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NEBOJ SE, VĚŘ SI! 
Motivace a vlastní píle jsou nejlepšími pro-
středky nejen k výbornému studiu na BIGY, ale 
i k úspěchu v jakémkoli oboru. Jedinec, který je 
pohodlný a v životě chce mít vše „za hubičku“, 
určitě nepůjde k přijímacím zkouškám na gym-
názium. To, že jsi tady, sedíš v lavici a s jistou 
dávkou nervozity čekáš na otázky z matematiky, 
českého jazyka i na všetečné otázky položené 
v testu studijních předpokladů, svědčí o tvých 
schopnostech. Vím, jak se cítíš, protože jsem byl 
před rokem na tvém místě. Nemusíš se obávat.

MEETING 2021  
INSPIRUJÍCÍ HOSTÉ 

Mimořádná akce na Vysočině se blíží. Šesté setkání 
s významnými hosty se letos bude konat koncem 

října 2021. Meeting pravidelně nabízí možnost 
přímé konfrontace s úspěšnými lidmi, kteří se  
snaží předat své know-how studentům BIGY.  

Na setkání s youtuberem Kovym, legendárním  
astronomem Jiřím Grygarem, známým psychiatrem 

Radkinem Honzákem, Masterchefkou 2019  
Kristinou Nemčkovou naváže letos kardiolog 

Jan Pirk, moderátor televize Nova Karel Kašák, 
redaktor ČT Petr Vašek, forenzní antropoložka 

Halina Šimková a koučka nadnárodních korporací 
Kateřina Braithwaite. Těšíme se, že svými  
životními příběhy dokážou studenty nejen  

motivovat, ale i rozesmát. 

Naše škola je přátelská ke všem, kteří mají chuť 
projevit se v určitém oboru. A mohu ti s jistotou 
říci, že jedinců, kteří bezvadně zvládají matema-
tiku, jazyky, zároveň vynikají v chemii, fyzice i bio-
logii a ještě se zapojují do recitačních a hudeb-
ních soutěží, k tomu hrají házenou či provozují 
jiný sport, je jako šafránu. Stačí, když si půjdeš za 
svými sny pouze určitým směrem. 

Držím ti palce, ať zvládneš svůj první krok na 
cestě za úspěchem, za pohodovým studiem, za 
skvělými kamarády a za inspirujícími setkání-
mi, které ti BIGY zprostředkuje.

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM
je školou, která svým studentům nabízí všeobecné vzdělání 
postavené na tradičních a ověřených principech a hodnotách. 
Zároveň ale dokáže velmi rychle reagovat na neustále 
postupující rozvoj vědy a techniky a měnící se požadavky 
společnosti na absolventy školy. Pravidelně se tedy aktualizují 
vzdělávací plány a klasické vzdělávací metody jsou doplňovány 
novými, moderními a efektivními metodickými postupy. 
Běžně se například studenti ve výuce setkávají s odborníky 
z praxe, vyjíždějí na přírodovědné kempy do prostředí, ve 
kterém si nejlépe ověří poznatky získané v přírodovědných 
hodinách v praxi, používají cizí jazyky i v jiných než jazykových 
hodinách. Nedílnou součástí vzdělávání a výchovy na 
Bigy jsou aktivity, které se orientují na utváření základních 
mravních a duchovních hodnot studentů. Absolventi Bigy jsou 
tvůrčí, otevření, umějí spolupracovat s ostatními a uvažovat 
v souvislostech. 



ŠKOLNÍ 
KLUB

MEZINÁRODNÍ CENA  
VÉVODY Z EDINBURGHU 

Již devět let vyučujeme na Biskupském gymnáziu podle moderní koncepce 
vzdělání, která je založena na několika principech. 

 Ƶ PRINCIP PRVNÍ. Je prokázáno, že frontální výuka, tak zakořeněná 
v českém školství, je velmi málo účinná. Proto ji nahrazujeme účinnějším 
kooperativním učením žáků v malých skupinách. 

 Ƶ PRINCIP DRUHÝ. Respektujeme individualitu dítěte. Každé dítě je nadáno 
něčím jiným. Dobrá škola rozvíjí v dětech jejich individuální talenty, nabízí 
pestré aktivity a inspirace. Kombinační myšlení mohou děti rozvíjet 
v šachovém kroužku. Algoritmické myšlení v kroužku programování. Pro 
technické talenty máme kroužek robotiky a IoT (Internet of Things).

 Ƶ PRINCIP TŘETÍ. Umožňujeme dětem bádat. Děti jsou od přírody zvídavé, 
proto jim učitel dává prostor, aby řešily problémy samy. Učitel není 
předavač informací, ale organizátor jejich vzdělání a inspirátor.

