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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, 7.1. 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:   16 
nepedagogičtí pracovníci:  2 
 
Kvalifikovanost sboru: 
úplná kvalifikace:    80% 
 
Věkové složení: 
do 35 let    4 muži/3 žen 
35 – 50 let    3 muži/2 ženy 
nad 50 let    2 muži/0 žen 
důchodci    1 muž/1 žena 
 

c) Studijní obory 

79-41-K/41 Gymnázium    103 studentů 
79-41-K/61 Gymnázium       0  studentů  
 
Cílová kapacita: 200 studentů 
 
Studenti: 
Počet studijních oborů:           2 
Počet studentů v nich:      103 
Počet tříd:           4 
Průměrný počet žáků na třídu:     25,75 
Průměrný počet žáků na učitele:      6,5 
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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 je počítač 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 2015/2016 podle následujících vzdělávacích programů: 
 v oboru 79-41K/41 podle ŠVP Gymnázium - všeobecné, platném od 1.9.2009 
 v oboru 79-41K/41 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 2016/2017  byl otevřen jeden první ročník pro čtyřleté stadium a jeden první ročník pro 
šestileté studium. 
Do prvního ročníku čtyřletého studia se přihlásilo 40 uchazečů, přijato ke studiu bylo 40, ke studiu nastoupilo 28 
studentů. 
Do prvního ročníku šestiletého studia se přihlásilo 18 uchazečů, přijato ke studiu bylo 18, ke studiu nastoupilo 
15 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 slevu na školném. 
Studenty, kteří jsou sociálně znevýhodnění, škola podporuje formou slevy na školném. 
Studentům s vyznamenáním škola uděluje slevu na školném. 
Spolupráce s rodiči je stále založena na třídních schůzkách, osobních schůzkách s pedagogy a komunikaci 
prostřednictvím školního informačního systému (iskola). Právě jeho podíl na celkové komunikaci každoročně 
významně roste. 
 
  



2. Výsledky výchovy a vzdělávání 
a) Prospěch a chování 

prospělo s vyznamenáním:         10 
prospělo:      80 
neprospělo:             11 
 
Celkový počet zameškaných hodin:  33 154 
 
 

b) Maturitní zkoušky 

V řádném (jarním) maturitním termínu školního roku 2015/2016 maturovalo 13 studentů čtyřletého studia. 
Maturitní třídu  4.ABC  navštěvovali studenti všeobecného i sportovního zaměření. Uspělo 11 studentů. V 
podzimním termínu v září školního roku 2016/2017 maturovali 2 studenti, prospěli 2 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.  
77%  maturantů. Všichni studenti si vybrali jazyk anglický. Matematiku si ve společné části zvolili 3 studenti, t.j.  
23%  všech maturantů. 
 
Počty maturantů z jednotlivých předmětů a v jednotlivých částech: 
 
společná část: 
Předmět Počet 
Český jazyk 13 

Anglický jazyk 10 

Matematika 3 
 
 
profilová část: 
 
Předmět Počet 
Anglický jazyk 6 

Německý jazyk 2 

Matematika 3 

Fyzika 1 

Biologie 2 

Chemie 1 

Dějepis 1 

Základy společenských věd 3 

Tělesná výchova 6 
 
 
 
 



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 2 
 
 
Složení maturitní komise: 
 
předseda:   Mgr. Martin Prášil  (Sportovní gymnázium L. Daňka, Brno) 
místopředseda: Mgr. Doubravka Matušková, Mgr. Radim Laco 
třídní profesor: Mgr. Pavel Krpata 
 
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 2015/2016 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. V letošním roce se prohloubila a 
diferenciovala podpora studentů formou individuálních studijních plánů, a to jak dílčích, tak úplných. 
 

e) Slovní hodnocení 

Ve školním roce 2015/2016 jsme pokračovali v rozvíjení užívání slovního hodnocení.  Připomeňme nejdříve 
záměr s ním spojený. 
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 soustavné 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 neposlední řadě i ped-
agogové. Pro rodiče bude znamenat podrobnější zprávu o fungování žáka ve škole – dostane 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 významně 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 hod-
nocení umožňuje vidět studenta očima kolegy, což je často pohled z překvapivého úhlu. 
Po zkušenostech předchozího školního roku jsme se rozhodli vytvářet slovní hodnocení dvakrát ročně – vždy ve 
čtvrtletí. Bude tak prostor s hodnocením po jeho udělení dále pracovat formou individuálních pohovorů se stu-
denty a současně budou mít rodiče podklady pro  třídní schůzky. 
 

f) Autoevaluace 

V sebehodnocení za školní rok 2015/2016 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 

