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Výroční zpráva školy za školní rok 2017/2018 

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 a Církevní základní škola 
 

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:   

Martin Maršík  – ředitel školy 
    Michaela Kudláčková – zástupkyně ředitele školy 
    Jan Pytel   – zástupce ředitele 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 2017 působí rada ve složení: 
  Ondřej Záleský  -   předseda, zvolen za pedagogické pracovníky, 

Andrea Layerová  - místopředsedkyně, zvolena za pedagogické 
pracovníky, 

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

Ondřej Šustr   -  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. 
 

Kód Název délka vzdělání (roky) 

7941K41 Gymnázium (7941K41) 4 

7941K61 Gymnázium (7941K61) 6 

7943K61 
Gymnázium – vybrané předměty v cizím jazyce 

(6leté) 
6 

7941K81 Gymnázium (7941K81) 8 

 
8. Pracovníci školy k 30. 6. 2018: 
Biskupské gymnázium J. N. Neumanna zaměstnávalo 64 pedagogických pracovníků, včetně 
ředitele školy a dvou zástupců. Tři pracovnice byly na rodičovské dovolené. 
Na internátu školy pracovaly tři vychovatelky. 
Nepedagogických pracovníků působilo na škole 29 (internát, kuchyně, úklid, údržba,…). 
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. 
  
Seznam pedagogických pracovníků: 
Bc. Tereza Ašková 
Mag. Gerhard Bauer 
Mgr. Luděk Bělehrad 
Mgr. Lenka Blažková 
Mgr. Jitka Boháčová 
Mgr. Marie Brázdová 
Mgr. Kateřina Brichcínová 
Mgr. David Castillo 
Mgr. Galina Crone 
Mgr. Markéta Djoa Musková 
Mgr. Kateřina Drboutová 
PhDr. Marie Dvořáková 
Mgr. Maria Garcia 
Mgr. Bohdana Gutwirthová 
Mgr. Pavlína Heppnerová 
Mgr. Renata Hesounová 
RNDr. Zdeňka Herdová 
Mgr. Dana Jakešová 
Mgr. Dana Jakšičová 
Mgr. Marko Jandrič 
Mgr. Eva Kadlecová 
Mgr. Jitka Kadlecová 
Mgr. Hana Kalná 
Mgr. Martina Kaňková 
PaedDr. Miloslava Korostenská 
Mgr. Klára Krejčí 

Ing. Michaela Kudláčková 
Mgr. Milena Kukrálová 
Mgr. Andrea Layerová 
Mgr. Karel Lippmann 
Mgr. Tomáš Malina 
Ing. Martin Maršík 
Mgr. Janeta Midžič 
Mgr. Dáša Moravcová 
Mgr. Alena Marková             
Mgr. Jiří Heller 
Mgr. Pavel Němec 
PaedDr. Miroslava Nygrýnová 
Mgr. Anna Papoušková 
Mgr. Petr Puffer 
Mgr. Lucie Studená 
Mgr. Zdeněk Pekař 
Mgr. Jan Pytel 
Gómez Diana Ávila 
Mgr. Alena Rejlková 
Mgr. Markéta Syrovátková 
Mgr. Václav Šlouf 
Mgr. Jolana Šulcová                                         
Mgr. Veronika Švejdová 
Mgr. Pavla Trendová 
Mgr. Martina Vavreková 
Mgr. Jaroslava Vejskrabová 



Mgr. Magdalena Vlčková 
Mgr. Martin Volný 
Mgr. Pavel Vondrák 
Mgr. Anna Voříšková 

Mgr. Ondřej Záleský 
Mgr. Jana Zasadilová 
 
 

 
Z CZŠ:                                                                        MD: 
Mgr. František Bukač                                                Mgr. Lenka Pelešková 
Mgr. Veronika Iňová                                                 Jitka Bukačová 
Mgr. Lucie Jochmannová                                         Mgr. Andrea Kroniková 
Mgr. Jitka Pelikánová                                                 
Mgr. Věra Prokešová 
Mgr. Jan Schreib 
  

