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Výroční zpráva školy za školní rok 2015/2016 

Biskupské gymnázium J. N. Neumanna, Jirsíkova 5, České Budějovice, 370 01 

 

 
Pozn.: Církevní základní škola, která s Biskupským gymnáziem J. N. Neumanna tvoří jednu právnickou 

osobu, předkládá svou samostatnou výroční zprávu. 

 

 

 

1. Název: Biskupské gymnázium J. N. Neumanna 

 

2. Sídlo: Jirsíkova 5, České Budějovice, 370 01 (Komplex gymnázia včetně internátu a školní jídelny 

tvoří jeden blok na adrese Jirsíkova 5 a Karla IV. 20.) 

 

3. Zřizovatel: Biskupství českobudějovické 
 
4. Vedení školy: Zdeněk Dvořák – ředitel školy 

 Michaela Kudláčková – zástupkyně školy 

 Jan Pytel – zástupce školy 

 Jan Schreib – zástupce ředitele pověřený řízením CZŠ 
 
5. Kontakty: sekretariát: (+420) 386 359 067  

ekonomický úsek: (+420) 386 360 147  

internát: (+420) 386 357 647  

jídelna: (+420) 386 359 583  

fax (sekretariát): (+420) 386 357 059  

e-mail: reditelstvi@bigy-cb.cz 

web: http://www.bigy-cb.cz/bigy/ 

  

6. Školská rada: Od dubna 2013 působila školská rada ve složení:  

Michal Grus - předseda rady, zvolen za pedagogické pracovníky; 

Jan Marek - místopředseda rady, zvolen za zletilé studenty a zákonné zástupce   

 nezletilých studentů; 

Václav Kubeš - zástupce zřizovatele. 
 

Od dubna 2016 působí rada ve složení: 

Michal Grus – předseda rady, zvolen za pedagogické pracovníky; 

Ondřej Záleský – místopředseda rady, zvolen za pedagogické pracovníky; 

Jan Marek - zvolen za zletilé studenty a zákonné zástupce nezletilých studentů; 

Jáchym Navara - zvolen za zletilé studenty a zákonné zástupce nezletilých studentů; 

Václav Kubeš – zástupce zřizovatele; 

Josef Prokeš – zástupce zřizovatele. 

 

7. Studijní obory: Biskupské gymnázium J. N. Neumanna poskytuje vzdělání v osmiletém, šestiletém a 

čtyřletém studijním cyklu a v šestiletém bilingvním česko-španělském cyklu. Výuka probíhá podle ŠVP. 

Bilingvní cyklus, kde ještě v roce 2015/2016 nebyla stanovena zákonná povinnost vyučovat podle ŠVP, 

byl součástí pilotního šetření RVP. (Dle ŠVP vytvořeného v souladu s RVP pro dvojjazyčná gymnázia 

se bude učit teprve od 1. září 2016 od 1. ročníku.) 
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Kód Název délka vzdělání (roky) 

7941K41 Gymnázium (7941K41) 4 

7941K61 Gymnázium (7941K61) 6 

7941K610 Gymnázium – vybrané předměty v cizím jazyce (6leté) 6 

7941K81 Gymnázium (7941K81) 8 

 
 

 

8. Pracovníci školy: V září 2015 působilo na škole 68 pedagogických pracovníků - z toho 4 

na rodičovské dovolené - včetně ředitele školy a dvou zástupců. Na internátu působily čtyři 

vychovatelky. Nepedagogických pracovníků působilo na škole 30 (internát, kuchyně, úklid, údržba,…) - 

z toho 1 na rodičovské dovolené. 

Pozn.: Do počtu pedagogických pracovníků jsou zahrnuti i ti, kteří kmenově vyučují na CZŠ, ale mají 

ve svém týdenním úvazku alespoň jednu hodinu ve třídě gymnaziální. 
 