 

g) Prevence rizikového chování 

Prevence probíhá jednak v rámci výuky, jednak prostřednictvím akcí mimo rámec  a formu běžné výuky.  
V rámci výuky je prevence prováděna v základech společenských věd (psychologie – zvládání stresu, změněné 
stavy vědomí, sociologie – sociální deviace, právo – trestní odpovědnost, trestné činy), v biologii (účinky 
návykových látek na organizmus)  a v chemii. 
Na základě vyhodnocení minimálního preventivního plánu školy na školní rok 2014/2015 byla jako priorita 
v letošním roce prevence záškoláctví. Pedagogický sbor se snažil realizovat motivační prvky, které by snížily 
absenci mezi studenty. 
V rámci nespecifické primární všeobecné prevence absolvovali studenti prvního ročníku adaptační kurz. 
Studenti prvního a druhého ročníku absolvovali program zaměřený na přijímání odlišností a podporu tolerance. 
Ve škole funguje schránka důvěry a také její analogie  na informačním systému. 
V rámci DVPP  zahájil Mgr. Radim Laco studium kvalifikačního studia pro Metodiky prevence sociálně 
patologických jevů. Od dalšího školního roku bude tedy tento post zastávat on. 
 

3. Úspěchy studentů 
 
     V přehledu sportovních akcí, kterých se ve školním roce 2015/2016 účastnili, uvádíme velmi solidní 
umístění studentů GH.  
Středoškolský atletický pohár Corny, dívky – 1. místo v krajském kole 
Středoškolský atletický pohár Corny, chlapci – 1. místo v krajském kole 
 
U našich studentů se většinou jedná o úspěchy v jejich individuálních sportech: 
Lukáš Dostál: hokej - starší dorost 1. místo v extralize  
Christian Geidl: Mistrovství Evropy v baseballu – 1. místo 
Josef Chudík: Mistrovství ČR ve futsalu 1. Místo. 
Eliška Žďárská: Mistrovství ČR kategorie seniorky 1. místo v kategorii týmy a komba 
Mistrovství ČR kategorie juniorky 1. místo týmy, 1. místo komba, 5 místo duo 
Mistrovství Španělska seniorky - 2. místo tým a kombo, 3. místo duo 



Vilém Stráský: Mistr ČR (dorostenci) dálka  - venku i v hale; trojskokok – venku, ME (dorostenci) - 8. 
místo dálka, Mistrovství ČR (muži) -  6. místo 

Studentka Michaela Hrubá je velmi úspěšná atletka ve skoku vysokém. Je mistryně ČR dorostenek ve 
skoku do výšky v roce 2014 i 2015. V červenci 2015 se stala, výkonem 190 cm na MS v kolumbijském 
Cali do 17 let, vítězkou ve skoku do výšky. Dne 7. února 2016 vyhrála v Třinci 24. ročník Beskydské 
laťky a svým výkonem 194 centimetru zlepšila český juniorský rekord. Postupně vylepšovala své jun-
iorské národní maximum až na hodnotu 195 centimetru. Tento rok se soustředí hlavně na červencové 
juniorské mistroství světa v polské Bydhošti a koncem srpna vše vyvrcholilo její účastí na letní olym-
piádě v Riu de Janeiru. Za své skvělé výsledky byla na začátku roku vyhlášena nejlepší juniorkou v 
anketě Atlet roku 2015.  

 

4. Harmonogram školního roku 2015/2016 

 
 
 
  



5. Mezinárodní aktivity 
     Naše škola každoročně pořádá několik výletů do zahraničí. Ve školním roce 2015/2016 jsme v rámci projektu 
v prosinci navštívili Londýn a Augsburg  a  jaro opět zvolili k návštěvě Vídně. 