9. Přijímací řízení: 
 
Přehled přijímacího řízení v roce 2017 
 

Kód název 
délka 

vzdělání 
(roky) 

přihlášení  
konali 

přijímací 
zkoušku 

přijatí  třídy 

7941K41 Gymnázium (7941K41) 4 69 69 24 1 

7941K61 Gymnázium (7941K61) 6 101 101 31 1 

7943K61 
Dvojjazyčné gymnázium 

(7943K61) 
6 48 48 23 1 

7941K81 Gymnázium (7941K81) 8 116 116 30 1 

 
 

10. Výsledky vzdělávání:  

 

Seznam absolventů ve školním roce 2017/18: 

Třída 4. C – třídní učitelka Mgr. Milena Kukrálová 

Adamová Anna 

Běhalová Kateřina 

Čarková Karolína 

Dytrych Jakub 

Dytrych Jiří 

Erbenová Ivana 

Hašlová Karolína 

Homolková Eliška 

Homolíková Tereza 

Horáková Ivana 

Kothánková Kristýna 

Kovář Michal 

Machalová Viktorie 

Majerová Adéla 

Phungová Lili 

Pitzmosová Štěpánka 

Podlahová Martina 

Provod Ondřej 

Součková Sára 

Straka Pavel 

Strnková Karolína 

Šáchová Lenka 

Vovesná Anna 

Kubeček Štěpán 

 



Třída 6. G – třídní učitelka Mgr. Pavla Trendová 

Beránková Anna 

Dastichová Štěpánka 

De la Cruz Christopher 

Haug Jessica 

Hebíková Veronika 

Heppnerová Adéla 

Kačerová Hana 

Kadlecová Zuzana 

Klabouch Kryštof 

Kouba Tomáš 

Kubále Jiří 

Kubíčková Zuzana 

Kučera Jan 

Ledajaksová Natálie 

Masařová Karolína 

Mojka Jan 

Nedvěd Matěj 

Ochozková Alexandra 

Papežová Šárka 

Smržová Aneta 

Šustr Ondřej 

Tinavská Jana 

Wohlschläger Adam 

Košíčková Klára 

Šimoníková Bára 

 

Třída 6. N – třídní učitelka Mgr. Kateřina Drboutová 

Cifreundová Sabina 

Deutschová Kateřina 

Dražan Richard 

Herda Lukáš 

Jakešová Kristýna 

Jána Martin 

Kotyzová Eliška 

Koubová Barbora 

Kovalíková Tereza 

Marková Kristýna 

Němeček Pavel 

Pečenková Eva 

Pražáková Marie 

Šimek Petr 

Šimonová Šárka 

Šindelířová Tereza 

Šmakalová Michaela 

Váchová Anna 

Váňa Tomáš 

Viršíková Klára 

 

8.A – třídní učitelka Mgr. Renata Hesounová 

Bartůněk David 

Bendíková Nikola 

Bočková Natálie 

Čerklová Marcela 

Dudlíček Josef 

Dvořák Michal 

Hluštíková Eliška 

Holub Denis 

Janouchová Hana 

Jech Radek 

Jerhotová Kateřina 

Koy Daniel 

Králová Aneta 

Lapáček Vojtěch 

Malínská Valentina 

Marchal Dominik 

Mazalová Barbora 

Pelikánová Marie 

Polák Matěj 

Procházková Jana 

Rosenkranzová Anna 

Svoboda Radek 

Šturmová Johanka 

Šuškičová Tesa 

Vondrášková Eliška 

 

 

 
 



Výsledky maturitních zkoušek: 

 Třída 4. C Třída 6. N Třída 6. G Třída 8. A Celkem 

Počet vyznamenání: 18 10 12 17 57 

Počet prospěl: 6 10 14 9 39 

Celkem absolventů 24 20 26 26 96 

            

Získané jazykové diplomy: 

Anglický jazyk:  -      úroveň B2  - 32 studentů,  

- úroveň C1   - 23 studentů,  

- úroveň C2   - 5 studentů, 

Německý jazyk:  -     úroveň B2   - 8 studentů,  

- úroveň C1   - 15 studentů, 

Španělský jazyk:  -     úroveň B2   - 2 studenti,  

- úroveň C1   - 1 student. 

