
Gymnázium Brno, 
Slovanské náměstí



Vedení školy (od 1.8.2018)

Mgr. Dalibor Kott – ředitel školy 
red@gymnaslo.cz

Mgr. Tomáš Sargánek – statutární zástupce ředitele
sarganek@gymnaslo.cz

Mgr. Jakub Holzbecher – zástupce ředitele
holzbecher@gymnaslo.cz



Vize školy

Gymnázium Brno, Slovanské náměstí je respektovanou a 
vyhledávanou vzdělávací institucí, která rozvíjí osobnosti 
svých žáků, kvalifikovaně je připravuje nejen ke studiu na 
vysoké škole, ale především na plnohodnotný život v naší 
společnosti. 



Dbáme na to, aby Slovaňák měl

 kvalitní a spokojený tým sestávající jak z pedagogických, 
tak z nepedagogických pracovníků školy

 kvalitní vzdělávací proces
 kvalitní materiální zázemí
 spokojené partnery (především žáky a rodiče)
 pozitivní klima ve škole



Další směřování našich absolventů



Další směřování našich absolventů



Otevírané třídy
Šestileté 
studium

Třídy „I.A“, „II.A“, 
… „VI.A“

Rozšířené 
vyučování 

anglického jazyka
30 ž.

Obor: 
zaměření 
jazykové

Čtyřleté 
studium

Třídy A
Rozšířené 
vyučování 

anglického jazyka
30 ž.

Obor: 
zaměření 
jazykové

Třídy X
Výuka vybraných 

předmětů v 
anglickém jazyce

25 ž.

Třídy B
Všeobecné 

studium
30 ž.

Obor: 
všeobecné



Kritéria pro přijímací řízení
Šestileté studium + Čtyřleté jazykové studium (třídy A, X)

Max. počet bodů

Výsledek testu z českého jazyka 50 bodů

Výsledek testu z matematiky 50 bodů

Výsledek testu z anglického jazyka 40 bodů

Průměrný prospěch (dvě poslední 
vysvědčení)

15 bodů

Vyjmenované soutěže 5 bodů

Jazykové certifikáty - angličtina 5 bodů

CELKEM 165 BODŮ



Kritéria pro přijímací řízení
Čtyřleté všeobecné studium (třída B)

Max. počet bodů

Výsledek testu z českého jazyka 50 bodů

Výsledek testu z matematiky 50 bodů

Průměrný prospěch (dvě poslední 
vysvědčení)

10 bodů

Vyjmenované soutěže 5 bodů

CELKEM 115 BODŮ



Kritéria pro přijímací řízení

Přesná kritéria jsou vyvěšena na stránkách 
školy – viz zde

http://www.gymnaslo.cz/prijimaci-rizeni


Přijímačky nanečisto
 Cíl: zmírnění stresu v době „ostrých“ přijímaček
 Termín: středa 20. března 2019 a čtvrtek 28. března 2019 

vždy od 15.30 do cca 17.30 hod.
 Zkouška napsání části testů + stručný rozbor
 Podrobnější informace na stránkách školy v průběhu 

února 2019



Děkujeme za pozornost

Dotazy, připomínky, náměty


e-mail: red@gymnaslo.cz

telefon: 737 284 932
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