a) Gymnázium Hády  v Londýně 

Dne 30. listopadu 2015 se vydalo Gymnázium Hády na výlet do metropole Spojeného království. Cesta 
probíhala bez větších komplikací a vedla přes Německo, Nizozemí, Belgii, francouzský přístav Calais a 
průliv La Manche až k anglickému přístavu v Doveru. 
Návštěva památek se zároveň spojila s dopolední výukou angličtiny, proto každá minutka výletu byla 
předem naplánovaná. Vzdělávací program probíhal v jedné z londýnských středních škol. Místní učite-
lé a naši žáci k sobě rychle našli cestu a i za tak krátkou dobu se dokázali stát přáteli. 
V průběhu odpoledne se studenti nechávali unést okouzlujícím ruchem londýnských čtvrtí jako China-
town nebo City of London a atmosférou historických památek, například Buckinghamského paláce, 
Westminster Abbey nebo Tower of London. Gymnazisté měli možnost navštívit i muzea, jako je Mad-
dam Tussaud a Harry Potter Land. Poslední zmíněné je oslovilo nejvíce. S údivem si prohlíželi makety 
i věrohodné modely interiéru či postav a s nadšením nasávali všudypřítomnou magickou atmosférou 
filmu. Zážitky z prohlídky se staly hlavním diskutovaným tématem při cestě k druhé nejvyšší budově 
Evropy. The Shard nebo v českém překladu Strep nabídnul jedno z nejpůsobivějších panoramat 
dvoutisíciletého města ve výšce 306 metru. 
Po šesti dnech, které výprava strávila v Británii, kde navštívila radu významných míst a zlepšila svoje 
komunikační schopnosti v cizím jazyce, se šťastně vrátila domu nabitá nezapomenutelnými zážitky.  
 

b) Jazykově-vzdělávací pobyt v Augsburgu 

V rámci projektu OP VK se Gymnáziu Hády podařilo získat prostředky na studijní pobyt v německém 
Augsburgu. Zájezd měla na starosti CK Royal, která nám dala k dispozici velice zkušenou průvodkyni 
a příjemného pana řidiče. Tento jazykově-vzdělávací pobyt byl určen pro 20 vybraných studentu a 
uskutečnil se v termínu od 30. 11. 2015 do 4. 12. 2015. Naši studenti v Německu absolvovali výuku 
němčiny v certifikované jazykové škole s rodilými mluvčími v rozsahu 12 hodin. Na konci jazykového 
kurzu studenti obdrželi certifikáty. 
Kromě výuky na studenty čekal bohatý program. Cestou do Augsburgu jsme se zastavili a prohlédli si 
malebné německé město Regensburg. V nadcházejících dnech jsme společně navštívili velkolepý zá-
mek Neuschwanstein, alpské středisko Garmisch-Partenkirchen, koncentrační tábor Dachau a při 
zpáteční cestě jsme si mohli prohlédnout, jedno z nejznámějších německých měst, Mnichov. 
Studenti byli ubytováni v hostitelských rodinách a po celou dobu pobytu fungovali velice samostatně a 
zodpovědně. Každé ráno a večer se museli sami hromadnou dopravou dostat do jazykové školy či do 
svých hostitelských rodin. 
Po návratu byl studentům rozdán dotazník, ve kterém jsme zjišťovali, jak byli s pobytem spokojeni. Ze 
strany studentu byl tento zájezd hodnocen jako velmi zdařilý, obohacující a příjemný. 

c) Výlet do Vídně 

Studenti našeho gymnázia se 12. 5. 2016 zúčastnili jednodenního výletu do Vídně s paní profesorkou 
Valovou a Konečnou. Přidala se k nám i naše milá Květa Vybíralová z našeho školního bufetu. Vyra-
zili jsme pohodlným autobusem Student Agency. Společně jsme si prošli centrum města. Každý stu-
dent si připravil vyprávění o jedné významné památce, o které pak spolužákům povyprávěl. Studenti si 
užili i rozchodu a sami si pak užili deštivé Vídně. 
Počasí nám však výlet nezkazilo a užili jsme si ho všichni. 



 

 

6. Teorie a praxe vyučování 
a) Studentské projekty ve školním roce 2015/16 

Po úspěchu se studentskými projekty v loňském školním roce se vedení školy rozhodlo povedenou akci 
zopakovat i v letošním školním roce. Cílem projektu je podpořit schopnost studentu kolektivně zpraco-
vávat zadané téma a řešit problémy s jeho vypracováním. 
V letošním ročníku mohli studenti volit z 21 témat, která umožnují zvolit si problematiku blízkou zá-
jmům jednotlivých studentů. Témata pro školní rok 2015/2016: 
 
Román Anna Karenina a jeho filmové a divadelní adaptace 
Britská a americká angličtina 
Čechismy v angličtině 
Uvařte domácí pivo 
 Hády na Wikipedii 
 Historie matematiky 
 Komiks 
Matematická hra 
 Městská hra 
 Okem mým 
 Poruchy příjmu potravy 
 PR kampaň pro GH 
Sport ve školní TV 
 Sportování s handicapem 
 Svět 70 let po válce 
 Systém MHD Brno 
 Román Tři mušketýři a jeho filmové a divadelní adaptace 
 Uprchlická krize v médiích 
 Venčení psů 
Vliv 11. září 2001 
 Ztraceno v překladu 
 