 
Soutěže, olympiády: 

Anglický jazyk - okresní kolo:  Jakub Justin, 1. A    - 1. místo, 

                                                      Šímová Veronika Dagmar, 4. A  - 3. místo, 

                                                      Hypša Vojtěch, 6. B    - 1. místo,   

Německý jazyk - okresní kolo:  Bulva Richard, 2. A    - 1. místo, 

                                                      Kuchařová Adéla, 2. A   - 2. místo, 

                             - krajské kolo:  Zvoňárová Kateřina, 4. A   - 1. místo,  

postup do celostátního kola 

                                                      Stuchlý Jan, 7. A    - 1. místo,  

postup do celostátního kola 

                                                      Stuchlá Kateřina, 6. A   - 3. místo, 

                                                      Zvoňárová Marie, 7. A   - 2. místo, 

Francouzský jazyk - krajské kolo:  Grubhoferová Anna, 3. A    - 2. místo, 

                                                            Hrušková Ema, 4. B    - 2. místo, 

                                                            Větrovský David, 3. G   - 2. místo, 

                                                            Bala Sára, 5. N    - 3. místo, 



Španělský jazyk - krajské kolo:   Jabůrek Jakub, 5. E    - 1. místo,  

postup do celostátního kola 

                                                        Vomáčková Hana, 7. B   - 2. místo, 

                                                         Budošová Tereza, 3. C   - 3. místo, 

Ruský jazyk – krajské kolo:   Bártová Anna, 4. G    - 3. místo, 

Zeměpis – okresní kolo:   Fiedlerová Johanka, 1. A   - 1. místo, 

                                           Nejedlý Max, 2. A    - 3. místo, 

Matematika – Pythagoriáda:   6. ročník Míčková Alena, 1. A  - 1. - 5. místo, 

                          Pythagoriáda:   7. ročník Kudlatová Aneta, 2. A  - 3. - 5. místo, 

Fyzika – krajské kolo:    Aleš Hanžlík, 4. N    - 3. místo, 

Talent JČ kraje:     Marek Michal, 7. A 

Středoškolská odborná činnost: Nováčková Veronika, 7. B   - 2. místo. 

 

11. Prevence sociálně patologických jevů:  

Vedle konkrétních tematických bloků ve výuce, které jsou nedílnou a přirozenou součástí 

náplně jednotlivých vzdělávacích oblastí a kterých se účastní všichni žáci v průběhu studia, 

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), 

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

školy, kurz sebepoznání, kurz Já a moje místo v kolektivu, beseda Zdravý životní styl). 

programy, besedy a přednášky zaměřené na prevenci: 

- jedna beseda v rozsahu dvou vyučovacích hodin pro žáky sekundy s názvem Šikana a 

násilí organizace Theia, s cílem posílení dobrých vztahů ve třídě a uvědomování si 

odpovědnosti za své činy a důsledky - 2 besedy pro žáky kvart v rozsahu dvou 

vyučovacích hodin s tématem Kyberšikana a virtuální svět organizace Theia, se 

zaměřením na dopady virtuálního světa a uvědomováním si rizik s tímto spojených a i 

odpovědnosti za své chování, 

- jedna beseda pro studenty bilingvního studia s názvem Xenofobie a rasismus a 

extremismus v rozsahu dvou vyučovacích hodin od organizace Theia se zaměřením na 



kulturní odlišnosti s důrazem na objektivní posouzení stereotypních předsudků týkající 

se xenofobie, rasismu a extrémismu, 

- jedna beseda pro první a druhý ročník vyššího gymnázia pořádané organizací Česká 

společnost a zaměřené na problematiku Bezpečný sex. 

Nejvíce problematickou oblastí z hlediska prevence sociálně nežádoucího a rizikového chování 

je na naší škole jednak adaptace na nové školní prostředí a na nový třídní kolektiv, ale 

v neposlední řadě i nároky kladené na studium gymnázia. Zároveň je zřejmé, že ve škole 

existují skupiny žáků, 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. Aktivity školy a prezentace na veřejnosti 
 

Ve školním roce 2017/18 měli studenti možnost zapojit se do Bigysboru, který se zúčastnil 

mnoha akcí v rámci Českých Budějovic i v ostatních městech. V listopadu sbor vystoupil na 

mezinárodním „Festivalu duchovní hudby“ na Velehradě. V březnu reprezentoval Bigysbor 

naše gymnázium v regionálním kole soutěže „Gymnasia cantant“ v Praze, odkud postoupil do 

celostátního kola, které se konalo v Brně. Zde se umístil ve stříbrném pásmu. 

