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Studium
 nabízíme studium v osmiletém, šestiletém a čtyřletém cyklu

 v šestiletém studiu navíc i bilingvní česko-španělský cyklus

 v současné době máme velmi dobře propracovaný a ověřený přechod mezi prezenční a 

distanční výukou, používáme jednotnou platformu Google Classroom a Google Meet, všichni 

žáci mají své studentské účty ve školní doméně

 studium je zaměřeno všeobecně, s důrazem na výuku jazyků – povinně se vyučují dva živé

cizí jazyky (angličtina + němčina/španělština/francouzština), samozřejmostí jsou pravidelné 

zahraniční exkurze

 na výuce všech jazyků se podílejí zahraniční lektoři

 žáci mohou v rámci studia skládat mezinárodně uznávané jazykové diplomy, příprava

probíhá v seminářích



Studium

 jsme zkušebním centrem mezinárodních zkoušek v anglickém jazyce (Pretesting Centre 

of Cambridge University), jsme součástí programu Addvantage

 od roku 1992 patříme do sítě škol s rozšířenou výukou německého jazyka, která 

umožňuje získání německého jazykového diplomu (DSD, úroveň B2/C1)

 absolventi šestiletého bilingvního cyklu skládají maturitní zkoušku s platností jak v ČR, 

tak ve Španělsku, umožňující studium na španělských univerzitách

 jazykové diplomy úspěšně skládá každý rok 100-120 našich žáků, což je nejvíce v 

jihočeském kraji

 v anglickém jazyce máme jako škola již třetím rokem nejvíce žáků s certifikátem C1 

v České republice

 matematika a přírodovědné předměty mají dostatečnou hodinovou dotaci,

v posledních letech je u našich žáků patrný výraznější příklon k přírodovědným a

ekonomickým oborům



Studium
 po celou dobu studia vyučujeme religionistiku a křesťanskou etiku, žáci mají možnost

volby, dotace jedna hodina týdně

 v závěrečných dvou ročnících nabízíme širokou škálu volitelných seminářů, které

prohlubují učivo jednotlivých předmětů a výrazně pomáhají v přípravě na úspěšné složení

maturitní zkoušky a přijímacích zkoušek na vysokou školu

o příprava na jazykové certifikáty

o deskriptivní geometrie

o fyzika pro mediky

o žurnalistika

o historický seminář

o religionistika

o základy společenských věd

o geografie, chemie, biologie, fyzika, IVT a další



Úspěšnost absolventů u přijímacích 

zkoušek na vysoké školy

 každoročně u nás maturuje přibližně 120 žáků, kteří se hlásí na vysoké školy 

humanitního i přírodovědného zaměření

 ve školním roce 2019/2020 byli naši absolventi například přijati:

o lékařské fakulty – 16 absolventů

o VŠE – 15 absolventů

o ČVUT – 19 absolventů

o VŠCHT – 7 absolventů

o humanitní obory studuje 22 našich absolventů



Duchovní rozvoj

 podporujeme duchovní rozvoj, který je soustředěn

okolo našeho spirituála a kostela sv. Rodiny

 žáci mají možnost se účastnit pravidelných mší

svatých (Vánoce, Velikonoce, začátek a konec šk. roku, 

mše pro jednotlivé třídy, pro maturanty)

 pořádáme přednášky, společné celoškolní akce (např. 

silvestrovský nebo velkopáteční výstup na Kleť), poutě

 pravidelně během studia organizujeme adaptační

kurzy

 žáci mají možnost se zapojit do charitativních sbírek

 školní spirituál je k dispozici i k osobním hovorům



Pravidelné akce

během studia

 lyžařské kurzy (Rakousko – středisko Taupliz, 

Francie - středisko Vars)

 cyklokurzy – týden na kolech v prvním ročníku

 vysokohorská turistika – týden ve Vysokých

Tatrách

 sportovní kurz – týden v Chorvatsku

 sportovní turnaje (frisbee, florbal)

 zahraniční zájezdy (Velká Británie, Německo, 

Rakousko, Francie, Španělsko)

 každoročně pořádáme letní Bigytábor



Zahraniční pobyty, partnerské školy

SRN

 program příhraniční spolupráce Euregio – gymnázia v Bavorsku
3-4 studenti celoročně

