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Výroční zpráva školy za školní rok 2020/2021 

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, Karla IV. 20 a Kněžská 2, České Budějovice) 

 
3. Zřizovatel:   

Biskupství českobudějovické, Biskupská 132/4, 370 01 České Budějovice 
 
4. Vedení školy:   

Martin Maršík   – ředitel školy, 
 Michaela Kudláčková  – zástupkyně ředitele, 
                       Alena Marková   – zástupkyně ředitele,  
 Jan Schreib    – zástupce ředitele pověřený řízením CZŠ. 
 
5. Kontakty:   

Sekretariát školy:   (+420) 380420211 
ekonomický úsek:   (+420) 380420219  
domov mládeže:   (+420) 380420216 
školní jídelna:    (+420) 386 420241  
e-mail školy:    reditelstvi@bigy-cb.cz 
web školy:   http://www.bigy-cb.cz/bigy/ 

  
6. Školská rada:   

Ve školním roce 2021/22 působí školská rada ve složení: 
 Jiří Heller   – předseda rady, zvolen za pedagogické pracovníky, 
 Ondřej Záleský  – místopředseda rady, zvolen za pedagogické pracovníky, 
 Jan Marek   – zvolen za zákonné zástupce nezletilých studentů, 
 Luboš Petráň   – zvolen za zletilé studenty, 

 David Henzl   – zástupce zřizovatele, 
 František Mrosko  – 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.  
 
Na začátku kalendářního roku 2021 byl vytvořen tým pedagogických pracovníků pod vedením 
zástupkyně ředitele školy Mgr. Aleny Markové, který se zabývá úpravami školského 
vzdělávacího programu (ŠVP) v návaznosti na změny rámcového vzdělávacího programu 
(RVP). Uvedené změny, které mají platit od školního roku 2022/23, se týkají posílení hodinové 
dotace výuky informačních technologií a aktualizace obsahu vzdělávání s provázaností mezi 
předměty a bloky. 
 

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 

 
Gymnázium navštěvovalo v roce 2020/21 720 žáků, z toho 269 žáků v osmiletém cyklu, 
333 v šestiletém všeobecném a bilingvním směru a 118 v čtyřletém cyklu. 
 
 8. Průběh výuky ve školním roce 2020/21 

Nový školní rok 2020/21 byl zahájen standardně, nicméně již po prvním týdnu a společné 
turistické exkurzi žáků do Tater začaly jednotlivé třídy i učitelé odcházet do karantény vlivem 
epidemiologické situace. Počet nakažených studentů v čase významně stoupal a od 12. října 
2020 bylo vyhlášeno celostátní uzavření školských zařízení a úplný přechod na distanční výuku.  
V prosinci 2020 se vrátil nižší stupeň gymnázia do výuky, a to v rotačním režimu z důvodu 
omezení osobních kontaktů mezi žáky. Od ledna 2021 se situace opět zhoršila a pokračoval 
plný lockdown až do května 2021. Následně byly posunuty standardní termíny přijímacích 
zkoušek a písemných i ústních maturitních zkoušek.  
Přes všechna omezení se podařilo uzavřít klasifikaci u všech žáků a zároveň probrat 
požadovaný obsah učiva. 
V rámci analýzy školního roku 2020/21 vedení školy rozhodlo o provedení rozsáhlého 
dotazníkovém šetření, které se soustředilo jak na žáky, tak pedagogické pracovníky, a dokonce 
i na rodiče studentů. Veškeré odpovědi byly statisticky zpracovány a výsledky potvrdily velmi 
dobré zvládnutí výuky v obtížných podmínkách školního roku 2020/21.  
Ve školním roce 2020/21 začala při naší ŠPO působit Křesťanská pedagogicko-psychologická 
poradna, která úzce spolupracuje s výchovnou poradkyní a společně pomáhají žákům, 
případně jejich rodinám, s aktuálními problémy (konzultace, individuální vzdělávací plány, 
plány pedagogické podpory a kariérního poradenství). 
 
V souladu s doporučením MŠMT byla doba bezprostředně po návratu do prezenční výuky 
využita na resocializační aktivity – společné exkurze, třídnické hodiny, diskuze se školním 
spirituálem apod. Podařilo se tak žáky zapojit nenásilně a postupně do pravidelné prezenční 
výuky a obnovit učební návyky.  
 



