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1. ÚVOD 
 
     Biskupské gymnázium je škola výjimečná svým postavením a především svým posláním. 
Vedle kvalitního vzdělání jsou pro ni určujícím faktorem také jasně formulované a prožívané 
křesťanské hodnoty, které tvoří základ vzdělání a výchovy studentů. 
     Cílem práce pedagogů je vytváření podmínek, které zaručují vysoký odborný standard 
poskytovaného vzdělání, pomáhají studentům orientovat se v dnešním světě a hledat v něm 
své místo, umožňují jim smysluplně prožívat volný čas a vytvářejí prostor pro svobodný 
dialog.  
     Ve školním roce 2017/2018 jsme zaměřili svoji pozornost především na žáky nadané.      
Nadaným studentům a studentům, kteří projeví o studium některého z oborů vážný zájem, 
poskytujeme množství nadstandardních aktivit, které jim pomáhají prohloubit si poznatky 
získané v běžné výuce, a zvýšit tak šanci k přijetí na některou naši nebo zahraniční 
univerzitu.  
     Biskupské gymnázium nabídlo svým studentům také množství aktivit, díky nimž mohli 
smysluplně trávit svůj volný čas.  
     Uplynulý školní rok byl pro Biskupské gymnázium úspěšný nejen díky práci pedagogů a 
žáků, ale nemalou mírou k němu přispěli rodiče našich žáků, sponzoři školy i odborní 
partneři.  
     Centrum pro talentovanou mládež poskytlo studentce Biskupského gymnázia stipendium 
ve výši 5 000 USD na letní studijní program v USA - CTY Summer Center for Talented Youth 
(CTY), Johns Hopkins University. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017/2018 

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM ŹĎÁR NAD SÁZAVOU 
 

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
 
   Škola je umístěna v klidové zóně na okraji města v centru přírodního amfiteátru Libušín, v 
sousedství domu kultury a sportovní haly a dalších žďárských sportovišť. V blízkosti školy je 
uzel všech významných autobusových spojů včetně MHD. 
     Biskupské gymnázium navštěvuje přibližně 350 žáků, kapacita čtyřletého oboru je 300 a 
osmiletého oboru 360 žáků. Jsou rozděleni do 14 tříd – 8 tříd osmiletého studia a 6 tříd studia 
čtyřletého. 
     Gymnázium má 10 učeben kmenových, 8 specializovaných, z toho jsou tři jazykové a dvě 
počítačové. Součástí školní budovy je jídelna, laboratoř, kaple, čítárna, knihovna, multimediální 
prostory, nahrávací studio a video studio. Škola má bezbariérový přístup, osobní výtah, WC 
pro vozíčkáře - integrace tělesně postižených žáků je tedy bez problémů. Tělesná výchova 
probíhá v moderní všesportovní hale, na zimním stadionu a na lehkoatletickém stadionu s 
umělým povrchem. 
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3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

 
Název:   Biskupské gymnázium 
Sídlo:   U Klafárku 1685/3, 591 01, Žďár nad Sázavou 

Kontaktní údaje:  

 
Adresa:   U Klafárku 1685/3, 591 01 Žďár nad Sázavou 
IČO:   433 794 86           
IZO:   600 015 831 
Telefon:    566 502 470 
Mobilní tel.:   731 604 100 
       731 604 074 
Fax:     566 628 795 
E-mail:   skola@bigyzr.cz 
Web:     www.bigyzr.cz 
Facebook:  Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou 
Zřizovatel:   Náboženské společenství Adolpha Kolpinga 
 

 

 

Údaje o vedení školy: 

 

Školská právnická osoba  
Orgány Školské právnické osoby jsou: 
 

Ředitel 
Rada 

 

Ředitel školy:  Ing. Jiří Cočev 
 
Rada     
   Členy jsou:  Václav Dobrovolný  

Petr Kučera 
Mgr. Markéta Zrzavá      

  
 

Školská rada 
   Členy jsou:  Václav Dobrovolný  

Mgr. Dušan Ďurďovič 
MUDr. Stanislav Severa      

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:škola@bigyzr.cz
http://www.bigyzr.cz/
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Rada rodičů a přátel BIGY 
 

Předsednictvo Rady rodičů a přátel Bigy 
   Předseda:   JUDr. Miloš Jirman 
   Místopředseda:  Mgr. Jitka Kvapilová   
   Člen výboru: Jana Havlíková 

MUDr. Vladimíra  Koukalová 
 
 
Kontrolní komise: 
   Člen:   Marie Prokopová 
      Mgr. Jan Marek 
   Ing. Daniela Gottwaldová 
 
BOZP 
Smluvně dohodnutý dodavatel: Jiří Vařeka 
Pověřený pracovník: Mgr. Josef Kratochvíl – zástupce ředitele pro organizaci výuky 
 
Lékárna  
Pověření pracovníci: 

Mgr. Iva Burešová – kabinet 402 
Jiřina Kohoutková – kancelář školy 

 
Evidence úrazů  
Pověřený pracovník: Jiřina Kohoutková – kancelář školy 
 
Požární hlídka  
Pověřený pracovník: Ivo Zita – školník  
 
Školní parlament: 
Byl tvořen předsedy žákovské samosprávy jednotlivých tříd 
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Organizační schéma Biskupského gymnázia 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

4. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ 

Na Biskupském gymnáziu jsou vyučovány následující studijní obory: 

 
všeobecný čtyřletý – kód:  79-41-K/41  
 č.j. 21186/2007-21 
 
všeobecný víceletý – kód:  79-41-K/81  

  č.j. 7334/2006-21 
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5. VYBAVENÍ ŠKOLY 
 
5.1. Výpočetní technika (stav k 30. 6. 2018) 

    
PC celkem  40 ks 

    
Učebny ICT   
z toho: PC - žákovské  33 ks 

 

PC - kabitety a 
kanceláře 7 ks 

    
NTB celkem  77 ks 

    
Učebny ICT   
z toho :  NTB žákovské  15 ks 

 NTB učitelské  31 ks 

 

NTB individuální pro 
žáky 8 ks 

 NTB v laboratořích  7 ks 

    
Robotická učebna   

 NTB žákovské  15 ks 

 NTB učitelský  1 ks 

    
Tablety celkem  40 ks 

    
Učebny ICT   
z toho: tablety žákovské  19 ks 

 

tablety individuální pro 
žáky 5 ks 

    
Robotická učebna   
z toho: žákovské  15 ks 

 učitelský  1 ks 

    
5.2. Audiovizuální technika   
Dataprojektory  18 ks 

Interaktivní tabule  5 ks 

Vizualizéry  16 ks 

Ozvučení učeben  7 ks 

Videokamera  6 ks 

Fotoaparát digitální  4 ks 

    
5.3. Internet   
Počet PC napojených na internet  157 ks 
Další možnost bezdrátového připojení až 500 
uživatelů 
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5.4. Elektronický vzdělávací materiál 

Elektronické učebnice jsou k dispozici na webových stránkách školy www.bigyzr.cz. Po 
zadání unikátního kódu se zobrazí stránka s přehledem 132 učebnic. Tyto studijní materiály 
obsahují kromě výukových textů obrázky, názorné animace, grafy, zvukové nahrávky, 
hypertextové odkazy na jiné informační zdroje. 
 

