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Výroční zpráva školy za školní rok 2019/2020 

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:   

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

    Ing. Michaela Kudláčková  – zástupkyně ředitele 

                                       Mgr. Jan Pytel   – zástupce ředitele (do 30. června 2020) 

    Mgr. Alena Marková   – zástupce ředitele (od 1. ledna 2020) 

    Mgr. Jan Schreib   – zástupce ředitele pověřený řízením CZŠ 

5. Kontakty:   

sekretariát: (+420) 386 356 067  

ekonomický úsek: (+420) 386 360 147  

internát: (+420) 386 357 647  

jídelna: (+420) 386 359 583  

e-mail: reditelstvi@bigy-cb.cz 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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


6. Školská rada:   

Od dubna 2017 působí rada ve složení: 

Mgr. Ondřej Záleský – předseda rady, zvolen za pedagogické pracovníky; 

Mgr. Andrea Layerová - místopředsedkyně rady, zvolena za pedagogické pracovníky; 

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

Kryštof Míka - zvolen za zletilé studenty a zákonné zástupce nezletilých studentů; 

Václav Kubeš – zástupce zřizovatele; 

P. 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  4 

7941K61 Gymnázium 6 

7943K61 Gymnázium – vybrané předměty v cizím jazyce 6 

7941K81 Gymnázium  8 

 

Biskupské gymnázium navštěvovalo v roce 2019/20 719 žáků z povolené kapacity 720 žáků, 

z toho 284 žáků v osmiletém, 228 v šestiletém, 109 v šestiletém bilingvním a 98 ve čtyřletém 

cyklu. 

8. Pracovníci školy k 30. červnu 2020: 

Biskupské gymnázium J. N. Neumanna zaměstnávalo 64 pedagogických pracovníků, včetně 

ředitele školy a dvou zástupců ředitele.  

Čtyři pedagogičtí pracovníci čerpali mateřskou či rodičovskou dovolenou.  

Na internátu školy pracovaly tři vychovatelky. 

Nepedagogických pracovníků působilo na škole 29 (internát, kuchyně, úklid, recepční a 

údržba). 

Dvě nepedagogické pracovnice byly vyňaty z evidenčního počtu (1 rodičovská dovolená, 

1 dlouhodobé uvolnění). 

 

 



Kmenoví vyučující na Bigy:  

Mgr. Tereza Ašková 

Mag. Gerhard Bauer  

Mgr. Luděk Bělehrad 

Mgr. Vojtěch Blažek 

Mgr. Lenka Blažková 

Mgr. Jitka Boháčová 

Mgr. Marie Brázdová 

Mgr. Kateřina Brichcínová 

Lic. David Castillo, Ph.D. 

Mgr. Markéta Djoa Musková 

Mgr. Kateřina Drboutová 

Mgr. Zdeněk Dvořák 

PhDr. Marie Dvořáková 

Lic. Gómez Diana Ávila 

Mgr. Bohdana Gutwirthová 

Mgr. Iva Hartvichová 

Mgr. Jiří Heller 

Mgr. Pavlína Heppnerová 

RNDr. Zdeňka Herdová 

Mgr. Renata Hesounová 

Bc. Miroslav Holub 

Lic. Nabil el Jaber Vazdekis, Ph.D. 

Mgr. Dana Jakešová 

Mgr. Eva Kadlecová 

Mgr. Jitka Kadlecová 

Mgr. Hana Kalná 

Mgr. Martina Kaňková 

RNDr. Renata Klufová 

PaedDr. Miloslava Korostenská 

Mgr. Klára Krejčí 

Ing. Michaela Kudláčková 

Mgr. Milena Kukrálová 

Mgr. Andrea Layerová 

Mgr. Karel Lippmann 

Mgr. Tomáš Malina 

Mgr. Alena Marková 

Ing. Martin Maršík 

Mgr. Dáša Moravcová 

PaeDr. Miroslava Nygrýnová   

Mag. Dagmar Osterloh 

Mgr. Anna Papoušková 

Mgr. Zdeněk Pekař 

Mgr. Jitka Pelikánová 

Mgr. Petr Puffer 

Mgr. Jan Pytel 

Mgr. Alena Rejlková 

Mgr. Libor Staněk 

Mgr. Lucie Studená 

Mgr. Markéta Syrovátková 

Mgr. Václav Šlouf, Ph.D. 