9. Zaměstnanci školy k 31. srpnu 2020:  

Biskupské gymnázium J. N. Neumanna zaměstnávalo: 

• 60 pedagogických zaměstnanců, včetně ředitele školy a dvou zástupců, z toho tři 
pedagogičtí zaměstnanci čerpali mateřskou či rodičovskou dovolenou a jeden 
pedagogický zaměstnanec čerpá dlouhodobé neplacené volno.  

• 3 vychovatelky v domově mládeže 

• 23 nepedagogických zaměstnanců (THP, kuchyně, úklid, údržba), z toho čerpá jedna 
zaměstnankyně rodičovskou dovolenou a jedna je dlouhodobě uvolněna pro výkon 
veřejné funkce. 

Kmenoví vyučující na Biskupském gymnáziu J. N. Neumanna: 
Mag. Gerhard Bauer  
Mgr. Luděk Bělehrad 
Mgr. Vojtěch Blažek 
Mgr. Lenka Blažková 
Mgr. Jitka Boháčová 
Mgr. Marie Brázdová 
Mgr. Kateřina Brichcínová, Th.D. 
Lic. David Castillo, Ph.D. 
Mgr. Tereza Cole 
Mgr. Markéta Djoa Musková 
Mgr. Kateřina Drboutová 
RNDr. Petra Dufková, Ph.D. 
Lic. Gómez Diana Ávila 
Mgr. Bohdana Gutwirthová 
Mgr. Jiří Heller 
Mgr. Pavlína Heppnerová 
RNDr. Zdeňka Herdová 
Mgr. Renata Hesounová 
Lic. Nabil el Jaber Vazdekis, Ph.D. 
Mgr. Dana Jakešová 
Mgr. Marko Jandrić 
Mgr. Eva Kadlecová 
Mgr. Jitka Kadlecová 
Mgr. Hana Kalná 
Mgr. Martina Kaňková 
Mgr. Alena Kopřivová 
PaedDr. Miloslava Korostenská 
Mgr. Klára Krejčí 
Ing. Michaela Kudláčková – zástupkyně 
ředitele 

Mgr. Milena Kukrálová 
Mgr. Andrea Layerová 
Mgr. Tomáš Malina 
Mgr. Alena Marková – zástupkyně 
ředitele 
Ing. Martin Maršík, Ph.D. - ředitel 
Mgr. Dáša Moravcová 
PaeDr. Miroslava Nygrýnová   
Mgr. Anna Papoušková 
Mgr. Zdeněk Pekař 
Mgr. Jitka Pelikánová 
Mgr. Petr Puffer 
Mgr. Jan Pytel 
Mgr. Alena Rejlková 
Mgr. Václav Šlouf, Ph.D. 
Mgr. Jolana Šulcová  
Mgr. Martina Tomešková               
Mgr. Pavla Trendová 
Mgr. Martina Vavreková 
Mgr. Vendula Vazačová 
Mgr. Marie Verboon Filipová 
Mgr. Magdalena Vlčková 
Mgr. Filip Volf 
Mgr. Pavel Vondrák 
Mgr. Anna Voříšková 
Mgr. Ondřej Záleský 
Mgr. Jana Zasadilová 
Mgr. Markéta Zvěřinová 

 

 



Učitelé z církevní základní školy, kteří na Biskupském gymnáziu J. N. Neumanna vyučovali 
alespoň 1 hodinu týdně  

Mgr. Jan Schreib - zástupce 
ředitele                                                         
Mgr. František Bukač     
Mgr. Veronika Blažek Iňová        

Mgr. Jaroslav Kovárna 
Mgr. Markéta Homzová       
Mgr. Nikola Vondráková 
PaeDr. Kateřina Štruncová  

 

Mateřská/rodičovská dovolená pedagogičtí zaměstnanci: 

Mgr. Andrea Kroniková 
Mgr. Veronika Günzelová 
Mgr. Lucie Sobotová 
 

MD - ostatní zaměstnanci 
Ing. Blanka Zelenková 

 
 
10. Přijímací řízení v roce 2020/21 

Počet přihlášek a počet přijatých žáků na Biskupské gymnázium ve školním roce 2020/21 je 
uveden v následující tabulce: 
 

Kód Název 
délka 

vzdělání 
(roky) 

přihlášení  
konali 

přijímací 
zkoušku 

přijatí  Třídy 

7941K41 Gymnázium 4 62 62 32 1 

7941K61 Gymnázium 6 107 106 46 2 

7943K61 Dvojjazyčné gymnázium 6 65 64 18 1 

7941K81 Gymnázium  8 100 97 32 1 

 
Vývoj počtu přihlášek v letech 2016 až 2021: 

