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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 2018/2019 jsme opět zaměřili svoji pozornost především na žáky nadané 
a na neformální vzdělávání žáků naší školy. 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. V září začal svoji činnost školní klub zřízený při Biskupském 
gymnáziu, do kterého se mohli přihlásit žáci nižšího gymnázia. Žáci vyšších ročníků mohli 
navštěvovat aktivity realizované v rámci střediska volného času zřízeného při SŠG AK.  
     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. Bylo dokončeno několik projektů, díky nimž se naše gymnázium mohlo ještě více 
rozvíjet. 
     Dva studenti byli nominováni mezi 25 finalistů celorepublikové soutěže Středoškolák roku. 
Házenkáři Bigy získali stříbro v republikovém šampionátu středních škol.  
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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 360 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. Celková kapacita – nejvyšší povolený počet žáků byl s účinností od 1.9.2018 
navýšen na počet 400 (viz. zápis v rejstříku  škol a školských zařízení). 
     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/


VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018/2019 

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM ŹĎÁR NAD SÁZAVOU 

 
 
 
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 
    
 
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  
Velitel požární hlídky:  Mgr. Josef Kratochvíl 
Člen požární hlídky 1: Mgr. Jan Marek 
Člen požární hlídky 2: Petr. Kvapil  
 
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  70 ks 

    
Učebny ICT   
z toho: PC - žákovské  61 ks 

 PC - kabitety a kanceláře 9 ks 
 
    

NTB celkem  87 ks 

    
Učebny ICT   
z toho :  NTB žákovské  26 ks 

 NTB učitelské  30 ks 

 NTB individuální pro žáky 8 ks 

 NTB v laboratořích  7 ks 

    
Robotická učebna   

 NTB žákovské  15 ks 

 NTB učitelský  1 ks 

    
Tablety celkem  45 ks 

    
Učebny ICT   
z toho: tablety žákovské  24 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  7 ks 

Vizualizéry  16 ks 

Ozvučení učeben  7 ks 

Videokamera  6 ks 

Fotoaparát digitální  4 ks 

    
5.3. Internet   
Počet PC napojených na internet  202 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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018/2019 

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM ŹĎÁR NAD SÁZAVOU 
 

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 
Informační systém pro školy Edupage 

 

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. Simona Kadlčíková 
Biologie, zeměpis       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 32 Mgr. Jaroslav Jelínek 
Sekunda 30 Mgr. Ladislav Výmola 
Tercie 29 Mgr. Simona Kadlčíková 
Kvarta 31 Mgr. Hana Fejtová 
Kvinta 28 Ing. Lenka Melicharová 
Sexta 30 Mgr. Jana Formánková 
Septima 23 Mgr. Eva Tomášková 
Oktáva 24 Ing. David Kuhn 
1.B 29 Mgr. Eva Troubilová 
2.A 16 Mgr. Blanka Černá 
2.B 20 Mgr. Katka Straková 
3.B 26 Mgr. Lenka Klimešová 
4.A 20 Mgr. Milada Paclíková 
4.B 21 Mgr. Martina Horká 
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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. Jan David 
Mgr. Jurczak Sylvester 
Mgr. Hejtmánek Blažej 
Mgr. Trčka Štěpán 
Mgr. Záleský Vladimír – náboženská nauka 
 

Asistenti pedagoga 

RNDr. Polívková Romana 
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     Petr Kvapil 
Uklízečka     Dorušincová Renáta 
Uklízečka     Doubková Martina 
Uklízečka      Machová Marcela 
Uklízečka     Minářová Lenka 

 

Počet zaměstnanců v roce 2018 

     

Fyzický stav 2018 

k 31.12. 42 

z toho: ženy   muži 

  32     10 

Kromě toho  

3 ženy na MD (RD) 

     

     

Přepočtený stav 2018 

k 31.12.  35,344 

z toho: pedag. neped. 

  29,721 5,623 

  učitelé ost.ped. šk.klub ost. 

  27,946 1,775 0,33 5,293 
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7. STUDENTI 
 
 

 

 
 

Přepočtený počet žáků  v roce 2018      

celkem 343,00 

v těchto oborech:   

7941K41  Gymnázium 
 125,33 

7941K81  Gymnázium 
 217,67 

 
 
8. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

Klasifikace žáků ve školním roce 2018/2019 (na konci 2. pololetí) 

 
Třída Prospěli s 

vyznamenáním 
Neprospěli Průměrný 

prospěch 
Průměrná 
absence 

Počet 
neomluvených 
hodin 

Prima 30 0 1,30 31,47 0 

Sekunda 24 0 1,30 42,73 0 

Tercie 21 0 1,32 58,41 3 

Kvarta 23 0 1,33 39,87 0 

Kvinta 13 0 1,50 45,57 0 

Sexta 11 0 1,71 63,5 0 

Septima 5 0 2,04 65,7 4 

Oktáva 4 0 1,77 42,6 0 

1.B 7 0 1,71 53,34 0 

2.A 9 0 1,48 74,31 0 

2.B 5 0 1,84 64,55 0 

3.B 5 0 2,08 82,5 0 

4.A 0 0 1,83 44,3 0 

4.B 2 0 1,76 43,52 0 

 
 
 
 

Fyzický stav Stav k 30.9.2018 Stav k 31.3.2019 

   Celkem: 361 359 

   z toho 4 leté gymnázium  131 131 

   z toho 8 leté gymnázium 230 228 
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Jazyky na Bigy 
 

Jazyk Počet 
studujících 

Anglický jazyk 359 

Německý jazyk 213 

Ruský jazyk 62 

Španělský jazyk 22 

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 2018/2019 studenti navštěvovali následující 
semináře:  

 

Dvouleté semináře Počet studentů 3. ročníky/4. ročníky 
Společenskovědní seminář 18/31 
Média a mediální produkce 14/0 
Seminář anglického jazyka 7/19 
Matematický seminář  13/19 

Fyzikální seminář  13/16 
Chemický seminář  13/13 

Biologický seminář 15/19 

Seminář nej 5/5 

 
 
 

Jednoleté semináře Počet studentů 
Konverzace anj  36 
Seminář obecné psychologie 32 
Fyzikální cvičení  6 
Matematické cvičení  25 
Obecná biologie  11 

Praktická chemie 11 
ICT seminář 8 
Literárněhistorický seminář 8 
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Stipendia 
 
Ve školním roce 2018/19 byla vyplacena z fondu Rady rodičů a přátel BIGY: 
 

Výplata prospěchových stipendií - žáci VG - I. pololetí 15 210,00 Kč 

Výplata prospěchových stipendií - žáci VG - II. pololetí 14 900,00 Kč 

Ocenění - osobnost školy 18/19  1 080,00 Kč 
Výplata odměn - složení mezinárodní jazykové zkoušky  
(odměněno 7 žáků) 11 475,00 Kč 

Výplata odměn za soutěže ,SOČ (odměněno 38 žáků)  25 527,00 Kč 
 
 
 

Výsledky maturitních zkoušek 

Ve školním roce 2018 - 2019 maturovalo celkem 64 studentů.  

