
The Bigy
Motivace a vlastní píle jsou  

nejlepšími prostředky nejen 
 k výbornému studiu na BIGY,  

ale i k úspěchu v jakémkoli  
oboru. Jedinec, který je pohodlný a v životě chce mít vše  

„za hubičku“, určitě nepůjde k přijímacím zkouškám na gymnázium.  
To, že jsi tady, sedíš v lavici a s jistou dávkou nervozity čekáš  

na otázky z matematiky, českého jazyka i na všetečné otázky položené  
v testu studijních předpokladů, svědčí o tvých schopnostech.  

Vím, jak se cítíš, protože jsem byl před rokem na tvém místě.  
Nemusíš se obávat.

Naše škola je přátelská ke všem, kteří mají chuť projevit se v určitém  
oboru. A mohu ti s jistotou říci, že jedinců, kteří bezvadně zvládají  

matematiku, jazyky, zároveň vynikají v chemii, fyzice i biologii a ještě  
se zapojují do recitačních a hudebních soutěží, k tomu hrají házenou či provozují jiný 

sport, je jako šafránu. Stačí, když si půjdeš za svými sny pouze určitým směrem. 

Držím ti palce, ať zvládneš svůj první krok na cestě za úspěchem, za pohodovým 
studiem, za skvělými kamarády a za inspirujícími setkáními,  

které ti BIGY zprostředkuje.

BIGY tě zaujme i pestrým životem mimo tradiční výuku. V rámci Škol-
ního klubu a  Střediska volného času nabízí velké množství kroužků 
a  mimoškolních aktivit. V  tomto školním roce je pro studenty otevřeno 
28 kroužků, v  nichž se mohou věnovat nejrůznějším aktivitám, dělat to,  
co je baví a rozšiřovat své obzory. Aktuálně nabízíme tyto kroužky: jazykové, 
přírodovědné, sportovní, gastronomické, létání s  drony, lego a  robotika, škol-
ní časopis, foto-video ateliér a 3D tisk. Pokud to navíc zvládneš časově, chodit 
můžeš klidně do všech. Nikdy nevíš, kdy se ti třeba 3D tisk bude hodit, protože  
i my jsme se hned zkraje pandemie koronaviru zapojili do výroby ochranných štítů.

Všem studentům a  jejich rodičům, svým přátelům, podporovatelům i kole-
gům. Děkuje za mimořádné nasazení při šití ochranných roušek, za bez-

prostřední pomoc starším lidem, za výrobu ochranných štítů, za duchovní 
podporu, za vzájemnou pomoc a toleranci! Zvláštní poděkování také pa-

tří absolventům Bigy, kteří vdechli nový život našim třem 3D tiskárnám 
a rozběhli výrobu ochranných pomůcek pro personál v nemocnicích. 

Jiní absolventi tyto pomůcky sami využili - nastoupili do služby do 
„korona stanů“ či na jiná pracoviště, kde jich bylo třeba... Rozběhl 

se proces, který nemá obdoby!

Současný globální svět je velmi rychlý a kdo má vize a nová ře-
šení, získává cennou výhodu. Bigy tuto zásadu ctí. Naši vy-

učující se v době domácí karantény bleskově přizpůsobili 
výuce na dálku. Kladli ještě větší důraz na individuální 

přístup ke studentům, začali intenzivněji využívat svo-
je elektronické učebnice (více jak 150 titulů), kreativ-

ně přizpůsobili situaci způsob a obsah vzdělávání.

Velice nás potěšili naši studenti, jejich schop-
nost pracovat v nových podmínkách, vzájem-

ně kooperovat, orientovat se v moři informa-
cí, analyzovat různé zdroje, objevovat nové 

zákonitosti či postupy – to vše přineslo 
větší námahu, ale zároveň efektivnější 

práci a  v  mnoha případech i  velmi 
dobré výsledky!                                                                                                                         

Tým Bigy

BIGY DĚKUJE

ŠKOLNÍ KLUB

A ještě mnohem více najdete na našem webu bigyzr.cz

NEBOJ SE, VĚŘ SI! 



MATEMATIKA 
JAKO SOUČÁST KOMPLEXU  
PŘÍRODOVĚDNĚ-TECHNICKÉHO VZDĚLÁNÍ
Již sedm let vyučujeme na Biskupském gymnáziu podle moderní 
koncepce vzdělání, která je založena na několika principech. 

PRINCIP PRVNÍ. Je prokázáno, že frontální výuka, tak zakořeně-
ná v českém školství, je velmi málo účinná. Proto ji nahrazujeme 
účinnějším kooperativním učením žáků v malých skupinách. Na 
nižším gymnáziu vyučujeme matematiku v maximálně šestnác-
tičlenných skupinách. 