Délka vzdělání 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

8 let 99 96 119 123 141 100 

6 let 73 130 149 231 260 172 

4 roky 59 44 69 77 58 62 

Celkem 231 270 337 431 459 334 

 
Pokud porovnáme počet přihlášek ve školním roce 2020/21 s rokem předcházejícím, můžeme 
vidět pokles zájmu u osmiletého a šestiletého cyklu. Tento pokles je možné vysvětlit 
následujícími dvěma hlavními faktory. V prvé řadě jsme nemohli uskutečnit den otevřených 
dveří, při kterém umíme naším přístupem, atmosférou a vybavením školy zaujmout jak rodiče, 
tak i budoucí žáky. Druhým důvodem je možná menší odvaha žáků a rodičů se hlásit na 
gymnázia za situace, kdy řada jiných škol velmi zjednodušila svá přijímací řízení z důvodu 
epidemie Covid-19.   
 



11. Seznam absolventů  

Seznam absolventů osmiletého studijního cyklu: 

Bártková Hana 
Benedová Marie 
Bráchová Tereza 
Cvachová Markéta 
Čouza Tobiáš 
Dobrovský Martin 
Erben Filip 
Faktorová Tereza 
Hluštík Vilém 
Hrotková Barbora 
Jirka Adam 
Kavan Šimon 
Koubová Magdalena 
Krejčí Adéla 
Krejčová Petra 
Křížová Lia Magdalena 

Kuba Samuel 
Kubín Josef 
Kunclová Romana 
Malcová Natálie 
Medková Karolína 
Nguyenová Quynh Hoa 
Rosenkrancová Pavla 
Řehoutová Zdeňka 
Sáčková Anežka 
Stehlíková Eva 
Šemík Kryštof 
Šrajer Antonín 
Trajerová Klára 
Trubka Teo 
Urbanová Marie 
Vejsová Josefína 

 

Seznam absolventů šestiletého všeobecného studijního cyklu: 

Antoni Václav 

Bartošová Lenka 

Bendová Ema 

Bicerová Eliška 

Boháček Patrik Jan 

Čermáková Anežka 

Dušková Agáta Anna 

Fojtl Martin 

Frejlachová Daniela 

Hellerová Blanka 

Holubová Tereza 

Jinderlová Lucie 

Kaholeková Mária 

Kalná Julie 

Krátký Kryštof 

Mach Jan 

Mládková Kateřina 

Moravec Matyáš 

Mrvík František 

Olšák Matyáš 

Ondrúšková Kristína 

Ouda Jakub 

Pešl Vojtěch 

Poláková Viktorie M. 

Pulkrab Vojtěch 

Račáková Magdaléna 

Šestáková Lucie 

Šimonová Natálie 

Švec Hynek 

Tušlová Magdalena 

Valková Monika 

Vazačová Aneta 

Velát Ondřej 

 

 

 

 



Seznam absolventů šestiletého bilingvního studijního cyklu: 

Berec Filip 

Boltnarová Pavlína 

Borovková Michaela 

Bouberlová Tereza 

Dudáčková Anežka 

Hulička Matěj 

Jelínková Tereza 

Jíchová Simona 

Jírovcová Adéla 

Kadlecová Viktorie 

Klementová Anežka 

Mičanová Kateřina 

Nikitínská Klára 

Petrová Adéla 

Picková Karolína 

Svoboda Jan 

Toms Jásin 

Vaclík Jakub 

Vančata Petr 

Větrovský David 

Vienerová Adéla 

Volková Marie 

Vozábalová Melissa 

Vozábalová Vanessa 

Závadová Barbora 

Zeman Jakub

 

Seznam absolventů čtyřletého studijního cyklu: 

Balík Ondřej 

Bostlová Hana 

Čužnová Eliška 

Dementieva Alina 

Dvořák Jan 

Fafejtová Aneta 

Chocholová Eliška 

Janoška David 

Klementová Natálie 

Korytarová Nikol 

Matouš Filip 

Páleníček Alex 

Pinc Vojtěch 

Půlpánová Terezie 

Řežábková Jana 

Skůpová Klára 

Srchová Dominika 

Sulimani Arieta 

Švehlová Lucie 

Tomášek Ondřej 

Vilímek František 

Volfová Zuzan 

Stropek Štěpán 

Zálešák Jaroslav 

12.  Výsledky maturitních zkoušek 

Navzdory nepříznivé situaci v souvislosti s distanční výukou, která probíhala od března 2020 
do května 2021 a následně posunutému termínu maturitních zkoušek, prokázali absolventi 
dobrou přípravu a znalosti. Ze 120 maturujících žáků získaly dvě třetiny vyznamenání, a z toho 
polovina, tedy čtyřicet absolventů, dosáhla celkového průměru známek 1,00. 