 

IV. A 

Samé výborné Vyznamenání Prospěl 

1 4 16 

25.0% 20,0% 80,0% 

 

IV. B 

Samé výborné Vyznamenání Prospěl 

4 10 9 

40,0% 50,0% 45,0% 

 

Oktáva 

Samé výborné Vyznamenání Prospěl 

5 14 10 

35,7% 63,6% 45,5% 
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Přijetí na vysoké školy 

 
Umístění absolventů na VŠ  
Na vysoké školy se hlásilo celkem 63 studentů. Hlásili se jak na obory humanitního, tak i 
přírodovědného zaměření. Většina z nich si zvolila přírodovědné a technické obory. Úspěšnost 
přijetí – 98%. 5 studentů bylo přijato ke studiu na univerzitách ve Velké Británii. 
 
Souhrnný přehled VŠ, fakult a oborů, na které byli naši absolventi přijati 
 
Masarykova univerzita, Brno, Filozofická fakulta: Počítačová lingvistika, Španělština, 
Historie, Italský jazyk a literatura, Teorie interaktivních médií, Religionistika, Estetika;+ 
Pedagogická fakulta: Matematika – výchova k občanství, Český jazyk a literatura – dějepis, 
Český jazyk a výchova k občanství, Dějepis – hudební výchova; Německý jazyk, Speciální 
pedagogika, Učitelství pro MŠ, Anglický jazyk – dějepis,  Učitelství prvního stupně; Lékařská 
fakulta: Radiologický asistent, Všeobecné lékařství; Přírodovědecká fakulta: Antropologie, 
Ekonomicko-správní fakulta: Finance a právo, Podniková ekonomika a management; Fakulta 
sociálních studií: Mezinárodní vztahy, Mediální studia a žurnalistika, Speciální pedagogika, 
Ekonomie, Mezinárodní vztahy; Právnická fakulta: Právo a právní věda 
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta: Všeobecné lékařství; Přírodovědecká fakulta: Biologie; 
FTVS: Management tělesné výchovy a sportu 
Vysoké učení technické, Brno, Fakulta strojní: Kvalita, spolehlivost, bezpečnost; Geodézie, 
kartografie a geoinformatika; Průmyslový design ve strojírenství; Elektrotechnika a 
komunikační technologie, Chemie pro medicínské aplikace, Chemie a technologie potravin; 
Fakulta stavební: Stavební inženýrství, Fakulta podnikatelská: Manažerská informatika, 
Procesní management 
Univerzita Palackého, Olomouc, Přírodovědecká fakulta: Ekologie a ochrana zvířat, 
Mezinárodní rozvojová studia a ekologie, Pedagogická fakulta: Společenské vědy, Filozofická 
fakulta: Psychologie, Němčina, Politologie 
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta: Cizí jazyky pro cestovní ruch 
ČZU Praha, Fakulta agrobiologie: Kynologie, Chovatelství 
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Chovatelství 
Mendelova univerzita, Lesnická a dřevařská fakulta: Arboristika, Lesnictví, Agronomická 
fakulta: Technologie potravin, Provoz techniky 
Univerzita Pardubice, Finanční správa 
VŠ Ambis - Bezpečnostní management v regionech - Kriminalistika a kriminologie 
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Účast na soutěžích v jednotlivých vyučovacích předmětech i v zájmových činnostech:        

 
I ve školním roce 2018/19 zaznamenali studenti Biskupského gymnázia významné úspěchy 
v různých oborech a v různých soutěžích. 
Zde jsou alespoň některé z nich: 
Zuzka Rudelová ze sexty zúročila svůj letní stipendijní pobyt v USA a vyhrála okresní kolo 
konverzační soutěže v anglickém jazyce a v krajském kole získala krásné 3. místo. 
 
Také Adéla Pivničková ze sexty získala krásné ocenění v několika soutěžích, např 2. místo 
v okresním kole v konverzační soutěži v německém jazyce, druhá byla i v krajském finále 
Řečnické soutěže v německém jazyce,1.místo získala v krajském finále soutěže 
Bücherwurm 2019 v kreativní kategorii, druhé místo v soutěži S Vysočinou do Evropy. Za 
tyto úspěchy byla Adéla nominována na Talent Vysočiny v humanitních oborech. 
Stejnou nominaci získal student septimy Jan Černý v kategorii přírodovědné. Honza je 
autorem úspěšné práce SOČ, se kterou uspěl i v celostátním kole soutěže pro mladé 
přírodovědce “ Helle Köpfe” v německém jazyce (název práce: Vizualizační software pro 
analýzu fraktálních objektů).  Dalšími úspěšnými účastníky SOČ byli také Lukáš Zrzavý 
(septima), který se svou prací postoupil až do celostátního kola a Jan Wasserbauer – ten 
vyhrál okresní kolo.   
 
V přírodovědných oborech se prosadili bratři Miervovi (Jáchym- sexta) a Tobiáš (kvarta), 
kteří ve svých kategoriích postoupili do krajského kola v programování a výborné výsledky 
zaznamenali i v matematických soutěžích.   
 
Radost nám dělají i žáci nižšího gymnázia, například Sylvie Troubilová a Dan Kubík ze 
sekundy měli výborné výsledky v matematických soutěžích, Dan   vyhrál i okresní kolo 
konverzační soutěže v anglickém jazyce. Stejně tak Anna Kašíková z tercie zabodovala 
v několika soutěžích v angličtině a v matematice. Blanka Rousová z kvarty byla druhá 
v krajském kole v konverzační soutěži v ruském jazyce.   
 
Také v dějepisných soutěžích se bodovalo, v Dějepisné soutěži gymnázií ČR a SR náš tým 
ve složení Eva Černá (kvarta), Anežka Miškovská (kvinta) a Anna Tomšíková (2. B) získal 
1. místo a zajistil si postup do česko-slovenského finále. Jakub Láznička postoupil do 
krajského kola recitační soutěže a Martina Coufalová ze sexty nás reprezentovala 
v celostátním kole recitační soutěže Wolkerův Prostějov. 
 
Zapomenout nesmíme ani na sportovní úspěchy naší školy, zejména zásluhou týmu 
házenkářů, kteří vybojovali stříbrné medaile v Mistrovství ČR.   
Za zmínku stojí i výborné výsledky v kurzech CTM, do nichž se zapojilo 13 studentů a Ondřej 
Mašek z kvinty zvládl dokonce dva a oba velmi úspěšně. 
 
