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SPRÁVNÍ RADA ŠKOLY      2014/2015

Předseda  Jiří Padevět

Členové  Viktorie Gjurišičová
   PhDr. Petr Hejný
   Mgr. Jarmila Holušová
   Jan Kanzelsberger ml.
      Jan Schick
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DOZORČÍ RADA ŠKOLY      2014/2015

Předseda  Jan Vašut

Členové  PhDr. Dana Kalinová
   Alena Palusková
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ŠKOLSKÁ RADA      2014/2015

Stávající složení:

Předseda  Mgr. Michaela Mrázová

Členové  Mgr. Zdeněk Fekar
   PhDr. Jiří Kolečko
   Dominika Štrbová
   Mgr. Veronika Trégnerová
   Lydie Tupá

Dne 26. března 2015 poprvé zasedala školská rada 
v novém složení:

Předseda  Mgr. Michaela Mrázová

Členové  Tereza Bártová
   PhDr. Jiří Kolečko
   Mgr. Gabriela Pohořelá
   Dominika Štrbová
   PhDr. Věra Zaviačičová
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UČITELÉ A PŘEDMĚTY      2014/2015

Vedení školy
PhDr. Alice Krýžová, Ph.D.   ředitelka školy; česká literatura, 
                                                  český jazyk; výchovná poradkyně
Martina Kulhánková               zástupkyně pro ekonomické záležitosti, 
                                                  ekonomka školy; písemná 
                                                  a elektronická komunikace, 
      koordinátorka praxe

Interní vyučující
Mgr. Michaela Mrázová             český jazyk, česká literatura, dějiny  
                                                  knižní kultury, dějiny umění, literární 
                                                  seminář
Mgr. Ivanka Pavlištová               německý jazyk
Mgr. Gabriela Pohořelá              anglický jazyk, německý jazyk, 
                                                  úvod do praxe
Mgr. Veronika Trégnerová   dějepis, dějiny filozofie, společenské 
                                                  vědy, seminář ze společenských věd; 
                                                  metodička prevence

Externí vyučující a další zaměstnanci školy
Mgr. Petra Bay     matematika, základy přírodních věd, 
                                                  tělesná výchova
JUDr. Eva Čermáková    seminář z právní nauky
Mgr. Zdeněk Fekar               management a marketing
Bc. Věra Hladíková               anglický jazyk
Bc. Jan Hoffmann               matematika, základy přírodních věd
Mgr. Petra Horynová               společenské vědy − psychologie
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PhDr. Jiří Kolečko               dějiny knižní kultury, knihkupectví, 
                                                  nakladatelství
Mgr. Eliška Válková               anglický jazyk
Jan Vašut                           nakladatelství
Tomáš Vilím                           informatika
Robert H. Wright, B.A.               seminář z anglického jazyka
PhDr. Věra Zaviačičová   světová literatura

Nikola Mauleová               administrativní asistentka
Lukáš Kroc     administrátor PC

Jádro pedagogického sboru 2014/2015
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ŠKOLNÍ ROK      2014/2015

1. ročník – K1

Třídní učitelka:
Mgr. Gabriela Pohořelá

Achour Filip
Brillová Eliška
Buňatová Jana +
Cýsař Milan
Eger Šimon
Fárková Jitka
Fiedlerová Rebeka +
Fišer Jakub *
Gargulová Karolína
Himmel Matyáš
Hnutová Gabriela
Houdek Jiří
Javorinská Barbora
Kavka Tomáš
Kubáň Štěpán
Kubíková Michaela

Kvasničková Eliška *
Mate Simona
Michalíček Jakub
Moravcová Dominika
Mudrová Karolína +
Pavlas Kryštof
Pelc Michael
Pluskal Michal
Podval Vojtěch
Sotonová Sára
Vaníčková Melisa *
Vašek Tomáš *
Vircová Adéla *
Zajíčková Ludmila

* Prospěli s vyznamenáním
+ Ukončili studium v průběhu roku
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ŠKOLNÍ ROK      2014/2015

2. ročník – K2

Třídní učitelka:
Mgr. Michaela Mrázová

Auzký Tomáš *
Ciperová Jana
Kapáková Štěpánka
Klimplová Kristýna
Kopejsková Tereza
Košař Jan
Landa Jan
Lemesheva Daria
Marková Anna
Martišová Tereza

Novák Jáchym
Podzemská Tereza
Prošková Magdalena
Růžičková Dominika 
Topolová Marie
Ultzen Adam *
Valenta Přemysl
Válka Šimon
Veselá Barbora
Vilímová Kateřina

* Prospěli s vyznamenáním
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ŠKOLNÍ ROK      2014/2015

3. ročník – K3

Třídní učitelka:
Mgr. Veronika Trégnerová

Bachilo Maria
Bártová Tereza
Begič Muris
Bouček Vlastimil
Dočekalová Natálie
Hlouchová Tereza 
Holmanová Vladimíra +
Horáček Petr
Horák Josef +
Humlová Eliška 
Jarkovská Anna
Jindřišková Hana
Karpíšek Jan
Krasická Michaela
Krejčí František

Linhartová Hana
Magdičová Petra 
Macháčková Kateřina
Pichnerová Anna 
Plzák František
Stejskal Ondřej
Šenkýřová Karolína
Štrbová Dominika
Tisoňová Vendula
Tupá Lydie
Vepřek Jiří
Volrábová Kristýna 
Wiendl Tomáš
Zapletalová Veronika

+ Ukončili studium v průběhu roku
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ŠKOLNÍ ROK      2014/2015

