
Nabídka kroužků na školní rok 2022/2023 
Cena kroužku: 1 hodina týdně – 500 Kč na rok, 2 hodiny týdně – 1000 Kč na rok 

A2 Flyers 

Věkové ohraničení: prima a sekunda 
Rozsah: 1 hod týdně 
Lektorka: Mgr. Zdeňka Mňačková 
Chcete si ověřit, co všechno už v angličtině umíte? Anglické univerzitní město Cambridge nám nabízí 
jazykově efektivní, naprosto nestresující, a především zábavnou a motivující formu přípravy ke 
zkouškám A2 Flyers. Složení zkoušky v závěru školního roku není podmínkou účasti. 

English in Projects and Presentation Skills 

Věkové ohraničení: prima a sekunda 
Rozsah: 1 hod týdně 
Lektorka: Mgr. Zdeňka Mňačková  
Kroužek pro všechny z vás, kteří se chtějí angličtinou bavit a zároveň procvičovat mluvení, psaní i slovní 
zásobu nejen v jazykové učebně. Součástí aktivit budou krátké exkurze za angličtinou do ulic Zlína a 
blízkého okolí, práce na atraktivních projektech podle předmětu vašich zájmů, propojení angličtiny 
s reálným životem a nácvik prezentačních dovedností s cílem veřejně anglicky představit vytvořený 
projekt. 

Cambridge exam PET 

Věkové ohraničení: prima až kvarta 
Rozsah: 1 hod týdně 
Lektorky: Mgr. Marie Gajzlerová  
Přípravka k nižším (méně jazykově náročným, ale po celé Evropě respektovaným) formám 
Cambridgeských zkoušek. (Svou úrovní B1 podle evropského referenčního rámce jazyků korespondují 
s úrovní státní maturity z ANJ v České republice.) 

Speaking practice 

Věkové ohraničení: prima až kvarta 
Rozsah: 1 hod týdně 
Lektorka: Mgr Marie Gajzlerová 
Kroužek pro studenty, kteří si chtějí rozšířit a zdokonalit slovní zásobu k různým tématům 
Výuka je vhodná pro všechny, kteří chtějí zajímavým a přirozeným způsobem komunikovat anglicky. 

Cambridge exam B2 First (FCE) 
Věkové ohraničení: septima, 3. ročník 
Rozsah: 1 hod týdně 
Lektorka: Mgr. Jarmila Pytelová 
Novinka pro všechny studenty 3. ročníku, kteří se nepřihlásili do semináře na přípravu ke zkouškám 
B2 First a rádi by se na tuto zkoušku cíleně připravovali. 

Speaking practice 

Věkové ohraničení: kvinta až oktáva, 1. až 4. ročník 
Rozsah: 1 hod týdně 
Lektorka: Mgr. Marie Gajzlerová 

Kroužek pro studenty, kteří si chtějí rozšířit a zdokonalit slovní zásobu k různým tématům. 
Výuka je vhodná pro všechny, kteří chtějí zajímavým a přirozeným způsobem komunikovat anglicky. 



Konverzace v německém jazyce s rodilým mluvčím 
Věkové ohraničení: kvinta až oktáva, 1. až 4. ročník 
Rozsah: 1 hod týdně 
Lektor: Gerhard Simon 

Přijďte si „zašprechat“:) V minulých letech to bylo moc příjemné, letos pokračujeme. Kdo jiný má 
možnost zdokonalit si svoji němčinu jako Vy?! 

Příprava k mezinárodní zkoušce DELF 
Věkové ohraničení: sexta až oktáva, 2. až 4. ročník 
Rozsah: 1 hod týdně 
Lektoři: Mgr. Roland Guillemenot 
Tento kroužek je určen studentům, kteří by chtěli skládat mezinárodní zkoušku z francouzského jazyka. 
Rodilý mluvčí bude se studenty trénovat zejména poslechová a konverzační cvičení a také porozumění 
textu. Příprava bude probíhat na úrovni B1 a B2. 

Canva 
Věkové ohraničení: prima až kvarta 
Rozsah: 2 hod týdně 
Lektorka: Ing. Mgr. Jana Fabičovic 

Canva je grafický editor ve kterém budeme vytvářet různé grafické návrhy. Společně 
vytvoříme poutavý leták, reprezentativní vizitku, tematickou pozvánku, infografiku, příspěvky na blog 
nebo i návrhy na tričko. Nevynecháme ani zajímavé prezentace a různé cerfikáty aj.  
Projdeme si jednotlivé nástroje Canvy tak, abychom byli schopni s grafickým studiem samostatně 
pracovat. Zaměříme na export a import grafiky, jak vkládat obrázky, loga, prvky a texty. Podíváme se 
na barvy a fonty. Představíme si typologii barev a prozradíme i další nástroje se které budou našimi 
pomocníky při tvorbě grafických podkladů.  

Počítačová grafika pro pokročilé 
Věkové ohraničení: oktáva, 4. ročník 
Rozsah: 2 hod týdně 
Předpoklady: navštěvovat seminář Grafika, design a multimédia, chodit pravidelně  
Lektorka: Mgr. Michal Mikláš  

Kroužek je vhodný pouze pro žáky 4. ročníku, kteří navštěvují seminář Grafika, design a multimédia, a 
kteří chtějí prohloubit dovednosti v programech pro přípravu počítačové grafiky. Kroužek slouží jako 
opakování a prohloubení dovedností k maturitě a dále do praxe. Pozornost bude věnována také rozvoji 
maturitních projektů. 

