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1. Profil školy 
a) Základní informace o škole 
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, 1.9. 2007, 1.9. 2009 
IČO:    26258510 
IZO:    060723785 
 
Ředitel:    Mgr. Petr Holeček 
 
Kontakty:   info@gymnaziumhady.cz, www.gymnaziumhady.cz 
 
 
 
b) Zaměstnanci školy 
ředitel:      1 
zástupce ředitele:      1 
pedagogičtí pracovníci:   19 
nepedagogičtí pracovníci:  2 
 
Kvalifikovanost sboru: 
úplná kvalifikace:    90% 
 
Věkové složení: 
do 35 let    3 muži/7 žen 
35 – 50 let    3 muži/4 ženy 
nad 50 let    1 muži/0 žen 
důchodci    2 muži/1 žena 
 
c) Studijní obory 
79-41-K/41 Gymnázium    70 studentů 
79-41-K/61 Gymnázium    13 studentů  
 
Cílová kapacita: 200 studentů 
 
Studenti: 
Počet studijních oborů:   2 
Počet studentů v nich:    83 

mailto:info@gymnaziumhady.cz
mailto:info@gymnaziumhady.cz
mailto:info@gymnaziumhady.cz
mailto:info@gymnaziumhady.cz
mailto:info@gymnaziumhady.cz


Počet tříd:         6 
Průměrný počet žáků na třídu:  14 
Průměrný počet žáků na učitele:   4 
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.  
 
Vybavení: 
     V každé třídě jsou dva počítače s připojením na internet, ve všech třídách jsou umístěny 
dataprojektory. Třídy jsou vybaveny novým moderním nábytkem.  Ve škole je studentům k dispozici 
školní knihovna, počítačová učebna, wifi pokrytí prostor školy a fotoateliér. 
 
d) Učební plány 
Gymnázium Hády vyučovalo ve školní roce 2014/2015 podle následujících vzdělávacích programů: 

● v oboru 79-41K/41 podle ŠVP Gymnázium - všeobecné, platném od 1.9.2009 
● v oboru 79-41K/41 a 79-41-K/61 vyučovalo gymnázium podle ŠVP Gymnázium - tělesná 

výchova, platném od 1.9.2009. 
● v oboru 79-41K/41 podle ŠVP Gymnázium s rozšířenou výukou českého jazyka pro cizince, 

platném od 1.9.2013 
 

 
e) Přijímací řízení 
     Pro školní rok 2015/2016  byl otevřen jeden první ročník pro čtyřleté studium 
Do prvního ročníku čtyřletého studia se přihlásilo 33 uchazečů, přijato ke studiu bylo 32, ke studiu 
nastoupilo 28 studentů. 
     Přijímací zkoušky probíhaly dvoukolově, uchazeči byli přijímáni na základě výsledků na ZŠ, 
popřípadě osobního pohovoru. 
 
f) Podpora školy žákům a spolupráce s rodiči 
     Škola podporuje i nadále žáky následujícím způsobem: 
Každý vyučující nabízí každý týden konzultační hodiny, na kterých si mohou studenti ujasnit a 
prohloubit učivo ve výuce probrané. 
     Studenty s mimoškolními aktivitami, hlavně sportovce, škola podporuje formou úpravy docházky a 
zkoušení tak, aby mohli sladit svou činnost s požadavky školy. Dále jim pak uděluje sportovní 
stipendium. 
     Studenty, kteří jsou sociálně znevýhodnění, škola podporuje formou sociálního stipendia. 
Vzhledem k rostoucímu počtu studentů-cizinců  gymnázium pokračovalo ve spolupráci s Centrem 
podpory inkluzivního vzdělávání. 
 Studentům s vyznamenáním škola uděluje prospěchové stipendium. 
     Spolupráce s rodiči je stále založena na třídních schůzkách, osobních schůzkách s pedagogy a 
komunikaci prostřednictvím školního informačního systému. Právě jeho podíl na celkové komunikaci 
každoročně významně roste. 
 