Rakousko

 Gymnasium Herz Jesu, Salzburg – 2 studenti celoročně

 Gymnasium Borg, Bad Leonfelden – 3-5 měsíční pobyty – 5-10 
studentů

 2 gymnázia ve Vídni – 3-5 měsíční pobyty – 5-10 student

USA

 církevní organizace Global Outreach – 1 student celoročně
(působnost ve státech Wisconsin, Nebraska)

 výměnný program s USA a zeměmi Jižní Ameriky (převážně
Brazílie) prostřednictvím Rotary Clubu – 1-2 studenti celoročně



Španělsko

 jsme partnerskou školou IES Gabriel Alonso de Talavera de la Reina

v Toledu

 organizujeme pravidelné krátkodobé pobyty v rámci studia 

bilingvního cyklu

 jsme zapojeni do projektu AISEC a Erasmus+.

 kromě studijních pobytů ve všech jmenovaných zemích probíhají i

další formy spolupráce:

 jde především o návštěvy zahraničních studentů a pedagogů

na našem gymnáziu,

 sportovní utkání,

 společné exkurze,

 výstavy, 

 pěvecká vystoupení atd. 

Zahraniční pobyty, partnerské školy



Učebny

NOVÉ UČEBNY JAZYKŮ

NOVÁ UČEBNA ZEMĚPISU

 výuka probíhá v nových či

zmodernizovaných učebnách



Učebny

NOVÉ UČEBNY VÝPOČETNÍ TECHNIKY

 výuka probíhá v nových či

zmodernizovaných učebnách



Učebny

NOVÁ UČEBNA FYZIKY

 výuka probíhá v nových či

zmodernizovaných učebnách



Učebny

ODBORNÉ UČEBNY PŘÍRODOVĚDNÝCH 

PŘEDMĚTŮ S LABORATOŘEMI

 výuka probíhá v nových či

zmodernizovaných učebnách



Učebny

 v ostatních třídách se 

průběžně provádějí drobné

opravy a výměna podlah, tak

aby prostředí pro výuku bylo

přátelské a motivující



Zázemí školy

 dobře vybavená knihovna, 
půjčujeme i knížky v cizím jazyce

 studovna s Wi-Fi připojením

 bufet a odpočinková zóna

 nově opravený dvorek ve
vnitrobloku

 zrekonstruovaná tělocvična a 
posilovna



Školní jídelna

 máme vlastní kuchyni a školní

jídelnu přímo v budově školy

 nabízíme výběr ze dvou jídel

 žákům ubytovaným v domově 

mládeže připravujeme rovněž

snídaně a večeře



Domov mládeže
 Domov mládeže je součástí školní

budovy a jeho kapacita je 83 lůžek.

 Dvoulůžkové až čtyřlůžkové pokoje

jsou vkusně zařízeny psacími stoly, 

válendami s úložným prostorem a 

uzamykatelnými skříněmi a nočními

stolky – splňují běžný standard současné

doby.

 Nezbytnou součástí domova jsou

klubovny děvčat a chlapců; dvě třetiny

ubytovaných jsou dívky, chlapci mají

vyhrazenou část DM.



Domov mládeže
 Na každém patře se nachází sprchy
a toalety. V 1. patře je kuchyňka
vybavená základním zařízením –
kuchyňská linka, el. sporák, 
mikrovlnka a lednička. Studenti mají
také k dispozici další tři lednice
umístěné na chodbách. K zapůjčení je 
žehlička a žehlicí prkno. 

 Připojení k internetu přes Wi-Fi je v 
ceně za ubytování. Ve vychovatelně je 
možnost tisku a kopírování.

 Z prostor DM je přístup na kůr
nádherně nově
zrekonstruovaného kostela sv. Rodiny. 
Studenti se tak mohou zúčastnit
bohoslužeb, či dalších aktivit v něm
pořádaných, nebo jen tak posedět.