Mgr. Kateřina Štruncová 

Mgr. Jolana Šulcová                                         

Mgr. Pavla Trendová 

Mgr. Martina Vavreková 

Mgr. Vendula Vazačová 

Mgr. Marie Vazačová 

Mgr. Marie Verboon Filipová 

Mgr. Magdalena Vlčková 

Mgr. Martin Volný 

Mgr. Pavel Vondrák 

Mgr. Anna Voříšková 

Mgr. Ondřej Záleský 

Mgr. Jana Zasadilová 

Mgr. Markéta Zvěřinová 

 

Učitelé z CZŠ, kteří na Biskupském gymnáziu vyučují alespoň 1 hodinu týdně: 

Mgr. Jan Schreib                                Mgr. Jaroslav Kovárna                                                                    

Mgr. František Bukač       Mgr. Markéta Homzová        

Mgr. Věra Prokešová            Mgr. Nikola Vondráková                            

Mgr. Veronika Iňová        

 



Mateřská/rodičovská dovolená: 

Mgr. Andrea Kroniková    Mgr. Marko Jandrič 

Mgr. Veronika Günzelová (od 05. května 2020) Mgr. Lucie Royt 

                                           

9. Přijímací řízení na Biskupské gymnázium v roce 2019/20: 

Počet přihlášek a počet přijatých žáků na Biskupské gymnázium J. N. Neumanna ve školním 

roce 2019/20 je uveden v následující tabulce: 

Kód Název a kód oboru 
Délka 

vzdělání  

Počet 

přihlášek  

Počet 

přijatých  

Počet  

tříd 

7941K41 Gymnázium  4 roky 58 32 1 

7941K61 Gymnázium  6 let 149 46 2 

7943K61 Dvojjazyčné gymnázium 6 let 111 22 1 

7941K81 Gymnázium 8 let 141 32 1 

 

Vývoj počtu přihlášek v letech 2016 až 2020: 

Délka vzdělání 2016 2017 2018 2019 2020 

8 let 99 96 119 123 141 

6 let 73 130 149 231 260 

4 roky 59 44 69 77 58 

Celkem 231 270 337 431 459 

 

Pokles počtu přihlášek u čtyřletého studia je zapříčiněn jednorázovým otevřením tří tříd 

(obvykle jsou to pouze dvě třídy) na gymnáziu J. V. Jirsíka. Toto gymnázium přijímalo ve 

školním roce 2019/20 přibližně 100 studentů, což samozřejmě ovlivnilo rozhodování rodičů a 

žáků, kteří tím předpokládali vyšší možnost přijetí. 

10. Seznam absolventů:  

Ve školním roce 2019/20 ukončilo stadium na Biskupském gymnáziu celkem pět tříd - 2 třídy 

osmiletého cyklu, 1 třída šestiletého cyklu, 1 třída šestiletého bilingvního cyklu a 1 třída 

čtyřletého studia. 

Seznam absolventů v jednotlivých třídách: 

8.A 

ANDERLE VÍT 

BARTUŠKOVÁ ANNA 

BONDARENKO BOHUMIL 

ČEJKOVÁ ALENA 

ČERVÁKOVÁ VANDA 

DOLEJŠÍ DAVID 

HOŠNOVÁ ELIŠKA 

JELÍNKOVÁ KAROLÍNA 

LUXA JOSEF 

MATĚJÍČKOVÁ BARBORA 

MATOUŠOVÁ ADÉLA 

MÍKA KRYŠTOF 



PETRÁŠKOVÁ VERONIKA 

SIKORA MARTIN 

SMOLÍKOVÁ KATEŘINA 

STUCHLÁ KATEŘINA 

SÝKOROVÁ KAROLÍNA 

TETOUROVÁ ADÉLA 

TRAN HOANG NAM 

VOBEJDA PETR 

ZRONKOVÁ MARKÉTA 

 

8.B 

BENDOVÁ KATEŘINA  

BROULÍKOVÁ ANETA 

ČUTKA MICHAL  

DRBOUTOVÁ VALENTÝNA 

HYPŠA VOJTĚCH  

CHLÁDEK RADEK  

JANIĆ NIKOL 

JEŽ DANIEL   

JEŽKOVÁ TEREZA  

KADLECOVÁ PAVLÍNA 

 

