
Profil absolventa školy 
 
Absolvent Biskupského gymnázia v Ostravě je připraven ke studiu v široké škále zvolených 
oborů terciární sféry a je motivován k celoživotnímu vzdělávání. Ke svému vzdělávání 
využívá nabytých vědomostí, dovedností a postojů a je schopen posoudit své duševní a 
fyzické možnosti. Je si vědom nutnosti neustálého rozvoje získaných kompetencí. Uvědomuje 
si nezbytnost překonávání obtíží a usiluje o zvládnutí požadavků pro realizaci úkolů. 
Absolvent našeho gymnázia je schopen sebereflexe a adekvátní reakce na hodnocení svých 
výsledků ze strany jiných lidí, je ochoten přijmout radu i kritiku.  
Myšlenky vyjadřuje srozumitelně a souvisle, aktivně se účastní diskusí a formuluje a obhajuje 
své názory a postoje. Zpracuje souvislé texty na běžná i odborná témata, volí vhodně jejich 
obsah i formu a dodržuje jazyková a stylistická pravidla.  
Každý absolvent Biskupského gymnázia je seznámen s charakteristikou světových 
náboženství a blíže pozná křesťanství, zejména jsou mu přiblíženy poznatky a základní 
principy katolického náboženství. Žákovi jsou přiblíženy dějiny spásy v příbězích Starého a 
Nového zákona. Absolvent umí provést srovnání křesťanské víry a závěrů jednotlivých věd 
v oblastech, kdy se věda a víra stýkají, zejména v těch disciplínách, v nichž žáci získávají ve 
škole znalosti. 
Absolvent Biskupského gymnázia se zapojuje do aktivit různých pracovních týmů, přebírá 
odpovědnost a přispívá vlastními návrhy k úspěšnému dosažení cílů. Dokáže účinně 
spolupracovat s ostatními členy týmu a vytváří vstřícné pracovní vztahy. 
Absolvent Biskupského gymnázia je vnímavý pro sociálně potřebné spoluobčany a dokáže 
jim efektivně poskytnout pomoc. Je vstřícný, tolerantní a empatický. Respektuje různorodost 
hodnot člověka. Svým chováním a jednáním neohrožuje sebe, přírodu, životní prostředí a 
hodnoty vytvořené člověkem. 
Ovládá základy komunikace s informační technikou a dokáže jejím prostřednictvím 
vyhledávat požadované informace, analyzovat je a využívat. 
 
 
Komentář: 
 
Profil absolventa biskupského gymnázia plně odpovídá zaměření školy, přesně vymezuje, 
jakými kvalitami bude absolvent disponovat – mimo všeobecné vzdělání jde o seznámení 
s charakteristikou světových náboženství, schopnost srovnání oblastí, kdy se věda a víra 
stýkají; je vyzdviženo sociální cítění a empatie absolventa. Tyto znalosti, vlastnosti, 
postoje a hodnoty odpovídají názvu a zaměření školy. 
 


