
Prezentace školy 2020/2021

Gymnázium a obchodní akademie 

Mariánské Lázně



• Osmileté gymnázium 79-41-K/81
• Denní všeobecné s maturitou

• Čtyřleté gymnázium 79-41-K/41
• Denní všeobecné s maturitou

• Obchodní akademie 63-41-M/02
• Čtyřleté, denní střední odborné s maturitou

Obory vzdělání
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• 4 učebny výpočetní techniky

• dataprojektory s ozvučením ve většině učeben

• připojení na internet ve všech učebnách

• interaktivní tabule na každém patře (3x celkem)

• tablety pro výuku 

• vlastní tělocvična

• specializované učebny (biologie, chemie, fyzika, 
zeměpis, hudební výchova, výtvarná výchova)

• knihovna (10 000 svazů)

• školní bufet

Vybavení školy
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• cizí jazyky (anglický, německý, francouzský, 
ruský)

• gymnázium - od 2. ročníku volitelné semináře

• obchodní akademie - fiktivní firma, ZAV, praxe

• tělesná výchova

- v areálu školy v tělocvičně

- sportovní areál Viktoria 
(atletika)

- městský bazén

- zimní stadion
- lyžařský kurz (1. ročníky + sekunda)

- turistický kurz (septima + 3.C)

- uvolnění z tělesné výchovy (na žádost)

Vlastní výuka
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• celosvětově uznávaný doklad prokazující 

status studenta

• slouží pro vstup do budovy 

školy

• slevy na dopravu (75 %)

• slevy mj. na vstupy do divadel, na hrady a 

zámky, na festivaly, slevy v knihkupectvích

• studentský tarif u Vodafone

• slevy platí na vstupy i v zahraničí

Mezinárodní studentská karta ISIC
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Aplikace Bakaláři

Umožňuje rodičům: 

• sledovat docházku žáka do 

školy

• sledovat výsledky vzdělávání

• komunikace s třídním 

učitelem

• plán akcí a aktuální změny v 

rozvrhu



• škola nemá vlastní internát

• žáci, kteří nemohou denně dojíždět, jsou ubytováni 

v  Domovech mládeže, Klíčova 4, Mariánské Lázně

• o umístění rozhoduje ředitel Domova mládeže

• žáci se mohou stravovat v jídelně DM – „Zlatý 

zámek“

• http://www.dmasjml.cz/

Ubytování a stravování
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Adaptační kurzy

Ze života školy
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Vybavení školy

Ze života školy
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Sport

Ze života školy
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Kultura

Ze života školy
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Fiktivní firmy

Ze života školy
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Volitelné předměty

Gymnaziální obory
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Gymnaziální obory

• Anglická literatura a tisk

• Anglická konverzace

• Německá konverzace

• Seminář z biologie

• Seminář z chemie

• Seminář z fyziky

• Seminář z matematiky

• Seminář ze zeměpisu

• Seminář z dějepisu

• Seminář z literatury

• Seminář z filozofie
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• Seminář z francouzského jazyka

• Seminář z ruského jazyka

• Seminář z administrativních prací

• Seminář ze společenských věd
• Seminář z mediální výchovy

• Seminář z práva

• Seminář z ekonomické a finanční 
gramotnosti

• Příprava na FCE

• Seminář z účetnictví

• Programování

Žáci volí ve 2. ročníku 1 seminář, 
ve 3. ročníku 2 semináře 

a ve 4. ročníku 3 semináře 
podle vlastního zájmu a budoucího studia.



Volitelné předměty

Obchodní akademie
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Obchodní akademie

• Obchodní angličtina

• Obchodní němčina

• Maturitní opakování – český jazyk / matematika / 

anglický jazyk / německý jazyk

• Ruský jazyk

• Francouzský jazyk

• Cestovní ruch a lázeňství

• Programování
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Škola umožňuje vzdělávání žákům

a) se speciálními vzdělávacími potřebami

zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění,

specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, …)

bezbariérový přístup

b) mimořádně nadaným  

výkonnostní sportovci, mimořádně studijně nadaní,

studium v zahraničí

Individuální vzdělávací plán

a plán pedagogické podpory
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Obecné informace o průběhu 

přijímacího řízení

Přijímací řízení ve školním roce 

2019/2020



● 1. kolo přijímacího řízení

● 1 až 2 přihlášky ke studiu (shodně obě přihlášky)

● pořadí škol určuje termín testů (nikoliv zájmu)

● podává zákonný zástupce uchazeče nebo uchazeč 

řediteli SŠ

● ZŠ na přihláškách potvrzuje prospěch žáka (nejprve 

kopie, poté podpisy)

● nevyžadujeme potvrzení od lékaře

● termín pro podání přihlášky do 1. března 2020

Přihlášky
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● Formulář přihlášky - nový vzor (od roku 2019)