V Českých Budějovicích vystupoval sbor na Budějovickém adventu, doprovázel v Jihočeském 

muzeu slavnostní shromáždění akademické obce u příležitosti 70. výročí založení Pedagogické 

fakulty JU, vystupoval v rámci budějovického Majálesu v kostele sv. Rodiny a spolupracuje 

s Jihočeským divadlem v rámci projektu „Posousedsku“. 

V dubnu reprezentovali studenti naši školu na 20. ročníku Celostátní přehlídky středních 

církevních škol v Odrách, které se zúčastňujeme pravidelně od jejího založení v oblastech 

recitace, tance, zpěvu a hry na hudební nástroj. Studenti Adam Doucha, Karolína Hajná a 

Zuzana Kubíčková obdrželi zvláštní ocenění od odborné poroty, která hodnotila výkony 

studentů. 

Úspěšný byl i studentský projekt „Nemlč“, který vznikl z popudu studentů. Představují v něm 

svým spolužákům svoje mimoškolní aktivity. 

Pokračuje těsná spolupráce s organizací Člověk v tísni. Vyučující mají možnost účastnit se 

školících seminářů na práci s audiovizuálními materiály v rámci projektu Jeden svět na školách. 

Studenti předmaturitních ročníků prošli workshopem zaměřeným na mediální výchovu, 

kritickou práci s mediálními obsahy a předcházení vlivu manipulace a propagandy v rámci 

projektu Týdny mediálního vzdělávání. Zapojili jsme se i do dalších projektů: Studentské volby 

prezidenta republiky, Příběhy bezpráví a Jeden svět na školách. Na škole též funguje filmový 

klub Člověka v tísni. Dále škola spolupracuje s organizací Amnesty International ČR a studenti 

se podílí především na projektu Dopisy v ulicích, zároveň se angažují i v dalších kampaních 



(problém sociálního bydlení, chudoba, porušování lidských práv apod.). Díky spolupráci 

s organizací EUTIS se studenti zapojují do seminářů, simulací a workshopů s tématy 

zaměřenými na problematiku evropské integrace, učitelům jsou určeny vzdělávací semináře. 

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

podílí na činnosti českobudějovického studentského časopisu Vedneměsíčník, který vychází 

v tištěné podobě a je dostupný též na webu. 

Během měsíce září se uskutečnily adaptační kurzy pro všechny začínající ročníky, během 

kterých byl studentům k dispozici spirituál. Pod jeho vedením proběhlo rovněž několik kurzů 

pro starší studenty, přispívajících k sebepoznání a k budování kolektivu. Ve studentském 

kostele byly v pravidelném čase (v pátek od 07:07) slouženy mše svaté za každou ze tříd 

Biskupského gymnázia a rovněž za ostatní českobudějovické střední a vysoké školy. Kostel sv. 

Rodiny hostil také mnohé kulturní akce pořádané nejenom školou, ale i jinými institucemi. Mší 

svatou studenti a zaměstnanci gymnázia ve společenství s místním biskupem zahájili i ukončili 

školní rok a oslavili vánoční i velikonoční svátky.  

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. 

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. 

Naše škola též opět organizovala Primátorky, závody raftů - za účasti ostatních 

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/. 

 

Charitativní činnost: 

Charita je nedílnou součástí studentského života na Biskupském gymnáziu. Studenti se 

pravidelně a rádi podílejí na řadě charitativních akcí jako dobrovolníci. 

 

 



Charitativní akce 2017/2018: 
 

září 2017  Kabelkový veletrh -  Městská charita České Budějovice 

                            (na podporu talentovaných dětí na jihu Čech), 

                   Světluška - Nadační fond Českého rozhlasu  

                    (pomoc dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením). 

prosinec 2017   Diakonie Broumov (humanitární sbírka použitého ošacení), 

Azylový dům sv, Pavla České Budějovice (vánoční balíčky pro lidi bez 
domova, pomoc při vánoční večeři v azylovém domě).  

leden 2017        Tříkrálová sbírka - Městská charita České Budějovice 

                             (pomoc nemocným lidem, matkám s dětmi v tísni, seniorům). 

březen 2018     Srdíčkové dny - Život dětem  

                            (pomoc handicapovaným dětem – příspěvek na pořízení rehabilitačních    

                     a kompenzačních pomůcek),  

                         Rolnička Soběslav - Diakonie Českobratrské církve evangelické 

                            (výtěžek na nákup nového mikrobusu pro svoz handicapovaných), 

                            Postní sbírka pro Domácí hospic sv. Veroniky v Českých Budějovicích. 