Školní rok byl netradiční i v tom, že se žáci mohli rozhodnout, zda budou skládat ústní maturitní 
zkoušku z českého nebo cizího jazyka - z českého jazyka tak “dobrovolně” maturovalo pouze 
27 žáků, tedy cca 25% studentů. U cizích jazyků využila většina absolventů možnost uznání 
mezinárodních jazykových zkoušek z angličtiny, němčiny, španělštiny či francouzštiny, a 
z tohoto důvodu maturitní zkoušky neskládali.  
 



Výsledky maturitních zkoušek 2020/21 

Výsledky jednotlivých tříd u maturitních zkoušek jsou zaznamenány v následující tabulce: 

Třída prospěl 
s vyznamenáním 

Prospěl nekonal/neprospěl 

4.C 16 7 1/0 

6.G 17 10 0/0 

6.N 19 13 0/1 

8.A 27 4 1/0 

Celkem 116 79 34 2/1 

 

Jazykové diplomy absolventů: 

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. 

Třída AJ NJ ŠJ FJ Celkem 

4.C 12 3 - 1 16 

6.G 16 - 8 - 24 

6.N 10 5 - - 15 

8.A 12 11 - 3 26 

 50 19 8 4 81 

 

Žáci maturitních ročníků si standardně 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 zkoušku profilovou, tj. školní maturitní 
zkoušku.  
 

Výběr volitelných maturitních předmětů 

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

Matematika 6 3 + 4 v ŠJ 9 7 29 

Biologie 6 5 14 8 33 

Chemie 6 6 + 2 v ŠJ 10 5 29 

Fyzika 1 0 1 3 5 

Dějepis 7 0 + 3 v ŠJ 1 1 12 

Zeměpis 1 7 + 4 v ŠJ 7 7 26 

ZSV 5 7 6 9 27 

IVT 2 1 3 4 10 

Religionistika 1 1 1 0 3 

 



V posledních letech je patrný příklon maturujících studentů k výběru přírodovědných 
předmětů a matematiky na úkor předmětů humanitních. Výše popsaný trend je zřejmý i ve 
volbě vysoké školy a oboru studia.  

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

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

na gymnáziu. 

 

13. Přijetí absolventů na vysoké školy: 

Celkový počet absolventů ve školním roce 2020/21    116 žáků 

Zpětná vazba o přijetí na vysoké školy 116 žáků 

 

Počet absolventů přijatých na jednotlivé vysoké školy a univerzity:  

Vysoká škola Počet absolventů 

Univerzita Karlova Praha 28 

VUT Praha 19 

VŠCHT Praha 9 

VŠE Praha 15 

Masarykova univerzita Brno 7 

Vysoké učení technické Brno 2 

Západočeská univerzita Plzeň 2 

Jihočeská univerzita Č. Budějovice 20 

Univerzita Tomáše Bati Zlín 2 

Česká zemědělská univerzita Praha 2 

Mendelova univerzita Brno 1 

Mezinárodní konzervatoř Praha 1 

Zahraniční vysoké školy 8 

 

Roztříděné umístění absolventů Biskupského gymnázia na jednotlivých fakultách vybraných 

univerzit: 

Karlova univerzita 

MFF PF 2. LF PŘF FSV 3. LF 
Plzeň 

FF Právnická 
fakulta 

1. LF Farmaceutická 
Hradec Králové 

FHS 

2 3 1 4 1 6 1 3 5 1 1 



Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

FF PŘF EF ZSF ZF PF 

4 5 2 1 2 6 

 

Západočeská univerzita v Plzni 

FPE FAV 

1 1 

 

Masarykova univerzita v Brně 

FF FSS PřF PHARM Právnická fakulta 

1 3 3 1 1 

 

 

14. Úspěchy v soutěžích a olympiádách - program Excelence MŠMT: 

V rámci jazykových a přírodovědných soutěží proběhla soutěžní kola omezeně, a to většinou 

online formou. Kvůli stále se měnícím pravidlům pro organizaci výuky a požadavkům na 

homogenitu bylo náročné žáky na jednotlivé soutěže vyslat.  

