
 
 

               Kroužky, semináře, doučování ve školní roce 2022-2023 

 

Semináře z ČJL I 

➢ určeny pro žáky 4. ročníků maturitních oborů 

➢ semináře povedou vyučující ČJL 4. ročníků maturitních oborů (Mgr. R. Vočková, 

Mgr. et Mgr. J. Zubovová, Mgr. B. Richterová, Mgr. P. Škvainová) 

➢ realizovány budou od října 2022, frekvence 1x týdně/1x za čtrnáct dní 

➢ forma: prezenční/online 

➢ náplň: příprava k MZ – procvičování učiva, nácvik práce s didaktickými testy, 

příprava na maturitní písemnou práci a ústní MZ 

 

Seminář z ČJL II 

➢ určen pro žáky 3. ročníků učebních oborů 

➢ Povede: Mgr. L. Parnahajová 

➢ preferovaná forma: prezenční 

➢ začátek: říjen 2022, frekvence 1x týdně 

➢ náplň: příprava na přijímací zkoušku k nástavbovému studiu, zaměření zejména na 

gramatiku 

 

      Klub mladého diváka 

➢ určen pro všechny žáky 

➢ Povede: Mgr. B. Richterová 

➢ náplň: 3x za rok návštěva vybraného divadelního představení  

 

Dějepisné události – svět v souvislostech, svět 21. století 

➢ určen zejména pro žáky 4. ročníků maturitních oborů 

➢ Povede: Mgr. J. Vídeňský 

➢ začátek: říjen 2022 

➢ forma online, frekvence 1x měsíčně Út- 15:00 

➢ náplň: fixace základního přehledu o vývoji světových i českých dějin, příprava na 

maturitní zkoušku z ČJL, důraz na moderní české dějiny a jejich milníky 

 

Odmaturuj ze společenských věd 

➢ Povede: Mgr. J. Vídeňský 

➢ Určeno pro: žáky 3. a 4. ročníků maturitních oborů 

➢ Forma: online, frekvence 1x měsíčně 

➢ Náplň: opakování, rozšiřování a upevňování znalostí ze společenských věd 

 

 

 



 
 

Matematika pro maturanty 

➢ Povede: Mgr. Lechnerová, Mgr. Lechner 

➢ Určeno pro S4, V4 a další zájemce z maturitních ročníků 

➢ V4 -lichý týden Pá 11:40 

➢ S4 - sudý týden Út 14:10  

 

Odpolední počítání- matematika pro 4. ročník  

➢ Povede: Mgr. Voborníková 

➢ Určeno pro maturitní ročníky 

➢ Čt – 15:00 

 

Seminář z matematiky 

➢ Povede: Ing.  M. Rokůsková 

➢ Určeno pro žáky SOU i SOŠ, kteří mají mezery v matematice již ze základní školy 

➢ Po – 14:10   Čt – 15:00 

 

Seminář z matematiky pro uchazeče o nástavbové studium 

➢ Povede: Mgr. M. Kirchner 

➢ Příprava k přijímacím zkouškám 

➢ Lichý týden: Pá – 13:20 

 

Finanční gramotnost 

➢ Povede: Mgr. P. Slezák 

➢ Určeno pro zájemce o tuto problematiku 

➢ ST – 15:00 . St 7:20 

 

3D tisk pro začátečníky 

➢ Povede: Bc. T. Kutil 

➢ Maximální kapacita kroužku 12 žáků 

➢ St: 15:30 

 

Deskové hry a finanční gramotnost 

➢ Povede: Bc. T. Kutil 

➢ Maximální kapacita kroužku 12 žáků 

➢ Tento kroužek má pomoci zážitkovou formou zlepšovat komunikační dovednosti a 

pochopit svět peněz 

 

 

Obchodní provoz - kroužek pro SOU        

➢ Povede: Mgr. S. Schröderová 

➢ Určeno pro prodavače- příprava k ZZ  



 
 

Zbožíznalství - kroužek pro SOU        

➢ Povede: Mgr. S. Schröderová 

➢ Určeno pro aranžéry- příprava k ZZ  

 

 

Semináře z anglického jazyka 

➢ Povede: Ing. arch M. Sladká, Mgr. H. Literová 

➢ Určeno pro zájemce, kteří se chtějí připravit na MZ z anglického jazyka nebo se 

zdokonalit v konverzaci 

 

 

Na pohodu - kroužek 

➢ Povede: Mgr. Jelínková, Mgr.et Mgr. Morávková 

➢ Psychosociální hry 

➢ 2 x měsíčně 

 

Deskové hry -  kroužek 

➢ Povede: L. Šustková, M. Mokrošová 

➢ St: 15:00- 16:00 

 

Kondiční kroužek pro žáky 

➢  Povede: Mgr. Kyrych 

➢ St: 15:00- 16:00 

 

Seminář – technologie -příprava k ZZ 

➢ Povede: Mgr. H. Parmová 

➢ Určeno pro třídu K3A 

➢ Sudý týden:  St- 7:15 

 

 

 

Všechny semináře a kroužky budou zahájeny 1. 10. 2022 podle zájmu studentů. Konkrétní termíny 

budou upřesněny vyučujícími. 

 

 