Sport: 

V loňském školním roce se opět našim studentům podařilo získat cenná umístění v různých 
sportovních aktivitách. 

 K nejúspěšnějším sportům patří frisbee, které je na naší škole velmi populární a možná i proto 
jsme zvítězili v celostátním finále středoškolské ligy. 

 Ve florbalové soutěži O pohár českého florbalu obsadily dívky 2. místo ve finále západ, tudíž 
4. místo z celorepublikového pohledu. Hoši se do finále jen těsně neprobojovali. V akcích 
pořádaných Asociací školních sportovních klubů se ve florbale mladších kategorií naši studenti 
umístili na prvním a druhém místě a dívky úspěšně reprezentovaly i v krajském kole.  

V Přeboru církevních škol ve volejbalu dívek, který naše škola tradičně pořádá jako Memoriál 
Josefa Cepáka, naše děvčata získala stejně jako v předešlém roce 1. místo. V soutěží AŠSK 
v krajském kole děvčata obsadila místo druhé. 

Další soutěží, které se pravidelně zúčastňujeme, je Juniorský maraton 10 x 4,2 km. Smíšená 
štafeta si vybojovala na Náměstí Přemysla Otakara II. krásné druhé místo. 

Letošní Primátorky, které každoročně Biskupské gymnázium na Slepém rameni řeky Malše 
pořádá, patří mezi další oblíbené akce mezi gymnázii v Českých Budějovicích.  



Součástí našeho školního sportovního života jsou také sportovní kurzy a exkurze: lyžařské 
výcvikové kurzy v Rakousku a ve Francii, cyklistický kurz v Nové Peci, turistický kurz v Tatrách 
a Chorvatsko. 

 

13. Další vzdělávání pracovníků 
 
Ve školním roce 2017/18 pokračovalo školení pedagogických pracovníků pro společnou část maturitní 

zkoušky a obnovování oprávnění pro zkoušení jazykových zkoušek DSD I a DSD II. Řada učitelů se rovněž 

zúčastnila školení v rámci dotačního programu MŠMT Šablony, a to nejen v oblasti mentoringu a 

osobnostního rozvoje, ale i v oblasti podporovaných aprobací (matematika, cizí jazyky, přírodní vědy). 

Jmenovitý seznam viz přiložená tabulka. 

 

14. Stavebně-technické zhodnocení komplexu školy 

Investiční akce hrazené z rozpočtu školy: 

- jídelna – rekonstrukce a modernizace výdejního pultu  -  obsluha pomocí táců, nové 

uspořádání stolů – větší kapacita, plynulost výdeje a zvýšení komfortu strávníků, 

- vybudování nové studovny, skladu a průchodu do stávající učebny IVT, 

- rekonstrukce páteřní kanalizace. 

 

Investiční akce hrazené zřizovatelem: 

- internát – zrušení původního bytu školníka, probourání průchodu mezi školou a 

internátem v přízemí, lepší provozní řešení – průchod do jídelny mimo prostory 

internátu, zvýšení bezpečnosti ubytovaných žáků, zřízení nové kuchyňky a prostoru pro 

volnočasové aktivity ubytovaných dívek, vytvoření nové klubovny pro chlapce 

s pingpongovým stolem a prostorem pro samostudium, 

- vybudování tří kmenových učeben a kabinetu v přízemí internátu, zřízení dvou 

hostinských pokojů, vylepšení vybavení internátu nábytkem a dalším zařízením. 