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

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

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

PRINCIP PÁTÝ. Matematika je pilířem přírodních i technických 
věd. Uvědomujeme si, že matematika je úzce propojená s obory, 
které hýbou dnešním světem. S informatikou, s robotikou, gene-
tikou a mnoha dalšími. Proto využíváme projektové výuky s od-
borníky z jiných oborů. 

CENTRUM  
PRO TALENTOVANOU MLÁDEŽ
„Kurzy Centra pro talentovanou mládež AP Computer 
Science Principles a Procedural Programming mi dávají 
šanci si rozšířit nejen znalosti, ale i anglickou slovní zá-
sobu v  určitém oboru. Výuka probíhá následujícím způ-
sobem: pročtu si učivo jedné kapitoly (články, videa, in-
fografika, kvízy, ...), které následně zpracuji buď formou 
nějakého projektu, nebo krátkého testu. V kurzu se také 
nachází testy za celé kapitoly/skupiny kapitol. Je super, 
že si takhle můžu na vlastní kůži vyzkoušet, 
jestli mi tato oblast studia sedí a zda-li se jí 
chci v  budoucnu věnovat. Studium s  CTM 
bych všem rozhodně doporučil, pomohlo mi 
najít si svou vlastní cestu a rozhodně to není 
zkušenost k zahození,“ říká student sexty On-
dřej Mašek, který AP zkoušku může přetavit 
v mimořádné body při přijímacích zkouškách 
na prestižních VŠ.

 ADVENTNÍ JARMARK  
SPOJIL BIGY 
Listopadový den otevřených dveří ozvláštnil premiérový Advent-
ní jarmark. Charitativní projekt podpořil misie v Paraguayi a re-
konstrukci školní kaple částkou 73 220 korun. O co se jedna-
lo? Jednotlivé třídy si za pomoci svých třídních učitelů rozložily 
v prostorách jídelny stánky s výrobky, které vytvořili studenti sami 
nebo společně se svými rodiči. Adventní jarmark přišlo podpo-
řit velké množství návštěvníků, kteří nakoupili drobné dárky pro 
sebe a své blízké. V prostorách nové kavárny poseděli u šálku 

kvalitní kávy, vý-
borných zákus-
ků a  užili si pří-
jemné už skoro 
adventní odpo-
ledne.

Máme velkou radost, že naše moderní kon-
cepce výuky matematiky doopravdy funguje. 
Jak to poznáme? Naši studenti se pravidelně 
umísťují na nejvyšších stupních matematic-
kých, informatických i přírodovědných soutěží.



 MEETING 2020   
INSPIRUJÍCÍ HOSTÉ

Mimořádná akce na Vysočině se opět vydařila. 

Setkání s významnými hosty se letos konalo už popáté. Meetiing  
pravidelně nabízí možnost přímé konfrontace s úspěšnými lidmi, 
kteří se snaží předat své know-how studentům BIGY. Na setkání 

s youtuberem Kovym, kandidátem na prezidenta Jiřím Drahošem 
nebo legendárním astronomem Jiřím Grygarem v únoru navázali 

známý psychiatr Radkin Honzák, Masterchefka 2019 Kristina 
Nemčková, středoškolák roku 2019 Maxim Kozlov a přednosta 

kliniky transplantační chirurgie pražského Ikemu Jiří Froněk. 
Svými životními příběhy opět dokázali nejen motivovat, ale 

i rozesmát. A že byla konference v sobotu? No a? Vždyť 
všechny lístky zmizely během několika dní.ŘEDITEL ZE SILICON VALLEY NA BIGY

Jo, ve škole to prostě žije v průběhu celého roku. Kromě tradič-
ních konferencí či přednášek s významnými hosty se daří díky 
bohatým kontaktům uskutečňovat i  setkání, jejichž realizace by 
mohla připomínat science-fiction. Jedním z nich byl i Giovanni Ia-
chello - host ze Silicon Valley. Tento úspěšný Ital je nejen vynikajícím 
odborníkem, ale navíc velmi příjemným a skromným člověkem, který si 
zcela získal naše sympatie. Na BIGY se během podzimu opět vrátí.

ŠPAČKOVA PREMIÉRA MEZI STUDENTY
Bývalý mluvčí prezidenta republiky Václava Havla a mistr etikety Ladislav Špaček, 
legenda svého oboru, změnil své stereotypy a mimořádně přednášel na střední ško-
le. A přímo u nás! První přednášku o nevšedních zážitcích s českou ikonou sledoval 
zaplněný sál s doslova zatajeným dechem. Bývalý češtinář se proslavil i jako mistr etike-
ty. Jídelna školy se proto proměnila v banket, na němž Ladislav Špaček během čtyřchodo-
vého menu zasvětil své hosty oblečené do společenského oděvu do tajů správného chová-
ní při stolování, komunikace a vybraných způsobů. Základy etikety jsou běžným standardem 
BIGY a  škola na nich ve spolupráci s  Ladislavem Špačkem bude pokračovat 24. 11. 2020.

