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SPRÁVNÍ RADA ŠKOLY      2015/2016

Předseda  Jiří Padevět

Členové  Viktorie Gjurišičová
   PhDr. Petr Hejný
   Mgr. Jarmila Holušová
   Jan Kanzelsberger ml.
      Jan Schick

DOZORČÍ RADA ŠKOLY      2015/2016

Předseda  Jan Vašut

Členové  PhDr. Dana Kalinová
   Alena Palusková
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ŠKOLSKÁ RADA      2015/2016

Stávající složení:

Předseda  Mgr. Michaela Mrázová

Členové  Tereza Bártová
   PhDr. Jiří Kolečko
   Mgr. Gabriela Pohořelá
   Dominika Štrbová
   PhDr. Věra Zaviačičová
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STUDENTSKÁ RADA      2015/2016

Stávající složení:

Předseda  Šimon Eger

Členové  Jakub Fišer
   Silvie Chlumcová
   Jan Kavan
                                    Anna Marková
   Barbora Veselá
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UČITELÉ A PŘEDMĚTY      2015/2016

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. Dana Boušová               anglický jazyk (1. pololetí)
Mgr. Monika Krýže               anglický jazyk (2. pololetí)
Mgr. Michaela Mrázová   český jazyk, česká literatura, dějiny 
                                                  umění, literární seminář, tělesná 
                                                  výchova
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, 
                                                  seminář z dějepisu; metodička prevence

Externí vyučující a další zaměstnanci školy
JUDr. Eva Čermáková                seminář z právní nauky
Bc. Jan Hoffmann                      matematika, základy přírodních věd
Mgr. Petra Horynová                 společenské vědy – psychologie
PhDr. Bedřich Jetelina               management a marketing
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PhDr. Jiří Kolečko                      dějiny knižní kultury, knihkupectví, 
                                                  nakladatelství
Bc. Lucie Musilová                    matematika, základy přírodních věd, 
                                                  tělesná výchova
Jana Svejda                               seminář z anglického jazyka
Jan Vašut                                   nakladatelství
Tomáš Vilím                               informatika
PhDr. Věra Zaviačičová             světová literatura

Pavel Křiklan                             asistent pedagoga
Nikola Mauleová                       administrativní asistentka

Jádro pedagogického sboru 2015/2016
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ŠKOLNÍ ROK      2015/2016

1. ročník – K1

Třídní učitelka:
Mgr. Ivanka Pavlištová

Borlovan Radovan
Červená Evelína
Čížek Jonáš
Damaschková Karolína
El-Riahi Sorajja
Haladejová Hana *
Hašková Ivana
Hervertová Kristýna
Hokynářová Anna
Hořák Tadeáš
Hrušková Jana
Chlumcová Silvie
Janská Anna-Marie
Jirásková Alžběta
Jirouš Jan *
Kalinová Marie

Karasová Nikola
Karavanová Kristýna
Kavan Jan
Kříž Filip
Malá Barbora
Rachůnková Nadia *
Rebibo Lauren Julie
Sekyra Jakub
Spáčilová Tereza
Širmerová Stella
Štěpánková Barbora *
Šulc Dušan +
Theer Michal *
Valentová Žaneta *
Wagnerová Karolína +

* Prospěli s vyznamenáním
+ Ukončili studium v průběhu roku
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ŠKOLNÍ ROK      2015/2016

2. ročník – K2

Třídní učitelka:
Mgr. Gabriela Pohořelá

Eger Šimon
Fišer Jakub *
Gargulová Karolína
Himmel Matyáš +
Hnutová Gabriela
Houdek Jiří
Javorinská Barbora +
Kavka Tomáš
Kubáň Štěpán
Kubíková Michaela
Kvasničková Eliška *
Landa Jan

Mate Simona
Michalíček Jakub
Moravcová Dominika
Pavlas Kryštof
Pelc Michael
Podval Vojtěch
Sotonová Sára
Urbancová Eliška
Vaníčková Melisa *
Vašek Tomáš
Vircová Adéla *
Zajíčková Ludmila

* Prospěli s vyznamenáním
+ Ukončili studium v průběhu roku
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ŠKOLNÍ ROK      2015/2016

3. ročník – K3

Třídní učitelka:
Mgr. Michaela Mrázová

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

Novák Jáchym
Prošková Magdalena
Růžičková Dominika 
Topolová Marie
Ultzen Adam
Válka Šimon
Veselá Barbora
Vilímová Kateřina

+ Ukončili studium v průběhu roku

Rocenka_2015-16_01.indd   12Rocenka_2015-16_01.indd   12 8.11.2016   6:35:038.11.2016   6:35:03



13

Tř
íd

a 
K

3

Rocenka_2015-16_01.indd   13Rocenka_2015-16_01.indd   13 8.11.2016   6:35:038.11.2016   6:35:03



14

ŠKOLNÍ ROK      2015/2016

4. ročník – K4

Třídní učitelka:
Mgr. Veronika Trégnerová

Bachilo Maria
Bártová Tereza
Begič Muris
Bouček Vlastimil
Dočekalová Natálie
Eminiová Kristýna +
Hlouchová Tereza 
Horáček Petr
Humlová Eliška 
Jarkovská Anna
Jindřišková Hana
Krasická Michaela
Krejčí František

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

* Prospěli s vyznamenáním
+ Ukončili studium v průběhu roku
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PŘEHLED AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016

2. 9.  Seznamovací workshop K1

6.–10. 9. Adaptační kurz K1 a Sportovní a turistický kurz K3 

                          v Horním Poříčí

7.–11. 9. Studenti pomáhají – sbírka Světluška

9. 9.  Vědecký jarmark (K2 + K3)

15. 9.  Podzimní termín maturitních zkoušek

15. 9.  Exkurze do knihkupectví v oblasti Václavského náměstí (K1)

29. 9.  Exkurze do knihkupectví v oblasti Národní třídy (K1)

7. 10.  Divadelní představení Martin Luther King v Salesiánském 

                          divadle (K2 + K4)

9. 10.  25. Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě (K1)

9. 10.  Exkurze do Agentury pro satelitní systém Galileo (K2)

Studenti K1hrají lidské bingo na seznamovacím workshopu

Rocenka_2015-16_01.indd   16Rocenka_2015-16_01.indd   16 8.11.2016   6:35:048.11.2016   6:35:04



17

12. 10.  Exkurze do galerie DOX na výstavu Skvělý nový svět (K3)

13. 10.  Odborná exkurze do knihkupectví Letná (K1)

15. 10.  Beseda na téma „Základy scenáristiky“ se scénáristou 

                          Petrem Kolečkem (K2)

21. 10.  Představení KMD – Marie Antoinetta v Divadle v Dlouhé

20.–27. 10. Testování Vektor (K1)

27. 10.  Odborná exkurze do 1. Podzemního antikvariátu (K1)

4. 11.  Olympiáda lidských práv – školní kolo

4. 11.  Exkurze do Akademie věd ČR v rámci Týdne vědy (K2)

10. 11.  Představení KMD – Othello v Divadle pod Palmovkou

11. 11.  Listopadová akademie v DDM ve Slezské ulici

12. 11.  Exkurze na výstavu malířky Toyen v Muzeu Kampa (K4)

23. 11.               Projekt Tandem – 1. setkání: program zaměřen na rozvoj 

                          komunikačních dovedností, zvládání konfliktů a efektivní 

                          spolupráci ve třídě (K2)

25. 11.               Příběhy bezpráví – film U nás pomáhali taky a Filmový 

                          týdeník 35/1968 + diskuze s paní Danou Němcovou, 

                          psycholožkou a disidentkou (K3 + K4)

26.–28. 11. Veletrh škol Schola Pragensis

4. 12.                 Mikulášská obchůzka našich studentů v MŠ a ZŠ Perunova

7. 12.  Projekt Tandem – 2. Setkání (K2)

8. 12.  Projekce filmu Katka + následná beseda v kině Světozor 

                           (K1 – K4)

9.–22. 12. Odborná praxe (K1 – K4)
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5. 1.  Odborná exkurze do Národní knihovny (K1)

11. 1.  Projekt Tandem – 3. setkání (K2)

11. 1.  Den otevřených dveří

12. 1.  Výstava Czech Press Photo na Staroměstské radnici (K4)

14. 1.  Výstava Tiziano – Vanitas na Pražském hradě (K4)

19. 1.  Odborná exkurze do Městské knihovny v Praze 

                          na Mariánském náměstí (K1)

25. 1.  Projekt Tandem – 4. setkání (K2)

25. 1.  Představení KMD – Na miskách vah v Divadle ABC

27. 1.  Veletrh fiktivních firem na OA Vinohradská (K2)

28. 1.  Dějepisná exkurze – Národní památník hrdinů heydrichiády (K4)

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

4. 2.              Výstava „Budování státu: nový pohled na dějiny 

                          Československa prostřednictvím umění a designu“ 

                          ve Veletržním paláci (K4)

8. 2.  Představení KMD – Ohlušující pach bílé na Nové scéně 

                          Národního divadla

Návštěva 
Mikuláše 
v MŠ Perunova
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12. 2.  Maturitní a imatrikulační ples v sále hotelu Belvedere

Čerstvě ostužkovaná třída K1 na maturitním plese

15. 2.  Projekt Tandem – 5. setkání (K2)

16. 2.  Odborná exkurze do Knihovny a tiskárny pro nevidomé (K1)

17. 2.              Anglické představení v divadle Reduta s názvem Frank 

                          Novotný and the Case of Present Perfect (K1 + K2)