KÖNIG VÁCLAV   

KŘIKAVOVÁ TEREZIE  

KŘIVAN VÍT  

MALENOVÁ KLÁRA  

MYDLILOVÁ KLÁRA  

SLÍPKOVÁ TEREZA  

SOBOTÍK VOJTĚCH  

STRNADOVÁ TEREZA 

ŠIKLOVÁ BARBORA  

ŠTIKA MARTIN 

 

6.G  

BÁRTOVÁ ANNA 

BURIANOVÁ BARBORA 

DOSTÁLOVÁ BARBORA 

DRNKOVÁ NIKOLA 

DVOŘÁKOVÁ ADÉLA 

FÁBER MARTIN 

HYPŠA LUKÁŠ 

KAZÍKOVÁ MICHAELA 

KLIMEŠOVÁ PETRA 

KUDLATA DANIEL 

LEEBOVÁ SAMANTA 

LOHONKOVÁ NELA 

MALÍKOVÁ ANNA 

MARÝŠKOVÁ ANDREA 

MROSKOVÁ TEREZA 

 

 

PANSKÁ RADANA 

PETRŽELKA LUKÁŠ TOMÁŠ 

ROBENHAUPTOVÁ ADÉLA 

RYNEŠOVÁ LIBUŠE 

STAROVÁ ANDREA 

TAUCHMANOVÁ ŠÁRKA 

THE THU NGA 

UJČÍK DAVID 

VÝLETOVÁ ŠÁRKA 

WOLFOVÁ JOHANA 

ZAVADIL ŠTĚPÁN 

BOHUŠOVÁ KATEŘINA 

KOUDELKA TOMÁŠ 

ŽÁKOVÁ FRANTIŠKA 

MARTÍNEK LUKÁŠ 

RADOUCHOVÁ IVANA 

6.N 

BENÍČKOVÁ ADÉLA 

EHRLICH PETR 

HANŽLÍK ALEŠ 

CHUMAN TOMÁŠ 

 

JIROVSKÁ NATÁLIE 

KADLEC JAN 

KAMENÍKOVÁ KATEŘINA 

KETTNER ONDŘEJ 



KLÍMOVÁ ANETA 

KOSTROMSKAYA VALERIYA 

KRYLOVA ZLATA 

SCHOBEROVÁ TEREZA 

MALÍNSKÁ JITKA 

TÁBORSKÁ BARBORA 

MATOUŠ ADAM 

MEGISOVÁ ANETA 

NÁHLÍKOVÁ ANEŽKA 

OLŽBUTOVÁ DENISA 

PUPÍK ŠIMON 

REITINGER ONDŘEJ 

ROSENKRANCOVÁ LYDIE 

STEHLÍK PETR 

ŠKOPKOVÁ KATEŘINA 

ŠMEJKALOVÁ JANA 

TITLOVÁ LUCIE 

TOMAŠKOVÁ KATEŘINA 

TŘEBÍN MILAN 

VAŇKOVÁ MARIE 

VOKÁLEK VALDEMAR 

 

4.C 

BOČKOVÁ TEREZA 

BOŠKOVÁ KRISTÝNA 

GUFFANTI GINA MARIA 

KNAP TOMÁŠ 

KOSTKOVÁ SOFIA 

KUBEČKOVÁ JARMILA 

MELKUSOVÁ ZUZANA 

NEDOMLELOVÁ SÁRA 

PAULÍKOVÁ ELIŠKA 

 

 

 

PUNČOCHÁŘ VOJTĚCH 

SOUKUP DANIEL 

ŠLECHTOVÁ BARBORA 

ŠTĚCHOVÁ SÁRA 

VAZAČ JAKUB 

VOLDÁN ADAM 

ŠMAKALOVÁ JULIE 

ZÍKOVÁ PETRA 

HOLUBOVÁ BARBORA 

DAŇKOVÁ ANNA-MARIE 

11. Výsledky maturitních zkoušek: 

Navzdory nepříznivé situaci v souvislosti s distanční výukou od března 2020 do května 2020 

a následně posunutému termínu maturitních zkoušek prokázali maturanti vynikající přípravu 

a znalosti. Ze 120 maturujících získaly na závěrečném vysvědčení dvě třetiny žáků 

vyznamenání, z toho polovina, tedy 40 absolventů, dosáhla průměru jedna. 