 



 

2. Výsledky výchovy a vzdělávání 
a) Prospěch a chování 
prospělo s vyznamenáním:           8 
prospělo:      57 
neprospělo:             12 
 
Celkový počet zameškaných hodin:  31 656 
 
 
b) Maturitní zkoušky 
V řádném (jarním) maturitním termínu školního roku 2014/2015 maturovalo 9 studentů čtyřletého 
studia. Maturitní třídu  4.AB  navštěvovali studenti všeobecného i sportovního zaměření. Uspělo 7 
studentů. V podzimním termínu v září školního roku 2015/2016 maturovali 4 studenti, prospěl 1 
student. Celkem u maturitní zkoušky uspělo 8 studentů. 
Ve společné části všichni studenti povinně maturovali z českého jazyka.  Cizí jazyk si vybralo 10 
studentů, t.j.  91%  studentů) 4. ročníků. Všichni studenti si vybrali jazyk anglický. Matematiku si 
ve společné části zvolil 1 student, t.j.  9%  všech maturantů. 
 
Počty maturantů z jednotlivých předmětů a v jednotlivých částech: 
 
společná část: 
Předmět Počet 
Český jazyk 11 
Anglický jazyk 10 
Matematika 1 
 
 
profilová část: 
 
Předmět Počet 
Anglický jazyk 6 
Německý jazyk 1 
Matematika 0 
Fyzika 3 
Biologie 4 
Chemie 0 
Dějepis 1 
Základy společenských věd 5 
Tělesná výchova 2 
 



 
 
Celkové výsledky maturitních zkoušek: 
 
řádný termín 
počet maturantů 11 
prospělo s vyznamenáním 3 
prospělo 5 
neprospělo 3 
 
 
opravný termín 
počet maturantů 2 
prospělo s vyznamenáním 0 
prospělo 0 
neprospělo 2 
 
 
Složení maturitní komise: 
 
předseda:   Mgr. Martin Prášil  (Sportovní gymnázium L. Daňka, Brno) 
místopředseda: Mgr. Radim Laco 
třídní profesor: Mgr. Hana K. Valová 
 
Slavnostní předávání maturitního vysvědčení se uskutečnilo v prostorách Moravské galerie v Brně. 
 
c) Integrace cizinců ve výuce 
     Naše škola se snaží poskytnout podporu všem svým žákům podle jejich individuálních potřeb, aby 
mohli plně rozvinout své studijní schopnosti a předpoklady. Proto je pro nás důležité, podpořit  
integraci žáků cizinců (žáků s odlišným mateřským jazykem). Promyšlená a postupná integrace těchto 
studentů do českého vzdělávacího systému je nutným předpokladem k využití jejich přirozeného 
potenciálu i ve prospěch naší společnosti. Vytvořili jsme speciální vzdělávací program pro tyto žáky, 
který již druhým rokem úspěšně funguje. 
     Podíl zahraničních žáků - cizinců ve školním roce 2014/2015 byl  23%.  To představuje 3,17 žáků 
na třídu. 
 
d) Vzdělávání nadaných žáků 
Gymnázium nabízí speciální úpravu docházky pro vrcholové sportovce, aby jim bylo umožněno 
skloubení náročného tréninkového plánu s neméně náročným gymnaziálním studiem. Ve spolupráci 
s Centrem pro inkluzivní vyučování se gymnázium věnuje výuce cizinců (Irák, Kazachstán, Ruská 
federace, Čečensko, Bělorusko, Ukrajina). 
 
e) Slovní hodnocení 
     Ve školním roce 2014/2015 začalo naše gymnázium vytvářet a testovat systém slovního hodnocení. 



