
Školní klub a Středisko volného času nabídka kroužků  

ŠK – školní klub (pro studenty nižšího gymnázia) 
SVČ – středisko volného času (pro studenty vyššího gymnázia) 
NG – nižší gymnázium 
VG – vyšší gymnázium 
SŠG – Střední škola gastronomická 
 
ŠK angličtina pro primu  
Kroužek se zaměřuje na procvičování a prohlubování řečových dovedností, psaní, poslech, čtení, 

slovní zásoby a gramatiky 

 
ŠK angličtina pro sekundu  
Kroužek se zaměřuje na procvičování a prohlubování řečových dovedností, psaní, poslech, čtení, 

slovní zásoby a gramatiky 

 
ŠK angličtina pro tercii  
Kroužek se zaměřuje na procvičování a prohlubování řečových dovedností, psaní, poslech, čtení, 

slovní zásoby a gramatiky 

 
ŠK Francouzština   
Určeno pro studenty NG 
Francouzská výslovnost, kulturní zajímavosti, základní témata  
 
ŠK Přírodovědný kroužek  
Určeno pro studenty NG 
V rámci jednoho kroužku se bude střídat praktická biologie a tvořivá fyzika 
Zaměřeno na praktickou biologii -  základy mikroskopování, poznávání a pozorování rostlinných a 

živočišných druhů, procházky v přírodě,  seznámení se s vědeckými obory biologie, péče o domácí 

mazlíčky, případně návštěva ZOO a jiné exkurze… 

Zaměřeno na tvořivou fyziku - Výroba modelů přibližujících jednoduché fyzikální principy a 

mechanismy, zajímavé fyzikální pokusy. 

 
ŠK Laboratorní cvičení z chemie NG  
Určeno pro studenty NG 
Kroužek je vhodný pro žáky s chutí zkoumat a objevovat. Zájemci o kroužek se naučí pojmenovat 

nejpoužívanější laboratorní chemické pomůcky, sestavovat z nich základní laboratorní aparatury, 

budou ovládat správné technologické postupy pro bezpečné provedení chemických postupů. V rámci 

kroužku si prakticky vyzkouší nejrůznější chemické pokusy. 

 
 
 
ŠK Plavání pro NG  
Určeno pro studenty NG 
Chceš se naučit plavat? Chceš se zdokonalit? Chceš relaxovat po tréninku? Chceš plavat tak, abys plaval 
zdravě? Pak do toho pojď s námi. 
Příspěvek na pronájem plaveckého bazénu: 300 Kč/22 lekcí  

 

 
 



ŠK + SVČ Zdravotní cvičení s hudbou  
Určeno pro studenty NG, VG  
Cvičení je zaměřeno pro všechny žáky, kteří si chtějí zlepšit svoje zdraví a kondici, chtějí se zbavit stresu, 
pozitivně se naladit, zapotit a naučit se nové pohybové aktivity. Úvod a konec cvičení bude formou 
protahovacích cviků ze strečinku a jógy. 
 
ŠK + SVČ Školní časopis  Bágl  
Určeno pro studenty NG a VG 
Kroužek je vhodný pro každého, kdo rád píše, fotí (vhodné propojení s fotografickým kroužkem) nebo 
si třeba jen rád hraje s grafickými programy a sociálními sítěmi. Naučíte se pracovat v redakčním týmu, 
komunikovat a vhodně se ptát, dělit si práci, spolupracovat, zprostředkovávat školní život ostatním  
studentům školy. Zápal a časová flexibilita výhodou. 
 
ŠK + SVČ Programování a internet věcí  
Určeno pro studenty tercie, kvarty a VG 
V kroužku nabízíme možnosti programovat jednoduché aplikace a seznámit se s internetem věcí pod 
vedením odborníka z praxe. Kroužek je určen pro studenty se zájmem o techniku a programování. 
 
ŠK + SVČ - Foto video ateliér - Tomáš Miškovský 
Určeno pro studenty NG, VG  
Účastníci se postupně naučí ovládat digitální foto a video techniku, vybavení ateliéru a současný 
software na zpracování pořízených materiálů. Své dovednosti si prakticky vyzkouší na praktických 
projektech a při pořizování záznamů z akcí školy. 
 
ŠK + SVČ Šachy a logické deskové hry  
Určeno pro studenty NG, VG  
Seznámení se základními pravidly a strategiemi nejen královské hry šachy, ale také s dalšími logickými 
deskovými hrami. Rozvíjení logického myšlení, které využijete nejen při studiu, ale i v běžném životě. 
 
ŠK + SVČ LEGO ROBOTIKA  
Určeno pro studenty NG, VG  
Naučíte se základy mechaniky robotiky a programování se stavebnicí Lego. Můžete si postavit vlastního 
robota a naučit ho, co budete chtít. Kroužek je vhodný pro kreativní studenty, kteří chtějí rozvinout své 
technické myšlení formou hry. 
 