Projektový program byl zahájen v prosinci 2015 vypsáním jednotlivých témat a úvodní konzultací, ve 
které se studenti seznámili s podrobnostmi zadání svých témat. Během následujících čtyř měsíců stu-
denti společně pracovali na svých projektech a snažili se o kvalitní vyřešení zadání. S prací jim měly 
pomoci tři konzultace se zadavateli, kterým předkládali dílčí výsledky svého výzkumu a dva projektové 
dny, určené pro kolektivní práci na tématech. 
Nakonec studenty čekala práce na prezentaci jejich projektu. Vyvrcholení studentských projektu se 
odehrálo 25. 4. 2016, kdy studenti představili výsledky své práce spolužákům a učitelskému sboru. 
 

b) Výuka cizích jazyků 

     Naše gymnázium nabízelo v tomto školním roce vzdělávání v anglickém a německém 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. Studenti si tak nejlépe mohou vyzkoušet a procvičit své znalosti a 
dovednosti, které na naší škole získávají. 
 

c) Spolupráce školy s dalšími subjekty 

• Mendelova univerzita  
• Člověk v tísni 
• CVČ Lužánky 
• IQ Roma servis 

7. Kulturní akce školy 
a) Festival Jeden svět 2016 - Co se nenosí? 

Naše gymnázium se v úterý 5. dubna 2016 zúčastnilo projekce a následné diskuze k estonskému filmu 
Co se nenosí? v rámci festivalu Jeden svět 2016 v brněnském Kinu Art. 
Dokumentární snímek pojednával o upcyklaci, což je čím dál rozšířenější metoda, která dokáže využít 
materiál z přebytečných výrobků k vytvoření produktu vyšší hodnoty. Tomuto principu se při vytváření 
svých kolekcí věnuje i estonská módní návrhářka Reta Ausová, na jejíž práci byla upcyklace prezento-
vána. Využívá textil, který by běžně skončil na skládce, podobně jako další tisíce tun oblečení, které se 
neprodalo nebo vyšlo z módy. Retini cíle jsou však dalekosáhlejší. O nutnosti upcyklace chce 
přesvědčit vedení nadnárodních módních korporací. Vedou ji k tomu totiž okolnosti, jako jsou 
dlouhodobě neudržitelná nadprodukce, hazardování se zdravím lidí a neúměrné plýtvání zdroji celé 
planety, vypozorované při jejím pátrání po stopách módního průmyslu. 
Následnou diskuzi v duchu fair trade oblečení vedla se studenty gymnázia majitelka obchodu s férovou 
módou Markéta Nešporová. Se studenty diskutovala, co je to vlastně Fair Trade móda, jak takovou 
módu poznají či kde ji aktivně hledat. Diskuze tak hezky navázala na zajímavý snímek, který nám 
poskytnul vcelku detailní vhled do procesu výroby v módním průmyslu a do problému s ním spojených. 
 

b) Měsíc filmu na školách – letos na téma Srpen 1968 

V listopadu 2015 proběhl i na naší škole XI. ročník Měsíce filmu na školách společnosti Člověk v tísni. 
Projekt si klade za cíl seznámit mladé lidi s naší moderní historií prostřednictvím příběhů, zprostředko-
vávaných pomocí dokumentárních filmu a besedou s pamětníky. 
Tématem letošní besedy se staly srpnové události roku 1968 a se studenty přišel o okupaci Českoslov-
enska sovětskými vojsky diskutovat bývalý dlouholetý pedagog na Gymnáziu Hády Zdeněk Staněk. Na 
úvod pan Staněk zavzpomínal na období 60. let v ČSSR a vysvětloval důvody nespokojenosti ve-
doucích představitelů SSSR s demokratizačními procesy v Československu. Následovala projekce 
Filmového týdeníku c. 35/1968, který bezprostředně zachycoval události srpnových dnu v Praze a emo-
tivního snímku Ticho, ve kterém píseň Bohdana Mikoláška doprovází záběry umírajícího Jana Palacha 
a tisíců lidí, kteří pokládají květiny k jeho rakvi. 
V následující debatě pan Staněk vylíčil své vlastní zážitky se sovětskými vojáky z invaze v srpnu 1968 
na chmelové brigádě, důvody Palachovy oběti a problémy s nechvalně známými prověrkami. Věříme, 
že XI. ročník festivalu Měsíc filmu na školách splnil svůj cíl a studenti Gymnázia Hády prohloubili své 
vědomosti o moderních dějinách naší země. 