5.5. Moderní komunikační platforma – dynamický web 

Základním komunikačním prostředkem mezi žáky, rodiči a učiteli na BIGY jsou webové 
stránky, které mají moderní responzivní design.  
Veřejná část webových stránek nabízí komplexní informaci o vzdělávacích programech, 
exkurzi do života školy i širokou paletu inspirativních informací. 
Neveřejná část webových stránek – intranet, je přístupná pouze pro studenta či jeho rodiče 
po zadání hesla. Obsahuje: 
 
 

o průběžnou klasifikaci 
o elektronické učebnice 
o přihlašovací okno na obědy 
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5.6. Informační systém školy 

Velkoplošná LCD obrazovka na každém podlaží 4 kusy  
 
Centrální informační tabule    2. podlaží – relaxační prostor 
Odborné informační tabule     

Český jazyk a literatura, společenské vědy,  
výchovné poradenství   2. podlaží – relaxační prostor 
Cizí jazyky     3. podlaží – relaxační prostor 
 
Matematika, fyzika, ICT   4. podlaží – relaxační prostor 
Chemie, biologie    3. podlaží – relaxační prostor  
Tělesná výchova    4. podlaží – schodiště 

 
Webové stránky: www.bigyzr.cz 
Facebook: Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou 

 

5.7. Relaxační prostory 

2. podlaží 
relaxační prostor 1,2 
  

3. podlaží 
relaxační prostor 1,2  
anglická knihovna 
 

4. podlaží 
relaxační prostor 1,2 
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6. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 

6.1. Charakteristika pedagogického sboru 

Pedagogický sbor je stabilizovaný. K celkové pohodě interpersonálních vztahů přispívá mimo 
jiné i optimální věkové rozvržení učitelského sboru. Jednotliví pedagogové se neustále dále 
vzdělávají, pracují v projektových týmech, účastní se odborných konferencí v ČR i v zahraničí, 
absolvují vzdělávací bloky na špičkových pracovištích Akademie věd České republiky. Mnozí 
z nich realizují publikační činnost.  
 
 
Ředitel:    Ing. Jiří Cočev 
Spirituál školy:   Mgr. Jan David 

6.2. Pedagogičtí zaměstnanci 

 
Zástupce pro výuku:   Mgr. Iveta Dlouhá 
Zástupce pro organizaci výuky: Mgr. Josef Kratochvíl 

Vedoucí předmětových komisí  

Český jazyk a literatura, výchova k občanství         Mgr. Eva Tomášková         
Cizí jazyky (anglický, španělský jazyk)            PhDr. Jitka Stráská 
Cizí jazyky (německý, francouzský, ruský jazyk)          Mgr. Blanka Černá 
Fyzika, ICT                                               Ing. David Kuhn 
Tělesná výchova                                                   Ing. David Kuhn 
Matematika, chemie                                          Mgr. Iva Burešová 
Biologie, zeměpis, etika, výchovy     Ing. Lenka Melicharová 
Dějepis, latina                                                   Mgr. Eva Tomášková 
Výchovný poradce       Mgr. Hana Fejtová 
Metodik sociálně patologických jevů     Mgr. Klára Sedláková 
 

Třídní učitelé, třídy, počty žáků 

Třída Počet žáků  Třídní učitel 
Prima 30 Mgr. Ladislav Výmola 
Sekunda 29 Mgr. Simona Kadlčíková 
Tercie 30 Mgr. Hana Fejtová 
Kvarta 32 Mgr. Jaroslav Jelínek 
Kvinta 30 Mgr. Jana Formánková 
Sexta 23 Mgr. Eva Tomášková 
Septima 24 Ing. David Kuhn 
Oktáva 22 Mgr. Dagmar Tulisová 
1.A 15 Mgr. Blanka Černá 
1.B 20 Mgr. Petra Slámová 
2.A 26 Mgr. Lenka Klimešová 
3.A 20 Mgr. Milada Paclíková 
3.B 21 Mgr. Martina Horká 
4.B 30 Mgr. Eva Troubilová 
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Přehled vyučujících podle vyučovaných předmětů 

Mgr. Burešová Iva – chemie, matematika 
Ing. Cočev Jiří – studiová technika 
Mgr. Černá Blanka – německý jazyk 
Mgr. Dlouhá Iveta – český jazyk a literatura, výchova k občanství 
Bc. Drápelová Lucie – anglický jazyk, výchova k občanství 
PhDr. Ďurďovič Dušan – latina, dějepis 
Mgr. Fejtová Hana – český jazyk a literatura, psychologie 
Mgr. Formánková Jana – německý jazyk, dějpis 
Mgr. Filipová Martina – biologie, chemie, výpočetní technika 
Mgr. Horká Martina – výpočetní technika, fyzika, matematika 
Bc. Hrdinová Michaela – výpočetní technika 
Mgr. Humlíček Hynek – matematika, tělesná výchova 
Mgr. Jelínek Jaroslav – český jazyk a literatura, dějepis, výchova k občanství 
Mgr. Kadlčíková Simona – výpočetní technika, fyzika, matematika 
Mgr. Klimešová Lenka – český jazyk a literatura, výchova k občanství 
Mgr. Kratochvíl Josef – matematika, deskriptivní geometrie 
Ing. Kuhn David – fyzika, tělesná výchova 
Ing. Melicharová Lenka - biologie 
 
Mgr. Mokrá Jana – tělesná výchova 
Mgr. Paclíková Milada – biologie, zeměpis 
Mgr. Řetická Jaroslava – anglický jazyk, španělský jazyk 
Mgr. Slámová Petra – chemie, biologie 
Mgr. Straková Kateřina – francouzský jazyk, ruský jazyk 
PhDr. Stráská Jitka – anglický jazyk 
Mgr. Tomášková Eva – český jazyk a literatura, dějepis 
Mgr. Troubilová Eva – anglický, německý jazyk 
Mgr. Tulisová Dagmar – anglický jazyk 
Mgr. Výmola Ladislav – anglický jazyk, hudební výchova 
Mgr. Wasserbauerová Stanislava – výtvarná výchova 
 
 
 

Pedagogové pracující na dohodu o provedení činnosti 

Mgr. Jurczak Sylvester 
Mgr. Hejtmánek Blažej 
Mrlík Miloš – hudební výchova 
Mgr. Peklanský Slavomír  
Mgr. Záleský Vladimír – náboženská nauka 
 

Asistenti pedagoga 

Bc. Piechula Petr 
Mgr. Sedláková Klára 
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Nepedagogičtí zaměstnanci 

Zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz  Havlíková Jana 
Sekretářka     Kohoutková Jiřina 
Účetní      Mokrá Jitka 
Účetní      Mikišková Lucie 
Účetní      Petrová Ilona    
Školník     Ivo Zita 
Uklízečka     Dorušincová Renáta 
Uklízečka     Gregorová Jana 
Uklízečka      Machová Marcela 
Uklízečka     Minářová Lenka 

 
 
 
 
 
 
 
7. STUDENTI 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Stav k 30.9.2017 Stav k 31.3.2018 

Celkem 356 353 
   z toho 4 leté gymnázium  134 132 
   z toho 8 leté gymnázium 222 221 
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8. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

Klasifikace žáků ve školním roce 2017/2018 (na konci 2. pololetí) 

 

Třída Prospěli s 
vyznamenáním 

Neprospěli Průměrný 
prospěch 

Průměrná 
absence 

Počet 
neomluvených 
hodin 

Prima 30 0 1,19 36,3 0 

Sekunda 22 0 1,28 55,7 0 

Tercie 25 0 1,23 32,7 0 

Kvarta 19 0 1,42 59,4 0 

Kvinta 13 0 1,71 54,9 0 

Sexta 5 0 1,91 58,7 0 

Septima 5 0 1,71 71,3 0 

Oktáva 6 0 1,54 36,9 0 

1.A 7 0 1,54 54,0 0 

1.B 5 0 1,73 57,5 0 

2.B 10 0 1,68 71,6 0 

3.A 3 0 1,77 75,8 0 

3.B 0 0 1,82 77,6 0 

4.B 4 0 1,76 27,2 0 

 
 
Jazyky na Bigy 
 

Jazyk Počet 
studujících 

Anglický jazyk 353 

Německý jazyk 207 

Ruský jazyk 76 

Španělský jazyk 11 

Francouzský jazyk 0 

 