 
 
9. Přijímací řízení: 
 

Přehled přijímacího řízení v roce 2016 

 

Kód název 

délka 

vzdělání 

(roky) 

přihlášení  

konali 

přijímací 

zkoušku 

přijatí  třídy 

7941K41 Gymnázium (7941K41) 4 59 50 22 1 

7941K61 Gymnázium (7941K61) 6 47 46 27 1 

7943K61 
Dvojjazyčné gymnázium 

(7943K61) 
6 26 26 20 1 

7941K81 Gymnázium (7941K81) 8 99 98 30 1 

 

 
 

10. Výsledky vzdělávání:  
 

Výsledky maturitních zkoušek 2015/16 (po podzimním termínu) 

 

Třída 
počet 

maturantů 
vyznamenání 

z toho 

1,00 
prospěl neprospěl 

4. C 29 21 12 8 0 

6. E 14 2 2 12 0 

6. N 27 20 9 7 0 

8. A 27 21 8 6 0 

Celkem 97 64 31 33 0 

 
  

 
 
 
 



4 

 

Mezinárodně uznávané jazykové diplomy 

 

 úroveň B1 úroveň B2 úroveň C1 úroveň C2 celkem 

angličtina FCE, CAE, 

CPE 
- 19 9 1 29 

němčina DSD-KMK II - 7 21 - 28 

španělština DELE - 11 2 - 13 

francouzština DELF - 4 - - 4 

Celkem 0 41 32 1 74 

 
 

 

Výsledky soutěží a olympiád 

  

Anglický jazyk 
Kristýna Petráňová, 2. B  – 2. místo, okresní kolo 

Šárka Tauchmanová, 2. G – 3. místo, okresní kolo 

Julie Kalná, 1. N – 1. místo, krajské kolo, postup do celostátního kola 

 

Německý jazyk 
Magdalena Nová, 2. A - 1. místo, okresní kolo 

Kateřina Zvoňárová, 2. A – 2. místo, okresní kolo 

Kateřina Stuchlá, 4. A – 1. místo, krajské kolo 

Lia Magdalena Křížová, 3. A – 1. místo, krajské kolo 

Selline Egger, 2. A – 2. místo, recitační soutěž v němčině 

Jan Kadlec, 2. N – 3. místo, recitační soutěž v němčině 

 

Francouzský jazyk 
Markéta Trubková, 3. B – 1. místo, krajské kolo, postup do celostátního kola 

Thi Tuyet Mai Nguyen, 3. N – 1. místo, krajské kolo, postup do celostátního kola 

Sára Bala, 3. N – 2. místo, krajské kolo 

Marta Štindlová, 7. A – 1. místo, krajské kolo, postup do celostátního kola 

Matěj Polák, 6. A – 2. místo krajské kolo 

 

Španělský jazyk 
Valentýna Drboutová, 4. B – 2. místo, krajské kolo 

Magdalena Machulová, 5. E – 1. místo, krajské kolo, 2. místo celostátního kolo 

 

Ruský jazyk 

Tomáš Kubík, 4. C – 3. místo, krajské kolo 

 

Latina 

Adam Wohlschläger, 4. G – postup do celostátního kola 

 

Matematika 
Vojtěch Hypša,  4. B – 1. místo, okresní kolo 

 

Fyzika 
Aleš Hanžlík, 2. N – 2. místo, okresní kolo 
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Biologie 
Sára Štráchalová, 5. B - 3. místo, krajské kolo 

Hana Rusová, 1. A – 3. místo, krajské kolo 

 

 

 

11. Prevence sociálně patologických jevů: Kromě tematických bloků ve výuce, které jsou nedílnou a 

přirozenou součástí náplně jednotlivých vzdělávacích oblastí a kterých se účastní všichni žáci, 

realizovala škola v uplynulém školním roce následující aktivity: 

 

- adaptační pobyty a kurzy - první ročníky osmiletého a šestiletého studia (v rámci pobytu kurz 

sebepoznání a adaptace na nové prostředí školy, kurz Já a kolektiv) 

- adaptační kurz – první ročník čtyřletého studia (týdenní sportovní kurz – adaptace na nové prostředí 