 
 



c) Návštěvy divadelních, botanická exkurze 

 
     Paní Bovaryová, Na větrné hůrce, Petrolejové lampy, LIKE SHAKESPEARE 
Také v sezóně 2015/2016 chodili studenti naší školy do divadla. Letos jsme z nabídky brněnských scén 
navštívili představení, která vznikla jako adaptace klasických románových předloh. Naše večerní 
setkávání v divadlech vedlo mimo jiné k tomu, aby studentky a studenti žili společenským životem na 
jisté úrovni a aby se zároveň příjemnou formou připravovali 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 2015 zhlédli představení Paní Bovaryová – adaptaci slavného románu 
Gustava Flauberta, za nějž byl autor postaven před soud pro údajnou obscénnost. Hra byla výrazně 
aktualizována, hlavní hrdinka Ema poslouchala bítovou muziku či cvičila jógu, ale základní vyznění 
díla zůstává. Byly a jsou jím touhy nás obyčejných lidí ze středních vrstev zažít něco mimořádného, 
nehledě na následky. 
Zajímavý, pozornosti hodný a stále se zlepšující soubor zvaný Buranteatr, vystupující na Sokolském 
Stadionu, nám v únoru 2016 předvedl autorské zpracování další klasiky, romantického příběhu o kru-
tosti a lásce až za hrob z pera Emily Bronteové Na větrné hůrce. Studenti ocenili živou hudbu, dobré 
herecké výkony i minimalistickou, ale nápaditou scénu. 
V březnu 2016 jsme zavítali do Mahenova divadla, kde jsme viděli dramatizaci psychologického 
románu Jaroslava Havlíčka Petrolejové lampy. Tragický až hororový příběh o svérázné a silné Štěpce 
Kiliánové a rozkladu těla i osobnosti jejího vypočítavého chotě stiženého pohlavní chorobou vyzněl na 
prknech „brněnské zlaté kapličky“ dobře, což už zkušení diváci z rad našeho studenstva rozpoznali a 
náležitě ocenili.  
V červnu jsme zavítali na divadelní představení LIKE SHAKESPEARE, které realizoval tým 
StageArtCZ ve spolupráci s Divadlem Bolka Polívky. Středobodem celé hry byl jeden z nejvýznam-
nějších dramatiků světového divadla William Shakespeare. Prostřednictvím vyprávění samotného 
Shakespeara jsme se dozvěděli mnohé o jeho soukromém životě, o pozadí vzniku jeho nejslavnějších 
divadelních her, ale i o životě v době renesanční Anglie. Ve hře se objevila i Shakespearova herecká 
skupina, jejímž prostřednictvím byl předveden průřez Shakespearovým dílem. Setkali jsme se tak 
například s Richardem III., s Hamletem, s Jagem, s Kateřinou ze Zkrocení zlé ženy a s mnoha dalšími 
divadelními postavami tohoto světového dramatika. 
 

d) Botanická exkurze na Kamenný vrch 

Studenti 1. ročníku podnikli v rámci výuky biologie 22. března 2016 exkurzi na Koniklecovou louku, 
která se rozprostírá v přírodní rezervaci a v evropsky významné lokalitě Kamenný vrch. Podnětem k 
exkurzi byla doba maximálního rozkvětu chráněné rostliny koniklece velkokvětého, který zde na jaře 
vytváří největší populaci na světě. K vidění tak mohla být populace této rostliny o bezmála 55 000 
trsech. Studenti byli mimo to seznámeni s charakteristikou, ekologií a zajímavostmi tohoto rostlinného 
druhu. 
Koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis) je tzv. symbol jara teplých oblastí Moravy. Vytrvalá, 
chráněná bylina z čeledi pryskyřníkovitých, 5–30 cm vysoká a chlupatá, vás na první pohled upoutá 
svými vzpřímenými, otevřenými, široce nálevkovitými fialovými květy. Kvete od března do května, 
avšak v některých letech se květy objevují ještě i v září. Pozor však, rostlina je jedovatá! 
 



e) Vánoční kapřík 2015 

Dne 18. 12. 2015 se jako již tradičně na našem gymnáziu uskutečnil Vánoční kapřík. Jedná se o turnaj 
našich tříd, kde chlapci poměřují svoje dovednosti a šikovnost v sálové kopané a děvčata se utkávají ve 
volejbalu. Tak se událo i tohoto roku, kdy jsme si v pronajatých tělocvičnách na ZŠ Horníkova mohli z 
pozice fanoušku užívat tyto pěkné souboje našich sportovců. 
V jedné čtyřčlenné skupině, kde se utkal každý s každým, se nakonec z celkového vítězství v kopané 
radovali ti nejzkušenější, tedy čtvrťáci. Pěkné druhé místo vykopali druháci, nováčci turnaje prváci se 
spokojili s bronzovou příčkou a bramborová pozice náležela třeťákům. Do dívčího turnaje ve volejbalu 
zasáhlo i několik učitelů, kdy nešlo ani tak o výsledek jako o předvedenou hru, kde se bojovalo o každý 
míč. 
Zatímco si někteří kolem vychutnávali sportovní zápolení z pozic hráčů a jiní jako diváci, tak se oba 
turnaje pomalu chýlily ke svému konci a všichni účastníci se už mohli těšit na Vánoce a s nimi spojené 
prázdniny. 
 

