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Historie

Tato budova byla postavena v roce 1902 jako 
německá základní a střední škola pro chlapce.

V průběhu 2. světové války byla poškozena, 
poté se na přání českých občanů stala českou 

školou. V roce 1946 bylo tedy založeno 
Bílovecké gymnázium a v roce 1974 bylo 

pověřeno péčí o žáky talentované v 
matematice. O čtyři roky později získalo svůj 

aktuální název (Gymnázium Mikuláše 
Koperníka Bílovec)





Vybavení

Ve škole je 6 laboratoří, 3 počítačové učebny, 
sportovní hala, gymnastická tělocvična, horolezecká 
stěna, posilovna a venkovní hřiště. Je zde také 
knihovna a internát pro studenty zdaleka.

(klubovna internátu)



Naše škola organizuje 
mnoho výletů, zájezdů, 
jazykových kurzů a 
výměnných pobytů v 
zahraničí. Takže každý rok 
máme hned několik 
možností poznat nové 
země a zlepšit naše cizí 
jazyky. Nebo se můžeme 
zúčastnit kratších zájezdů 
např. užít si vánoční 
atmosféru na vídeňských 
trzích.



Sportovní aktivity
Naše škola nabízí celou řadu volnočasových 
aktivit: basketbal, volejbal, horolezectví…



Máme zde také tanečně-akrobatickou skupinu 
STYX s velmi dobrými výsledky a mnoha 
úspěchy po celé ČR.



Škola také pořádá 
sportovní kurzy: vodácké, 
lyžařské (každý rok i v 
Alpách), cyklistické, 
zahraniční kurzy.

Poslední tři dny školního 
roku se zde koná soutěž 
mezi jednotlivými třídami 
nazvaná Valašské hry.
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• docela neobvyklou věcí je soutěž KOPERNÍKŮV 
AEROBIC TOUR, které se v prosinci zúčastňují všechny 
třídy 

• každá třída si připraví tanec na určité téma a 
předvede ho před celou školou

• na konci jedna třída vyhraje a získá hodnotné ceny



Učitelé mají tuto soutěž také rádi 



Koperníkův Korespondenční seminář (zkráceně KoKoS) 

je matematický seminář pro žáky 6. – 9. tříd základních škol nebo 
odpovídajících ročníků gymnázií. Starší studenti naší školy vymyslí 
sérii příkladů a posílají ji mladším řešitelům. Dvakrát ročně se na 
internátě školy koná matematické soustředění. 



Unplugged

Hudebně-dramatický festival 
pořádaný studenty naší školy, 
který spojuje divadelní, taneční a 
hudební vystoupení v jeden 
nezapomenutelný zážitek. Koná 
se v naší tělocvičně po dobu 2 
dnů. 
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