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 Informace 

 o možnostech studia 

 ve školním roce 2020/2021 

 na GYMNÁZIU 

Čtyřleté a osmileté gymnázium 
Ve čtyřletém i osmiletém studiu bude otevřena jedna třída pro 30 žáků. 

Písemné přijímací zkoušky se budou konat 14. a 15. dubna 2020 (čtyřleté studium) a 16. a 17. dubna 2020 

(osmileté studium). Všichni přihlášení žáci budou psát přijímací testy z českého jazyka a matematiky.  

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

V přihlášce žák musí doložit: 

 studijní výsledky dosažené v posledních dvou ročnících, které absolvoval na základní škole. 

Dále může jako přílohy k přihlášce doložit: 

 případná doporučení z pedagogicko-psychologické poradny, 

 výsledky v soutěžích (soutěže z 8. a 9. třídy – u čtyřletého studia, ze 4. a 5. třídy u osmiletého studia). 

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

K obsahu studia 
Studium začíná všeobecným zaměřením, ve vyšších ročnících se pak postupně zvyšuje možnost volby 

předmětů podle zájmu o přípravu na budoucí povolání. Žáci studují dva cizí jazyky v rozsahu 3 až 5 ho-

din týdně (angličtinu, francouzštinu, němčinu nebo ruštinu), ve vyšších ročnících i latinu jako nepovinný 

předmět. 

Všichni žáci získají během dvou let znalosti potřebné k užívání osobních počítačů a další multimediální 

techniky. Žáci s vyhraněným zájmem o práci s počítači mají možnost dalšího vzdělávání v rámci nepovin-

ného předmětu informatika a výpočetní technika (programování). 

Během studia mohou zájemci navštěvovat výuku základů administrativy. 

Možnosti uplatnění absolventů 
Profil absolventa vychází z toho, že základní funkcí gymnázia je příprava žáků ke studiu na vysoké škole, 

popřípadě pro výkon povolání vyžadujících po krátkém odborném zaškolení široké všeobecné vzdělání. 

Studium na gymnáziu je proto především zaměřeno na to, aby připravilo absolventy pro: 

 vysokoškolské studium (trvání studia 4–6 let) 

 bakalářské studium (trvání studia 3 roky) 

 vyšší odborné studium  (trvání studia 3–4 roky) 

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 5. a 9. tříd ZŠ o studiu na GYMNÁZIU 

Střední škola s maturitou; obor gymnázium 8leté (79-41-K/81) a obor gymnázium 4leté (79-41-K/41) 
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: Na škole se studují dva gymnaziální obory, a to gymnázium 8leté (79-41-K/81), do něhož nastupují žáci po ukončení 
5. ročníku ZŠ, a gymnázium 4leté (79-41-K/41), do něhož nastupují žáci po ukončení 9. ročníku ZŠ. V příštím školním roce se 
v každém tomto studijním oboru bude otevírat 1 třída s celkovým počtem 30 žáků. 

3. KDY SE KONAJÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY? 

Odpověď: Přijímací zkoušky se konají ve státem určeném termínu, tj. 14. nebo 15. dubna 2020 pro uchazeče o 4leté gymnázium 
a 16. nebo 17. dubna 2020 pro uchazeče o 8leté gymnázium. 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.  
Potvrzení od lékaře se nevyžaduje. 

5. PLATÍ ŽÁCI ŠKOLNÉ?  
Odpověď: Ne, školné žáci neplatí. Žáci si však kupují učebnice a pracovní sešity. Žákům primy až kvarty jsou učebnice poskytovány 
bezplatně školou. 

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. 

7. MŮŽETE UVÉST CIZÍ JAZYKY, KTERÉ ŽÁCI GYMNÁZIA STUDUJÍ? 
Odpověď: Všichni žáci 8letého gymnázia studují jeden cizí jazyk v rozsahu 4 až 5 hodin týdně. Od tercie se pak povinně učí dva cizí 
jazyky. Druhý cizí jazyk si volí z nabídky francouzština, němčina a ruština. Žáci 4letého gymnázia studují po celou dobu studia dva 
cizí jazyky, a to angličtinu (vyšší hodinová dotace) a druhý cizí jazyk s menší hodinovou dotací si opět volí z nabídky francouzština, 
němčina a ruština. Alespoň z jednoho z těchto jazyků skládají maturitní zkoušku. Jako nepovinný předmět mají žáci možnost studo-
vat ještě třetí cizí jazyk nebo latinu. 