I v této těžké situaci dva žáci Biskupského gymnázia uspěli v celorepublikových soutěžích:  

- vítěz republikového kola, a to ve francouzštině (Prokop Žák ze třídy 7.B),  

- vítěz republikového kola ve španělštině i angličtině (Jakub Justin ze třídy 4.A).  

 

15. Další vzdělávání pracovníků 

Ve školním roce 2020/21 pokračovalo školení pedagogických pracovníků pro společnou část 
maturitní zkoušky a obnovování oprávnění pro zkoušení jazykových zkoušek DSD I a DSD II.  
Úspěšně jsme zažádali o dotační program Šablony III, který bude administrován od školního 
roku 2021/22. 

V přípravném týdnu byly pro vyučující organizovány tyto kurzy dalšího vzdělávání: šikana 
(Policie ČR), bezpečnost práce (Mgr. Bernasová), zdravověda (Mgr. Kümmelová), IT (dva 
stupně dle pokročilosti – Mgr. Záleský, Mgr. Jandrić).  

Ve školním roce 2020/21 zažádala škola také o dva granty v programu  
Erasmus +, a to konkrétně: 

- výměnné pobyty se Španělskem  
- grant na jazykové kurzy našich učitelů v zahraničí. 

 
 
 
 



16. Stavebně-technické zhodnocení komplexu školy 

Ve školním roce 2020/21 byly udělány následující stavební úpravy školy a internátu: 

- úprava průčelí školy – hrazeno z dotačního programu statutárního města České 

Budějovice, 

- nové podlahy v chodbě třetího patra – budova školy, 

- zřízení odborné učebny dějepisu včetně modernizace kabinetu dějepisu ve 

druhém patře, 

- modernizace kabinetů biologie a francouzštiny, 

- výměna střešních oken – budova školy, 

- výměna oken v prostoru schodiště a podest – budova školy, 

- vybavení studovny a relaxačního prostoru novým nábytkem, 

- vybudování kardiocentra pro posílení výuky TV (rotopedy, běžecké trenažéry,..), 

- dokončení výměny šatních skříněk v suterénu školy, 

- zřízení kanceláře pro Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnu, 

- vybudování nového sociálního zařízení v prvním a druhém patře internátu, 

- vybavení klubovny internátu. 

Ve školním roce 2020/21 byla uzavřena smlouva o modernizaci výměníkové stanice v budově 

gymnázia s Teplárnou České Budějovice, a.s. 

Biskupské gymnázium uspělo se žádostí o dotaci v programu IROP, kde bylo požadováno cca 

8 mil. Kč na zbourání nevyužívaného skladu objektu „Šolín“ a následnou revitalizaci dvora a 

zároveň vybudování zelené střechy na rovné části budovy školy. V současné době proběhlo 

výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace a v následném roce budou probíhat 

jednotlivé fáze přípravy a realizace stavby.  

  

16. Mimoškolní aktivity – středisko volného času 

Ve školním roce 2020/21 Biskupské gymnázium nabízelo širokou škálu mimoškolních aktivit 
žáků - 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, či jazykové 
kroužky. Vedoucími těchto kroužků jsou většinou kmenoví učitelé Biskupského gymnázia, 
případně externisté zaměstnaní na dohodu o provedení práce.  

Celkem bylo vykázáno v tomto období 348 žáků zapojených do aktivit DDM 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. 

V praxi se ovšem většina zájmových útvarů nemohla kvůli situaci Covid-19 a daným opatřením 
plně realizovat. V září škola zorganizovala přehlídku nabízených kroužků, shromáždila 
přihlášky, ale vlastní výuka probíhala kvůli nutnosti homogenity kroužků velmi omezeně. 

 

V rámci zatraktivnění nabídky mimoškolních aktivit získala škola rovněž živnostenské 
oprávnění k realizaci výuky autoškoly (řidičský průkaz sk. B). Z tohoto důvodu byl zakoupen 
použitý osobní automobil zn. Škoda Fabia. a bylo zahájeno vyučování prvních studentů. Kurzy 



vede instruktor autoškoly s požadovanou kvalifikací. I o tuto aktivitu je obrovský zájem, 
protože škola může uspokojit pouze 25 žáků v jenom pololetí. Dosavadní zkušenost je velmi 
pozitivní. 