– jednotná zkouška ano

– uchazeč dělá zkoušku na obou školách, počítá se 

lepší výsledek

– uvádí se kontakt na zákonné zástupce včetně

data narození i datová schránka

– nový prvek v doporučení SPC (pro úpravu 

přijímacího řízení – nutné upozornit a dodat 

doporučení společně s přihláškou)

Přihláška
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● vyhlášení podmínek pro přijetí do 31. 1. 2020

http://www.goaml.cz/pro uchazeče

● z předchozích let škola využívá kombinaci 

kritérií a to

• JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (Ma, Čj) 

váha G 70% / OA 60%

• výsledků ze ZŠ (průměr z vybraných předmětů) –

požadavek na známky lepší než dostatečné

• úspěchy talentovaných žáků (diplomy)

váha G 30% / OA 40%

Kritéria pro přijetí na střední školu
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http://www.goaml.cz/?q=pro-uchaze%C4%8De


● Jednotná Přijímací Zkouška: 

http://www.cermat.cz

JPZ a termíny přijímacích zkoušek
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uchazeči z 9.tříd

1. řádný termín

14. 4. 2020

2. řádný termín

15. 4. 2020 

Termín přijímacích zkoušek

uchazeči z 5. tříd

1. řádný termín

16. 4. 2020

2. řádný termín

17. 4. 2020

1. náhradní termín 13. 5. 2020

2. náhradní termín 14. 5. 2020

http://www.cermat.cz/


● nejpozději 14 dnů před termínem zkoušky

– Pozvánka 

• KÓD ŽÁKA (= identifikátor uchazeče)

• DATUM KONÁNÍ

• ČAS ZAHÁJENÍ

• MÍSTO ZKOUŠKY

● seznam přijatých uchazečů      30. 4. 2020

(všechny informace budou upřesněny v pozvánce)

● Zápisové lísky přijatých nejpozději do 10 

pracovních dnů od zveřejnění seznamu

Doba mezi podáním přihlášky a 

zkouškou; výsledky
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 Český jazyk a literatura

 Matematika
• vzorové testy (webové stránky CERMAT nebo GOAML)

– maximální počet 50 bodů v každém testu

– body se neodečítají

– časové rozmezí 1 testu
před testem: 15 min Test: 60 minut/ 70 minut  po testu: 10 min

– zadání – testový sešit a záznamový arch

– podrobné informace k úlohám na webu CERMAT

Přijímací zkoušky
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http://www.cermat.cz/prijimaci-rizeni-sl-2015-1404035005.html
http://www.goaml.cz/?q=vzorove-prijimaci-testy


Proč to zkusit?

Nevíš, zda se ti budou líbit vyučující? 

Máš obavy z nového prostředí?

Chceš vidět jak probíhá obyčejný 

den na střední škole?

Přihlášení: www.goaml.cz sekce PRO UCHAZEČE

http://www.goaml.cz/?q=zazij-goaml

formulář k vyplnění 

možnost přijít je od října 2019 do ledna 2020

Zažij GOAML!

25

http://www.goaml.cz/?q=zazij-goaml


Proč?

nové prostředí

způsob kladení otázek

způsob záznamu odpovědí

Přihlášení: www.goaml.cz sekce PRO UCHAZEČE

http://www.goaml.cz/?q=prijimaci-zkousky-nanecislo-0

formulář k vyplnění 

Jméno, příjmení, třída (5. nebo 9.)

datum narození (identifikace)

- termín testů 25. ledna 2020 8:30

Opravené testy – emailem do 31. 1. 2020

Výsledky testů – informace dle aktuálně zveřejněných 
podkladů od společnosti CERMAT

Přijímací zkoušky NANEČISTO
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http://www.goaml.cz/?q=prijimaci-zkousky-nanecislo-0


● pouze pro žáky z 9. tříd, kteří podali alespoň 
1 přihlášku na GOAML

● od 21. 2. 2020 – 3. 4. 2020

● 6 dvouhodinových lekcí

● každý pátek od 14:00 do 15:30

● 600 Kč, platba v hotovosti při první lekci 
(21. 2. 2020), při neúčasti se peníze nevrací

● Přihlášky (na www.goaml.cz/pro-uchazece) 

Kurz matematiky (uchazeči z 9.roč)
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Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně,
příspěvková organizace
Ruská 355/7
353 01 Mariánské Lázně 

www.goaml.cz

Ředitelka školy: Mgr. Klára Tesařová
Zástupce ředitele: Mgr. Ladislav Jíša
Výchovní poradci: Mgr. Ivana Hlaváčová (VG,4G,OA)

Mgr. Bořivoj Kříž (NG)

Telefon: 354 624 166
Fax: 354 602 526
E-mail: goaml@goaml.cz; tesarova@goaml.cz 

Kontakty na školu
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