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Letní prázdniny 

V pondělí 29. a úterý 30. června je ředitelské volno. Po prázdninách se opět setkáme v úterý 1. září.  

 

 

Maturitní slohové práce 

Ve tvorbě studentů si můžete přečíst několik vynikajících maturitních slohových prácí letošních absolventů. 

 

 

Vysvědčení 

V pátek 26. června v 8.00 budou rozdána vysvědčení. 

 

 

Páté kolo přijímacího řízení 

Ředitelka školy vyhlašuje dnem 22. června páté kolo přijímacího řízení. Zbývají poslední 3 volná místa.   

 

 

Fotky z Anglie 

Ve fotogalerii přibylo několik fotek z cesty do Anglie, která se uskutečnila v době od 10. do 15. června.   

 

 

Předprázdninové exkurze 

Ve čtvrtek 25. června se vydají třídní profesoři se svými třídami na různá místa. Studenti třídy K1 poplují 
do pražské ZOO, třída K2 navštíví interaktivní výstavu Labyrint světla a studenti K3 půjdou na výstavu 
Republika do Národního muzea. Podrobnější informace najdete ve Změnách rozvrhu.   

 

 

Naposledy do Aera 

Ve středu 24. června půjdou studenti všech tříd na filmové představení Valčík s Bašírem. Sraz před kinem 
Aero v 8.15. Vstupné 60 Kč vyberou pokladníci tříd. Příští školní rok se na Aero určitě můžete těšit znovu.  

 

 

Exkurze na Vyšehrad 

V úterý 23. června navštíví studenti tříd K1 - K3 Vyšehrad. Sraz v 8.30 na stanici metra C Vyšehrad. 
Předpokládaný konec akce je ve 12.00.   

 

 

Kavárna POTMĚ 

V úterý 16. června navštíví třída K1 s prof. Zaviačičovou kavárnu POTMĚ. Sraz v 8.45 zezadu u 
Stavovského divadla. Cena nápoje včetně hrnečku 70 Kč. Příjezd do školy na 4. vyučovací hodinu.  

 

 

Cesta do Anglie 

Ve středu 10. června vyrazí někteří studenti K1 a K3 na poznávací zájezd do Anglie. Návrat v pondělí 15. 
června. Instrukce k zájezdu najdete zde. 

 

 

Stavovské divadlo 



V pondělí 8. června půjdeme do Stavovského divadla na operu "Figarova svatba". Začátek představení v 
19.00.  

 

 

Souborné zkoušky z české literatury 

Harmonogram souborných zkoušek z české literatury najdete jako přílohu na stránce "Změny 

rozvrhu", popř. přímo zde. 

 

 

Čtvrté kolo přijímacího řízení 

Do pondělí 15. června je možné podávat přihlášky do 4. kola přijímacího řízení. Rozhodnutí budou vydána 
v úterý 16. června. 

 

 

Výsledky třetího kola přijímacího řízení 

Na stránce přijímací řízení najdete výsledky 3. kola přijímacího řízení 2009. 

 

 

Souborné zkoušky ze světové literatury 

V pátek 5. června se konají ve 3. ročníku souborné zkoušky ze světové literatury. 

 

 

Maturitní zkoušky 

V pondělí 1. června budou zahájeny ústní maturitní zkoušky a zakončeny budou v pátek 5. června. 

 

 

Jarní praxe 

Od pondělí 1. června do pátku 12. června se koná ve vybraných knihkupectvích, knihovnách, 
antikvariátech a nakladatelstvích praxe studentů 2. ročníku. 

 

 

Fotografování tříd 

Ve čtvrtek 28. května dopoledne proběhne fotografování tříd. 

 

 

Harmonogram maturitních zkoušek 

Harmonogram ústních maturitních zkoušek tříd K4a a K4b najdete jako přílohu na stránce maturitní 
zkoušky, resp. přímo zde. 

 

 

Změna v organizaci školního roku (K1 - K3) 

V pondělí 29. června a úterý 30. června bude ředitelské volno. Vysvědčení se bude rozdávat v pátek 26. 
června. Klasifikační porada a pedagogická rada se bude konat v pondělí 22. června. Veškeré známky je 
třeba uzavřít do pátku 19. června. 

