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

AKTIVITY PO VÝUCE

BIGY JAKO TÝM 

I když jsou naše učebny vybavené moderně,
včetně plně vybavených chemických a
biologických laboratoří, IT učeben a dalších
učeben odborných předmětů, víme, že
důležitou roli hrají ve škole učitelé, kteří si
naslouchají a spolupracují spolu. Zároveň
dbáme nejen o jejich profesní rozvoj, důraz
klademe také na práci s žáky, empatii a
lidskost. Že fungujeme jako jeden tým,
dokazují i společné výlety a exkurze.
Bigy není jen gymnáziem, kterým studenti
projdou. Kromě vědomostí a dovedností si
odnášejí nezapomenutelné vzpomínky a
zážitky. A hlavně přátele na celý život! 

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM

J. N. NEUMANNA

reditelstvi@bigy-cb.cz
www.bigycb.cz

(+420) 380 420 211

Biskupské gymnázium nabízí mnohem víc
než jen kvalitní výuku. Vlastní autoškolu,
oceňovaný Bigysbor, Ekotým, ZUŠku, a to
ani zdaleka není všechno! Náš DDM nabízí
širokou škálu různých kroužků. Pokud vás
zajímá umění, fotografování, přírodní vědy
atd., vaše vědomosti dále rozvineme a
získáte nový úhel pohledu. Jednoduše
neklademe důraz pouze na znalosti, ale i na
jejich jasnou aplikaci v konkrétních
situacích. 

www.bigycb.cz



SLOVO ŘEDITELE DUCHOVNÍ ŽIVOT A CHARITA 

ZÁZEMÍ

O ŠKOLE

Na našem gymnáziu, založeném kardinálem
Miloslavem Vlkem, můžete studovat ve
čtyř-, šesti- a osmiletých studijních oborem
včetně bilingvního španělského studia
zakončeného jak českou, tak i španělskou
maturitní zkouškou. 

POJĎ NA BIGY

Jsme tradiční škola s moderním přístupem.

Jsme přátelská škola s nezaměnitelnou
atmosférou.

Jsme jedineční v oblasti duchovní výchovy 
a duchovního rozvoje žáků.

Jsme nejlepší v jazykových znalostech
absolventů.

Jsme jedni z nejúspěšnějších na
medicínách, technikách i právech.

Jsme jeden tým.

Jsme Bigy!

Naše gymnázium leží v samém historickém
centru města, je tedy snadno dostupné
všemi dopravními prostředky. Máme vlastní
školní jídelnu a domov dětí a mládeže přímo
v budově školy. Kostel sv. Rodiny je
přístupný pro žáky přímo ze školy, nabízí
možnost ztišení během dne.

Kromě samotného kvalitního vzdělání se
zaměřujeme na celostní osobnostní rozvoj s
důrazem na etiku. Od mší a společných
snídaní pro jednotlivé třídy, přes charitativní
svačiny na dvorku (třídy samy prodávají své
výrobky a výtěžek jde na dobrou věc),
adaptační a lyžařské kurzy až po kurzy o
osobnostním rozvoji a budoucím směřování
v životě. Nezastupitelnou roli v rámci
Biskupského gymnázia hraje náš spirituál,
vždy ochotný naslouchat, pomoci a poradit. 

Na Biskupské gymnázium jsem nastoupil v
roce 2017 a od svého předchůdce jsem dostal
nejenom výborný pedagogický sbor, ale i
studenty, kteří vědí, jak důležité je mít kvalitní
vzdělání. Při předávání maturitních vysvědčení
nemohu ani uvěřit, kolik absolventů prospělo
se samými jedničkami a s vyznamenáním.
Každoročně je naše gymnázium hodnoceno
jako jedno z nejlepších v ČR. 
Biskupské gymnázium je dlouhodobě
veřejností vnímáno jako škola, která se
zaměřuje na výuku cizích jazyků. To je pravda,
ale i ostatní obory studia jsou u nás velmi
kvalitní. Pokud se podíváme na vysoké školy,
na které se hlásí naši absolventi, je stav
vyrovnaný – přibližně polovina studentů
pokračuje na humanitních vysokých školách a
druhá polovina se zaměřuje na přírodovědné a
technické obory. To je, dle mého mínění,
optimální - gymnázium má ze své podstaty
poskytovat všeobecné vzdělání. 
Zcela jedinečná, z pohledu ostatních středních
škol, je nabídka mimoškolních aktivit pro naše
žáky. Máme vlastní základní uměleckou školu,
středisko volného času i autoškolu.
Co nás ale nejvíce odlišuje od ostatních
středních škol, je celková atmosféra školy,
která je mimořádně přátelská, družná a nikdo
zde není sám. 
Jsem si jistý, že studium na Bigy je výborná
volba pro život!