Máme radost i z toho, že několik studenů složilo mezinárodní jazykové zkoušky a pět z 
letošních maturantů se chystá studovat na zahraničních školách.   
Tento výčet není zdaleka kompletní a na podrobnější výsledky za jednotlivé komise se 
můžete podívat v přiloženém přehledu.   
Úspěšní studenti byli oceněni na společném setkání. 
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Vyučující Jméno žáka Třída Umístění Název soutěže 

          

Mgr. Iva 
Burešová Zrzavý Lukáš SEPTIMA 1.m.OK SOČ 

     1.m. KK SOČ 

 Černý Jan SEPTIMA 1.m.OK SOČ 

     1.m. KK SOČ 

     
Mgr. Eva 
Tomášková Černá E. 1.m. KK dějepis. soutěž 

 Tomšíková A. 1.m. KK dějepis. soutěž 

 Miškovská A. 1.m. KK dějepis. soutěž 

 Rousová B. 1.m. OK  recitace 

 Láznička J. 1.m. OK recitace 

 Coufalová M. 1.m. KK recitace 

     
Mgr. Simona 
Kadlčíková Mierva Jáchym SEXTA 2.m. OK programování 

  Mierva Jáchym SEXTA 1.m. OK Matematický klokan 

  Mierva Jáchym SEXTA 3.m. KK programování 

 Černý Jan SEPTIMA 2.m. OK programování 

 Mierva Tobiáš KVARTA 1. m. OK programování 

 Mierva Tobiáš KVARTA 3.m. KK programování 

 Doležalová M.A. KVINTA 3.m. KK matematická olympiáda 

 Kubík Daniel SEKUNDA 2.m. OK Matematický klokan 

 Troubilová Sylvie SEKUNDA 3.m. OK Matematický klokan 

 Troubilová Sylvie SEKUNDA 1.m. OK matematická olympiáda 

 Vosyka Michal SEXTA 2.m. OK Matematický klokan 

 

Cempírková 
Hedvika SEKUNDA 3.m. OK matematická olympiáda 

 Kašíková Anna TERCIE 1.m. OK matematická olympiáda 

 Horká Tereza TERCIE 2.m. OK matematická olympiáda 

         

Mgr. Blanka 
Černá Rousová Blanka KVARTA 2.m. Soutěž v ruském jazyce 

 Giger Nathalie 2.B 3.m. Soutěž v německém jazyce 

 Svobodová Hana SEPTIMA 3.m. OK Olympiáda NJ 

 Sádecká Barbora KVARTA 2.m. OK Olympiáda NJ 
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 Hrnčířová Barbora KVARTA 3.m. OK Olympiáda NJ 

 Pivničková Adéla  SEXTA 2.m. OK Olympiáda NJ 

 Pivničková Adéla  SEXTA 2.m.  Finále řečnické soutěže NJ 

 Pivničková Adéla  SEXTA 1.m. Finále soutěže "Bucherwurm" 

 Fabíková Monika 2.A 2.m. Finále soutěže "Bucherwurm" 

  Smetanová Marie 2.A 2.m.  Finále soutěže "Bucherwurm" 

 Janáčková Lucie KVARTA 3.m. Finále soutěže "Bucherwurm" 

 Černá Eva KVARTA 3.m. Finále soutěže "Bucherwurm" 

 Sádecká Barbora KVARTA 3.m. Finále soutěže "Bucherwurm" 

 Prokopová Eliška KVARTA 3.m. Finále soutěže "Bucherwurm" 

 Černý Jan SEPTIMA 1.m. Finále soutěže "Bystré hlavy" 

     
PhDr. Stráská 
Jitka Marková Tereza TERCIE 1.m. soutěž AJ "My Future" 

 Nedělková Ester TERCIE 1.m. soutěž AJ "My Future" 

 Horká Tereza TERCIE 1.m. soutěž AJ "My Future" 

 Kudláčková Kristýna TERCIE 1.m. soutěž AJ "My Future" 

 Kašíková Anna TERCIE 1.m. soutěž AJ "My Future" 

 Kašíková Anna TERCIE 3.m. OK Soutěž v AJ 

 Kubík Daniel SEKUNDA 1.m. OK Soutěž v AJ 

 Rudelová Zuzana SEXTA 1.m. OK Soutěž v AJ 

 Rudelová Zuzana SEXTA 3.m. KK Soutěž v AJ 

     
Mgr. Paclíková 
Milada Pivničková Adéla SEXTA 2.m. KK  

soutěž "S Vysočinou do 
Evropy" 

Ing. Melicharová 
Lenka Kubíčková Nikol SEPTIMA 3.m. OK SOČ 

 Wasserbauer Jan SEPTIMA 1.m. OK SOČ 

     

Mgr. Bubák  Jiří Kršek Tomáš 4.B 2.m. Mistrovství ČR v házené 

 Hirš Ondřej 4.B 2.m. Mistrovství ČR v házené 

 Grulich Jakub 3.B 2.m. Mistrovství ČR v házené 

 Flajsar Jakub 3.B 2.m. Mistrovství ČR v házené 

 Flajsar Radek 3.B 2.m. Mistrovství ČR v házené 

 Parolly Andrej 2.A 2.m. Mistrovství ČR v házené 

 Mareček Tomáš 2.A 2.m. Mistrovství ČR v házené 
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 Ševčík Jan  2.B 2.m. Mistrovství ČR v házené 

 Mach Jakub SEXTA 2.m. Mistrovství ČR v házené 

 Kršek Marek KVINTA 2.m. Mistrovství ČR v házené 

     

Ing. Kuhn David Mierva Jáchym SEXTA 2.m. OK Přírodovědný klokan 

 Vosyka Michal SEXTA 1.m. OK Přírodovědný klokan 

     
Mgr. Iva 
Burešová Zuzana Rudelová SEPTIMA   

Absolvování AP Psychology v 
ANJ 
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9. NADSTANDARDNÍ AKTIVITY ŠKOLY 
 

9.1 Realizace projektů 

 
V roce 2018 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“ 

 
 Výše finanční podpory dle rozpočtu:    898 021,00 Kč 
 Datum zahájení projektu:       1. 11. 2017 
 Datum ukončení projektu:    30. 10. 2019 
 Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24,00 

 
 
Přehled čerpání šablon na BG k 31.12.2018    
Dotace 898 021,00       
Čerpáno v r. 
2017 19 200,00       
Čerpáno v r. 
2018 377 617,00       

Nedočerpáno 501 204,00       

 

 
 
 
 
 
      

Šablona Rok 2017 Rok 2018 Celkem     

III/2.1 216,96 5 662,76 5 879,72     

III/2.3 1 301,52 36 259,12 37 560,64     

III/2.4 433,84 12 529,04 12 962,88     

III/2.7 364,00 2 184,00 2 548,00     

III/2.8 1 539,04 44 814,24 46 353,28     

III/2.10 5 902,56 119 115,36 125 017,92     

III/2.11 2 303,36 13 820,16 16 123,52     

III/2.13 1 728,32 29 569,92 31 298,24     

III/3.1 4 497,52 104 985,12 109 482,64     

III/4.1 912,88 8 677,28 9 590,16     

celkem 19 200,00 377 617,00 396 817,00     
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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 
Celkový rozpočet projektu:    5 024 022,00 Kč 
Finanční podpora projektu:    90 % 
Datum zahájení projektu:      1. 7. 2016 
Datum ukončení projektu:    31. 12. 2018 
Doba trvání (v měsících):       30 

 
Souhrnné informace o realizaci projektu 
 
Cíl projektu: 
Předmětem projektu je pořízení vybavení robotického centra za účelem zvýšení kvality 
vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích. 
Součástí projektu jsou bezbariérové úpravy a také úpravy veřejného prostranství školy. 
Novým vybavením se žákům umožní využívat při výuce moderních a kvalifikovaných metod 
a přispěje se tím ke zkvalitnění výuky a znalostnímu profilu budoucích absolventů. Díky 
rozšíření přístrojové a technologické základny pořízením nového vybavení učebny, nových 
informačních a komunikačních technologií a softwaru budou žáci motivováni ke studiu a 
rozvoji znalostí a získání přírodovědných kompetencí. 