Naším cílem není nahradit známky slovním hodnocením. Hodnocení v jednotlivých předmětech bude i 
nadále známkou, a to jak hodnocení dílčích zkoušek, tak celkové hodnocení. Připomeňme si nicméně 
nedostatky tradičního hodnocení: známka sice docela dobře popisuje míru zvládnutí požadovaného 
učiva, ale tím je její informační hodnota vyčerpaná. Rodič se nedozví, zda je dvojka výsledkem sou-
stavné snahy, aktivního zapojení do hodin a pozitivního přístupu, nebo zda jde o výsledek nadaného 
studenta bez vnitřní motivace. 
     Slovní hodnocení má v podstatě tři příjemce. Je jím už zmiňovaný rodič, samotný žák a v neposled-
ní řadě i pedagogové. Pro rodiče bude znamenat podrobnější zprávu o fungování žáka ve škole – dosta-
ne ji písemně a před třídními schůzkami, takže bude moci oslovit jednotlivé profesory lépe zacílenými 
otázkami. Text může být současně i podkladem pro rodičovu komunikaci s dítětem ohledně dalších 
postupů při zlepšování prospěchu. Pro žáka je slovní hodnocení důležitou zpětnou vazbou, která vý-
znamně přesahuje samotnou známku. Pro nás učitele znamená slovní hodnocení nutnost verbalizovat to, 
co dříve často zůstávalo zamlženo na pocitové úrovni. Učitel je stimulován k hlubšímu přemýšlení o 
studentovi, jeho možnostech, motivaci a vztahu k předmětu. Slovní hodnocení umožňuje vidět studenta 
očima kolegy, což je často pohled z překvapivého úhlu. 
     Do dvou tří let bychom chtěli mít systém propracovaný do té míry, že koncem každého čtvrtletí ob-
drží žák i jeho rodiče po iškole tabulku s hodnocením za všechny předměty za dané čtvrtletí. V součas-
né době zpřesňujeme systém hodnotících výroků a formát výstupu. 
 
f) Autoevaluace 
V sebehodnocení za školní rok 2014/2015 vycházíme z následujících autoevaluačních metod sběru dat: 

● dotazníkové šetření formou anonymního internetového dotazníku  
● závěry jednání a diskuzí pedagogické rady 
● závěry jednání a diskuzí studentské rady 
● analýza hospodaření školy (na základě ekonomických dat z účetnictví) 
● analýzou dat informačního systému iškola 

 

3. Úspěchy studentů 
 
     V přehledu sportovních akcí, kterých se ve školním roce 2014/2015 účastnili, uvádíme velmi solidní 
umístění studentů GH. Jedná se nejen o sportovní úspěchy, ale také o úspěchy v oblasti přírodních věd. 
Mětské kolo v přespolním běhu, chlapci 
Městské kolo středoškolských her v basketbalu 3x3, chlapci 
Středoškolský atletický pohár Corny, dívky – 1. místo, složení týmu: Jana Hartigová, Gabriela Medková, 
Lenka Svobodová, Eliška Buchlovská, Lucie Mikušová, Michaela Hrubá, Iva Reicheltová, Michaela 
Kieselová 
Středoškolská florbalová liga o pohár hejtmana Jihomoravského kraje, chlapci, dívky 
Pohár českého florbalu středních škol, chlapci 
ME do 19let ve Švédsku – Eliška Buchlovská, skok vysoký, 175cm, 13. místo   
MS do 17 let v Cali – Michaela Hrubá, skok vysoký, 190cm, 1. místo 
Olympiáda mládeže v Tbilisi – Vilém Stráský, skok daleký, 5,70m, 12. místo 
účast na soutěži „Mladý chemik“  – Matěj Plačkov, 7. místo, postup do 3. kola 
 



4. Harmonogram školního roku 2014/2015 
 

 

5. Mezinárodní aktivity 
     Naše škola každoročně pořádá několik výletů do zahraničí. Ve školním roce 2014/2015 jsme opět 
zvolili návštěvu Vídně a nově jsme zorganizovali studijně poznávací výlet do Londýna. 

a) Jarní Vídeň 
     Společně se studenty naší školy jsme se vydali na jednodenní výlet do hlavního města Rakouska. 
Letos jsme dali přednost jarnímu termínu plného tepla a sluníčka. Jednodenní pobyt ve Vídni jsme 
zahájili přibližně v půl deváté ráno prohlídkou Stadionu Ernsta Happela, největšího stadionu 
v Rakousku. Poté jsme se pěšky přesunuli přes park k domu vystavěného architektem Friedensreichem 
Hundertwasserem. Pokračovali jsme na náměstí sv. Štěpána, prohlédli si  i Dóm sv. Štěpána. Po obědě 
jsme se vydali přes známou Kärtner Straße k Domu hudby a tam si mimo jiné prohlédli výstavu “60 
let Eurovision Song Contest”. Dalšími zastaveními byly: Státní opera, hotel Sacher, Albertina, 
Rakouská národní knihovna, Hofburg, Burggarten, Přírodovědecké a Uměleckohistorické muzeum, 
budova Parlamentu, Burgtheater, Volksgarten  a radnice. Každý ze studentů si doma připravil krátké 
povídání o jedné z výše jmenovaných pamětihodností. 
 