Volitelné předměty jsou zavedeny ve 3. a 4. ročníku vyššího gymnázia. Míra profilace ve třetím 
ročníku činí 6 hodin (18%), ve čtvrtém ročníku činí 12 hodin (36%). Tato koncepce umožňuje 
studentům zaměřit se v posledních dvou letech studia na podstatné obory, kterým se chtějí 
věnovat při přípravě na VŠ. Ve školním roce 2017/2018 studenti navštěvovali následující 
semináře:  

 

Dvouleté semináře Počet studentů 3. ročníky/4. ročníky 
Společenskovědní seminář 29/22 
Literárněhistorický seminář 8/11 

Seminář anglického jazyka 17/14 
Matematický seminář  20/9 
Fyzikální seminář  17/12 
Chemický seminář  15/17 
Biologický seminář 20/19 
Seminář nej 5/0 
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Jednoleté semináře Počet studentů 
Konverzace anj  12 
Seminář obecné psychologie 12 

Média a mediální produkce 12 
Matematické cvičení I 13 
Obecná biologie  14 
Seminář biochemie 10 
Praktická chemie 8 

Konverzace nej 5 
ICT seminář 8 

 
 
 
 
 
 
 
Stipendia 
 
Ve školním roce 2017/18 byla vyplacena z fondu Rady rodičů a přátel BIGY: 
 

1. Stipendia za 1. pololetí školního roku - celková  částka v hodnotě 14 700,- Kč 
rozdělena mezi 34 žáků. 

2. Stipendia za 2. pololetí školního roku – celková částka částka ve výši 15 000,- Kč 
rozdělena mezi 34 žáků. 

3. Ocenění za úspěšné složení zkoušek, olympiád, SOČ – rozděleno celkem 30 100,- 
Kč mezi 39 žáků. 

4. Ocenění za složení mezinárodních jazykových zkoušek - oceněno 16 žáků, 
rozděleno celkem 17 770,- Kč – (výplata  poloviny nákladů spojených se složením 
mezinárodní zkoušky). 

 

 

Výsledky maturitních zkoušek 

Ve školním roce 2017 - 2018 maturovalo celkem 52 studentů.  
 

IV. B 

Samé výborné Vyznamenání Prospěl 

5 14 16 

16,6% 46,7% 53,3% 

 

Oktáva 

Samé výborné Vyznamenání Prospěl 

6 13 9 

27,3% 59,0% 40,9% 
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Přijetí na vysoké školy 

 
Umístění absolventů na VŠ  
Na vysoké školy se hlásilo celkem 50 studentů. Hlásili se jak na obory humanitního, tak i 
přírodovědného zaměření. Většina z nich si zvolila přírodovědné a technické obory. Úspěšnost 
přijetí – 98%. 2 studenti byli přijati ke studiu na univerzitách ve Velké Británii. 
 
Souhrnný přehled VŠ, fakult a oborů, na které byli naši absolventi přijati 
 
Masarykova univerzita, Brno, Filozofická fakulta: Pomocné vědy historické; Pedagogická 
fakulta: Sociální pedagogika a volný čas, Matematika – fyzika, Český jazyk a literatura – 
dějepis, Německý jazyk, Speciální pedagogika, Učitelství pro MŠ, Hudební výchova, Zeměpis 
– přírodopis, Předškolní a mimoškolní pedagogika, Anglický jazyk – dějepis, Občanská 
výchova a základy společenských věd – dějepis, Lékařská fakulta: Zdravotní laborant, 
Radiologický asistent, Všeobecné lékařství; Přírodovědecká fakulta: Matematická biologie, 
Molekulární biologie a genetika, Speciální biologie, Lékařská genetika a molekulární 
diagnostika; Ekonomicko-správní fakulta: Finance a právo, Podniková ekonomika a 
management; Fakulta informatiky: Aplikovaná informatika, Umělá inteligence a zpracování 
přirozeného jazyka, Analýza a statistika dat 
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta: Všeobecné lékařství; Pedagogická fakulta: Předškolní 
výchova, Filozofická fakulta: anglistika a amerikanistika 
Vysoké učení technické, Brno, Fakulta strojní: Všeobecné strojírenství; Stavební inženýrství, 
Aplikovaná biochemie, Chemie, technologie a vlastnosti materiálů, Biotechnologie, 
Matematické inženýrství, Mechatronika, Architektura 
Univerzita Palackého, Olomouc, Přírodovědecká fakulta: Nanomateriálová chemie, 
Biotechnologie a genové inženýrství; Pedagogická fakulta: Dějepis, Speciální pedagogika – 
německý jazyk; Filozofická fakulta: psychologie, Učitelství pro MŠ, Vychovatelství, Český jazyk 
– environmentální výchova; Přírodovědecká fakulta: Experimentální biologie; 
Lékařská fakulta: Všeobecné lékařství 
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta: Sociální patologie a prevence, Dějepis, 
Biologie – chemie, Český jazyk – environmentální výchova, Speciální pedagogika, Učitelství 
pro MŠ, Fakulta lékařská: Všeobecné lékařství, Přírodovědecká fakulta: Matematika – ruský 
jazyk,  
Vysoká škola polytechnická Jihlava, Cestovní ruch 
UNOB, Fakulta vojenského leadershipu:  
VŠCHT Praha, Fakulta potravinářské a biochemické technologie: Biochemie 
 
Mendelova univerzita, Lesnická a dřevařská fakulta: Stavby na bázi dřeva; Agronomická 
fakulta 
Univerzita Pardubice, Zdravotní laborant, Klinická biologie a chemie, Farmakochemie a 
mediciální materiály, Chemie a technická chemie 
Univeriza České Budějovice, Pedagogická fakulta: Matematika – anglický jazyk 
VŠCHT Praha, Forenzní analýza 
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Účast na soutěžích v jednotlivých vyučovacích předmětech i v zájmových činnostech:        

 
I ve školním roce 2017/2018 se můžeme pochlubit výbornými výsledky a pozoruhodnými 
úspěchy našich studentů v různých oborech.   
 

 

 
Přehled některých úspěchů studentů v tomto školním roce:  

 
1.pololetí:  
Bobřík informatiky, kategorie Kadet - pořadí v celostátním měřítku, počet soutěžících - 
15 074   
Ondřej Mašek         kvarta        1. místo 
David Kuhn         kvarta        1. místo 
Jan Kopecký         kvarta        1. místo 
Přírodovědný klokan, okresní kolo 
Julie Kavková            kvarta       kat. Kadet    2. místo 
Ondřej Mašek            kvarta       kat. Kadet    3. místo 
Tomáš Melichar         sexta        kat. Junior    1. místo 
Michal Vosyka         kvinta       kat. Junior    2. místo 
Jáchym Mierva         kvinta       kat. Junior    3. místo  
celostátní soutěž   Překládáme s Janou Montorio 
Zuzana Rudelová       kvinta            1. místo          
celostátní soutěž Best of English                                                           
Míra Boček                  septima       11. místo  v ČR; 39. místo v celosvětovém žebříčku 
Okresní kolo dějepisné olympiády 
Anežka Miškovská        kvarta        1. místo  
Stolní tenis - vítězky okresu a kraje, 9. místo na MČR 
Lucie Janáčková           tercie           9. místo družstva v celostátním kole 