školy, kurz sebepoznání, beseda Zdravý životní styl) 

- 3 besedy organizace Presa s.r.o. zaměřené na problematiku šikany a kyberšikany 

- 2 besedy pro první a druhý ročník pořádané organizací Česká společnost a zaměřené 

na problematiku AIDS a HIV  

 

Podstatným doplněním činnosti koordinátora prevence sociálně patologických jevů, je činnost 

školního spirituála, zajišťujícího duchovní život na škole a organizujícího mimo jiné následující aktivity 

pozitivně ovlivňující školní klima a podporující kvalitu sociálních vztahů ve studentském 

i pedagogickém kolektivu: 

 

- duchovních kurzy: kurz „Kdo jsem?“ pro první ročníky, kurz „Kdo jsme?“ pro druhé ročníky a kurz 

„Kam patřím?“ pro maturanty 

- třídní mše 
 

Nejvíce problematickou oblastí z hlediska prevence sociálně nežádoucího a rizikového chování je 

na naší škole adaptace na nové školní prostředí, na novou třídní skupinu a na nároky studia na našem 

gymnáziu. Zároveň je zřejmé, že ve škole existují skupiny studentů, které potřebují zvýšenou péči 

školního poradenského pracoviště (agresivní chování ke spolužákům, záškoláctví a neomluvené hodiny, 

nevhodné chování k učitelům, vyčlenění z kolektivu, následně studijní problémy). 

 

 

 

12. Další vzdělávání pracovníků: Ve školním roce 2015/16 pokračovalo školení pedagogických 

pracovníků pro společnou část maturitní zkoušky a obnovování oprávnění pro zkoušení jazykových 

zkoušek DSD I a DSD II. 

 

 
 
13. Aktivity školy a prezentace na veřejnosti: V rámci oslav 25. výročí vzniku gymnázia se konal 

slavnostní ples a den otevřených dveří pro absolventy. 

 

 V rámci činnosti Studentského kostela sv. Rodiny se žáci našeho gymnázia podíleli na mnohých 

akcích. Kostel slouží také pro studentská kulturní představení, probíhá zde spolupráce s Jihočeskou 

univerzitou a Biologickým centrem AV, v jejímž rámci jsou prostory kostela využívány 

pro přednáškovou činnost – tzv. Akademické půlhodinky, konané jednou za čtrnáct dní. 

 

K výsledkům mezinárodně-regionální spolupráce patří pravidelné sportovní dny s gymnáziem v Bad 

Leonfeldenu. Ve školním roce 2015/2016 se akce konala v Českých Budějovicích. Naši žáci se dále 

zúčastnili každoročního pěveckého „Setkání sborů tří zemí“ (dále školy z Pasova a Freistadtu), které se 

tentokrát konalo taktéž v Českých Budějovicích. 
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Pokračuje spolupráce s organizací Člověk v tísni (projekty Příběhy bezpráví, Jeden svět na školách, 

studentské volby), žáci se též připojili k projektu organizace Amnesty International Dopisy v ulicích.  

V návaznosti na povinně volitelný seminář mediální a žurnalistické výchovy se žáci dlouhodobě 

podílí na činnosti českobudějovického studentského časopisu Vedneměsíčník a účastní se projektu MF 

Dnes Žáci čtou a píší noviny. 

 

Nadále pokračuje pravidelná i příležitostná spolupráce našich studentů na charitativních projektech. 

K našim stálým partnerům patří občanské sdružení Život dětem, nadační fond Českého rozhlasu 

Světluška, Městská charita České Budějovice, Středisko Rolnička v Soběslavi a Azylový dům 

Broumov. 

 

Naší škola též opět organizovala Primátorky, závody raftů - za účasti českobudějovických gymnázií. 

 

V průběhu celého roku probíhaly koncerty Pěveckého sboru jihočeských učitelek při Biskupském 

gymnáziu J. N. Neumanna a také Studentského pěveckého sboru Bigysbor /akce pořádané různými 

institucemi a organizacemi/. 

