
Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

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 05 (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 působí 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.

7.  Studijní  obory:  Biskupské  gymnázium  J.  N.  Neumanna  poskytuje  vzdělání  v  osmiletém,
šestiletém a čtyřletém studijním cyklu a v šestiletém bilingvním česko-španělském cyklu. V souladu
se zákonem se postupně přechází  na výuku podle ŠVP, ve školním roce 2013/14 se podle  něj
nevyučovalo  již  pouze  v posledním ročníku  šestiletého  cyklu.  Bilingvní  cyklus,  kde  ještě  není
stanovena povinnost vyučovat podle ŠVP, je součástí pilotního šetření RVP.

Kód název délka vzdělání (roky)

7941K41 Gymnázium (7941K41) 4

7941K61 Gymnázium (7941K61) 6

7941K601 Gymnázium – všeobecné (6leté) 6

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

7941K81 Gymnázium (7941K81) 8
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8. Pracovníci školy: V září 2013 působilo na škole 52 pedagogických pracovníků včetně ředitele
školy a  dvou zástupců, na internátu působily čtyři  vychovatelky.  Na mateřské  dovolené bylo  6
pracovnic. Nepedagogických pracovníků působilo na škole 26 (internát, kuchyně, úklid, údržba,…).

9. Přijímací řízení:

Přehled přijímacího řízení

Kód název
délka

vzdělání
(roky)

přihlášení 
konali

přijímací
zkoušku

přijatí třídy

7941K41 Gymnázium (7941K41) 4 57 55 23 1

7941K61 Gymnázium (7941K61) 6 73 73 44 1

7941K610
Gymnázium – vybrané předměty

v cizím jazyce (6leté)
6 30 30 15 1

7941K81 Gymnázium (7941K81) 8 102 102 52 2

Pozn.: V rámci šestiletého cyklu byla otevřena jedna celá třída všeobecného gymnaziálního studia a
jedna třída kombinovaná – všeobecné gymnaziální a bilingvní česko-španělské studium.  

10. Výsledky vzdělávání: 

Výsledky maturitních zkoušek 2013/14 (po podzimním termínu)

Třída
počet

maturantů
vyznamenání z toho 1,00 prospěl neprospěl

4. C 34 19 6 15 0

4. F 22 19 11 3 0

6. E 19 9 1 9 1

6. N 24 17 7 7 0

8. A 27 24 19 3 0

celkem 126 88 44 37 1

 Výsledky testové části společné části maturitních zkoušek ve srovnání s gymnázii v ČR

2



Mezinárodně uznávané jazykové diplomy
Úroveň B2 úroveň C1 celkem

angličtina FCE, CAE, CPE 35 23 58

němčina DSD-KMK II 7 24 31

španělština DELE 10 - 10

francouzština DELF 1 - 1

celkem 53 47 100

Výsledky soutěží a olympiád
 
Anglický jazyk
- Tereza Flégrová, 7.A – 1. místo okresní kolo

Německý jazyk
- Kateřina Stuchlá, 2.A - 1. místo okresní kolo
- Markéta Zronková, 2.A - 2. místo okresní kolo
- Kateřina Šimková, 7.A - 1. místo okresní kolo
- Tereza Vondrů, 3.A – 1. místo krajské kolo

Francouzský jazyk
- Matěj Polák, 4.A - 1. místo krajské kolo
- Karolína Spálenská, 2.C - 1. místo krajské kolo
- Eliška Štindlová, 5.A - 1. místo krajské kolo
- Vojtěch Lapáček, 4.A - 2. místo krajské kolo
- Lucie Petráňová, 7.A - 2. místo krajské kolo

Španělský jazyk
- Kateřina Bínová, 4.C - 2. místo krajské kolo

Ruský jazyk
- Tomáš Kubík, 2.C - 1. místo krajské kolo

Matematická olympiáda
- Tereza Slípková, 2.B - 2. místo okresní kolo

Matematický klokan
- Tereza Slípková, 2.B - 3. místo kategorie Benjamín

Biologie
- Jana Nedvědová, 4.F - 2. místo krajské kolo

Zeměpis
- Vojtěch Lapáček, 4.A - 3. místo okresní kolo

Jihočeský zvonek
- Klára Baloušková, 2.N – 1. místo kategorie Sólový zpěv
- Karolína Hajná, 3.B – 2. místo Jihočeský zvonek

Recitace 
- Karolína Hajná, 3.B - 1. místo krajské kolo, postup do celostátního kola

Eurorébus
- Jan Mojka, 2.G - postup do celostátního kola
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- Michaela Krejčová, 2.G - postup do celostátního kola

Soutěž MŠMT 
– Tereza Náhlíková, 5.A – třítýdenní pobyt v SRN

Soutěž Španělského velvyslanectví
- Veronika Šmídová, 4.E – 1. místo, 2týdenní pobyt ve Valencii
- Agáta Říčánková, 3.E – 1. místo, týdenní pobyt na Kanárských ostrovech