24. 2.  Přednáška Jak vyhrát boj s prokrastinací v Divadle U Hasičů 

                          (K1 + K2)

26. 2.  Exkurze k soudnímu jednání u Obvodního soudu pro Prahu 3 

                          (K4)

10. 3.  Představení KMD – Ideální pár v Žižkovském divadle

11. 3.  Festival Jeden svět – představení Můj džihád (K1 + K3)

11. 3.  Festival Jeden svět – představení Co se nenosí (K2 + K4)

15. 3.  Odborná exkurze do knihovny Národního muzea (K1)
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16.–18. 3.          Účast na Veletrhu fiktivních firem (K2)

18. 3.  Soutěž Matematický klokan (K1 + K2)

22. 3.  Projektový den Den knihy

4. 4.  Představení KMD – Oblomov v Divadle v Dlouhé

5. 4.              Beseda se spisovatelkou Irenou Douskovou, autorkou próz 

                          Hrdý Budžes, Oněgin byl Rusák nebo Medvědí tanec (K4)

7. 4.  Výstava Krása knižních vazeb v Clam-Gallasově paláci 

                          v Husově ulici (K1)

7. 4.  Exkurze do tiskárny Europrint (K3)

11. 4.  Souborné zkoušky z anglického jazyka (K3)

12. 4.  Odborná exkurze do Národního technického muzea (K1)

14. 4.  Přednáška J. Klímy „Zločin kolem nás“ v Divadle U Hasičů       

                          (K2–K4)

12.–16. 4. Exkurze Holandsko

22. 4.                 Exkurze do Paláce Kinských a do areálu (K1)

22. 4.  Procházka po místech spjatých s nakladateli a knihkupci 

                          19. a 20. století (K4)

25. 4.  Filmový festival Černobylfest v kině Aero (K2)

25. 4.  Výstava Vitální umění a secesní Praha v Obecním domě (K3)

26. 4.  Odborná exkurze do Archivu hlavního města Prahy (K1)

28. 4.  Představení Erste Liebe v německém jazyce v DDM Ulita 

                          (K2 + K3)

29. 4.  Poslední zvonění pro K4

4. 5.  Literární a společenskovědná exkurze po Olšanských 

                          hřbitovech (K1)

10. 5.  Odborná exkurze do tiskárny Europrint (K1)

12.–15. 5. 22. Mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy

16.–27. 5. Souvislá odborná praxe studentů K2 a K3
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26. 5.  Multimediální výstavní projekt Duše peněz v holešovické 

                          galerii DOX (K1)

31. 5.  Odborná exkurze do Literárních novin (K1)

1. 6.  Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

2. 6.  Procházka po významných knihkupectvích a nakladatelstvích 

                          19. století (K3)

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

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

16. 6.                 Exkurze po barokní Praze a výstava Císař Karel IV. 1316– 2016 

                          ve Valdštejnské jízdárně (K2)

17. 6.  Souborné zkoušky ze světové literatury (K3)

21. 6.  Odborná exkurze do Památníku národního písemnictví (K1)

22. 6.  Souborné zkoušky z české literatury (K3)

27. 6.  Exkurze do ZOO Praha (vybraní studenti K1–K3)

27. 6.              Přírodně-vlastivědná vycházka do Divoké Šárky zaměřená 

                          na geologický, archeologický a paleontologický výzkum 

                          (vybraní studenti K1–K3)

28. 6.  Výstava Titanic ve veletržním areálu Letňany (vybraní 

                          studenti K1–K3)

28. 6.                 Návštěva památníku Lidice a Muzea Oty Pavla Buštěhradu 

                          (vybraní studenti K1–K3)

28. 6.  Exkurze do Hlubočep a Prokopského údolí (vybraní studenti 

                           K1–K3)

29. 6.                 Výlet do Vrchotových Janovic – návštěva zámku s expozicí  

                          Památníku národního písemnictví a anglický park (K1)

29. 6.  Návštěva Science centra IQLANDIA v Liberci (K2)

29. 6.  Výstava Slovanská epopej ve Veletržním paláci (K3)

30. 6.  Předání vysvědčení
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ADAPTAČNÍ KURZ                                                     

V září se tradičně koná adaptační kurz pro 1. ročník a také sportovně-turis-
tický kurz pro 3. ročník. Letos se oba kurzy spojily do jedné společné akce, 
která se uskutečnila ve výcvikovém středisku Univerzity Karlovy v Horním 
Poříčí u Strakonic. Na ostrově tvořeném Otavou a jejím slepým ramenem 
strávili studenti K1 a K3 necelý týden a věnovali se jednak – podle vlastního 
zájmu – sportovním hrám nebo turistice a jednak bohatým „stmelovacím“ 
aktivitám.

Soutěž o nejkrásnější mumii vyhrálo 
družstvo Hanky Jindřiškové

Tým Vlasty Boučka vítězí v klání 
o co nejmenší počet dotyků končetin 
se zemí
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Tým Michaela Pelce řeší cestou do Horažďovic logický úkol

Kristýna, Honza a Tereza před branami hradu Rabí
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Program 9. Listopadové akademie 2015
Místo konání: Sál Domu dětí a mládeže Praha 2, Slezská 21, 11. 11. 2015

  1.   Variace na elegické téma – klavírní vystoupení Šimona Války z K3
  2.   „Der Erlkönig“ – J. G. Goethe – dramatizace díla v podání žáků K4
  3.   Hra na zobcovou flétnu a tin whistle v podání Hanky Jindřiškové 
         z K4
  4.   „Čarovný čas“ – Vladimír Nabokov – recitace básně v podání 
         Kristýny Volrábové z K4
  5.   Ruské písně „Dostala se packa do želez“ a „Maria“ zazpívá Viktor 
         Bachilo z K4
  6.   „Svatá noc“ – Karel Čapek – dramatizace známého apokryfu 
         v podání žáků z K3
  7.   Ukázku historického šermu předvedou žáci z K1: Jan Kavan, 
         Filip Kříž, Michal Theer a Jonáš Čížek
  8.   „Když lásku dělí stěna smrti“ – příběh z komunistického 
         Československa v období 1982 – 1987 předvedou žáci z K4
  9.   Písně „ When you re gone“ od Avril Lavigne a „Blank Space“ 
         od Tylor Swift“ zazpívá Veronika Zapletalová z K4
10.   „Prezidenti“ - hru podle scénáře Tomáše Vaška zahraje Divadelní 
         skupinka
11.   Skladbu „The pink panteur“ od Henryho Manciniho zahraje 
         na saxofon Hanka Haladejová z K1
12.   „Deutsch Dance“ v podání Jany Hruškové, Hanky Haladejové, 
         Michala Theera, Silvy Chlumcové a Karoliny Damaschkové
13.   Kytarová improvizace Franty Plzáka z K4
14.   „Tři mušketýři“ – 1. část dramatizace známého příběhu A. Dumase 
         v režii Hanky Jindřiškové zahraje Divadelní skupinka

Program Listopadové akademie 2015
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Společná fotografie účastníků školní akademie

Ukázka historického šermu v provedení Jonáše Čížka a Honzy Kavana
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Na saxofon hraje Hanka Haladejová, v roli stojanu na noty Nikola Karasová

Příběh Tří mušketýrů – hraje Divadelní skupinka SŠKK
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Kytarová improvizace Franty Plzáka

Hra Prezidenti podle scénáře Tomáše Vaška – Jakub Sekyra v roli Václava Klause, 
Hanka Linhartová jako Edvard Beneš a Hanka Jindřišková jako Tomáš G. Masaryk
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Dramatizace apokryfu Svatá noc v provedení třídy K3

Studenti K4 hrají příběh z novodobých českých dějin Když lásku dělí stěna smrti

Rocenka_2015-16_01.indd   28Rocenka_2015-16_01.indd   28 8.11.2016   6:35:128.11.2016   6:35:12



29

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. Vlastimil Bouček    
2. František Krejčí
3. Ondřej Stejskal

Královna plesu                
1. Anna Jarkovská     
2. Hana Jindřišková
3. Hana Linhartová    

Princ plesu
Jakub Sekyra
   
Princezna plesu
Lauren Rebibo

Král Vlastimil 
s královnou Annou
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Paní profesorka Ivanka Pavlištová stužkuje Tadeáše Hořáka

Ředitelka školy Alice Krýžová předává květinu Filipu Křížovi
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Tereza Spáčilová během stužkovacího ceremoniálu

Profesorka Veronika Trégnerová šerpuje studentku K4 Terezu Bártovou
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Přípitek maturantů s učiteli

Plavecké půlnoční překvapení třídy K4 na maturitním plese

Rocenka_2015-16_01.indd   32Rocenka_2015-16_01.indd   32 8.11.2016   6:35:158.11.2016   6:35:15



33

DEN KNIHY                                                     

Den knihy je projektový den, který pořádáme jako bienále, tj. jednou za dva 
roky. V Den knihy se neučí, ale probíhají různé přednášky, besedy, soutě-
že, autorská čtení – vždy s knihou jako hlavním tématem. Do školy zveme 
hosty, kteří mají ke knize blízko, tedy spisovatele, překladatele, nakladatele 
nebo knihkupce. Často přicházejí i absolventi naší školy. Na jeden den se 
otevře školní antikvariát a literární kavárna.

