
Vážení rodiče 

 
Již od září funguje školní klub a díky nadšení mnoha vyučujících a zájmu vašich dětí mohou být 
organizovány a připravovány zajímavé činnosti a akce. Rádi bychom i pro příští školní rok připravili 
zajímavou nabídku volnočasových aktivit a záleží nám na Vašem zájmu a preferencích. Proto si Vás 
dovoluji oslovit s dotazem, o jaké aktivity byste měli v příštím roce zájem. 
 
Za svou krátkou existenci se ve školním klubu vyprofilovaly tyto oblasti činnosti. 
 

1) Prostory, kde mohou děti trávit svůj volný čas – knihovna se studovnou – možnost zapůjčení 
knih, CD-DVD, přehrávače Sencor, deskových a jiných společenských her, PC klubovna 
s připojením na internet, herní koutek s vybavením deskových her, v příštím roce 
připravujeme otevření klubovny a širší možnosti sportovního vyžití. 

 
Nově je k dispozici „školní vrba - psycholog“. Paní Renata Kolářová spolu s duchovním – 
Markem Míčkem, preventistkou – Jaroslavou Vanišovou, školním poradcem – Věrou 
Pabištovou, zástupcem ředitele – Ondřejem Mrzílkem – tvoří team pro řešení výchovných, 
studijních a dalších záležitostí. 

 
Aby všechny tyto činnosti mohly fungovat a být všem volně a bezplatně přístupné, tak je potřeba, 
abyste své děti přihlásili k jejich odběru. Připravili jsme pro Vás přihlášku na celé období studia na 
nižším gymnáziu, aby přihláškový maraton nemusel probíhat každý rok a zbytečně nezatěžoval nejen 
Vás, ale třídní učitele a další. Doufám, že tuto změnu uvítáte. Naopak Vás prosím o dodržení termínu 

odevzdání přihlášek do školního klubu, do 15. června 2011, abychom mohli dostat 
potřebné dotace. 
  

2) Mezi volně přístupné nepravidelně se konající akce patří činnost turistického kroužku, klubu 
diváka a kulturního kroužku. Sestává se z nabídky různých nárazových akcí, na které je 
potřeba se dopředu přihlásit, event. uhradit jednorázový poplatek. 

Na tomto místě si dovolím upozornit na kulturní kroužek, který vznikl na základě velkého zájmu dětí 
(cca 100 zájemců), ale přesto zatím není využíván. Lukáš Drbout pravidelně sleduje nabídku pražských 
kin, divadel, galerií apod. a vybírá zajímavá představení. Tato nabídka je zveřejněna na 
beta.arcig.cz/kultura. 
 

3) Pravidelnou činnost zajišťují zájmové kroužky.  Výtvarné (malování, kreslení a rukodělné 
práce – Ivana Kafková, keramika – Andrea Angelová), Hudební (orchestr – Igor Angelov, 
přípravný pěvecký sbor – Petr Klíma, hra na varhany – Martin Pšenička), Sportovní (volejbal 
pro dívky – Jana Chloupková, Florbal a stolní tenis pro chlapce – Irena Vejsadová), Jazykové 
(Ruský jazyk – Galina Šťovíčková), Divadelní (Dramatická výchova – Veronika Valíková), 
Astronomický – Jan Starý  

Na kroužky je potřeba se přihlásit do 15. června 2011 a do konce července zaplatit roční poplatek 

1000,-Kč. Přihláška do kroužků má platnost na jeden školní rok a není součástí přihlášky do školního 
klubu. (V září se Vám budeme snažit vyjít maximálně vstříc při tvorbě rozvrhů, a pokud by se přesto 
nenašla možnost, tak si budete moci vybrat jiný kroužek) 
 
V současném okamžiku zvažujeme, jaké nové činnosti by se mohly v klubu objevit. Jsme si vědomi, že 

školní výuka je pro žáky náročná a jejich týdenní program je zaplněn nejrůznějšími činnostmi, a proto 

bychom rádi nabízeli pouze takové aktivity, o které bude zájem. Níže jsou možnosti k Vaší inspiraci a 

prosíme, abyste svůj zájem označili v možnostech pod přihláškou.  