Výsledky - maturitní zkoušky: 

Maturitní třída Počet žáků 

s vyznamenáním 

Počet žáků s 

průměrem 1,0 

Počet žáků,  

kteří prospěli 

Celkem 

4.C 15 8 4 19 

6.G 19 9 12 31 

6.N 16 7 13 29 

8.A 19 10 1 20 

8.B 12 5 9 21 

Celkem 81 39 39 120 

 



Jazykové diplomy 

Každým rokem skládají absolventi mezinárodní jazykové diplomy (angličtina, němčina, 

španělština, francouzština), které prokazují jejich nadprůměrné jazykové znalosti a nadto 

některé univerzity bodově zvýhodňují tyto certifikáty při přijímacím řízení. V tomto školním 

roce se situace zkomplikovala tím, že jarní termíny zkoušek byly zrušeny nebo přesunuty na 

pozdější dobu, a proto počet držitelů těchto certifikátů je mírně nižší než v předchozích 

letech. 

Výsledky - jazykové diplomy: 

Třída AJ – FCE/CAE NJ DSD II ŠJ DELE FJ DELF celkem 

4.C 8 2 0 0 10 

6.G 17 0 11 2 30 

6.N 14 7 0 0 21 

8.A 6 14 0 0 20 

8.B 9 0 2 0 11 

celkem 54  (30/24) 23 13 2 92 

 

Volitelné maturitní předměty 

Žáci maturitních ročníků si volí čtyři maturitní předměty – dva povinné, z kterých skládají 

společnou státní maturitní zkoušku (český jazyk a cizí jazyk nebo matematika) a dva další 

předměty dle nabídky školy, ze kterých skládají profilovou školní maturitní zkoušku. V 

posledních letech je patrný výrazný příklon k výběru přírodovědných předmětů a 

matematiky na úkor humanitních předmětů (matematika vykazuje nárůst ze 37 žáků (rok 

2018/19) na 42 žáků (2019/20), obdobně biologie ze 29 na 41, chemie ze 34 na 35, IVT z 5 na 

12). 

Přehled zvolených maturitních předmětů v profilové maturitní zkoušce: 

Třída/předmět 4.C 6.G 6.N 8.A 8.B celkem 

Anglický jazyk 16 19 24 16 18 93 

Německý jazyk 7 0 8 15 - 30 

Španělský jazyk 0 14 - 0 1 15 

Francouzský jazyk 1 4 - 0 - 5 

Matematika 3 6 11 11 11 42 

Biologie 11 7 12 3 8 41 

Chemie 9 9 9 2 6 35 

Fyzika 0 0 1 4 2 7 

Dějepis 2 5 1 2 1 11 

Zeměpis 2 7 8 2 3 22 

Základy spol. věd 6 6 4 4 5 25 

Informační a výpočetní technika 0 2 5 1 3 11 



Výše popsaný trend, tj. nárůst zájmu o technické a přírodovědné obory, je patrný i ve volbě 

vysoké školy. 14 absolventů bylo přijato na lékařské fakulty, 15 na další přírodovědné obory 

(VŠCHT, přírodovědné fakulty), 22 na technické obory (ČVUT a VUT), a 17 na ekonomické 

fakulty (VŠE, MFF, EFJCU). V humanitních oborech převažuje studium pedagogických či 

filosofických fakult (22 absolventů) a studium práv (5 přijatých).  

Vedle toho je nutné zmínit, že vysoké procento absolventů bylo přijato na jimi preferovanou 

vysokou školu či univerzitu, často jen na základě výborných studijních výsledků na gymnáziu. 

Počty přijatých absolventů na vysoké školy ve školním roce 2019/20: 

Celkový počet absolventů Biskupského gymnázia    120 žáků 

Zpětná vazba od absolventů - přijetí na vysoké školy 118 žáků 

Vysoké školy, na které nastoupili absolventi, kteří ukončili studium na Biskupském 

gymnáziu ve školním roce 2019/20: 

Karlova univerzita, Praha      30  absolventů 

     z toho:  

MFF – 1, PF – 2, 2.LF – 2, PřF – 7, 3. LF Plzeň – 12, FF – 3, FTVS – 2, FHK – 1. 

