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NA MENDLOVĚ NÁMĚSTÍ V BRNĚ

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

I. NĚMECKÉ ZEMSKÉ GYMNASIUM
GYMNÁZIUM J. G. MENDELA

Gymnázia:
776 829 131
543 211 790
reditelstvi@skolskykomplex.cz

Gymnázia:
776 829 131
543 211 790
reditelstvi@skolskykomplex.cz

Střední pedagogická škola:
774 803 443
515 915 240

spgs@skolskykomplex.cz

www.skolskykomplex.cz

STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA

Volitelné předměty na střední pedagogické škole
 
Volitelné předměty 1:
Seminář z výtvarné výchovy
Seminář z dramatické výchovy
Seminář z tělesné výchovy
Seminář z hudební výchovy

 
Volitelné předměty 2:
Konverzace v anglickém jazyce
Seminář z matematiky

* Součástí vzdělávacího obsahu předmětu Pedagogika je 
  odborná pedagogická praxe v časové dotaci týden/školní
  rok v daném ročníku: 2 – 2 – 3 – 3

Informace k přijímacímu řízení na střední pedagogickou školu (denní studium):
Termín podání přihlášky na SŠ: do 1. března 2023 včetně.
Termíny 1. kola jednotné přijímací zkoušky: 13. dubna 2023 a 14. dubna 2023.
Termín 1. kola školní přijímací zkoušky (ověření talentu): 18. dubna 2023.
Místo konání jednotné přijímací zkoušky: prostory Fakulty stavební Vysokého učení technického v 
Brně, Veveří 331/95, Brno, budova C.
Místo konání školní přijímací zkoušky (ověření talentu): Centrum sportovních aktivit, Jana Babáka 
5, Brno (tělesná výchova) a prostory Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně, Veveří 
331/95, Brno, budova C (výtvarná výchova a hudební výchova).
Bližší informace ke kritériím přijímacího řízení na střední pedagogickou školu:
    webové stránky: www.skolskykomplex.cz (záložka PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ),
    e-mail: spgs@skolskykomplex.cz,
    telefon: 774 803 443 nebo 515 915 240.
Výše ročního školného: 24 000 Kč.
Uchazeči o studium budou přijímáni na základě kritérií, kterými jsou výsledky jednotné 
přijímací zkoušky, výsledky školní přijímací zkoušky (ověření talentu), výsledky předchozího 
vzdělávání a doložená zájmová činnost. Nezbytnou podmínkou přijetí je Potvrzení o zdravot-
ní způsobilosti ke studiu oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika.
Termín dalšího kola přijímacího řízení do 1. ročníku střední pedagogické školy předběžně plánuje-
me na květen 2023.



 
Volitelné předměty 1 a 2:
Seminář ze základů společenských věd
Seminář z dějepisu
Seminář z matematiky
Seminář z chemie
Seminář z informatiky a programování
Seminář ze zeměpisu
Seminář z fyziky
Seminář z biologie
Seminář z estetické výchovy – výtvarný obor
Seminář z estetické výchovy – hudební obor
Literární seminář

 
Volitelné předměty 3:
Konverzace z jazyka (AJ, NJ, ŠJ, FJ, RJ)* * 
Seminář z informatiky
Seminář z latiny* * 
Cvičení z matematiky
Logika a příprava na TSP
Současná Evropa na pozadí světových událostí

Volitelné předměty na gymnáziích

*   Estetická výchova – žák si volí výtvarný
     obor, nebo hudební obor
* * Pouze na Gymnáziu J. G. Mendela

Informace k přijímacímu řízení na gymnázia (denní studium):
Termín podání přihlášky na SŠ: do 1. března 2023 včetně.
Termíny 1. kola jednotné přijímací zkoušky:
    šestiletý obor (pouze Gymnázium J. G. Mendela): 17. dubna 2023 a 18. dubna 2023,
    osmileté obory (obě gymnázia): 17. dubna 2023 a 18. dubna 2023.
Místo konání jednotné přijímací zkoušky: Mendlovo nám. 1/3, 4, Brno.
Bližší informace ke kritériím přijímacího řízení na gymnázia:
    webové stránky: www.skolskykomplex.cz (záložka PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ),
    e-mail: reditelstvi@skolskykomplex.cz,
    telefon: 776 829 131 nebo 543 211 790.
Výše ročního školného: 24 000 Kč.
Uchazeči o studium budou přijímáni na základě kritérií, kterými jsou výsledky jednotné 
přijímací zkoušky, výsledky předchozího vzdělávání, doložená zájmová činnost a doložení 
úspěšného absolvování jazykových certifikátů SERR z AJ, NJ, FJ, ŠJ nebo RJ.
Termín případného dalšího kola přijímacího řízení pro 1. ročník osmiletého i šestiletého studia 
předběžně plánujeme na květen 2023.