V rámci letošního Dne knihy proběhla také soutěž v tvůrčím psaní. Za-
dání znělo: Ztvárni deníkový záznam vybrané historické nebo literární po-
stavy. Tříčlenná porota složená z vyučujících českého jazyka a literatury 
vybrala nejlepší práce. Na prvním místě skončil Adam Ultzen s deníkovým 
zápisem postavy z Dykova Krysaře Seppa Jörgena, jako druhá byla oceněna 
Barbora Veselá s úryvkem z deníku Ježíše Krista a hned za ní se umístil 
Tomáš Vašek se zápisky z deníku nejmenovaného zaměstnance ÚJČ AV ČR. 
Nejlepší texty jsou zde.

Netuším, co se stalo, vím, že jsem dnes byl rybařit, mám rád ryby sy-
rové, především úhoře říční, jsou vydatní jako rybaření samo, ale jak 
říkám, netuším, co se stalo, byl jsem na palouku a u nohou jsem měl 
zapíchnutý prut do země, lovil jsem úhoře říční, jsou vydatní jako ryba-
ření samo, a jak jsem ležel na palouku a u nohou jsem měl zapíchnutý 
prut do země, slyšel jsem zcela náhle tón, líbezný, rezonoval mi v hlavě 
a chvíli se vytrácel, ale byl líbezný, velmi líbezný ten tón, nevím, co se 
dělo potom, přijde mi to velmi divné, když to teď zpětně píši a moc si 
nevybavuju, až na ten tón, velmi líbezný, vskutku, šel jsem za ním, prut 
jsem nechal rybařit za mě, rybaření je totiž základem všeho, třeba toho 
úhoře budu moci vylovit jednou až se vrátím, zachránit ho od háčku toho 

Sepp Jörgen; den po civilizační katastrofě města Hameln 
(Adam Ultzen)
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prutu, klíče k vydatnému rybímu masu, vydatnému jako rybaření samo, 
i šel jsem a vím, že jsem šel krajinou, dlouho jsem neopustil moje rodné 
město Hameln, moc neznám, ale vím, že jsem šel krajinou a celou dobu 
jsem pozoroval naši majestátní horu Koppel, krásná to hora, vskutku 
majestátní, šel jsem nedaleko říčky, té samé, kde jsem měl zapíchnutý 
prut, jen o něco dál, a můj pohled se zničehonic upřel na bytost leží-
cí v říčce, ve zcela mokré pleně zabalené, dítě malé, zapomněl jsem 
na horu Koppel, cítil jsem povinnost i poslání, můj náhle jasný cíl života, 
i zachránit toto dítě, nebohé, bytůstku malou, i otočili jsme se a šli zpět 
do města Hameln, a náhle, zničehonic, jsem si všiml podivného klidu 
vládnoucího v našem městě, zapomněl jsem na dítě, usídlil ho u mě 
ve stavení, zapomněl jsem i na prut zapíchnutý do země, který snad již 
zachytil můj vydatný oběd, a šel jsem prozkoumat nezvyklou pustotu.

Milý deníčku,

včera jsem se zúčastnil svatby. I když tam se mnou byla mamka, tvářilo 
se to ze začátku jako celkem fajn akce. Nejen že jsem byl pozván já, ale 
mohl jsem si s sebou vzít také kamarády. Musím uznat, že svatby jsou 
fajn akce. Člověk si poslechne muziku, nají se a taky napije.  Když jsme 
u toho pití, tak se nechci chvástat, ale myslím, že jim tam celkem přišla 
vhod moje pomoc. Nastaly menší trable s vínem, tak jsem vytasil jeden 
z těch fajn triků, co mám od táty (ne Josefa) a všichni z toho byli tak une-
šení, že si pak nikdo ani nevzpomněl na to malé faux paus se zapome-
nutým svatebním darem (chtěl bych podotknout, že jsem asi týden před 
akcí několikrát žádal Petra, aby mi to připomněl, vždycky jsem ho totiž 
považoval za takový lidský uzel na kapesníku, ale on tak neučinil. Když 

Někdy po mně 
(Barbora Veselá)
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jsem mu to později vyčetl, tvrdil mi, že o ničem neví, poslední dobou 
dost zapírá). Zvedlo mi to náladu, ale tak to nevydrželo dlouho. Naštvali 
mě Jan, Lukáš, Marek a s nimi i Matouš. Oni mě totiž sledují! Nechci 
přehánět, ale pozoruji to již delší dobu. Prosím, kdyby se chtěli prostě 
těšit z mojí přítomnosti nebudu proti, je to milé, jenže oni to dělají tak 
tajemně. Neustále se schovávají za sochy a keře, dělají jakože nic, ale 
ve skutečnosti si pořád něco zapisují. To mě rozhodilo natolik (nálada 
mi v průběhu oslavy měnila vskutku nevídaně), že jsem si celý večer ani 
jednou nevzpomněl na Magdalenku. Ovšem když tento zápis píšu, mys-
lím na ní velmi intenzivně. Och kéž by měla zájem. Tuhle se mi svěřila, že 
se jí líbí drsní muži, pak mě objala a řekla, že jsem její nejlepší kamarád 
a že je ráda za to jak se mi může svěřit. Doma jsem pak plakal. K tomu 
jsem se ovšem vůbec dostat nechtěl. Abych se tedy vrátil k včerejšku, 
pokusil jsem se zašít stranou a opravdu se mi to podařilo. Našel jsem 
klidný koutek, kde posedával akorát Jidáš. Je mi ho celkem líto, kluci 
se s ním moc nebaví, tak jsem si řekl, že si s ním popovídám a ukázalo 
se, že je to velice zajímavá osobnost. Hodně jsme toho probrali, takže 
jsem se s ním na konci večera loučil skutečně vřele. Ten Jidáš je moc 
fajn chlapík.

8.15
Vstávám v 7 h. Jsem KO. Včera jsem měl nejméně devět 12stupň. piv 
a nezůstaly mi skoro žádné CZK. Fuj. Příště raději vodu, popř. limo.

Na ČT24 reportáž o 13let. žačce ZŠ, která otěhotněla se svým učitelem 
NJ – Mgr. z PedF UK. Nevím, co si o tom myslet, ale řekl bych, že inter-
rupce ve VFN asi úplně nepatří do osnov MŠMT.

Z deníku 
(Tomáš Vašek)
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V ekonom. bloku následně řeší index PX. Vypínám TV a strkám klíč 
do FAB. Čas jít do práce.Na ÚJČ AV ČR jedu klasicky tram. č. 22.

10.50
Vybírám z bankomatu GE, ve stánku kupuji HN a čtu o dnešní schůzi 
PSP ČR a možném rozpadu EU. Ve sport. rubrice zmínka, že dnes hraje 
AC s SK.
Kolegové na prac. poradě se baví převážně o politice. Kritizují zejm. KPR.
„MZ není JFK,“ říkám.

„A už vůbec ne TGM,“ povídá Mirek, co před Listopadem donášel StB.
Souhlasím.

11.20
Ještě, že nemám děti! Kluk pí. Hájkové (tj. Tondovy sekretářky) bere 
LSD a dnes mi prof. Jindra sdělil smutnou zprávu, že jeho dcera má BAP. 
Politoval jsem ho a vzpomněl si, že v út. mám jít na RTG.

11.50
Čas oběda. Chlapi chtějí na poled. menu do hospody naproti ND. 
Do hospody? Tak tam už mě nikdo nedostane! To se radši najím v KFC.

14.50
Na Václ. nám. potkávám ex. Je to Lucie P. z Ústí n/L. Jak se má? Dobře, 
pracuje v PPF. Hm. Syn studuje FSV a dcera hraje v Semaforu. Manžel 
jezdí do práce novým BMW. Bydlím pořád na tom sídl. u nádr.? Ne, pře-
stěhoval jsem se. Teď pobývám na Chodově, mám to kousek do OC. To 
máš OK, povídá.
Rychle pryč!
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Součástí programu Dne knihy bylo i dramatické ztvárnění Máchova Máje. 
Studenti K4 vytvářeli různorodé adaptace tohoto kultovního textu. Níže si 
máte možnost přečíst dvě z nich.

J: Som Jarmila
V: Som Vilém
O: Som otěc
J: Mam ráda Viléma
V: Mam rád Jarmilu
J: Ach Viléme
V: Ach Jarmilo
O: Jarmilo, si taká pekná
J: Ja viem
V: Neznášam otca
O: Ja viem
V: Zabijem otca

Minimalistický Máj  (ve slovenském znění)
POSTAVY: Jarmila, Vilém, otec, sbor duchů

O: Ach, som taký mrtvý
J: Som taká pekná
V: Zabil som otca
J: Som taká smutná
V: Som taký uvezněný
S: Ja som sbor duchů
V: Som taký popravený
S: Huuuuu
J: Som taká smutná
V: Som taký mrtvý
J: Skočím zo skály
S: Huuuuu

HYNEK, VILÉM, JARMILA 
Tři židle, uprostřed sedí HYNEK, po jeho pravici JARMILA, která (iracio-
nálně) vyhlíží Viléma a cloní si při tom rukou, po levici VILÉM. 
(Všichni tři mají připravené trikolóry, které ale nejsou vidět.)

HYNEK (na ruce má digitální hodinky, v příslušný okamžik na ně ukazuje): 
Je prvního pátý, dvacet hodin čtyřicet pět minut (čili pozdní večer). Asi 
za deset minut se bude po jezeře cosi blížit. Viléme? 

