
Vážení rodiče, milí žáci, 

Biskupské gymnázium ve Žďáře nad Sázavou 
pro vás připravilo bulletin, který vám představí školu, 
která si během své existence vybudovala pověst 
kvalitní vzdělávací instituce. Svým žákům nabízíme 
středoškolské vzdělání nejvyšší kvality, moderní 
prostředí, erudované učitele a empatický přístup 
k žákům a jejich individuálním potřebám.  

Ing. Jiří Cočev
ředitel školy

OXFORD
UNIVERSITY PRESS

BRITISH
COUNCIL

při konání Festivalu vzdělávání dne 13. listopadu 2014, 
26. listopadu 2014,
14. ledna 2015 vždy od 8 do 17 hodin

POSTUP PRI PRIHLAŠOVÁNÍPOSTUP PRI PRIHLAŠOVÁNÍ
KE STUDIU NA STREDNÍ ŠKOLUKE STUDIU NA STREDNÍ ŠKOLU
- 1. KOLO- 1. KOLO

Biskupské gymnázium
U Klafárku 3, 591 01 Žďár nad Sázavou

tel.: 566 502 470
e-mail: skola@bigyzr.cz

www.bigyzr.cz

BIGYZR

1. Vyplněnou přihláškku nechat potvrdit základní školou. Přihlášku lze získat na základní škole nebo na 
     střední škole, na kterou se žák hlásí. Vzory přihlášek jsou na www.msmt.cz/vzdelavani/nove-
     formulare-prihlasek-vzory.
2. Vyplněnou přihlášku zaslat nejpozději do 15. března 2015 na Biskupské gymnázium ve Žďáře nad 
     Sázavou.
3. Vzhledem k povinnosti vyhlásit nejméně dva termíny prvního kola zašle ředitel pozvánku k přijímacím 
     zkouškám do 22. března. Jestliže si uchazeč podal přihlášku na více škol a stane se, že termíny 
     přijímacích zkoušek se kryjí s našimi, není toto důvod ke stanovení náhradního termínu.
4. Vyzvednout si na základní škole Zápisový lístek, který slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se 
     žákem příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání na střední škole.
5. Uchazeč se dostaví k přijímacím zkouškám v termínu, který mu nejvíce vyhovuje z těch, které vyhlásil 
     ředitel školy, a toto vyznačí do přihlášky.
6. Do pěti dnů po obdržení rozhodnutí potvrdí zákonný zástupce uchazeče úmysl studovat na naší škole 
     podáním Zápisového lístku.
7. Přijímání do prvního ročníku víceletého gymnázia se řídí stejnými předpisy (prima).



MASARYKOVA UNIVERZITA
Bigy je partnerskou školou MU. Cílem společného projektu je péče 
o nadané studenty a zkvalitnění poradenské činnosti školy v oblasti 
vhodného výběru studijních oborů, které nabízejí vysoké školy. 

UNIVERZITA KARLOVA
Bigy navázalo úspěšnou spolupráci s Farmaceutickou fakultou UK. 
Díky bývalé studentce Doc. Pharm. Dr. Lucii Novákové, Ph.D. odborné 
asistentce pro výzkum a výuku, si studenti rozšiřují znalosti v oboru 
analytické chemie. 

AKADEMIE VĚD
Akademie věd každoročně vysílá svoje špičkové odborníky na půdu Bigy, 
aby zde nejen přednášeli, ale také dále pracovali s nejnadanějšími 
studenty školy v rámci dlouhodobých stáží přímo na akademických 
vědeckých pracovištích. 

BRITISH COUNCIL
Ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou a British Council v Českých 
Budějovicích se Bigy stalo zkouškovým centrem cambridgeských 
jazykových zkoušek Starter, Flyer a Mover pro děti ve věku 7-12 let. 
Spolupracujeme se Zkouškovým centrem Britské rady v Jihlavě v projektu 
cambridgeských zkoušek nanečisto KET, PET, FCE a CAE. V minulém 
školním roce složilo certifikovanou cambridgeskou zkoušku 22 studentů. 

