RODIČE
...
ráda bych přispěla svým názorem
Jsme tradiční křesťanská rodina se čtyřmi dětmi, a proto bylo pro nás velmi příjemné zjištění,
že se do naší blízkosti přestěhovalo Biskupské gymnázium. Když tedy dorostla dcera do 5.
třídy, začali jsme uvažovat o studiu na gymnáziu. Navštívili jsme v rámci dne otevřených
dveří Biskupské gymnázium v Porubě, o kterém jsme již dříve slyšeli od farníků naší farnosti.
Hned při první návštěvě se nám gymnázium líbilo. Dýchla na nás příjemná atmosféra
nevelkých prostor, hezky vyzdobených chodeb nástěnkami, které přibližovaly život studentů
i celé školy, krásná učebna hudební a výtvarné výchovy, příjemní a milí studenti, kteří se nám
věnovali, vše nám ukázali a se vším nás seznámili. Vrcholem prohlídky byla nádherná školní
kaple, prostor pro modlitby, ztišení, adorace. Možnost účasti na pravidelných bohoslužbách,
školní kaplan, každoroční duchovní obnovy všech tříd, slavnostní mše na začátku i konci
roku, adventní programy pro rodiče, školní akademie a podobné akce, které jsme pak měli
možnost poznat v průběhu studia dcery, nám potvrdily naše správné rozhodnutí. Dcera dostala
úžasnou paní profesorku třídní, která je vždy ochotná svým studentům s čímkoli pomoci,
komunikuje s námi, je stále tzv. NA PŘÍJMU, a hned si nás získala svým netradičním
přístupem k třídním schůzkám s kávičkou, čajem a bábovkou, takže se na ně můžeme vždy
znovu těšit. Za dva roky dospěl do studenta i syn, a přestože mu bylo doporučováno jeho
tehdejšími učiteli vyhlášené Wichterlovo gymnázium, kde také velmi dobře uspěl při
přijímacích zkouškách, rozhodl se nastoupit ke studiu na Biskupské gymnázium a je zde
velmi spokojený. Zejména přátelská atmosféra celého gymnázia, spousta kamarádů i mezi
studenty jiných ročníků, která vzniká při mnoha sportovních turnajích a vědomostních
olympiádách, je zde cítit na každém kroku. Velkou oporu máme i v paní ředitelce, která je
nám rodičům i studentům také kdykoli k dispozici, vždy ochotna najít schůdné řešení
jakéhokoli problému. Dnes máme nejstarší dceru dostudovanou inženýrku a ostatní tři děti
studují na Biskupském gymnáziu od primy po sextu. Momentálně máme za sebou půlkolonu
v tanečních sexty a těšíme se na korfbalový turnaj, Masarykiádu a blížící se adventní školní
koncert.
Krásné požehnané dny Jana +Peter Diľovi
...
Biskupské gymnázium v Ostravě má dobrého ducha nejen v přístupu kantorů ke studentům
i nám rodičům, ale také Ducha, který dodává dětem nová poznání ve víře, kterou mohou spolu
sdílet, a zároveň vede k rozvoji charakterního jednání pro naši společnost tak důležité. Takto
budované zázemí napomáhá také ke spravedlivému řešení problémů, avšak po dobu studia
mých tří dětí jsem nemusela být součástí řešení žádných konfliktů či nepříjemných událostí.
Naopak připravované akce školy, které jsou blahodárným zdrojem růstu přátelství, rozvoje
osobnosti a dobrých vlastností člověka přináší ve správný okamžik to, co rozvíjející se
osobnost potřebuje a jsou mnohdy výsledkem obětavého nasazení pedagogického sboru.
Jedná se o činnosti pořádané ve škole i mimo ní, jednodenní či vícedenní. S každým dalším
rokem mě škola přesvědčuje o kvalitní výuce mnoha předmětů podávaných na odborné
úrovni. Kantoři jsou pro studenta oporou nejen v nabídce konzultačních hodin, ale také k
naslouchání starostí, které jim život přináší. Jsou vstřícní k budoucím povoláním, na které se
snaží své absolventy připravit radami i konzultacemi. Má dobrá zkušenost je také spojena se
vstřícností vedení školy k akcím v prostorách školy, které nejsou přímo jí pořádané. Na
ostravském biskupském gymnáziu je možnost zapůjčení odborných knih, které doplňuje
literatura křesťanská umístěná v kapli školy. Ta je také výborným prostorem ke ztišení

a nabrání sil do běžných denních starostí, kdykoliv otevřená a slouží rovněž k setkání
s knězem, který je ochotný děti vést v jejich duchovním životě formou rozhovoru,
společenství a akcí, které kaplan školy navíc pořádá. Na tyto akce či školní výlety mají
studenti ohromné vzpomínky, neboť jsou skutečně promyšleny tak, aby přinesly nejen krásné
zážitky, ale také nová poznání v různorodé vzdělávací oblasti (zážitky sportovní, duchovní,
společná mše sv., muzea, pamětihodnosti, příroda, nové chrámové či klášterní prostory
apod..). Příjemným aspektem je zároveň výběr ze tří výborných jídel, nabídka svačinového
menu místního bufetu, výhodné umístění budovy školy přístupné jak ze zastávek autobusu,
tak tramvají, blízkost krytého bazénu, o volné přestávce v teplém ročním období možnost
posezení v nově zřízeném altánku, čistota a bezpečné zázemí. Školu mohu doporučit jak pro
její odbornost, tak pro dobrého ducha, který má.
Diehelová Marie
...
Proč jsme dcery přihlásili na Biskupské gymnázium v Ostravě? U každé z nich k tomu vedly
trochu jiné okolnosti, ale vždy jsme respektovali jejich rozhodnutí. Hlavním důvodem je
možnost kvalitního všeobecného vzdělání na škole s křesťanskými základy. Děti na víceleté
gymnázium vstupují na prahu puberty, kdy se formuje jejich osobnost, utvářejí si vztahy a
přátelství na celý život a současně se rozhodují, jak naloží se svým životem a na jakou
profesní dráhu se vydají. Je pro nás podstatné, jaké vlivy na ně během dospívání působí a jaké
hodnoty jsou jim vštěpovány. Biskupské gymnázium by mělo nejlépe splňovat to, co od
vzdělávací instituce očekává současná křesťanská rodina. Správnost našeho rozhodnutí nám
potvrdila nejstarší dcera, kterou Biskupské gymnázium kvalitně připravilo na přijímací
zkoušky a následné studium stomatologického oboru na Lékařské fakultě v Olomouci.
MUDr. Hana Zelená