 
Realizace projektu: 
Projekt je realizačně rozdělen do dvou etap:  
1. etapa     od  r. 2016 (příprava žádosti o dotaci)   do 30.4.2018 

2. etapa  od 1.5.2018    do   31.12.2018 

Realizace projektu byla zahájena podpisem smluv v souvislosti s přípravnými 
projektovými pracemi - zpracování studie proveditelnosti, příprava technické 
dokumentace apod. Mezi další aktivity patří příprava a realizace zadávacích, resp. 
výběrových řízení a následný podpis smlouvy dílo s dodavateli. Během realizace dojde k 
modernizaci dotčených učeben, které zahrnují dílčí stavební práce a primárně pak 
dodávky vybavení dotčených učeben. Dále dojde k realizaci úprav venkovního  
 
prostranství školy. Uzavření všech uvedených aktivit projektu znamená ukončení 
realizace projektu a bude doloženo protokolem o předání a převzetí díla a 
fotodokumentací. Součástí realizace je i umístění povinné publicity v prostorách školy. 
 
Náklady na realizaci projektových aktivit od roku zahájení (2016): 
 
 r. 2016 
Zpracování žádosti o dotaci                                                        24 200,- (vlastní zdroje) 
 
r. 2018 
1. etapa:     Fakturace celkem:      3 802 847,- - Kč 
   Z toho nárok na dotaci (90%):   3 422 562,20 Kč 
   Přijato dne 3.10.2018:   3 400 533,99 Kč 
   Rozdíl                 22 028,21 Kč 
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2. etapa:     Fakturace celkem:      1 036 662,-    Kč 
   Z toho nárok na dotaci (90%):      932 995,80 Kč 
   Přijato dne 14.3.2019:      922 213,80 Kč 
   Rozdíl            10 782,-- Kč 
 
Rozdíly vzniklé v celkové bilanci projektu byly způsobeny nepatrným překročením 
způsobilých výdajů projektu a sankcí za pozdní nahlášení změny při uzavírání etapy. 
 
Celková finanční podpora projektu:   4 322 747,79 Kč 
 
Z toho přijaté fin. prostředky na pořízení investic:  1 284 582,32 Kč 
 
Mezi významné investice pořízení v rámci projektu „ROBOTI“ patří: 
- nákup schodolezu 

- dodávka technických zařízení:   

- robot Breach 2 ks  
- autonomní technické a senzorické bloky 80 ks 
- nákup zařízení konektivity ( server, přístup. body WLAN,…) 
- 3D tiskárna 
- 10 sad – senzorový tester s mechanickou stavbou (lego sestavy) 
- interaktivní dotykový display včetně stojanu 
 
Projekt je v současné době uzavřen, cíle projektu jsou dodrženy. 
 

 
 

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 
Celkový rozpočet projektu:    19 756 401,00 
Datum zahájení projektu:        1. 1. 2017 
Datum ukončení projektu:     31. 3. 2019 
Doba trvání (v měsících):         27 
 
 
Souhrnné informace o realizaci projektu 
 
Hlavním cílem projektu je vybudování infrastruktury a zvýšení kvality vzdělávání 
v oblasti neformálního, zájmového a celoživotního vzdělávání rekonstrukcí a 
stavebními úpravami  ve 4. patře budovy B. 
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. 
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Realizace projektu: 
Projekt je realizačně rozdělen do dvou etap:  
1. etapa     od  1.1.2017 (přípravná fáze projektu) do 30.11.2018 

   realizace projektu od přijetí žádosti dne 21.3.2018 
2. etapa od 1.12.2018    do31.3.2019 

Náklady na realizaci projektových aktivit: 
 
 r. 2017 
Zpracování studie proveditelnosti                                20 570,- Kč  (vlastní zdroje) 
 
r. 2018 
1. etapa:      Fakturace celkem:      17 738 001,--  Kč 
   Z toho nárok na dotaci (90%):   15 964 200,90 Kč 
   Přijato dne 28.2.2019:   15 937 665,03 Kč 
   Rozdíl            26 535,87  Kč 
Vzniklý rozdíl je vyčíslení nákladů na zhotovení dveří výtahu ve 3. NP budovy, tento 
náklad klasifikován jako nezpůsobilý výdaj projektu (budou zbudovány na vlastní 
náklady). 
 
2. etapa:      Fakturace celkem:      1 991 831,--  Kč 
   Z toho nárok na dotaci (90%):   1 792 647,90 Kč 
   Přijato dne 15.7.2019:   1 792 647,90 Kč 
   Rozdíl                      0,-   Kč 
Závěr: 
Úspěšnost tohoto projektu je téměř 100 %, pouze část nákladů na zbudování dveří 
výtahu ve 3.NP byla klasifikována jako nezpůsobilý výdaj projektu. 
 
Celková finanční podpora projektu:   17 730 312,93  Kč 
 
Z toho přijaté fin. prostředky na pořízení investic:             12 402 663,93 Kč 
  - náklady na stavbu:        8 613 045,63 Kč 
  - ostatní investice:           3 789 618,30 Kč 
 
Mezi významné investice pořízené v rámci projektu „NEFORM.“ patří: 
1. STAVEBNÍ  ÚPRAVY  

Došlo ke kompletní stavební úpravě 4.NP budovy B. 
2. POŘÍZENÍ OSTATNÍHO VYBAVENÍ K ODBORNÉ  VÝUCE 

V rámci projektu bylo nakoupeno vybavení odborných učeben (přírodovědné učebny, 
jazykové, multimediální, IT učebny a digitální učebny 
Projekt je v současné době uzavřen, cíle projektu jsou dodrženy. 
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c) Příspěvek z programu Renovabis na rok 2017/18 

 

Evidenční číslo projektu:  310/2017 
Název projektu:   Spoluúčast na projektu EU v programu IROP 
Datum schválení:   1.12.2017 
Finanční podpora:   70 000,- Kč 
Termín realizace:   do 30.6.2018 
 
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. Práce s tímto zařízení bude implementována do výuky fyziky, 
biologie a chemie, což povede k rozvoji klíčových kompetencí žáků gymnázia a jejich 
následnému zvýšení zájmu o studium přírodovědných a technických oborů. 
 

Realizace:  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.    
 
 
 
9.2 Studentský parlament 
 
Školní parlament, složený ze zástupců jednotlivých tříd, si na podzim 2018 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 akce 
Mikuláš na Bigy.  
 
 
 
9.3 Výběr z akcí školy 

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu! 