JOHNS HOPKINS UNIVERSITY
12 studentů v letošním roce získalo stipendium pro on-line studium na 
John´s Hopkins Universty v USA. Stejně jako loňští stipendisté budou 
připraveni ke složení mezinárodní oborové AP zkoušky, která jim otevře 
cestu k přijetí ke studiu na prestižních českých i zahraničních univerzitách.

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE
O tom, že Bigy poskytuje kvalitní vzdělání, svědčí řada tzv. příkladů dobré 
praxe, kterých je škola držitelkou. V loňském roce získal bilaterální projekt 
Bigy prestižní ocenění Pečeť kvality. Dalšími oceněnými projekty byly Škola 
bez bariér a Změna koncepce školy, dále získalo Bigy příklad dobré praxe 
za činnost spojenou s podporou čtenářské gramotnosti žáků a za práci 
s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. 

NEWTONOVO VĚDECKÉ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM
V rámci projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost vybudovala 
naše škola novou vědeckou laboratoř. Žáci si své vědomosti ověřují při práci                
s nejmodernější technikou. Využívají zde své poznatky a dovednosti získané na 
prestižních pracovištích AV ČR, VŠ a specializovaných firem, kam dojíždějí na 
odborné stáže. 

ÚSPĚŠNÍ STUDENTI
Bigy se pravidelně účastní soutěží a olympiád. Žáci se umisťují na předních 
místech v okresních, krajských i celostátních kolech. Vloni dosáhli na stupně vítězů 
v okresních a krajských kolech olympiád z matematiky, fyziky, českého, anglického 
a německého jazyka. V krajském kole SOČ vybojovali první místa v matematice           
a fyzice. Do celostátních kol postoupili v soutěžích z fyziky, ICT, dějepisu a v sou-
těži Wolkerův Prostějov.

TALNET
Někteří ze studentů naší školy se tradičně zapojují do projektu pro nadanou 
mládež TALNET. Po zvládnutí základních teoretických oblastí je jejich úkolem 
vypracovat závěrečnou práci, kterou obhajují v on-line prostředí pod dohledem 
spolužáků z on-line třídy a lektorů, kteří je provázeli po celou dobu studia. 

MEZINÁRODNÍ  JAZYKOVÉ INSTITUCE 
Žáci a učitelé Bigy spolupracují s mezinárodními institucemi a nakladatelstvími, 
jako je Oxford University Press, Macmillan, Fraus, Klett, Goethe-Institut, Rakouský 
institut, Francouzská aliance, Britská rada a Ruské středisko vědy a kultury                  
v Praze.

ZAHRANIČNÍ LEKTOŘI
anglický jazyk - Ailsa Randall, Daniel Schneiter, Louel Ross Caleja, Rick Douglas
německý jazyk - Frank Gunkel, Gregor Federhen, Barbara Bresslau
francouzský jazyk - Marine Saettel, Laëtitia Debougogne, Pierre Doazan

EU
Bigy je moderní, bezbariérovou, nadstandardně vybavenou školou a to především 
díky projektům EU. V současné době jich realizuje hned několik. Jsou zaměřené 
jak na přírodovědnou, tak na humanitní větev vzdělávání a přinášejí zásadní změny            
ve vybavenosti školy, ve zvýšení odbornosti pedagogů i v metodice jejich výuky.

GYMPL ROKU 
V loňském roce Bigy obsadilo 1. místo v kraji Vysočina v soutěži Gympl roku. 
Jedná se o prestižní průzkum mezi studenty a absolventy gymnázií v ČR, jak se 
jim na jejich gymnáziu studuje nebo studovalo. Nadšení z vítězství byli především 
pracovníci školy, kterým tak studenti poslali vzkaz, že odvádějí výbornou práci.

REFERENCE



- Informace o přijímacích zkouškách najdete na www.bigyzr.cz od 31.1. 2015.

- Na základě velkého zájmu o přípravné kurzy k přijímacím zkouškám v loňském školním roce 
  nabízíme i letos žákům základních škol systematickou a kvalitní přípravu na přijímací zkoušky.

