
Milí studenti, rodiče a zákonní zástupci, 

zde naleznete veškeré informace a postupy při výběru kroužků v Open Gate. 

1. Na straně 2, 3 a 4 tohoto dokumentu naleznete Pravidla a informace – žádáme zákonné 
zástupce o pročtení dokumentu a následné vyplnění (místo, den, jméno studenta, kontakt a 
podpis) a doručení paní Janě Schramlové (sekretariát OG), nebo přímo paní Aleně Vávrové 
(recepce kolejí). 

2. Na straně 5 tohoto dokumentu naleznete seznam kroužků pro školní rok 2019/20. Vybírejte 
prosím pečlivě z nabídky a v termínu od 26. 8. do 8. 9. 2019 zašlete Vaši volbu e-mailem 
na: vavrova@opengate.cz   

 

Připomínám že: 

Kolejní studenti prima – sexta mají minimálně tři povinně volitelné aktivity v průběhu jednoho 
týdne. Přičemž alespoň jeden kroužek sportovní a alespoň jeden kroužek nesportovní. 

Čtvrteční odpoledne je vyhrazeno na celoškolní i kolejní akce všeho druhu, tímto přeskupením 
předcházíme častému odpadání kroužků, které nemělo kladný ohlas. Ve čtvrtky se můžete těšit na 
sportovní dny, diskotéky, táboráky, Vánoční a Velikonoční dílnu, Valentýnské odpoledne, Den Země, 
Blue Van, Florbalovou ligu a mnoho dalších. 

V případě nutnosti si škola vyhrazuje právo na změny v mimoškolních aktivitách bez udání důvodu. 

V případě dotazů se prosím obracejte na pana Pavla Cháru - pchara@opengate.cz 

Kroužky začínají 9. 9. 2019 
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Mimoškolní aktivity pro gymnázium a základní školu 
Open Gate – pravidla a informace 

 

  

PŘIHLÁŠENÍ 
 

 
Studenta lze do kroužku přihlásit: 
-        osobně na recepci kolejí gymnázia/na recepci ZŠ 
-        e-mailem u koordinátora mimoškolních aktivit 
 
Gymnázium: http://www.opengate.cz/cs/gymnazium/krouzky-gymnazium/ 
ZŠ: http://www.opengate.cz/cs/zakladni-skola/krouzky-zs/ 
 
Přihláška je platná vždy na daný školní rok, s možností změny v pololetí. 
Přihlášení do kroužku je závazné. Student se může bezplatně odhlásit na 1. pololetí do konce 
září, na 2. pololetí pokud se do 15. února neodhlásí, automaticky se bere, že pokračuje. Netýká 
se individuální výuky na hudební nástroj. Pozdější přihlášení do kroužků je nutno projednat s 
lektorem ohledně volného místa. 
Při nadměrném počtu studentů do kroužku rozhoduje datum a čas podání přihlášky, popř. 
koordinátor mimoškolních aktivit/lektor. 
Pokud nebude student ve 2. pololetí v kroužku pokračovat, neprodleně o tom písemně informujte 
koordinátora mimoškolních aktivit. 
  

DODATEČNÉ PŘIHLÁŠENÍ DO KROUŽKU V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU 
  
Volnou kapacitu kroužku můžete ověřit u lektora kroužku nebo na recepci kolejí /na recepci ZŠ 
-    Po domluvě s lektorem se může student dodatečně přihlásit u koordinátora mimoškolních 
aktivit (osobně či emailem). . U nezletilých studentů přihlášení e-mailem provádí zákonný 
zástupce. 
Koordinátor mimoškolních aktivit Vám poté předá informace o způsobu a výši úhrady 
kroužkovného. Cena kroužkovného při dodatečném přihlášení se snižuje od 4. lekce, při 
zameškání 1. - 3. lekce kroužkovné zůstává v plné výši. 