 

Žáci se účastnili již tradiční celostátní kulturní přehlídky církevních středních škol v Odrách. 

 

 

 

14. Hospodaření školy (Jedná se o výsledky školské právnické osoby, tedy včetně CZŠ. Údaje 

představují souhrn zprávy o hospodaření školy za kalendářní rok 2015.) 
 
Střediska: 

 Gymnázium 

 Školní jídelna 

 Domov mládeže 

 Základní škola 

 Družina 

 Doplňková činnost – školní bufet 

 

Shrnutí nejvýznamnějších událostí roku 2015: 

 dokončení přístavby podkroví budovy domova mládeže (rozšíření ubytovací kapacity o čtyři pokoje 

včetně zázemí pro studenty) v celkové hodnotě 6 448 tis. Kč (financováno půjčkou Biskupství 

českobudějovického a vlastními zdroji), modernizace vybavení domova mládeže 

 

 projekt „modernizace vybavení učebny fyziky“ – zrekonstruovaná učebna a výukové pomůcky 

pro fyziku v celkové hodnotě 2 252 tis. Kč (financováno z dotace ROP NUTS II, půjčkou Biskupství 

českobudějovického a vlastními zdroji) 

 

 rekonstrukce chodeb gymnázia I. část (cca 300 tis. Kč), nové vybavení zázemí gymnázia – šatny 

(financováno vlastními zdroji) 

 

 rekonstrukce chodeb gymnázia II. část (cca 360 tis. Kč) – bude realizováno v červenci/srpnu 2016 

(financováno z příspěvku Nadace ČEZ a vlastními zdroji) 

 

 zahraniční výukové a vzdělávací pobyty žáků a učitelů (982 tis. Kč), pořízení jazykového IT 

vybavení a vybavení školních dílen na CZŠ (503 tis. Kč) – (obojí financováno z dotací MŠMT) 
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 pořízení bezbariérové plošiny k tělocvičně na CZŠ (202 tis. Kč) – realizováno v lednu 2016 (z darů 

od organizací Život dětem, Konto Bariéry, Nadace O. Havlové, Lesy ČR, sbírky na CZŠ) 

 

 

Hospodaření celé organizace za rok 2015 (v tis. Kč) 

 hlavní činnost 
doplňková činnost 

* 
Celkem 

výnosy 77 315  1 512 78 827 

náklady 76 617 1 396 78 013 

výsledek hospodaření před 

zdaněním 
698 116 814 

* doplňkovou činností je poskytování mimoškolního stravování, provozování školního bufetu a drobný 

pronájem  

 

 

 

Vybrané údaje o hospodaření za rok 2015 - střediska na Biskupském gymnáziu (v tis. Kč) 

 Gymnázium 
školní jídelna 

Karla IV. 

domov 

mládeže                                 

dotace MŠMT 34 619 4 412 2 689 

výnosy z pronájmu 62 3 -- 

výnosy z ubytování 8 -- 630 

výnosy ze stravování -- 4 506 -- 

spotřeba materiálu 2 164 4 270 330 

spotřeba energie 1 134 552 445 

opravy a údržba 1 782 106 32 

ostatní služby 1 934 277 210 

osobní náklady       28 319 2 774 2 185 

odpisy 775 81 -- 

výsledek hospodaření před zdaněním -254 890 253 

 

Základ daně po úpravách de zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, za celou organizaci činí 680 tis. 

Kč, po uplatnění zákonných odpočtů a slev je splatná daň z příjmů 9 tis. Kč. 
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Přehled přijatých dotací za celou organizaci (v tis. Kč) 

