
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasické a španělské gymnázium 
Brno-Bystrc, příspěvková organizace 

 

Šestileté studium 



Základní informace o škole 

Kontakt 
Klasické a španělské gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace 

Vejrostova 2, 635 00 Brno 

Tramvaj č. 1 zastávka Ondrouškova nebo Ečerova 

Autobus č. 50, E50 zastávka Adamcova 

Autobus č. 52, 54 zastávka Ondrouškova nebo Ečerova 

telefon: 533 555 100 email: info@gyby.cz web: www.gyby.cz 

Dny otevřených dveří 

28. 11. 2017 16.00–18.00 hodin 

16. 1. 2018 16.00–18.00 hodin 

Charakteristika školy 

Škola byla založena v roce 1994 a nabízí studium osmileté, šestileté i čtyřleté. Ve 

24 třídách studuje více než 700 žáků pod vedením téměř 60 aprobovaných učitelů. 

Moderní budova disponuje učebnami s dvaceti dataprojektory, odbornými učebnami, 

dvěma učebnami informatiky a knihovnou. Součástí školy jsou dvě tělocvičny, 

horolezecká stěna, posilovna, tři hřiště s umělým povrchem a areál pro lehkou 

atletiku. Budova školy je bezbariérová. Škola má vlastní jídelnu s nabídkou tří jídel. 

Přírodní scenérie v okolí školy rozvíjí u žáků ekologické cítění (škola uplatňuje 

výchovnou koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty) a dotváří 

klidné pracovní prostředí. 

Vlastní výuku doplňuje bohatá mimoškolní činnost, která zahrnuje terénní 

vyučování, soutěže, projektové dny, tuzemské exkurze, přednášky a kulturní pořady, 

zahraniční exkurze do Velké Británie, Španělska, Francie, Itálie, Rakouska a 

Německa a sportovní dny a kurzy. Škola je nositelkou titulu Světová škola. 

Spolupracujeme s Masarykovou univerzitou, VUT a Mendelovou univerzitou. Škola 

je vstřícná k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Jsme zapojeni do systému 

podpory nadaných žáků, využíváme rozvojových programů Excelence a Talentovaná 

mládež. Školní poradenské pracoviště bylo rozšířeno o školního psychologa a 

speciálního pedagoga. 

Projekty 

Zahraniční kontakty v rámci nejrůznějších studentských projektů prohlubují 

znalosti z rozličných oborů a představují neopakovatelnou životní zkušenost. 

Pravidelně organizujeme projekty v rámci dotačního programu JMK Do světa! a 

programu MMB v oblasti volnočasových aktivit. Díky projektům z programů EU a 

MŠMT se nám podařilo školu vybavit iPady a MacBooky. 
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Informace o studijním oboru 

Dvojjazyčné gymnázium 79-43-K/61 
Pro zájemce o intenzivní studium španělštiny bude ve školním roce 2017/2018 

opět otevřena jedna třída (30 žáků) se zaměřením na španělský jazyk a 

literaturu. Ke studiu jsou přijímáni žáci po ukončení 7. ročníku základní školy. 

Podmínkou přijetí je úspěšné složení přijímací zkoušky, a to jednotné přijímací 

zkoušky ze vzdělávacích oborů Matematika a její aplikace a Český jazyk a 

literatura v rozsahu učiva podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání. Součástí přijímacího řízení je i hodnocení prospěchu a úspěchy ve 

školních i mimoškolních soutěžích. Znalost španělštiny se nevyžaduje.  

Studium je realizováno pod záštitou Ministerstva školství, sociální politiky a 

sportu Španělského království. Obsah učiva je v souladu s RVP DG v České 

republice a ve Španělském království.  

První dva ročníky jsou věnovány intenzivnímu studiu španělského jazyka pod 

vedením zkušených španělských a českých učitelů.  Od třetího ročníku jsou vybrané 

předměty (matematika, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis) vyučovány aprobovanými 

učiteli ze Španělska ve španělštině. Učebnice pro tyto předměty dodává španělská 

strana zdarma. V průběhu studia se žáci mohou nejméně dvakrát zúčastnit studijních 

a poznávacích exkurzí do Španělska. K úspěšným akcím nedávným i současným 

patří: 

 projekt eTwinning „Etwinautas en las ciudades (in)visibles“ ve spolupráci se 

školami ve Španělsku, Itálii a Norsku; 

 výměnný projekt se školou Colegio Santa María de la Capilla, Jaén, Andalusie 

(Španělsko); 

 organizace každoročního večera španělské kultury „Velada“; 

 výměnné projekty za podpory Jihomoravského kraje do Madridu nebo do 

Galicie; 

 nácvik divadelních her ve španělštině a účast na evropských Festivalech 

studentského divadla; 

 projekt „Praha španělská“. 

Dvojjazyčné maturitní zkoušky probíhají v souladu s požadavky MŠMT ČR a 

Ministerstva školství, sociální politiky a sportu Španělského království. Mají 

platnost ve všech státech EU, opravňují ke studiu na vysokých školách, jsou 

i předpokladem k získání stipendia ke studiu na vysokých školách ve Španělsku. 

V průběhu studia mají žáci možnost složit mezinárodní jazykové zkoušky DELE. 

Této možnosti hojně využívají a dosahují výborných výsledků.  

Gymnázia tohoto typu jsou v ČR už jen v Praze, Olomouci, Plzni, Českých 

Budějovicích a v Ostravě. 

Přijímací zkoušky 

13. 4. nebo 17. 4. 2018 jednotná přijímací zkouška z matematiky a českého jazyka 

Přihlášky je nutno podávat do 1. 3. 2018. Jednotnou zkoušku koná uchazeč v případě 

podání dvou přihlášek dvakrát, pro obě školy se započítá lepší výsledek.  



 

Učební plán pro dvojjazyčné gymnázium 

(španělský jazyk a literatura) 

Vzdělávací oblasti 

a vzdělávací 

obory 

1. 2. 3. 4. 5. 6. Celková 

časová 

dotace 

za 6 let 

Min. 

časová 

dotace za 

6 let RVP 

DG  

Rozdělení 

disponibilních 

hodin roč. roč. roč. roč. roč. roč. 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

              
    

Český jazyk a 

literatura 
3 3 3 3 4 4 20 18 2 

Španělský jazyk a 

literatura 
10 11 4 4 4 5 38 32 6 

Anglický jazyk  2 2  4 3 3 4 18 16 2 

Matematika a její 

aplikace 
              

17 6 

Matematika  4 3 4 4 4 4 23 

Člověk a příroda               

52 11 

Fyzika 2 2 2 2 2   10 

Chemie 2 2 2 2 2   10 

Biologie 2 2 2 2 2   10 

Geografie 2 2 2 2 2   10 

Člověk a 

společnost 
              

Občanský a 

společenskovědní 

základ 

1 1   2 2 2 8 

Dějepis  2 2 2 3 3 3 15 

Umění a kultura     2 2     4 

8 0 Hudební výchova 1 1         2 

Výtvarná výchova 1 1         2 

Člověk a zdraví               
12 0 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 12 

Informatika                   

Informatika     3 2     5 5 0 

Volitelné 

vzdělávací 

technologie 

        4 8 12 8 4 

Disponibilní 

hodiny 
              28 31 

Celkem hodin 34 34 32 33 34 32 199 196   