f) Maturitní ples 

V lednu roku 2016 se uskutečnil již tradiční vrchol společenského života na Gymnáziu Hády. Studenti 
čtvrtého ročníku uspořádali ve spolupráci s učitelským sborem Maturitní ples pro školní rok 2015/2016 
v sále restaurace Kinokavárna na Nám. SNP v Černých Polích.  
Návštěvníky plesu prováděla programem nově sestavená moderátorská dvojice Aleš Pilgr a Patrik Král, 
kterým patří velký dík za hladký průběh akce. K poslechu i tanci hrála posluchačům skupina Gibon pod 
vedením kapelníka Rockyho Koplíka. Při slavnostním ceremoniálu byli do stavu maturantského pov-
ýšeni studenti čtvrtého ročníku. 
Uměleckým vrcholem večera se bezesporu stalo pěvecké vystoupení studentky třetího ročníku Natálie 
Václavové, které vytvořil hudební a pěvecký doprovod kolega Jiří Habarta. Cestovatelským zážitkem 
se pro vítěze tomboly stal vyhlídkový okružní let pro dvě osoby zajišťovaný studenty 4. ročníku. 
Tečkou za programem plesu se stalo pěvecké vystoupení učitelského sboru. 
Ples Gymnázia Hády se stal místem neformálního setkávání studentu, absolventu, rodičů a členů peda-
gogického sboru. Místem, kde jsme měli možnost se navzájem poznat z jiného úhlu pohledu, přestat na 
chvíli pracovat a užít si příjemnou zábavu. 
 

g) Velikonoční beránek 2016 

S příchodem jara pořádalo ve středu 23. března 2016 Gymnázium Hády další ročník smíšeného flor-
balového turnaje zvaného Velikonoční beránek. Již tradičně jsme se sešli ve sportovním areálu TJ Tes-
la Lesná v Brně. Turnaje se účastnily všechny třídy gymnázia a pozvání přijal i Dětský domov Tišnov. 
Hrálo se v jedné pětičlenné skupině systémem každý s každým. Vítěz zápasu bral dva body, remíza 
byla za bod, prohra nula bodu do tabulky. Na tribunách svým favoritům fandili spolužáci a jejich učite-
lé. 
V konečném zúčtování se celkovými vítězi turnaje stali zaslouženě hráči druhého ročníku, kteří vyhráli 
všechny svoje zápasy. Druhé místo patřilo hráčům Dětského domova Tišnov a třetí příčku obsadili naši 
třeťáci. 
 

h) Slavnostní předávání maturitních vysvědčení 

Ve čtvrtek 26. května 2016 proběhl v prostorách Uměleckoprůmyslového muzea Moravské galerie 
tradiční slavnostní akt předávání maturitních vysvědčení, kterého společně s úspěšnými absolventy 
gymnázia a jejich rodinnými příslušníky účastní celá naše škola. Předávání maturitních vysvědčení 



bylo provázeno hudebním programem hudebního tělesa Blue Brass a pěveckým vystoupením studentky 
Natálie Václavové za hudebního doprovodu našeho kolegy Jiřího Habarty.  Celý slavnostní akt byl 
zakončen projevem pana ředitele Petra Holečka k absolventům. A jako již tradičně tak i letos se pan 
ředitel rozloučil s absolventy slovy:“…považuji tímto Vaše studium na Gymnáziu Hády za ukončené.“  
 

