
Základní informace o škole 

Název školy: Klasické a španělské gymnázium 

Brno-Bystrc, příspěvková organizace 

Počet tříd: 24               Počet žáků: cca 700 

Web: www.gyby.cz       Email: jmeno.prijmeni@gyby.cz 

Telefon: 533 555 100 

Doprava: tram 1 (zastávka Ondrouškova) 

bus 50, E50 (Adamcova),  

bus 52, 54 (Ondrouškova) 

Personální zajištění:  

Mgr. Ivana Shorná, ředitelka školy 

PhDr. Jarmila Červenáková, zástupkyně, vedoucí školního 

poradenského pracoviště 

Mgr. Danuše Pimparová, zástupkyně 

čeští a španělští učitelé jednotlivých předmětů, lektor angličtiny 

výchovní poradci 

metodik prevence 

školní psycholog 

speciální pedagog 

metodik a koordinátor pro práci s nadanými žáky 

asistenti pedagoga 

koordinátor EVVO 

metodik a koordinátor  ICT 

vedoucí žákovské knihovny (beletrie, elektronické čtečky) 

vedoucí španělské knihovny (učebnice ŠJ pro nižší a vyšší 

gymnázium) 

http://www.gyby.cz/


Otevírané studijní obory 

Gymnázium 79-41-K/81  

(osmileté studium - zaměření na klasické jazyky) 

30 žáků 

 

Gymnázium 79-41-K/61  

(šestileté studium - zaměření na anglický jazyk) 

30 žáků 

 

Dvojjazyčné gymnázium 79-43-K/61 (španělský 

jazyk a literatura, šestileté studium)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

30 žáků 

 

Gymnázium 79-41-K/41  

(čtyřleté studium - zaměření na anglický jazyk) 

30 žáků 

Kritéria 

a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího 

vzdělávání 

(obě pololetí loňská a letošní první), 

b) výsledky jednotné přijímací zkoušky,  

c) výsledky školní přijímací zkoušky 

(u nás stanovena pro obory se zaměřením na anglický jazyk), 

d) případně dalších skutečnosti, které osvědčují 

vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče 

(u nás vyšší kola soutěží). 

Přesná kritéria budou zveřejněna do konce ledna 2018 

na webu školy. 



Termíny přijímacích zkoušek 

Jednotná přijímací zkouška 

(matematika a její aplikace + český jazyk a literatura) 

1. termín:  

12. 4. 2018 – pro čtyřleté obory vzdělání  

13. 4. 2018 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií  

                   

2. termín:  

16. 4. 2018 – pro čtyřleté obory vzdělávání  

17. 4. 2018 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií   

                   

náhradní termín – 1. termín 

10. 5. 2018 – pro všechny obory  

 

náhradní termín – 2. termín 

11. 5. 2018 – pro všechny obory                           

 

Školní přijímací zkouška 

(anglický jazyk) 

1. termín  

18.  4. 2018 – pro čtyřletý a šestiletý obor se zaměřením na 

anglický jazyk 

 

2. termín 

19. 4. 2018 - pro čtyřletý a šestiletý obor se zaměřením na 

anglický jazyk 

Náhradní termín 

Dle dohody – nejpozději do jednoho měsíce 

 



Obsah přijímacích zkoušek 

 

Jednotná přijímací zkouška 

Písemné testy jednotné zkoušky obsahují uzavřené testové úlohy 
s nabídkou odpovědi, otevřené testové úlohy bez nabídky 
odpovědi, případně široce otevřené úlohy s hodnocením postupu 
řešení.  
 
Testy jednotné zkoušky jsou zpracovány v rozsahu učiva dle 
daného oboru: 

a) učiva stanoveného pro první stupeň základní školy u osmiletých 
oborů vzdělání, 
b) učiva do sedmého ročníku základní školy daného poměrným 
vzdělávacím obsahem Rámcového vzdělávacího programu pro 
základní vzdělávání u šestiletých oborů vzdělání, 
c) učiva celého Rámcového vzdělávacího programu pro základní 
vzdělávání u ostatních oborů vzdělání. 
 