b) Londýn 
     Školní zájezd se uskutečnil v termínu od 2. do 6. dubna 2015. Vyrazili jsme společně s našimi 
studenty autobusem do francouzského přístavu Calais a odtud jsme pokračovali trajektem do 
anglického Doveru. 
     První den pobytu v Anglii jsme absolvovali celodenní prohlídku Londýna. Navštívili jsme všechny 
vyhledávané památky a turistické atrakce jako např. Trafalgarské náměstí, Piccadilly Circus, 



Westminsterské opatství, Chrám sv. Pavla, Buckinghamský palác. K největším zážitkům určitě patřilo 
světoznámé muzeum Madam Tussaud´s a fascinující byla i večerní projížďka na London Eye. Večer 
jsme se ubytovali v hostitelských rodinách, kde si naši studenti mohli v praxi ověřit svoje jazykové 
dovednosti. 
     Naším dalším programem byla návštěva univerzitního města Oxford, kde jsme navštívili 
nejrozsáhlejší koleje Christ Church College. Největší zájem byl o prohlídku jídelny, kde se natáčel 
Harry Potter, ta však byla kvůli rekonstrukci uzavřena. 
Poslední den jsme si prošli hrad Tower, zhlédli korunovační klenoty a viděli jsme i známé Beefeatery a 
havrany.  Procházkou jsme pak došli ke St. Catherine Docks a prohlédli jsme si také proslulý most 
Millennium Bridge. Odtud jsme se pak plavili lodí po řece Temži do Greenwiche, kde jsme se ocitli na 
místě, kudy prochází nultý poledník a prošli si i ctihodnou Royal Observatory. 
 

6. Teorie a praxe vyučování 
a) Projektový den 
     V dubnu 2015 vyvrcholil na Gymnáziu Hády dlouhodobý program studentských skupinových 
projektů veřejnou prezentací dosažených výsledků. Celkově se do vypracování studentských prací 
zapojilo 59 studentů ve 20 pracovních skupinách. 
     Ve školním roce 2014/15 se vedení Gymnázia Hády rozhodlo vrátit k tradici projektů, které byly 
součástí výuky studentů v minulém desetiletí. Seznam témat byl zpřístupněn 9. ledna 2015 a studenti 
měli za úkol zvolit si zadání, která byla blízká jejich zájmům a zálibám. Spojili své síly v pracovních 
skupinách, jejichž cílem bylo kolektivní vyřešení jednotlivých úkolů. Hlavním cílem projektů bylo 
umožnit studentům vyzkoušet si výhody i úskalí skupinové práce. Studenti dostali příležitost 
prezentovat své výsledky před širokým publikem a zúročit tak své dovednosti získané studiem rétoriky. 
Studenti si mohli volit z následujících projektů: 
1. Almanach Gymnázia Hády 
2. Anglicismy v češtině 
3. Anglická rčení, pořekadla a přísloví 
4. Anglické naučné představení (English educational performance) 
5. Brno a Hády našima očima (filmový dokument) 
6. Co o nás vědí? (dotazníkový průzkum) 
7. Dokáži pomáhat druhým? 
8. Hurá do Francie 
9. Jazyk reklamy aneb mediální manipulace 
10. O čem zpívají současné české populární kapely 
11. Příběh v anglickém jazyce (Story telling) 
12. Stalo se před sto lety (noviny z roku 1915) 
13. Volební kampaň 1946 
14. Výukový film (Tvorba materiálu pro e-learning) 
15. Život na Hádech (vytvoření jednoho čísla studentského časopisu) 
16. Život v Líšni (geografická charakteristika) 
 