ch) Vodácký výlet na Vltavu 

Stěhování školy znemožnilo uskutečnění tradičních školních výletů, a proto se studenti 1. a 2. ročníku 
vydali na výlet netradičně již na přelomu května a června. Cesta vlakem z Brna do Českých Budějovic 
všechny zaskočila svým rozvážným tempem a studenti se již od Jihlavy v pravidelných intervalech 
ptali, kdy už tam budeme?!? Tato otázka se stala motem našeho nedělního přesunu, protože se ukázalo, 
že vlaková zastávka v Rožmberku nad Vltavou NENÍ v Rožmberku, ale cca 4 km od našeho noclehu – 
KDY UŽ TAM BUDEME!?! Stavba stanů se nesla už v uvolněné soutěživé atmosféře a v podání 
některých budovatelů připomínala spíše grotesku. 
Pondělí přineslo krásný teplý den a my jsme mohli pod vedením zkušeného vodáckého instruktora 
Davida nasednout do lodí. Obtížnost řeky nebyla vysoká, přesto se několik odvážlivců rozhodlo 
vyvrátit tvrzení, že Pálava se na této řece převrátit nedá a dokázalo nemožné. Odměnou nám všem byla 
večerní procházka po Českém Krumlově, jednom z nejhezčích míst v České republice. Usínali jsme 
příjemně unavení a nad hlavou nám jemně bubnovaly kapky mírného deštíku. 
Noc a ráno prověřily kvalitu našich stanů. Ukázalo se, že některé již byly za zenitem své životnosti a 
ochranu poskytovaly jen omezenou. Lehce jsme usušili nejnutnější výbavu, zkontrolovali jsme průtok 
vody na internetu a vydali se vstříc nejhezčí části celého splutí. Vody v řece viditelně přibylo a cesta 
svižně ubíhala. Nejproblematičtější na celé plavbě se ukázalo zastavení a vystoupení z lodí ve Zlaté 
Koruně, kde se některé posádky z rozvernosti vykoupaly. Instruktoři nám na večer slibovali táborový 
oheň a dokázali, že s velkou dávkou odhodlání a trochou podpůrných prostředků může hořet i mokré 
dřevo. 
Středa už přinesla jen krátkou pohodovou plavbu a dobře známou cestu České Budějovice – Brno. Stu-
denty na zpáteční cestě nezajímalo, kdy se vrátí domů k milujícím rodičům, ale kde by si mohli dobít 
své mobilní telefony, které nevydržely tak dlouhý pobyt v jihočeské „divočině“.  
 

i) Stěhování na Mojmírovo náměstí 

Naše gymnázium se na konci června po letech usilovného hledání konečně dočkalo nové budovy. Aby-
chom tomuto zlomovému kroku dodali patřičný význam, naplánovali jsme slavnostní přesun, který byl 
završením dvoutýdenní tvrdé práce všech studentů i profesorského sboru během náročného stěhování 
veškerého zařízení a vybavení školy do nových prostor z periferie Brna v Líšni do Králova Pole. 
Po odvezení poslední židle a lavice i posledního papíru z kabinetů a kanceláří se studenti naposledy 
sešli před svou starou školou, tentokrát však místo kusů nábytku třímali v rukou balónky s vlastnoručně 
psaným rozloučením s Líšní. Tyto poté, co pan profesor Václav Kaška vylezl na žebřík a za citace 
básně Jaroslava Seiferta Píseň (Poštovní holub) sundal z budovy ZŠ Horníkova nápis Gymnázium 
Hády, studenti vypustili a vydali se k tramvajové zastávce. 
Tam přijela objednaná historická tramvaj, která nás odvezla k nové budově gymnázia. Během deseti 
minut byla tramvaj vyzdobena transparenty a po strop zaplněna studenty i profesory. Jedinou zastávkou 
na trase bylo Náměstí Svobody, kde studenti rozdali kolemjdoucím další várku reklamních balónků a 
také výborné mufinky, jež pro tuto příležitost upekla paní profesorka Hana Valová. 
Z cílové stanice u nádraží v Králově Poli jsme se vydali krátkou procházkou k novému sídlu školy na 
Mojmírově náměstí. Zde studentka Simona Bukalová společně s panem zástupcem Radimem Lacem 



slavnostně odemkli symbolický zámek k nové budově, studenti vypustili zbytek balónků a zapózovali 
novinářům z Brněnského deníku. 
 

j) Poslední podání 

Poslední školní den se naši studenti jako každý rok sešli se svými vyučujícími na Sokoláku u přehrady, 
aby poměřili svoje beachvolejbalové dovednosti.  
Netradičně dorazili na místo parníkem z Přístaviště. Byly vytvořeny dvoučlenné týmy, které hrály s 
velkým sportovním nasazením. Počasí nám přálo a ti, co se volejbalu nezúčastnili, nachytali alespoň 
trošku bronzu. 
Po předání diplomů nejlepším týmům, rozdali třídní učitelé vysvědčení a s velkou radostí popřáli stu-
dentům krásné letní prázdniny. 