- Přijďte za námi na Festival vzdělávání a den otevřených dveří.
Každý talent je dar, ze kterého se nestačí jen radovat, ale je třeba ho i rozvíjet. 
Naše škola je připravena pracovat s talentovanými žáky ve všech oborech. 
Využíváme nejefektivnější formy individuálního vzdělávání. 

K NEJBĚŽNĚJŠÍM PATŘÍ: 

- individuální přístup k jednotlivým studentům a jejich příprava na jednotlivé oborové soutěže

- studentské odborné stáže na vědeckých pracovištích 

         ·  ústavy Akademie věd ČR    ·  farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy
         ·  filozofická fakulta Univerzity Karlovy  ·  pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
         ·  Ústav chemie Masarykovy univerzity

- ve spolupráci s John´s Hopkins University v Baltimoru v USA mohou studenti v rámci on-line 
  odborných kurzů vedených v angličtině studovat svůj oblíbený předmět pod vedením lektorů 
  ze zahraničních univerzit

- studenti jsou připravováni na složení mezinárodních AP zkoušek z odborných předmětů, 
  které konají v anglickém jazyce v jednom termínu spolu se studenty celého světa; Bigy má 
  absolventy těchto zkoušek z matematiky, fyziky a biologie

- vynikajících výsledků dosahují naši studenti ve středoškolské odborné činnosti, na kterou 
  jsou svými pedagogy cíleně připravováni

- na základě výborného výsledku našich studentů v oboru fyzika v celostátním kole SOČ mělo 
  letos Bigy zastoupení i na prestižní vědecké soutěži České hlavičky

- individuálně přistupujeme i k talentovaným sportovcům; příkladem mohou být 
  celorepublikově úspěšní házenkáři, biatlonisté nebo plavci, kteří nás reprezentují i na 
  evropské úrovni

- ke zkvalitnění procesu vzdělávání nadaných studentů slouží i tzv. individuální vzdělávací 
  plány, vytvořené specificky pro každého studenta, umožňují například i studium na škole                   
  v zahraničí

PRIJÍMACÍ ZKOUŠKYPRIJÍMACÍ ZKOUŠKY

MATURITNÍ ZKOUŠKY 2014MATURITNÍ ZKOUŠKY 2014

PODPORA MIMORÁDNE 
NADANÝCH STUDENTU

Stejně jako v minulých letech dosáhli naši studenti u maturitních zkoušek nadprůměrných 
výsledků. V didaktických testech z českého jazyka, anglického jazyka i matematiky patřili k nej-
lepším v kraji Vysočina. Graf přehledně zobrazuje úspěšnost studentů Bigy v porovnání                       
s gymnázii v ČR. (Zdroj: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání CERMAT)

VÝSLEDKY MATURITNÍCH ZKOUŠEK V ROCE 2014
(PRŮMĚRNÁ ÚSPĚŠNOST ŽÁKŮ V %)
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Výuce cizích jazyků na Bigy je věnována mimořádná pozornost. Hlavním 
jazykem pro všechny žáky nižšího i vyššího gymnázia je angličtina. Druhý jazyk 
si žáci volí z nabídky němčiny, ruštiny a francouzštiny, mohou si zvolit i seminář 
latiny a italštiny.

- Ke studiu využívají materiály doporučené MŠMT dle Jednotného evropského referenčního 
  rámce, které je připravují ke složení státní maturitní zkoušky. 

- Školní vzdělávací program Bigy respektuje požadavky mezinárodních zkoušek stupňů A1 
  a A2, B1 a B2, které jsou organizovány zahraničními jazykovými institucemi v ČR. 

- Žáci mají možnost prohloubit své jazykové kompetence nejen v řádných hodinách výuky 
  cizích jazyků, ale také v seminářích a nepovinně volitelných předmětech, jejichž obsah je
  zaměřen na složení různých stupňů mezinárodních jazykových zkoušek. 

- Žáci  mohou pracovat v kurzech, které je připravují ke složení mezinárodních zkoušek KET 
  a PET, FCE, DELF, Zertifikat Deutsch, TORFL.