8. JAKÝ JE DENNÍ ČASOVÝ ROZVRH VÝUKY?  
Odpověď: Výuka začíná zpravidla v 07.15 h nebo v 08.05 h a končí nejpozději ve 14.45 h. 

9. JAKÉ JE VYUŽITÍ POČÍTAČŮ VE VÝUCE? 
Odpověď: Žáci gymnázia využívají počítače zejména v předmětech přímo zaměřených na práci s výpočetní technikou, a to předměty 
Informatika a výpočetní technika a Digitální technologie. Výuka probíhá ve specializované učebně výpočetní techniky. Rozšiřující 
nabídka vyučovacího předmětu je nabízena ve volitelných a nepovinných předmětech. Výuka v počítačové učebně je však umožněna 
i vyučujícím ostatních předmětů. Jako nepovinný předmět si žáci gymnázia mohou vybrat Základy administrativy, v němž se pomocí 
počítačů zdokonalují v psaní všemi deseti metodou naslepo v program ZAV. 

10. NABÍZÍ ŠKOLA PŘÍPRAVNÉ KURZY NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY? 

Odpověď: Ano, pro žáky 5. i 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 (ústní zkouška ze dvou předmětů z nabídky vypsané ředitelem školy). 

12. JAKÉ JSOU MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ? 
Odpověď: Studium na gymnáziu poskytuje žákům všeobecné vzdělání a primárně se předpokládá, že žáci budou pokračovat v dal-
ším studiu na vysoké škole. Někteří absolventi volí další studium na jazykových školách. Přestože v posledních letech nikdo z absol-
ventů nenastoupil ihned po skončení studia na gymnáziu do zaměstnání, ani tato možnost není po krátkém zaučení vyloučena. 
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Čtyřleté a osmileté gymnázium 
Ve čtyřletém i osmiletém studiu bude otevřena jedna třída pro 30 žáků. 

Písemné přijímací zkoušky se budou konat 14. a 15. dubna 2020 (čtyřleté studium) a 16. a 17. dubna 2020 

(osmileté studium). Všichni přihlášení žáci budou psát přijímací testy z českého jazyka a matematiky.  

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

V přihlášce žák musí doložit: 

 studijní výsledky dosažené v posledních dvou ročnících, které absolvoval na základní škole. 

Dále může jako přílohy k přihlášce doložit: 

 případná doporučení z pedagogicko-psychologické poradny, 

 výsledky v soutěžích (soutěže z 8. a 9. třídy – u čtyřletého studia, ze 4. a 5. třídy u osmiletého studia). 

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

K obsahu studia 
Studium začíná všeobecným zaměřením, ve vyšších ročnících se pak postupně zvyšuje možnost volby 

předmětů podle zájmu o přípravu na budoucí povolání. Žáci studují dva cizí jazyky v rozsahu 3 až 5 ho-

din týdně (angličtinu, francouzštinu, němčinu nebo ruštinu), ve vyšších ročnících i latinu jako nepovinný 

předmět. 

Všichni žáci získají během dvou let znalosti potřebné k užívání osobních počítačů a další multimediální 

techniky. Žáci s vyhraněným zájmem o práci s počítači mají možnost dalšího vzdělávání v rámci nepovin-

ného předmětu informatika a výpočetní technika (programování). 

Během studia mohou zájemci navštěvovat výuku základů administrativy. 

Možnosti uplatnění absolventů 
Profil absolventa vychází z toho, že základní funkcí gymnázia je příprava žáků ke studiu na vysoké škole, 

popřípadě pro výkon povolání vyžadujících po krátkém odborném zaškolení široké všeobecné vzdělání. 