BEZPEČNOST DĚTÍ 
Bezpečnost dětí je u nás na 1. místě. 
Všichni naši lektoři procházejí přijímacím řízením, včetně psychotestu, doložení ověřených 
referencí a trestní bezúhonnosti. 
Všichni lektoři jsou školeni na bezpečnost práce s dětmi a pracují v souladu s přísnými pracovními 
zásadami. 
Odpovědnost Open Gate školy je řádně pojištěna. 

ZDRAVOTNÍ STAV 
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Rodič/ zákonný zástupce se zavazuje, že dohlédne na to, aby se jeho dítě účastnilo kroužku 
pouze, pokud je zdrávo, nebrání mu zdravotní ani psychický stav pobývat v dětském kolektivu a 
prozatím absolvovalo všechna povinná očkování. 
Pokud má vaše dítě nějaké zdravotní či psychické omezení, neprodleně informujte lektora a 
nezapomeňte to uvést i do přihlášky. 
  

CENA KROUŽKU 
  
Cena kroužků je uvedena na webových stránkách školy 
Gymnázium: http://www.opengate.cz/cs/gymnazium/krouzky-gymnazium/ 
ZŠ: http://www.opengate.cz/cs/zakladni-skola/krouzky-zs/ 
V ceně některých uměleckých, rukodělných, edukativních a pohybových kroužků je započtena 
částka na materiál, energie na vypalování, speciální pomůcky, apod. 
  

PLATBA ZA MIMOŠKOLNÍ AKTIVITU – ÚHRADA KROUŽKOVNÉHO 
  
Kolejní studenti 

Mimoškolní aktivity kolejních studentů jsou v ceně školného. 
 
Denní studenti 

Rodič (resp. zákonný zástupce dítěte, dále jen rodič) je povinen uhradit kroužkovné ve dvou 
platbách a to na 1. pololetí do 31. 10. příslušného šk. roku a na 2. pololetí do 31. 3. příslušného 
šk. roku. 
Před tímto datem obdrží rodič e-mailem od koordinátora mimoškolních aktivit (na adresu 
přihlášky) informace o výši a způsobu platby kroužkovného. 
Pokud není kroužkovné v daných termínech uhrazeno, může být dítě z kroužku vyloučeno, 
nebude-li se školou písemně dohodnuto jinak. V případě nepřijetí dítěte do kroužku, nepřebírá 
lektor ani škola za dítě po dobu konání lekce kroužku odpovědnost. 
V případě, kdy nebude kroužkovné uhrazeno řádně a včas, bude rodič vyzván k úhradě dlužné 
částky prostřednictvím e-mailu. 
Jestliže dítě navštíví 3-5 lekcí a řádně se z kroužku odhlásí, bude požadována poměrná úhrada 
za počet odchozených lekcí. Pokud dítě navštíví 6 a více lekcí bude automaticky požadováno 
kroužkovné v plné výši za dané pololetí. V případě přerušení nebo ukončení docházky dítěte na 
kroužek nevzniká nárok na vrácení kroužkovného. 
Případné přeplatky lze z vážných důvodů převést z 1. pololetí na 2. pololetí u stejného kroužku 
nebo po konzultaci s koordinátorem i na jiný kroužek. Po skončení 2. pololetí jsou přeplatky 
vráceny na bankovní účet, z kterého byl kroužek uhrazen. 
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ZRUŠENÍ KROUŽKU, VRÁCENÍ PENĚZ 

  
Jestliže je kroužek zrušen z organizačních důvodů, je rodičům vrácena poměrná část 
kroužkovného za neuskutečněné lekce na konci školního roku popř. je částka převedena z 1. na 
2. pololetí daného školního roku. 
Škola si vyhrazuje právo na případné změny v kroužcích (den/čas) 

EVIDENCE LEKCÍ 
  
Lektoři vedou Třídnici volnočasové aktivity s docházkou a zápisem z každého kroužku. Třídnice 
jsou uloženy na kolejích pro gymnázium a na recepci ZŠ. 
Kontrolu provádí Koordinátor mimoškolních aktivit. 