Nově nabízíme na našem gymnáziu program pro každého z vás. Mezinárodní cena vévody z 
Edinburghu neboli program DofE. Program DofE je celosvětový program neformálního 
vzdělávání pro mladé lidi ve věku od 14 do 24let, 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, a s pomocí dospělého mentora usilují o jejich splnění. Za překonání svých výzev 
získávají Mezinárodní cenu vévody z Edinburghu z rukou významných osobností. Po celém 
světě se programu účastní na 8 milionů studentů. Biskupské gymnázium splnilo podmínky 
pro to, aby se mohlo jako první ve Žďáře nad Sázavou stát místním centrem, které umožní 
studentům, aby se zapojili do tohoto vyjímečného programu. Tím se přidalo ke třem 
institucím Kraje Vysočina, které mohou tento program poskytovat. Někteří z Vás se již 
zapojují, další možná váhají ... Chceš-li se k nám přidat, neváhej mě kontaktovat pro bližší 
informace! 

Mgr. Iva Burešová, koordinátor programu DofE 
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Prague Future Port nás opět pobavil i poučil. 

Návštěva festivalu technologií budoucnosti se stává pravidelnou zářijovou akcí pro studenty 
Bigy, kteří chtějí držet krok s rychle se měnícím světem ICT, VR, AI či elektromobility. První 
žijící kyborg Neil Harbisson nás zasvětil do svých plánů rozšířit lidské smysly o nejméně pět 
daších. Smysl pro sever už má implantovaný v hrudi, smysl pro UV záření čeká na 
miniaturizaci, smysl pro rychlost můžete nosit v naušnici a smysl pro čas vám implantují pod 
kůži kolem dokola vaší hlavy. Ta se promění v živý, čtyřiadvaceti hodinový ciferník, na 
kterém ucítíte, kolik je hodin. I napájení už je vyřešené, vše na bázi termoelektrického jevu. 
Vyzkoušeli jsme i automatické podélné parkování s rukama v kapsách s vozem BMW. Viděli 
jsme všeliké robotické hračky u výrobních linek, 3D tiskárnu betonových lavic, květináčů i 
domů. Virtuální prohlídku nemocnice, virtuální operaci, virtuální mozek, ledvinu nebo srdce. 
Skutečný hráč hrál virtuální hokej a skutečný student řídil virtuální terénní automobil. Oblékli 
jsme si slušivou dámskou neprobodnutelnou bundu a taky nehořlavý župan včetně plynové 
masky jako součást evakuačního balíčku od záchranářů. V průběhu návštěvy průmyslového 
paláce jsme se mohli posilnit i proteinovou stravou budoucnosti - tyčinkami nebo kuličkami z 
cvrččí mouky. Naplněni optimismem a vírou v zářnou vědeckotechnickou budoucnost se 
vracíme do školních lavic a zahajujeme nový školní rok!  

Mgr. Simona Kadlčíková 

  

Za odměnu do Krakova a Osvětimi 

Tři naše studentky oceněny za svou literární práci výletem do Krakova a Osvětimi 

V úterý 9. 4. jsme v brzkých ranních hodinách vyrazily na dvoudenní výlet do Polska, což 
byla odměna za naše literární práce vytvořené na téma holocaust, kterými jsme se zapojily 
do literární soutěže. Kromě nás, tří studentek Biskupského gymnázia, s námi jela jako 
učitelský dozor paní profesorka Tomášková a pan Růžička, který celý výlet organizoval a 
poskytoval nám během něj vždy zajímavý a bohatý výklad.  Celé úterý jsme strávili v 
krásném Krakově. Pan Růžička nám ukázal přeplněné židovské hřbitovy a magické 
synagogy, protože celý náš pobyt byl zaměřený právě na holocaust. Odpoledne jsme 
navštívili krásnou katedrálu vedle hradu Wavel. Vyšli jsme až na starou věž s několika zvony 
a shlíželi jsme na město a obdivovali jaro, které bylo v Polsku už v plném proudu. Naše 
putování po Krakově jsme zakončili výbornou zmrzlinou. Druhý den byl však mnohem 
náročnější. Vydali jsme se totiž do známého koncentračního tábora v Osvětimi. I sluníčko, 
které předešlý den tak hřálo, se schovalo a dodalo naší výpravě na autentičnosti. Když jsme 
procházeli mezi domy, ve kterých se za války tísnilo tolik lidí, nikomu z nás nebylo vůbec do 
smíchu a všechny jsme se jen zaraženě dívaly na tu obrovskou plochu, kterou si ani jedna z 
nás do té doby neuměla ani zdaleka představit. Stát na místě, kde za války krutou smrtí 
umíralo neskutečné množství lidí, pro nás bylo velmi emotivní, nikdo z nás si absolutně 
neumí představit, jaké to pro Židy, kteří se stali obětí tohoto rasistického procesu, muselo být 
strašné. Navzdory tomuto opravdu emotivnímu zážitku jsme si náš zájezd do Polska užily a 
ve středu 10. 4. jsme se kolem osmé hodiny večerní šťastně vrátily domů. Výlet nás v 
mnohém obohatil a všem se nám moc líbil, a to především díky poutavému výkladu pana 
Růžičky.   

Blanka Rousová (kvarta) 



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018/2019 

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM ŹĎÁR NAD SÁZAVOU 
 

Sekunda ve VIDĚ 

VIDA je to jedno z míst, kam pravidelně naši žáci jezdí objevovat přírodovědné zákonitosti. 

VIDA! science centrum je zábavní vědecký park pro popularizaci a podporu vědy v Brně se 
stálou interaktivní expozicí, která představuje desítky vědeckých fenoménů ve čtyřech 
základních oblastech – Planeta, Civilizace, Člověk a Mikrosvět. Oblíbený program 
"Vynálezci" absolvovali žáci sekundy.  

 

Meeting 2019 

Studentská konference s úspěšnými zaplnila školu 

Velké množství studentů, jejich rodičů a dalších návštěvníků z celé České republiky, přilákal 
již 4. ročník studentské konference Meeting 2019, která se konala 9.2.v prostorách 
Biskupského gymnázia. Zájem účastníků několikanásobně převyšoval počet volných míst. A 
není se co divit. Se svým životním příběhem, životní filozofií a zkušenostmi vystoupili: 
Senátor prof. Jiří Drahoš, předsedkyně Akademie věd ČR prof. Eva Zažímalová, moderátor 
České televize Ing. Daniel Stach, beatboxer Ondřej Havlík (EnDru), youtuber Karel Kovář  

 

(Kovy), podnikatel a dobromuž z Brna Libor Hoření a kněz Jan Hanák. Být v sobotu 
dobrovolně 9 hodin ve škole? U nás na BiGy to díky takto zajímavému programu jde. A 
hlavně nás to baví! 

