
 

 

Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola 

Vy se ptáte, my odpovídáme  (FAQ) 
 

1. Kolik studentů se hlásí na školu a kolik je jich přijato? 

Každý rok bez problémů otevíráme v osmiletém studiu dvě třídy (maximálně 60 studentů), 

ve čtyřletém studiu tři třídy (maximálně 90 studentů). Zpravidla bývá převis na čtyřletém 

gymnáziu dvojnásobný, na osmiletém gymnáziu pětinásobný. 

 

2. Čím se liší výuka na vaší škole od výuky na jiných gymnáziích? 

Školní vzdělávací program vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia. 

To znamená, že se vyučují všechny předměty jako na jiných gymnáziích. Na naší škole je 

navíc výuka náboženství a výuka latiny. 

Ve čtyřletém studiu máme nejen třídu se všeobecným zaměřením, ale nabízíme studium 

ve třídě s přírodovědným a humanitním zaměřením. Podrobnosti najdete ve Školním 

vzdělávacím programu na stránkách naší školy v záložce Studium. 

 

3. Je výuka náboženství povinná? 

Ano, na naší škole je výuka náboženství povinná po celou dobu studia, zpravidla 1 hodinu 

týdně. 

 

4. Jaké má škola kontakty se zahraničními školami? 

Máme partnerské kontakty se školami v Rakousku, Německu, Francii, na Slovensku 

a v Polsku. Každý rok odchází několik studentů na půlroční studijní pobyt do Rakouska nebo 

Španělska a na roční studijní pobyt do USA. 

 

5. Jak je to s výukou latiny? 

Latina je povinná v osmiletém gymnáziu (3 roky) a v humanitní větvi čtyřletého gymnázia  

(4 roky). Ve všeobecné větvi čtyřletého gymnázia je latina volitelná. V přírodovědné větvi 

se latina nevyučuje. Pro všechny větve studia je nabízen nepovinný předmět Medicínská 

latina. 

 

6. Jak je to s výukou cizích jazyků? 

Vyučujeme anglický, německý, francouzský a španělský jazyk. Pro výuku těchto jazyků jsou 

na škole k dispozici rodilí mluvčí. Nepovinně je možné navštěvovat výuku ruštiny. 

 

7. Jak je škola vybavena výpočetní technikou? 

Máme tři vybavené učebny informatiky, jsme připojeni pevnou linkou na internet. 

Informatika se vyučuje po celou dobu studia. Výpočetní technikou je vybavena řada dalších 

odborných učeben ve škole. Ve volném čase mají všichni studenti přístup k počítačům ve 

studovně. V budově je k dispozici WIFI.   

 

8. Jste nestátní škola. Platí se na vaší škole školné? 

Na našem gymnáziu se platí školné. 

1. dítě: 4 000 Kč / rok 

2. dítě: 2 000 Kč / rok 

3.  a další dítě: zdarma.  

 

9. Je vaše škola pouze pro katolíky? 

Naše škola je otevřena všem studentům. Podmínkou přijetí je pouze úspěšné složení 

přijímacích zkoušek. 

V  současné době je na škole asi 40 % studentů bez vyznání. U těchto studentů 

předpokládáme toleranci k výuce náboženství. Pokud někdo v tomto směru nedokáže být 

tolerantní, nemá smysl, aby se na naši školu hlásil. 

https://www.bigy.cz/studium/skolni-vzdelavaci-program


 

 

10. Jak na vaší škole dopadla státní maturita? 

V rámci ČR i Jihomoravského kraje byly výsledky našich maturantů ve všech předmětech 

nadprůměrné.  

 

11. Na jaké typy vysokých škol odcházejí vaši absolventi? 

Vzhledem k všeobecnému zaměření většiny tříd je spektrum škol velmi široké. Lze říci, 

že naši studenti se úspěšně dostávají na všechny typy vysokých škol v ČR. Co se týče 

úspěšnosti našich absolventů, patří naše škola mezi nadprůměrně úspěšná gymnázia nejen 

v Brně, ale v celé ČR. Lonští maturanti byli téměř všichni přijati na vysokou školu. 

 

12. Jak se profilují studenti ve všeobecných třídách? 

Ve všech předmětech dostanou studenti povinný základ podle rámcových vzdělávacích 

programů. Ve vyšších ročnících (od sexty, respektive 2. ročníku) si vybírají podle svých 

schopností a zájmů ze široké nabídky volitelných předmětů, ve kterých se jejich znalosti 

rozšiřují nad rámec povinné osnovy. Volitelné semináře nabízíme ve všech předmětech. Dále 

mají studenti možnost konverzací v cizích jazycích (v němčině, angličtině, francouzštině 

a španělštině s rodilými mluvčími). V nabídce je také široká škála nepovinných předmětů. 

 

13. Učí se na škole deskriptivní geometrie? 

Deskriptivní geometrie patří mezi volitelné předměty a učí se v rozsahu dvou let. 

 

14. Jaké možnosti mimoškolních aktivit mají studenti? 

Ve škole probíhá celá řada sportovních kroužků. Studenti mají možnost navštěvovat 

nepovinnou výtvarnou výchovu, zpívat ve sboru. Studenti, kteří hrají na nějaký nástroj, 

mohou ve volných chvílích (nebo v poledních přestávkách) cvičit v hudebně. 

Ve škole dále fungují kroužky informatiky, italštiny, elektronové mikroskopie… 

Výsledky těchto aktivit se projevují v aktivní a úspěšné účasti našich studentů v nejrůznějších 

soutěžích, olympiádách atd. 

 

15. Jaké jsou možnosti stravování? 

Ve škole je moderní kuchyně a prostorná jídelna. Stravování je velmi kvalitní. Studenti mají 

možnost výběru ze 6 jídel. Do jídelny mohou studenti chodit i na svačinu. Řada studentů této 

možnosti využívá. 

Kuchyně vychází vstříc žákům s bezlepkovou dietou. 

 

16. Kolik žáků je ve třídách? 

Do třídy je přijímáno 30 studentů.  

 

17. Studují na vaší škole i zdravotně postižení studenti? 

Ano, máme velmi dobré zkušenosti s integrací nevidomých a zrakově postižených studentů.  

Integrováni jsou i žáci se slabšími poruchami sluchu. V roce 2011 byl ve škole vybudován 

výtah, takže je škola bezbariérová a můžeme přijmout ke studiu i žáky, kteří jsou fyzicky 

postiženi.  

 

18. Pořádáte přípravné kurzy před přijímacími zkouškami? 

Pro uchazeče o čtyřleté i osmileté studium pořádáme, zpravidla v březnu, přípravné kurzy 

ze základů křesťanské kultury. Uchazeči o studium dostanou prostřednictvím elektronické 

pošty odkaz na videokurz, který je zdarma. 

Přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky nepořádáme. Vzory státních testů můžete 

najít na stránkách www.cermat.cz.  