VÁCLAV MORAVEC, IKONA ČT
Mimořádně zajímavá je spolupráce BIGY s Václavem Moravcem. Během besedy nazvané Otázky ten-
tokrát pro Václava Moravce odpovídal na nejrůznější dotazy studentů. O tom, že ho návštěva na BIGY 
inspirovala, svědčí dvě pozvání do jeho prestižního pořadu FOKUS Václava Moravce. První se uskutečnilo 
přímo v České televizi, druhé, na hradě Karlštejn, narušila pandemie koronaviru. Naši studenti se přesto do 
vysílání dostali, když hned několik jejich dotazů zaznělo v živém vysílání na ČT24.



 
U VOŇAVÉ KÁVY A ČERSTVÝCH DOBROT
Školní přestávka nemusí být jen o přesunu z  jedné učebny do 
druhé. BIGY se nesnaží pouze vzdělávat, naší ambicí je studenty 
spojovat, nabídnout jim přátelské prostředí, ve kterém se budou 
cítit jako doma. Pohodlné pohovky, koberce či křesla a stoly na 
chodbě jsou naší nedílnou součástí. Úzké propojení se Střední 
školou gastronomickou Adolpha Kolpinga navíc nabízí unikátní 
možnost přenést se ze školního prostředí do přízemního oceá-
nu pohody.

Ve dvou kavárnách můžete posedět nad kvalitní kávou, cappuc-
cinem, čajem, limonádami, čerstvými zákusky z naší cukrárny, 
dortíky, ovocnými saláty nebo svačinkami a  pečivem jako od 
maminky. Vše za studentské ceny. K tomu máte na oběd na vý-
běr až tři jídla s polévkou. To vše nabízí moderní gastronomické 
zázemí špičkové kvality.

Atmosféru důvěry nebudujeme jen se studenty. Partnery 
s velkým P jsou pro nás i jejich rodiče, kteří jsou na naší 
škole vždy vítáni. Kromě běžných konzultací v různých 
směrech jim nabízíme i unikátní přednášky, setkání 
a workshopy.

ATMOSFÉRA DŮVĚRY

ÚSPĚCHY  

2019/2020 
Pestrý život na BIGY přináší širokou škálu úspě-
chů. V čem nám dělají studenti radost? Zejména 

tím, že svou každodenní prací a zapálením v daném 
oboru slaví úspěchy na okresních, krajských i celostátních 

kolbištích. A že jde o velmi širokou paletu předmětů! Letošní 
rok poznamenaný nemocí covid-19 sice mnoho soutěží zastavil, 

ale do začátku března jsme toho stihli opravdu dost! 

Děkujeme našim studentům za skvělou reprezentaci školy i našim 
pedagogům za čas a každodenní zapálení pro svůj obor, v němž budoucí 

odborníky dennodenně připravují. 

1. místo na republikovém finále ve stolním tenise dívek do 18 let, postup na MS do Číny

3. místo na republikovém finále v házené chlapců do 18 let

6. místo v celostátním finále překladatelské soutěže Juvenes Translatore, Tadeáš Stránecký

Finále Mezinárodní olympiády v ruštině, Tereza Chmelařová, Eileen Niederlová

1. místo v krajském kole matematické olympiády kategorie A, Michal Vosyka

3. místo v krajském kole matematické olympiády kategorie A, Jáchym Mierva

3. místo v krajské soutěži mladých konstruktérů LEGO ROBOT, David Bořil a Pavel Kvapil

2. místo v krajském kole ve volejbalu dívek SŠ

2. místo v soutěži S Vysočinou do Evropy, Tereza Culková (vyhrála čtrnáctidenní kurz ve Skotsku)

1. až 3. místo v okresním kole přírodovědného klokana, kat. junior

1. až 2. místo v okresním kole přírodovědného klokana, kat. kadet

Postup do celostátního kola v soutěži Bible a my, Anežka Miškovská, Magdaléna Nedělková

A ještě mnohem více najdete na našem webu bigyzr.cz

MEZINÁRODNÍ CENA  
VÉVODY Z EDINBURGHU
DofE je celosvětový program neformálního vzdělávání pro 
lidi ve věku od 14 do 24 let, který založil v roce 1956 britský 
princ Philip, manžel královny Alžběty. Mladí lidé si v něm sta-
novují cíle ve čtyřech základních oblastech, jimiž jsou rozvoj 
talentu, sportovní aktivita, dobrovolnictví a  dobrodružná ex-
pedice. 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 a mnohé firmy ab-
solventy DofE při přijímacích pohovorech zvýhodňují.