4. ročník – K4

Třídní učitelka:
Mgr. Ivanka Pavlištová

Bartoš Jan *
Benešová Denisa
Dokoupil Michal
Feitlová Jana 
Křelina Jakub
Kundertová Ilona
Machačová Johana *
Míšová Nicoletta

Moučka Richard
Půlpánová Klára
Síla Ladislav
Součková Tereza
Svoboda Kryštof
Veselá Anna
Vondra Tomáš *

* Prospěli s vyznamenáním
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PŘEHLED AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

2. 9.  Seznamovací workshop K1

5.–8. 9.              Sportovní kurz Horní Poříčí

10. 9.  Vědecký jarmark – zábavná vědecká akce pod širým nebem 

                          (K1 a K2)

16. 9.  Odborná exkurze do knihkupectví v oblasti Národní třídy (K1)

19. 9.  Exkurze do Muzea Kampa (K4)

29. 9.–3. 10. Výjezd projektu Comenius – Vídeň

30. 9.  Odborná exkurze do knihkupectví Letná (K1)

 

6.–10. 10. Projekt Edison

14. 10.  Seminář k provádění první pomoci (K1)

16. 10.  Konference Čtení dětem jako základ moudré výchovy 

                          v rodině pořádaná organizací Celé Česko čte dětem 

                          v Národní technické knihovně (K2)

Sportovní kurz v Horním Poříčí: pantomimická štafeta v družstvech
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16. 10.              Výstava Jiřího Koláře v Muzeu Kampa (K4)

17. 10.              Návštěva podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě 

                          (K1)

21. 10.              Preventivní program s názvem „Násilí ve vztazích teenagerů“ 

                          (K3)

21.–24. 10. Testování Vektor – testování znalostí a kompetencí studentů 

                          1. a 4. ročníku

3. 11.  KMD: autorská inscenace inspirovaná životem Steva Jobse IJÁ

5. 11.  Příběhy bezpráví – film 1989: Z deníku Ivany A., 

                          host spisovatel Jáchym Topol (K3 + K4)

11. 11.  Odborná exkurze do Prvního podzemního antikvariátu (K1)

14. 11.  Osmý ročník Listopadové akademie v DDM ve Slezské ulici

Hudební vystoupení Hanky Jindřiškové na zobcovou flétnu
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18. 11.  Přednáška dr. Radima Uzla na téma Sexuální a reprodukční 

                          zdraví v Divadle u Hasičů (K1)

20.–22. 11. Veletrh středoškolského vzdělávání Schola Pragensis

24. 11.  Den otevřených dveří

1. 12.  Představení divadelní hry Zkrocení zlé ženy v Salesiánském 

                          divadle (K1 – K4)

5. 12.  Mikulášská obchůzka po třídách v MŠ a ZŠ Perunova

8.–19. 12. Čtrnáctidenní předvánoční praxe K1 – K4

22. 12.–2. 1. Vánoční prázdniny

12. 1.  Den otevřených dveří

20. 1.  Odborná exkurze do Městské knihovny (K1)

26. 1.  KMD: představení Hašler… v divadle na Vinohradech

27. 1.  Literární procházka Prahou zaměřená na pražskou 

                          německojazyčnou literaturu (K4)

Mikulášská 
obchůzka: 
Studenti vyrážejí 
za dětmi ze ZŠ 
a MŠ Perunova
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3. 2.  Odborná exkurze do knihovny Náprstkova muzea (K1)

4. 2.  Exkurze do Národního památníku hrdinů Heydrichiády (K4)

12. 2.  KMD: Plejtvák ve Studiu Ypsilon nebo literárně hudební 

                          pořad EKG – O lásce v divadle Archa

13. 2.  Maturitní a imatrikulační ples v hotelu Belvedere

17. 2.  Odborná exkurze do Národní knihovny (K1)

17. 2.  Beseda s Janem Kanzelsbergerem (K4)

19. 2.  Divadelní představení Činoherního klubu Revizor a návštěva 

                          výstavy o historii Činoherního klubu 1965–2015 (K2 a K3)

23.–27. 2. Výjezd projektu Comenius – Ženeva

3. 3.  Odborná exkurze do Národní technické knihovny (K1)

4. 3.  Exkurze do tiskárny Europrint v rámci předmětu 

                          Nakladatelství (K3)

6. 3.  Filmový festival Jeden svět – promítání filmu Bojovníci ze 

                          severu (K1 + K3), promítání filmu Putinovy děti 404 (K2 + K4)

9. 3.  Volby do školské rady

16.–20. 3. Exkurze Anglie – Londýn, Windsor a Oxford

17. 3.  Odborná exkurze do knihovny a tiskárny pro nevidomé 

                          a do knihovny Národního muzea (K1)

17. 3.  Přednáška Grow Job Institutu Jak vyhrát boj s prokrastinací? 

(K2 – K4)

19. 3.  21. Mezinárodní veletrh fiktivních firem (K1 + K2)

23. 3.  KMD: Vlčí jáma v Divadle v Dlouhé

27. 3.  Divadelní představení Král Lear v Divadle ABC (K2 + K4)

31. 3.  Odborná exkurze do Archivu hlavního města Prahy (K1)

31. 3.  Noc s Andersenem

9. 4.  KMD: Krakatit ve Švandově divadle

13. 4.  Exkurze do ZOO v rámci předmětu Základy přírodních věd (K2)
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14. 4.  Odborná exkurze do Památníku národního písemnictví (K1)

22. 4.  Projekce filmu Prázdniny v Černobylu v kině Oko a beseda 

                          s tvůrci (K1 a K3)

22. 4.  Exkurze k Obvodnímu soudu v rámci předmětu Seminář 

                          z právní nauky (K4)

22. 4.  KMD: Rok na vsi v Divadle na Fidlovačce

23. 4.  Gotická Praha v rámci předmětu Dějiny umění (K2)