Mgr. Iva Burešová, Libor Havlík, Miroslav Boček, Jindřich Doležal, Lukáš Zrzavý 

 

Anglie a jižní Wales 

Školní poznávací exkurze 

Letošní školní výprava za poznáním se uskutečnila v 2. květnovém týdnu a celkem 46 
studentů z Biskupského gymnázia a Střední školy gastronomické navštívilo Belgii, Anglii a 
jižní Wales. Ze Žďáru nad Sázavou jsme se večerním přejezdem přes Německo přesunuli 
nejprve do Belgie, kde jsme si prohlédli Atomium, symbol mezinárodní výstavy EXPO 58 a 
známou turistickou dominantu Bruselu. Poté jsme zamířili do půvabného města Bruggy, kde 
jsme se prošli historickým jádrem, ochutnali lahodnou belgickou čokoládu a projeli se lodí po 
vyhlášených říčních kanálech, které připomínají italské Benátky… Druhý den jsme se časně 
ráno nalodili na trajekt ve francouzském Calais a šťastně se přeplavili do anglického Doveru. 
Z přístavu jsme zamířili rovnou do Windsoru, královského města na Temži, kde byl naším 
cílem slavný hrad Windsor, největší hradní komplex ve Velké Británii a již po staletí 
nejvýznamnější venkovské sídlo britských panovníků. Navštívili jsme královské komnaty, 
kapli sv. Jiří, proslulé windsorské zahrady a malebné okolní uličky. Odpoledne jsme si 
zpestřili výletem na anglický venkov a prošli se po pohádkovém Avebury, největším 
kamenném kruhu v Británii z 3. tisíciletí př.n.l., který je součástí rozsáhlého prehistorického 
osídlení a je zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO.Další den ráno jsme odjeli do  
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městečka Glastonbury v hrabství Somerset, které znají milovníci slavného hudebního 
festivalu. Následující den byl vyhrazen pro Wales… Navštívili jsme starobylý hrad Chepstow 
Castle na útesech nad řekou Wye, který v 11. století po svém vítězném tažení do Anglie 
nechal postavit Vilém Dobyvatel. Bylo to pro něj opravdu výhodné strategické místo - stačilo 
překročit řeku a ocitli jste se zase v Anglii. To jsme si samozřejmě také několikrát vyzkoušeli 
:-) Z waleského venkova jsme zamířili rovnou do Cardiffu, hlavního města Walesu. Zde jsme 
se pokochali středověkým hradem, prošli se kolem viktoriánských nákupních arkád a užili si 
letní přímořskou atmosféru v zátoce Cardiff Bay…Poslední den jsme se rozloučili 
s malebným Bath a vyrazili do Londýna. V hlavním městě Anglie jsme se prošli kolem 
Buckinghamského paláce a Westminster Abbey, nakrmili veverky v St. James´s Park a 
podívali se na Big Ben a budovy britského parlamentu. Na Trafalgar Square si někteří vylezli 
na obří lvy u sloupu admirála Nelsona, a pak jsme všichni přes náměstí Leicester Square, 
kde se konají filmové premiéry, přeběhli do slavné Covent Garden, kde jsme si za hudebního 
doprovodu dalších „buskers“ odpočinuli a posilnili se na další cestu, tentokrát na jižní břeh 
řeky Temže.  

J. Řetická, L. Výmola, J. David            
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10. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 
 
Přijímací zkoušky na Biskupském gymnáziu proběhly v roce 2019 v termínech závazných 
pro střední školy v České republice:   
1. termín - 12. 4. – čtyřleté gymnázium, 16. 4. – osmileté gymnázium;  
2. termín – 15. 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. Proběhnou 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 bude prospěch uchazeče na ZŠ v 1. a ve 2. pololetí 8. ročníku a v 1. 
pololetí 9. ročníku ve všech předmětech. Za každou chvalitebnou bude odečten od 
nejvyššího možného počtu bodů (20 bodů) 1 bod, za každou dobrou budou odečteny 
2 body. Pokud uchazeč bude z jakéhokoli předmětu hodnocen horší známkou než 
dobrou, nezíská 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 znamená, že uchazeč nesplnil kritéria pro přijetí 
ke studiu.  
 

d) Uchazeči budou 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 bude uchazeči přidělen 1 bod.  
Umístění v soutěžích je nutno doložit nejpozději v den konání přijímací zkoušky kopií 
diplomu nebo výsledkovou listinou. (Oba dokumenty budou potvrzeny ZŠ, ZUŠ nebo 
sportovním klubem.) 
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.   
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Při rovnosti bodů budou pro stanovení pořadí rozhodovat 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. 

 
Kritéria přijímacího řízení (osmileté studium) 
 

a)   Jednotné testy: 
Státní přijímací zkoušky na střední školy jsou organizovány Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy. Proběhnou 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. (20 bodů) 
 

c)   Hodnocení předchozího vzdělávání: 
Hodnocen bude prospěch uchazeče na ZŠ v 1. a ve 2. pololetí 4. ročníku a v 1. 
pololetí 5. ročníku ve všech předmětech. Za každou chvalitebnou budou odečteny od 
nejvyššího možného počtu bodů (30 bodů) 2 body, za každou dobrou budou 
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 znamená, že uchazeč nesplnil kritéria pro přijetí 
ke studiu.  
 

d)   Uchazeči budou 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 bod za 3. místo v okresním kole 
Za umístění na prvních třech místech v krajských a celostátních kolech uměleckých a 
sportovních soutěží bude uchazeči přidělen 1 bod.  
Umístění v soutěžích je nutno doložit nejpozději v den konání přijímací zkoušky kopií 
diplomu nebo výsledkovou listinou. (Oba dokumenty budou potvrzeny ZŠ, ZUŠ nebo 
sportovním klubem.) 
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 budou pro stanovení pořadí rozhodovat 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: 91 
celkem nastoupilo: 48 

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

celkem uchazečů: 65 
celkem nastoupilo: 30 
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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. 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.   
V letošním školním roce mohlo 16 žáků a studentů rozvíjet své sportovní a jazykové nadání 
podle IVP. Všechny individuální plány splnily svůj účel, žáci splnili podmínky k uzavření 
hodnocení daných ročníků a postoupili do dalších ročníků.  
Podpora žáků, kteří se zapojili do aktivit nad rámec vyučování (např. studijní volno před 
závěrečnými zkouškami, odložení zkoušení v běžných vyučovacích hodinách, individuální 
konzultace).  
S koncem prvního pololetí byl uzavřen projekt práce s nadaným (celkem 20 žáků). Všichni byli 
osloveni a byla jim nabídnuta další spolupráce. Této možnosti za podpory rodičů využilo 11 
žáků. Ti prošli kontrolním vyšetřením, které prokázalo smysluplnost nadstandardního přístupu 
k nadaným a mimořádně nadaným žákům.  
Svou pozornost jsme zaměřili na vyhledávání nadaných a mimořádně nadaných žáků v primě 
a sekundě (tam vidíme nový potenciál). V primě byl zájem až příliš velký – proto testování 
proběhne ve dvou fázích (první fáze proběhla v květnu – nadání nebylo potvrzeno u všech 
žáků; druhá fáze proběhne na podzim školního roku 2019/2020). Na konci školního roku jsme 
hodnotili i práci s mimořádně nadanými, jejichž výuka probíhá individuálně či v malých 
skupinách.  
 