„MÁJ“ – absurdní dramatická adaptace
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VILÉM: Teď ne. Já ti mám… takovou otázku, Hynku.
HYNEK: Jakou že otázku?
VILÉM: Takovou.
HYNEK: Takovou? To ovšem komplikuje situaci. Kdybys měl jenom otáz-
ku, a třeba i na tělo, tak prosím, ale takovou otázku, odpusť mi, ti zod-
povědět nemůžu.
JARMILA (postaví se a volá): Viléme, Hynku, Jarmilo! (zase si sedne)
VILÉM (po chvíli ticha): Víš, Hynku, já mám otázku… 
HYNEK: Chci se z toho vymluvit. Budeme radši nenápadně mluvit o ně-
čem jiném – už je docela zima, viď? To jde chlad od vody. Jenom si toho, 
prosím tě, nevšímej, že jsem z tebe teď udělal blbce.
VILÉM: Máš pravdu, je zima.
JARMILA (pořád vyhlíží Viléma): Kdyby se ta vánice už chtěla uklidnit. Já 
v ní nevidím vůbec nic.
HYNEK: Za pět minut se cosi přiblíží po jezeře. Zatím ti půjčím kabát, 
Jarmilko. – Ale podívej se na Viléma, jeho něco trápí, a my tu sedíme, 
jako by se nechumelilo. Nad čím přemýšlíš, Viléme?
VILÉM (se slavnostně postaví): Hynku, víš, co jde dneska za den?
HYNEK (vymrští se ze židle): Můj bože – je první máj –
JARMILA (také se postaví): Ať žije první máj!
VILÉM: Ať žije mír!
VŠICHNI vytáhnou trikolóry a sborově recitují z předzpěvu „Máje“:
Čechové jsou národ věrný, 
věrnost jejich první čest;
vlasti své i svému králi
Čech i v smrti věrný jest.
Bůh můj – král můj – vlasti moje!
Poslední je Čecha vzdech.
Čechové jsou národ věrný,
a ty syn jich, věrný Čech!
HYNEK: Ať žije první máj! Ať žije komunistická strana!
VŠICHNI se posadí.
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JARMILA (opět se začíná rozhlížet): Už se vyčasilo. Úplná obleva.
VILÉM: Za socialismus cestou přestavby a dem…
HYNEK (důrazně k Vilémovi): Už stačilo. – Podívejte, cosi se přiblížilo 
po jezeře. Jarmilo, to bude pro tebe, běž tam! (JARMILA odběhne, zase 
k Vilémovi): Nechtěl ses mě prve na něco zeptat?
VILÉM: Poslyš, Hynku, s kým mi to byla Jarmila vlastně nevěrná? 
HYNEK (zoufale): Se Sovětským svazem na věčné časy!
VILÉM: Hynku!
HYNEK: Viléme!
JARMILA (za scénou): Jarmilo!
VILÉM (vstává): Hynku – Hynku –!
HYNEK: Jdi zkontrolovat Jarmilu. Zdálo se mi, že křičí.
VILÉM odejde.
HYNEK: Narodil jsem se šestnáctého listopadu roku osmnáctistého de-
sátého v Rakousku, v Praze na Malé Straně v Oujezdské ulici. Od šest-
nácti let jsem žil v malém tmavém pokojíku, kde nebylo krom kytary nic 
zajímavého. Na gymnasiu jsem se projevoval jako šprýmař, jednou jsem 
schoval vzácnou minci, kterou profesor nechal kolovat, a místo ní jsem 
mu v původním obalu vrátil nějakou cetku.
VILÉM (vběhne na scénu): Hynku, Jarmila skočila do jezera!
HYNEK: Do jezera? 
VILÉM: Do jezera.
JARMILA (se vrátí na scénu, mrazivě klidně, osudově): 
                                                                           A na topole podél skal 
                                                                           zelený mužík zatleskal.
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Přednes Máchova Máje v češtině (Michaela Mrázová), esperantu (Honza Kavan) a klingonštině 
(Nikola Karasová)

Rocenka_2015-16_01.indd   40Rocenka_2015-16_01.indd   40 8.11.2016   6:35:168.11.2016   6:35:16



41

Kniha nezanikne                                                                 Alice Krýžová

Kniha nezanikne – z rozhovoru, který vyšel v říjnovém čísle Literárních 
novin; s ředitelkou školy Alicí Krýžovou rozmlouvala Dagmar Sedlická. 

Jaká je historie školy? Kdo a kdy přišel s ideou ji založit a v jaké atmo-
sféře se to tehdy odehrávalo? Byla konkurence? S jakou vizí jste přišli 
na trh atd.?

S myšlenkou založit školu 
přišel v roce 1992 knihkupec Jan 
Kanzelsberger. Bylo to v době, 
kdy se zhroutil monopol knižní-
ho velkoobchodu i maloobchodu 
a kdy vznikalo velké množství 
nových knihkupectví. Zrodila 
se silná poptávka po vzdělaných 
a pro obor připravených mladých 
profesionálech. Začátek devade-
sátých let byl zároveň obdobím 
vzniku řady nových nakladatel-
ství. V krátké době jejich množ-
ství dokonce převýšilo počet 
registrovaných nakladatelských 
domů v Německu. I ta potřebo-
vala kvalifikované pracovníky. 
Otcové zakladatelé těchto firem 
svá knihkupectví či nakladatel-
ství přitom často koncipovali 
jako rodinné podniky a věřili, že 
jejich potomci budou pokračovat 
v jejich díle. Škola s ekvivalent-
ní náplní ale na trhu chyběla – 
a nezbylo než ji založit. 

Fotografie ředitelky školy Alice Krýžové, která 
doprovodila rozhovor v Literárních novinách
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První název školy zněl Soukromá střední škola pro knihkupce a nakla-
datelské pracovníky a jejím zřizovatelem se stalo známé brněnské knihku-
pectví Barvič a Novotný, které se po roce 1989 opět vrátilo rodině původních 
majitelů. Také ředitelství školy sídlilo v Brně a škola měla dvě odnože: br-
něnskou a pražskou. První studenti zasedli do lavic 1. září 1993. V roce 1996 
pak došlo k rozdělení školy na dva samostatné subjekty a o rok později se 
změnila právní forma školy z původní s. r. o. na dnešní o. p. s.

Srovnáte-li tehdejší představy s dnešní skutečností, co se splnilo, co ne, 
co předčilo očekávání?

Doba se změnila, ukázalo se, že právě menší rodinná knihkupectví jsou 
hodně zranitelná. Poptávka po kvalifikovaných knihkupcích a nakladatel-
ských pracovnících zeslábla. Faktorů, které to způsobily, byla samozřejmě 
řada. Zdaleka to nebyla jen podnikatelská nezkušenost nových generací, 
do hry vstoupily nové formy prodeje, z nichž největší konkurenci začaly 
představovat internetové obchody, velkoplošné prodejny a prodejní místa 
v obchodních řetězcích. Bezprostřední vztah mezi knihkupcem a zákazní-
kem postupně mizí a kvalifikace přestává být hlavním předpokladem knih-
kupce: zrodil se prodavač, často bez hlubších znalostí a vztahu k literatuře.

Na tuto situaci musela škola nějakým způsobem reagovat, rozšířit oblast 
svého zájmu, obohatit profil absolventa. Vznikly nové učební dokumenty, 
podle kterých se studenti vzdělávají od roku 2010.  Snažíme se vychová-
vat odborníky nejen pro práci v knihkupectvích a nakladatelstvích, ale také 
v knihovnách, archivech, antikvariátech a knižních distribučních firmách. 
V souvislosti s tím změnila škola název tak, aby lépe odrážel její širší záběr. 
Již šest let tak jsme Střední škola knižní kultury.  

 
Jak si v rámci školy knižní kulturu definujete?

Pod pojem knižní kultura v našem pojetí spadá vše, co se knihy týká – 
od jejího napsání, včetně širokého společensko-historického kontextu jejího 
vzniku, po její recepci čtenářem. 

Co se na škole učí? Které předměty jsou klíčové?
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Učební plán obsahuje – jako ostatně na každé střední odborné škole – 
mix všeobecně-vzdělávacích a odborných předmětů. My se ale snažíme 
o nadstandardní vzájemnou návaznost a propojenost jednotlivých předmě-
tů. Když se například ve 2. ročníku v dějepise hovoří o renesanci a humani-
smu, probírá se stejné téma v české literatuře, ale také ve světové literatuře 
– kterou máme jako předmět zvlášť – v dějinách umění, v dějinách filozofie 
a v dějinách knižní kultury. Záměrem je, aby si studenti mohli sami posklá-
dat plastický obraz daného období, tak jak jim ho svým specifickým po-
hledem nabídnou odborníci na jednotlivé obory v jednotlivých předmětech. 
Mezi oborné předměty patří kromě obou literatur a dějin knižní kultury také 
předměty knihkupectví, nakladatelství nebo marketing a management. Stu-
denti se učí psát na klávesnici všemi deseti naslepo, rozšířená je i jazyková 
výuka, v níž jsou povinné angličtina a němčina. Mimochodem, znalost dvou 
jazyků u knihkupců vyžadoval již řád jejich grémia z roku 1806. 

Jak se u vás mísí teorie s praxí?
Praxe je samozřejmě neodmyslitelnou součástí výuky. První kontakt stu-

dentů s pracovišti knižní kultury a obchodu obstará v prvním ročníku před-
mět, který jsme pojmenovali úvod do praxe, v jehož rámci studenti postupně 
navštíví různé typy knihkupectví, nakladatelství a knihoven, ale i archiv 
nebo antikvariát. Tady často vzniká profilace studentů pro další studium. 
Opravdová praxe pak probíhá přímo na reálných pracovištích knižní kultu-
ry a obchodu, je souvislá po dobu dvou týdnů a je zařazována jednou nebo 
dvakrát ročně, podle ročníku studia. Jsem ráda, že mohu na tomto místě 
poděkovat všem garantům praxe, tedy pražským i mimopražským knihkup-
cům, knihovníkům, antikvářům nebo nakladatelským redaktorům, za péči, 
kterou našim studentům věnují.