28. 4.  Odborná exkurze do expozice tiskařství v Národním 

                          technickém muzeu (K1)

30. 4.  Poslední zvonění třídy K4

5. 5.  Uměnovědná exkurze po renesanční a barokní Praze (K2)

14.–17. 5. Účast na Mezinárodním veletrhu Svět knihy

18.–29. 5. Čtrnáctidenní odborná praxe K2 a K3

26. 5.  Odborná exkurze do redakce Literárních novin (K1)

3. 6.  Beseda s australskou spisovatelkou Brooke Davisovou, 

                          autorkou světového bestselleru Ztráty a nálezy (K3)

Studenti třídy K4 
na posledním zvonění 
s panem profesorem 
Kolečkem
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4. 6.  Přednáška bývalých studentek o možnostech 

                          vysokoškolského studia v zahraničí (K1 a K3)

8. 6.              Seminář o mnemotechnikách (K1)

9. 6.              Odborná exkurze do nakladatelství Argo (K1)

10. 6.              Veletrh fiktivních firem v Písku (K2)

12. 6.              2. díl semináře o mnemotechnických taktikách 

                          a pomůckách (K1)

17. 6.              Odborná exkurze do nakladatelství Academia (K1)

26. 6.               Výlet do Roztok – návštěva zámecké expozice a výstavy 

                          Predátoři a Hračky

26. 6.              Návštěva areálu Botanicus v Ostré u Lysé nad Labem

28. 6.              Výjezd projektu Comenius – Stuttgart

29. 6.              Procházka po Prokopském údolí

29. 6.              Návštěva Imaginária a Wax Muzea + procházka po staré 

                          Praze 

30. 6.  Ukončení školního roku, předání vysvědčení

Studenti K2 reprezentují naši školu na veletrhu fiktivních firem v Písku
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Maturitní ples

Volba krále a královny/prince a princezny plesu

Krále a královnu i prince a princeznu volila komise složená z členů učitel-
ského sboru, správní rady, dozorčí rady a dalších přátel školy. 

Král a královna se volí z řad studentů 4. ročníku. Princ a princezna se volí 
se z řad studentů 1. ročníku.

Zde si můžete prohlédnout jména vítězů v obou kategoriích:

Král plesu                 
1. Richard Moučka    
2. Kryštof Svoboda

Královna plesu                
1. Jana Feitlová     
2. Anna Veselá

    

Princ plesu
1. Šimon Eger
2. Jakub Fišer  
 
Princezna plesu
1. Adéla Vircová
2. Eliška Kvasničková
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Král Richard 
s královnou Janou

Princ Šimon 
s princeznou Adélou
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Program 8. Listopadové akademie 2014
Místo konání: Sál Domu dětí a mládeže Praha 2, Slezská 21

  1.   Klavírní improvizace – Šimon Válka – K2
  2.   „Píseň osamělého pastýře“ – flétna, klavír – Imperial march – 
         Hanka Linhartová – K3
  3.   Recitace básně Vítězslava Nezvala „Signály času“ – Šimon       
         Válka – K2
  4.   „Hon na Jednorožce“ – dramatický příběh – žáci K4, v titulní 
         roli Richard Moučka
  5.   Překvapení – hra na zobcovou flétnu a tin whistle – Hanka 
         Jindřišková – K3
  6.   Píseň od Pink „Just give me a reason“ – Veronika Zapletalová – 
         K3, píseň od Birdy „Wings“ – Veronika Zapletalová a Kristýna 
         Volrábová – K3
  7.   Recitace básně Wislawy Szymborské „Kaluž“ – 
         Kristýna Volrábová – K3
  8.   „Dobrý den, vítejte v pekle“ – námět: Karolína Mudrová, scénář: 
        K. Mudrová a kol., hrají: Hanka Jindřišková, Hanka Linhartová, 
         Pepa Horák – K3, Kristýna Klimplová, Bára Veselá – K2, Richard 
        Moučka – K4, Šimon Eger – K1
  9.   Píseň od skupiny Queen – „We will Rock You“ – žáci K1
10.   Recitace básně z vlastní tvorby „Rudá kapka“ a básně 
         od J. R. R. Tolkiena „Verše o prstenech“ – Klára Půlpánová – K4
11.   Píseň od skupiny Kryštof „Cesta“ a od Adele „Someone like you“ 
         – Simona Mate – K1
12.   Překvapení – recitace – Marie Topolová – K2
13.   Zpěv německých písní – žáci K2 a K3
14.   Písně „Zpověď upíra“ a „Pán horních cest“ – Maria Bachilo – K3
15.   „Popoluška“ – minimalistická pohádka ve slovenském znění – 
         Pepa Horák, Hanka Jindřišková, Hanka Linhartová – K3, Bára 
         Veselá – K2, Richard Moučka – K4
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Představení divadelní hry Dobrý den, vítejte v pekle

16.   Kytarové skladby od Mithros – Přemysl Valenta – K2
17.   „Píseň samotářky“ z muzikálu Bídníci – Tereza Podzemská – K2

Program Listopadové akademie 2014
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Maturitní zkoušky                                                     

Slovo „maturita“ pochází z latinského slova maturitas, které znamená „zra-
lost“. Maturitní zkoušky jsou završením středoškolských studií. Ne nadar-
mo se jim někdy říká „zkoušky dospělosti“. Studenti by v nich měli zúročit 
vše, čemu se v průběhu čtyř let naučili, a úspěšné složení zkoušek je nejen 
podmínkou pokračování ve studiu na vysoké škole, ale obvykle i nalezení 
dobrého zaměstnání.