 
Práce s žáky se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním 
Žáci se specifickými vzdělávacími potřebami jsou žáci se zdravotním postižením, zdravotním 
znevýhodněním nebo se sociálním znevýhodněním. Pro jejich vzdělávání hledáme vhodné 
formy a metody výuky odpovídající jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, vytváříme 
nezbytné podmínky pro jejich vzdělávání. Ve školním roce 2018/2019 pomáhali žákům ve 
studiu 2 asistenti pedagoga. Studenti mají možnost z opodstatněných důvodů zažádat o IVP. 
Na doporučení školských poradenských zařízení jsme v rámci inkluze pracovali se čtyřmi žáky 
a studenty, kterým byla stanovena podpůrná opatření 3. stupně (ADHD, Aspergerův syndrom, 
tělesné postižení). Byly jim poskytnuty kompenzační pomůcky (odborné knihy, notebook,  
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speciální lavice atd.) určené ŠPZ. Těmto žákům pomáhaly i asistentky pedagoga, byl jim 
vypracovaný IVP - ten kontrovaly pracovnice ŠPZ.  
Na základě žádosti rodičů nebo zletilých studentů jsme dále vypracovali za první i druhé 
pololetí 11 individuálních vzdělávacích plánů (SPU, dlouhodobé zdravotní potíže). Ve výuce i 
mimo ni jsme uplatňovali individuální přístup. Žáci měli možnost využívat elektronické 
učebnice.  

 
 
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. 
V průběhu školního roku probíhala spolupráce s PPP Vysočina (pobočka Žďár nad Sázavou), 
s nízkoprahovým centrem Ponorka -  zařízením pro děti a mládež, jejímž posláním je zajišťovat 
pomoc a podporu dospívajícím ve Žďáře nad Sázavou, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci 
nebo jsou jí ohrožení, a přispívat ke zlepšení kvality jejich života a s kontaktním a poradenským 
centrem v oblasti drogové problematiky SPEKTRUM. 
Studenti 2. a 3. ročníků se zúčastnili přednášky „Co dělat, když se drogy připletou do života…“ 
(organizovaná kontaktním centrem Spektrum). Cílem programu bylo seznámení studentů o 
službách Kontaktního centra a terénního programu. Studentům byl nabídnut prostor pro 
zodpovězení dotazů týkajících se nelegálních návykových látek.  
Pro žáky tercie a kvarty byl uspořádán program „Dvě strany mince“ (organizován 
nízkoprahovým centrem Ponorka), který cílil na zopakování a prohloubení znalostí z oblasti 
legálních drog, podání bližších informací o nelegálních drogách a dalších rizikových formách 
závislostí. V rámci bloku se žáci zamýšleli nad tím, proč lidé užívají/odmítají drogy, jaké jsou 
negativní dopady závislostního chování na život člověka v oblasti jeho zdraví, ale také v oblasti 
sociálních vztahů (rodina, přátelé, práce atd.). Cílem bloku bylo podpořit vytvoření či upevnění 
negativního postoje k užívání návykových látek. 
Po žáky primy byl uspořádán blok „Vítej ve virtuální realitě“ (organizován nízkoprahovým 
centrem Ponorka). Blok se věnoval tématu online světa a bytí v něm. V rámci programu se 
žáci zamýšleli nad tím, jaké nástrahy na ně mohou v prostředí online světa čekat, jak se chovat 
na internetu bezpečně, jaké údaje o sobě na internetu sdělovat nebo jak může pohyb na 
internetu ovlivnit i náš reálný život.  
Během celého školního roku metodička prevence spolupracovala také s PhDr. Ivanou 
Bernardovou (KPPP Praha-Karlín). Společně s ní a výchovnou poradkyní řešila vzdělávání 
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, spolupracovala při vytváření podkladů pro 
profesní zaměření studentů druhých ročníků (výběr seminářů pro třetí ročník) a studentů 
maturitních ročníků (výběr vysoké školy), konzultovala náplň práce asistentů pedagoga.  
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13. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH 
PRACOVNÍKŮ 
 
 

název vzdělávací aktivity počet pedagogů 

Oxford UP, Tools in the Clasroom 6 

Realizace malých projetků Dunaj-Vltava 1 

Kurz AJ (English Centre Brno) 1 

Etwinning pro pokročilé 1 

Metodický seminář RJ 1 

Dobrovolnictví 1 

Školení hodnotitelů PP ČJL SMZ 2 

Poruchy autistického spektra – asistence u 
osob s Aspergeorvým syndromem 

1 

Autismus na Vysočině 1 

Problematika závislostí na školách 1 

Školení k SMZ (zadavatel. hodnotitel ÚZ) 1 

 
14. ZAHRANIČNÍ LEKTOŘI 
 
Ve školním roce 2018/2019 pracovali na naší škole tito zahraniční lektoři: 
Barbara Bresslau – německý jazyk 
Irmgard Šíma – německý jazyk 
Tatjana Zaňko – ruský jazyk 
Jean Griffon – francouzský jazyk 
Janet Wingate – anglický jazyk 
Noah Krause – anglický jazyk 
Thomas Hunt – anglický jazyk 
Irene Calvo – anglický jazyk 
Richard Caneger – anglický jazyk 
Irene Calvo – španělský jazyk 
 
 
 

15. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI 
 
Ve školním roce 2018/2019 proběhlo na Biskupském gymnáziu výběrové zjišťování výsledků 
žáků. Jednalo se o přírodovědnou gramotnost (kvarta).  
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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 2018/19 Biskupské gymnázium 

září     

3.9.2018 PO zahájení školního roku  

5. - 7. 9. 2018 ST-PÁ seznamovací kurz 1.ročník 

10. - 11. 9. 2018 PO-ÚT seznamovací kurz prima 

10. - 11. 9. 2018 PO-ÚT seznamovací kurz kvinta 

12. - 14. 9 .2018 ST-PÁ výlety 4. ročník 

12.9.2018 ST exkurze tercie + 2. A - Havlíčkova Borová + Havlíčkův Brod 

12.9.2018 ST slavnostní předání certifikátů CTM 

12.9.2018 ST slavnostní předání cambridgeských certifikátů 

14.9.2018 PÁ srovnávací testy 1. ročník 

17.9.2018 PO školení BOZP žáci 8:00-10:00  zaměstnanci následně 

17. - 21. 9. 2018 PO-PÁ kurz AJ s rodilým mluvčím pro 1. ročníky 

26.9.2018 ČT slavnostní mše na Zelené hoře - vysvěcení sochy Madony - dar J. Vlažný 

21.9.2018 PÁ exkurze do Rakouského institutu a Francouzské aliance v Brně 

26.9.2018 PO Mezinárodní den evropských jazyků - prezentace pro NG 

25.9.2018 ÚT anglické divadlo One Day in London pro NG a VG 

28.9.2018 PÁ státní svátek-Den české státnosti 

říjen     

12.10.2018 PÁ maturitní generálka 

10.10.2018 ST přírodovědný klokan 

11.10.2018 ČT Divadélko bří Čapků - 4.A, 4.B, oktáva, kvarta - div. předst. ve škole 