 
 
SVČ Laboratorní cvičení z chemie VG  
Určeno pro studenty VG 
Kroužek mohou využít zájemci o chemickou olympiádu či jiné chemické soutěže, ale rovněž studenti, 
které baví ověřování získaných teoretických znalostí v praxi. Zájemci kroužku si zopakují názvy 
jednotlivých chemických pomůcek, sestavy základních laboratorních aparatur, technologické postupy 
pro bezpečné provádění chemických pokusů, vyzkouší si nejrůznější pokusy z obecné, organické i 
anorganické chemie.  
 
 
SVČ Programování webových aplikací v .NET  
Určeno pro studenty VG 
V kroužku se naučíte objektové programování, programování databází Microsoft SQL serveru, základy 
HTML a CSS. Kroužek je vhodný pro studenty se zájmem o studium informatiky. Doporučujeme ho jako 
doplněk informatického semináře. Kroužek vede odborník z praxe.  
 



SVČ Matematika Plus  
Určeno pro studenty VG 
Určeno pro studenty vyššího gymnázia jako  příprava na maturitu, popř. na přijímací zkoušky na vysoké 
školy vyžadující matematiku. Po domluvě může být náplní také látka prvního ročníku vysokých škol. 
 
SVČ Plavání pro VG  
Určeno pro studenty kvarty, VG  
Chceš se naučit plavat? Chceš se zdokonalit? Chceš relaxovat po tréninku? Chceš plavat tak, abys plaval 
zdravě? Pak do toho pojď s námi. 
Příspěvek na pronájem plaveckého bazénu: 300 Kč/22 lekcí  

 

 
SVČ Volejbal - Mgr. Jiří Bubák 
Určeno pro studenty kvarty,  VG  
Kroužek je vhodný pro dívky a chlapce, kteří mají rádi volejbal, chtějí se v něm zdokonalovat a 
pravidelně si zahrát. Kroužek je určen pro každého bez rozdílu výkonnosti.  
Příspěvek na pronájem sportovní haly: 100 Kč/22 lekcí  

 

ŠK + SVČ Školní kapela – Mgr. Ladislav Výmola 

Určeno pro studenty kvarty, VG  

Kroužek se zaměřuje na praktický nácvik fungování hudebníků v hudebním uskupení. Stylovému 
vyhranění se meze nekladou. Cílem je uplatnit teoretické i praktické znalosti z hodin hudební výchovy 
a individuální nástrojové hry ve službách většího celku a ke spokojenosti všech na pódiu i v publiku.   
 
 

 

ŠK + SVČ Školní sbor – Mgr. Petr Vencelides 

Určeno pro studenty NG, VG  

Náplní předmětu bude nácvik hudebního doprovodu (písně ke mším, liturgický zpěv, nácvik žalmů, 
zpěv s varhanami...).  
 
 
ŠK + SVČ Moderní gastronomie pro baristy – Mgr. Markéta Zrzavá 
Určeno pro NG, VG, SŠG 
Moderní gastronomie pro baristy je kroužkem, který mohou navštěvovat všichni žáci, kteří se zajímají 
o aktuální trendy v oblasti pražení, přípravy a servírování espressa a cappuccina. Náplní kroužku je 
získání teoretických znalostí o pěstování, sklizni, zpracování a pražení kávy. Prakticky se všichni naučí 
obsluhovat mlýnek na kávu a kávovar. Dále budou všichni žáci nacvičovat šlehání mléka, přípravu a 
servírování jednotlivých nápojů. 
 
SVČ Barmanský kroužek – Martin Mach 
Určeno převážně pro studenty VG a SŠG – obor číšník 
Kroužek je určen pro všechny, kteří chtějí zdokonalit své vědomosti a dovednosti při práci za barem, 
zaměříme se na přípravu a podávání širokého sortimentu míchaných alkoholických a nealkoholických 
nápojů, orientaci za barovým pultem, znalost surovin, přípravu baru, komunikaci s hostem a mnoho 
dalšího, co dělá barmana dobrým barmanem     
 
 
 
 



SVČ Slavnostní stolování – Marie Kovtunová  
Určeno pro VG a SŠG 
Seznámíme se zde s pravidly správného stolování a stolničení. Jak správně  připravit slavnostní tabuli, 
jak sestavit menu a správně zkombinovat nápoj a pokrm. 
Zároveň proběhnou praktické ukázky přípravy některých pokrmů připravovaných u stolu hostů. 
 
 
O realizaci jednotlivých kroužků rozhoduje počet přihlášených studentů, aktuální epidemiologická 
situace a nařízení MŠMT. Jestliže kroužek, na který se student/ka přihlásil/a, nebude otevřen, bude 
se vzhledem k aktuální situaci realizovat příští pololetí, formou jednorázového workshopu nebo 
příští školní rok. Studenti přihlášení toto pololetí budou upřednostnění v případě plné kapacity 
kroužku. 
 
 
 
 
 
 
 



 