Z jakých profesí vybíráte učitele? Jaká kritéria musí splňovat? A jaká 
studenti, aby byli na školu přijati? 

Kvalita pedagogického sboru je pro rozvoj školy klíčová. Jsou v něm za-
stoupeni zkušení a léty praxe prověření učitelé i čerství absolventi, ženy 
i muži, absolventi pedagogických fakult i uznávaní odborníci z oboru. Z nich 
jmenujme např. nakladatele Jiřího Kolečka nebo Jana Vašuta.
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A co se týče přijímání nových studentů, ještě letos jsme organizovali při-
jímací pohovor, kde jsme se zaměřovali na motivaci uchazečů ke studiu, 
zájem o obor, čtenářské kompetence atp., a zároveň jsme zohledňovali pro-
spěch ze základní školy. Od příštího roku už u nás budou probíhat – tak jako 
ve všech školách v České republice – jednotné přijímací zkoušky z českého 
jazyka a matematiky. V letošním prvním ročníku studuje 30 žáků, je to ma-
ximum, které se do něj vejde. Zájem o studium tedy je a doufejme, že vydrží.

 
A jak to vypadá s uplatněním absolventů? Zůstávají v oboru, nebo spíš 
prchají k lukrativnějším zaměstnáním?

Těžko uvádět přesné počty, ale část absolventů u knih zůstává. Jsou mezi 
nimi nakladatelští redaktoři i redaktoři periodického tisku, knihovníci, anti-
kváři, archiváři. Nejvíc je knihkupců – jistě několik desítek. Významná část 
absolventů také pokračuje ve studiu na vysoké škole. Často volí knihovnic-
ká studia jako obor, ke kterému mají nejblíže, ale máme mezi absolventy 
i právníky, historiky nebo učitele.

Jak vidíte budoucnost knihy? 
Dennodenně kolem sebe vídám studenty s knihou. Takže zůstávám opti-

mistkou. Kniha nezanikne.
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Lze uchopit fikci?                                                                    Jiří Kolečko

Fikce – klam, zdání nebo výmysl. Tak o tomto pojmu hovoří definice a do-
dává, že často je párován i se slovem smýšlený, tedy něco nereálného. Lze 
vést vyhrocené spory, zda takový pojem patří do školní výuky. My ho tam 
nalezneme v tematickém plánu K2 v předmětu knihkupectví, kde jej lze 
najít pod názvem fiktivní firmy.

Hned na úvod je nutné vyvrátit všechny předsudky. Nejde o nějaké žong-
lování s imaginárními pojmy, kterými bychom chtěli ještě více vzdálit žáky 
od denní reality, jako by ji nestačily dostatečně vytlačit z jejich hlav ne-
konečné fantasy ságy. Přes uvedenou definici lze najít mosty, které fikci 
s realitou propojí.

Co je fiktivní firma? Hovoří žáci, kteří si to vyzkoušeli ve školním roce 
2015 – 2016:

„Pracuje jako skutečná firma, ale není to skutečná firma.“
„Její smysl je v tom, že si vyzkoušíte práci ve firmě nanečisto, jediný rozdíl je 

v tom, že nedochází ke skutečnému pohybu peněz.“
„Dělá se různá korespondence, pokud je dostatek času, tak i nepovinná, vše 

jde do centra fiktivních firem, kde se kontrolují doklady a potvrdí se příjem, 
nebo se vrátí.“

„Fiktivní firmy slouží pro rozvoj podnikatelských a obchodnických doved-
ností v praxi. Na veletrhu jsou jednotlivé stánky, které jsou pod vedením jed-
notlivých škol – od našeho knihkupectví, přes kosmetičky, kadeřnice, vinárny, 
cestovní kanceláře a další. Školy mají za úkol nabízet služby vybraného oboru 
(v našem případě je tento výběr zúžen pouze na knihkupectví).“

Tyto charakteristiky se zase tak moc neodlišují od suché mluvy centra 
fiktivních firem:

Fiktivní firma pracuje jako skutečná firma (výrobní, obchodní, případně 
i dopravní). Využívá podklady z hospodářské praxe a řídí se platnými právními 
předpisy.
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Ve firmě probíhají všechny základní činnosti:
 – nákup, prodej, reklama
 – písemný i telefonický hospodářský styk
 – fakturace a účtování
 – činnosti podnikového sekretariátu, apod.

Jediný (i když podstatný) rozdíl ve srovnání se skutečnou firmou je v tom, že 
ve fiktivní firmě nedochází ke skutečnému pohybu peněz a zboží.

Fiktivní firma pracuje s originálními podklady z praxe, s fiktivním zbožím 
a fiktivními penězi. K tomu účelu slouží jednak oběh dokladů uvnitř firmy, 
jednak vztahy s dalšími firmami nejen u nás, ale i v zahraničí.

Najednou se propojuje fikce s praxí – žáci při zakládání firmy musí splnit 
všechny povinnosti jako jakýkoliv podnikatel, přihlásí se na všech přísluš-
ných úřadech a dokonce si otevřou i účet u banky. Vše samozřejmě na fik-
tivní dokumenty. A dostanou i úvěr. Po těchto krocích následuje příprava 

Pan profesor Jiří Kolečko se studentkami druhého ročníku na 10. Regionálním veletrhu fiktivních 
firem na OA Vinohradská
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na zkoušku, zda všechny základní zákonitosti podnikání pochopili. Tou je 
účast na veletrhu fiktivních firem. V Česku se jich koná na dvě desítky, 
vrcholem je mezinárodní veletrh v Praze s početnou účastí i zahraničních 
fiktivních firem. Příprava na veletržní účast je příjemnou složkou kreativity 
fiktivních podnikatelů. Nápadů je spousta. Tady například jeden ze scénářů, 
který má za povinnost vytvořit každý z žáků:

– Grafické pojetí stánku – bílý stánek + barevné doplňky
– školní fotky, regály na knihy, plakát školy, záložky školy, knihy rozvěšené 
   na provázcích, letáky školy
– na stolku bonbony v nádobách pro soutěže + fiktivní peníze (otisknuté 
   miniatury Kč).
– na zdi nalepené citáty
– v regálech vystavěné knihy nebo je možno je vystavit u stolečku
– ve stánku několik židlí + na stole nějaký ubrus, záložky, letáky,…
– nějaké silnější provazy v místech kde není strop, abychom mohli zavěsit 
   knihy
– mohli bychom být oblečení v našich školních tričkách
– každý by měl jmenovku, na kterou bychom mohli použít plastový obal ze 
   Světa knihy
– Prezentace s videem
– dát do prezentace o škole a videa písničku
– prezentaci můžeme pustit i u stánku na notebooku
– prezentaci i video může udělat celá skupina, může se např. inspirovat 
   prezentacemi Melisy a Elišky
– Soutěže 
– zkrácený AZ kvíz
– pexeso (např. přiřazování autorů k dílům)
– Další nápady
– vyrobené album s fotkami SŠKK a jejích žáků, které by si mohli ostatní 
   prohlédnout
– slogany a citáty o knihách, které by mohly být nalepené na stěně: „Bojte 
   se člověka, který přečetl jen jednu knihu.“ (Denis Diderot), „Knihy jsou 
   pro lidi tím, čím jsou pro ptáky křídla.“ (John Ruskin), „Ten, kdo nemi-  
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   luje knihu, nemiluje moudrost. Ten, kdo nemiluje moudrost, stává se 
   hlupákem.“ (Jan Amos Komenský),…

Řada z těchto nápadů se na veletrhu uplatnila a po otevření knihkupectví 
Královské Vinohrady začali žáci obchodovat. 

Proběhla například transakce typu: náš žák si koupil BMW za 3 miliony 
korun, žádné auto si samozřejmě z veletrhu neodveze a prodejce si za ty tři 
miliony může koupit zase pouze produkty a služby, které jsou fiktivní. Až 
na drobné výjimky, ke kterým patří i možnost získat knihu na stánku naší 
školy. Účastníci veletrhu si mohli zahrát různé soutěže tematicky propojené 
s literaturou, a když uspěli, mohli si odnést antikvární knihu.

Když někdo zvolil odpověď d), pak získal fiktivní peníze, za které si mohl 
vybrat knihu, jež by ho potěšila: 

 Mohli se spisovatelé Alexandr Dumas a Viktor Hugo potkat?
 a) ne, každý žil v jiném časovém období
 b) ano, ale jen na domluvených schůzích
 c) ne, protože Dumas umřel dříve, než se Hugo narodil
 d) ano, narodili se ve stejném roce

Fikci uchopit lze. Pokud se to povede, tak si můžou absolventi školy sná-
ze poradit s vlastním podnikáním. Například otevřením prodejny s dárko-
vými předměty, jakou si otevřela jedna z absolventek školy. Třeba si tam 
vydělá i na nefiktivní BMW.

 
W.
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Naše webovky                                                           Monika Krýže

Je srpen roku 2016 a vzhledem k tomu, že v roce 2016/2017 budou fungovat 
naše webové stránky již devět let, je podle mě vhodná doba k rekapitulaci, 
k tomu, aby nabraly čerstvý vítr do plachet.