           3. místo v jednotlivcích 
Aneta Landsmannová   tercie           9. místo družstva v celostátním kole 
Darina Pospíchalová    prima            1. místo družstva v krajském kole 
Streetball - vítězky okresu a kraje,    6. místo na MČR 
Michaela Havlíková       septima         
Kateřina Roušarová       septima         
Eliška Laštovičková       sexta         
Tereza Kazdová            1.B         
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2. pololetí:  
okresní kolo fyzikální olympiády kategorie E 
Jan Kopecký      kvarta         2. místo, postup do kraje 
SOČ 
Vojtěch Samek 4. B               1. místo okres, postup do kraje 
Matěj Podaný, Tomáš Melichar septima, sexta  2. místo okres, postup do kraje 
Vojtěch Samek 4. B      3. místo kraj 
Martina Kvapilová, Eliška Laštovičková      sexta  1. místo okresní kolo  
Lukáš Zrzavý                                              sexta   1. místo okresní kolo  
Magdalena Sejkorová, Kateřina Smolková  3.B   2. místo okresní kolo  
Martina Kvapilová, Eliška Laštovičková       sexta  1. místo krajské kolo  
Magdalena Sejkorová, Kateřina Smolková 3.B   1. místo krajské kolo  
Martina Kvapilová, Eliška Laštovičková      sexta 4. místo celostátní kolo SOČ  
Krajské kolo fyzikální olympiády kategorie D 
Jáchym Mierva         kvinta        1. místo  
okresní kolo soutěže v programování: 

 kategorie žáci    vyšší programovací jazyky    Ondřej Mašek, kvarta     1. místo   

 kategorie mládež    programování mikrořadičů  Jan Černý, sexta   1. místo 

 krajské kolo soutěže z programování: 

    kategorie žáci    vyšší programovací jazyky    Ondřej Mašek, kvarta     1. místo   

    kategorie mládež    programování mikrořadičů  Jan Černý, sexta   2. místo 

Matematická olympiáda, krajské kolo, kategorie C 
Jáchym Mierva  kvinta   2. místo  
Michal Vosyka   kvinta  1. místo 
Matematický klokan - okresní kolo, kategorie Benjamín 

 Sylva Troubilová     Prima       1. místo    

 Anna Půlpánová  Prima    4. místo 

 Antonín Hrnčíř  Prima    5. místo 

 Hedvika Cempírková    Prima    6. místo 

 Tereza Marková   Sekunda      7. místo 

 Matematický klokan - okresní kolo, kategorie Kadet 

 Tobiáš Mierva     Tercie     1. místo    

 Markéta Anna Doležalová    Kvarta     2. místo 

 Veronika Harvánková  Kvarta   3. místo 

  
Matematický klokan - okresní kolo, kategorie Junior 

 Jáchym Mierva     Kvinta     3. místo    

 Matematický klokan - krajské kolo, kategorie Junior 

 Jáchym Mierva     Kvinta     3. místo    

Matematická olympiáda - okresní kolo, kategorie Z6 

 Sylvie Troubilová     Prima     2. místo 

 Matematická olympiáda - okresní kolo, kategorie Z7 

 Zuzana Omesová   Sekunda     1. místo   

 Matematická olympiáda - okresní kolo, kategorie Z8 

 Tobiáš Mierva     Tercie   1. místo  

  
 
Pythagoriáda - okresní kolo, kat. 6. třídy 
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Sylvie Troubilová     prima        3. místo 
Chemická olympiáda - krajské kolo, kategorie B 
Magdaléna Sejkorová   4.místo 
 
konverzační soutěž MŠMT 
Anna Kašíková         sekunda         1. místo okresní kolo 
Pavel Černý              kvarta           3. místo okresní kolo 
Míra Boček              oktáva            2. místo okresní kolo 
Marie-Anne Barbe    II.B               2. místo krajské kolo 
Složení mezinárodních cambridgeských zkoušek 
Patrik Hořínek    oktáva   CAE - C1 
Marek Kadlčík    oktáva   CAE - C1 
Daniel Augustin   oktáva  FCE - B2 
Anna Pipová         oktáva  FCE - B2 
Krajské kolo konverzační soutěže v ruském jazyce kategorie SŠ I 
Tereza Chmelařová    2.B         2. místo  
Krajské kolo konverzační soutěže v ruském jazyce kategorie SŠ II 
Gabriela Filipová        4.B        4. místo 
Krajské kolo konverzační soutěže v ruském jazyce kategorie SŠ III 
Aleksandra Makrushyna    1.B        1. místo  
Ústřední kolo konverzační soutěže v ruském jazyce kategorie SŠ III 
Aleksandra Makrushyna  1.B     10. místo 
Řečnická soutěž “ Rednerwettbewerb” s mezinárodní účastí 
Adéla Pivničková         kvinta            2. místo 
Krajské finále soutěže v předčítání “Bücherwurm 2018” - kreativní kategorie 
Tadeáš Stránecký    sexta                    1. místo 
Dějepisná olympiáda – okresní kolo 
Anežka Miškovská    kvarta    1. místo  
Dějepisná olympiáda – krajské kolo 
Anežka Miškovská     kvarta    3. místo  
Krajské kolo Dějepisné soutěže pro gymnázia ČR a SR 
Anna Tomšíková (1. B), Jana Vacková (1. B), Hana Svobodová (sexta) - 4. místo - postup do 
česko-slovenského finále  
Olympiáda z českého jazyka 
Veronika Vacková        3. B        2. místo okresní kolo 
Veronika Vacková         3. B       4. místo krajské kolo 
Recitační soutěž 
Viktorie Hadová             prima    postup do krajského kola 
Markéta Anna Doležalová     kvarta    postup do krajského kola, postup do celostátní 
přehlídky recitátorů ČR 
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9. NADSTANDARDNÍ AKTIVITY ŠKOLY 
DODAT STUDENTSKÝ PARLAMENT, PŘÍPADNĚ AKCE ŠKOLY 
 
V roce 2017 proběhla ve škole realizace projektů v rámci: 

a) Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání řízeného Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy pod názvem 

              Zlepšení kvality vzdělávání na BiGy 
              Pracovní název projektu „Šablony Bigy“ 

 
b) Integrovaného regionálního operačního programu řízeného Ministerstvem pro 

místní rozvoj pod názvem 

 
1) Vybudování robotického centra na BIGy 

Pracovní název projektu „ROBOTI“ 
Reg. č. projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002407 
Výše finanční podpory dle rozpočtu:      5 024 022,00 

Cílem projektu je investiční podpora přírodovědného vzdělávání na škole, díky čemuž dojde 
ke zkvalitnění výuky, a to prostřednictvím nově pořízeného zařízení a vybavení. Dalším cílem 
je zvýšit zájem uchazečů o studium v oborech, které zaměstnavatelé vysoce poptávají a jsou 
klíčové pro další konkurenceschopnost. 

 
 

2) Vybudování infrastruktury a zvýšení kvality vzdělávání pro neformální a 

celoživotní vzdělávání BIGY 

Pracovní název projektu „NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – 4. NP“ 
Reg. č. projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004952 
Výše finanční podpory dle rozpočtu:     19 756 401,00 

Hlavním cílem projektu je vybudování infrastruktury a zvýšení kvality vzdělávání v oblasti 
neformálního, zájmového a celoživotního vzdělávání rekonstrukcí a stavebními úpravami 
budovy bývalé školy. 
V rámci realizace projektu budou vybudovány prostory pro zájmové, neformální a celoživotní 
vzdělávání rekonstrukcí současných nevyužívaných prostor v budově bývalé školy. Projekt 
počítá s vytvořením 5 nových odborných učeben včetně zázemí k nim. Jedná se o Natural 
Science Boardroom a Meeting Room s Natural Science Showroomem, IoT Digital Room, 
Language Room, Multimedia Room A+B, Digital Work Room včetně studia. 

 
 

3) Příspěvek z programu Renovabis na rok 2017/18 

Název projektu: Spoluúčast na projektu EU v programu IROP 

Evidenční číslo projektu: 310/2017 

Finanční podpora: 70 000,- Kč 

Hlavní cíl: Spoluúčast na projektu: „Vybudování robotického centra na BiGy“, jehož cílem je 
investiční podpora přírodovědného vzdělávání na škole.  Nové inovativní robotické centrum by 
žákům mělo umožnit využívat moderní robotické a digitální technologie.  
Z projektu bylo zakoupeno zařízení – kolečkový schodolez KSP YACK v celkové výši 
110 913,- Kč. Jedná se o kompenzační pomůcku pro handicapované studenty – položka 
projektu nazvaná bezbariérovost.    
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Studentský parlament 
 
Školní parlament, složený ze zástupců jednotlivých tříd, si na podzim 2017 zvolil nového 
předsedu a místopředsedu. Oba studenti během tohoto školního roku svolali parlament 
čtyřikrát, a to dvakrát během prvního pololetí a dvakrát během pololetí druhého.  Impulsem 
byly nejen podněty pro lepší chod školy ze strany studentů, ale také diskuse o 
potencionálních akcích, které by gymnázium mohlo pořádat. Z této iniciativy tak vzešla 
například návštěva Veletrhu mezinárodních příležitostí, která se konala 8. 3. 2018 na 
Gymnáziu ve Žďáru nad Sázavou. Na poslední schůzi parlamentu si studenti odhlasovali 
sportovní den, který by chtěli uspořádat za pomoci vyučujícího TV Jiřího Bubáka na začátku 
školního roku 2018/2019. Tento školní rok náš parlament nebyl informován o žádné schůzi 
městského školního parlamentu, ve kterém měla naše škola minulý rok také své zástupce. 
 
