Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

AD OPTIMA INTENTI – USILUJEME O TO NEJLEPŠÍ

Pedagogický sbor
Biskupského gymnázia Brno

Milí přátelé!
Biskupské gymnázium se za svou bezmála třicetiletou novodobou historii stalo respektovanou vzdělávací institucí,
která tak po vynucené čtyřicetileté pauze úspěšně navázala na svou poválečnou existenci, kterou násilně ukončila komunistická totalitní moc. Tehdy i nyní vždy usilovala
a usiluje o všestranný rozvoj mladých lidí, kteří zde získávají nejen vzdělání, nýbrž i příležitost k hlubšímu formování svých postojů v duchu univerzálních křesťanských
hodnot. V tomto smyslu naplňujeme vizi, kterou vyjadřuje
motto školy „Ad optima intenti“, tedy „Usilujeme o to nejlepší.“ Usilujeme o to, aby naše škola byla dílnou lidskosti,
vzájemných vztahů a solidarity, pevných názorů i obyčejné
slušnosti. Usilujeme o to, aby si naši studenti uvědomovali
cenu svobody a demokracie, dokázali rozpoznat pravdu od
lži a aktivně se pro pravdu rozhodovali. Aby dokázali žít spravedlivě a obětavě, aby vždy jednali rozumně a s vědomím,
že je třeba pomáhat slabším. Aby zažívali údiv nad krásou
stvoření i radost z poznání. Aby, řečenou se Senecou, se
stávali skutečně moudrými, tedy těmi, kteří rozpoznají dobro a zlo. Usilujeme tedy o hodnoty, které v dnešním světě
bohužel nejsou úplně samozřejmé. O tom, že se tuto vizi
daří naplňovat, svědčí naše vzájemné vztahy, atmosféra ve
škole i naši absolventi – svými úspěchy, svými životy a činy.
Nenabízíme pohodlnou cestu, ale víme, kudy a kam jít.
Karel Mikula, ředitel

Před časem jsem vyslechl, jak někdo v rozhovoru říká
druhému člověku, že již nežijeme v hierarchicky uspořádané společnosti, ale spíše v určité síti. Přestože název
Biskupské gymnázium evokuje jistou hierarchickou
uspořádanost, tak jsem přesvědčen, že je daleko více
sítí dobrých vztahů, která nezahrnuje pouze jeho studenty a profesory. Je to síť, která má pevnost na to, aby
byla schopna člověka podržet, ale má i dostatečnou
pružnost, a tak ho dokáže i v životě posunout. Podle
papeže Františka jsou ve škole „kořeny naší kultury“.
Já jsem přesvědčen, že právě na tomto gymnáziu již
z těchto kořenů vyrůstá něco úžasně lidského a v dobrém slova smyslu svatého.
Pavel Konzbul, pomocný biskup brněnský
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Kolik studentů se na školu
hlásí 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). V roce 2016 k nám podalo přihlášku celkem 510 uchazečů (z toho
305 na osmileté a 205 na čtyřleté
studium), v roce 2017 to bylo celkem
514 uchazečů (z toho 299 na osmileté
a 215 na čtyřleté studium) a v roce
2018 se k nám hlásilo 487 uchazečů
(z toho 314 na osmileté a 173 na čtyřleté studium).

Kolik žáků je ve třídách?
Studují na vaší škole
i zdravotně postižení studenti?
Do třídy je přijímáno 30 studentů.
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.

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

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.

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.

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
a možnost spolupráce s odbornými
vysokými školami (na snímcích vpravo
jsou naši studenti v Ústavu biochemie
Přírodovědecké fakulty Masarykovy
Univerzity).

Učí se na škole
deskriptivní geometrie?
Deskriptivní geometrie patří mezi volitelné předměty a učí se v rozsahu dvou let.

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 všechna studijní zaměření je nabízen
nepovinný předmět Medicínská latina.