Ráda bych se v tomto článku zaměřila na to, jak ve zkoušce dospělosti 
uspěli naši absolventi, a to včetně srovnání s celorepublikovými výsledky 
na všech středních školách s maturitou. Protože zatím nejsou známa veške-
rá data za školní rok 2014/2015, vrátím se k číslům z roku 2013/2014.

Nejprve však krátký exkurz do současné podoby maturitních zkoušek:
Maturitní zkouška má dvě části; část společnou (neboli státní) a část pro-

filovou (neboli školní). Každá z nich se dále dělí na jednotlivé zkoušky. Spo-
lečná část se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a ze zkoušky 
z cizího jazyka (na naší škole studenti většinou vybírají anglický jazyk, ale 
výjimečně také německý jazyk) nebo z matematiky (tu si u nás studenti volí 
jen zcela ojediněle). Zkouška z českého jazyka a literatury a zkouška z ci-
zího jazyka mají po třech částech, a to didaktický test (zaměřený zejména 
na práci s textem a porozumění textu), písemnou práci (v níž se ověřuje, zda 
student umí vyprodukovat text dle zadaných kritérií a podle pravidel) a úst-
ní zkoušku (která je zaměřena na vlastní četbu, interpretaci uměleckého 
i neuměleckého textu a rámcovou znalost literární teorie a historie). Profilo-
vá část se pak na naší škole skládá ze tří zkoušek: české a světové literatury, 
odborných předmětů a obhajoby maturitní práce. Zkouška z české a světové 
literatury ověřuje hloubku teoretických znalostí z dějin literatury. Zkouška 
z odborných předmětů v sobě zahrnuje témata ze všech odborných předmě-
tů, které se vyučují od prvního do čtvrtého ročníku (knihkupectví, nakla-
datelství, dějiny knižní kultury, management a marketing, úvod do praxe). 
Obhajoba maturitní práce pak spočívá v předložení powerpointové prezen-
tace a „obhájení“ odborné práce, na níž student pod vedením určeného vyu-
čujícího celý čtvrtý ročník pracoval.

Alice Krýžová
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Společnost Cermat, která zaštiťuje společnou část maturitních zkoušek, 
vždy v průběhu podzimu uvolňuje data, která umožňují srovnat výsledky 
společné části maturitních zkoušek na naší škole s ostatními školami v Čes-
ké republice. Odtud budu čerpat v následujících řádcích.

V loňském školním roce se maturitních zkoušek účastnilo 25 studentů. 
Ve společné části uspělo všech 25, tj. 100 % studentů. V České republice 
celkem ve společné části uspělo jen 83 % studentů, na gymnáziích pak 98 %. 
Úspěšnost je tedy na naší škole ve srovnání s ostatními školami podstatně 
vyšší, a dokonce vyšší než na gymnáziích.

Nyní se blíže podívejme na český jazyk a literaturu: Srovnáme-li prů-
měrný dosažený skór v %, tj. „na kolik procent“ uspěli naši absolventi a ab-
solventi všech škol v České republice celkově v této zkoušce, zjistíme, že 
v českém jazyce a literatuře dosáhli naši žáci skóru 73 % a žáci všech škol 
také 73 %. Ve srovnání různých typů škol byla lepší než my jen gymnázia 
(83 %) a lycea (76 %). Všechny ostatní typy škol (ekonomické školy, hotelové 
školy, zdravotnické školy, průmyslové školy, atp.) jsme výsledkově nechali 
za sebou. 

Podíváme-li se podrobněji na výsledky výše zmiňovaných tří částí zkouš-
ky, zjistíme, že průměrný skór didaktického testu našich studentů je 77 % 
a celorepublikový skór je 75 %; průměrný skór písemné práce našich stu-
dentů je 71 %, v celé republice je to 68 % a průměrný skór ústní zkoušky 
na naší škole je 64 %, kdežto v České republice celkem je to 76 %. Tedy v di-
daktickém testu, který je nejobjektivněji hodnotitelnou složkou zkoušky 
z českého jazyka a literatury, dosáhli naši studenti lepších výsledků než 
je republikový průměr, v písemné práci byli také lepší. Výsledky ústní 
zkoušky se dají interpretovat dvěma způsoby: buď jsou v této disciplině 
naši studenti výrazně horší než v jiných částech zkoušky z českého jazyka 
a literatury, nebo jsme byli při zkoušení přísnější, než bývá zvykem. Tento 
parametr budeme se zvýšenou pozorností sledovat i v příštích letech.

Druhou zkouškou společné části je zkouška z cizího jazyka. S výjimkou 
dvou volili naši maturanti anglický jazyk. Zde jsme dosáhli průměrného 
skóru 79 % oproti celorepublikovému číslu 76 %. Pokud bychom chtěli tato 
čísla dále „pitvat“, u didaktického testu je skór našich studentů 76 % (ce-
lorepublikově 75 %), u písemné práce u nás 83 % (v celé republice 79 %) 
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a u ústní zkoušky dosáhli naši studenti skóru 79 % (oproti 75 % v celé České 
republice).

Data za německý jazyk z důvodu minimálního vzorku 2 maturantů ne-
jsou relevantní a nemá smysl je interpretovat. 