 
Výběr z akcí školy 

Sportovně cyklistický kurz 2018 

Studenti 3. ročníků vyrazili do Zubří u Nového Města na Moravě na „obávaný“ sportovně 
cyklistický kurz. Jak se v průběhu týdne ukázalo, strach nebyl na místě. Zážitky z pestrého 
programu zůstanou pro většinu studentů na dlouho pevně ukotveny v jejich myslích. Litovat 
tak mohli především ti, kteří se do Zubří nevydali. Šest dnů naplněných většinou sportovními 
aktivitami odstartoval přesun do Zubří. Po odložení kol si účastníci osahali jízdu na kánoi, 
střelbu ze vzduchovky, zorientovali se v mapě a byli obeznámeni se zdravovědou. Poté už 
byli rozděleni do šesti týmů, které mezi sebou v dalších dnech zápolily o body do 
celokurzové hry. Mnozí si tak poprvé v životě vyzkoušeli orientační běh, cyklistickou 
časovku, vysoká lana, zumbu či kvadriatlon. Nechyběly sportovní turnaje, divadelní 
představení, dračí lodě či táborák. Kromě pobytu v zuberském táboře objevovali studenti i 
krásy Žďárských vrchů ze sedátek svých kol. 

Mgr. J. Bubák 

Moderní umění světového renomé na Dunaji 

Danubiana Meulensteen Art Museum - unikátní galerie světového významu na pomezí tří 
států citlivě propojená s okolní přírodou a obklopená majestátním Dunajem. Od svého 
otevření v roce 2000 uskutečnila galerie desítky výstav prestižních osobností evropské a 
světové výtvarné scény a bývá hodnocena jako jedna z nejromantičtějších galerií moderního 
umění v Evropě. 

Mezi mnohými zájemci, kteří galerii dosud navštívili, bychom našli významné osobnosti 
současného kulturního a společenského života, ale také třeba četné královské návštěvy. 
Danubianu si přijel prohlédnout třeba španělský král Juan Carlos s královnou Sofií, monacký 
kníže Albert, ománská princezna Mona či norská královna Sonja. Jedinečná poloha muzea 
poskytuje milovníkům umění neopakovatelné pohledy na vystavovaná výtvarná díla, ale také 
na okolní přírodu, která je v každém ročním období jedinečná. V době naší návštěvy jsme 
kromě stálé expozice shlédli i tři aktuální výstavy, které se několikrát ročně proměňují. O 
exkurzi byl z řad studentů opravdu velký zájem, proto věříme, že letošní exkurze nebyla 
zdaleka poslední... 

Mgr. Stanislava Wasserbauerová a Mgr. Jaroslava Řetická 
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Setkání se zajímavými lidmi 

Biskupské gymnázium od začátku tohoto školního roku na své půdě přivítalo hned několik 
českých osobností, které svým životním příběhem či tvorbou zaujaly studenty 

„Inspirace je klíč k fantazii, fantazie je klíč k tvorbě, “ to říká hudebník Michal Žáček, který se 
se studenty setkal hned v září. Vyhledávaný studiový a koncertní hudebník vyprávěl o sobě, 
o životě a především o hudbě a ukázal (za doprovodu učitele Mgr. Ladislava Výmoly) svoje 
umění. Listopad byl ve znamení divadla. Již po několikáté stanul před diváky z řad studentů 
Bigy Víťa Marčík. Tentokrát s sebou přivezl divadelní představení Labyrint světa a ráj srdce 
na motivy knihy Jana Amose Komenského. Dramatizace komplikovaného díla se Víťovi za 
pomoci loutek a výborně propracovaných kulis a rekvizit opravdu povedla, a tak Všudybud a 
Mámení provedli poutníka labyrintem světa, aby nakonec nalezl ráj ve vlastním srdci. V 
prosinci se na jevišti Bigy setkali hned dva zajímaví lidé. Lukáš Hradil, produkční známého 
letního ostravského festivalu Colors of Ostrava, který hovořil o zákulisí a náročném 
plánování této ohromné hudební akce, o jiných festivalech a o své oblíbené hudbě. Spolu s 
ním přijela také mladá talentovaná zpěvačka a experimentální básnířka Ellen Makumbirofa. 
Ta studenty nejdříve ohromila svým prvním vystoupením a pak je seznámila se speciálním 
fenoménem v prezentaci a vnímání poezie a performance, známým pod pojmem slam 
poetry. 

Mgr. Lenka Klimešová 

Divadelní představení pro kvartány a studenty 3. a 4. ročníků 

Dne 22. 9. 2017 jsme se zúčastnili divadelního představení Legenda W+V. Dva herci z 
Divadélka pro školy z Hradce Králové nám přiblížili tvorbu a život Jiřího Voskovce a Jana 
Wericha. Fakta o působení této dvojice doplňovali ukázkami z některých jejich her, mnozí z 
nás dokonce dostali přiležitost zahrát si s nimi. Vtipné poznámky herců k nám, někdy i trochu 
nepozorným divákům, i současné politické situaci nás pobavily, a prvorepublikové hry tak 
dostaly trochu jiný náboj. Protože s komiky V + W spolupracoval na scéně Osvobozeného 
divadla hudební skladatel Jaroslav Ježek, nechyběly jeho skladby ani v pátečním 
představení. Kdo je znal, mohl si pobrukovat s herci. Celou dobu jsme se úžasně bavili a 
vzdělávali zároveň, bylo to perfektní propojení zábavy a studia. Určitě mnohým z nás zněla v 
hlavě poslední věta, kterou se s námi herci rozloučili: "Kdo si od teď nebude pamatovat 
jména Voskovec, Werich, Ježek, dostane dělem!" Budeme doufat, že hercům humor vydrží i 
do příštího roku a my se s nimi při nějakém dalším představení opět sejdeme. 

žáci 3. A 

Zpráva ze seznamovacího kurzu 1.B 

V úterý 5. 9. 2017 jsme ráno u školy nastoupili do autobusu a společně se svými zatím 
neznámými spolužáky vyrazili na Tři studně. Ubytování i jídlo zde bylo naprosto skvělé, 
dokonce jsme měli i druhou večeři. Připravené hry nám prozradily jména našich spolužáků. 
Postupně jsme se naučili jména spojovat s tvářemi. Dozvěděli jsme se o sobě také několik 
informací. Celkově jsme si výlet užili a seznámili se, takže účel pobytu byl splněn na 
jedničku. 

sestry Vackovy, 1.B 
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První ročníky navštívily Strakovu akademii a Parlament ČR 

Jako každý rok, tak i letos dala škola příležitost studentům prvních ročníků navštívit Strakovu 
akademii a Parlament České republiky. A proto jsme se vlakem vydali dne 6. října 2017 do 
Prahy. Naše první kroky vedly do Strakovy akademie, kde sídlí vláda České republiky. Po 
úspěšném absolvování bezpečností kontroly jsme si prohlédli interiéry jednacích místností a 
chodeb. Naše prohlídka byla obohacena o výklad milé paní průvodkyně. Poté jsme mohli 
obdivovat krásu Valdštejnských zahrad. Jelikož jsme měli čas, navštívili jsme i Trčkovu 
galerii. Naše poslední zastávka patřila Parlamentu České republiky. Měli jsme zde možnost 
zhlédnout film o historii Parlamentu a nahlédnout do právě rekonstruované Poslanecké 
sněmovny. Dostalo se nám pěkné prohlídky kaple, do které nás vzal nyní již bývalý poslanec 
pan Koubek. Na závěr musíme říct, že jsme si celou exkurzi užili. 