 Ƶ PRINCIP ČTVRTÝ. Kvalitní občanská společnost se skládá z lidí 
s rozvinutým kritickým myšlením. Učitel proto není garantem správného 
výsledku, ale moderátorem diskuze o správném výsledku. Děti se 
navzájem učí správné argumentaci a kritickému myšlení.

 Ƶ PRINCIP PÁTÝ. Matematika je pilířem přírodních i technických věd. 
Uvědomujeme si, že matematika je úzce propojená s obory, které hýbou 
dnešním světem.

 Ƶ PRINCIP ŠESTÝ. Důležité je také rozvíjení matematického řemesla. To 
vyžaduje pravidelný trénink a případně i paměťové zvládnutí určitých 
pravidel, algoritmů a definic. 

MATEMATIKA JAKO SOUČÁST KOMPLEXU  
PŘÍRODOVĚDNĚ-TECHNICKÉHO VZDĚLÁNÍ

Máme velkou radost, že naše koncepce 
funguje. Důkazem jsou úspěchy našich žáků 

v matematických a přírodovědných soutěžích, 
úspěchy maturantů v didaktických testech 
a vysoké procento přijetí na vysoké školy.

V loňském školním roce se naši žáci zviditelnili 
až na celostátní úrovni. Daniel Kubík z kvarty 
exceloval v logické olympiádě, Michal Vosyka 

z oktávy postoupil z druhého místa v krajském 
kole matematické olympiády do kola celostátního. 
Na úrovni Kraje Vysočina zvítězila v matematické 

olympiádě Sylvie Troubilová z kvarty, druhá 
byla Anna Kašíková z kvinty, třetí Jáchym Mierva 

z oktávy. Čtvrtina studentů oktávy, ve které po 
osm let studia probíhalo pilotování nové koncepce 

výuky, se letos přihlásila ke složení nepovinné 
maturitní zkoušky Matematika+. 

Výsledky studentů Bigy byly nadprůměrné.  
Byli o 16 % úspěšnější než ostatní studenti 

osmiletých gymnázií v celé ČR.

Už na střední si můžeš vyzkoušet vysokoškolský způsob studia, a ještě k tomu 
v angličtině. Nadaní studenti se v kurzech CTM formou on-line vzdělávání 
úspěšně připravují pro vstup na prestižní univerzity nejen u nás, ale i v zahra-
ničí. Ke studiu si mohou vybrat témata z technických oborů, přírodních věd, 
matematiky, humanitních oborů i anglické stylistiky. Kurzy jsou vedeny v ang-
lickém jazyce pod vedením zkušených instruktorů a vedou ke složení náročné 
AP zkoušky.

Studenti jsou v rámci CTM vedeni nenásilnou, ale velice důslednou formou 
k samostatnosti, pečlivosti a pravidelné systematické práci jak v teoretické, tak 
praktické rovině.

DofE je celosvětový program neformálního vzdělává-
ní pro lidi ve věku od 14 do 24 let, který založil v roce 
1956 britský princ Philip, manžel královny Alžběty. 
Mladí lidé si v něm stanovují cíle ve čtyřech základních 
oblastech, jimiž jsou rozvoj talentu, sportovní aktivita, 
dobrovolnictví a dobrodružná expedice. S pomocí do-
spělého mentora usilují o jejich splnění. 

Studenti Biskupského gymnázia mají možnost za-
pojení do projektu britské královské rodiny už dva 
roky. Mezinárodní cena vévody z Edinburghu si na-
šla pevné místo v jejich volnočasových aktivitách.  
První absolventi převzali své certifikáty bronzové 
úrovně na zářijové slavnosti. A co si o DofE myslí 
někteří z nich? 

„Když jsem o DofE slyšela poprvé, hned mě zaujala 
jeho myšlenka. Můžu se věnovat činnostem, které 
běžně dělám, zároveň mě celý program motivuje 
to nevzdat a neustále se zlepšovat. Největší výzvou 
je pro mě dobrovolnictví a právě v něm získávám 
nejvíce zkušeností,“ prozrazuje Klára Coufalová.

CENTRUM PRO TALENTOVANOU MLÁDEŽ

„Kurzy Centra mi daly šanci si rozšířit nejen znalosti, ale i anglickou slovní zásobu 
v oboru. Je super, že si takhle můžu na vlastní kůži vyzkoušet, jestli mi tato 

oblast studia sedí a zda se jí chci v budoucnu věnovat. Studium s CTM bych všem 
rozhodně doporučil, pomohlo mi najít si svou vlastní cestu a rozhodně to není 
zkušenost k zahození,“ říká student oktávy Ondřej Mašek, který své AP zkoušky 
může přetavit v mimořádné body při přijímacích zkouškách na prestižních VŠ.