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
studenti, 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)

- besedy s protidrogovou tématikou 
- spolupráce s organizací ACET ČR(celkem 8 besed na témata Láska a přátelství a Sex, láska, 

přátelství, program Bolest – nemoc zvaná šikana, filmy k tématice drogové problematiky)

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

- přespávání ve škole pro nižší a vyšší stupeň gymnázia
- letní tábor pro studenty
- 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 2013/14 pokračovalo školení pedagogických
pracovníků  pro  společnou  část  maturitní  zkoušky.  Jeden  pedagogický  pracovník  si  v  rámci
magisterského  studia  doplňuje  kvalifikaci.  Dva  pracovníci  si  rozšiřují  kvalifikaci  formou
nástavbového studia.

13. Aktivity školy a prezentace na veřejnosti: V loňském školním pod vedením J. Prokeše ml.
pokračoval  dlouhodobý  projekt  Kostel  pro  Bigy,  jehož  cílem  je  obnova  kostela  sv.  Rodiny
a na němž  spolupracuje  architekt  Josef  Pleskot.  V rámci  projektu  se  studenti  našeho  gymnázia
podíleli na mnohých akcích. Kostel slouží také pro studentská kulturní představení, byla navázána
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.
Zároveň se studenti  podílí  na propagační  kampani,  jejímž cílem je projekt představit  veřejnosti
a oslovit  ji  pro  finanční  sbírku  určenou  na  obnovu  kostela  (distribuce  propagačních  materiálů:
trička, kalendáře, hrnky atd.).
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K  výsledkům  mezinárodně-regionální  spolupráce  patří  účast  studentů  z  gymnázia  v Bad
Leonfeldenu  na  sportovním dni  pořádaném naší  školou  a  také  na  naší  školou  organizovaných
Primátorkách, závodech raftů (za účasti českobudějovických gymnázií).  Naši se studenti se dále
zúčastnili každoročního Pěveckého setkání sborů 3 měst (Č. Budějovice, Pasov, Bad Leonfelden),
které se tentokrát konalo v Pasově.

Pokračuje  spolupráce  s organizací  Člověk  v tísni  (projekty  Příběhy  bezpráví,  Jeden  svět
na školách, studentské volby), studenti se též připojili k projektu organizace Amnesty International
Dopisy v ulicích. Spolupráce s CEVRO institutem přináší našim studentům možnost zúčastnit se
tzv. parlamentních simulací. 

V návaznosti  na  povinně  volitelný  seminář  mediální  a  žurnalistické  výchovy  se  studenti
dlouhodobě podílí na činnosti českobudějovického studentského časopisu Vedneměsíčník a účastní
se projektu MF Dnes Studenti čtou a píší noviny.

V rámci bilingvního španělsko-českého cyklu se studenti 3. až 6. ročníků podílejí na aktivitách
divadelního  spolku  Las  Ratas.  V loňském  roce  se  studenti  zúčastnili  mezinárodního  festivalu
španělského studentského divadla v bulharské Sofii a národní přehlídky španělského studentského
divadla v Brně. V Českých Budějovicích navíc vystoupili v rámci divadelní akce Cuenta cuentos a
na Dnech španělské kultury.

Nadále  pokračuje  pravidelná  i  příležitostná  spolupráce  našich  studentů  na  charitativních
projektech.  K našim  stálým  partnerům  patří  občanské  sdružení  Život  dětem  či  nadační  fond
Českého rozhlasu Světluška. 

V průběhu celého roku probíhaly koncerty Pěveckého sboru jihočeských učitelek při Biskupském
gymnáziu J. N. Neumanna.

14. Hospodaření školy (jedná se o výsledky školské právnické osoby, tedy včetně CZŠ): 

Střediska:
 Gymnázium
 Školní jídelna
 Domov mládeže
 Základní škola
 Družina
 Doplňková činnost – školní bufet

Výnosy organizace za rok 2013 činily celkem 69 654 120,51 Kč. Náklady organizace za rok 2013
činily celkem 71 413 555,16 Kč. Výsledkem hospodaření za účetní období 2013 je ztráta ve výši
1 759 434,65 Kč. Ztráta z hlavní činnosti činí  1 733 957,16 Kč a ztráta z doplňkové činnosti činí
25 477,49 Kč.
Hospodářská činnost skončila ve ztrátě z důvodu, že čtyřměsíční činnost školního bufetu nestačila
uhradit počáteční náklady vynaložené na zahájení jeho provozu.

V další části se budou údaje vztahovat ke gymnáziu, školní jídelně a domovu mládeže.

