
Den otevřených dveří



Vedení školy

● 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
Zodpovědné vzdělávání 

s úsměvem

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



Na co dbáme
● pozitivní klima ve škole
● kvalitní výchovně vzdělávací 

proces
● spokojené žáky a rodiče
● spokojené učitele
● kvalitní materiální zázemí



Kurzy dle ŠVP

● Adaptační kurzy pro všechny 
první ročníky

● Kurz Místní region (I. ročník 
šestiletého)

● Kurz Tradice a současnost 
(II. ročník šestiletého)

● Zimní sportovní kurz (1. ročník)
● Ekologie v regionu (2. ročník)
● Ekonomický kurz (3. ročník)
● Sportovní kurz – voda, 

cyklistika (3. ročník)
● Praha (4. ročník)



Volitelné 
předměty letos

Anglický jazyk
● Business English
● Conversation Seminar
● Current Affairs
● Ready for FCE
● Ready for CAE
● Seminář z anglického jazyka

Ostatní jazyky
● Latina
● Německá konverzace
● Ruský jazyk
● Francouzský jazyk
● Seminář z českého jazyka
● Španělská konverzace



Volitelné 
předměty letos

Humanitní oblast
● Dějiny výtvarného umění
● Dějiny hudby
● Demokracie a lidská práva
● Evropa a svět
● Moderní dějiny

Přírodovědná a technická oblast
● Biologické praktikum
● Deskriptivní geometrie
● Grafika a web
● Chemické praktikum
● Seminář z biologie
● Seminář z fyziky
● Seminář z chemie
● Seminář z matematiky
● Základy programování



Volitelné 
předměty letos

Ostatní
● Finanční gramotnost
● Geografický seminář
● Mediální výchova
● Právní seminář
● Psychologie



Žijeme Slovaňák

● studentský senát
● pěvecký sbor
● dramatický kroužek
● školní časopis
● charitativní aktivity
● sportovní týmy a reprezentace 

školy a další



Další směřování našich absolventů



Další směřování našich absolventů



Otevírané třídy

Šestileté 
studium

Třídy 
„I.A“, 
„II.A“, … 
„VI.A“

Rozšířené vyučování anglického jazyka 30 žáků
Obor: zaměření 

jazykové

Čtyřleté 
studium

Třídy A Rozšířené vyučování anglického jazyka 30 žáků

Obor: zaměření 
jazykové

Třídy X
Výuka vybraných předmětů v anglickém 
jazyce

25 žáků

Třídy B, 
C

Všeobecné studium 60 žáků
Obor: zaměření 

všeobecné



Kritéria pro 
přijímací řízení

Šestileté studium + Čtyřleté 
jazykové studium (třídy A, X)

Výsledek testu z českého jazyka 70 bodů

Výsledek testu z matematiky 70 bodů

Výsledek testu z anglického 
jazyka

55 bodů

Průměrný prospěch (dvě 
poslední vysvědčení)

10 bodů

Vyjmenované soutěže (za 
poslední dva školní roky)

5 bodů

Jazykové certifikáty – angličtina 5 bodů

Celkem 215 bodů



Kritéria pro 
přijímací řízení

Čtyřleté všeobecné studium 
(třídy B, C)

Výsledek testu z českého jazyka 70 bodů

Výsledek testu z matematiky 70 bodů

Průměrný prospěch (dvě 
poslední vysvědčení)

10 bodů

Vyjmenované soutěže (za 
poslední dva školní roky)

5 bodů

Celkem 155 bodů



Přijímačky 
nanečisto

● Cíl: zmírnění stresu v době 
„ostrých“ přijímaček

● Jsou organizovány pro ty, kteří 
odevzdali přihlášku na Slovaňák

● Termín: středa 23. března 2022 
a čtvrtek 31. března 2022 vždy od 
15.30 do cca 17.30 hod.

● Zkouška napsání části testů + 
stručný rozbor

● Přihlašování elektronicky 
začátkem března

● Podrobnější informace na 
stránkách školy



Děkujeme za 
pozornost

Dotazy, připomínky, náměty
e-mail: red@gymnaslo.cz
telefon: 737 284 932
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