Závěrem vybírám 3 fakta, která vyplývají z předešlých nepříliš čtivých 
řádků plných čísel a, jak se domnívám, svědčí o kvalitě studia na naší škole: 

1. V loňském školním roce na naší škole řádně odmaturovalo 100 %  
    žáků, což je lepší výsledek, než vykázala gymnázia, kde to bylo 98 %.
2. V rámci srovnání výsledků zkoušky z českého jazyka a literatury 
    dosáhla lepší výsledek než naše škola (skór 73 %) jen gymnázia 
   (skór 83 %) a lycea (skór 76 %), naopak všechny ostatní typy škol, 
    tj. školy ekonomické, hotelové, zdravotnické, průmyslové a další byly 
    z hlediska procentuálního úspěchu u maturitní zkoušky horší.
3. Zkoušku z anglického jazyka zvládli z hlediska procentuální 
   úspěšnosti ve srovnání se studenty všech škol České republiky naši 
    studenti nadprůměrně (náš skór 79 %, skór všech škol 76 %).
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Projekt Edison                                                     Gabriela Pohořelá

V uplynulém školním roce 2014/2015 se naše škole poprvé zúčastnila uni-
kátního projektu EDISON, který dává žákům možnost potkat lidi z různých 
koutů světa a seznámit se s jejich kulturou. Tento program, prezentující se 
pod zkratkou EDISON (Education – Drive – Internationality – Students – 
Opportunity - Network), proběhl v říjnu roku 2014. Devět stážistů z různých 
světadílů (zastoupeny byly tyto státy: Chorvatsko, Řecko, Egypt, Austrálie, 
Rusko, Vietnam, Brazílie, Rumunsko, Srbsko) strávilo týden mezi našimi 
žáky.

Pro tento týden byl připraven speciální rozvrh tak, aby se každá třída ka-
ždý den setkala se všemi stážisty. Každý den byl věnován určitým tématům 

Setkání studentů projektu Comenius v Praze
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od historie, kultury a politiky přes zeměpis až po umění. Velmi důležitým 
bodem, kterému byl vyčleněn dostatek času, byla samozřejmě s ohledem 
na studijní zaměření našich žáků literatura. Čas strávený se stážisty byl 
vyplněn přednáškami, diskuzemi i hrami a nutil žáky aktivně se zapojit 
a využívat jejich jazykové dovednosti, neboť celý program je samozřejmě 
realizován v angličtině. Nechyběl ani program zvaný Global Village, při kte-
rém si stážisté připravili stánky, na kterých pro žáky připravili předměty 
i jídlo typické pro jejich zemi, kvízy či témata pro rozhovory.

Přínos tohoto programu byl očekáván v mnoha oblastech a ve většině 
bodů očekávání naplnil. Cílem projektu bylo následující:

- poskytnout žákům možnost kontaktu se zahraničím, získání nových přátel
- motivace žáků k dalšímu poznávání a k rozvoji jazykových dovedností
- interakce v cizím jazyce
- autentická multikulturní výchova.
Většina těchto cílů také byla naplněna. Žáci uvítali cizince jako své lekto-

ry, kteří jim byli věkově velmi blízko, a snáze si tak získali jejich pozornost. 
Mnoho z nich trávilo se zahraničními studenty i svůj volný čas a zůstali 
s nimi v kontaktu i po jejich odjezdu. Během projektového týdne se žáci 
seznámili s mnoha kulturami a mnohé se o nich naučili. Naučili se lépe 
vyjadřovat své myšlenky v angličtině a komunikovat s cizinci, přestože pro 
některé z nich stále ještě představovala jazyková bariéra problém. Někte-
rým žákům činilo potíže komunikovat celý výukový den v angličtině, neboť 
jejich jazykové schopnosti byly na nižší úrovni a neměli s podobným pro-
gramem zkušenost. 

Velký přínos měl program zajisté v oblasti rozvoje mezilidských vzta-
hů, komunikačních dovedností a aktivního přístupu k poznávání odlišných 
kultur místo pasivního přijímání stereotypních předsudků, se kterými se 
neustále setkáváme a které často vedou k odmítavému postoji k odlišnos-
tem bez hlubší úvahy, či dokonce k rasismu. Žáci měli přístup k informacím 
přímo od zástupců jednotlivých zemí, kteří byli otevřeni široké škále témat 
a byli ochotni vést o nich diskuzi, a žáci tedy nemuseli přijímat poznatky 
zprostředkovaně, jak tomu většinou bývá. 

Přestože se jak škola, tak garanti projektu potýkali s drobnými orga-
nizačními problémy, a pro některé žáky (především prvního ročníku) byl 
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program příliš náročný pro jejich nižší jazykovou úroveň, lze celý projekt 
označit za přínosný pro žáky, školu i její ŠVP. Žáci získali větší jistotu v pou-
žívání anglického jazyka, získali přátele v zahraničí, naučili se aktivněji za-
pojovat do výuky a debat; získali i lepší přehled o dnešním multikulturním 
světě a společnosti a naučili se rozlišovat předsudky od faktů.

Projekt Edison: diskuze s návštěvnicí z Řecka
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Testování Scate 2015                                                     Gabriela Pohořelá

I ve školním roce 2014/2015 se naše škola zapojila do plošného testování 
úrovně anglického jazyka – tentokráte v rámci projektu Scate (Scio Com-
puter Adaptive Test of English), jehož cílem bylo ověřit jazykové dovednos-
ti našich žáků a zjistit tak jejich úroveň na stupnici dle Evropského refe-
renčního rámce (test hodnotil škálu A1 – C1). Testování bylo naplánováno 
na jaro 2015 a výsledky testování opět přinesly cenné informace jak žákům 
samotným, tak vyučujícím anglického jazyka, a to hned ve dvou rovinách – 
získali jsme nejen informace o aktuální úrovni jednotlivých žáků, ale dosta-
lo se nám tak i porovnání úrovní našich žáků s ostatními středními školami 
v České republice, které se rovněž podílely 
na projektu.