Projektová výuka Komplexní propojení  
teorie a praxe

Přírodovědné kempy Chemie, fyzika, biologie  
intenzivně a v praxi

Roboti Science, Technology, Engineering, Maths

CTM Individuální forma vzdělávání

Volba seminářů Vzdělávání na míru

Bigy art, Bigy fest Podpora smyslu  
pro krásno a eleganci

DofE Podpora rozvoje osobnosti

www.bigyzr.cz

Zajímaví lidé Meeting

ŠKOLNÍ 
KLUB

SOFTWARE,  
KTERÝ NÁM POMÁHÁ

MEZINÁRODNÍ CENA  
VÉVODY Z EDINBURGHU 

Život na BIGY ti nabízí nejen tradiční výuku. Součástí vzdělávání je i nefor-
mální výuka, která přináší studentům celou řadu poznatků a dovedností, 
ale i nevšedních zážitků. V rámci Školního klubu a Střediska volného času 
si můžeš vybrat z pestré nabídky kroužků a mimoškolních aktivit. Aktuálně 
nabízíme tyto kroužky: angličtina, programování, šachy a logické hry, lego 
a robotika, chemický kroužek, plavání, volejbal, zdravotní cvičení, školní 
sbor, školní kapela, kroužek baristický a novinářský. Zároveň připravujeme 
také mnoho jednorázových workshopů, např. foto a video ateliér, přírodo-
vědné, sportovní, gastronomické, výtvarné, filmové a řadu dalších.

kroužek dronů fotograf ický kroužek

Bigy svým studentům nabízí nejen kvalitní 
vzdělání, ale také příjemné prostředí, které je 
pro úspěšné studium jednou z podmínek. Naší 
ambicí je studenty spojovat, nabídnout jim přá-
telské prostředí, ve kterém se budou cítit jako 
doma. Pohodlně vybavené studijní ostrůvky 
jsou nedílnou součástí prostor školy. 

Úzké propojení s gastronomickou školou Adol-
pha Kolpinga navíc nabízí unikátní možnost pře-
nést se ze školního prostředí do oceánu pohody. 
Ve dvou kavárnách můžete posedět nad kvalitní 
kávou, cappuccinem, čajem, limonádami, čer-
stvými zákusky z naší cukrárny, dortíky, ovocný-
mi saláty nebo svačinkami a pečivem jako od 
maminky. Vše za studentské ceny. K tomu máte 
na oběd na výběr až tři jídla s polévkou. To vše 
nabízí moderní gastronomické zázemí špičkové 
kvality.

Budování atmosféry důvěry mezi studenty a uči-
teli věnujeme velkou pozornost. Partnery s vel-
kým P jsou pro nás také rodiče studentů, kteří 
jsou na naší škole vždy vítáni. Základním prin-
cipem uplatňovaným v tomto směru na Bigy je 
komunikace a otevřenost, vzájemné předávání 
informací a také vzájemné setkávání. A to nejen 
při rodičovských schůzkách a konzultacích. Ro-
dičům nabízíme také unikátní přednášky, setká-
ní a workshopy.

Motivující setkání  
nejen pro studenty

Inspirující programy jsou součástí  
vzdělávacího systému

Michael Londesborough
Popularizátor vědy, chemik z Ústavu anorganické 

chemie Akademie věd ČR na Bigy. Jeho skvělá Science 
show nenechala nikoho na pochybách  

o tom, že chemie v jeho podání je opravdu nádherná 
a zajímavá věda.

Václav Moravec
Mimořádně zajímavá je spolupráce Bigy s Václavem 
Moravcem. Pravidelně navštěvuje studenty přímo ve 

škole a studenti Bigy ho zase poměrně pravidelně 
navštěvují v jeho prestižním pořadu FOKUS Václava 

Moravce. Jejich dotazy k probíraným tématům zazní-
vají v živém vysílání na ČT24. 

Ladislav Špaček
Bývalý mluvčí prezidenta republiky Václava Havla 

a mistr etikety Ladislav Špaček, legenda svého oboru, 
v říjnu 2021 opět na Bigy! Jídelna školy se proto 

proměnila v banket, na němž Ladislav Špaček během 
čtyřchodového menu zasvětil své hosty oblečené do 
společenského oděvu do tajů správného chování při 

stolování, komunikace a vybraných způsobů. 