Počet bodů:50 / předmět 
 
Bližší informace o konkrétním učivu lze nalézt na stránkách 

CERMATU pod názvem  
MATEMATIKA – specifikace požadavků pro jednotnou 
přijímací zkoušku a  
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – Specifikace požadavků pro 
jednotnou maturitní zkoušku  
v záložce Organizace jednotné přijímací zkoušky.  
 
Loňské ilustrační i ostré testy lze najít na stránkách CERMATU pod 
záložkami Jednotné testy 2017 a Testová zadání k procvičení.   
 
 

Škola neorganizuje přípravné kurzy ani přijímací zkoušky 
nanečisto. 

 

 



Obsah přijímacích zkoušek 

 

Školní přijímací zkouška 

Školní přijímací zkouška je připravována školou.  
 
Je konána formou testu z anglického jazyka. Testuje se jazyková 
kompetence (slovní zásoba a mluvnice), poslech a čtení 
s porozuměním (již není součástí písemná slohová práce). 
 
Typy cvičení: doplňování textu, přiřazování, tvoření slov, výběr 
z více odpovědí apod.  
 
Rozsah učiva: 
a) učivo do sedmého ročníku základní školy daného poměrným 
vzdělávacím obsahem Rámcového vzdělávacího programu pro 
základní vzdělávání u šestiletého oboru vzdělání, 
b) učiva celého Rámcového vzdělávacího programu pro základní 
vzdělávání u čtyřletého oboru vzdělání. 
 
Počet bodů:50 
 

Bližší informace o konkrétním učivu lze nalézt na (nových) 

stránkách školy pod názvem Specifikace požadavků pro 

školní část  přijímací zkoušky (anglický jazyk) v sekci Pro 

uchazeče, v záložce Informace o přijímacím řízení / Studium od 

2018 / 2019. 

 

Vzorové přijímací testy lze nalézt na (novém) webu školy na 

stejném místě. 

 

 

Škola neorganizuje přípravné kurzy ani přijímací zkoušky 
nanečisto. 

                                                         



Přihláška 

Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě 

přihlášky. 

Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé 

přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává 

druhou přihlášku. Přihlášky mohou být podány na dvě různé 

školy nebo dva různé obory stejné školy (u nás tedy pouze 

šestileté studium). V obou případech musí být vyplněny dva 

tiskopisy, a to naprosto shodně, tj. uvedeny školy v tomtéž 

pořadí.  

Pozn. Současně může podat jiný typ přihlášky na gymnázium se sportovní 

přípravou. Pak koná jednotnou přijímací zkoušku v prvním termínu na 

sportovním gymnáziu, v druhém termínu na první škole uvedené na 

společném (růžovém) typu přihlášky pro „nesportovní“ gymnázia a ostatní 

střední školy. 

Přihlášky lze stáhnout na stránkách CERMATU v záložce 

Základní informace nebo MŠMT v záložce Základní 

informace): 

 
Místo pro QR kód: je umožněno využít QR kód obsahující 

klasifikaci na vysvědčeních obdobně, jako je tomu v případě QR 
kódu na vysvědčení. Příslušná právní úprava jeho uplatnění v 
přijímacím řízení se zatím připravuje. Není tedy zatím povinnost 
tento kód využívat. 
 
 

PROSBA 

Vážení rodiče, 

pokud máte zřízenu svou osobní datovou schránku, 

napište ji prosím do přihlášky. Nemůže se jednat 

o schránku firemní. Datovou schránku využijeme pro 

zaslání rozhodnutí. 

 

 

 



Přihláška – přílohy 

K přihláškám lze přiložit: 

a) doklady (především kopie diplomů) potvrzující vhodné 

schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, dle našich kritérií 

jsou to umístění ve vyšších kolech školních a neškolních 

soutěží (přesnější informace budou zveřejněny na webu do 

konce ledna 2018), 

b) doporučení ze školského poradenského zařízení, jedná-li se 

o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, 

c) certifikát (ověřená kopie) dokládající úspěšné vykonání 

mezinárodní certifikované zkoušky z anglického jazyka na 

úrovni B1 a vyšší (může nahradit školní přijímací zkoušku), 

d) případně doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o 

uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní 

docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, 

e) případně žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka, 

pokud se jedná o osobu dle § 20 školského zákona (viz 

dále). 