studenti 1. A 

Exkurze studentů Biskupského gymnázia na festival technologií budoucnosti Future Port 
Prague 

7. září jsme prošli branami Holešovické tržnice v Praze do budoucnosti, jak ji vidí stovka 
vystavovatelů spíkři a startupeři světového technologického festivalu. Akce byla zaměřená 
na umělou inteligenci, virtuální realitu, autonomní dopravu, ekologické automobily 
budoucnosti, robotiku, internet věcí, drony, nové materiály ve zdravotnictví, 3D tisk... Na 
hlavní scéně se střídaly zajímavé osobnosti z celého světa. Mě osobně zaujal například Neil 
Harbisson, britský umělec, úřady uznaný kyborg-aktivista, který je znám díky anténě 
implantované v lebce. Ta mu umožňuje slyšet světlo, a to včetně spekter pro lidské oko 
neviditelných – infračervené a ultrafialové. Díky internetovému napojení antény může přijímat 
obrázky, videa nebo telefonáty přímo do jeho hlavy skrz externí zařízení jako jsou např. 
mobily nebo satelity. Dále brit Babitz Liviu, spoluzakladatel firmy Cyborg Nest, která věří, že 
toho pomocí našich smyslů můžeme ještě mnoho probádat. Proto se rozhodli jako první na 
světě navrhovat a „prodávat“ smysly. Sám liviu na pódiu demonstroval "smysl pro sever" 
který měl připevněný na hrudi. Další zajímavou osobností byl Radek Janků, který patří mezi 
významné propagátory elektromobility. Jeho společnost BattSwap, kterou založil v roce 
2015, revolučně usnadňuje fungování elektromobilů díky 30 sekundovému výměnnému 
systému elektrické baterie v autech. 

 
Vzhůru ke hvězdám 
 
17. února se naši studenti ociltli v mezihvězdném prostoru. Díky mobilnímu planetáriu jsme tak 
mohli pohlédnout do nitra hvězd a podařilo se nám uniknout i z černé díry. Ještě že jsme 
cestovali rychlostí několikrát větší než je rychlost světla:-)) 
 

3. ročník uspěšné talkshow byl opět skvělý 

10. února 2018 přivítali studenti Biskupského gymnázia špičky české společnosti. Pozvání 
přijali Prof. Helena Ilnerová, Prof. Jiří Straus, Radek Brunner a Lukáš Žďárský. 
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Děti se zájmem o zdraví, literaturu, přírodní a technické vědy prožily na Bigy sobotní den 
plný objevů 

V dílnách si mohli vytvořit hologram, naprogramovat ozobota, namíchat barvy duhy ve 
zkumavkách, nachystat zdravou snídani, vymyslet komiksového hrdinu či zalehnout pod 
hvězdnou oblohou a hledat exoplanety. 
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10. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 
 
Přijímací zkoušky na Biskupském gymnáziu proběhly v roce 2018 v termínech závazných 
pro střední školy v České republice:   
1. termín - 12. 4. – čtyřleté gymnázium, 13. 4. – osmileté gymnázium;  
2. termín – 16. 4. - čtyřleté gymnázium, 17. 4. – osmileté gymnázium.  
 
Kritéria přijímacího řízení (čtyřleté studium) 
 

a) Jednotné testy: 
Státní přijímací zkoušky na střední školy jsou organizovány Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy. Probíhají formou písemného didaktického testu z českého 
jazyka (50 bodů) a matematiky (50 bodů). Uchazeči se do hodnocení započítává 
lepší výsledek testů. 
 

b) Test všeobecných předpokladů: 
Je určen ke zjišťování specifického studijního potenciálu uchazeče. Nezkoumá 
znalosti, ale schopnosti a dovednosti, které ho předurčují k tomu, aby mohl dobře 
studovat. (30 bodů) 
 

c) Hodnocení předchozího vzdělávání: 
Hodnocen byl prospěch uchazeče na ZŠ v 1. a ve 2. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 
9. ročníku ve všech předmětech. Za každou chvalitebnou byl odečten od nejvyššího 
možného počtu bodů (20 bodů) 1 bod, za každou dobrou byly odečteny 2 body. 
Pokud uchazeč byl z jakéhokoli předmětu hodnocen horší známkou než dobrou, 
nezískal v tomto kritériu žádné body.  
 
Maximální možný získaný počet bodů v kritériích a) až c): 150 bodů. 
Požadované minimum pro úspěšné složení zkoušky: 55 bodů.  
Nedosažení minimálního počtu bodů znamenalo, že uchazeč nesplnil kritéria pro 
přijetí ke studiu.  
 

d) Uchazeči byly přiděleny také body za umístění v individuálních vědomostních 
soutěžích v průběhu 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ a to následujícím 
způsobem:  

krajské kolo okresní kolo 

umístění body umístění body 

1. místo 3 1. místo 3 

2. místo 2 2. místo 2 

3. místo 1 3. místo 1 

 
Za umístění na prvních třech místech v krajských a celostátních kolech uměleckých a 
sportovních soutěží byl uchazeči přidělen 1 bod.  
Uchazeči se započítají body za umístění v jednotlivých soutěžích, maximálně však do 
výše 10 bodů. Tyto body se nezapočítávají do požadovaného minima pro 
úspěšné složení zkoušky (55 bodů). Mohou ale ovlivnit konečné pořadí 
uchazeče.   
 
Při rovnosti bodů pro stanovení pořadí rozhodovala doplňující kritéria:  
a) součet bodů získaných v jednotném didaktickém testu z matematiky a českého 

jazyka, 
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b) výsledný počet bodů získaný v jednotném testu z matematiky 
c) počet bodů získaný za vysvědčení ze ZŠ. 

 
 
 
Kritéria přijímacího řízení (osmileté studium) 
 

a)   Jednotné testy: 
Státní přijímací zkoušky na střední školy jsou organizovány Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy. Probíhají formou písemného didaktického testu z českého 
jazyka (50 bodů) a matematiky (50 bodů). Uchazeči se do hodnocení započítává 
lepší výsledek testů. 
 

b)   Test všeobecných předpokladů: 
Je určen ke zjišťování specifického studijního potenciálu uchazeče. Nezkoumá 
znalosti, ale schopnosti a dovednosti, které ho předurčují k tomu, aby mohl dobře 
studovat. (10 bodů) 
 

c)   Hodnocení předchozího vzdělávání: 
Hodnocen byl prospěch uchazeče na ZŠ v 1. a ve 2. pololetí 4. ročníku a v 1. pololetí 
5. ročníku ve všech předmětech. Za každou chvalitebnou byly odečteny od 
nejvyššího možného počtu bodů (40 bodů) 2 body, za každou dobrou byly odečteny 4 
body.  
 
Maximální možný získaný počet bodů v kritériích a) až c): 150 bodů. 
Požadované minimum pro úspěšné složení zkoušky: 55 bodů.  
Nedosažení minimálního počtu bodů znamenalo, že uchazeč nesplnil kritéria pro 
přijetí ke studiu.  
 

d)   Uchazeči byly přiděleny také body za umístění v individuálních vědomostních      
soutěžích v průběhu 4. ročníku a 1. pololetí 5. ročníku ZŠ a to následujícím způsobem:  

3 body za 1. místo v okresním kole 
2 body za 2. místo v okresním kole 
1 bo d za 3. místo v okresním kole 
Za umístění na prvních třech místech v krajských a celostátních kolech uměleckých a 
sportovních soutěží byl uchazeči přidělen 1 bod.  
Uchazeči se započítají body za umístění v jednotlivých soutěžích, maximálně však do 
výše 10 bodů. Tyto body se nezapočítávají do požadovaného minima pro 
úspěšné složení zkoušky (55 bodů). Mohou ale ovlivnit konečné pořadí 
uchazeče.   
 
