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Fotky z Poříčí 

Fotky ze sportovně-turistického kurzu v Poříčí najdete zde.  

 

 

Předávání vysvědčení 

V pátek 27. června se sejdou všichni studenti se svými třídními profesory v 8.00 a budou předána 
vysvědčení, případně výpisy. Tímto dnem také skončí školní rok 2007/2008. 

 

 

Poslední kino v tomto školním roce 

Ve čtvrtek 26. června půjdou všechny třídy na filmové představení Persepolis - francouzský animovaný 
film podle slavného komiksu. Sraz v 9.00 před Village Cinemas Anděl. Vstupné 79 Kč. 

 

 

Výlet přes Ameriku a Mexiko 

Ve středu 25. června pojede třída K1 s prof. Šebkovou na výlet z Mořiny přes zatopené vápencové lomy 
Amerika a Mexiko na Karlštejn. Sraz v 8.45 na stanici metra Zličín. Další info najdete ve Změnách 
rozvrhu.  

 

 

Výstava v Klementinu 

Ve středu 25. června navštíví třída K3b s prof. Sejpalem výstavu v Klementinu "Od Hollara k Beuysovi". 

Sraz v 9.45 před Městskou knihovnou na Mariánském náměstí. Další info najdete ve Změnách rozvrhu. 

 

 

Výlet do Sv. Jana pod Skalou 

Ve středu 25. června pojede třída K3a s prof. Trégnerovou na výlet do Sv. Jana pod Skalou. Sraz v 9.15 u 
pokladen na Smíchovském nádraží. Další info najdete ve Změnách rozvrhu.  

 

 

Příběh Pražského hradu 

V úterý 24. června navštíví třída K3a s prof. Trégnerovou výstavu Příběh Pražského hradu. Sraz v 9.45 na 
zastávce tramvaje Pražský hrad. Zdarma. 

 

 

Návštěva ZOO 

V úterý 24. června půjde třída K3b do pražské ZOO. Bližší informace prof. Kraus.  

 
  

 

Výlet do Lidic 

V úterý 24. června pojede třída K2 s prof. Fantou na výlet do Lidic. Sraz v 9.00 na stanici metra Dejvická 

(dole v metru). S sebou okolo 90 Kč. 

  

 

 

Návštěva Břevnovského kláštera  

V úterý 24. června navštíví třída K1 s prof. Šebkovou Břevnovský klášter. Sraz v 9.15 na zastávce 
tramvaje Malostranská. Vstupné 30 Kč.  

 

http://www.sskk.cz/article.php?cid=0&id=117


 

Sportovně-turistický kurz Poříčí 13. - 20. června 

V pátek 13. června v 10 hodin odjíždíme z ulice Na Florenci naproti knihkupectví Academia. Cestou 
navštívíme hrad Orlík (vstup 40 Kč). Tam bude i cca hodinový rozchod na oběd. Do Poříčí dorazíme mezi 
15. a 16. hodinou. První jídlo v Poříčí bude večeře. 
Návrat: pátek 20. června v 10 hodin z Horního Poříčí, tj. mezi 12. a 13. hodinou přijedeme do ulice Na 
Florenci. Na cestu dostaneme balíček místo oběda. 

 

 

Uzavření klasifikace 

Ve čtvrtek 12. června bude uzavřena klasifikace, tzn. všechny známky je třeba doplnit do tohoto termínu. 

 

 

Fotografování 

V úterý 10. června v dopoledních hodinách se budou fotit třídní kolektivy a také jejich učitelé. Předběžná 
cena jedné fotografie je 35 Kč. 

 

 

Stanovisko ke stávce škol 9. června 

Naše škola souhlasí se školskými odbory a podporuje stávku státních škol. Výuka na SŠKNP však v pondělí 
9. června probíhá normálně. 

 

 

Rodičovské schůzky 

V pondělí 9. června v 17 hodin se konají rodičovské schůzky. Budou probíhat individuálně, tzn. informace o 
prospěchu v jednotlivých předmětech podají příslušní profesoři v označených učebnách a kancelářích. 
Případné všeobecné informace vám podá příslušný třídní profesor. 

 

 

Beseda ve škole 

V pondělí 9. června se za účasti K1 a dalších zájemců bude konat beseda na téma psychické nemoci. Díky 
organizaci VIDA centrum nás navštíví psychiatr MUDr. Martin Jarolímek a Jiří Bryan, který má s psychickou 
nemocí osobní zkušenost. 

 

 

Sportovně-turistický kurz Horní Poříčí 2008 

Od 13. do 20. června se uskuteční sportovně-turistický kurz ve výcvikovém středisku Univerzity Karlovy v 
Horním Poříčí na řece Otavě. První informace a přihlášku najdete zde. 