12.10.2018 PÁ exkurze do Senátu a poslanecké sněmovny (kvinta a 1.B) 

15.10.2018 PO Projektový den druhých cizích jazyků NG 

17.10.2018 ST 
17:00 slavnostní mše svatá k výročí 25 let založení školy 19:00 galerijní 
večer 

18.10.2018 ČT Den vědců   16:00 galavečer 

20.10.2018 SO 15:00 - 17:00 den otevřených dveří - Bigy meeting 

20.10.2018 SO Výroční absolventský ples 

23. -24. 10. 2018 ÚT,ST AV ČR - Bratislava - seminář pro talentované 

24.10.2018 ÚT 17:00 duchovní program, Laudato si 

25.10.2018 ČT 
den otevřených dveří - den cizích jazyků, duchovní program - přednášky,                         
19:00 Jam session 

    přednáška o vzniku Československa (3.B, septima) 

26.10.2018  PÁ anglické divadlo v Pardubicích Pygmalion 

    přednáška Poradenských center pro studium v zahraničí 

28.10.2018 NE státní svátek - Den vzniku samostatného čs. státu 

29. a 30.10. 
2018 PO-ÚT 

podzimní prázdniny 

listopad     

    MEINDL- přednáška pro ZŠ a veřejnost - listopad 

5. 11. - 9. 11. 
2018 PO-PÁ Bobřík informatiky 

5. 11. - 11.11. 
2018 PO-NE Týden vědy a techniky AV ČR 
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8.11.2018 ČT Festival vzdělávání a den otevřených dveří  

9.11.2018 PÁ uzávěrka známek do 12:00 

12.11.2018 PO pedagogická rada, rodičovské schůzky 

13.11.2018 ÚT rodičovské schůzky 

15.11.2018 ČT setkání církevních škol ČR  

17.11.2018 SO státní svátek-Den boje za svobodu a demokracii 

21. - 22.11. 2018 ST-ČT Dějepisná soutěž pro gymnázia Cheb 

21.11.2018 ST den otevřených dveří - přednáška V zajetí multimedií a robotů 

prosinec     

    100 vědců do škol - přednášky pro talentované 

4.12.2018 ÚT 
Předvánoční přehlídka cizojazyčné literatury a poezie pro NG a 1. ročník 
VG 

5.12.2018 ST exkurze do španělského Instituto Cervantes 

    exkurze do Kafkova muzea - Praha (3.B + septima) 

18.12.2018 ÚT Živý betlém  

19.12.2018 ST adventní akademie 

21.12.2018 PÁ vánoční turnaj vyšší gymnázium 

22.12. - 2.1.2019 SO-ST vánoční prázdniny 

leden     

3.1.2019 ČT zahájení výuky po prázdninách 

    přednáška ke Dni obětí holocaustu (3.B + septima) 

9.1.2019 ST mše svatá v kostele sv. Prokopa 

    lyžařský kurz sekunda 

9.1.2019 ST den otevřených dveří , rodičovské schůzky nižší gym. 

11.1.2019 PÁ ples školy 

25.1.2019 PÁ uzávěrka známek do 12:00 

28.1.2019 PO pedagogická rada 

31.1.2019 ČT ukončení vyučování v prvním pololetí - vydání vysvědčení 

únor     

1.2.2019 PÁ pololetní prázdniny 

9.2.2019 SO Meeting 2019 

    cambridgeské zkoušky nanečisto  pro VG ZC Britské Rady VŠP Jihlava 

březen     

4. -10. 3. 2019 PO-NE jarní prázdniny 

    lyžařský a snow kurz kvinta a 1. B 

    přednáška o vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava (3.B + septima)  

11.3. - 15.3. 
2019 PO-PÁ kurz AJ s rodilým mluvčím pro NG 

6.3.2019 ST Popeleční středa 

22.3.2019 PÁ Matematický klokan 

    cambridgeské zkoušky nanečisto pro NG 

duben     

    100 vědců do škol - přednášky pro talentované 

    jazykový kurz s rodilým mluvčím v německém jazyce 

    exkurze kvarta JE Dukovany a VE Dalešice 

16.4.2019 ÚT Pašijová hra 

16.4.2019 ÚT uzávěrka známek do 12:00 

17.4.2019 ST pedagogická rada 

18.4.2019 ČT velikonoční prázdniny 

19.4.2019 PÁ státní svátek- Velký pátek 
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22.4.2019 PO Velikonoční pondělí 

24.4.2019 ST rodičovské schůzky 

24.4.2019 ST velikonoční mše svata 

12. -17. 4. 2019   přijímací zkouška  

    jednodenní bio-zem exkurze pro první ročníky v době přijímacích zkoušek 

    přednáška o vyhlazení Ležáků (kvarta) 

    anglické divadlo v Pardubicích 

květen     

1.5.2019 PÁ státní svátek- Svátek práce 

8.5.2019 PÁ státní svátek - Den vítězství  

8. -14. 5. 2019 ST-ÚT školní zájezd do anglického Walesu 

    bio-zem exkurze pro třetí ročníky bio semináře, trvání tři dny 

      

27.5.2019 PO výstupní testy kvarta 

červen     

    exkurze do Amerického centra v Praze 

    exkurze do Židovského muzea - Brno (tercie) 

    den se Shakespearem (1.B, kvinta) 

    organizace zájezdu do Švýcarska září 2018 

13.6.2019 ČT uzávěrka známek 

14.6.2019 PÁ pedagogická rada 

17. 6. - 22. 6. 
2019 PO-SO sportovní cyklistický kurz septima 3. B 

17. 6. - 21. 6. 
2019 PO-PÁ školní výlety 

    Média a my (2.A, 2.B, sexta) 

20.6.2019 ČT slavnostní vyřazení kvarty  

24.6.2019 PO ocenění studentů  

25.6.2019 ÚT Bigyfest  

26.6.2019 ST mše svatá k ukončení školního roku 

28.6.2019 PÁ ukončení školního roku, vydání vysvědčení 

29.6.2019 SO-NE hlavní prázdniny 

2.9.2019 PO zahájení školního roku 2016/2017 

      

Maturitní režim 

12.10.2018 PÁ maturitní generálka 

16.11.2018 PÁ odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce 

2. - 30. 4. 2019   předmaturitní režim 

25.4.2019 ČT uzavření známek maturantů 

26.4.2019 PÁ pedagogická rada 

30.4.2019 ÚT vydání vysvědčení 

2 .-15. 5. 2019   didaktické testy a písemné maturitní práce 

16.5.2019 ČT ústní maturitní zkoušky 

30.5.2019 ČT slavnostní vyřazení Barborka 16:30  

  

Přijímací zkoušky 

31.1.2019   vyhlášení kritérií přijímacího řízení 

únor - březen   přípravné kurzy k přijímacím zkouškám 

1.3.2019   nejzazší termín odevzdání přihlášek ke studiu 

12. - 26. 4. 2019   jednotné přijímací zkoušky  
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