Studium na gymnáziu je proto především zaměřeno na to, aby připravilo absolventy pro: 

 vysokoškolské studium (trvání studia 4–6 let) 

 bakalářské studium (trvání studia 3 roky) 

 vyšší odborné studium  (trvání studia 3–4 roky) 

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 5. a 9. tříd ZŠ o studiu na GYMNÁZIU 

Střední škola s maturitou; obor gymnázium 8leté (79-41-K/81) a obor gymnázium 4leté (79-41-K/41) 
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: Na škole se studují dva gymnaziální obory, a to gymnázium 8leté (79-41-K/81), do něhož nastupují žáci po ukončení 
5. ročníku ZŠ, a gymnázium 4leté (79-41-K/41), do něhož nastupují žáci po ukončení 9. ročníku ZŠ. V příštím školním roce se 
v každém tomto studijním oboru bude otevírat 1 třída s celkovým počtem 30 žáků. 

3. KDY SE KONAJÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY? 

Odpověď: Přijímací zkoušky se konají ve státem určeném termínu, tj. 14. nebo 15. dubna 2020 pro uchazeče o 4leté gymnázium 
a 16. nebo 17. dubna 2020 pro uchazeče o 8leté gymnázium. 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.  
Potvrzení od lékaře se nevyžaduje. 

5. PLATÍ ŽÁCI ŠKOLNÉ?  
Odpověď: Ne, školné žáci neplatí. Žáci si však kupují učebnice a pracovní sešity. Žákům primy až kvarty jsou učebnice poskytovány 
bezplatně školou. 

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. 

7. MŮŽETE UVÉST CIZÍ JAZYKY, KTERÉ ŽÁCI GYMNÁZIA STUDUJÍ? 
Odpověď: Všichni žáci 8letého gymnázia studují jeden cizí jazyk v rozsahu 4 až 5 hodin týdně. Od tercie se pak povinně učí dva cizí 
jazyky. Druhý cizí jazyk si volí z nabídky francouzština, němčina a ruština. Žáci 4letého gymnázia studují po celou dobu studia dva 
cizí jazyky, a to angličtinu (vyšší hodinová dotace) a druhý cizí jazyk s menší hodinovou dotací si opět volí z nabídky francouzština, 
němčina a ruština. Alespoň z jednoho z těchto jazyků skládají maturitní zkoušku. Jako nepovinný předmět mají žáci možnost studo-
vat ještě třetí cizí jazyk nebo latinu. 

8. JAKÝ JE DENNÍ ČASOVÝ ROZVRH VÝUKY?  
Odpověď: Výuka začíná zpravidla v 07.15 h nebo v 08.05 h a končí nejpozději ve 14.45 h. 

9. JAKÉ JE VYUŽITÍ POČÍTAČŮ VE VÝUCE? 
Odpověď: Žáci gymnázia využívají počítače zejména v předmětech přímo zaměřených na práci s výpočetní technikou, a to předměty 
Informatika a výpočetní technika a Digitální technologie. Výuka probíhá ve specializované učebně výpočetní techniky. Rozšiřující 
nabídka vyučovacího předmětu je nabízena ve volitelných a nepovinných předmětech. Výuka v počítačové učebně je však umožněna 
i vyučujícím ostatních předmětů. Jako nepovinný předmět si žáci gymnázia mohou vybrat Základy administrativy, v němž se pomocí 
počítačů zdokonalují v psaní všemi deseti metodou naslepo v program ZAV. 

10. NABÍZÍ ŠKOLA PŘÍPRAVNÉ KURZY NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY? 

Odpověď: Ano, pro žáky 5. i 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 (ústní zkouška ze dvou předmětů z nabídky vypsané ředitelem školy). 

12. JAKÉ JSOU MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ? 
Odpověď: Studium na gymnáziu poskytuje žákům všeobecné vzdělání a primárně se předpokládá, že žáci budou pokračovat v dal-
ším studiu na vysoké škole. Někteří absolventi volí další studium na jazykových školách. Přestože v posledních letech nikdo z absol-
ventů nenastoupil ihned po skončení studia na gymnáziu do zaměstnání, ani tato možnost není po krátkém zaučení vyloučena. 