 

 

Souborné zkoušky 

Souborné zkoušky ze světové literatury pro 3. ročníky se budou konat od 29. - 30. května a z české 
literatury od 2. - 3. června. 

 

 

Maturitní zkoušky 

Aktuální informace k maturitním zkouškám, které proběhnou v pondělí 26. a úterý 27. května, 
najdete zde. 

 

 

Poděkování 

Děkujeme všem studentům, kteří se podíleli na organizačním zajištění Mezinárodního veletrhu Svět knihy, 
za vzornou práci a reprezentaci školy. Fotky z proběhlé akce najdete zde. 

 

http://www.sskk.cz/article.php?cid=0&id=117
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Státní svátek a ředitelské volno 

Ve čtvrtek 8. května je státní svátek a v pátek 9. května je ředitelské volno. 

 

 

Promítání fotografií ze školní akademie 

Ve středu 7. května ve 13.35 zveme všechny do učebny K4 na promítání fotografií a videa ze školní 

akademie. 

 

 

2. kolo přijímacího řízení 

Ředitelka SŠKNP vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení do 1. ročníku denního studia oboru Knihkupecké a 
nakladatelské činnosti. Přihlášku je nutno podat do středy 30. dubna. Bližší informace na tel. 284 824 
709 u zástupkyně M. Kulhánkové. 

 

 

Státní svátek a ředitelské volno 

Ve čtvrtek 1. května je státní svátek a v pátek 2. května je ředitelské volno. 

 

 

Dubnová akademie 

V úterý 29. 4. se uskuteční školní akademie, na které studenti představí svou tvorbu hudební, pěveckou, 
dramatickou a recitační. Program začne v 11 hodin v Domě dětí a mládeže Ulita. Více najdete zde. 

 

 

Výsledky přijímacích zkoušek konaných dne 21. 4. 2008 

Výsledky přijímacích zkoušek najdete zde. 

 

 

Navštivte stánek školy na veletrhu Svět knihy! 

Ve dnech 24. - 27. dubna 2008 se v Průmyslovém paláci na Výstavišti Praha v Holešovicích koná 14. 
mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy. Čestným hostem je Španělsko, hlavním tématem 
je láska a vášeň v literatuře. Naši studenti se jako každý rok podílejí na organizačním zajištění veletrhu a 
stánek školy najdete na jeho tradičním místě. 

 

 

Přijímací zkoušky 

První kolo přijímacího řízení proběhne v pondělí 21. dubna. Pozvánka s bližšími informacemi byla 
uchazečům rozeslána poštou, najdete ji též zde. 

 

 

Návštěva ZOO 

V pondělí 21. dubna půjde třída K2 s prof. Štouračovou do zoologické zahrady. Další info najdete ve 
Změnách rozvrhu. 

 

 

Návštěva Národního muzea 

V pondělí 21. dubna půjde třída K1 do Národního muzea na výstavu "Stopy lidí". Sejdeme se v 10 hodin 
před muzeem. Další info najdete ve Změnách rozvrhu. 

 

 

Exkurze do Národní knihovny 

V pondělí 21. dubna půjdou po 4. vyučovací hodině třídy K3a a K3b na exkurzi do Národní knihovny - 
prohlídka historických sálů a prostor pro veřejnost. Další info najdete ve Změnách rozvrhu. 

http://www.sskk.cz/article.php?cid=0&id=113
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Klub mladého diváka 

Ve čtvrtek 10. dubna od 19.00 zhlédneme v Hudebním divadle Karlín představení "Limonádový Joe". 

 

 

Opera v Národním divadle 

Ve čtvrtek 3. a pátek 4. dubna v 19.00 máme jedinečnou příležitost jít do Národního divadla. Ve čtvrtek 

jdeme na operu "Aida" od G. Verdiho, zatímco v pátek na operu "Rusalka" od A. Dvořáka. 

 

 

Klub mladého diváka 

V pondělí 31. března v 19.30 se koná v divadle Komedie představení Klubu mladého diváka "Staří mistři", 
hra Thomase Bernarda. 

 

 

Rodičovské schůzky 

V pondělí 31. března v 17 hodin se konají rodičovské schůzky. První část rodičovských schůzek proběhne v 
kmenových třídách za účasti třídních profesorů, informace o prospěchu v jednotlivých předmětech budou 
následně podávat příslušní profesoři v označených učebnách a kancelářích. 

 

 

Knihkupecký marketing ve škole 

Ve čtvrtek 27. března nás navštíví Zdeněk Fekar, šéf marketingu firmy Kanzelsberger. Přijde nás seznámit 
se svým pojetím knihkupeckého marketingu a marketingu vůbec. 

 

 

Velikonoční prázdniny 

Od čtvrtka 20. března do pondělí 24. března jsou velikonoční prázdniny. 