Provozní dotace MŠMT:
Gymnázium 31 948 000 Kč
Školní jídelna 5 069 000 Kč
Domov mládeže 2 756 000 Kč
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Další dotační tituly v Kč
Výdaje

projektu 
v roce 2013

Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích
v roce 2012 - Excelence středních škol 2012

        32 573,00        32 573,00

Zajištění  ubytování  španělských  lektorů,  kteří
působí na Biskupském gymnáziu J. N. Neumanna
a Církevní základní škole v Českých Budějovicích
- rok 2013

        60 000,00      124 820,00

EU peníze středním školám         61 210,00 + čerpání RF      653 483,00 neukončen
Výměna krytiny na budově internátu Biskupského
gymnázia,  ul.  Karla  IV.  20,  České  Budějovice,
PSČ 370 01

     100 000,00      961 515,00

Zpěv spojuje        20 000,00        22 095,00

Výměnný pobyt s partnerskou školou v Německu        40 535,00
14 465 Kč 
dočerpáno v 
roce 2014

       41 205,00
neukončen

Struktura tržeb za vlastní výkony je následující:
 Výnosy za ubytování v domově mládeže byly ve výši 626 310 Kč.
 Výnosy školního stravování byly ve výši 3 602 039 Kč, za závodní stravování zaměstnanců

se vybralo 212 750 Kč.
 Nájemné činilo 16 000 Kč.

Přijaté příspěvky činily celkem 660 869 Kč, tato položka zahrnuje i příspěvek zřizovatele formou
prominutí půjčky ve výši 310 000 Kč.

Některé významné náklady
Oprava střechy a fasády Domova mládeže činí 2 544 856 Kč.
Oprava výměníkové stanice činila 153 433 Kč.
Náklady na malování  byly ve výši  128 698 Kč.  Opravy dveří  a dveřních zárubní  byly ve výši
91 219 Kč.

Výnosy hospodářské činnosti
Tržby za vlastní výrobky                           39 552    

Tržby z prodeje služeb                         862 998    

Tržby za prodané zboží                         106 832    

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem                      1 009 383    

Výnosy celkem                      1 009 383    

Náklady hospodářské činnosti
Spotřeba materiálu                         516 574

Spotřeba energie                           52 418

Prodané zboží                           81 851

Spotřebované nákupy celkem                         650 842

Opravy a udržování                           16 218

Ostatní služby                           22 046

Služby celkem                           38 264

Mzdové náklady                         244 835

Zákonné sociální pojištění                           84 575

Ostatní sociální náklady                                413

Osobní náklady celkem                         329 822

Ostatní daně a poplatky                             1 030

Daně a poplatky celkem                             1 030
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Jiné ostatní náklady                           14 902

Ostatní náklady celkem                           14 902

Náklady celkem                      1 034 860

Základ daně po úpravách za celou organizaci činí 15 427 Kč, při uplatnění § 20 odst. 7 zákona o
daních z příjmů, je daň z příjmů nulová.

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  studentů  na  bavorských  gymnáziích  finančně
podporovaný německou vládou (3 studenti)

 program Rotary Club – výměnné roční pobyty (1 student)
 program Global Outreach – studijní pobyty v USA (1 student)
 program pobytu českých studentů na německých univerzitách
 organizace výměnných pobytů s partnerskými školami - Rakousko
 program organizovaný česko-španělskou bilingvní sekcí: výměnné pobyty se studenty ve

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

(angličtina), DELE (španělština), DELF (francouzština) – celkem 100 absolventů

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
studentů. Peníze se rozdělují na základě výsledků studentských soutěží.

Z  programu  Renovabis pro vybavení  a  rozvoj  katolických škol  v ČR byl  naší  škole  poskytnut
příspěvek ve výši  55 tis.  Kč,  a  to  na výměnný  pobyt  s  partnerskou katolickou  školou Bischof
Neumann Schule v Konigsteinu, SRN, pro 12 studentů a 2 pedagogy.

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. 

V  rámci  projektu  „EU  peníze  středním  školám“  se  škola  v  souladu  se  svým  dlouhodobým
zaměřením soustředila  na  podporu  výuky cizích  jazyků  (vznik  předmětu  Reálie  cizích  jazyků)
a v souvislosti  s  novou  podobou  maturitní  zkoušky  na  individualizaci  ve  výuce  matematiky
(povinně volitelné semináře v maturitním a předmaturitním ročníku). Vedle toho byla z prostředků
projektu  financována  asistentka  pedagoga  pro  nevidomou  studentku,  výuka  semináře  Mediální
a žurnalistická výchova a tvorba výukových materiálů zaměřených na rozvoj čtenářské a informační
gramotnosti.
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17.  Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí: Ve školním roce 2013/14
ČSI na naší škole inspekční činnost neprováděla.

Dne 7. 10. 2014 v Českých Budějovicích                                                      Zdeněk Dvořák
                                                                                                                           ředitel školy
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