 

Zdravotní způsobilost  

Na přihlášce není nutno potvrzovat zdravotní způsobilost 

uchazeče pro daný obor vzdělání. V případě potřeby uzpůsobení 

podmínek pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami 

pro přijímací řízení (slepý uchazeč apod.) viz dále.  

 

Odevzdání přihlášky ke studiu 

Od loňského roku je změna, zkracuje se doba pro odevzdání 

přihlášek ke studiu, nově je termín do 1. 3. 2018. 

Přihlášku lze zaslat poštou (rozhoduje razítko na obálce) 

nebo doručit osobně na sekretariát školy. 

 

 



Prominutí školní přijímací zkoušky 

Školní přijímací zkouška může být prominuta uchazeči, který 

prokáže znalost anglického jazyka dokladem o složení 

mezinárodní certifikované zkoušky na úrovni B1 a vyšší. Tento 

uchazeč má započten z testu z anglického jazyka 50 bodů. 

 

Uchazeči se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

 

Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen 
„uchazeč se SVP“) má právo konat jednotnou přijímací zkoušku 
(dále jen „jednotná zkouška“) v souladu s § 16 odst. 1 a odst. 2 
písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen 
„školský zákon“), ve znění pozdějších předpisů, v rámci 
přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání za upravených 
podmínek s využitím podpůrných opatření odpovídajících jeho 
speciálním vzdělávacím potřebám (dále jen „uzpůsobení 
podmínek“).  
U těchto uchazečů rozhodne ředitel školy podle vyjádření 

školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží 

k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné 

zkoušky.  

U doporučení staršího typu s odvoláním na §16 školského zákona 

(vydaného před 1. 9. 2016) se v loňském roce pouze jednotně 

navyšoval čas o 25%. Letos tato doporučení lze akceptovat 

pouze v případě, že výslovně obsahují specifikaci podmínek pro 

PŘ (nelze vycházet z doporučení pro výuku). Doporučujeme se 

objednat k novému vyšetření. 

U novějších doporučení (po 1. 9. 2016) je uzpůsobení podmínek 

individuálně (avšak po dohodě s druhou školou na přihlášce), 

musí však jít o podpůrná opatření 2. a vyššího stupně. Protože 

uchazeč může mít ze školského poradenského zařízení 

i doporučení s PO 1. stupně, může se stát, že i s oním 

doporučením nemá na úpravu podmínek nárok.  



Vzdělávání cizinců a osob pobývajících 

dlouhodobě v zahraničí - § 20 (školský zákon) 

(1) Občané Evropské unie a jejich rodinní příslušníci mají přístup ke vzdělávání a školským 

službám podle tohoto zákona za stejných podmínek. 

(2) Osoby, které nejsou uvedeny v odstavci 1, mají za stejných podmínek jako občané Evropské 

unie přístup: 

a) k základnímu vzdělávání, včetně vzdělávání při výkonu ústavní výchovy a ochranné 

výchovy, pokud pobývají na území České republiky, 

b) ke školnímu stravování a k zájmovému vzdělávání poskytovanému ve školském zařízení pro 

zájmové vzdělávání v pravidelné denní docházce, pokud jsou žáky základní školy, 

odpovídajícího ročníku střední školy nebo odpovídajícího ročníku konzervatoře, 

c) ke střednímu vzdělávání a vyššímu odbornému vzdělávání, včetně vzdělávání při výkonu 

ústavní výchovy a ochranné výchovy, pokud pobývají oprávněně na území České republiky, 

d) k předškolnímu vzdělávání, základnímu uměleckému vzdělávání, jazykovému vzdělávání a 

ke školským službám podle tohoto zákona, pokud mají právo pobytu na území České 

republiky13) na dobu delší než 90 dnů13a), popřípadě pokud jsou osobami oprávněnými pobývat 

na území České republiky za účelem výzkumu13b), azylanty, osobami požívajícími doplňkové 

ochrany13c), žadateli o udělení mezinárodní ochrany13d) nebo osobami požívajícími dočasné 

ochrany13e). 