- Žáci využívají své schopnosti při komunikaci s rodilými mluvčími z cizojazyčných oblastí 
  a při jazykových exkurzích, např. do Německa, Velké Británie, Finska. 

- Bigy spolupracuje s mezinárodními jazykovými institucemi, jako jsou Francouzská aliance,  
  Rakouský institut, Britská rada, Ruské centrum vědy a kultury, Goethe-Institut, a naklada-
  telstvími Oxford University Press, Klett. 

- Organizujeme workshopy o studiu na zahraničních univerzitách, odborné přednášky 
  a besedy.

- Navštěvujeme cizojazyčná divadelní představení v Brně či Pardubicích. 

- Bigy je zkouškovým  centrem cambridgeských zkoušek pro děti.

- Žáci Bigy komunikují v angličtině při svém on-line studiu na americké Hopkins University. 

- Na Bigy se vyučují některé odborné předměty (ICT, mat, vob, bio, zem, dej) metodou 
  CLIL - propojování výuky odborného předmětu a jazyka.  

Stránka www.bigyzr.cz představuje elektronické prostředí naší školy. Je to 
ucelený informační systém pro žáky, jejich rodiče, zaměstnance školy i širokou 
veřejnost. Co vám může nabídnout?

- V našem kvalitním redakčním systému je možné aktualizovat informace na webu kdykoliv. 
  Díky tomu se aktuální dění okamžitě ocitá v komentářích, fotografiích a videoklipech na 
  www.bigyzr.cz tak, jak je viděli učitelé či studenti.

- Pro veřejnost nabízíme virtuální prohlídku školy, kontakty na zaměstnance, aktuality, 
  informace o účasti na projektech EU, v rubrice O ŠKOLE se dozvíte něco o historii naší školy 
  nebo o úspěších našich studentů a absolventů.

- Pro uchazeče o studium na naší škole nabízíme ucelené informace o přijímacím řízení a jeho 
  výsledcích.

- Pro studenty funguje intranet, ve kterém mají přístup k objednávání obědů ve školní jídelně, 
  k informacím o vyučovaných předmětech, k zadáním ročníkových prací či k maturitním 
  okruhům ze svých oblíbených předmětů. K dispozici mají studenti i rozsáhlý systém 
  elektronických učebnic vytvářený pedagogy naší školy a také systém pro elektronické 
  testování znalostí a dovedností studentů.

- Pro rodiče je k dispozici pohodlná možnost omlouvání svých dětí pomocí elektronické 
  omluvenky a přehledná elektronická žákovská knížka. V ní může rodič průběžně sledovat 
  studijní výsledky svého potomka s podrobnými informacemi, které se váží ke každé známce.

NA WEBU BIGY
TO ŽIJE STEJNE JAKO VE ŠKOLE

VÝUKA CIZÍCH JAZYKU
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Jedna hodina českého jazyka se v primě, sekundě, oktávě
a IV. B dělí na poloviny

Cizí jazyky se ve všech hodinách dělí. Při výběru hlavního 
jazyka se vychází z potřeb studentů.

Jedna hodina matematiky se v primě, sekundě, kvintě, 
I. B, oktávě a IV. B dělí na poloviny

Studenti si vybírají z nabídky seminářů dle své profilace, 
potřeby a zájmu (viz strana 9). Seminář se otevírá, 
pokud si ho zvolí alespoň deset studentů

NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY A KROUŽKY

KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE - PRIMA
KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE - SEKUNDA
KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE - TERCIE
KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE - KVARTA + KVINTA
DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE
LATINA
STUDIOVÁ TECHNIKA
MULTIMEDIÁLNÍ KROUŽEK
ŠKOLNÍ ČASOPIS
KROUŽEK PROGRAMOVÁNÍ
DIVADELNÍ KROUŽEK
BIGY SBOR
FLOORBAL
VOLEJBAL
POSILOVNA
ORCHESTRÁLNÍ KROUŽEK