Testování bylo zaměřeno na poslechové schopnosti a čtení (tedy recep-
tivní jazykové dovednosti). Všichni zúčastnění prošli přibližně hodinovým 
interaktivním testem, přičemž výsledky jim byly k dispozici ihned po jeho 
ukončení. Takto si žáci mohli ověřit svou jazykovou úroveň a získat tak 
externí objektivní zpětnou vazbu ke svému studiu anglického jazyka. Infor-
mace o aktuální jazykové úrovni v rámci Evropského referenčního rámce je 
velmi hodnotná především v rámci přípravy na maturitní zkoušku, která je 
nastavena na úroveň B1, a pro žáky je důležité vědět, kde se na této škále 
nacházejí. Na naší škole se testování zúčastnilo kolem 50 žáků, a to z dru-
hého až čtvrtého ročníku.

Druhý ročník, tedy nejnižší testovaný, dosáhl v průměru úrovně A2-B1. 
Do požadované úrovně B1 by tedy měl tento ročník do maturitního ročníku 
bez problému dospět. Přestože měl ale tento ročník učivu odpovídající vý-
sledky, vyskytly se zde výkyvy na obě strany. Dva žáci dosáhli maximální 
úrovně A1, která se dá označit za nedostatečnou. Větší počet žáků ovšem 
spadá do druhé skupiny – přesahují výrazně průměr skupiny – čtyři žáci 
měli výkony nadprůměrné a jejich odhadovaná úroveň je B2-C1. Ve třetím 
ročníku byla nejnižší dosažená úroveň A2, která byla společně s úrovní B1 
nejčastější. I zde jsme se setkali se žáky, jejichž úroveň byla vyšší (B2-C1). 
V maturitním ročníku byla průměrná úroveň B1, tedy úroveň odpovídající 
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požadavkům maturitní zkoušky z cizího jazyka. I zde ovšem byli tací, kteří 
byli lehce pod úrovní (nikdo ovšem níže než A2) a na druhé straně i ti, kteří 
úroveň převyšovali (B2). 

Celkové hodnocení průběhu testování ve srovnání s ostatními středními 
školami přineslo potěšující informace, neboť v žádném ročníku nebyly vý-
sledky našich žáků podprůměrné. Rozložení úrovní ve druhém ročníku se 
shodovalo s výsledky ostatních středních škol. Potěšující informací týkající 
se třetího a čtvrtého ročníku bylo, že oproti ostatním středním školám naši 
žáci dosáhli minimální úrovně A2 (na ostatních školách se objevila úroveň 
A1). V porovnání s ostatními středními školami stejného typu se ve třetím 
ročníku také častěji zjistila úroveň B2-C1. Velmi dobrých výsledků dosáhl 
taktéž čtvrtý ročník, ve kterém bylo méně žáků pod úrovní B1 než na ostat-
ních středních školách. Celkové porovnání výsledků středních škol viz graf. 

Výsledky testování Scate z jara 2015 můžeme označit za více než uspoko-
jivé. V rámci naší střední školy dosáhla drtivá většina žáků minimální úrov-
ně A2, což je vzhledem k úrovni maturitní zkoušky (B1) dobrý výsledek. 
Také v porovnání s ostatními středními školami obstála naše škola velmi 
dobře. Tyto informace získané testováním nám neslouží jen jako statistic-
ký údaj, ale především jako motivace pro doplňování zjištěných nedostatků 
a vyvinutí dalšího úsilí nejen pro dosažení maturitní úrovně, ale i přípravu 
pro další studium a maximálního možného rozvoje jazykových dovedností, 
které jsou pro moderního člověka nezbytností.
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Ohlédnutí za deseti lety prevence 
rizikového chování na SŠKK                                                     Veronika Trégnerová

Na Prevence rizikového chování je již desátým rokem nedílnou součástí vý-
chovy i výuky na naší škole. Zahrnuje řadu oblastí. Mezi nejznámější patří 
drogové závislosti, alkoholismus a kouření, ale v poslední době roste vý-
znam i dalších témat, zejména je to patologické hráčství, závislost na elek-
tronických médiích a sociálních sítích, poruchy příjmu potravy, rasismus, 
xenofobie a násilí v partnerských vztazích.

Další velkou oblastí činnosti, jíž se jako metodička prevence rizikového 
chování zabývám, je vytváření bezpečného klimatu v samotné škole a po-
skytování poradenských služeb žákům a jejich rodičům.

Členové pedagogického sboru SŠKK se každoročně schází nad tvorbou 
Minimálního preventivního programu, plní svědomitě úkoly, které z něj 
vyplývají a aktivně vyhledávají možnosti svého dalšího osobního rozvoje 
a vzdělávání v této oblasti.

Kromě již tradičních akcí, jakými jsou např. Seznamovací workshop či 
Listopadová akademie, Příběhy bezpráví či návštěva filmového festivalu Je-
den svět, se snažíme vyhledávat nová témata, která by mohla být pro žáky 
zajímavá a užitečná. V posledních letech jsme například v Divadle U Ha-
sičů mimo programů, týkajících se obvyklých témat o rizikovém chování 
mladých lidí, navštívili divadelní představení Klára 3874 aneb Příliš mnoho 
hvězd s tématem holocaustu či interaktivní program Jak vyhrát boj s pro-
krastinací. 

Česká koalice proti tabáku realizovala ve škole dvě přednášky v rámci 
svého programu Típni to! a o svoje zkušenosti s velmi náročnou činností se 
s žáky podělily pracovnice občanského sdružení Rosa, jež se zabývá posky-
továním pomoci týraným ženám.

Neobyčejný zájem vzbudilo v žácích naší školy také vystoupení protago-
nistů divadla Ypsilon ve hře „jsi_user“, iniciované společností Seznam se 
bezpečně, s následnou besedou s tvůrci pořadu.