České vysoké učení v Praze      19  absolventů 

Vysoká škola chemicko-technologická, Praha   7  absolventů 

Vysoká škola ekonomická, Praha     13  absolventů 

Masarykova univerzita, Brno      7 absolventů 

     z toho: 

 FSPS – 1, PedF – 2, FF – 2, FSS – 1, PřF - 1 

Vysoké učení technické, Brno     2 absolventi 

Západočeská univerzita, Plzeň     9 absolventů 

     z toho:  

FSPS – 1, FPR – 2, FPE – 1, FAV – 3, FEK - 2 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích    16 absolventů 

     z toho:  

FF – 8, PřF – 3, EF – 1, ZSF – 1, ZF – 2, FROV - 1 

Policejní akademie, Praha      1 absolvent 

Fakulta výtvarných umění, Brno     2 absolventi 

Česká zemědělská univerzita, Praha     1 absolvent 

UPOL Olomouc       2 absolventi 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem  1 absolvent 

British University in Prague      1 absolvent  

Ostatní        7 absolvenů 

  

Po ukončení školního roku 2019/2020:   

Jedna žákyně opakuje ročník a jedna žákyně ve studiu na VŠ nepokračuje. 



Úspěchy v soutěžích a olympiádách - program Excelence MŠMT: 

V rámci jazykových a přírodovědných soutěží proběhla ve většině případů pouze školní kola, 

okresní soutěže a vyšší již kvůli coronavirovým omezením a distanční výuce neproběhly. 

Z tohoto důvodu nebyl ani spuštěn program Excelence základních/středních škol.  

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 se zaměřením na zdravý 

životní styl) 

Programy, besedy a přednášky zaměřené na prevenci: 

A) Dlouhodobý program školské všeobecné primární prevence 

Ve spolupráci se Zdravotním ústavem, Ústí nad Labem (zastoupeno Mgr. Janem Sattranem) 

proběhly: 

- 2 besedy: Reprodukční zdraví a Hop aneb hravě o pohlavních chorobách  

Besedy v rozsahu dvou vyučovacích hodin: vytváření správných postojů, způsobů chování a 

zodpovědnosti v oblasti prevence pohlavně přenosných chorob (kvarty a první ročníky 

vyššího gymnázia). 

- 2 besedy: Alkohol a kouření - mýty a pravdy 

V rozsahu dvou vyučovacích hodin pro žáky tercie s tématem uvědomění si rizik spojených s 

užíváním alkoholu a tabáku. 

- 1 beseda: Šikana a násilí 

Cílem besedy bylo posílení dobrých vztahů ve třídě a uvědomování si odpovědnosti za své 

činy a důsledky – beseda hranou formou pro žáky primy. 

B) Nový program ve spolupráci s Informačním centrem mládeže - Bc. Brodský 

Uskutečnilo se celkem pět besed pro žáky ze tříd prima až kvarta v rozsahu dvou vyučovacích 

hodin s tématem Bezpečí v online prostoru se zaměřením na dopady virtuálního světa a 



uvědomováním si rizik s tím spojených a i odpovědnosti za své chování, zabezpečení svých 

účtů - vytváření bezpečných hesel. 

C) Programy organizace Paměť národa 

     - 1 beseda: Hodnoty lidského života (otázky eutanázie – septimy vyššího gymnázia) 

     - 2 besedy: Rasová diskriminace, xenofobie (kvarta) 

Výše uvedené besedy proběhly do 12. března 2020, následné akce – program zaměřený na 

bezpečnost v silničním provoze a první pomoc - společnost DEKRA (druhé ročníky vyššího 

gymnázia), program Revolution train s následným protidrogovým programem (kvarty) a 

naplánované besedy od společnosti Theia se neuskutečnily z důvodu pandemie covid -19 a 

byly přesunuty na další školní rok. 

Z hlediska prevence sociálně nežádoucího a rizikového chování je nejvíce problematickou 

oblastí na naší škole adaptace na nové školní prostředí a na nový třídní kolektiv. Zároveň je 

zřejmé, že ve škole existují skupiny žáků, které potřebují zvýšenou péči školního 

poradenského pracoviště (agresivní chování ke spolužákům, nevhodné slovní napadání 

spolužáků, záškoláctví a s ním spojené neomluvené hodiny, ojedinělé nevhodné chování k 

učitelům, vyčlenění z kolektivu, následně studijní problémy). Distanční výuka pak přinesla 

další problémy - ztrátu sociálního kontaktu. 