Od roku 2019 usilovala naše školská právnická osoba o povolení zřízení základní umělecké 
školy. První jednání byla vedena s Krajským úřadem v Českých Budějovicích, který v souladu s 
dokumentem o střediscích volného času podpořil naši zpracovanou žádost s možnou 
kapacitou 140 žáků. Následně byla žádost postoupena MŠMT, které ji na jaře roku 2021 
schválilo. V této souvislosti byli vybráni učitelé s potřebnou kvalifikací a byla spuštěna 
propagace ZUŠ, a to hlavně na nižším stupni ZŠ. Od září 2021 škola funguje v oboru hudebním 
(nauka a výuka na nástroj) a má tendenci se nadále rozvíjet. 

S tím souvisí i nutná změna názvu školy, který od 1. září 2021 zní: 

Biskupské gymnázium J. N. Neumanna, církevní základní škola a základní umělecká škola České 
Budějovice. 

 
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), 

− organizace studijních pobytů na partnerských školách – Rakousko (Bad Leonfelden, 
Salzburg, Vídeň) (15 žáků na celoročním či půlročním pobytu), 

− program organizovaný česko-španělskou bilingvní sekcí: výměnné pobyty českých a 
španělských žáků, 

− organizace mezinárodních jazykových zkoušek: DSD KMK II (němčina), DELE 
(španělština), DELF (francouzština) – celkem 81 držitelů diplomů (viz 10. Výsledky 
vzdělávání), 

− program Addvantage, spolupráce s British Council (mezinárodní cambridgeské 
jazykové certifikáty úrovně B2/C1) – za rok 20/21 bylo Biskupské gymnázium vyhlášeno 
Velvyslanectvím Spojeného království jako nejlepší škola v počtu úspěšně získaných 
diplomů v kategorii B2, 

− v rozvojových programech MŠMT je škola zapojena do programu Excelence středních 
škol, z něhož získává peníze na mzdy pedagogických pracovníků, kteří se podíleli na 
vzdělávání talentovaných žáků. Peněžní částky se rozdělují na základě výsledků 
studentských soutěží. V tomto školním roce se kvůli epidemiologickým opatřením 
většina soutěží nekonala, a proto se finanční prostředky nerozdělují. 

− Grant Erasmus + pro výměnný pobyt se Španělskem (původně měla vzájemná výměna 
čtyř žáků po dobu dvou měsíců probíhat ve školním roce 2020/21) kvůli 
epidemiologické situaci byla realizace posunuta do následujícího školního roku. 

− Ve školním roce 2019/20 a 2020/21 se škola zapojila do programu Šablony II (celkem 
2.5 mil. Kč) administrovanou MŠMT. Aktivity se soustředily na doučování žáků 
ohrožených neúspěchem (jazyky, matematika, fyzika), kroužky školního klubu 
(čtenářský, jazykové, deskové hry), aktivitu CLIL (jazykář vyučuje nejazykáře) a 



vzájemnou spolupráci učitelů (společné plánování, vzájemné hospitace). Program byl 
ukončen k 31. srpnu 2021 a závěrečná monitorovací zpráva byla zaslána na MŠMT ke 
kontrole.  

 

18. Hospodaření školy 

Hospodaření školy je doloženo Zprávou o ověření účetní závěrky nezávislým auditorem. 

 

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 pedagogy. Vedle zajišťování rodilých mluvčích se výrazně podílí 
na financování výukových pomůcek pro žáky dvojjazyčné sekce a podporuje finančně  i jiné 
akce - divadelní festivaly (národní i mezinárodní), soutěže matematické fotografie, univerzitní 
stipendia apod. České strana se v rámci dohody zavazuje k zajištění a financování bydlení pro 
španělské lektory. Nedílnou součástí uvedené smlouvy je i závazný plán předmětů, které se 
musí vyučovat ve španělském jazyce.  

 

20. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí:  

Ve školním roce 2020/21 proběhla ze strany ČŠI na Biskupském gymnáziu pouze elektronická 
šetření týkající se zvládnutí distanční výuky, objemu učiva a zapojení studentů. 

 

Dne 5. listopadu 2021 v Českých Budějovicích                

 

 

 

 

 

Ing. Martin Maršík, Ph.D.,  

           ředitel ŠPO              

                                                                                                                  
 