Dům dětí a mládeže, 
Školní klub

 Od školního roku 2019/20 má Bigy vlastní
středisko volného času, tedy možnost
organizovat volnočasové aktivity, díky nimž
mohou žáci trávit smysluplně i čas po 
vyučování se svými kamarády v prostorách
školy a pod vedením odborníků.

 Nabízíme téměř 30 kroužků:

o sportovní (florbal, volejbal, horolezecká
stěna)

o umělecké (sborový zpěv, dramatický
kroužek, fotografický kroužek)

o i další vzdělávací aktivity (ekokroužek, 
čtenářský klub, psychologie).

 Od letošního školního roku nabízíme
kroužek autoškola.



Bigysbor

 Pěvecký sbor Biskupského gymnázia existuje stejně

dlouho jako celá škola, ale název Bigysbor si

studenti zvolili v roce 2009.

 Asi 20 zpěvaček a několik zpěváků se schází každé

úterý v 16:00 v hudebně. Zde secvičují duchovní

písně, ale i nestárnoucí hity popové, rockové, 

swingové a folklórní.

 Bigysbor můžete slyšet během školních bohoslužeb, 

na koncertech v Českých Budějovicích a okolí, 

pravidelných pořadech „Bez vytáček o křesťanství“ 

nebo třeba při každoročním setkání se sbory

spřátelených gymnázií z Pasova a Freistadtu.

 V pěveckých soutěžích se pravidelně umísťuje na

předních místech.



Španělské divadlo 

„Las RATAS“

 Tradice trvá od roku 2007 v rámci španělského 
bilingvního studia.

 Jde o dobrovolný kroužek pro žáky prvního, druhého 
a třetího stupně vyššího gymnázia, kteří mají zájem 
spojit své znalosti španělského jazyka s divadlem. 
Kroužek mimo jiné pomáhá i zlepšit výslovnost, 
intonaci a porozumění jazyku.

 Divadlo se pravidelně účastní národních festivalů 
určených pro divadelní soubory ze všech španělských 
sekcí v České republice.

 Pravidelně se účastní mezinárodníhofestivalu, kde 
naši zemi reprezentují vždy dva soubory.

 „Las RATAS“ měli tu možnost si zahrát například v 
Maďarsku, Slovinsku, Rusku, Španělsku a loni na jaře 
v Bulharsku.

 Studenti takto získávají možnost poznat díky 
španělštině nové kamarády nejen v České republice, 
ale po celé Evropě



Pedagogicko-psychologická poradna

 Spolupracujeme s Křesťanskou pedagogicko-psychologickou
poradnou, která má prostor přímo v budově školy.

 Poskytujeme tak odbornou pomoc žákům se speciálními
vzdělávacími potřebami, popř. i jejich rodičům.

 Žákům nabízíme přednášky a workshopy, např. k vhodným
stylům učení, profesní orientaci apod.

 Školní psycholožka je po domluvě k dispozici i k osobním
rozhovorům.



Naše plány?

 V blízké budoucnosti bychom chtěli vybudovat venkovní hřiště ve vnitrobloku
komplexu Bigy, abychom tak zpestřili nabídku pohybových aktivit.

 Usilujeme o grant, díky kterému bychom mohli postavit „zelenou střechu“ 
na rovné části budovy, která by byla využita k výukovým i volnočasovým
aktivitám.

 Naším cílem je i nadále nabízet nadstandardní/kvalitní všeobecné vzdělání, 
udržet si náročnost potvrzenou setrvalými výbornými výsledky a připravovat
absolventy na další etapu jejich profesního života. 

 Nic nepotěší víc, než když po letech přijde bývalý žák a přihlásí své dítě
opět ke studiu na své alma mater. 



Naše moto

Co zmínit závěrem?

 Vedení Bigy spolu s pedagogickým sborem se 
snaží pro žáky vytvořit podnětné prostředí, které
je podporuje v jejich duševním i duchovním
rozvoji a snaží se tak naplnit vytčené moto:

„Pěstování kritického rozumu, pronikání do 
podstaty věcí, zájem o dobro, pravdu a 
krásu i cit pro spravedlnost a mravnost.“