Těšíme se na všechny budoucí studenty Bigy. 
Budeme vám držet palce!

www.bigyzr.cz

Biskupské gymnázium je školou otevřenou, 
princip svobody je jedním z pilířů vzájemné-
ho soužití, komunikace a spolupráce.

Nabídka duchovních programů a aktivit je 
k dispozici pro všechny studenty školy, kteří 
hledají svoje ukotvení v dnešním světě. Pro 

I NEOBVYKLÝ  
ŠKOLNÍ ROK  
PŘINESL ŘADU  
ÚSPĚCHŮ 
Přestože minulý školní rok byl velmi neobvyklý 
a náročný pro vyučující i studenty, zaznamenali jsme 
celou řadu úspěšných umístění v mnoha soutěžích 
a olympiádách. Z těch nejlepších vybíráme:

 Ƶ Michal Vosyka a Jáchym Mierva, dnes již 
bývalí studenti, nás reprezentovali v Logické 
a Matematické olympiádě a probojovali se až 
do celostátního kola.

 Ƶ Do celostátního kola v Logické olympiádě se 
dostal i Dan Kubík z kvarty.

 Ƶ Sestry Sylvie a Adéla Troubilovy zvítězily 
v okresním kole MO a Sylvie byla nejlepší 
i v kole krajském. 

 Ƶ V Matematickém klokanovi byla nejlepší 
v kraji Markéta Anna Doležalová ze septimy.

 Ƶ V Dějepisné soutěži gymnázií se Eva Černá, 
Tereza Culková a Adéla Drápalíková ze sexty 
probojovaly až do mezinárodního kola.

 Ƶ Roman Železný z 1.B prokázal svůj talent 
postupem do krajského kola v Olympiádě 
v dějepise.

 Ƶ Také v českém jazyce byli šikovní studenti, 
např. Hedvika Cempírková a Sylvie 
Troubilová z kvarty postoupily do krajského 
kola olympiády, Sylvie pak i do kola 
celostátního.

 Ƶ Petra Smolíková a Markéta Anna Doležalová 
byly velmi úspěšné v České lingvistické 
olympiádě a postoupily také do ústředního 
kola.

 Ƶ Zuzana Rudelová z oktávy a David Kuhn ze 
septimy složili mezinárodní cambridgeskou 
zkoušku CAE (úroveň C2), Adéla Pivničková 
CAE (C1), desítky dalších studentů získaly  
FCE certifikát.

 Ƶ Anežka Miškovská ze septimy obsadila 
1. místo v krajském kole soutěže ve 
španělštině a postoupila do kola celostátního.

 Ƶ Potěšil nás postup Blanky Rousové ze sexty 
do celostátního kola, stejně jako úspěch 
Eileen Niederlové z 3.B a její 2. místo 
v českém finále Mezinárodní olympiády 
v ruštině.

Našim studentům gratulujeme!

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  
 Ü 11. listopadu 2021 – zároveň s Festivalem vzdělávání

 Ü 24. listopadu 2021 – zároveň s Adventním jarmarkem na Bigy
 Ü 19. ledna 2022

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Přihláška a příslušné přílohy se zasílají řediteli školy. V 1. kole přijímacího 
řízení lze podat jen 2 přihlášky. Je nutné je podat nejpozději do 1. března 2022.
Součástí přijímacího řízení na Bigy bude jednotná zkouška z českého jazyka 
a literatury a zkouška z matematiky. Tyto zkoušky budou doplněny o test 
studijních předpokladů.

do 31. 1. 2022 zveřejnění rozhodnutí o termínech a kritériích příjímacího řízení

do 1. 3. 2022 podání přihlášky na střední školu

do 15.  3. 2022 vyzvednutí zápisového lístku na ZŠ

12. 4. 2022 1. termín zkoušky, čteřleté obory

13. 4. 2022 2. termín zkoušky, čteřleté obory

19. 4. 2022 1. termín zkoušky, osmileté obory

20. 4. 2022 2. termín zkoušky, osmileté obory

10. 5. 2022 náhradní termín

11. 5. 2022 náhradní termín

do 28. 4. 2022 zveřejnění výsledků jednotné zkoušky

do 30. 4. 2022
 / 2. 5. 2022 zveřejnění celkových výsledků příjimací zkoušky

DUCHOVNÍ 
PROGRAMY 

duchovní programy je k dispozici školní kaple. Na 
Bigy věnujeme jednu hodinu týdně náboženské 
nauce. Ve druhém a třetím ročníku vyššího gymná-
zia si pak studenti mohou volit mezi křesťanskou 
výchovou a etikou. Studium tohoto předmětu za-
vršují prostřednictvím dvoudenního projektu, který 
je realizován v centru Mamre.