 

Investiční akce z programu IROP:         

- dvorek – vydlážděn a ozeleněn, vytvořena plocha ke shromažďování a trávení volného 

času žáků i ubytovaných – předpokládaný termín kolaudace listopad 2018, 

- výtah a transportní plošiny pro tělesně postižené žáky - předpokládaný termín 

kolaudace listopad 2018, 

- digitální zasíťování všech učeben a kabinetů - předpokládaný termín kolaudace 

listopad 2018, 

- dvě nové učebny výpočetní techniky, dva kabinety, sklad chemikálií a toalety 

v podkroví internátu - předpokládaný termín kolaudace listopad 2018. 

 

 



Další modernizace školy neinvestičního charakteru: 

- zvýšení bezpečnosti za pomoci vstupních čipů pro žáky a učitele, 

- možnost kopírování přes čipovou kartu, 

- modernizace školního bufetu s posezením. 
 

15. Hospodaření školy 
 
Hospodaření školy 

Hospodářské období školy je kalendářní rok, tj. od 1. ledna do 31. prosince. Z tohoto důvodu 
jsou ve výroční zprávě za školní rok 2017/2018 použity výsledky za uzavřený kalendářní rok 
2017. 

 

Hospodaření celé organizace 1) za rok 2017 (v tis. Kč) 

 hlavní činnost doplňková činnost 2) Celkem 
výnosy 81 888 1 373 83 261 
náklady 82 016 1 176 83 192 

výsledek hospodaření před 
zdaněním 

- 128 197 69 

1) celá organizace zahrnuje následující střediska: 

Gymnázium 
Školní jídelna Karla IV. 
Domov mládeže 
Základní škola 
Školní jídelna Rudolfovská 
Družina 

2) doplňkovou činností je poskytování mimoškolního stravování a drobný pronájem 
 

V roce 2017 byl realizován zisk ve výši 69 tis. Kč. Výsledek hospodaření z hlavní činnosti byla 

ztráta ve výši 128 tis. Kč a výsledek hospodaření doplňkové činnosti je zisk ve výši 197 tis. Kč. 

Základ daně po úpravách dle zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů, činí 564 tis. Kč. Při 

uplatnění § 34h zákona o daních z příjmů, odpočet na podporu výdajů vynaložených na žáka 

nebo studenta ve výši 258 tis. Kč, a § 20 odst. 7 zákona o daních z příjmů, 30 % odpočet nebo 

min. 300 tis. Kč a jen do výše základu daně, činí daň z příjmů 50 tis. Kč. Po odečtení slevy na 

dani podle § 35 odst. 1 písm. b) ve výši 50 tis. Kč nevznikla organizaci žádná splatná daň 

z příjmů. 

 

 

 

 

 



Vybrané údaje o hospodaření za rok 2017 - střediska v komplexu Biskupského gymnázia (v 
tis. Kč): 

 gymnázium školní jídelna 
Karla IV. 

domov mládeže 

provozní dotace                      35 673                            5 351                            2 331     

výnosy z pronájmu                            31       

výnosy z ubytování                            17                               652     

výnosy ze stravování                         5 116      

spotřeba materiálu                        1 433                            4 697                                90     

spotřeba energie                        1 123                              567                              508     

opravy a údržba                          360                              171                                18     

ostatní služby                          991                              373                              240     

osobní náklady                      32 025                            3 251                            2 060     

odpisy                          986                              128                                14     

výsledek hospodaření před 
zdaněním 

-                     1 064                            1 433                                44     

 
Nejvýznamnějším přírůstkem dlouhodobého majetku v roce 2017 je pořízení konvektomatu 

do školní jídelny Karla IV. v pořizovací ceně 387 tis. Kč.  

Významnou položkou nákladů příštích období je předplacené nájemné budovy domova 

mládeže zřizovateli jako novému vlastníku v celkové hodnotě 3 481 tis. Kč. Toto nájemné je 

časově rozlišováno po dobu trvání nájemní smlouvy, tj. do prosince 2026. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dotace 
 

Provozní dotace účtované do výnosů (čerpané v aktuálním roce) 