Titul Poskytovatel 

Částka 

2015 

Částka 

2014 

Provozní dotace  MŠMT 64 561 64 692 

Excelence středních škol  MŠMT 47 30 

Financování asistentů pedagoga MŠMT 341 400 

Další cizí jazyk MŠMT -- 33 

Kompenzační pomůcky MŠMT 23 53 

Zajištění ubytování španělských lektorů MŠMT 62 62 

Zvýšení mezd pracovníků církevních škol MŠMT 573 -- 

OPVK výzva  56 - podpora vzdělávání  MŠMT 982 -- 

OPVK  výzva 57-  podpora kurikulární reformy MŠMT 503 -- 

Cesty za poznáním EU RRA Šumava -- 55 

Školní výlety napříč Euroregiony RRA Šumava -- 8 

Pasovsko-krumlovská setkání mládeže RRA Šumava -- 28 

Zpěv spojuje Magistrát města ČB 12 29 

Primátorky - memoriál J. Cepáka Magistrát města ČB 5 3 

Oprava fasády budovy gymnázia Magistrát města ČB 180 -- 

Vystoupení pěveckého sboru při oslavách 25. výročí 

pádu železné opony Jihočeský kraj -- 7 

Modernizace vybavení učebny fyziky - neinvest. část  

ROP NUTS II 

Jihozápad 82 -- 

Celkem dotace účtované do výnosů (čerpané 

v 2015)  67 371 65 400 

Výměnný pobyt s partnerskou školou v Německu Renovabis 65 -- 

Prosvětlení chodeb Biskupského gymnázia Nadace ČEZ 320 -- 

Volnočasové aktivity pro děti s postižením Magistrát města ČB -- 20 

Celkem dotace účtované do rezervního fondu 

(budou čerpány v 2016)  385 20 

Modernizace vybavení učebny fyziky - invest.část 

ROP NUTS II 

Jihozápad 1 734 -- 

Celkem dotace účtované do investičního fondu  1 734 -- 
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Přehled přijatých darů za celou organizaci za rok 2015 (v tis. Kč) 

Titul Druh daru Poskytovatel Částka 

Finanční dar na provoz organizace provozní Biskupství českobuděj. 695 

Finanční dar na provoz domova 

mládeže provozní 

Kongregace milosrd. 

sester sv. Karla 

Boromejského 200 

Finanční dar na provoz společnosti provozní Glaube-Heimat Linz 28 

Finanční dar na pomůcky chemie provozní Klub absolventů 7 

Finanční dary na provoz organizace provozní 

různé subjekty           

(převážně rodiče studentů) 506 

Finanční dar na bezbariér. plošinu  investiční Život dětem 100 

Finanční dar na bezbariér. plošinu  investiční Lesy ČR 20 

Finanční dar na bezbariér. plošinu investiční Štěpán Rak  13 

Finanční sbírky na bezbariér. 

plošinu investiční žáci 14 

Nepeněžní dar na bezbariér. plošinu  investiční 

Výbor dobré vůle-       

Nadace O. Havlové 

Nepeněž. dar 10 tis. Kč 

- částečná úhrada 

dodavatel. faktury  

Nepeněžní dar na bezbariér. plošinu investiční 

Nadace Charty 77 /       

Konto Bariéry 

Nepeněž. dar 50 tis. Kč 

- částečná úhrada 

dodavatel. faktury  

Finanční dar na znalecký posudek investiční Biskupství českobuděj. 58 

Kopírovací stroj CANON  BONUM CB 4 

Elektrická trouba  Zálešákovi 2 

 

 
 
15. Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů: Těžištěm mezinárodní spolupráce je 

zajišťování studijních a výměnných pobytů v zahraničí a organizace mezinárodních jazykových 

zkoušek. 

 

 program Euregio – roční pobyt českých žáků na bavorských gymnáziích finančně podporovaný 

německou vládou (2 žáci) 

 program týdenního pobytu českých žáků na univerzitě v Chemnitzu 

 organizace výměnných pobytů s partnerskými školami – Rakousko (24 žáků) 

 program organizovaný česko-španělskou bilingvní sekcí: výměnné pobyty se žáky ve Španělsku 

 organizace mezinárodních jazykových zkoušek: DSD KMK II (němčina), FCE/CAE 

(angličtina), DELE (španělština), DELF (francouzština) – celkem 74 absolventů (viz 10. 