12. Aktivity školy a prezentace na veřejnosti: 

Bigysbor – oblast zpěvu a hudby 

Ve školním roce 2019/20 měli studenti možnost zpívat v Bigysboru. Někteří členové a členky 

přivítali nabídku Jihočeského divadla zapojit se jako součást divadelního sboru i jako sólisté 

do nacvičování koncertního provedení muzikálu Kronikáři. Celé září probíhaly intenzivní 

zkoušky a studenti měli jedinečnou možnost nahlédnout do práce profesionálních umělců. 

29. srpna 2019 se uskutečnila premiéra, která se setkala s velkým úspěchem. V prosinci 

vystupoval Bigysbor na Budějovickém adventu a doprovázel vánoční školní mši. 

V druhém pololetí jsme začali nacvičovat program na Celostátní přehlídku v Odrách a na 

soutěž Gymnázium Cantant, které byly z důvodů karantény zrušeny. Společně jsme si mohli 

zazpívat až na červnovém předávání maturitních vysvědčení a na závěrečné školní mši. 

Oblast základů společenských věd 

V rámci předmětu ZSV spolupracujeme s organizací Člověk v tísni. Zapojili jsme se do mj. do 

těchto projektů: Studentské volby, Příběhy bezpráví a Jeden svět na školách. Dále škola 

spolupracuje s organizací Amnesty International ČR a studenti se podílejí především na 

projektu Dopisy v ulicích. 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. 

Jednotlivé třídy se v rámci předmětu zúčastnily různých exkurzí, které mají za cíl propojit 

teoreticky nabyté poznatky s praxí. Jedná se například o návštěvu Poslanecké sněmovny a 

Senátu Parlamentu ČR, účast na seminářích této instituce, návštěvy výstavy "Neviditelná", 

kde studenti prožijí každodenní zkušenosti slepého člověka a další.  V rámci výuky 

společenských věd navštěvujeme také různá divadelních představení. 

V návaznosti na povinně volitelný seminář mediální výchovy a žurnalistiky se žáci 

dlouhodobě podílejí na činnosti českobudějovického studentského časopisu 

„Vedneměsíčník“, který vychází v tištěné podobě a je dostupný též na webu. 

Oblast víry a duchovního růstu 

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 diecézním 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. 

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 2019/ 2020 

- září 2019        Světluška – Nadační fond Českého rozhlasu 

                       (pomoc dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením) 

- říjen 2019       Bílá pastelka – SONS ČR 

                        (Jiří Holzinger – pomoc pro nevidomé) 

- listopad 2019  Pamět národa – Post Bellum 

                    (dokumentace příběhů válečných veteránů) 

- prosinec 2019 Azylový dům sv. Pavla České Budějovice 

                        (vánoční balíčky pro lidi bez domova, pomoc při vánoční večeři       



                          v azylovém domě) 

- leden 2020   Tříkrálová sbírka  - Městská charita České Budějovice 

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

Dále probíhala celoroční spolupráce s charitativní organizací Mary´s Meals. Myšlenkou 

tohoto hnutí je dát dětem v nejchudších zemích světa jedno jídlo denně v místě, kde se 

vzdělávají, neboť to znamená zajistit jim lepší budoucnost. 

Sport 

Ve školním roce 2019/20 se naše škola standardně účastnila soutěží a akcí podle plánu do 

února. Vzhledem k situaci, která následně vznikla, se další a dlouhodobé soutěže nedohrály a 

neuskutečnily. Níže uvádíme průběh sportovních akcí do měsíce února: 

- září       cyklistický kurz Nová Pec, 

       turistický kurz Vysoké Tatry, 

- říjen      volejbal "středoškolská liga" mix, 

       přebor církevních škol - 2. místo, 

       frisbee středoškolky - 2. místo, 

- listopad    volejbal CH - V. kategorie, 

      volejbal D - V. kategorie, 

     florbal Challenge CH, 

     florbal Challenge D, 

      florbal OK D – IV. Kategorie, 

      florbal OK CH – IV. Kategorie, 

- prosinec   školní Vánoční turnaj ve florbale, 

- leden     florbal KK D - 2. místo, 

      florbal OK CH. 

 

13. Další vzdělávání pracovníků: 

Ve školním roce 2019/20 pokračovalo školení pedagogických pracovníků pro společnou část 

maturitní zkoušky a obnovování oprávnění pro hodnotitele jazykových zkoušek DSD I a DSD 

II. Řada učitelů se rovněž zúčastnila školení v rámci dotačního programu MŠMT Šablony II. 

Úspěšně jsme zažádali o dotační program Šablony III, který bude administrován od šk. roku 

2021/22. 

