Vážení a milí žáci ZŠ, vážení rodiče, vážení výchovní poradci,
ve školním roce 2017/2018 budeme otevírat dvě třídy obchodní akademie a po jedné třídě ekonomického
lycea a veřejnosprávní činnosti.
Jak jste již zaregistrovali, nově i v Libereckém kraji budou probíhat jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka
a matematiky, které připravuje Cermat. Veškeré informace včetně ilustračních testů jsou na stránkách EDULK.
Informace ohledně kritérií přijímacího řízení a všech termínů máte na našich stránkách školy v záložce
Pro uchazeče.
Pro rozhodování máte ještě poměrně dost času. Využívejte ho k získávání informací o školách, aby rozhodnutí
nebylo ukvapené a na poslední chvíli. Důležité je také sledovat možnost uplatnění po absolvování studia.
Pokud máte zájem o naši školu, doporučuji navštívit den otevřených dveří, který se koná v sobotu dne

14. 1. 2017 od 9.00 do 14.00 hodin, případně můžete školu kdykoliv navštívit osobně (je vhodné se
předem ohlásit).
Novinky
1.

2.

Přihláška
Do 1. 3. 2017 máte stále na rozmyšlenou, kam podáte 2 možné přihlášky.
Pokud budete podávat jednu přihlášku na naši školu, do kolonky Obor vzdělání, uvádíte pouze jeden
z našich oborů.
V případě, že budete obě přihlášky podávat na naši školu, musí být na každé z nich uveden jiný obor.
Pokud budete přijati na oba obory, zvolíte si sami jeden z nich.
Maturita z matematiky
Pouze pro studijní obor Ekonomické lyceum bude pro žáky, kteří nastoupí na studium od 1. 9. 2017,
povinná maturitní zkoušky z matematiky.
Co to znamená.
V současné době je maturitní zkouška rozdělena na společnou a profilovou část. Ve společné části se
maturuje z českého jazyka a volitelně z cizího jazyka nebo matematiky. V profilové (školní) části maturují
žáci ze tří zkoušek.
Ve školním roce 2020/2021 budou žáci lyceí a gymnázií maturovat ve společné části z českého jazyka,
cizího jazyka a matematiky. Na naší škole budou v profilové (školní) části mít pouze dvě zkoušky.
Celkový počet zkoušek zůstane tedy stejný.
Na základě výše uvedené změny ve složení maturitních zkoušek bude pro studijní obor Ekonomické
lyceum již od 1. ročníku dělená výuka v předmětu matematika.

Děkuji za Váš zájem o informace ke studiu na naší škole.

Jaroslav Počer
ředitel školy