     Po přihlášení do pracovních skupin se studenti sešli s vedoucími svých projektů a seznámili se s 
harmonogramem prací. Během necelých tří měsíců měli postupně poznat problematiku svého projektu, 
provést základní výzkum a vypracovat závěrečnou práci. Jejich postup byl hodnocen během tří 
oficiálních pracovních porad, kde vedoucí projektu pokaždé ohodnotili splnění zadaných dílčích úkolů 
jednotlivých členů týmu. V polovině dubna studenti předložili vedoucím projektu vypracované 
závěrečné zprávy a začali se připravovat na zlatý hřeb programu – prezentaci výsledků své práce.       
30. dubna 2015  studenti dostali před zraky svých spolužáků a učitelského sboru příležitost pochlubit se 
výsledky své tvořivosti, píle a vytrvalosti. 
 
b) Výuka cizích jazyků 
     Naše gymnázium nabízelo v tomto školním roce vzdělávání v anglickém a německém jazyce, ve 
vyšších ročnících dobíhalo vzdělávání ve španělském jazyce. Od prvního ročníku vyššího gymnázia je 
výuka rozšířena o konverzaci s rodilým mluvčím a ve třetím a čtvrtém ročníku o maturitní seminář 
z anglického jazyka. Letos se nám ve druhém pololetí podařilo zajistit rodilou mluvčí, která docházela 
do výuky německého jazyka. Studenti si tak nejlépe mohou vyzkoušet a procvičit své znalosti a 
dovednosti, které na naší škole získávají. 
 
 
c) 55. Zlín film festival 
     2. 6.2015 navštívili studenti sekundy filmový festival ve Zlíně. Společně s ostatními návštěvníky 
festivalu jsme shlédli projekci nizozemského filmu Nena. Poté jsme se zúčastnili akce s názvem 
Šprechtíme – Den s němčinou, organizované Goethe institutem. Německo prozkoumat, učit se 
německy a přitom se bavit? To si moli naši studenti vyzkoušet na vlastní kůži v interaktivní hře 
Autobahnspiel – Procestuj Německo! Jednalo se o zábavnou hru se 16 zastávkami ve známých 
německých městech, kde na soutěžní týmy čekaly záludné úkoly. Nejúspěšnější tým byl na konci 
soutěže za svou píli odměněn. 
 
d) Návštěva botanické zahrady, Vida centra, lyžařský kurz 
     Již tradičně navštěvují naši studenti v rámci výuky biologie, chemie a fyziky různá místa, kde 
mohou  studenti vidět, vyzkoušet si v praxi to, co se ve škole právě učí. Navštívili botanickou zahradu 
MU PřF. Dále se naši studenti vypravili do nově otevřeného zábavně-vědeckého parku Vida centrum. 
 
Lyžařský kurz 
     Pro školní rok 2014/2005 jsme vybrali lokalitu Jeseníků. Lyžařský kurz se uskutečnil na Ramzové v 
termínu od 1.2.2015 – 6. 2.2015. Část studentů se věnovala na zasněžených kopcích jízdě na lyžích a ti 
zbylí si užívali jízdu na snowboardech. 
 
e) Spolupráce školy s dalšími subjekty 
• Mendelova univerzita – dne 10. dubna 2015 bylo uzavřeno Memorandum o spolupráci mezi 
Agronomickou fakultou Mendlovy univerzity v Brně a našim gymnáziem. Spolupráce bude spočívat 
v metodické podpoře vzdělávacích programů gymnázia, prohlubování kvalifikace pedagogů GH, 
poskytnutí prostoru k odborným praxím a stážím, vytvářet prostor pro konzultaci a poradenství pro 
studenty GH zajímající se o možnosti studia na AF Mendelu. 
• Člověk v tísni 
• Nadační fond Českého rozhlasu 
• Centrum pro inkluzívní vzdělávání 
• IQ Roma servis 



7. Kulturní akce školy 
a) Jeden svět na školách 
     Je už dobrou tradicí, že každý rok na jaře se studenti Gymnázia Hády účastní celostátního festivalu 
dokumentárních filmů Jeden svět. Letošním tématem byla výzva Praskněte své bubliny!, takže snímky 
se zaměřovaly na příběhy, které by mohly pomoct nabourat jejich myšlenkové stereotypy a předsudky. 
Z brněnských kinosálů, kde festival zaměřující se na tematiku lidských práv v březnu 2015 probíhal, 
jsme tentokrát vybrali sál s kvalitním zvukem, obrazem i pohodlím pro diváky, a sice kino Art. 