ODPADLÁ LEKCE 
  
V případě absence lektora děláme vše pro to, aby kroužek neodpadl a byl zajištěn zastupující 
lektor. Pokud kroužek odpadne, nahradíme jej v nejbližším termínu, nebo prodloužením 
následujících lekcí tak, aby byly odučeny všechny lekce za celý školní rok. O náhradním termínu 
kroužku či prodloužení lekcí bude student informován prostřednictvím zaslaného e-mailu na 
studentský e-mail, nebo osobně lektorem. 

KONTROLA KROUŽKŮ 
  
Na našich kroužcích jsou rodiče kdykoli vítáni, jen prosíme, nenarušujte svou přítomností průběh 
kroužku a respektujte přání našich lektorů, pokud vás pozvou jen na ukázkovou hodinu. 
 

Svým podpisem stvrzuji, že jsem se seznámil/a s pravidly volnočasových aktivit/kroužků v OG. 
 

 

 

V . . . . . . . . . . . . . . . . . . dne . . . . . . . . . . . . . . .  
 

 

 

Jméno a příjmení studenta (čitelně), třída:  

E-mail pro zaslání údajů pro platbu: 
 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 
(vlastnoruční podpis zákonného zástupce nezletilého studenta nebo zletilého studenta) 



                 Mimoškolní aktivity na 1. pololetí školního roku 2019/2020 

Aktivita Lektor Čas / Den Třída Místo 1 lekce - Kč Celkem 

Pondělí           18 lekcí 

Kytara Malý Luboš 15:15 - 21:30 prima - oktáva Amadeus / London 1 lekce - 335,- 6 030 Kč 

Africké bubnování Šmolka Michal 15:45 - 16:45 tercie - oktáva relax.místnost PC 1 lekce - 70,- 1 260 Kč 

Joga Lipowská Táňa 16:00 - 17:00 prima - oktáva nad stájemi 1 lekce - 90,- 1 620 Kč 

Badminton I Bolcek Martin 15:45 - 17:00 prima - oktáva sport. hala 1 lekce - 70,- 1 260 Kč 

Míčové hry I Knížek Pavel 16:00 - 17:00 prima - oktáva tělocvična 1 lekce - 50,- 900 Kč 

Dance mix II Berounská Izabela 16:15 - 17:15 prima - oktáva tančírna sport. Hala 1 lekce - 80,- 1 440 Kč 

Keramika Malovcová Monika 16:15 - 18:15 prima - oktáva keramika 1 lekce - 105,- 1 890 Kč 

Jezdectví  Fialková Iveta 16:30 - 18:00 prima - oktáva stáje 1 lekce - 260,- 4 680 Kč 

Míčové hry II Knížek Pavel 17:00 - 18:00 prima - oktáva tělocvična 1 lekce - 50,- 900 Kč 

Piáno Bayle Miriam 17:30 - 19:30 prima - oktáva Čapek 1 lekce - 335,- 6 030 Kč 

Arte skupina - aneb opravdu 
nemusím umět kreslit, abych 
mohl/a přijít 

Čermáková Draga 20:00 - 21:30 kvarta - oktáva Poradenské centrum 1 lekce - 100,- 1 800 Kč 

Keramika Pangrácová Martina 20:00 - 21:30 prima - oktáva hala kolejí 1 lekce - 105,-   

Úterý           17 lekcí 

Kytara Malý Luboš  15:15 - 21:30 prima - oktáva Amadeus / London 1 lekce - 335,- 5 695 Kč 

Foto klub I Černý Jan  15:45 - 16:45 prima - oktáva hala gym. 1 lekce - 70,- 1 190 Kč 

Plavání I Gnadová Marcela 16:00 - 16:45 prima - oktáva bazén 1 lekce - 70,- 1 190 Kč 

Outdoorové sporty I Klauz Michal 16:00 - 17:00 prima - kvarta ovál / posilovna 1 lekce - 50,- 850 Kč 

Jezdectví  Fialková Iveta 16:30 - 18:00 prima - oktáva stáje 1 lekce - 260,- 4 420 Kč 