Učíte se jen ve škole?
Máme přírodní učebnu na pozemku
školy, chodíme na různé exkurze, jezdíme
do terénu. Fotografie je z ekologických
terénních cvičení v Bílých Karpatech.

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. Každoročně pořádáme i anglický
divadelní festival (viz foto vlevo).

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 a na roční studijní pobyt do
USA. Škola je také zapojena do několika
zahraničních projektů EU. Jmenujme
například program Erasmus+ KA 2 a mezinárodní projekt pro spolupráci škol European Challenges in Sunstainability by
Biotechnology.

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.

Pořádáte také odborné přednášky?
Máme velkokapacitní přednáškovou aulu vybavenou nejmodernější multimediální technikou. Pravidelně zveme různé známé hosty z oblasti vědy, kultury a společenského života. Jmenujme například
akci s dlouholetou tradicí Akademické triduum.

Jak je to na škole s kulturou?
Pořádáme řadu kulturních akcí, například
různé koncerty, návštěvy divadel, exkurze
a každoročně i školní reprezentační ples.

Má škola své vlastní
sportovní hřiště?
A jak je to se sportem?
Škola má vlastní velký
sportovní areál a dvě multifunkční hřiště s umělým
povrchem druhé generace.
V rámci výuky pořádáme lyžařské kurzy, vodácké kurzy
a hodiny plavání v bazénu
na Kraví hoře. Ve škole je
tělocvična, posilovna, gymnastický a pingpongový sál.

Jak na vaší škole dopadla
státní maturita?
V rámci ČR i Jihomoravského kraje byly
výsledky našich maturantů ve všech předmětech nadprůměrné. Podrobné výsledky
státní maturity najdete na adrese:
www.cermat.cz.

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 velmi 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.

Pořádáte přípravné kurzy
před přijímacími zkouškami?
Pro uchazeče o čtyřleté i osmileté studium
pořádáme, zpravidla v březnu, přípravné
kurzy ze základů křesťanské kultury. Na kurzy
je třeba se předem přihlásit prostřednictvím
elektronického formuláře, který naleznete na
našich webových stránkách v záložce Přijímací řízení. Kurzy jsou zdarma. Přípravné kurzy
z českého jazyka a matematiky nepořádáme.

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 různé
kroužky (informatika, elektronová mikroskopie apod.). Výsledky těchto aktivit se
projevují v aktivní a úspěšné účasti našich
studentů v nejrůznějších soutěžích, olympiádách atd.

Co nabízíte v kroužku
elektronového
mikroskopu?
Dne 18. dubna 2014 nám byl
firmou FEI (dnes THERMOFISHER) zapůjčen stolní elektronový
mikroskop PHENOM. Studenti
nižšího i vyššího gymnázia se
v kroužku elektronové mikroskopie seznamují s principy a obsluhou elektronového mikroskopu
a dále pak pracují na nějakém
projektu. Snažíme se, aby každý
našel něco, co ho zaujme. V březnu 2018 předváděli naši studenti
elektronový mikroskop ve VIDA
centru v rámci Dnů elektronové
mikroskopie v Brně.

Máte ve škole knihovnu?
Naše školní knihovna (jinak též
Knihovna a informační centrum
Bigy) v současnosti nabízí k výpůjčce přes 21 000 jednotek,
z větší části beletrii, ale také
odbornou literaturu, CD disky
s mluveným slovem a filmy na
DVD. Knihy půjčujeme prezenčně
i absenčně, a to z půjčovny i ze
studovny. Služeb knihovny využívají jak studenti gymnázia, tak
i velká část pedagogického sboru,
včetně správních zaměstnanců.
Ve školním roce 2018/19 využívá
služeb knihovny cca 900 uživatelů. Knihovna je otevřena po celý
týden.

Jaké jsou možnosti stravování?
Ve škole je moderní kuchyně a prostorná jídelna. Stravování je velmi kvalitní.
Studenti mají možnost výběru ze 6 jídel.
Kuchyně připravuje i svačiny za výhodné
ceny. Vycházíme vstříc žákům s bezlepkovou dietou.
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