JOHNS HOPKINS UNIVERSITY CTY, TALNET, AKADEMIE VĚD
PŘÍPRAVA NA OLYMPIÁDY A SOČ
TÝM MEZINÁRODNÍCH JAZYKOVÝCH PROJEKTŮ
PŘÍPRAVA NA CERTIFIKOVANÉ ZKOUŠKY V CIZÍCH JAZYCÍCH

ROČNÍK

POVINNÉ PŘEDMĚTY

ČESKÝ JAZYK
CIZÍ JAZYK I. (ANJ NEBO NEJ)
CIZÍ JAZYK II. (NEJ, FRJ NEBO RUJ)
VÝCHOVA K OBČANSTVÍ
DĚJEPIS
ZEMĚPIS
MATEMATIKA
FYZIKA
CHEMIE
BIOLOGIE
LABORATOŘE
INFORMATIKA
HUDEBNÍ VÝCHOVA
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
TĚLESNÁ VÝCHOVA
NÁBOŽENSKÁ NAUKA
VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
CELKEM

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

HISTORICKÝ SEMINÁŘ
SPOLEČENSKOVĚDNÍ SEMINÁŘ 1
SEMINÁŘ ANGLICKÉHO JAZYKA
SEMINÁŘ ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY
MEDIA A MEDIÁLNÍ PRODUKCE
MATEMATICKÝ SEMINÁŘ
FYZIKÁLNÍ SEMINÁŘ
CHEMICKÝ SEMINÁŘ
BIOLOGICKÝ SEMINÁŘ
SEMINÁŘ ICT
FYZIKÁLNÍ CVIČENÍ
SPOLEČENSKOVĚDNÍ SEMINÁŘ 2
MATEMATICKÁ CVIČENÍ
SEMINÁŘ DĚJIN 20. STOLETÍ
SEMINÁŘ OBECNÉ PSYCHOLOGIE

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.
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Estetická výchova se dělí na poloviny, studenti si 
vybírají výtvarnou nebo hudební výchovu dle svého 
zájmu

Výuka fyziky, chemie a biologie je doplněna laboratorními 
pracemi
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V rámci krajského projektu Přírodní a technické obory výzva pro budoucnost vybudovala naše 
škola nové vědecké a vzdělávací centrum, jehož součástí je přednáškový sál a laboratoř 
vybavená nejmodernější technikou. Slouží pro výuku biologie, fyziky a chemie. Studenti                     
v prostorách centra prezentují výsledky nadstandardních vzdělávacích programů, které jsou jim 
na Bigy nabízeny:

- stáže na odborných pracovištích Akademie věd ČR
- výukové programy na Johns Hopkins University
- exkurze do specializovaných firem
- přednášky předních českých vědeckých kapacit apod.

Cílem Biskupského gymnázia je poskytovat žákům kvalitní vzdělání, usilovat               
o výchovu jejich osobností, rozvoj individualit a uplatnění jejich nadání a zájmů.  
Hledáme proto možnosti, jak tento cíl co nejlépe realizovat. Jednou z možností 
je tvorba a realizace projektů financovaných z fondů EU. V současné době 
realizujeme projektů hned několik. 

„EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM“(1,08 mil.) 
- zaměřen na nové metody a nástroje zkvalitňující a zefektivňující výuku; zahrnuje tvorbu digi-
tálních učebních materiálů a jejich ověřování ve výuce; žáci mají k dispozici kvalitní tablety pro 
práci s pracovními listy 

„ZVÝŠENÍ ÚROVNĚ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ S DŮRAZEM NA 
JAZYKOVÉ VZDĚLÁNÍ“ (0,706 mil. Kč.)  
- jeho cílem bylo vzdělávání učitelů v oblasti práce se žáky mimořádně nadanými, intenzivní 
jazykové kurzy pro pedagogy, využití jazykových znalostí pedagogů ve výuce odborných 
předmětů 

„PODPORA VÝCHOVY K PODNIKÁNÍ A VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ S 
VYUŽITÍM METODY CLIL“ (1,58 mil.)  
- obsahuje zavedení nového předmětu výchova k podnikavosti, vypracování systému jazyko-
vého vzdělávání pro žáky, kteří chtějí získat mezinárodní jazykové certifikáty, realizaci žákovského 
muzikálového představení v angličtině

