
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY  
2004/2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gymnázium Hády 
Horníkova  1 
628 00 Brno 
 
 

 



 2

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  
IČO: 26258510 
 
b) Ředitel 
 
Mgr. Petr Holeček,  Zdráhalova 36, 613 00 Brno 
 
c) Rozdělení studijních oborů:  
humanitní -        79-41-K/411   0 studentů 0 tříd 
všeobecný -        79-41-K/401 50 studentů 3 třídy 
tělesná výchova – 79-41-K/413 65 studentů 2 třídy 
 
Cílová kapacita: 200 studentů 
 
Studenti: 
Počet studijních oborů:     3 
Počet studentů v nich: 115 
Počet tříd:       5 
 
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. 
 
Učební plány 
 
Gymnázium Hády vyučovalo ve školní roce 2004/2005 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. 
 
d) Výsledky výchovy a vzdělávání 
 
prospělo s vyznamenáním:      13 
prospělo:        82 
neprospělo:        14 
neklasifikován:         6 
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Celkový počet zameškaných hodin:  29 843 
Z toho neomluveno:      1 061 
 
Přerušení studia:         1 
Ukončení studia:       10 
z toho vyloučení:         4 
z prospěchových důvodů:        0 
z jiných důvodů:         6 
 
Přijati v průběhu roku:      16 
 
e) Závěrečné a maturitní zkoušky 
 
Na Gymnáziu Hády proběhnou první maturitní zkoušky až ve školním roce 2005/2006. 
 
f) Údaje o přijímacím řízení  
 
Pro školní rok 2005/2006 byly otevřeny dva první ročníky, do kterých se přihlásilo 33 
uchazečů, přijato ke studiu bylo 29 studentů.  
Přijímací zkoušky probíhaly tříkolově, skládaly se z písemné a ústní části. 
 
h) Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti 
 
Počet celkem:: 
ředitel:  1 
zástupce ředitele:   1 
pedagogičtí pracovníci: 15  
nepedagogičtí pracovníci: 2 
 
Kvalifikovanost sboru: 
úplná kvalifikace: 100% 
neúplná kvalifikace: 0% 
 
Věkové složení: 
do 35 let 7 muži/3 žen 
35 – 50 let 1 muži/3 žen 
nad 50 let 1 muž/ 0 žen 
důchodci 1 muž/1 žena 
 
 
j) Údaje o výsledcích inspekce 
 
Ve školním roce 2004/2005 proběhla tématická školní inspekce (státní kontrola přijímacího 
řízení) ze dne 22. 6.  2005, inspekční zpráva č.j. 12-1216/05-11136. 
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l) Další údaje o škole 
  
Údaje o mimoškolních aktivitách 
Většina  mimoškolních aktivit našich studentů směřuje do oblasti sportu a je spojena 
s individuálním sportovním zaměřením studentů. 
Studenti se aktivně zúčastnili přípravy a organizace mezinárodní soutěže Brněnská laťka a 
soutěže pro děti Kinderiáda. 
 
Účast školy v soutěžích 
Literární akademie Josefa Škvoreckého – I. místo v oboru dramatická hra. 
Účast v okresním kole soutěže Europanostra 2004. 
Středoškolský atletický pohár  - dívky - 1. místo v městském kole. 
Středoškolský atletický pohár  - chlapci - 3. místo v městském kole. 
Středoškolský atletický pohár  - dívky - 2. místo v krajském kole. 
Městský sportovní přebor ve volejbale – dívky – 4. místo. 
Středoškolský pohár v malé kopané. 
Běh o putovní dvou starostů – 1. místo v kategorii dorost. 
 
Spolupráce školy s dalšími subjekty 
Byla zahájena redakční spolupráce s Rádiem Student. 


