
 

 

 

 

 

 

Milí mladí přátelé, 

 

právě jste vykonali přijímací zkoušky. Zatím nevíte, jak se vám testy podařily a zda budete 

úspěšní. Věříme, že vše dobře dopadlo a vy budete v příštím týdnu vybírat školu, na kterou 

nastoupíte.  

Pro vaše snadnější rozhodování jsme sepsali malé desatero, proč si vybrat naše Biskupské 

gymnázium.  

Přejeme vám šťastnou volbu. 

 

 

 

         Učitelé z Bigy 

 

 

 

 

 

 

 



Na co se můžeš těšit? Co Ti nabízí Bigy? 

1. Mnoho zajímavých předmětů s učiteli, kteří umí vytvořit přátelskou a tvůrčí atmosféru. 

Proto patří Bigy mezi nejlepší gymnázia v ČR. 

2. Studium dvou cizích jazyků s možností získat mezinárodní certifikáty, které ti otevřou 

dveře i na zahraniční vysoké školy. 

3. Jsi-li odvážný, můžeš odjet na část školního roku na partnerskou zahraniční školu. 

4. Ve vyšších ročnících si budeš moci vybrat předměty, na které se chceš později profesně 

zaměřit. 

5. Moderně vybavené odborné učebny na chemii, fyziku, biologii a výpočetní techniku. 

6. Spoustu cestovatelských zážitků při výletech a exkurzích s partou kamarádů. 

7. Vlastní jídelnu a internát v komplexu školy. 

8. Mnoho zájmových kroužků zdarma, protože Bigy má vlastní Dům dětí a mládeže. 

9. Charita při naší škole pomáhá potřebným a ty můžeš zažít radost z dobrých skutků. 

10. Duchovní zázemí a pomoc našeho spirituála Tě podpoří vždy, když budeš potřebovat. 

 

A jaké kroužky Ti nabízíme na Bigy? 

 

U nás se můžeš ve volném čase věnovat tomu, co tě baví! Velkou výhodou je, že:  

- kroužky vedou převážně naši učitelé,  

- probíhají ve škole v odpoledních hodinách/po vyučování, 

- scházíte se v menších skupinách,  

- navštěvují je Tví kamarádi, 

- jsou zdarma. 

Z čeho si můžeš vybrat? 

- pohybové aktivity - florbal, horolezecká stěna, sportovní hry, moderní tance, …, 

- myšlení - šachy, deskové hry, programování, 3D tisk, …, 

- umění a literatura - divadlo, čtenářský klub, tvůrčí psaní, výtvarný kroužek, počítačová 

grafika, …, 

- hudba – pěvecký sbor, školní kapela, …, 

- konverzace v cizích jazycích, 

- ekologie, vaření, fotografování. 

Pokud budeš mít zájem, můžeš se připojit do společenství studentů, kteří se soustřeďují okolo 

našeho spirituála a můžeš tak pracovat na svém duchovním růstu.   

 

Studium na Bigy je náročné, ale stojí za to! 