Webové stránky školy v podobě, jak je znáte dnes, fungují od školního 
roku 2007/2008, kdy se ředitelkou školy stala Alice Krýžová. Stránky sice 
už existovaly předtím, ale rozhodli jsme se pro jejich změnu, aby byly co 
nejužitečnější pro jejich uživatele. Navíc předchozí administrátor přímo 
ve škole nepracoval, takže komunikace s ním nebyla přirozeně tak pruž-
ná, a bylo lepší najít administrátora stránek, který bude ve škole praco-
vat. A tak jsem se stala administrátorkou stránek, přičemž podotýkám, že 
nejsem technicky založený typ a počítač jsem používala jen v nezbytných 
případech. Každopádně tedy šlo o velkou výzvu, a tak mě můj tehdejší part-
ner, nyní manžel, učil za pochodu html jazyk a začala jsem pronikat do tajů 
zkratek jako „p“, „div“, „li“, „ul“, „em“, „br“ atd.  Během jedněch velikonoč-
ních prázdnin se v hlavě paní ředitelky, jejího bratra a mé maličkosti rodily 
nápady, jak nové koncipovat. Navázali jsme další spolupráci se Zdeňkem 
Horákem z městečka Hovězí na Vsetínsku, který je odborníkem na tvorbu 
webovek a který s námi spolupracuje dodnes. Obracíme se na něj v případě, 
že potřebujeme učinit nějakou podstatnou změnu, která není v našich mož-
nostech. A tak se stránky zrodily a měli jsme z nich velkou radost.

Ve školním roce 2013/2014 jsem však nastoupila na mateřskou dovole-
nou, tudíž přestože jsem ve velké míře stránky stále spravovala (změny roz-
vrhu umisťovala na web paní ředitelka), začaly celkově stagnovat. Chybělo, 
že nejsem přímo ve škole, a spoléhala jsem se jen na příspěvky, které mi 
kolegové poslali.

Obsah webových stránek, jejich struktura a grafická podoba se od jejich 
vzniku v roce 2006 příliš nezměnily, maximálně jsme do levého menu po-
ložku přidali, nebo ji ubrali. Snažíme se nicméně, abyste stále na stránkách 
našli důležité informace. Naše webovky obsahují, co bylo, je a bude. Slouží 
vlastně i jako takový archiv, protože obsah některých položek (např. přehled 
akcí, plán roku) najdete z předešlých školních roků uložený níže pod aktuál-
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ními informacemi. Webové stránky by měly sloužit všem jejich uživatelům, 
případně těm, kteří je sledují nejvíce, což je někdy těžké zharmonizovat.

V roce 2012 přibyl k webovkám ještě facebook, další důležitý zdroj infor-
mací, který skvěle spravuje prof. Mrázová. Určitě je mnohým ze studentů 
blíž než webové stránky, ale některé informace na něm nenajdete, protože 
jde o jinou strukturu textů, než je web, zaměřuje se na jiný typ informací.

A nyní konečně k jádru věci. Na konci školního roku 2015/2016 jsem vás 
oslovila s dotazníkem, který měl ukázat, jak jsou naše webovky funkční, 
případně jaké změny byste uvítali. Anketu vyplnilo 50 studentů z prvního 
až třetího ročníku a zde jsou její výsledky.

 
1. Jsou pro vás školní webové stránky zdrojem důležitých informací?

Ano – 42 studentů
Ne – 3 studenti
Částečně – 5 studentů

2. Které rubriky sledujete?
Uvedu zde rubriky, které jste v anketě zmiňovali, přičemž vybírám ty, 
které měly minimálně 4 ohlasy: Změny rozvrhu (44), Bakaláři=klasifi-
kace (23), Fotogalerie (20), Rozvrh (12), Učitelé/Kontakty (9), Novinky 
(8), Konzultace (6), Souborky (4).

3. Které rubriky naopak považujete za zbytečné?
25 studentů nepovažuje žádnou rubriku za zbytečnou, 14 studentů 
neví a 5 studentů napsalo, že za zbytečnou považuje většinou rubrik.

Zbytečných rubrik jste jmenovali několik, ale pouze v jednom případě 
stejnou rubriku vybrali studenti dva (Aktivity). Přestože jste třeba rubriku 
uvedli jen jednou, k některým se vyjádřím. Myslím, že obhajovat a vysvětlo-
vat rubriku Školní řád nemá valný smysl, ale spíš chci ilustrovat, že některé 
rubriky považujete za zbytečné, ač mají důležitý význam třeba pro rodiče, 
učitele, uchazeče o studium, zástupce školské nebo správní rady, pro Čes-
kou školní inspekci.  Jmenovali jste ale i rubriky, u nichž vám zřejmě vadí, 
že nejsou aktuální či obnovené: např. Tvorba studentů, Časopis, Divadelní 
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skupinka, Bývalí absolventi. Tyto podněty považuji určitě za konstruktivní 
a je třeba, abychom danou rubriku do budoucna aktualizovali, proměnili ji, 
nebo ji případně zrušili. 

4. Co vám na stránkách chybí?
19 studentů uvedlo jednoduše, že jim nic nechybí, ostatní něco postrá-
dali.

Vyšlo najevo, že nejvíce vám na stránkách chybí fotky (14), což je věc, 
na které můžu/můžeme zapracovat. Chápu, že voláte po fotkách ze všech 
akcí, ale někdy to možné není prostě proto, že fotky nemám k dispozici, 
protože daný učitel na akci fotky z nějakých důvodů nepořídil. Tímto chci 
vyzvat ale i vás studenty, abyste se do fotogalerie zapojili a posílali fotky 
z akcí přímo mně, nebo učiteli, který s vámi na akci šel. Pro mě jakožto 
administrátorku je jen těžké vybírat z velkého množství fotek z akce, které 
jsem se neúčastnila. Proto vítám, když dostanu jen nejzajímavější fotky, na-
víc s popisky. Vkládání fotek na náš web je poměrně zdlouhavá záležitost, 
technicky někdy komplikovaná, navíc kvalita a velikost fotek, které dostá-
vám, je různá, takže úprav je někdy mnoho.

Dvakrát se pak objevilo, že chcete hezčí a lákavější design, čemuž se 
budu věnovat o kousek dál. Dvakrát jste ještě zmínili, že rubriky nejsou pře-
hledné, že je jich v levém sloupci moc, což je podnět, nad kterým se budeme 
také zamýšlet. 

 
5. Vyhovuje vám jejich grafická podoba?

Grafická podoba vyhovuje 41 studentům a 7 studentů naopak grafiku 
kritizuje. Na první pohled by se mohlo zdát, že s designem stránek jste 
spokojení, ale 14 studentů ještě dodalo „Ano, ale…“.

Například: chtělo by to modernější vzhled v knižním duchu; přehledné, 
ale mohly by být hezčí a zábavnější; chtělo by to změnu; působí seriózně, 
ale na druhou stranu nejsou přívětivé pro mladší zájemce; víc „cool“ design, 
něco, co opravdu výstižně ukáže, že SŠKK není tak nudná, jak se může 
lidem zdát; bylo by fajn použít nějaké barvy a zkusit to trochu vtipněji; 
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i přesto, že stránka poskytuje spoustu informací, tak proti ostatním školám 
působí zastarale.

Grafická stránka je určitě subjektivní záležitostí a asi mnozí z nás nejsou 
rádi, když se změní to, na co jsou zvyklí. Jsou mezi námi konzervativnější 
typy, i ty modernější, a to jak mezi učiteli, tak mezi studenty. Každopádně 
souhlasím, že po devíti letech, co naše stránky fungují, můžou na někoho, 
kdo se orientuje v současném designu webových stránek, působit zastarale. 
A byla to zejména grafika stránek, která odstartovala velkou diskusi i mezi 
námi pedagogy, padly různé názory a my se ve školním roce 2016/2017 mu-
síme dobrat nějakého rozuzlení.

Současná podoba webových stránek

Rocenka_2015-16_01.indd   52Rocenka_2015-16_01.indd   52 8.11.2016   6:35:198.11.2016   6:35:19



53

K1:
Pro uchazeče je fajn, že mohou nahlédnout do několika rubrik a zjistí si 

spoustu informací, což pro mě bylo důležité.
Umožnění zapisovat zadání úkolů na Bakaláře. (Povinnost zapisovat 

všechny zadané úkoly do Bakaláře by pro učitele byla příliš zatěžující, ale 
zvážíme způsob, jakým byste se mohli případně dozvědět o úkolech zadaných 
v delším časovém horizontu, např. seminární práce, referáty atd.)

Možná nějaký email pro profesory se stejnou koncovkou (Chápu vás, ale 
někteří profesoři chtějí užívat svou soukromý kontakt. Teoreticky bychom sice 
mohli plošně přiřadit všem školní email, kteří mají někteří učitelé, ale bylo by 
to spíše kontraproduktivní, protože by někteří učitelé hůře komunikovali.)

K2:
Nebylo by špatné zřídit na stránkách „podstránky“ tříd, kam by se žáci 

z daných tříd dostali s přístupovým heslem a učitelé by tam přidávali mate-
riály z probrané látky… pro nemocné studenty je někdy složité získat zápis-
ky od spolužáků. (Domníváme se, že není problém za daným učitelem zajít, 
případně napsat mu email a poprosit ho o daný materiál.)