Le club Francais Gueye David 16:30 - 18:00 prima - oktáva koleje 1 lekce - 50,- 850 Kč 

Kickbox I Chára Pavel  16:30 - 17:30 prima - kvarta tělocvična 1 lekce - 70,- 1 190 Kč 

Foto klub II Černý Jan  16:45 - 17:45 prima - oktáva hala gym. 1 lekce - 70,- 1 190 Kč 

Krav Maga Martínek Pavel 16:00 - 17:00 prima - oktáva tělocvična 1 lekce - 70,- 1 190 Kč 

Plavání II Gnadová Marcela  17:00 - 18:00 prima - oktáva bazén 1 lekce - 70,- 1 190 Kč 

Kickbox II Chára Pavel  17:30 - 18:30 kvinta - oktáva tělocvična 1 lekce - 70,- 1 190 Kč 

Zumba II Pavlovec Liz 20:00 - 21:30 prima - oktáva tančírna sport. Hala 1 lekce - 50,- 850 Kč 

Středa           17 lekcí 

Piano Sivošová Nina 15:15 - 21:15 prima - oktáva Čapek 1 lekce - 335,- 5 695 Kč 

Ping-pong I Hensl Michal 15:45 - 16:45 prima - kvarta tělocvična 1 lekce - 50,- 850 Kč 

Šachy I Stárek Stanislav 15:45 - 16:30 prima - oktáva zelená kolej 1 lekce - 70,- 1 190 Kč 

Latina (začátečníci - pokročilí) Tomášek Jan 16:00 - 17:00 sekunda - septima Edinburgh 1 lekce - 50,- 850 Kč 

Ruský jazyk Fedorov Alexandr 16:00 - 17:00 prima - oktáva Lisbon 1 lekce - 50,- 850 Kč 

Jezdectví  Fialková Iveta 16:30 - 18:00 prima - oktáva stáje 1 lekce - 260,- 4 420 Kč 

Zahradničení Čermáková Draga 16:30 - 18:00 prima - oktáva koleje 1 lekce - 70,- 1 190 Kč 

Vaření Macháčková Iveta 16:30 - 18:00 kvinta - oktáva cvič. Kuchyňka 1 lekce - 80,- 1 360 Kč 

Zumba I Pavlovec Liz 16:30 - 17:30 prima - oktáva tančírna sport. Hala 1 lekce - 50,- 850 Kč 



Florbal II L. Recht / M. Uhlíř 16:45 - 18:15 4. ZŠ - sekunda sport. hala 1 lekce - 105,- 1 785 Kč 

Outdoorové sporty II Klauz Michal 16:00 - 17:00 prima - oktáva ovál / posilovna 1 lekce - 50,- 850 Kč 

Šachy II Stárek Stanislav 16:45 - 17:30 prima - oktáva zelená kolej 1 lekce - 70,- 1 190 Kč 

Sbor Červená Martina  16:00 - 20:00 prima - oktáva Amadeus 1 lekce - 70,- 1 190 Kč 

Piano Ramešová St. 17:30 - 21:00 prima - oktáva Amadeus 1 lekce - 335,- 5 695 Kč 

Florbal III Recht Lukáš 20:00 - 21:30 tercie - oktáva sport. hala 1 lekce - 105,- 1 785 Kč 

Debatní klub Soukup Václav 20:00 - 21:30 prima - oktáva London 1 lekce - 50,- 850 Kč 

Čtvrtek           17 lekcí 

Jezdectví  Fialková Iveta 16:30 - 18:00 kvinta - oktáva stáje 1 lekce - 260,- 4 420 Kč 

Piano Ramešová St. 17:30 - 21:00 prima - oktáva Amadeus 1 lekce - 335,- 5 695 Kč 

Divadlo  Krupanská Lenka 20:00 - 21:30 kvinta - oktáva divadlo 1 lekce - 70,- 1 190 Kč 

 

Další nabídka:  

Latina pro mediky – Tomášek Jan: Čas a den konání bude domluven v září podle časových 

možností účastníků. 


