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a) Charakteristika školy 
 
Gymnázium Hády, s.r.o. 
Horníkova 1 
628 00 Brno 
 
Zřizovatel:    Mgr. Petr Holeček,  Ctibor Nezdařil 
 
Datum zřízení školy:  19. února 1991 
 
Zařazení do sítě škol:  1.9. 1991, 10.6. 1994, 3.1. 1995, 18.6. 1996, 26.10 2001,  
    27.1. 2003  
 
Rozdělení studijních oborů:  
humanitní - 7941K/411  0 studentů 0 tříd 
všeobecný - 7941K/401  22 studentů 1 třída 
 
Studenti: 
Počet studijních oborů:   2 
Počet studentů v nich: 22 
Počet tříd:     1 
 
Budova: 
Gymnázium se nachází v budově základní školy Horníkova 1, kde má pronajaty prostory – 
využívá jak školní třídy, tak odborné učebny, tělocvičny, sportovní areál a školní jídelnu. 
Spolupráce se základní školou byla dobrá. Do budoucna jsou zajištěny v této škole další 
prostory. 
 
b) Učební plány 
 
Gymnázium Hády vyučovalo ve školní roce 2002/2003 podle učebního plánu gymnázia se 
čtyřletým studijním cyklem, který schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
České republiky pod č.j. 20595/99-22 ze dne 5.5. 1999. 
 
c) Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti 
 
Počet celkem:: 
interní pedagogičtí pracovníci: 1 (ředitel)  
externí pedagogičtí pracovníci: 11 
 
Kvalifikovanost sboru: 
úplná kvalifikace: 11 
neúplná kvalifikace: 1 
 
Věkové složení: 
do 5 let 5 
do 15 let 1 
nad 15 let 5 
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d) Údaje o přijímacím řízeni 

Pro školní rok 2002/2003 byl otevřen jeden první ročník, do kterého se přihlásilo 45 
uchazečů, přijato ke studiu bylo 22 studentů. 
Přijímači zkoušky probíhaly dvoukolově, skládaly se z písemné a ústní části. 

e) Údaje o výsledcích vzdělávání 

prospělo s vyznamenáním:    5 
prospělo:  16 
neprospělo:    0 
neklasifikován:     l 

Celkový počet zameškaných hodin:        4528 
Z toho neomluveno: 3 

Přerušení studia:   0 
Ukončení studia:   2 
z toho vyloučení:   0 
z prospěchových důvodů;   0 
z jiných důvodů:   2 

Přijati v průběhu roku:   2 

Výchovná opatřeni: 
pochvala ředitele školy s odměnou:        5 

Výcvikové kurzy: 
vstupní studijně-sportovní soustředěni 
 
f) Údaje o výsledcích inspekce 
 
Ve školním roce 2002/2003 proběhla orientační školní inspekce ve dnech 2.-3. dubna 2003, 
inspekční zpráva č.j. 1271034/2003-05011. 
 
Inspekce zkonstatovala, že na Gymnáziu Hády je personální i materiální zabezpečení výuky 
na velmi dobré úrovni. Dále bylo konstatováno, že škola má takové materiálně technické 
podmínky, které ji umožňují plnění všech potřebných činností daných učebním plánem. 
V závěru zpráva uvádí, že škola vhodně doplňuje nabídku určenou vzdělávání sportovně 
talentovaných dětí v brněnském regionu, Gymnázium je hodnoceno podle ČŠI lépe než 
průměrné. 
 
g) Údaje o mimoškolních aktivitách 
 
Většina  mimoškolních aktivit našich studentů směřuje do oblasti sportu a je spojena 
s individuální sportovním zaměřením studentů. 
Studenti se aktivně zúčastnili přípravy a organizace mezinárodní soutěže Brněnská laťka. 
 