     Sekce pro středoškoláky obsahovala šest přibližně hodinových dokumentů s pestrou škálou témat od 
environmentálního chování přes život v nedemokratických a často homofobních zemích až po 
problematiku chudoby. Vybrali jsme dánsko-somálský dokument Bojovníci ze severu natočený v roce 
2014 a analyzující příčiny současného jevu, kdy mladí západoevropané, často potomci přistěhovalců 
z Afriky či Asie, se vrací do vlastí svých rodičů a přidávají se k džihádistům. V každodenním shonu 
Kodaně či Osla nejsou k rozeznání od běžných obyvatel, žijí své životy stejně jako každý druhý, přesto 
jednou vezmou do ruky zbraň a jdou zabíjet. Jaké jsou jejich motivy? Mladý muž původem ze 
Somálska podává anonymní svědectví o tom, jak radikální hnutí Al-Šabáb rekrutuje v Dánsku své 
přívržence. On sám se z teroristické skupiny vymanil. Jeho kamarádi se ale nechali přesvědčit, že 
bojovat a zemřít za Alláha je mnohem více než život občana druhé kategorie v evropské metropoli. Jak 
jejich cesty končí? A jak se s osudem svých zmanipulovaných dětí vyrovnávají jejich rodiče?   

     Před projekcí se dostalo i na zajímavé sociální spoty a po promítání dr. Milan Fujda z Ústavu 
religionistiky FF MU nejprve uvedl film do širších historických i politických souvislostí a poté 
následovala debata, do níž se z naší školy zapojily Jana Hartigová a Natálie Polachová. Po projekci a 
diskuzi jsme se přesunuli do nedalekých Tyršových sadů, kde jsme pozorovali letošní částečné zatmění 
Slunce z 20. března 2015. 

 
b) Návštěvy divadelních představení, muzea, galerie 
     Také v sezóně 2014/2015 chodili studenti naší školy do divadla. Letos jsme z nabídky brněnských 
scén vybrali tři představení, která jsou vystavěna na silných hlavních postavách a která zároveň patří ke 
klasikám, a tak se jejich návštěva mění i na nenásilnou přípravu k maturitě. Výběr tří odlišných 
brněnských divadel navíc studentům poskytl základní přehled o klíčových divadelních domech a 
souborech v moravské metropoli. 

     V HaDivadle jsme na podzim 2014 zhlédli představení Maryša, kanonické dílo českého dramatu 
konce 19. století od bratří Mrštíků. Režisér Lukáš Brutovský pojal hru civilně, nedočkali jsme se 
standardního zpracování s kroji, scéna byla minimalistická, jazyk bližší současnosti, byť základní 
nářeční prvky měly i zde své nezastupitelné místo. Přesto podmanivá síla příběhu jdoucího od obětavé 
tvrdohlavosti k tvrdohlavé oběti na diváky silně zapůsobila. 

     V Mahenově divadle jsme v únoru 2015 navštívili představení Král Oidipús v režii Martina 
Františáka. Sofoklova tragédie o nešťastném otcovrahovi z Théb byla na prknech moravské zlaté 
kapličky pojata svěže – text byl ku prospěchu věci zkrácen a působivé a originální bylo výtvarné 
zpracování scény a kostýmů Marka Cpina. 