Přehled školních předmětů a jejich náplň a doporučená četba a třeba i za-
jímavé filmy. Mohly by tam své podněty psát i studenti. Bylo by to dobré 
i pro budoucí prváky. Mě osobně zajímalo, co bude náplní předmětů jako DF, 
DKK, KN, DU atd. (Studenti mají prostor doposud v rubrikách Tvorba, Akce 
očima studentů, Časopis, ale v posledních dvou letech v nich mnoho příspěv-
ků nepřibylo. Určitě přivítáme, když studenti projeví zájem přispívat, napíšou 
zprávu z nějaké akce apod. Jinak o náplni jednotlivých předmětů, včetně rozšif-
rování jednotlivých zkratek, se dozvíte v dokumentu zvaném školní vzdělávací 
program, který na webu také najdete.)

Dřívější aktualizace změn rozvrhu a aktualit. (Změny rozvrhu jsou zadává-
ny, co nejdříve je možné, ale někdy dojde ke změně náhle, např. nemoc učitele, 
takže se dozvíte o změně až v daný den. Jinak vždy nejpozději večer byste se 
měli dozvědět aktuální změny rozvrhu na další dny. Co se týče aktualit, opět se 
snažíme, abyste večer věděli, jaká akce se následující den koná. Výjimečně se 
nám stane, že některou aktualitu zapomeneme uvést, ale každopádně vždy je 
rovněž uvedena ve změnách rozvrhu, kam nahlížejte prioritně.)
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K3:
Logo školy se mi zdá nepřehledné a velmi snadno zaměnitelné. Zvlášť 

kulatý tvar se mi zdá nevhodně zvolený. Na stránkách bych si představovala 
horní rozbalovací menu – to by mohlo pomoci jak s přehledností, tak jakousi 
jednoduchostí a „zastaralostí“ stránek, a přitom by to působilo stále serióz-
ně. (Logo školy vytvořil kdysi dávno student školy a je pravda, že jsme o jeho 
případné změně debatovali, ale na samotnou realizaci nedošlo. Určitě by stálo 
za to oslovit i vás, studenty, abyste nové logo navrhli. Horní rozbalovací menu 
je určitě více „in“ než stávající menu v levé liště, proto budeme toto téma s ko-
legy rovněž probírat.)

Změna fontu, více sjednotit menu, nikdy nevím, kde co hledat.
Trochu mě znervózňuje obrázek s broukem, co pojídá knihu (dala bych 

ho pryč), zmodernizovala bych design a pozměnila modrou barvu stránky 
na teplejší odstín, pak je to útulnější a takové domácí; možná by to také 
chtělo stránku zminimalizovat, je tam příliš moc informací a moje máma se 
v tom ztrácí.

Mám ráda kočky. (Já raději psy… Co k tomu dodat?)
Na závěr chci poděkovat všem, kteří anketu vyplnili a přemýšleli o pozi-

tivech i negativech našich stránek. Většina podnětů je pro nás cenná a mů-
žeme společně s vámi a dalšími učiteli rozvířit diskuse o tom, jak stránky 
vylepšit, aby byly užitečné a zajímavé jak pro studenty a rodiče, tak pro 
učitele, další spolupracovníky školy i nové uchazeče o studium.
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Výlet do Nizozemska                                                       Michaela Mrázová

Další část Evropy byla objevena studenty naší školy opět na jaře – v dubnu 
jsme se vydali prozkoumat, jak nízká je ve skutečnosti země v Nizozemsku.  

Naším cílem byl nejprve Amsterdam, město kanálů, mostů, kol a umělec-
kých děl. Stihli jsme téměř všechno – přejít několik mostů, aniž bychom se 
ztratili, ochutnat místní vyhlášené hranolky (a zjistit, že ani „střední“ porce 
se téměř nedá sníst), navštívit dvůr obývaný bekyněmi i proslulou čtvrť 
červených luceren, obdivovat zblízka nejen Noční hlídku, ale i další díla 
Rembrandta, Vermeera, Vincenta van Gogha a dalších, alespoň projít kolem 
domu Anny Frankové, viděli jsme, kde Rembrandt van Rijn bydlel i kde 
probíhala veřejná pitva zachycená na jednom z jeho nejslavnějších pláten 
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(mimochodem dnes je na tomto místě restaurace) a nejodvážnější a nejmé-
ně vyčerpaní jedinci zvládli i večerní Amsterdam. Po noci strávené v ba-
revném uměleckém (jak jinak tady) hotelu jsme pokračovali do skanzenu 
Zaanse Schans, restaurované historické vesničky plné dřevěných větrných 
mlýnů, které se využívaly k výrobě různorodých produktů, v současnosti 
především k prodeji suvenýrů, jako jsou dřeváky, čokoláda nebo kakao.

Kdo neutratil všechny peníze tady, mohl se přebytečných eur zbavit při 
zastávce v nákupním centru a především oblíbeném Primarku. 

Během přejezdu jsme díky zastávce u moře alespoň nasáli také vůni sla-
né vody (vzhledem k počasí se vykoupat nikdo nechtěl) a ještě večer jsme se 
dostali do našeho třetího města – Rotterdamu. A tento historický a zároveň 
moderní přístav byl natolik jiný než Amsterdam, že mezi studenty vznikla 
spontánní anketa o to, které z měst má větší kouzlo. Výsledek není pod-
statný, hlavní je, že i Rotterdam jsme si užili. Náš průvodce Martin (a byl to 
nejlepší ze všech průvodců, které jsme zažili) nás provedl přes most Erasma 
Rotterdamského, kolem historické budovy společnosti vypravující z Evropy 
do Ameriky a zpět zboží i cestující, viděli jsme skleněné výškové věžáky 
připomínající malý New York a navštívili obchodní centrum a trh v obrov-
ské moderní budově zvané Hangár. Vedle těchto velkolepých počinů dnešní 
architektury působil až roztomile první „mrakodrap“ v Rotterdamu, jehož 
výšku by dnes strčil do kapsy každý průměrný panelák. 

Ačkoli bylo především v rotterdamském přístavu poměrně větrno a něko-
likrát taky trochu sprchlo, vrátili jsme se všichni ve zdraví do Prahy a účast-
níci zájezdu si mohli zapíchnout další špendlík do mapy prozkoumaných 
míst.
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Návštěva skanzenu větrných mlýnů Zaanse Schans
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Exkurze do Vrchotových Janovic                                                          Ivana Pavlištová

Třída K1 se nijak nebránila navržené exkurzi do Vrchotových Janovic, přes-
tože nás čekala cesta vlakem s přestupem a ještě další krátké posunutí au-
tobusem, a tak jsme se vydali 29. června 2016 na cestu. Příznivá informace 
byla, že vstupné na zámek obnáší jen 30 korun a skupinová jízdenka bude 
také s velkou slevou, a kromě plánované svačiny v anglickém parku nás 
lákala i návštěva vyhlášené cukrárny u zámku.

Na Hlavním nádraží se sešla větší polovina třídy a přidala se k nám ještě 
maturantka Anička Pichnerová. Z Prahy do Olbramovic šlo všechno podle 
„fárplánu“, ale na nádraží v Olbramovicích jsme pochopili, že jediný autobu-
sový spoj do 6 km vzdálených Vrchotových Janovic nám asi ujede, protože 
zastávka je půl kilometru vzdálená a autobus projede za pár minut. Milým 
překvapením ovšem bylo, že jsme projíždějící autobus usilovným máváním 
přiměli zastavit, a ještě jsme za to, nebo za sympatie, dostali poloviční jíz-
denky. 

Novogotický zámeček – původně vodní tvrz – jsme si prohlédli s prů-
vodkyní. První část prohlídky představuje život nižší šlechty a podda-
ných v 19. století: nábytek a zařízení místností, oblečení a dobové vybavení 
na cesty, nádobí a podobné exponáty – jak už to tak na zámcích bývá. Další 
část expozice je věnována českým obrozencům a patří Památníku národ-
ního písemnictví. Jsou tu obrazy známých českých buditelů a spisovatelů, 
např. nábytek a zařízení z bytu Františka Palackého, portrét Václava Hanky 
se známým rukopisem nebo obraz Boženy Němcové a několik jejích osobních 
předmětů (červené náušnice z jejího možná nejznámějšího portrétu). Třetí 
a nejmenší expozice je věnována poslední majitelce zámku Sidonii Nádherné. 

Zámek, anglický park i přilehlé hospodářské budovy jsou chráněné jako 
kulturní památka České republiky. Janovice (dřívějším názvem Herborto-
vy Janovice) jsou původním sídlem pánů z Janovic znaku orlice až do roku 
1453, kdy se na zámku usadil Štěpán Vrchota z Vrchotic. Dále byl zámek 
ve vlastnictví rodu pánů z Vrtby. Poslední majitelkou zámku byla baronka 
Sidonie Nádherná z Borutína, mecenáška a organizátorka kulturního života, 
jež je v přilehlém zámeckém parku s některými dalšími členy rodiny po-
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hřbena. Její ostatky sem byly v roce 1999 přeneseny z Anglie. S. Nádherná 
na zámku provozovala salón svého druhu – Vrchotovy Janovice se staly mís-
tem setkávání předních osobností tehdejšího kulturního a politického života 
(Karel Čapek, Alice Masaryková, Adolf Loos, Max Švabinský), navštěvovali 
ji zde ale především rakouský žurnalista a dramatik Karl Kraus a spiso-
vatel a básník R. M. Rilke. V roce 1944 byl zámek zabrán SS a používán 
jako velitelství a kasárna. Sidonie Nádherná emigrovala do Anglie, kde pak 
i zemřela. 

