
Akce během studia 

• adaptační kurz na začátku prvního ročníku 

• lyžařský kurz v prvním ročníku 

• taneční kurz ve druhém ročníku 

• cyklo–vodácký kurz ve druhém ročníku 

• každoroční atletická olympiáda 

• poznávací zájezdy 

• přírodovědné a technické exkurze 

• návštěvy divadel 

• koncerty žáků a školního pěveckého sboru 

• každoroční školní plesy 

• exkurze do zahraničí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přijímací řízení 

Přihlášky ke studiu podávají zákonní zástupci  
uchazečů do 1. března 2021 řediteli GOA Bučovice. 
Jednotné přijímací zkoušky se uskuteční formou 
písemných testů z předmětů český jazyk a literatura 
a matematika a její aplikace. Škola pořádá přípravné 
kurzy pro čtyřleté i osmileté obory. 
 

 

Dny otevřených dveří 

čtvrtek 10. 12. 2020 

čtvrtek 14. 1. 2021 

sobota 13. 2. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kancelář školy:       517 383 119 

Ředitel školy:       721 029 027 

Školní jídelna:       517 383 610 

e-mail:       gymbuc@gymbuc.cz 
 

www.goabuc.edupage.org 

 

Gymnázium a obchodní akademie 

Bučovice, 

příspěvková organizace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Součkova 500, 685 01 Bučovice 

 

 

Studijní obory s maturitou 
 

Čtyřleté gymnázium  (79 – 41 – K / 41) 

Osmileté gymnázium  (79 – 41 – K / 81) 

Obchodní akademie  (63 – 41 – M / 02) 



Obor Gymnázium 79 – 41 – K / 41 (K / 81) 

• gymnázium s dlouholetou tradicí založené v r. 1902 

• osmiletý nebo čtyřletý studijní program zakončený 
maturitní zkouškou 

• do obou gymnaziálních oborů může být do prvního 
ročníku přijato vždy 30 žáků 

• v souladu s RVP je posílena výuka jazyků a příro-
dovědných předmětů 

• ve 3. a 4. ročníku si žáci volí z široké nabídky voli-
telných předmětů odpovídajících jejich budoucímu 
zaměření studia na vysoké škole 

• nabídka nepovinných předmětů: latina, deskriptivní 
geometrie, základy administrativy, další cizí jazyk 

• vysoká úspěšnost u státních maturit 

 

 

 

 

 

 

 

Uplatnění absolventů gymnázia 

Gymnázium připravuje své absolventy primárně 
na další studium na vysokých školách u nás  
i v zahraničí, přičemž pravděpodobnost přijetí 
ke studiu je velmi vysoká. Mimoto mají studenti 
možnost pokračovat ve studiu na vyšších odbor-
ných školách nebo školách jazykových. 

Obor Obchodní akademie 63 – 41 – M / 02 

• čtyřletý studijní obor zakončený maturitou 

• do prvního ročníku může být přijato 30 žáků 

• posílena výuka informačních technologií 

 

 

 

Získané znalosti a dovednosti: 

• komunikace v cizím jazyce (angličtina a němčina 
nebo ruština) 

• znalost středoškolské matematiky 

• znalost ekonomických pojmů a souvislostí, principů 
obchodně podnikatelských činností, podvojného 
účetnictví, daňové evidence a finanční analýzy, základy 
marketingu, orientace v právních normách 

• ovládání textového a tabulkového procesoru, 
databázového systému, grafického programu , 
využívání internetu, vedení účetnictví na počítači, 
psaní na počítači všemi deseti, vyhotovování obchod-
ní korespondence 
 

Uplatnění absolventů OA 

Studium na vysokých školách zejména eko-
nomického zaměření, na vyšších odborných 
a na jazykových školách. Uplatnění v ekonomické, 
administrativní, obchodně podnikatelské a organi-
zační činnosti ve všech typech organizací (ekonom, 
účetní, asistent, finanční referent, sekretářka, 
obchodní zástupce, bankovní a pojišťovací pracovník 
a další funkce a pozice). 