Titul Poskytovatel 2017 

Provozní dotace  MŠMT 69 010 

Podpora inkluze na CZŠ MŠMT 461 

Excelence středních škol  MŠMT 52 

Excelence základních škol MŠMT 20 

Financování asistentů pedagoga MŠMT 639 

Kompenzační pomůcky MŠMT  

Podpora rozvoje dvojjazyčného vzdělávání 
na středních školách v ČR MŠMT 73 

Nové šablony pro BIGY v ČB MŠMT 415 

IROP BIGY (předp. dotace) MMR 71 

IROP CZŠ (předp. dotace) MMR 76 

Zpěv spojuje Magistrát města ČB 9 

Primátorky-memoriál J. Cepáka Magistrát města ČB 5 

Celostátní festival studentského divadla ve 
španělštině Magistrát města ČB 15 

Celkem   70 846 

Provozní dotace účtované do rezervního fondu  

Titul Poskytovatel 2017 

Podpora inkluze na CZŠ 1) MŠMT 496 

Šablony pro BIGY2) MŠMT 566 

Propagační materiály, exkurze do německy 
mluvících zemí Renovabis 30 

Celkem   1 092 

1) Dotace byla čerpána v roce 2017 ve výši 461 tis. Kč. 
2) Dotace byla čerpána v roce 2017 ve výši 415 tis. Kč. 

 
 

Projekty IROP 

V roce 2017 byly Biskupskému gymnáziu J. N. Neumanna schváleny dvě žádosti o dotaci z IROP 

v souladu se směrnicemi KAP. První je na projekt Výstavba nových učeben a bezbariérové 

zpřístupnění budovy Biskupského gymnázia. V rámci projektu dojde k vybudování dvou 

učeben v prostoru nevyužitého podkroví Domova mládeže našeho gymnázia. Investice, 

náklady byly vyčísleny na 20 792 595 Kč, částka odpovídá smlouvě o úvěru poskytnutého ČSOB 

(smlouva č. 1405/17/5634), kterou bylo potřeba uzavřít v rámci předfinancování projektu. 

Úvěrová smlouva je zajištěna Dohodou o ručení č. 1406/17/5634 s Biskupstvím 



českobudějovickým. Předpoklad financování projektu je 90 % dotace a 10 % vlastní zdroje 

příjemce. Navržené řešení spočívá v úpravách stávajícího krovu, vybudování podlahového 

roštu, střešních oken pro osvětlení tříd a napojení prostoru na instalace (elektro, voda). 

Součástí projektu je i kabeláž vysokorychlostního internetu. Jako doplňkové prostory vzniknou 

dva kabinety a navazující sociální zařízení. Dané prostory budou napojeny na budovu gymnázia 

i DM. Zároveň dojde k vybudování výtahu, a tím k bezbariérovému zpřístupnění budovy školy. 

Termín ukončení realizace akce je 31. 12. 2018. 

Druhá dotace je na projekt Zlepšení kvality výuky přírodních věd a praktického vzdělávání na 

CZŠ Rudolfovská. Součástí návrhu je využití dosud nevyužité části podkroví, kde dojde rovněž 

ke zřízení učebních prostor (1 kmenová třída, 2 odborné učebny) a další místností (2 kabinety, 

soc. zařízení, sklad knihoven). Rozpočtové náklady činí 26 729 769,10 Kč, částka odpovídá 

smlouvě o úvěru poskytnutého ČSOB (smlouva č. 1407/17/5634). Úvěrová smlouva je 

zajištěna Dohodou o ručení č. 1408/17/5634 s Biskupstvím českobudějovickým. Předpoklad 

financování je 90 % dotace a 10 % vlastní zdroje příjemce. Termín ukončení realizace akce je 

15. 6. 2019. 

Dne 20. 12. 2017 si organizace zřídila u ČSOB 2 úvěrové účty k profinancování IROP projektů 

v celkové hodnotě úvěrového rámce 47 522 tis. Kč. Úvěr na projekt Výstavba nových učeben 

a bezbariérové zpřístupnění budovy Biskupského gymnázia je splatný 30. 6. 2020 a úvěr 

na projekt Zlepšení kvality výuky přírodních věd a praktického vzdělávání na CZŠ Rudolfovská 

je splatný 31. 12. 2020. Oba úvěry jsou zajištěny Dohodou o ručení ručitelem Biskupstvím 

českobudějovickým. K 31. 12. 2017 nebyly úvěry čerpány, jejich zůstatek je k tomuto datu 

