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Představení školy
Současný stav:
Na škole pracuje 47 pedagogů a 10 nepedagogických zaměstnanců

Vedení školy:
Mgr. Eva Krutáková, ředitelka školy
Mgr. Milan Ling, zástupce ředitelky školy
PhDr. Martin Přibáň, zástupce ředitelky školy

Školní poradenské pracoviště tvoří:
Mgr. Bc. Monika Válková, školní psycholožka
Mgr. Josef Pochylý, výchovný poradce pro vyšší gymnázium
Mgr. Dagmar Gálová, výchovný poradce pro nižší gymnázium
Mgr. Zdeňka Karberová, školní metodik prevence
Ing. Miroslava Horthová, asistentka pedagoga
Simona Fenclová, asistentka pedagoga

Počet tříd a žáků:
4 třídy nižšího gymnázia – prima až kvarta – 121 žáků
12 tříd vyššího gymnázia navštěvuje 367 žáků

Školní poradenské 
pracoviště

Mgr. Bc. Monika Válková školní psycholožka psycholog@gbv.cz

Mgr. Josef Pochylý výchovný poradce pro 
vyšší gymnázium py@gbv.cz

Mgr. Dagmar Gálová výchovný poradce pro 
nižší gymnázium ga@gbv.cz

Mgr. Zdeňka Karberová školní metodik prevence kz@gbv.cz

Ing. Miroslava Hortová asistentka pedagoga hortova@gbv.cz

Simona Fenclová asistentka pedagoga fenclova@gbv.cz
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Technické zázemí
• V prostorách školy je umístěno 16 kmenových učeben, všechny jsou již v 

současné době vybaveny dataprojektory.  
• Pro výuku je k dispozici řada odborných učeben – biologie, zeměpis, fyzika, 

chemie, dějepis, hudební výchova, pět jazykových učeben, dvě učebny 
informatiky a dvě plnohodnotně vybavené univerzální multimediální 
učebny.

• Laboratorní učebny s příslušným zázemím má k dispozici výuka fyziky, 
chemie a biologie. 

• Všechny pracovny pedagogů i ostatních pracovníků školy, jakož i školní 
studovna a knihovna, jsou připojeny na internet a vybaveny buďto stabilní 
či přenosnou dataprojekcí, PC či notebooky. 

• V půdních prostorách přístaveb je umístěn studentský klub, blok pro výuku 
výtvarné výchovy a nejnověji Moderní středisko učení, vybudované 
primárně pro projektové vyučování. Součástí realizace tohoto projektu 
byla instalace výtahu v historické budově. Škola tak nyní disponuje dvěma 
výtahy a je téměř plně bezbariérová. 

• Ve 3. NP historické části komplexu byla modernizována aula, která je 
využívána pro netradiční formy výuky a pro slavnostní příležitosti



Přijímací řízení
• Přijímací řízení bude pro naše obory standardní a připravuje je společnost 

CERMAT. Všechny potřebné informace, včetně ukázkových testů, získáte na 
jejich webových stránkách https://prijimacky.cermat.cz/.

• Přijímací zkouška se skládá pouze z testu z matematiky a z testu z českého
jazyka.

• Do celkového hodnocení přijímacích zkoušek se bude dále započítávat
prospěch z předmětů český jazyk, 1. cizí jazyk a matematika a současně u žáků
z devátých tříd budou hrát roli úspěchy v předmětových olympiádách za 7. až
9. třídu (jedná se o soutěže, které jsou zařazeny do programu Excelence). Tyto
výsledky je nutno doložit současně s přihláškou ke studiu, nejpozději však
v den konání přijímací zkoušky.

• Přijímací zkoušky proběhnou v centrálně stanoveném termínu. 1. kolo
přijímacích zkoušek v pondělí 12. a v úterý 13. dubna 2021 pro čtyřleté
studium a ve středu a ve čtvrtek 14. a 15. dubna 2021 pro osmiletý obor.

• Uchazeč může podat dvě přihlášky ke studiu na dvě různé školy. Zkoušek se
účastní podle pořadí zapsaného na přihlášce. Započítává se lepší výsledek, a
to na obě školy. Sám se rozhodne, na kterou odevzdá zápisový lístek – teprve
potom se stává žákem dané školy.



Vyhodnocení přijímacích zkoušek
• Přijímací zkouška se skládá z testu z matematiky a z testu z českého

jazyka. Oba testy připravila příspěvková organizace CERMAT. Doba,
stanovená na vypracování každého z testů, bude napsána na zadání
(JČ 60 min a Mat 70 min).

• Nejvyšší možná úspěšnost v testu z matematiky a jazyka českého je 50
bodů.

• V letošním roce započítáváme prospěch pouze z 1. pololetí čtvrtého,
respektive osmého ročníku a současně z 1. pololetí pátého/devátého
ročníku. Prospěch z konce minulého školního roku se nezapočítává.