(3) Osoby uvedené v odstavci 2 písm. c) a d) se stávají dětmi, žáky nebo studenty příslušné 

školy nebo školského zařízení za podmínek stanovených tímto zákonem, pokud řediteli školy 

nebo školského zařízení prokáží nejpozději při zahájení vzdělávání nebo poskytování školských 

služeb oprávněnost svého pobytu na území České republiky. Oprávněnost pobytu na území 

České republiky se prokazuje dokladem podle zvláštního právního předpisu13f). 

(4) Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České 

republiky se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších 

odborných školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, 

pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je 

nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří 

rozhovorem. Osoby, které se vzdělávaly alespoň 4 roky v přecházejících 8 letech 

před příslušnou zkouškou ve škole mimo území České republiky, mají právo na 

úpravu podmínek a způsobu konání zkoušky ze zkušebního předmětu český jazyk 

a literatura u společné části maturitní zkoušky tak, aby byla zachována rovnost 

přístupu ke vzdělání. Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem 

podrobnosti. 

Pozn.: Novinka - může se tedy jednat i o Čechy. Dle výkladu CERMATU by to 

měly být roky bezprostředně předcházející a dosud běžící. Pokud je žák již nyní 

v české škole a dostane v lednu české vysvědčení, nejedná se už o získání 

předchozího vzdělání mimo ČR. Pokud bude takovýto dotaz, odkažte na mne na 

DOD a já ověřím uvedený výklad. 



Postup v případě neúčasti 

Jednotná přijímací zkouška 

V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat 

jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole nebo 

oboru jednou). Do výsledku přijímacího řízení se bude 

zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého 

termínu příslušného testu. Pakliže se žák nebude v prvním či 

druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z 

důvodu nemoci, pak bude po omluvě řediteli školy moci konat 

jednotnou zkoušku v termínu náhradním. Omluvu je nutno podat 

do tří pracovních dnů. 

Jestliže tedy uchazeč chce využít obě možnosti konání jednotné 

přijímací zkoušky, případně se nemohl zúčastnit zkoušek ani 

v jednom ze dvou vypsaných termínů, musí dodat omluvenku. 

Pokud bude uznána, má nárok na náhradní termín, a to buď za 

1. termín dne 10. 5. 2018, nebo za 2. termín dne 11. 5. 2018 

(bez ohledu na typ studia).  

Pokud se přijímacích zkoušek zúčastní pouze v jednom termínu, 

z druhého termínu se neomluví nebo jeho omluva nebyla 

akceptována, výsledek z jediného pokusu se započítá a přijímací 

zkouška byla vykonána. 

 

Školní přijímací zkouška 

Zkouška se píše pouze jednou, v případě neúčasti je opět nutno 

omluvit se do tří dnů, ale uchazeč se musí dostavit na náhradní 

termín. Ten je stanoven po dohodě s ohledem na důvod 

nepřítomnosti, nejdéle však do jednoho měsíce. 

 

Pokud uchazeč nebude schopen dostavit se k náhradnímu 

termínu, nemůže být přijat a musí se (především v případě 

čtyřletého studia) přihlásit do druhého kola přijímacích zkoušek.  

To vypisují školy, které nepřijaly avizovaný počet žáků.  