„PODPORA CHEMICKÉHO A FYZIKÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ“ (1,08 mil.)  
- výsledkem bude zvýšení zájmu žáků o přírodní vědy, inovace výukových metod v chemii                  
a fyzice, vytvoření souboru metodických materiálů, praktických cvičení a testových úloh, které 
budou žáci využívat ve výuce 

„PŘÍRODNÍ A TECHNICKÉ OBORY - VÝZVA PRO BUDOUCNOST“ (6,851 mil.) 
- zaměřen na zvýšení zájmu žáků o studium přírodních věd a zefektivnění výuky těchto předmětů; 
vybudování nejmoderněji vybavených prostor pro výuku (laboratoře a učebny) pro žáky Bigy                
a žáky partnerských základních škol; vytvoření kroužků fyziky, chemie a biologie pro základní 
školy; stáže našich žáků na špičkových vědeckých pracovištích, tematicky zaměřené exkurze, 
přednášky a kempy

PARTNERSTVÍ ŠKOL COMENIUS 
- byl ukončen v roce 2013, jednalo se o česko-finský projekt zaměřený na památky UNESCO  
partnerských měst (Žďáru n.S. a finského Petäjävesi) 

Bigy nabízí studentům výjimečnou možnost zefektivnit své studium a prohloubit 
znalosti v oborech, které chtějí studovat na VŠ. Slouží k tomu systém volitelných 
předmětů, který vychází z volby profilace (zaměření) studenta.  

Nabídka seminářů je určována volbou profilace, na jejímž základě jsou studenti zařazováni            
do skupin - humanitní a přírodovědné. Obsah a struktura seminářů respektují požadavky 
vysokých škol všech zaměření. 

V rámci předmaturitního režimu umožňuje Bigy studentům navštěvovat pouze ty vyučovací 
hodiny, v nichž se intenzivně připravují na úspěšné složení maturity a přijímacích zkoušek na VŠ.  

PROFILACE NA CESTE K DOKONALOSTI

ROČNÍKOVÁ PRÁCE

NEWTONOVO VEDECKÉ A VZDELÁVACÍ 
CENTRUM NA BIGY

V seminářích připravuje Bigy své studenty na vysokoškolský typ studia. Ve třetím ročníku 
zpracovávají tzv. ročníkovou práci (v podstatě ekvivalent seminární práce na VŠ), jejíž vypracování 
a obhajoba je podmínkou klasifikace studenta v daném semináři. Napsat ročníkovou práci 
znamená vytvořit pod vedením vyučujícího odborný text na zvolené téma. 



Základním principem pro úspěšný vztah mezi školou a rodiči uplatňovaným na 
Bigy je komunikace a otevřenost, včasné vzájemné předávání informací. 
Vedení školy a učitelé pravidelně a včas informují rodičovskou veřejnost o svých 
záměrech a plánech.  

Formy spolupráce a komunikace s rodiči:
- společná setkávání rodičů, dětí a pedagogických 
  pracovníků při řešení konkrétních školních problémů 
- písemná spolupráce s rodiči (web, e-mail, dopisy, 
  studentské průkazy) 
- pomoc rodičů při realizaci různých školních aktivit
- materiální podpora 
- třídní schůzky
- individuální konzultace

Žákům jsou na webových stránkách školy k dispozici elektronické učebnice. Po zadání unikát-
ního kódu se jim zobrazí stránka s nabídkou téměř stovky učebnic, jejich počet se každoročně 
zvyšuje. Tyto studijní materiály obsahují kromě výukových textů obrázky, názorné animace, grafy, 
zvukové nahrávky, hypertextové odkazy na jiné informační zdroje. Jsou vynikající pomůckou pro 
žáky, kteří jsou dlouhodobě nemocní, zároveň je žáci využívají pro svoji domácí přípravu nebo ve 
vyučovací hodině.

