
Název Více info Vedoucí Termín Učebna č. 

Pěvecký kroužek příležitostná setkávání, nácvik na školní akce
Mgr. Jan Drobílek

Mgr. Eva Mrózková
ne

Divadlo ve francouzštině
větší role pro studenty, kteří se učí francouzsky, menší role možné i pro studenty, kteří 

se francouzštinu neučí nebo začínají
Mgr. Lucie Machová středa 13:30-15:00 38 ne

FJ příprava na certifikát DELF certifikát DELF B1 nahrazuje maturitní zkoušku z FJ Mgr. Lucie Machová úterý 13:30-14:15 22 ano

FJ pro začátečníky

Kroužek je určen pro studenty vyššího gymnázia, kteří se chtějí naučit francouzsky. 

Osvojíme si základní slovní zásobu a jednoduché fráze. Studenti se také seznámí 

s francouzskými reáliemi.

Mgr. Lucie Machová Po domluvě 22 ano

Hrajeme si s francouzštinou

Kroužek je určen pro studenty nižšího gymnázia a žáky ZŠ, kteří se chtějí naučit 

francouzsky. Hravou formou si osvojíme základní slovní zásobu a jednoduché fráze. 

Studenti se také seznámí s francouzskými reáliemi. 

Mgr. Monika Peroutková úterý 14:30 - 15:15 22 ano

Ruský jazyk

Kroužek je určen pro zájemce o ruský jazyk, reálie a kulturu, kteří se už aspoň krátce  

jazyk učili a ovládají azbuku. Zopakujeme a procvičíme si to, co už znáte a naučíme se i 

něco nového. Důraz bude kladen na aktivní užívání ruštiny, schopnost dorozumět se 

v nejčastějších situacích a pohotové vyjadřování. 

PhDr. Ida Běhalová Čtvrtek  14.20–15.05 27 ano

Fyzika v badatelském

centru

Kroužek FYZIKY v BC bude otevřen pro žáky tercie a kvarty nižšího gymnázia a žáky 

vyššího gymnázia ve všech ročnících. Pokud tě baví fyzika, zajímá tě, jak věci kolem tebe 

fungují, chceš se dozvědět něco více, tak neváhej a přihlas se!

Mgr. Lenka Pacalová

První informační 

schůzka se koná ve 

středu 28. 9. 2022 ve 

14:30 v BC.

44 ne

Experimentální biologie

Kroužek je určen pro zájemce z řad studentů 3. a 4. ročníku, kteří si chtějí prakticky 

osvojit a rozvinout své znalosti v oblasti mikrobiologie, buněčné biologie a molekulární 

biologie. Naučí se také zásadám práce v laboratoři experimentální biologie a 

mikrobiologie a naučí se pracovat s přístroji, rutinně používanými ve výzkumných a 

diagnostických laboratořích. 

Bc. Radek Pečta

 jednou za 14 dní 

(úterý 8. a 9. VH, 

první schůzka v úterý 

4.10.) 

44 ne

Kroužek pro mladé chemiky Kroužek je určen pro zájemce jak z nižšího, tak vyššího gymnázia.

Hugo Vostal, Václav 

Klement

Garant: E. Drbálková

32 ano

Zájmové kroužky na GTR ve školním roce 2022/2023 poplatek 

300/pololetí



Kroužek pro mladé biology

Kroužek je určen všem studentům se zájmem o biologii, kteří si chtějí nenásilnou formou 

rozšířit své dosavadní znalosti a dovednosti. V rámci přípravy na Biologickou olympiádu 

se zaměříme na poznávání běžných druhů rostlin a živočichů, při kterém se zároveň 

naučíte pracovat s mikroskopy, stereolupami, určovacími klíči či internetovými zdroji. V 

plánu jsou také vycházky do okolí školy spojené se sběrem organismů přímo v terénu. 

Kromě toho se v kroužku seznámíte se základy evoluční biologie, ekologie, ochrany 

přírody a dalších oborů, na své si přijdou především zájemci o systematiku a fylogenezi 

jednotlivých skupin organismů. Náplň kroužku bude možné dle libosti měnit a upravovat. 

Můžeme uspořádat i nejrůznější soutěže či tematické víkendové exkurze.

Josef Nováček

Garant. R. Vejmělková
18 ano

Kroužek robotiky
Kroužek je určen pro studenty nižšího gymnázia. Náplní je stavba nejrůznějších výtvorů z 

Lega Mindstorms a jejich programování.

Dominik Dvořák, Tomáš 

Kolář

Garant: Mgr. Antonín 

Dvořák

Úterý 14:45-16:00 148 ano

Kroužek deskriptivní 

geometrie

Kroužek je určen pro studenty 3. a 4. ročníku, kteří uvažují o studiu architektury, designu 

nebo studiu na stavebních fakultách VŠ.
RNDr. Šárka Pelikánová po domluvě 161 ano

Atletika
Kondice, technika všech atletických disciplín, závodní činnost, spolupráce s TJ Spartak 

Třebíč.
Mgr. Josef Vomela

Pondělí 16:00–18:00

Čtvrtek 16:00–18:00
142 ne

Triatlon Mgr. Jiří Března
Úterý 16:00-17:30

Neděle 17:00–18:30
142 ne

Florbal Mgr. Karel Janík
Čtvrtek

6:40–7:40
142 ano

Volejbal
Mgr. Karel Janík

Mgr. Lucie Machová

Pátek 6:40–7:40

Středa 15:00-16:30
142 ano

Basketbal Mgr. Karel Janík
Úterý

6:40–7:40
142 ano

Posilovna PhDr. Pavel Jindra
každý den 

6:40–7:40
posilovna ano

Airsoft

airsoftové hry, bezpečná manipulace se zbraní, údržba a servis airsoftových zbraní, 

topografie, trénink boje v budovách a v lese, zdravotnická příprava, bushcraft + přespání 

v přírodě

V případě zájmu pište do Teams Adamu Vašíčkovi z 2. C.

Adam Vašíček

Garant: Mgr. Karel Janík

Pondělí 15:00–18:00

nebo

Pátek 15:00–18:00

4 ano

Šachový kroužek
Kroužek je určen pro studenty nižšího i vyššího gymnázia, pro začínající i pokročilé hráče, 

kteří chtějí zlepšit svou šachovou strategii nebo si prostě jen zahrát. 
Bc. David Svoboda Středa 15:00-16:00 14 ne