 

8. Instituce na škole 
a) Školská rada 

     Školská rada GH funguje ve složení:  
Mgr. Radim Laco (zástupce pedagogů, předseda školské rady) Mgr. Táňa Konečná (zástupce 
pedagogů), Jana Hartigová (zástupce studentské rady),  Adam Sovadina (zástupce zletilých student a 
rodičů) a Mgr. Doubravka Matušková (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 2015/2016 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. 
Novým impulzem pro rozvoj školy je přestěhování do nových prostor v Králově Poli. Vlastní školní 
budova byl náš cíl již dlouho dobu, nalezení adekvátních prostor nebylo jednoduché. O to větší radost 
nám přinesla skutečnost, že se uvolnily prostory, kde naše škola jako Akademické gymnázium v roce 
1991 začínala. V souvislosti s přestěhováním jsme změnili i jméno na Gymnázium Mojmírovo náměstí. 
Jádro pedagogického sboru zůstalo nezměněno, jen bylo obohaceno mladými posilami. Snad mohu 
konstatovat, že po 14 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 2015/16 se pokračovalo v 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 pokračovalo naše gymnázium ve vytváření, 
testování a zdokonalování zmíněného systému hodnocení. 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. Omluvy z výuky 
budou podrobněji analyzovány (jako zcela nepřípadné jsme odmítli pro omlouvání častokrát se 
opakující „rodinné důvody“) a v některých předmětech došlo 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. 
Musíme take 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. 

10. Slovo závěrem 
Velký třesk 
Tak to máme za sebou. Tedy skoro. Stěhování, rekonstrukce, úklid, zabydlování… Bylo toho moc. Víc 
než jsem si vůbec dovedl představit. Nedalo by se to zvládnout bez vydatné pomoci malé skupiny stu-
dentů, se kterou jsme strávili skoro celé prázdniny na Mojmíráku. To musí být asi hrozná představa – 
trávit dva měsíce drahocenného prázdninového volna s ředitelem. Brr. Ale učinili tak a musím jim za to 
vyslovit hluboký obdiv a dík. 
Každý den ráno vstávám s otázkou v duši, zdali stěhování bylo správným krokem, zdali jsme nešlápli 
vedle. Zatím si pokaždé odpovídám, že to stálo za to. O tom svědčí nejen zvýšený zájem ze strany stu-
dentů a jejich rodičů o naši školu, ale také pochvalné a obdivné reakce návštěv, které už stačily školou 
projít. Týden po zahájení školního roku, které nám letos zpříjemnila výtečnou snídaní paní Vybíralová, 
proběhlo v budově setkání absolventů Akademického gymnázia. To ve škole působilo v letech 1991–
1999 a současné Gymnázium Mojmírovo náměstí je jeho právním nástupcem. Bývalí studenti tu dojatě, 
tu rozverně vzpomínali na doby svých studií, na doby, kdy žlutý dům v Králově Poli byl jejich druhým 
domovem. Byli potěšeni tím, do jaké krásy škola vykvetla, ale také tím, že se Gymnázium Mojmírovo 
náměstí vrací k původním kořenům. Nadále se sice budeme věnovat nadaným sportovcům, kterým 
chceme všemocně vycházet vstříc s rozvrhem i zkoušením a také s individuální pomocí při studiu, nic-
méně hlavní doménou školy bude oblast humanitní. 
Budeme totiž navazovat na pozitivní historii Akademického gymnázia, například posílenou výukou 
moderních dějin a mezinárodních vztahů, výukou cizích jazyků formou debatní ligy, kurzy rétoriky a 
výchovného dramatu.  



Jistě, ne vše se podařilo, ne vše jsme stihli. Začátek školního roku probíhal o něco chaotičtěji než ob-
vykle a asi ještě chvíli potrvá, než si vše sedne. Ale s chápavým přístupem studentů i jejich rodičů a se 
vstřícností dlouholetých i nových kolegů z pedagogického sboru se vše zvládne. 
S budovou i se studenty máme velké plány. Aby došlo k jejich naplnění, budeme potřebovat pomoc 
nejen od přátel školy, studentů a jejich rodičů či obce, ale i od široké veřejnosti. 
Nejdříve však musíme vyslat do světa zprávu, že soukromé gymnázium v Brně Králově Poli opět žije, 
zprávu, která dorazí mezi všechny zájemce o studium, jež doufají, že najdou něco jiného než nudnou, 
autoritativní a nekomunikující školskou instituci. A tady Vás všechny poprosíme o pomoc – informujte 
své okolí o Mojmíráku, informujte je o tom, že by se mohli podílet na zrodu něčeho nového, zajímavé-
ho, provokujícího. 
Přeji všem pěkné nastávající podzimní dny. 
 
 
 
 
V Brně dne 1. října 2016  

    
 
 
 
 
 
 
   Mgr. Petr Holeček, ředitel gymnázia 
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