 
Při rovnosti bodů pro stanovení pořadí rozhodovala doplňující kritéria:  
a) součet bodů získaných v jednotném didaktickém testu z matematiky a českého 
jazyka, 
b) výsledný počet bodů získaný v jednotném testu z matematiky 
c) počet bodů získaný za vysvědčení ze ZŠ. 
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A.  Ke studiu na gymnáziu  obor všeobecný čtyřletý (kód oboru 79-41-K/41) se přihlásilo: 

celkem  uchazečů: 75 
celkem nastoupilo: 29 

 
B. Ke studiu na gymnáziu obor všeobecný víceletý (kód oboru 79-41-K/81)se přihlásilo:  

celkem uchazečů: 85 
celkem nastoupilo: 32 
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11. ŽÁCI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI (SVP) 
 
Práce s nadanými žáky 
Práce s nadanými žáky je pro nás významnou oblastí. Snažíme se žáky motivovat pro účast 
v nadstandardních aktivitách, které zajišťují vedoucí předmětových komisí. Žáci mimořádně 
nadaní se podíleli v rámci spolupráce s Českou akademií věd na výzkumu v různých oblastech 
a oborech. Účastnili se vědeckých stáží, vynikajících výsledků dosahovali v SOČ. 
Samostatnou kapitolu tvoří nabídka spolupráce s Centrem pro talentovanou mládež. Nadaní 
studenti se formou on-line vzdělávání úspěšně připravují pro vstup na prestižní univerzity 
nejen u nás, ale i v zahraničí. Studenti si mohou vybrat témata z technických oborů, přírodních 
věd, matematiky, humanitních oborů i anglické stylistiky. Kurzy jsou vedeny v anglickém jazyce 
pod vedením zkušených instruktorů. V tomto školním roce získalo stipendium pro toto studium 
13 studentů Bigy. Oblíbené jsou i Objevitelské soboty pro žáky od 11 - 15 let. CTM je 
podporováno Johns Hopkins Center for Talented Youth (CTY), světovou autoritou v rozvoji 
talentovaných studentů. Studenti jsou připravováni na složení mezinárodních AP zkoušek 
z odborných předmětů, které se konají v angličtině, v tomto roce složil AP zkoušku z biologie 
jeden student.  
Studenti si také rozšiřují své jazykové znalosti (angličtina, němčina, ruština, španělština, 
francouzština) ve výukových on-linech kurzech, účastní se jazykových stáží, s poradenským 
centrem Uni-link spolupracují při výběru zahraničních univerzit pro své další studium. 
Připravují se na mezinárodní jazykové zkoušky.  
Také letos Bigy žákům nabídlo celou řadu nepovinných předmětů a kroužků (konverzace 
v cizích jazycích, laboratorní práce z chemie, latina, Bigy sbor, Swingový orchestr, studiová 
technika, florbal, programování, IoT, školní časopis, ..) 
Individuálně přistupujeme také k nadaným sportovcům. I oni mají možnost zažádat o 
individuálně vzdělávací plán (IVP), který je vypracován tak, aby podporoval rozvoj osobnosti 
nadaného žáka v různých oblastech. Této možnosti využilo v tomto školním roce 13 žáků.   
 
Práce s žáky se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním 
Žáci se specifickými vzdělávacími potřebami jsou žáci se zdravotním postižením, zdravotním 
znevýhodněním nebo se sociálním znevýhodněním (celkem 65 žáků). Pro jejich vzdělávání 
hledáme vhodné formy a metody výuky odpovídající jejich vzdělávacím potřebám a 
možnostem, vytváříme nezbytné podmínky pro jejich vzdělávání. Ve školním roce 2016/2017 
pomáhali žákům ve studiu 2 asistenti pedagoga. Studenti mají možnost z opodstatněných 
důvodů zažádat o IVP. V daném školním roce o IVP zažádalo celkem 13 žáků.  
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12. METODIKA PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ  
 
Cílem aktivit Bigy v této oblasti bylo předcházení rizikovým jevům, jejich rozpoznání a zajištění 
včasné intervence, zaměření na aktivní podporu zdravého životního stylu žáků a studentů, na 
osvojení pozitivního sociálního chování, na smysluplné využití volného času s cílem vytvořit a 
upevnit v žácích a ve studentech touhu zdravě se rozvíjet, dodržovat společenské normy a být 
odpovědný za sebe a své jednání. Dále byl kladen zvláštní důraz na toleranci a pomoc 
hendikepovaným žákům a studentům. 
Cílovou skupinou byli žáci nižšího gymnázia (12 – 15 let) a studenti vyššího gymnázia (16 – 
19 let). 
V rámci zajištění prevence sociálně patologických jevů školní metodička prevence úzce 
spolupracovala s výchovnou poradkyní a vedením školy.  
Během školního roku bylo realizováno mnoho aktivit, besed, projektů, přednášek a kulturně  
vzdělávacích akcí. Na řadě z nich se žáci i studenti podíleli jako spoluorganizátoři. Cílem 
těchto akcí byl nejen rozvoj studentů v kulturní, sportovní a vědomostní rovině, nýbrž také 
tmelení kolektivu, vytvoření pocitu sounáležitosti a přispění ke zdravé a inkluzivní atmosféře 
ve škole. 
 
Spolupráce:  

- PPP Žďár nad Sázavou 
- Nízkoprahové centrum PONORKA  
- Klub SPEKTRUM 
- Probační a mediační služba 
- KPPP Praha 
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13. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH 
PRACOVNÍKŮ 
 
 

název vzdělávací aktivity počet pedagogů 

Internet ve výuce AJ 1 

Humorem k efektivnější výuce AJ 1 

Kurz AJ (English Centre Brno) 1 

Etwinning Rumunsko 1 

Nejnovější změny v jazyce a kultuře VB 1 

Etwinning pro pokročilé 1 

Nová maturita – žáci s PUP – ÚZ AJ 1 

Let’s Explore 5 

Die deutschprachigen Länder kreativ – nicht 
nur Zahlen und Fakten 

2 

Mezinárodní zkoušky v RJ 1 

Dobrovolnictví 1 

Školení hodnotitelů PP ČJL SMZ 2 

Letní škola pro češtináře 4 

Školení k SMZ (zadavatel. hodnotitel ÚZ) 1 

Informatika ve společnosti přírodních věd 1 

Entomologicko-botanický kurz JCU 2 

Bezpečnost práce v chemii 1 

Práce s nadanými žáky 1 

 

14. ZAHRANIČNÍ LEKTOŘI 
 
Ve školním roce 2017/2018 pracovali na naší škole tito zahraniční lektoři: 
Frank Gunkel – německý jazyk 
Barbara Bresslau – německý jazyk 
Nicole Kempe – německý jazyk 
Marina Drochytkova – ruský jazyk 
Ekaterina Shilova – ruský jazyk 
Janet Wingate – anglický jazyk 
Noah Krause – anglický jazyk 
Kinley Seden – anglický jazyk 
Dev Ray Paneru – anglický jazyk 
Kristina Kotyza – anglický jazyk 
Kip a Suzy Rice – španělský jazyk 
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15. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI 
 
Ve školním roce 2017/2018 proběhlo na Biskupském gymnáziu výběrové zjišťování výsledků 
žáků. Jednalo se o mediální gramotnost (druhé ročníky čtyřletého a šesté ročníky 
devítiletého cyklu). Proběhla také tematická inspekce ČŠI zaměřená na oblast mediální 
výchovy.  
 

 
16. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

   Biskupské gymnázium pravidelně prezentuje na veřejnosti výsledky své práce, a to jak 
výchovné a vzdělávací, tak i aktivity, které probíhají formou zájmových a dobrovolnických 
činností.  

