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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  
IČO: 26258510 
 
Ředitel:    Mgr. Petr Holeček,  Zdráhalova 36, 613 00 Brno 
 
Kontakty:   info@gymnaziumhady.cz, www.gymnaziumhady.cz 
 
Školská rada:   PhDr. Jiřina Belcredi (zástupce MČ Brno-Líšeň),  

Lenka Hošková, RNDr. Anna Putnová (zástupci rodičů),  
Šárka Kašpárková (patron školy), Mgr. Alena Stodůlková 
(zástupce FSpS MU), Lucie Tománková (zástupce studentů) 

 
b) Rozdělení studijních oborů:  
 
humanitní -        79-41-K/411   0 studentů 0 tříd 
všeobecný -        79-41-K/401 82 studentů 4 třídy 
tělesná výchova – 79-41-K/413 61 studentů 3 třídy 
 
Cílová kapacita: 200 studentů 
 
Studenti: 
Počet studijních oborů:     3 
Počet studentů v nich: 147 
Počet tříd:       7 
 
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 2005/2006 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. 
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c) Přehled pracovníků školy 
Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti 
 
Počet celkem:: 
ředitel:  1 
zástupce ředitele:   1 
pedagogičtí pracovníci: 17  
nepedagogičtí pracovníci: 3 
 
Kvalifikovanost sboru: 
úplná kvalifikace: 100% 
úplná aprobovanost: 100% 
 
Věkové složení: 
do 35 let 8 muži/2 žen 
35 – 50 let 1 muži/4 žen 
nad 50 let 1 muž/ 1 žen 
důchodci 1 muž/1 žena 
 
 
d) Údaje o přijímacím řízení  
 
Pro školní rok 2006/2007 byly otevřeny dva první ročníky, do kterých se přihlásilo 76 
uchazečů, přijato ke studiu bylo 56 studentů.  
Přijímací zkoušky probíhaly tříkolově, skládaly se z písemné a ústní části. 
 
e) Výsledky výchovy a vzdělávání 
 
prospělo s vyznamenáním:       10 
prospělo:       118 
neprospělo:         14 
neklasifikován:          3 
 
Celkový počet zameškaných hodin:  32 551 
Z toho neomluveno:         774 
 
Přerušení studia:         2 
Ukončení studia:         3 
z toho vyloučení:         1 
z prospěchových důvodů:        2 
z jiných důvodů:         1 
 
Přijati v průběhu roku:        7 
 
Závěrečné a maturitní zkoušky 
 
prospělo s vyznamenáním:       4 
prospělo:       21 
neprospělo:         1 
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f) Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
Pedagogickopsychologické dovednosti učitele   
Nová maturita z biologie     
Připravujeme žáky na novou maturitu z českého jazyka   
Připravujeme žáky na novou maturitu v angličtině   
Připravujeme žáky na novou maturitu v němčině - hodnocení 
Připravujeme žáky na novou maturitu v němčině - pís. projev 
Připravujeme žáky na novou maturitu v němčině   
Jak napsat žádost o grant     
Fundraisingový workshop     
Profesní a osobnostní růst pracovníků ve školství   
ELT SIGNPOSTS       
 
g) 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.  
Spolupracovali při charitativní sbírce Světluška a při benefičním projektu Emil. 
 
Účast školy v soutěžích 
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. 
Středoškolský atletický pohár  - dívky - 8. místo v republikovém kole. 
Středoškolský pohár v beachvolejbale - dívky - 8. místo v městském kole. 
Středoškolský pohár ve florbale  
Středoškolský pohár v basketbale - chlapci - 4. místo v městském kole. 
Olympiáda z německého jazyka – školní kolo 
Olympiáda z anglického jazyka – školní kolo 
Literární soutěž Václava Hraběte – v této soutěži se neuděluje pořadí. Student získal ocenění. 
 
Spolupráce školy s dalšími subjekty 
Spolupráce s Rádiem Student. 
 
h) Údaje o výsledcích inspekce 
 
Ve školním roce 2005/2006 neproběhla školní inspekce. 
 
 
i) Základní údaje o hospodaření školy 
 
viz. příloha 
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