceláři na Součkově ulici 500. Po-
tvrzení od lékaře se nevyžaduje. 

5. PLATÍ ŽÁCI ŠKOLNÉ?  
Odpověď: Ne, školné žáci neplatí. Žáci si však kupují učebnice a pracovní sešity. 

6. JAKÉ JSOU DALŠÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ SE STUDIEM? 
Odpověď: V prvním ročníku absolvují žáci adaptační kurz a lyžařský kurz, ve druhém ročníku taneční a sportovní cykloturistický 
(vodácký) kurz. Doporučujeme též zakoupení licence programu ZAV (výuka psaní všemi deseti na PC) pro domácí použití. 

7. MŮŽETE UVÉST PŘEDMĚTY, KTERÉ BUDE UCHAZEČ STUDOVAT? 
Odpověď: Český jazyk a literatura, anglický jazyk, volitelně německý nebo ruský jazyk, ekonomika, účetnictví, informační technolo-
gie, písemná a elektronická komunikace, matematika, ekonomická cvičení, ekonomie, finance, hospodářský zeměpis, hospodářské 
výpočty, statistika, právo, dějepis, občanská nauka, společenské vědy, tělesná výchova a další. Volitelně fiktivní firma nebo mate-
matický seminář. 

8. JAKÝ JE DENNÍ ČASOVÝ ROZVRH VÝUKY?  
Odpověď: Výuka začíná zpravidla v 07.15 h nebo v 08.05 h a končí nejpozději v 14:45 h. 

9. JAKÉ JE VYUŽITÍ POČÍTAČŮ VE VÝUCE? 
Odpověď:  Žáci využívají počítače po celé studium zejména v předmětu informační technologie, kde se mimo jiné seznamují 
s operačním systémem Windows, s textovým editorem MS Word, s tabulkovým procesorem MS Excel, s grafickými programy, data-
bázovým systémem MS Access atd. Pomocí počítačů se žáci zdokonalují též v psaní všemi deseti metodou naslepo (program ZAV) 
v předmětu písemná a elektronická komunikace. Počítače využívají např. i v předmětu ekonomická cvičení. 

10. NABÍZÍ ŠKOLA PŘÍPRAVNÉ KURZY NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY? 

Odpověď: Ano, pro žáky 9. tříd plánujeme přípravné kurzy na didaktické testy z M a ČJ. Více podrobností najdete na webových 
stránkách www.gymbuc.cz. 

11. JE STUDIUM ZAKONČENO MATURITNÍ ZKOUŠKOU?  
Odpověď: Ano. Maturitní zkouška je tvořená společnou částí (povinně zkouška z českého jazyka, z cizího jazyka a z matematiky) 
a profilovou částí (praktická zkouška z odborných předmětů, ústní maturitní zkouška z ekonomiky a z účetnictví). 

12. MOHOU ABSOLVENTI POKRAČOVAT V DALŠÍM STUDIU NA VOŠ A VŠ? 
Odpověď: Řada našich absolventů pokračuje ve studiu na vysokých školách, především se zaměřením na ekonomiku, informatiku, 
práva, jazyky a pedagogiku. Volí si však i jiné vysoké školy. Studují též na vyšších odborných školách a školách jazykových.  

13. JAKÉ JSOU MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ? 
Odpověď: Jsou např. schopni vést účetnictví firem na PC, vykonávat funkci ekonoma, účetní, sekretářky, personalisty, obchodního 
zástupce, samostatně podnikat, pracovat v peněžních ústavech, cestovních kancelářích, apod. Uplatnit se mohou též všude tam, 
kde je vyžadována uživatelská znalost práce s počítači a znalost cizího jazyka (angličtina, volitelně němčina nebo ruština). 
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Odpověď: Ano. Maturitní zkouška je tvořená společnou částí (povinně zkouška z českého jazyka, z cizího jazyka a z matematiky) 
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Odpověď: Řada našich absolventů pokračuje ve studiu na vysokých školách, především se zaměřením na ekonomiku, informatiku, 
práva, jazyky a pedagogiku. Volí si však i jiné vysoké školy. Studují též na vyšších odborných školách a školách jazykových.  

13. JAKÉ JSOU MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ? 
Odpověď: Jsou např. schopni vést účetnictví firem na PC, vykonávat funkci ekonoma, účetní, sekretářky, personalisty, obchodního 
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kde je vyžadována uživatelská znalost práce s počítači a znalost cizího jazyka (angličtina, volitelně němčina nebo ruština). 