Výsledky vzdělávání) 

 

Z rozvojových programů MŠMT je škola zapojena do programu Excelence středních škol, z něhož 

získává peníze na mzdy pedagogických pracovníků, kteří se podíleli na vzdělávání talentovaných žáků. 

Peníze se rozdělují na základě výsledků studentských soutěží. 
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16. Projekty financované z cizích zdrojů: Česko-španělská bilingvní sekce na našem gymnáziu je 

projekt vedený na základě dohody ministerstev školství Španělského království a České republiky. 

Záštita španělské strany spočívá především v náborovém řízení a zprostředkování vhodných kandidátů, 

učitelů jednotlivých oborů, pro šest českých škol zapojených do programu a ve vyrovnání španělského 

finančního standardu pro tyto učitele. Vedle zajišťování rodilých mluvčích se výrazně podílí 

na financování výukových pomůcek pro žáky dvojjazyčné sekce a podporuje finančně  i jiné akce jako 

divadelní festivaly (národní i mezinárodní), soutěže matematické fotografie, univerzitní stipendia apod. 

České strana se v rámci dohody zavazuje k zajištění bydlení pro lektory a jeho financování. Nedílnou 

součástí je i závazný plán předmětů, které se musí vyučovat ve španělském jazyce.  

 

Nadace Renovabis přispěla částkou 75. 000 Kč na týdenní vzdělávací zájezd v rámci předmětu reálie 

cizích jazyků (45 žáků) do Rakouska, Švýcarska a Německa. 

 

V rámci výzvy 56 OPVK se jako doplněk předmětu reálie cizích jazyků uskutečnily vzdělávací zájezdy 

žáků do Španělska (20 žáků) a Francie (45 žáků). (Celkové finance výzvy viz kap. Hospodaření školy.) 

V rámci výzvy 57 OPVK se zakoupila licence na PC programy pro jazykovou výuku. 

 

 

17. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí: V listopadu 2015 prováděla ČŠI 

na naší škole inspekční činnost zaměřenou na hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a 

zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich souladu s právními předpisy a 

rámcovým vzdělávacím programem. 

Inspekční zpráva obsahuje následující závěry (uvedeny jsou pouze body vztahující se ke gymnáziu, 

nikoli k CZŠ). 

 

a) Silné stránky: 

zaměření školy na výuku cizích jazyků a současně podpora duchovního rozvoje žáků, 

bohatá nabídka volitelných a nepovinných předmětů a mimoškolních aktivit, 

pedagogičtí pracovníci se identifikují se zaměřením školy, 

zahraniční mobilita žáků i pedagogů, spolupráce s vnějšími partnery, 

nadstandardní výsledky školy v cizích jazycích (získání mezinárodně uznávaných certifikátů v úrovni 

C1 i C2) a trvale výborné výsledky státní maturity. 

 

b) Slabé stránky a nedostatky: 

školní řád gymnázia neobsahuje zákonem požadované údaje (→nedostatky odstraněny v novém 

školním řádu), 

bezpečnostní rizika ve spojovací chodbě gymnázia (→kontrola HZS Jihočeského kraje závěr ČŠI 

nepotvrdila), 

1 pedagog nesplňuje požadavky odborné kvalifikace (→ukončen pracovní poměr), 

méně časté využívání učebních pomůcek včetně informačních a komunikačních technologií 

v gymnáziu (→zvýšená podpora vybavenosti školy ICT a průběžný důraz na využívání). 

přetrvávající nižší výpovědní hodnota vnitřní dokumentace gymnázia (→Chápáno jako záležitost, 

která by měla být řešena komplexněji na základě koncepce vzešlé z výběrového řízení na pozici 

ředitele školy. To by se mělo uskutečnit v listopadu 2016.) 

  

Celá inspekční zpráva k dispozici na webu ČŠI: http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-

zpravy?d=3619. 

 

 

 

 

Dne 6. 10. 2016 v Českých Budějovicích                                                                       Zdeněk Dvořák 

                                                                                                                                          ředitel školy 

http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy?d=3619
http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy?d=3619