 

 

Oranžová stužka 

V pondělí 17. března se dobrovolníci z řad studentů účastní informační kampaně Oranžová stužka. Tu 
pořádá Multikulturní centrum Praha u příležitosti Mezinárodního týdne boje proti rasismu. Oranžově 
oblečení studenti budou v ulicích Prahy rozdáváním informačních letáků a oranžových stužek bojovat proti 
rasové diskriminaci všeho druhu. 

 

 

Klub mladého diváka 

V pondělí 17. března v 19.00 se koná v divadle ABC představení Klubu mladého diváka "Tři muži ve 
člunu". 

 

 

Exkurze na knižní veletrh v Lipsku 

Ve čtvrtek 13. a pátek 14. března se část studentů SŠKNP zúčastní exkurze na knižní veletrh v Lipsku. 
Malý zájem studentů naší školy nedovolil uspořádat samostatný zájezd, přihlášení studenti se pod 
vedením prof. Radka Krause připojí k exkurzi pořádané Střední školou obchodu a řemesel v Táboře. 

 

 

Festival Jeden svět 

Ve středu 12. března zhlédnou studenti K3b a K4 film Nazi Pop Stars v Městské knihovně. Další informace 
najdete zde. 

 

http://www.sskk.cz/article.php?cid=30&id=65


 

Festival Jeden svět 

V pondělí 10. března půjde třída K1 na promítání filmu Emotikony do kina Lucerna. Třídy K2 a K3a půjdou 
tentýž den na film Proklaté karikatury do kina Světozor. Další informace najdete zde. 

 

 

Návštěva kina 

Ve středu 27. února zhlédnou všichni studenti naší školy v kině Aero dokumentární film "Občan Havel". 
Vstupné činí 50 Kč.  
Reakce studentů na proběhlou akci jsou zde. 

 

 

Promítání ve škole 

Ve středu 27. února od 13:40 v jazykové učebně uvede Ondřej Švec svůj další film s názvem "Uvězněný". 

Tentokrát půjde o hraný film, ve kterém se v rolích žáka a učitele představí Marek Šmidrkal a Petr Sejpal. 
O čem film bude? Představte si, co by se asi tak s vámi mohlo stát, kdybyste byli celý život zavřeni ve 
škole a pak by vás najednou propustili ven na svobodu, žít si svůj život? 

 

 

Vyhlášení vítězů soutěže o nejlepší erb 

V pondělí 25. února se sejdeme ve 13.35 v jazykové učebně, abychom vyhlásili vítěze soutěže o nejlepší 
erb třídy. Soutěžící čekají zajímavé ceny.  

Fotografie z proběhlé akce najdete zde. 

 

 

Informace pro žáky ZŠ podávající si přihlášku na naši školu 

V přihlášce ke studiu na střední škole je kolonka s názvem "Obor vzdělání (kód a název) do kterého se 
uchazeč hlásí".  
Vyplňte prosíme: "Knihkupecká a nakladatelská činnost, 66-43-M/002", popř. "Knihovnické a informační 
systémy a služby, 72-37-6/00". 

 

 

Přijímací zkoušky 

V pondělí 21. dubna se budou konat přijímací zkoušky na naši školu. Přihlášení uchazeči včas dostanou 
pozvánku s konkrétními údaji o konání zkoušky.  
O přijímacích zkouškách více zde. 

 

 

Rozšíření přístupu do počítačové učebny 

Vždy v pondělí od 9 do 9.45 a středu od 13.45 do 14.30 máte, milí studenti, nově možnost zajít do 
počítačové učebny. Nadále platí, že je vám tato učebna k dispozici také o velkých přestávkách. 

 

 

Přednáška pro studenty K1 

Ve čtvrtek 14. února půjdou studenti K1 na přednášku "Sexuální a reprodukční zdraví" MUDr. Radima Uzla 
do divadla U Hasičů. Sraz v 8.00 na náměstí Míru před vchodem do kostela sv. Ludmily. Vstupné 45,- 
vybere pokladník třídy. Příchod do školy na 4. vyučovací hodinu. 

 

 

Jarní prázdniny 

Od pondělí 18. února do 22. února jsou jarní prázdniny. 

 

 

Ohlédnutí za maturitním plesem 

Zde najdete první fotografie dokumentující náš ples. 
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Změna rozvrhu hodin 

Od pondělí 4. února dochází ke změně rozvrhu. Aktualizovaný rozvrh najdete zde. 

 

 

Exkurze do tiskárny Brouček 

V pondělí 4. února půjdou studenti třídy K4 s panem profesorem Vašutem na exkurzi do tiskárny Brouček. 

 

 

Pololetní prázdniny 

V pátek 1. února jsou pololetní prázdniny. 

 

 

Vysvědčení 

Ve čtvrtek 31. ledna se bude o 6. vyučovací hodině rozdávat vysvědčení. 

 
 

 

http://www.sskk.cz/article.php?cid=18&id=49