Velkým přínosem pro SŠKK je nepochybně i spolupráce s pracovnicí pe-
dagogicko-psychologické poradny Mgr. Petrou Horynovou, která v rámci 
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výuky předmětu Společenské vědy v prvním ročníku představuje žákům 
mnoho zajímavých témat a aktivit.

V návaznosti na aktuální problémy, které hýbou naší společností, 
a na zvýšenou potřebu tolerance ve společnosti proběhlo ve škole také něko-
lik besed, zabývajících se vztahem mezi islámem a islamismem. Vzrůstající-
mu nebezpečí extremismu a totalitních ideologií se také snažíme čelit spolu-
prací s organizací Člověk v tísni, zejména s její sekcí Jeden svět na školách.

Prevence rizikového chování je běh na dlouhou trať a někdy připomíná 
boj s větrnými mlýny, ale do dalších deseti let si nezbývá než přát, aby tato 
činnost pokračovala ve stejném duchu i nadále a aby se žáci v naší škole 
cítili bezpečně, měli se kam obrátit v případě potřeby a uchovali si na školu 
i její učitele dobré vzpomínky.

Seznamovací workshop K1
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Projekt Comenius – 
Partnerství  škol – téma Voda                                                     Ivanka Pavlištová

Projektové období začíná vždy školním rokem, a proto do programu dru-
hého roku našich návštěv partnerských škol počítáme týden v Gymnáziu 
St. Ursula ve Vídni v říjnu 2014, návštěvu německého gymnázia v Ženevě 
v únoru a rozloučení s projektem v krátkém třídenním pobytu v Solitude-
-Gymnaziu ve Stuttgartu.

Do Vídně jsme se opravdu těšili, protože tématem pro setkání bylo na roz-
díl od převažujících přírodovědných podtémat tentokrát umění, spojené ov-
šem s motivem vody. Naše studentky a studenti připravovali powerpointové 
prezentace o pražských fontánách, jedna studentka vytvořila dokonce bá-
seň na téma voda v němčině s překladem do češtiny a další účastnice i ana-
gramy k tématu. Všechny práce jsme prezentovali na společném vystoupení 
všech partnerů a snad nebude znít neskromně, když studenty zhodnotíme 
stejně jako přihlížející kolegové – tedy tak, že úroveň našich příspěvků pa-
třila k nejlepším.

Vídeň má ovšem také mnoho krásných památek, a tak jsme se snažili 
alespoň malou část poznat, částečně s doprovodem rakouských kolegů a ko-
legyň, částečně i sami. K největším zážitkům patřila asi návštěva zámku 
Belvedere s obrazy Gustava Klimta a projížďka lodí po Dunaji.

Ženeva je jistě atraktivní destinací a tak se, přestože téma setkání bylo 
pro nás trochu neuchopitelné (Voda jako životní prostor), našlo několik stu-
dentek, které se chtěly prezentace školy zhostit, přestože v té době byly 
jarní prázdniny. Atraktivita Ženevy je spojená také s náročností finanční, 
jak na dopravu, tak na ubytování a zajištění stravování. Ale rozpočet jsme 
zvládli díky cestě nočním vlakem a  doporučením  místních restaurací. Přes-
to jsme některé ceny švýcarských obchodů a restaurací raději nepřepočítá-
vali na české koruny. Naštěstí jsme měli dobré zázemí v partnerské škole, 

2. rok projektu

Na protější straně: Poslední výjezd projektu Comenius – tentokrát do Stuttgartu
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kde jsme prezentovali naše příspěvky o přírodních rezervacích v České 
republice, v doprovodu spolužáků jsme také strávili jeden den v rezervaci 
u Ženevského jezera a další den při exkurzi podél toku Rhony s pozorová-
ním přírody a ptactva. Stihli jsme si prohlédnout také dvě galerie ve městě 
a projít i jeho známá místa a budovy mezinárodních organizací. Počasí ne-
bylo sice nejpříznivější, ale občas nad Ženevským jezerem zasvítilo i slu-
níčko, a tak nám pohled na zasněžené Alpy s Mont Blancem nad jezerem 
zůstane – když ne v paměti, tedy na fotografiích.

Poslední projektové setkání se mělo odehrát už v dubnu v Solitude-Gym-
naziu ve Stuttgartu, ale několik partnerských škol nenašlo společně vhodný 
termín, a tak jsme museli přijmout zkrácený termín na konci června, kdy 
v německých školách ještě naplno probíhá výuka. Naším úkolem byla do-
hoda o společném hodnocení projektu, ale i návštěva malé hydroelektrárny 
ve městě Tübingen. Univerzitní město nám ovšem poskytlo i mnohem hezčí 
pohledy na staré centrum s hrázděnými domy. Zvláštní atrakcí byla projížď-
ka po místní říčce na člunech, které obsluhovali mladíci s dlouhými bidly, 
kterými se odráželi ode dna. Tímto romantickým rozloučením jsme ukončili 
program celého projektu.

Zbývá ještě splnit všechny formální náležitosti k uzavření projektu: vy-
plnit obsáhlou závěrečnou zprávu a s ní spojené databáze. Zůstanou nám 
snad hezké vzpomínky, dobrý pocit z úspěšně splněných závazků, fotogra-
fie, naše prezentace, někomu nové e-mailové adresy 
a možná i nová přátelství.

Během dvou let projektu se návštěv partnerských škol zúčastnilo 23 stu-
dentů a 9 vyučujících a další účastníci se podíleli alespoň částečně na pří-
pravných pracích.

