
Obor 63-41-M/02 podle ŠVP 

Obchodní akademie Plasy 

pro žáky z 9. tříd 
 

Přihláška ke studiu je k dispozici na webových stránkách Gymnázia a SOŠ Plasy nebo 

v sekretariátu každé základní školy.  

 Na přihlášku je třeba vyplnit známky z 8. třídy (obě pololetí) a 9. třídy (první pololetí). 

 Přihlášku podepisuje zákonný zástupce i samotný žák. 

 Nezapomeňte vyplnit kontaktní údaje – e-mail a telefonní číslo. 

Přihlášku nechte zkontrolovat a podepsat ředitelem či ředitelkou základní školy, popř. místo 

podpisu ředitele je možno k přihlášce přiložit obyčejnou kopii vysvědčení nebo jeho výpis 

z uvedených ročníků. 

 Potvrzení od lékaře nevyžadujeme (pouze v případě SPUO). 

Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu Gymnázium a Střední odborná škola, 

Plasy, Školní 280, 331 01 nejpozději do 1. 3. 2019 

Informaci o registraci Vaší přihlášky Vám zašleme mailem. 

Kritéria přijetí: 

Žáci budou přijati na základě:  
- výsledků ze základní školy (váha 30%),  
- osvědčení a diplomů z účasti na olympiádách, soutěžích a zájmových aktivit (10 %),  
-  výsledků jednotného přijímacího testu (váha 60%), 

až do kapacity třídy (15 žáků).  

Dne 12. 4. 2019 a 15. 4. 2019 se uchazeči zúčastní v naší škole jednotných písemných 
přijímacích zkoušek z Českého jazyka a literatury a z Matematiky. 

Škola zveřejní seznam přijatých uchazečů na www.gsplasy.cz. Jen nepřijatým 
uchazečům zašleme rozhodnutí o nepřijetí doporučeným dopisem. 

Do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí odevzdá přijatý žák zápisový lístek nebo ho 
pošle na adresu školy. Také zápisový lístek musí být podepsán jak zákonným zástupcem, tak 
i žákem samotným. Zápisový lístek vydává žákům základní škola. 

Jsem přijatý/ jsem přijatá ke studiu na střední škole: 

Začátkem června se koná první zvonění – oblíbená akce prozradí, kdo bude s Tebou chodit 

do třídy, kdo bude třídním učitelem, jaké pomůcky je třeba si přes prázdniny opatřit, jak jsi 

na tom se svými znalostmi – bude také zajímavý test: co nosím stále při sobě v hlavě. 

 

http://www.gsplasy.cz/
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