     V květnu 2015 jsme zavítali i do proslulého Divadla Husa na provázku, kde jsme viděli novou 



dramatizaci románu o dobrém vojáku Švejkovi v režii J. A. Pitínského s názvem Mein Švejk. Kdo čekal 
obtloustlého Čecháčka Švejka, musel být zklamán. Představení bylo dvouhodinovou dechberoucí akční 
jízdou směr bestiality první světové války. Hru na nejlepší zážitek naší studentské divadelní sezóny 
povyšovaly vynikající herecké výkony, skvělá práce s předlohou i nápaditá scéna a aktualizovaný 
hudební doprovod. 

 
c) Kuličkiáda 
     II. ročník  Kuličkiády jsme letos pořádali za podpory Mendelovy univerzity a společností Starez. 
Akce vznikla jako snaha oživit tradici této hry a konala se v 24. 6.2015 v areálu kluziště za Lužánkami 
a byla určena především pro první stupeň základních škol. Dopoledne obsadili důlky žáci základních 
škol a odpoledne byly důlky připraveny pro souboje náhodných kolemjdoucích. Pro žáky nachystali 
studenti Mendelovy univerzity pestrý doprovodný program, který měl účastníkům přiblížit 
problematiku bioenergetiky. V rámci odpoledního programu se utkalo pět týmů středních škol. Na 
středoškoláky nečekal pouze souboj v hraní kuliček, ale také vědomostní kvíz zaměřený na 
problematiku obnovitelných zdrojů. 

    Kuličkiádu za Lužánkami si přišlo vyzkoušet přes sto dětí z mateřských a základních škol a zhruba  

padesát středoškoláků.   
 

d) Charitativní sbírka oblečení a jiných potřeb pro děti 
     Dne 18. října 2014 se pod záštitou Gymnázia Hády uskutečnila první dětská zimní burza. Cílem 
bylo vytvořit místo, které umožní výhodný nákup a prodej veškerého zimního oblečení a jiných  
zimních potřeb. Zároveň se však podařilo vybrat velké množství použitého šatstva, které bylo 
věnováno domovu pro matky s dětmi Společná cesta (Heyrovského 11, Brno – Bystrc). 
 

e) Vánoční kapřík, Velikonoční beránek, Poslední podání 
     Vánoční kapřík je tradiční sportovní akce, která se každoročně koná poslední den před vánočními 
prázdninami. Probíhá celoškolní fotbalový turnaj a celá akce je zakončena volejbalovým utkáním mezi 
zástupci pedagogů a studentů. 
       Další sportovní akcí, kterou naše škola na jaře každého roku pořádá, je Velikonoční beránek. Zde 
se mezi sebou utkávají florbalová družstva naší školy a dětského domova z Tišnova. Letos se však 
poprvé v historii celé akce družstvo z Tišnova kvůli chřipkové epidemii nedostavilo. 
     Tečku za celým školním rokem představuje beachvolejbalový turnaj dvojic Poslední podání, který je 
spojený se slavnostním předáváním vysvědčení. 
 

8. Instituce na škole 
a) Školská rada 
     Školská rada GH funguje ve složení: Mgr. Radim Laco (zástupce pedagogů, předseda školské rady) 
Mgr. Hana K. Valová (zástupce pedagogů), Jana Hartigová (zástupce studentské rady),  Adam Sovadina 
(zástupce zletilých student a rodičů) a Mgr. Doubravka Zetková (jmenovaná zřizovatelem). Náplní 
školské rady je projednávání výroční zprávy a hospodaření školy, změn v ŠVP, ve školním řádu. 



Projednává inspekční zprávu a dává podněty a oznámení řediteli školy. 

 
b) Studentská rada 
     Na našem gymnáziu funguje Studentská rada složená ze dvou volených zástupců z každé třídy. 
Studentská rada se svolává každý měsíc nebo v případě potřeby, schází se na ni zástupci studentů 
společně s pověřeným pedagogem, popřípadě s ředitelem školy, pokud si jeho přítomnost studenti 
vyžádají. Řeší se zde problémy studentů, jejich náměty na zlepšení fungování školy, mimoškolních a 
volnočasových akcí gymnázia. Studenti předávají zápis ze svých jednání řediteli školy, který na něj 
buď reaguje písemnou odpovědí, nebo účastí na příštím zasedání rady. 
 

