
Školní klub a Středisko volného času nabídka kroužků pro školní rok 2022/2023 - BIGY 

 
ŠK – školní klub (pro studenty nižšího gymnázia) 
SVČ – středisko volného času (pro studenty vyššího gymnázia a SŠG) 
NG – nižší gymnázium 
VG – vyšší gymnázium 
SŠG – Střední škola gastronomická 
 
ŠK Angličtina pro tercii – Bc. Michal Pečínka 
Středa 13:40 – 14:40 
Určeno pro studenty tercie 
Kroužek se zaměřuje na procvičování a prohlubování řečových dovedností, psaní, poslech, čtení, 

slovní zásoby a gramatiky 

 
ŠK + SVČ Francouzština pro začátečníky   – Mgr. Kateřina Straková 
Čtvrtek 13:40 – 14:40 
Určeno pro studenty NG, VG, SŠG 
Francouzská výslovnost, kulturní zajímavosti, základní témata, slovní zásoba 
 
ŠK + SVČ Výtvarné tvoření – Eliška Tomanová 
Pondělí 1 x za 14 dní 13:40 – 15:40  
Určeno pro studenty NG, VG, SŠG 
V tomto kroužku budeme nejen malovat a kreslit, budeme také používat netradiční výtvarné materiály, 
seznámíme se a vyzkoušíme širokou škálu výtvarných technik: malování na textil, batikování, výroba 
mýdla atd.  
Příspěvek na nákup výtvarného materiálu: přibližně 50 Kč/1 lekce 
 
ŠK + SVČ Divadelní kroužek – Iva Straková 
Určeno pro studenty NG, VG, SŠG 
Divadelní kroužek rozvíjí pohybovou aktivitu, komunikaci, fantazii, slovní projev, improvizaci, 

podporuje představivost a sebepoznání, utváří týmového ducha.   

Divadelní kroužek potřebuje pro tento školní rok doplnit pouze dívky.   

Při větším zájmu uchazeček proběhne konkurz. 

Po uzavření přihlášek proběhne informační schůzka, na které bude domluven termín setkávání. 
O termínu informační schůzky budou zájemci včas informovaní. 
 
ŠK + SVČ Laboratorní cvičení z chemie – Mgr. Miloslava Dvořáková, Mgr. Klára Sadílková 
Pondělí 13:40 – 14:40 
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. 

 
Pondělí 14:40 – 15:40 
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.  
 
ŠK + SVČ Šachy a logické deskové hry – Mgr. Petr Vencelides  
Úterý 13:45 – 15:15 
Určeno pro studenty NG, VG, SŠG 
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 Programování a internet věcí – Bohumír Sláma, Bc. 
Čtvrtek 14:30 -16:30 
Určeno pro studenty tercie, kvarty, VG, SŠG 
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 LEGO ROBOTIKA – Jaroslav Dvořák 
Středa 14:30 – 16:30 
Určeno pro studenty NG, VG, SŠG 
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. 
 
ŠK + SVČ Foto a video ateliér – Tomáš Miškovský, Aleš Němec (kameraman ČT) 
Určeno pro studenty NG, VG, SŠG 
·        Účastníci se postupně naučí ovládat digitální foto a video techniku, vybavení ateliéru a moderní 
software na zpracování pořízených materiálů. Své dovednosti si prakticky vyzkouší na praktických 
projektech a při pořizování záznamů z akcí školy. 
·       Práce s kamerou a fotoaparátem – tipy od profesionálů 
·       Práce v kreativním prostředí Adobe Creative Cloud 
 
Kroužek bude realizován formou několika denních workshopů, o jejich termínu budou zájemci včas 
informováni  
 
ŠK + SVČ Školní časopis Bágl - Mgr. Jiří Bubák 
Určeno pro studenty NG, VG 
Kroužek je vhodný pro každého, kdo rád píše, fotí a tráví čas na sociálních sítích. Naučíte se pracovat 
v redakčním týmu, komunikovat a vhodně se ptát, dělit si práci, spolupracovat, zprostředkovávat 
školní život ostatním studentům Bigy. Zápal a časová flexibilita výhodou. 
Po uzavření přihlášek proběhne informační schůzka, na které bude domluven termín setkávání. 
O termínu informační schůzky budou zájemci včas informovaní. 
 
 
ŠK + SVČ Zdravotní cvičení s hudbou - Mgr. Jana Mokrá 

Úterý 7:00 – 8:00 
Určeno pro studenty NG, VG, SŠG 
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. 
 
 

 



SVČ Volejbal - Mgr. Jiří Bubák (5. ZŠ) 

Čtvrtek 15:00 – 16:30 
Určeno pro studenty kvarty, VG, SŠG 
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: 200Kč/školní rok 

 
ŠK + SVČ Fotbalový kroužek – Mgr. Jiří Bubák  
Určeno pro studenty NG, VG, SŠG 

Kroužek je určený pro chlapce i dívky, pro všechny nadšené fotbalisty.  
Po uzavření přihlášek proběhne informační schůzka, na které bude domluven termín setkávání. 
O termínu informační schůzky budou zájemci včas informovaní. 
Příspěvek: 200Kč/školní rok 

 
SVČ Matematika Plus - Mgr. Petr Vencelides 
Pátek 7:00 – 8:00 
Určeno pro studenty 3. a 4. ročníků 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. 
 
ŠK + SVČ Školní kapela – Mgr. Ladislav Výmola 

Úterý 14:30 – 15:30 
Určeno pro studenty kvarty, VG, SŠG 

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. Jiří Vencelides 

Čtvrtek 7:00 – 8:00 
Určeno pro studenty NG, VG, SŠG 

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 
Úterý 14:30 – 15:30 
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. 
 
ŠK + SVČ Moderní gastronomie pro cukráře 
Pondělí 14:30 – 15:30 
Určeno pro NG, VG, SŠG 
Kroužek povede kreativní tým špičkových pekařek odborného výcviku oboru cukrář/ka. Náplň kroužku: 
moderní druhy dezertů, modeláž z nejrůznějších hmot, jedlé dárkové květy, karamelové ozdoby, 
zdobení perníků, vánoční cukroví, ozdoby za použití forem a moderních pomůcek, aktuální trendy 
zdobení talířových dezertů, moučníky a dezerty k nejrůznějším příležitostem, pečení pro radost… 
Příspěvek na nákup surovin: přibližně 50 Kč/1 lekce 



ŠK + SVČ Slavnostní stolování – Marie Kovtunová  
Určeno pro NG, VG, 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. 
Po uzavření přihlášek proběhne informační schůzka, na které bude domluven termín setkávání. 
O termínu informační schůzky budou zájemci včas informovaní. 
Příspěvek na nákup surovin: přibližně 50 Kč/lekce, na které se budou připravovat pokrmy 
 
 
O realizaci jednotlivých kroužků rozhoduje počet přihlášených studentů. 
Kroužky budou probíhat od 3.10. 2022 
 
Uzávěrka přihlášek: 9.9. 12:00 
 
Těšíme se na Vás!!! 
 
 
ŠK Angličtina pro primu – kroužek bude probíhat od ledna 2023, přihlašování během října 
 
ŠK Angličtina pro sekundu – kroužek bude probíhat od ledna 2023, přihlašování během října 
 
 
  