 

 

 

 



14. Stavebně-technické zhodnocení komplexu školy: 

Projekt IPRÚ: 

Celková dotace tohoto projektu činila 1,6 miliónu korun. Za tyto prostředky bylo vybudováno 

následující zázemí školy:  

- učebna zeměpisu (rekonstrukce parketové podlahy včetně podloží), vybavení 

nábytkem, tabulí a pomůckami (mapy, atlasy, tellurium), 

- zřízení dvou jazykových učeben včetně rekonstrukce parketové podlahy, vybavení 

tabulemi a vybavení nábytkem, 

- vytvoření prostoru pro ekonomické oddělení v přízemí školy - přepažení stávajících 

prostor sádrokartonovou příčkou, osazení dveří a vybavení nábytkem. 

Další stavebně - technické práce hrazené z rozpočtu školy: 

- nová podlaha v tělocvičně – podkladové desky, vlastní podlaha, epoxidový nátěr, 

- výměna okenních parapetů v chodbě přízemí, 

- výměna střešních oken ve třetím patře, 

- úpravy šatních skříněk v suterénu, 

- drobné opravy opadané omítky v prostorách pro tělesnou výchovu v suterénu, 

- nákup fritézy do školní jídelny (s příspěvkem Krajského úřadu), 

- nový nábytek (stoly + židle) do školní jídelny, 

- modernizace vybavení Domova mládeže (výměna topení, pračka a sušička do 

prádelny, závěsy, záclony, svítidla). 

15. Hospodaření školy: 

Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní základní škola získávají dotace na svůj 

provoz z rozpočtu MŠMT. Financování jednotlivých subjektů probíhá na základě normativů a 

rozdělení těchto zdrojů mezi střediska je na rozhodnutí vedení školy. 

Jednotlivá střediska získala následující výši dotací: 

Název střediska Dotace v Kč Čerpáno % 

Biskupské gymnázium J. N. Neumanna 41 975 253 104,17 

Církevní základní škola 25 030 140 100,89 

Školní jídelna – Karla IV. 6 484 362 82,37 

Školní jídelna – Rudolfovská 3 719 307 124,63 

Školní družina 2 926 737 99,42 

Školní klub 2 929 200 14,25 

Dům dětí a mládeže 390 733 30,96 

Domov mládeže 2 950 350 135,69 

Celkem 86 406 082 100,00 



 

V následující tabulce jsou uvedeny hlavní položky, které se vztahují k hospodaření 

Biskupského gymnázia J. N. Neumana. 

 

Součástí výroční zprávy Biskupského gymnázia J. N. Neumanna je Účetní závěrka včetně 

Přílohy k účetní závěrce za kalendářní rok 2019, která byla schválena auditorem a Radou 

školské právnické osoby.   

16. Mimoškolní aktivity – středisko volného času: 

Ve školním roce 2017/18 podalo Biskupské gymnázium žádost o zřízení střediska volného 

času jako centra volnočasových aktivit našich žáků a zároveň požádalo o navýšení kapacity 

školního klubu ze 130 na 200 žáků. MŠMT naši žádost i přes kladné doporučení Krajského 

úřadu Jihočeského kraje zamítlo. Proti tomuto rozhodnutí se Biskupské gymnázium odvolalo 

a po dalších ústních jednáních a doplnění byla žádost kladně vyřízena. Od školního roku 

2019/2020 tak škola nabízí širokou škálu mimoškolních aktivit v rámci vlastního střediska 

volného času (kroužky přírodovědných předmětů, psychologie, regionálního dějepisu, 

ekologie, dále pohybové aktivity – florbal, horolezecká stěna, sportovní hry, kroužky 

s uměleckým zaměřením – pěvecký sbor, dramatický kroužek, skupina španělského divadla). 

Vyučujícími jsou učitelé Biskupského gymnázia, případně externisté zaměstnaní na dohodu o 

provedení práce. Ve školním roce 2019/20 bylo vykázáno 348 žáků zapojených do aktivit 

střediska volného času a 70 žáků nižšího gymnázia, kteří navštěvovali kroužky školního klubu. 

Zájem je vysoký, kroužky se těší velké oblibě a dá se očekávat, že tento trend bude 

pokračovat i v dalších letech. 

