
 

 

KLASICKÉ A ŠPANĚLSKÉ GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  

 

 

VÁS SRDEČNĚ ZVE 

NA 

 

 

27. 11. 2018 

     

 

15. 1. 2019 

   

  

 

(16.00–18.00) 

     

 

(16.00–18.00) 

   

  

 

Jsme všeobecné gymnázium zřizované krajem, nabízíme osmileté, šestileté  

a čtyřleté studium se zaměřením na výuku cizích jazyků (angličtinu, španělštinu, 

němčinu, francouzštinu, ruštinu, latinu). Výuka je doplněna bohatou mimoškolní 

činností, např. terénním vyučováním, projektovou výukou, exkurzemi, soutěžemi. 

Studenti se také účastní zahraničních exkurzí a studijních pobytů nebo projektů                  

s partnerskými školami. Spolupracujeme s Masarykovou univerzitou, Mendelovou 

univerzitou a VUT. V roce 2018 jsme získali titul Světová škola. 
 

Naše bezbariérová škola je vybavena učebnami s dataprojektory, odbornými učebnami, 

mobilní učebnou s výpočetní technikou; součástí školy jsou dvě tělocvičny, horolezecká 

stěna, posilovna a tři hřiště s umělým povrchem. Vlastní školní jídelna nabízí výběr          

ze tří jídel. 
 

JAK SE K NÁM DOSTANETE? 

 

 

 

 tramvají č. 1- zastávka Ondrouškova nebo Ečerova                                                             

 autobusem č. 50, E50 - zastávka Adamcova 

 autobusem č. 52, 54 - zastávka Ondrouškova nebo Ečerova 

GPS: 49.2192514N, 16.5142353E 

www.gyby.cz, www.fb.com/vejrostka 

 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
 

Vejrostova 2, 635 00 Brno 

tel.: 533 555 100 

E-mail: info@gyby.cz 

  

 

 

 

 

 

 



 

KAM Z 5. TŘÍDY? 
NA OSMILETÉ STUDIUM SE ZAMĚŘENÍM NA KLASICKÉ JAZYKY - LATINA  

(Gymnázium 79-41-K/81) 

 přijímací zkoušky z češtiny a matematiky (obě „státní“, viz www.cermat.cz) 

 otvírá se jedna třída (30 žáků) 

 první cizí jazyk angličtina, druhý cizí jazyk výběr z němčiny, španělštiny, francouzštiny, ruštiny 

 účast v mezinárodních projektech, spolupráce s partnerskými školami, studijně poznávací pobyty, 

terénní výuka, projektové dny 

 

KAM ZE 7. TŘÍDY? 
NA ŠESTILETÉ BILINGVNÍ STUDIUM PRO ZÁJEMCE O INTENZIVNÍ VÝUKU ŠPANĚLŠTINY  

(Dvojjazyčné gymnázium 79-43-K/61) 

 přijímací zkoušky z češtiny a matematiky (obě „státní“, viz www.cermat.cz ), znalost španělštiny  se 

nevyžaduje 

 otvírá se jedna třída (30 žáků) 

 první dva ročníky intenzivní výuka španělského jazyka, druhý cizí jazyk angličtina, od třetího ročníku 

vybrané předměty vyučovány aprobovanými španělskými učiteli 

 studium má mezinárodní akreditaci pod záštitou Ministerstva školství, kultury a sportu Španělského 

království, student získá španělské i české maturitní vysvědčení  

 spolupráce s vysokými školami, účast v mezinárodních soutěžích a projektech, studijně poznávací 

pobyty, projektové dny, divadelní festivaly 

 
 

 

NA ŠESTILETÉ STUDIUM SE ZAMĚŘENÍM NA ANGLICKÝ JAZYK  

(Gymnázium 79-41-K/61) 

 přijímací zkoušky z češtiny, matematiky (obě „státní“, viz www.cermat.cz  ) a angličtiny                     

(„školní“ – požadavky najdete na www.gyby.cz ) 

 otvírá se jedna třída (30 žáků) 

 první cizí jazyk angličtina, druhý cizí jazyk výběr z němčiny, španělštiny, francouzštiny, ruštiny 

 v posledních dvou ročnících možnost volby seminářů v anglickém jazyce  

 spolupráce s vysokými školami, účast v mezinárodních soutěžích a projektech, studijně poznávací 

pobyty, projektové dny 

 

 
KAM Z 9. TŘÍDY? 

NA  ČTYŘLETÉ STUDIUM SE ZAMĚŘENÍM NA ANGLICKÝ JAZYK  

(Gymnázium 79-41-K/41) 

 přijímací zkoušky z češtiny, matematiky (obě „státní“, viz www.cermat.cz) a angličtiny                

(„školní“ – požadavky na www.gyby.cz ), pořádáme přípravné kurzy anglického jazyka (nabídka na 

www.gyby.cz) 

 otvírá se jedna třída (30 žáků) 

 první cizí jazyk angličtina, druhý cizí jazyk výběr z němčiny, španělštiny, francouzštiny, ruštiny  

 v posledních dvou ročnících možnost volby seminářů v anglickém jazyce  

 spolupráce s vysokými školami, účast v mezinárodních soutěžích a projektech, studijně poznávací 

pobyty, projektové dny 

 

 

nebo 

 