Pohoda školního prostředí není dána školními 
prostorami samými, ale vytvářejí ji lidé, kteří v tomto 
prostředí pracují a setkávají se. Učitelé mají na 
studenty vysoké nároky, zároveň však respektují, že 
pro zvládnutí těchto nároků je důležité mít ve škole 
příznivé klima, a snaží se ho podporovat. Spolu-
pracují se studenty a jejich rodiči, uplatňují 
demokratické metody vedení, své studenty dobře 
znají, umí je vyslechnout a pochopit, vcítit se do 
jejich problémů a pomoci jim je řešit. Studenti jsou 
vedeni k vzájemné toleranci a budování pozitivních 
vztahů ve třídě. Ve škole jsou rádi a většinou 
projevují zájem o učení. Příznivé jsou také vztahy 
mezi učiteli i mezi učiteli a vedením školy. 

Účelem tohoto sdružení rodičů je vytvoření podmínek pro podporu činnosti 
školy v oblasti výchovně-vzdělávací a zájmové. Sdružení hospodaří s finanční-
mi prostředky, které čerpá z dobrovolného ročního příspěvku rodičů žáků Bigy. 
Jak jsou tyto prostředky využívány?

- k podpoře talentovaných studentů (odměny za mimořádné úspěchy v soutěžích)
- k motivaci studentů pro sebevzdělávání (prospěchová stipendia)
- k podpoře jazykového vzdělávání studentů (příspěvky na úspěšně složené certifikační 
  jazykové zkoušky)

Bigy pravidelně nabízí svým studentům dva typy zájmových útvarů rozšiřujících 
program povinných a volitelných předmětů vyučovaných v rámci stálého rozvr-
hu. Nad rámec běžné výuky mohou děti navštěvovat tyto nepovinné předměty 
a kroužky:  

·  konverzace v angličtině ·  deskriptivní geometrie ·  latina
·  studiová technika ·  odbíjená  ·  divadelní kroužek
·  Bigy sbor  ·  francouzský jazyk ·  posilovna 
·  florbal   ·  orchestrální kroužek ·  školní časopis 

Multimediální kroužek
Žáci mohou ve škole navštěvovat multimediální kroužek, který je určený pro všechny, kteří mají 
zájem o hlubší dovednosti v oblasti počítačové grafiky, zpracování videa a zvuku, o digitální 
fotografii. V učebně ICT je malý fotoateliér s profesionálním digitálním foto-aparátem, 
zábleskovým zařízením a fotografickým stanem. Děti pracují na svých projektech, ve kterých se 
meze fantazii nekladou. 

RODIČE

VE ŠKOLE I PO ŠKOLE

KNIHA, KTERÁ NIKDY 
NEZESTÁRNE

RADA RODIČU 
A PRÁTEL BIGY

KLIMA ŠKOLY



 LYŽAŘSKÝ KURZ
Každý rok pořádá naše škola lyžařský a snowboardový kurz pro žáky 

sexty a II. B a kurz běžeckého lyžování pro studenty sekundy. 
Poskytujeme základní i pokračovací výcvik, naši učitelé jsou držiteli 

licencí Instruktor lyžování a Instruktor snowboardingu. Nezanedbatelnou 
stránkou kurzu je také společenský program, sloužící k upevnění 

přátelské atmosféry ve třídách.  

BIGYFEST
Je s podivem, kolik talentovaných hudebníků studuje na Bigy! Téměř 

každá třída dá dohromady svoji kapelu a všichni se sejdou na 
celoročním vyvrcholení  hudební sezony - multižánrovém festivalu 

Bigyfest.

SPORTOVNĚ - CYKLOTURISTICKÝ KURZ
Každým rokem se studenti třetích ročníků těší na červen, kdy je kromě 

cyklovýletů seznámíme s jízdou na kanoích, střelbou, kvadriatlonem, 
orientačním během, zumbou, zdravovědou. Zlatým hřebem kurzu jsou 

aktivity v lanovém centru. 

PARTNERSTVÍ S FINSKÝM JYVÄSKYLÄ
Partnerskou školou Bigy je Kuokkalan koulu ve středním Finsku.                 