9. Zpráva ředitele gymnázia o stavu a rozvoji školy 
     Činnost našeho gymnázia ve školním roce 2014/2015 bych ohodnotil jako velmi zdařilou. Podařilo 
se nám zavést několik nových myšlenek a zároveň navázat na úspěchy let minulých. Naším cílem a 
prioritou i nadále zůstává podpora nadaných sportovců, objevování nových talentů a v neposlední řadě 
motivování všech studentů k dobrým výkonům a osobnostnímu rozvoji. Naše škola se, díky nižšímu 
počtu studentů, vyznačuje individuálním přístupem a přátelskou atmosférou. 

     Jádro pedagogického sboru zůstalo nezměněno, jen bylo obohaceno mladými posilami. Snad mohu 
konstatovat, že po 13 letech existence školy se již informace o ní dostávají k uším většího počtu rodičů 
a jejich dětí, což se projevilo zvýšeným zájmem o školu. To je moc dobře. V příštím školním roce 
bychom rádi zintenzivnili naše marketingové aktivity, i když ředitelé základních škol pochopitelně 
nejsou nakloněni tomu, abychom lovili v jejich vodách. 

     Ve školním roce 2014/15 se vedení Gymnázia Hády rozhodlo vrátit k tradici projektů, které byly 
součástí výuky studentů v minulém desetiletí. Studenti si tak vyzkoušeli intenzivní dlouhodobou práci, 
při které byli nuceni spolupracovat se svými spolužáky. Vrcholem celé akce byla veřejná prezentace 
výsledků vlastní tvořivosti, píle a vytrvalosti. Další důležitou novinkou, ve které zamýšlíme i nadále 
pokračovat, je systém slovního hodnocení. V tomto školním roce začalo naše gymnázium zmíněný 
hodnotící systém vytvářet, testovat a zdokonalovat. Cílem není nahradit známky hodnocením slovním. 
Cílem je přiblížit rodičům, je-li daná známka výsledkem soustavné snahy, aktivního zapojení do hodin, 
pozitivního přístupu či motivace. Slovní hodnocení tedy představuje podrobnější zprávu o fungování 
žáka ve škole. Pro žáka je slovní hodnocení důležitou zpětnou vazbou, která významně přesahuje 
samotnou známku. Věříme, že právě tento způsob hodnocení bude mít pro rodiče a jejich děti jistou 
výpovědní hodnotu a bude vést k větší motivaci  a dalšímu rozvoji studentů. 

     Od nového školního roku bychom rádi zavedli zpřesňující hodnocení studentů – učitelé budou podle 
závažnosti hodnocení a obtížnosti zkoušení či testování dávat známkám příslušnou váhu. Omluvy 
z výuky budou podrobněji analyzovány (jako zcela nepřípadné jsme odmítli pro omlouvání častokrát se 
opakující „rodinné důvody“) a v některých předmětech dojde k přehodnocení toho, co vyučovat tak, 
aby probíraná látka sloužila nejen jako všeobecně vzdělávací základ, ale pomohla mladým lidem 
orientovat se v životě, což je v současnosti více než důležité. 

     V závěru školního roku jsme začali pro další školní rok připravovat inovaci výuky dějepisu s 
potenciálem rozšíření na další předměty.  Cílem inovace je redukovat frontální výuku a pracovat 



převážně aktivizačními metodami s důrazen na pochopení klíčových okamžiků historie. 

     Musíme také více zdůraznit a dostat do povědomí nejen studentů, ale i jejich rodičů, že i 
mimostudijní aktivity jsou součástí vzdělávacího procesu a nejsou volnočasovou výběrovou 
nadstavbou (adaptační kurz, lyžařský kurz, sportovní turnaje, výstavy, divadelní a filmová představení, 
besedy, činnost v laboratořích mimo školu, závěrečný sportovní kurz atd.). 

     Chceme být školou otevřenou a jsme vždy připraveni přijímat náměty i kritické připomínky, protože 
pouze vzájemné naslouchání, vzájemná spolupráce a úcta vede ke společnému cíli, tedy k úspěšnému 
absolvování naší školy. 

 

 

V Brně dne 1. října 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

      Mgr. Petr Holeček  
         ředitel Gymnázia Hády 
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