17. 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 (3 žáci), 

gymnázium školní jídelna Karla IV. domov mládeže dům dětí a mládeže

provozní dotace 44 804 766,65 Kč                     5 340 908,61 Kč                       4 003 396,11 Kč                       120 970,00 Kč                          

ostatní dotace a zdroje 22 624,03 Kč                            -  Kč                                        2 500,00 Kč                               -  Kč                                        

výnosy z pronájmu 32 661,12 Kč                            10 330,55 Kč                            -  Kč                                        -  Kč                                        

výnosy z ubytování 15 565,22 Kč                            -  Kč                                        774 780,43 Kč                          -  Kč                                        

výnosy ze stravování -  Kč                                        5 422 376,73 Kč                       -  Kč                                        -  Kč                                        

ostatní výnosy 4 316 242,78 Kč                       48 540,97 Kč                            159 396,00 Kč                          -  Kč                                        

spotřeba materiálu 2 750 762,69 Kč                       754 560,23 Kč                          429 408,93 Kč                          -  Kč                                        

spotřeba energie 1 270 144,31 Kč                       511 337,45 Kč                          601 669,47 Kč                          -  Kč                                        

spotřeba potravin v ŠJ -  Kč                                        4 536 541,81 Kč                       -  Kč                                        -  Kč                                        

opravy a údržba 1 238 231,27 Kč                       115 781,48 Kč                          71 744,62 Kč                            -  Kč                                        

ostatní služby a náklady 4 571 086,24 Kč                       290 812,58 Kč                          389 060,96 Kč                          200,00 Kč                                  

mzdové náklady       28 736 703,00 Kč                     3 000 775,00 Kč                       1 862 721,00 Kč                       120 770,00 Kč                          

sociální náklady 9 529 232,43 Kč                       1 028 499,65 Kč                       635 914,06 Kč                          -  Kč                                        

pojištění 184 437,34 Kč                          16 047,02 Kč                            16 902,37 Kč                            -  Kč                                        

cestovné a náklady na reprezentaci 175 561,80 Kč                          627,70 Kč                                  653,00 Kč                                  -  Kč                                        

odpisy 1 205 273,50 Kč                       169 478,00 Kč                          180 946,00 Kč                          -  Kč                                        

výsledek hospodaření 469 572,78 Kč-                          397 695,94 Kč                          751 052,13 Kč                          -  Kč                                        



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

Salzburg, Vídeň) (15 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 92 držitelů diplomů (viz 10. Výsledky 

vzdělávání), 

− program Addvantage, spolupráce s British Council (mezinárodní cambridgeské 

jazykové certifikáty úrovně B2/C1).  

− Z rozvojových programů MŠMT je škola zapojena do programu Excelence středních 

škol, z něhož získává peníze na odměny pedagogických pracovníků, kteří se podíleli 

na vzdělávání talentovaných žáků. Peníze se rozdělují na základě výsledků 

studentských soutěží. V tomto školním roce se kvůli epidemiologickým opatřením 

většina soutěží nekonala, a proto se finanční prostředky nerozdělují. 

18. Zahraniční pobyty 2019/20: 

Rakousko: 

Bad Leonfelden: 

1. pololetí: Stuchlá 4.N,  Šlejharová 4.N, Martínek 4.N, Trantina 4.N, 

Linz: 

1. pololetí: Hovorková 6.A, 

Salzburg:  

Celoroční: Nestával 6.A, Klimeš 6.A, Kolařík 5.A, 

Vídeň:  

1. pololetí: Černá 4.N, Dvořáková 4.N, Míčková 6.A 

2. pololetí: Nápravníková 2.C, Pikl 2.C, Šimečková 2.C, Dvořáková 4.N, 

Průchová 6.A, 

Německo – program Euregio: 

celoroční: Zvoňárová 6.A, Ondřichová 6.A, Míka 6.A, 

Austrálie – Rotary Club: 

celoroční: Petráňová 6.B, 

Španělsko - soukromě: 

celoroční: Žondecká 4.E, Bláhová 4.E. 



19. 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.  

20. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí:  

Ve školním roce 2019/20 neproběhla na Biskupském gymnáziu žádná inspekční činnost ze 

strany ČŠI. 

 

 

Dne 1. října 2020 v Českých Budějovicích                

 

 

 

 

 

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

                                                                                                                  

 