Škola se pravidelně účastní Festivalu vzdělávání a organizuje Dny otevřených dveří  
v prostorách školy. Zájemci o studium na gymnáziu se tak mohou seznámit s prostředím školy 
a se způsoby výuky. Pro tyto účely jsou připraveny informační materiály – Bigynews a 
Bigytimes. 
Všechny zásadní informace o Biskupském gymnáziu je možné získat na webových stránkách 
www.bigyzr.cz.  Zde jsou umístěny informace o škole, jejím profilu, o aktivitách, o přijímacích 
zkouškách, o výsledcích, které škola dosahuje ve všech sférách své činnosti.  
Biskupské gymnázium je tradičně oslovováno a žádáno o spolupráci institucemi, které 
shromažďují finanční prostředky za účelem charitativní činnosti. Studenti Biskupského 
gymnázia se tak aktivně na této činnosti podílejí. 
   Škola se prezentuje na veřejnosti realizací společenských, hudebních, sportovních i 
náboženských akcí. Jedná se například o představení Živý betlém, pašijovou hru Co se stalo 
s Ježíšem, multižánrový hudební festival Bigyfest, vzdělávací program pro děti ze ZŠ 
Objevitelský den, motivační program pro studenty středních škol a veřejnost Bigymeeting, 
divadlení představení v angličtině pro základní školy.  
     Bigy také informuje o své spolupráci s partnerskými školami Blanchet Catholic School a 
Marist Catholic High School (Oregon, USA). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bigyzr.cz/
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17. PLÁN ŠKOLNÍHO ROKU 
 

Plán školního roku 2017/18            Biskupské gymnázium 

4.9.2017 PO zahájení školního roku  

6.- 8.9.17 
ST-
PÁ 

seznamovací kurz - prima 

  
ST-
PÁ 

seznamovací kurz - 1.A 

  
ST-
PÁ 

seznamovací kurz - 1.B 

7. - 8.9.2017 
ČT-
PÁ 

100 vědců, Jihlava, exkurze  

7. - 8.9.2017 
ČT-
PÁ 

exkurze Praha, Future port Prague 

15.9.2017 PÁ 

talkshow s vynikajícím saxofonistou Michalem Žáčkem - tercie, 
kvarta, kvinta, sexta, 1.A, 1.B, 2.B 

13. - 15.9.2017 
ST-
PÁ 

školní výlet - 4.B, oktáva 

18. - 22.9.2017   týdenní kurz AJ pro 1. ročníky 

20.9.2017 ST projektový den - Den s médii (3. ročníky + septima) 

22.-29.9.   exkurze Velká Británie - Skotsko 

22.9.2017 PA Divadélko pro školy - kvarta, septima, oktáva, 3. B, 3. A, 4. B 

22.9.2017 PÁ srovnávací testy 1. ročník 

26.9.2017 ÚT Evropský den jazyků, šanělština - prima, sekunda 

28.9.2017 ČT  státní svátek - Den české státnosti 

29.9.2017 PÁ ředitelské volno 

5.10.2017 ČT pracovní setkání učitelů SŠG a Bigy v Radešínské Svratce 

6.10.2017 PÁ exkurze do PS PČR, Strakova akademie - první ročníky 

10.10.2017 ÚT Přisedni si, výukový program, Liga vozíčkářů - tercie, kvarta 

26. - 
27.10.2017 

ČT-
PÁ 

podzimní prázdniny 

28.10.2017 SO státní svátek - Den vzniku samostatného čs. státu 

říjen   divadelní představení (sekunda, tercie, kvarta) 

    exkurze do Židovského muzea - tercie (Brno) 

    projekt EU Erasmus+ We are the readers  (Velká Británie) 

8.11.2017 ST Divadlo Víti Marčíka - Labyrint světa, vyšší gymnázium 

9.11.2017 ČT  Festival vzdělávání a den otevřených dveří  

10.11.2017 PÁ anglické divadlo Pardubice - Fahrenheit 451 

10.11.2017 PÁ uzávěrka známek do 12:00 

13.11.2017 PO pedagogická rada 

15.11.2017 ST rodičovské schůzky 

17.11.2017 PÁ státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii 

22.11.2017 ST den otevřených dveří 

23.11.2017 ČT  Dějepisná soutěž pro gymnázia - mezinárodní kolo 

listopad   olympiáda z dějepisu - školní kolo 

    Multimediální den MU 
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    Hodiny moderní chemie s VŠCHT Praha 

    Týden vědy a techniky 

    olympiáda z českého jazyka - školní kolo 

08.12.17 PÁ adventní akademie - Lukáš Hradil a Ellen Makumbirofa 

19.12.17 ÚT živý Betlém 

22.12.17 PÁ vánoční turnaj, vyšší gymnázium 

prosinec   exkurze do Muzea F. Kafky - 3. ročníky 

    školní kola konverzační soutěže v anglickém jazyce  

23.12.-2.1.2018   vánoční prázdniny 

3.1.2018 ST zahájení výuky po prázdninách, slavnostní mše 

10.1.2018 ST den otevřených dveří 

10.1.2018 ST rodičovské schůzky - nižší gymnázium 

12.1.2018 PÁ ples školy 

26.1.2018 PÁ uzávěrka známek do 12:00 

29.1.2018 PO pedagogická rada 

31.1.2018 ST ukončení vyučování v prvním pololetí, vydání vysvědčení 

2.2.2018 PÁ pololetní prázdniny 

leden   lyžařský kurz sekunda 

14.2.2017 ST Popeleční středa - mše sv. v kostele sv. Prokopa 

26.2. - 4.3.2018   Cambridge zkoušky VŠP Brittish Council Jihlava (nanečisto) 

5.3. - 9.3. 2018   týdenní kurz konverzace v AJ pro NG a VG 

27.3.2018 ÚT Pašijová hra 

29.3.-30.3.2018 
ČT-
PÁ velikonoční prázdniny 

březen   lyžařský kurz 1.a 2. ročníky 

    exkurze Institut Cervantes a Americká ambasáda Praha 

    exkurze - studentské rádio MU 

30.3.2018 PÁ státní svátek- Velký pátek 

2.4.2018 PO Velikonoční pondělí 

20.4.2018 PÁ uzávěrka známek do 12:00 

24.4.2018 PO pedagogická rada 

25.4.2018 ST rodičovské schůzky 

duben   Dějepisná soutěž pro gymnázia KK 

    Historiáda 

    Cambridge zkoušky YLE pro NG 

    přípravné kurzy, přijímací zkoušky 

    exkurze na Fakultu sociálních studií (kvarta) - projekt 

    anglické divadlo Pardubice 

30.4.2018 PO ředitelské volno 

1.5.2018 ÚT státní svátek- Svátek práce 

7.5.2018 PO ředitelské volno 

8.5.2018 ÚT státní svátek - Den vítězství  

7.6.2018 ČT uzávěrka známek do 18:00 

8.6.2018 PÁ pedagogická rada 

11.6.-16.6.2018   sportovní cyklistický kurz 

11.6.-15.6.2018   školní výlety 

18.6.2018 PO slavnostní vyřazení kvarty (16.00, školní kavárna) 

18.6.2018 PO slavnostní ocenění studentů (10.00, 17.00 školní jídelna) 
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19.6.2018 ÚT Bigyfest  

20.6.2018 ST mše svatá k ukončení školního roku 

22.6.2018 PÁ ukončení školního roku, vydání vysvědčení 

25. - 29.6.2018   volno z důvodu stavebních prací v budově školy 

červen   Dějepravné soutěžení - nižší gymnázium 

    exkurze Lysá nad Labem (prima, sekunda) 

    divadelní představení studentů v anglickém jazyce  

30.6. - 2.9.2018   hlavní prázdniny 

3.9.2018 PO zahájení školního roku 2016/2017 

 
 
 
 

 