• Z prospěchu na ZŠ hodnotíme pouze jazyk český, 1. cizí jazyk a 
matematiku a u 9. ročníků musí být výsledky olympiád a soutěží 
doloženy k přihlášce.

• Zájemci na přihlášce nemusí dokládat potvrzení lékaře.
• Pokud má uchazeč zákonný nárok na úpravu podmínek přijímacích 

zkoušek, podá současně s přihláškou odůvodněnou žádost. 



Školní vzdělávací program
• Oba naše obory se budou řídit novým školním 

vzdělávacím programem, který bude uveřejněn na 
webových stránkách školy, kde si můžete současně 
prohlédnout i kritéria přijímacích zkoušek na adrese: 
http://gbv.cz/web/index.php/navstevnik/chci-byt-
studentem-prijimacky. 

• Budeme přijímat dvě třídy čtyřletého studia (což je 60 
žáků) a jednu třídu osmiletého studia (30 žáků).



O co nám všem jde
Osmileté studium
• Hledáme 30 nejlepších žáků z pátých tříd
• Dobře je připravíme pro studium na různých oborech vysokých škol
• Budou schopni zvládat komunikaci ve dvou cizích jazycích
• Díky aktivnímu sociálnímu prostředí jsou žáci více motivováni ke studiu
• Pomáháme rozvíjet nadání u těch žáků, kteří o to projeví zájem
• Po čtyřech letech, na vyšším stupni gymnázia, získáte totéž, co nabízíme pro čtyřleté

obory

Čtyřleté studium
• Hledáme 60 nejlepších žáků z devátých tříd, kteří mají zájem o všeobecné studium
• Vytvoříme vám prostředí pro získávání znalostí, vědomostí, dovedností i postojů v

širokém spektru vyučovaných předmětů
• Ve třetím ročníku vám umožníme výběr předmětů, které vás nejvíce zajímají ve vztahu

k maturitě a budoucímu studiu na vysoké škole
• V maturitním ročníku si zvolíte semináře, které vám rozšíří znalosti v oborech, které vás

zajímají a současně se zde lépe připravíte na přijímací zkoušky ke studiu na VŠ.



Aktivity, které jsou navíc J
Pěvecký sbor Polyfonia
• Tradice více jak 50 let, 700 absolventů a nespočet vystoupení, více na

webových stránkách http://gbv.cz/polyfonia/
Rednerwettbewerb
• Řečnická soutěž v německém jazyce pro studenty středních škol
PASCH
• Naplňování projektu „Školy – partneři budoucnosti“, kde již od roku 2008

spolupracuje jako jedna ze tří škol z Goethe institutem v Praze
Výměnné pobyty
• Dlouhodobý projekt se studenty z Tolmezza a další aktivity, které žákům

umožňují poznávat různou kulturu a zdokonalovat se v cizím jazyce
Erasmus+
• Setkávání menšin – moravští Chorvaté a chorvatští Češi
eTwinning
• Společenství evropských škol
Spolupráce s vysokými školami
• Partnerská školy MUNI Brno, úzká spolupráce s VUT Brno a MZLU Brno



Den poezie
• Jeden den vyhrazený pro poezii a studenty druhých ročníků
Babylon
• Den věnovaný cizím jazykům (a nejenom jim), zajímavým tématům a

především setkáním se zajímavými lidmi z řad absolventů nebo výjimečných
osobností, kteří mají našim žákům co říct

Setkání s uměním
• Jak již nadpis naznačuje, tak se setkáme s uměním a to přímo před školou a se

všemi, kteří o to stojí
Setkání s vědou
• Pohled na vědu z netradičních úhlů a setkávání s odborníky z různých oborů
Přírodovědná cvičení
• Cvičení v terénu ve spolupráci chemie, fyziky a biologie
Zvířecí koutek
• Praktická cvičení v kroužku biologie na nižším stupni
STK
• Sportovně turistický kurz určený pro třetí ročníky vyššího stupně, navazující na

lyžařské kurzy z druhých ročníků



Dodatek
Prohlídku školy můžete dnes absolvovat pouze virtuálně, ale zase to
máte vše v individuální podobě pouze pro vás na následujícím
odkazu: http://www.gbv.cz/virtualgbv/
Pozvat vás mohu i na druhý den otevřených dveří, který se doufám
uskuteční 12. února 2021 již prezenčně a kde můžete odevzdat i
přihlášku ke studiu.
Jestliže spíše stojíte o pohled na naši školu z úst našich studentů,
potom vám mohu doporučit odkaz:
https://www.youtube.com/watch?v=gj78I2AdtPs&feature=youtu.be

Prostor pro vaše dotazy:
Po zapnutí mikrofonu se můžete ptát a já rád vaše otázky zodpovím.
Pro případ, že nemáte mikrofon, tak dotaz můžete zaslat přes chat.