Přínosem našeho snažení asi není velký pokrok v komunikaci v němec-
kém jazyce, který byl určen pro všechny partnery – ale spíš v komunikaci 
jako takové, mnoho nových zážitků a prožitků z navštívených míst, ověření 
si schopnosti splnit zadaný úkol a nelehké zadání: tento úkol před publikem 
v neznámém prostředí také prezentovat.
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Studenti na návštěvě fotbalového stadionu Chelsea

Výlet do Anglie                                                     

V tomto školním roce jsme se opět vydali nejen za hranice všedních dnů, 
ale i za hranice naší vlasti, tentokrát do Velké Británie. Na cestu jsme vyra-
zili 16. března a spolu s námi přesila chlapců ze Střední průmyslové školy 
v Ústí nad Labem, náš průvodce Vítek a dva páni řidiči, z nichž jednoho už 
jsme znali z předešlého výletu do Itálie. 

Po náročné noci v autobuse jsme ještě za tmy odpluli trajektem z fran-
couzského Calais a po rozbřesku jsme v dáli a příznačné mlze rozpoznali 
doverské skály.

První den nás čekal Londýn. Cestu po památkách jsme započali ve West-
minsteru, viděli jsme Houses of Parliament, Big Ben, Westminster Abbey, 
White Hall s Downing Street, Trafalgar Square, Leicester Square, Soho, The 
Mall, St. James’s park... před Buckinghamským palácem jsme měli celých 
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sedm minut na to, abychom si udělali nějaké fotky, a přesto se některým 
z nás podařilo zahlédnout v projíždějícím autě samotnou britskou královnu. 
Na odpoledne byla naplánovaná prohlídka stadionu Chelsea, kde v domácí 
šatně tehdy ještě visel i dres brankáře Petra Čecha. Velmi nadšený průvod-
ce nás provedl tribunou, tiskovou místností, porovnali jsme velikost šatny 
domácích a hostů, nakoukli do obchodu se suvenýry a užili si prohlídku 
fotbalového stadionu tak, jak si ji jen studenti Střední školy knižní kultury 
mohou užít.

Večer nás pak čekalo ubytování a, jak průvodce Vítek sliboval, skutečně 
jsme měli příležitost nahlédnout do anglických domácností, někteří možná 
i více, než chtěli. Každopádně další ráno se u autobusu sešli všichni najez-
ení, vyspalí a vybavení typickými britskými svačinovými balíčky. Vyrazili 
jsme nejprve do Oxfordu, kde jsme obešli ty největší památky starobylého 
univerzitního města, středověké koleje, univerzitní kapli, knihovnu... a zá-
roveň některé z kulis filmů o Harrym Potterovi. Stihli jsme také nákupy 
v obchodním domě Primark (který bychom v České republice taky moc po-
třebovali). Odpoledne jsme se pak přesunuli do města Windsor. Zde musím 
vyzdvihnout schopnosti obou našich řidičů, kteří se nejen v úzkých ulicích 
Londýna (a vlevo), s kličkujícími cyklisty po všech stranách, ale i v dalších 
menších městech dokázali s naším autobusem pohybovat tak, že jsme nedo-
šli úhony, ačkoli to někdy byla práce s volantem na milimetry přesná. A kdo 
byl na doslech řidiče Kuby, ten se i zasmál.

Ve Windsoru jsme strávili dvě hodiny prohlídkou exteriérů města s vý-
bornou anglickou průvodkyní. Vyprávěla nám o historii města, prestižní 
škole Eaton, královských svatbách i klepech a Veselých paničkách windsor-
ských. Kdo dával pozor, mohl si vysloužit i sladkou odměnu. Jen na králov-
ské sídlo jsme se mohli podívat pouze skrz mříže a rozsáhlé zahrady.

Poslední poznávací den jsme strávili opět v Londýně. Začali jsme roz-
polceni na dvou polokoulích po stranách nultého poledníku v Greenwich, 
kde to dost foukalo, projeli jsme se prý nejstarším metrem na světě (o titul 
se pere s Budapeští) ke katedrále sv. Pavla, přešli jsme Millenium Bridge 
a Tower Bridge, viděli Globe (bohužel jen zvenku, ale stejně je to jen kopie), 
poobědvali u Toweru, viděli jsme moderní budovy Londýna (“Okurku”, “Slu-
chátko” a “Střep”, který opravdu vypadá nedostavěný schválně), prohlédli 

Rocenka_2014-15_02.indd   40Rocenka_2014-15_02.indd   40 2.11.2015   8:38:562.11.2015   8:38:56



41

jsme si luxusní bydlení v bývalých docích a u slavného křižníku ze druhé 
světové války HMS Belfast jsme měli poslední rozchod v Londýně. Byla už 
celkem zima, ale jak neustále opakoval průvodce Vítek, hlavní bylo, že bylo 
sucho (tedy že nepršelo). U londýnského olympijského centra jsme utratili 
poslední libry a čekala nás cesta zpět. Kanál La Manche jsme tentokrát pře-
konali způsobem my do autobusu, autobus do vlaku, vlak do tunelu a tunel 
do moře, čili Eurotunelem, kde naštěstí nikdo nefotil s bleskem, a tak nemu-
sel platit pokutu, kterou by asi splácel několik let.

Poslední den jsme se dopoledne nejprve rádi rozloučili s našimi spoluces-
tovateli v Ústí nad Labem a pak bezpečně, a dokonce s předstihem, dorazili 
opět do Prahy.

Účasníci zájezdu do Anglie před Crist Church – kulisy pro filmy s Harry Potterem
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Vojta z K1 obdivuje krásy přírody v Horním Poříčí

Týmy složené ze studentů K1 – K4 během šifrovací hry v Horním Poříčí
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Studentky K1 a K2 u jezírka v Prokopském údolí

Projekt Edison: prezentace zahraničního stážisty z Austrálie
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