Kroužky výtvarné tvorby a historie architektury 
Věkové ohraničení: bez omezení 
Rozsah: 2 hod týdně  
Lektorka: Mgr. Tereza Bařinková 
Náklady navíc na výtvarnou tvorbu: 200,- Kč na materiál 

Kroužky výtvarné tvorby a historie architektury se budou střídat ve středu v čase 15.30-17.30. Vždy dva 

týdny bude výtvarná tvorba a pak jeden týden historie architektury. Můžete si vybrat jen výtvarnou 

tvorbu, nebo historii architektury, nebo obojí. 

Termíny kroužku výtvarné tvorby: 21. 9., 5. 10., 19. 10., 2. 11., 23. 11., 30. 11., 14. 12., 21. 12. 2022 

18. 1., 25. 1., 22. 2., 1. 3., 15. 3., 22. 3., 12. 4., 19. 4., 3. 5., 10. 5., 24. 5., 31. 5. 2023 (celkem až 40 

hodin). 



Termíny kroužku historie architektury: 12. 10., 9. 11., 7. 12. 2022 

11.1., 8.2., 8.3., 29.3., 5.4., 26.4., 17.5. 2023 /celkem až 20 hodin/ 

Kroužek výtvarné tvorby je určen pro zájemce o kresbu podle předlohy (portrét, antická hlava, zátiší 

apod.), malbu podle předlohy, malbu volnou, modelování z keramické hlíny, keramiku, prostorovou 

tvorbu, kresbu v plenéru apod. Kroužek rozšiřuje dovednosti v technikách kresby, malby a 

modelování.  

Kroužek historie architektury je určen pro zájemce o studium architektury, dějin umění, estetiky 

nebo i další umělecké obory. Historie architektury je základem dějin umění. 

Projdeme přehled historickými architektonickými slohy a zároveň se budeme věnovat architektuře 20. 
a 21. století. 

Praktická příprava na olympiády a SOČ z chemie 
Věkové ohraničení: kvinta až oktáva, 1. až 4. ročník 
Rozsah: 1 hod týdně, probíhá cca 1x měsíčně jako delší blok 
Lektor: Mgr. Svatava Benešová 

Konzultační kroužek pro přípravy na soutěže především po praktické stránce. Nepůjde o pravidelnou 

každotýdenní akci, ale třeba jednou za 3–4 týdny trošku delší blok, aby měli studenti možnost si 

práce v laboratoři udělat s odbornou konzultací a pomocí. 

Příprava na olympiády a SOČ z matematiky 
Věkové ohraničení: kvinta až oktáva, 1. až 4. ročník 
Rozsah: 1 hod týdně, probíhá cca 1x měsíčně jako delší blok 
Lektor: Ing. Michal Heczko, MBA 

Konzultační kroužek pro přípravy na matematickou olympiádu a další matematické soutěže, případně 

na studentskou odbornou činnost z oblasti matematiky. Nepůjde o pravidelnou každotýdenní akci, 

ale třeba jednou za 3–4 týdny delší blok, aby měli studenti možnost připravit si náměty ke konzultaci 

nebo zpracovat část SOČ 

Nabídka klubů na školní rok 2022/2023 
Kluby jsou bezplatné. 

Meteoklub 
Věkové ohraničení: bez omezení 
Rozsah: 1 hod týdně 
Lektor: Ing. David Šaur, PhD., Mgr. Václav Hájek 

Měříme počasí s pomocí digitální meteostanice, zadáváme jeho hodnoty do celosvětové sítě GLOBE, 

natáčíme týdenní předpovědi počasí pro Zlínský kraj, vytváříme atlas mraků. Více o meteoklubu na 

našich stránkách: http://www.programy1.borec.cz/gjs-meteo/ 

Klub deskových her 
Věkové ohraničení: prima až kvarta 
Rozsah: 1 hod týdně 
Lektor: Ing. Michal Heczko, MBA 

Baví Vás šachy, logické hry a deskové hry? Potom tento klub je určený právě pro Vás. Budeme se 

scházet v nově vybudovaném klubu deskových her v místnosti 118, kde si zahrajete zajímavé deskové 

http://www.programy1.borec.cz/gjs-meteo/


hry, které jsme do školy pořídili, šachy a další logické hry. Do klubu můžete také přinášet své náměty 

a své hry, kterým se budeme věnovat. 

V první etáži naší školy máme vlastní místnost, kde se budeme setkávat každý čtvrtek ve 13:45 

Badatelský klub CTM 
Věkové ohraničení: prima a sekunda 
Rozsah: 1 hod týdně 
Lektor: Ing. Pavel Horčic, Mgr. Helena Cholková, Mgr. Petr Zezulka, Mgr. Lenka Kopečková, 
Mgr. Svatava Benešová, Mgr. Tereza Běloňová, Ing. Michal Heczko, MBA a další 

Řada z našich studentů už se setkala s on-line kurzy Centra pro talentovanou mládež. Jsou skvělé, 
nabízejí mnohem víc než běžná výuka ve škole! Přesto jim něco chybí. Probíhají v on-line prostředí, a 
tak není možné vyzkoušet si živě různé zajímavé pokusy a praktické činnosti. Právě proto vznikly 
Badatelské kluby CTM: během školního roku Vás vezmeme do laboratoří chemie, fyziky a biologie, na 
naše environmentální pracoviště, do odborných učeben geografie, počítačové grafiky i ven, do terénu. 
Proto nemají Badatelské kluby CTM jednoho lektora, ale bude jich celá spousta. A všichni se už na tebe 
těší! Baví Vás přírodní vědy? Pak se přihlaste do Badatelských klubů CTM! 

Budeme se pravidelně setkávat ve čtvrtek ve 14:10 

 