V červnu 2013 studenti  ukončili bilaterální projekt Comenius Partnerství 
škol. Projekt získal Pečeť kvality Programu Comenius Partnerství škol             

za rok 2013. 

PROJEKTOVÉ DNY
V souvislosti s naší snahou neustále zvyšovat smysluplnost a efektivitu 

výuky zařazujeme do výuky českého jazyka projektové dny. V jejich rámci 
se žáci zabývají konkrétní literární či jazykovou problematikou, podrobně 
ji analyzují a nahlížejí ji z různých stran. V minulém školním roce proběhly 

projektové dny Den a noc se Shakespearem, Kvarta chodí do divadla                
a Média a my.   

PAŠIJE
Už léta spolupracuje Bigy se žďárskou farností na přípravách a realizaci 
pašijové hry „Co se stalo s Ježíšem?“ I vy se určitě přijďte letos v dubnu 

podívat do areálu na Libušíně, kde se herci všech věkových kategorií 
pokusí sehrát příběh o životě, smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista již 

počtrnácté.

DIVADELNÍ KROUŽEK 
V letošním roce připravujeme představení muzikálu Gedeon v angličtině. 
Proto řada nadšenců začala navštěvovat školní divadelní kroužek, 
ve kterém budou na svůj herecký a pěvecký výkon trénovat.  

ŠKOLNÍ GALERIE 
Natáhnout na rám plátno, našepsovat, využít zkušeností starých 
i součastných malířů. Nechat se inspirovat generacemi mistrů výtvarného 
umění. A výsledek? Dvoumetrový obraz namalovaný akrylovými barvami. 
Poznáte, co nás ovlivnilo? Impresionismus, kubismus, pop-art nebo naivní 
umění? Každý obraz je jiný a galerie školy se rozrůstá.

ŽIVÝ BETLÉM
V posledním předvánočním týdnu se se studenty Bigy můžete setkat na 
žďárském náměstí. Pokud se necháte uprostřed vrcholícího předvánoč-
ního shonu zlákat půvabem lidové hry, koled a biblickým příběhem 
o narození Ježíše Krista, zažijete jedinečnou atmosféru vánočního klidu 
a pohody. 

IZRAEL – EXPEDICE A POUŤ 
Někteří žáci společně se svými učiteli strávili vloni v listopadu několik dní 
ve Svaté zemi. Kolpingovo dílo ČR pro ně připravilo putování v Kristových 
stopách po biblických místech, jako jsou např. Jeruzalém, Betlém, 
Nazaret nebo Jericho. Nikde na světě není soustředěno tolik památek 
s historií starou až šest tisíc let jako právě v Izraeli, a tak si naši žáci 
ze Svaté země křesťanů, země zaslíbené pro židovský národ a země 
posvátných míst pro muslimy odvezli domů nezapomenutelné zážitky. 

BIGY V EVROPĚ 
Minulý školní rok navštívili žáci Bigy Vídeň a Paříž, krásná a zajímavá 
evropská města. Prohlédli si historické pamětihodnosti, muzea a galerie. 
Měli tak jedinečnou možnost ověřit si svoje znalosti němčiny a fran-
couzštiny. Zajímavou tradicí se na Bigy stávají návštěvy Itálie. Po Římě 
bylo letos naším cílem půvabné Toskánsko s hlavními centry Florencií 
a Sienou nabitými historií a uměním. A základy praktické konverzace 
v italštině byly využity mnohokrát. V tomto školním roce žáky čekají další 
fantastické cesty po evropských zemích.

ZAJÍMAVÁ SETKÁNÍ
Na půdě Bigy mají žáci možnost setkávat se s lidmi, kteří se s nimi mohou 
podělit o své životní a profesní zkušenosti a inspirovat je. Vloni tak mohli 
opět vyzpovídat populárního moderátora Václava Moravce, známého 
novináře a válečného zpravodaje Jaromíra Štětinu, bývalého viceguver-
néra ČNB, současného europoslance Luďka Niedermayera, hraběnku 
Tamaru Kinskou a řadu dalších. 

NA BIGY TO ŽIJENA BIGY TO ŽIJE