 



1) prostory k využívání volného času 
a. odpočinková místa – odpočinkový koutek nad 5. patrem, klubovna v suterénu, herní 

koutek v suterénu, 
b. prostory k vzdělávání – knihovna, PC klubovna 
c. občerstvovací koutky – nápojový a bagetový automat v suterénu, jídelní koutek 

s možností ohřívání, bufet s provozem během velké přestávky a v odpoledních 
hodinách, barely s vodou v 1, 2 a 3 patře,  

2) nepravidelné aktivity 
a. přednášky a workshopy – základy líčení, konzultace s vizážistou, společenské 

chování, carving, lidové zvyky v závislosti na daném ročním období (zdobení vajíček, 
perníčků, pečení vánočního cukroví, pletení pomlázek, lidové tance, vánoční ozdoby, 
okrasné věnce a jiné ozdoby apod.), význam liturgie, příprava prezentace, pravidla 
jednání a působení na lidi, meditace a modlitba, vedení skupiny – role a úloha 
manažera,  

b. letní příměstský tábor (2012) 
i. délka tábora – 30 dní – 14 dní – 10 dní – 7 dní  

ii. programová náplň – sport – hudba – výtvarné techniky – divadlo – film -  
fotografie – meditace – výpočetní technika – vzdělávací program (fyzika, 
chemie, teologie, přírodopis, matematika, filosofie apod.) 

3) pravidelné zájmové kroužky 
a. Mladý chemik - pokusy – Josef Šilha  
b. Biologický kroužek – Vanda Vilímová 
c. Základy teologie – František Míček 
d. Dějiny výtvarné kultury – Andrea Angelová 
e. Základy zvukařiny – Karel Körber 
f. Počítačový – výpočetní technika, IVT, práce s PC 
g. Procházky po Praze 
h. Filmový kroužek 
i. Chvalme Pána písněmi – hra na zobcovou flétnu – Zdeněk Vavřín 
j. Kytarový kroužek – Ivan Moravenov 
k. Mladý novinář – angličtina, vydávání školního časopisu 
l. Zmizelí sousedé – Drbout 
m. CEFIF – založení a vedení fiktivní firmy 
n. Mladý spisovatel 
o. Mladý překladatel 
p. Mladý skladatel  
q. tanec a pohybová výchova 
r. zumba 
s. Kin-ball – Jana Chloupková 
t. ………………………………………………………………… 

 
Mohou existovat různé důvody, proč navštěvovat kroužky a činnosti školního klubu. Ať již je to tím, že 
děti mohou trávit volný čas v místě školy a nemusí nikam daleko docházet, finanční nenáročností, 
možností trávit čas s kamarády, nebo tím, že se nabízí možnost setkávat se s kvalifikovanými 
vyučujícími nad rámec výuky a převádět do praxe ve škole získané informace, doufáme, že nám 
zachováte svou přízeň. 
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PŘIHLÁŠKAPŘIHLÁŠKAPŘIHLÁŠKAPŘIHLÁŠKA    
 

do školního klubu AG 
pro žáky nižšího gymnázia 

(umožňuje bezplatně využívat služeb knihovny se studovnou, počítačové učebny, herního koutku a dalších 
prostor souvisejících s činností školního klubu) 

na celé období studia nižšího gymnázia 

 
 

po vyplnění zákonným zástupcem žáka odevzdat třídním učitelům, nejpozději do 15. června 2011 
  

jméno a příjmení žáka / žákyně: 

 

 
 
datum a rok narození: 

 

 nastoupil/a na AG v roce: 

 

 

∗∗∗∗ zdravotní postižení nebo zdravotní znevýhodnění žáka:  

 

 

 

jméno a příjmení zákonného zástupce žáka: 

 

Prohlašuji, že veškeré mnou uváděné údaje jsou pravdivé  
V Praze dne 
 
 podpis zákonného zástupce žáka: 

 

∗ za žáky se zdravotním postižením se považují žáci s tělesným, zrakovým a sluchovým postižením, s vadami řeči, se 

souběžným postižením více vadami, s vývojovými poruchami učení nebo chování, s mentálním postižením a 

s autismem. 

Za žáky se zdravotním znevýhodněním se považují žáci zdravotně oslabení, dlouhodobě nemocní a žáci s lehčími 

zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování. 

 

 

 



tato část není povinná a je závaznou přihláškou pro zájemce o docházku do pravidelného kroužku 

 

ve školním roce 2011/2012 

přihlašujeme své dítě na tyto kroužky:  

název kroužku: 

 

 

 

 

v této části uvítáme vaše podněty, vyjádření preferencí a vážného zájmu o kroužky 
 
máme zájem o následující přednášky, workshopy a jiné nepravidelná akce:  

(na tyto bude vypsaná nabídka na základě Vašeho zájmu, na konkrétní akci se podá přihláška a bude požadován 
předem uvedený jednorázový poplatek, jako příspěvek na materiál, lektora apod.) 
 
 
 
 
 
v případě naplnění minimálního počtu uchazečů máme zájem o tyto pravidelné kroužky: 

(na základě přihlášek bude oznámeno, že je kroužek otevřen a budete vyzváni k zaplacení kurzovného) 
 
 
 
 
jiné návrhy a podněty: 

 

 

 

 

 

 

 
předem děkujeme za včasné odevzdání přihlášky do kroužků i za veškeré podněty 
 
za školní klub 
 
Andrea Krausová 
krausova.@arcig.cz 
777 861 117 

 