 

 



Časová linka 
 

 Do konce ledna 2018 – upřesnění kritérií na webu 

školy 

 

 Do 1. 3. 2018 – odevzdání přihlášek (včetně příloh) 

 

 14 dní před konáním jednotné přijímací zkoušky 

(JPZ) – zaslání pozvánky 

 

 12. a 16. 4. 2018 – 1. a 2. termín JPZ pro čtyřleté 

studium 

 

 13. a 17. 4. 2018 -  1. a 2. termín JPZ pro víceleté 

gymnázium 

 

 10. a 11. 5. 2018 – náhradní termín pro 1.  a 2. 

termín u všech oborů 

 

 18. 4. 2018 – 1. termín pro školní přijímací zkoušku 

 

 19. 4. 2018  - 2. termín pro školní přijímací zkoušku 

 

 2. 5. 2018 - vydávání rozhodnutí, zveřejnění 

výsledkové listiny  

 

 do 3 pracovních dnů – možnost podat odvolání  

 

 do 10 dnů – odevzdání zápisového lístku na 

vybranou školu                                                                                                                                                                                           

 

  



Počty uchazečů na jednotlivé obory 

v minulých letech 

 

 

Údaje o přijímacím řízení ve školním roce 2012 / 2013 

Obor 1. kolo – počet 2. kolo – počet 

Kód 

 

Název (forma) 
Přihlá- 

šených 

Zúčast- 

něných 
Přijatých 

Přihlá- 

šených 

Zúčast- 

něných 
Přijatých 

Nepřijatých 

celkem 

7941K/41 Gymnázium 66 62 30 0 0 0 36 

7941K/61 Gymnázium  123 121 30 0 0 0 93 

7941K/610 

Gymnázium – 

vybrané 

předměty v 

cizím jazyce 

57 57 30 0 0 0 27 

7941K/81 Gymnázium 164 164 30 0 0 0 134 

celkem 410 404 120 0 0 0 290 

 

Údaje o přijímacím řízení ve školním roce 2013 / 2014 

Obor 1. kolo – počet 2. kolo – počet 

Kód 

 

Název 

(forma) 

Přihlá- 

šených 

Zúčast- 

něných 
Přijatých 

Přihlá- 

šených 

Zúčast- 

něných 
Přijatých 

Nepřijatých 

celkem 

7941K/41 Gymnázium 64 62 30 0 0 0 32 

7941K/61 Gymnázium  114 112 30 0 0 0 82 

7941K/610 

Gymnázium – 

vybrané 

předměty v 

cizím jazyce 

58 55 30 0 0 0 25 

7941K/81 Gymnázium 153 153 30 0 0 0 123 

celkem 389 382 120 0 0 0 262 

 

Údaje o přijímacím řízení ve školním roce 2014 / 2015 

Obor 1. kolo – počet 2. kolo – počet 

Kód 

 

Název (forma) Přihlá- Zúčast- Přijatých Přihlá- Zúčast- Přijatých 
Nepřijatých 

celkem 



šených něných šených něných 

7941K/41 Gymnázium 89 88 30    58 

7941K/61 Gymnázium 146 143 30    113 

7941K/610 

Gymnázium – 

vybrané předměty v 

cizím jazyce 

89 89 30    59 

7941K/81 Gymnázium 168 166 30    136 

celkem 492 486 120    366 

 

Údaje o přijímacím řízení 2015 / 2016 

Obor 1. kolo – počet 2. kolo – počet 

Kód 

 

Název (forma) 
Přihlá- 

šených 

Zúčast- 

něných 
Přijatých 

Přihlá- 

šených 

Zúčast- 

něných 
Přijatých 

Nepřijatých 

celkem 

7941K/41 Gymnázium 69 68 30    39 

7941K/61 Gymnázium 158 157 30    128 

7943K/61 
Dvojjazyčné 

gymnázium 
81 81 30    51 

7941K/81 Gymnázium 193 191 30    163 

celkem 501 497 120    381 

 

Údaje o přijímacím řízení 2016/2017 

 1. kolo – počet 2. kolo – počet 

Kód 

 

Název (forma) 
Přihlá- 

šených 

Zúčast- 

něných 
Přijatých 

Přihlá- 

šených 

Zúčast- 

něných 
Přijatých 

Nepřijatých 

celkem 

7941K/41 Gymnázium 93 93 30     

7941K/61 Gymnázium 135 134 30     

7943K/61 
Dvojjazyčné 

gymnázium 
85 85 30     

7941K/81 Gymnázium 221 221 30     

celkem 534 533 120     

 