Zmrzlina  ze zámecké cukrárny byla posledním bodem našeho programu 
před cestou zpět do Prahy. Na nádraží jsme došli poměrně časně, a tak nás 
Radovan Borlovan zabavil četbou ze své knihy, což některé zaujalo do té 
míry, že vyžadovali pokračování ještě ve vlaku po cestě do Prahy. Výlet s ex-
kurzí jsme si užili. 

Třída K1 s paní profesorkou Pavlištovou na výletě do Vrchotových Janovic

Rocenka_2015-16_01.indd   59Rocenka_2015-16_01.indd   59 8.11.2016   6:35:208.11.2016   6:35:20



60

Tandem 2015–16                                                       Gabriela Pohořelá

Ve školním roce 2015/2016 měli žáci K2 jedinečnou možnost absolvovat 
program selektivní prevence TANDEM, který byl realizován v podobě pěti 
dvouhodinových bloků, během nichž se pod vedením Mgr. Aleny Drápalové, 
lektorky organizace Jules a Jim z. s., a Pavla Klímy, metodika prevence peda-
gogicko-psychologické poradny, pracovalo na budování pozitivních vztahů 
v kolektivu a zvyšování tolerance k jinakostem mezi žáky. Projekt byl usku-
tečněn pod vedením školní metodičky prevence, Mgr. Veroniky Trégnerové, 
a byl financován za pomoci Městské části Praha 3 z Grantu Zdravé město 
Praha vypsaného pražským magistrátem.

První setkání se třídou proběhlo 23. listopadu v kmenové učebně tří-
dy a pracovalo se formou her, diskuzí a nácviku komunikačních technik 
na prohloubení vzájemného poznávání žáků a lektorů, i žáků samotných 
mezi sebou. Žáci dostali prostor vyjádřit se k dění v celé třídě a reagovat 
na sebe, což posloužilo jako cenný nácvik cílené zpětné vazby, která 
je pro vytváření a udržení pozitivního klimatu ve třídě velmi důležitá. 
Projekt pokračoval v pondělí 7. prosince. V tomto druhém setkání žáci 
opět trénovali cílenou zpětnou vazbu a zařazena byla i aktivita, při které 
si žáci vyzkoušeli týmovou spolupráci. Hra Akustoidi nejen pobavila, 
ale dokázala i to, že je třída schopná dobře pracovat jako jeden celek 
na společném cíli, což bylo pro mnohé významným poznáním. Při třetím 
setkání 11. ledna byly uvedeny aktivity prohlubující vzájemné naslou-
chání a zájem o druhé. Žáci se mohli pobavit vyprávěním smyšlených 
příběhů o předmětech svých spolužáků a porovnávat svou fantazii se 
skutečností. Tato aktivita tedy opět poskytovala i mnoho prostoru pro 
vzájemné poznávání. I následující setkání se neslo v podobném duchu. 
Žáci se opět sešli s lektory v pondělní dopoledne, konkrétně 25. ledna. 
Zde se pokročilo dále v oblasti komunikace a poznávání žáků, neboť byl 
tento program zaměřen na hledání toho společného, ať již šlo o společné 
zájmy, zážitky či dovednosti. 15. února se potom projekt rozběhl naposle-
dy, jednalo se o páté, poslední setkání. Došlo k zopakování komunikační 
techniky pozitivní zpětné vazby a vytvoření společného symbolu třídy – 
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do kruhu otisknutých dlaní jednotlivých žáků třídy. Tento blok byl za-
končením celého projektu.

Celý program tedy proběhl formou dvouhodinových setkání rozvržených 
do čtyř měsíců školního roku. Během této doby mohli podněty, připomínky 
a případně i reakci na změny v kolektivu shromažďovat jak žáci, tak lektoři, 
což poskytlo dostatek prostoru pro mapování situace ve třídě a aktuálně 
zaměřenou diskuzi. Během zábavných her i vážných diskuzí se žáci dozvě-
děli více informací o svých spolužácích, mohli se vyjádřit k dění ve třídě 
a dokázat si, že jsou schopni vzájemné spolupráce a že má tato spolupráce 
smysl. Velký prostor byl věnován tématu jinakosti a začlenění žáků s poru-
chou autistického spektra do školního kolektivu. Celý program byl velmi 
přínosný v oblasti rozvoje komunikace a tím pádem zlepšení klimatu ve tří-
dě. Žáci v těchto jednotlivých blocích získali prostor ke vzájemné interakci, 
která byla vedena jinak, než bývá běžné při vyučování. Mohli tedy trávit 
více času spolu jako přátelé a rozvíjet pozitivní vztahy ve třídě, čemuž po-
mohly dobře zvolené aktivity. Zařazení tohoto projektu do běžného vyučová-
ní přispělo velkým dílem k rozvoji klíčových kompetencí žáka, a to zejmé-
na kompetence k řešení problémů, komunikativní kompetence, personální 
a sociální kompetence a do jisté míry i občanské kompetence (žáci se učili 
demokraticky argumentovat, narazilo se i na témata xenofobie a rasismu). 
Program tedy přispěl k rozvoji mnohých kompetencí žáků, jak jsou stano-
veny ve školním vzdělávacím programu a kterými by se měl vyznačovat 
absolvent studia na naší škole.
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Letošní úspěchy našich žáků                                                 Veronika Trégnerová

Také v letošním školním roce dosáhli naši žáci některých významných 
úspěchů. Již třetím rokem se naše škola zapojila do celostátního projektu 
s názvem Olympiáda lidských práv. Jedná se o prestižní soutěž v oblasti 
prosazování lidských práv a budování právního vědomí mladých lidí, kte-
rou každoročně pořádá spolek Leges humanae. Cílem Olympiády lidských 
práv je atraktivní formou zvýšit informovanost studentů o této problematice 
a podporovat zájem poznávat, uvědomovat si a respektovat rozmanitost lid-
ské společnosti. 

V porotě soutěže pravidelně zasedají významné osobnosti nejen z mezi-
národních organizací, které se danou tematikou zabývají, ale také pedago-
gové či osoby podílející se na řízení společnosti. Soutěž proběhla ve dvou 
kolech. Do školního kola se mohli zapojit všichni žáci středních škol, jak 
kolektivně, kdy se do projektu přihlásila škola, tak individuálně. Vybraní 
soutěžící z prvního kola postoupili do celostátního finále v budově pražské-
ho magistrátu, kde se před odbornou porotou utkali o hodnotné ceny. Z naší 
školy do finále postoupili hned dva žáci: Silvie Chlumcová z prvního a Já-
chym Novák z třetího ročníku. Jáchym se posléze probojoval do superfinále, 
v němž sedm finalistů obhajovalo své eseje. 

Po statečném výkonu obsadil třetí místo. Z rukou europoslance Jiřího 
Pospíšila přijal nejen gratulaci a hodnotné ceny, ale největší odměnou mu 
byl třídenní studijní pobyt v Evropském parlamentu ve Štrasburku, jehož se 
mohl s ostatními superfinalisty zúčastnit.

Za druhý úspěch lze bezpochyby považovat účast žáka prvního ročníku 
Michala Theera na krajské přehlídce soutěže SOČ. Michal soutěžil v oboru 
historie se svojí prací s názvem Generál Stanislav Kraus, voják a učitel. Cí-
lem této práce bylo zvýšit povědomí mladých lidí o pozapomenutých hrdi-
nech naší národní minulosti. První zkušenosti Michal sbíral již při školních 
prezentacích před svými spolužáky a pedagogy. Na krajské přehlídce poté 
obsadil deváté místo. 

Žáci prvního ročníku se aktivně účastnili i soutěží v rámci školního pro-
jektového Dne knihy. V soutěži řečnictví „Mladý Démosthénes“ získal cenu 
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poroty i diváků Honza Kavan. V recitační soutěži byly nejúspěšnější Tereza 
Spáčilová a Anna Marie Janská. První tři místa v literární soutěži obsadili 
Adam Ultzen a Bára Veselá ze třetího a Tomáš Vašek ze druhého ročníku.

V rámci předmětu Základy přírodních věd ve druhém ročníku žáci sou-
těžili o nejzajímavější zpracování tématu onemocnění člověka formou pla-
kátu. Na prvních třech místech se umístili Eliška Kvasničková, Michal Pelc 
a Adéla Vircová. 

Stejně jako v minulých letech se i letos někteří žáci naší školy zúčastnili 
mezinárodní internetové soutěže INTERSTENO 2016 v psaní na klávesnici 
„všemi deseti“. Soutěž probíhala ve dnech 11. dubna až 2. května 2016 a zú-
častnili se jí soutěžící z mnoha zemí, např. ze Slovenska, Polska, Maďarska, 
Turecka, Itálie a dalších. V silné konkurenci kategorie Junior (17–20 let) 
se z celkového počtu 764 soutěžících umístila Eliška Kvasničková na 253. 
místě, Melisa Vaníčková na 293. místě, Barbora Štěpánková na 393. místě, 
Sára Sotonová na 466. místě, Žaneta Valentová na 546. místě a Adéla Vir-
cová na 631. místě. V kategorii Žák (13–16 let) se z celkového počtu 275 
soutěžících umístila Alžběta Jirásková na 42. místě a Anna-Marie Janská 
na 104. místě.

Všem našim letoš-
ním soutěžícím gratu-
lujeme a děkujeme jim 
za vzornou reprezenta-
ci školy.

Účastnice mezinárodní 
internetové soutěže Intersteno, 
v pozadí profesorka Martina 
Kulhánková
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