0 Kč. 

Na nedokončeném dlouhodobém hmotném majetku se evidují investice v souvislosti 

s projektem Výstavba nových učeben a bezbariérové zpřístupnění budovy Biskupského 

gymnázia a projektem Zlepšení kvality výuky přírodních věd a praktického vzdělávání na CZŠ 

Rudolfovská v celkové výši 1 202 tis. Kč. (IROP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dary 

Titul  Poskytovatel Částka 

Dar na provoz organizace  Biskupství českobuděj. 260 

Španělské divadlo  Španělská ambasáda. 79 

Dar na vybavení učebny fyziky a AJ  Lesy ČR 15 

Dar na Španělské divadlo  Viscofan 12 

Německá mládež poznává budějovický region  ČN fond budoucnosti 11 

Školní akademie    rodiče žáků a studentů 6 

Dary od rodičů a přátel školy (CZŠ) různé subjekty (především rodiče studentů) 174 

Dary od rodičů a přátel školy (BIGY) různé subjekty (především rodiče studentů) 861 

Dar na provoz organizace  Glaube Heimat 16 

Nepeněžní dar – použité PC   Stát. úřad inspekce práce -- 

Celkem   1 434 

 

16. 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 (5 žáků), 

 program týdenního pobytu českých žáků na univerzitě v Chemnitzu, 

 organizace studijních pobytů na partnerských školách – Rakousko (Bad Leonfelden, 

Salzburg, Vídeň) (18 žáků), 

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

ve Španělsku, 

 organizace mezinárodních jazykových zkoušek: DSD KMK II (němčina), DELE 

(španělština), DELF (francouzština) – celkem 86 držitelů diplomů (viz 10. Výsledky 

vzdělávání), 

 program Addvantage, spolupráce s British Council (mezinárodní cambridgeské 

jazykové certifikáty úrovně B2/C1). Za rok 2017/18 se umístilo Biskupské gymnázium 

na prvním místě v rámci partnerských institucí v počtu žáků, kteří úspěšně složili 

zkoušky úrovně C1.  

 
 
 
 
 



17. Zahraniční pobyty studentů 2017/2018 

Celoroční: 

Global Outreach  – USA   Marie Dvořáková, 7. B 

Euregio   – SRN   Vít Anderle, 6. A 

                                                   Štěpán Stropek, 2. C 

Valdemar Vokálek, 4. N 

                                                        Natálie Jírovská, 4. N 

                                                                 Sára Slatinská, 7. A 

      

Rakousko   – Salzburg  Jan Mach 3. N 

                                         Kryštof Míka, 6. A 

Francie   – Bretaň   Ivana Radouchová, 7. B 

                                Natálie Hlatká, 7. B 

 

Půlroční:  

Rakousko  - Bad Leonfelden    

- 1. pololetí:   

                                                  Josef Luxa, 6. A 

                                            Martin Sikora, 6. A 

                                Karolína Jelínková, 6. A 

                                                    Veronika Petrášková, 6. A 

                               - 2. pololetí:   

                                           Zlata Krylová, 4. N 

                                                   Petra Zíková, 2. C 

                                                     Barbora Šlechtová, 2. C 

                                                       Kateřina Tomášková, 4. N 

           - celoroční pobyt: 
 

Marek Beneš, 4. A 
 

Andrea Pragerová, 2. C 
 
 
 
 
 
 



           - Vídeň  

                      - 1. pololetí:             

                                                  Adéla Průchová, 4. A, 

                                                                 Tereza Zachová, 4. A,   

                                                      Lydie Rosenkranzová, 4. N

- 2. pololetí: 

                                                Alena Cejková, 6. A       

                                        Julie Kalná, 3. N 

                                                   Tereza Holubová, 3.N                                                               

                                                       

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. 

 

18. 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.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí:  
 
Ve školním roce 2017/2018 neproběhla na škole žádná inspekční činnost.  
 
 
 
Dne 20. 9. 2018 v Českých Budějovicích                
 
 
 
 
 

Ing. Martin Maršík, Ph.D.,  
ředitel školy            

                                                                                                                  

 

 

 

Výroční zpráva byla projednána a schválena na Školské radě dne …………………………… 

 

 

 

               Mgr. Ondřej Záleský 

              Předseda Školské rady 


