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DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ ORGANIZACE

Gymnázium Žďár nad Sázavou bylo založeno ke dni 1. 9. 1953 jako jedenáctiletá všeobecně vzdělávací
škola.
Složité postavení nové školy prohlubovala absence vlastní budovy, od jejího založení do roku 1955 se
vyučovalo v prostorách 1. ZDŠ ve Žďáře nad Sázavou, od roku 1955 v budově 2. ZDŠ.
V roce 1973 se gymnázium stěhuje do budovy Střední průmyslové školy a Domova mládeže ve Žďáře nad
Sázavou a až do roku 1990 připravuje studenty specializovaných 4. ročníků ke studiu v tehdejším
Sovětském svazu.
Přelomovým rokem v historii školy se stal rok 1986, kdy byla dokončena stavba 1. části nové budovy
gymnázia – budova odborných učeben, v průběhu dalších let byly dostavěny další dvě budovy a od 1. 9.
1993 začala probíhat výuka ve vlastní budově na adrese Neumannova 2, 591 01 Žďár nad Sázavou.

V současnosti si škola udržuje dlouhodobě stálý počet žáků v 16 třídách a rovněž počet učitelů a skladba
učitelského sboru je stabilní.
Výuka je organizována v osmiletém a čtyřletém studijním cyklu, v každém studijním oboru je ve škole
osm tříd. Gymnázium poskytuje všeobecné středoškolské vzdělání s důrazem na studium jazyků a
širokou nabídku volitelných předmětů.
Hlavním cílem výuky je kvalitní a zodpovědná příprava studentů ke studiu na všech typech vysokých škol
a rozvoj dobrých vzájemných vztahů mezi pedagogy a studenty.

Zřizovací listina školy byla vydána Krajským úřadem Kraje Vysočina a schválena na jednání Zastupitelstva
Kraje Vysočina dne 20. 11. 2001 usnesením č. 058/06/01/ZK.
Důvodem založení Gymnázia Žďár nad Sázavou je zajištění výchovy a vzdělávání žáků podle zákona
č. 561/2004 Sb., školský zákon.

Žďár nad Sázavou dne 1. 1. 2013
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