 

 

Třetí kolo přijímacího řízení 

Ve středu 27. května se uskuteční třetí kolo přijímacího řízení, přihlášky se podávají do úterý 26. května. 
Kritéria pro přijetí ke studiu zůstávají stejná, volných zůstává 5 míst. 

 

 

Výsledky 2. kola přijímacího řízení 



Na stránce přijímací řízení najdete výsledky 2. kola přijímacího řízení 2009. 

 

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení 

Na stránce přijímací řízení najdete výsledky 1. kola přijímacího řízení 2009. 

 

 

Druhé kolo přijímacího řízení 

V úterý 12. května se uskuteční druhé kolo přijímacího řízení, přihlášky se podávají do pondělí 11. května. 
Kritéria pro přijetí ke studiu zůstávají stejná. 

 

 

Svět knihy Praha 2009 

V Průmyslovém paláci se od 14. do 17. května bude konat 15. ročník mezinárodního knižního 
veletrhu Svět knihy. Někteří naši studenti se budou podílet na jeho oraganizaci již ve středu 13. května. 

 

 

Obhajoby praktických maturitních prací 

Studenti 4. ročníků budou v pondělí 11. a úterý 12. května obhajovat své praktické maturitní práce. 
Začátek v 9 hodin v jazykové učebně.  

 

 

Studenti píší noviny 

Od 30. března do 7. května probíhá ve 2. a 3. ročníku projekt "Studenti píší noviny", který pořádá Mladá 
fronta DNES. V sekci "tvorba studentů" najdete několik zajímavých příspěvků.  

 

 

Exkurze do Rádia Wave 

Ve středu 6. května navštíví třída K4a s prof. Růžičkou Rádio Wave. 

 

 

Přírodovědná exkurze  

V úterý 5. května půjde třída K1 s prof. Štouračovou do Hrdličkova muzea člověka. Sraz ve 13.40 před 
školou. Návrat do školy se nekoná.  

 

 

Výstava projektů 

V úterý 28. dubna se uskuteční retrospektivní výstava projektů s tematikou sociálně-patologických jevů. 

Sejdeme se v jazykové učebně o velké přestávce a během dvou přestávek následujících.  

 

 

Dubnový Klub mladého diváka 

V pondělí 27. dubna půjdou členové KMD na představení "Ať žije královna" do Divadla pod Palmovkou. 
Začátek v 19.00.  

 

 

Informace pro uchazeče o studium 

Dne 18. února byl ve Sbírce zákonů zveřejněna novela školského zákona nabývající účinnosti 5. března 
2009. Z ní vyplývá, že rozhodnutí o přijetí v 1. kole přijímacího řízení smějí školy zasílat nejdříve 22. 
dubna 2009. ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ ke studiu na naší škole tedy rozešleme 22. dubna. Zájemci o osobní 
vyzvednutí (ve stejném datu), kontaktujte prosím ředitelku školy na adrese alice.kryzova@ssknp.cz . Další 
informace o přijímacím řízení na naši školu najdete zde. 

   

 



 

Maturitní písemné práce II. 

Ve středu 22. dubna budou studenti 4. ročníků psát maturitní písemné práce z dějepisu a cizích jazyků. 

 

 

Exkurze do knižního skladu 

Ve středu 15. dubna se vypraví třída K1 s prof. Zaviačičovou do knižního skladu Kosmas v Horoměřicích. 

Poté půjdou pěšky přes Tiché údolí do Roztok, kde navštíví tamní muzeum. Sraz v 8.30 ve vestibulu 
stanice metra Dejvická. 

 

 

Maturitní písemné práce I. 

Ve středu 15. dubna budou studenti 4. ročníků psát maturitní písemné práce z českého jazyka. 

 

 

Velikonoční prázdniny 

Od čtvrtka 9. dubna do pondělí 13. dubna jsou velikonoční prázdniny. Po jarním odpočinutí se sejdeme v 
úterý 14. dubna.  

 

 

Přednáška Hnutí Brontosaurus 

V úterý 7. dubna se studenti tříd K1 a K2 zúčastní ve škole přednášky Hnutí Brontosaurus. Získají 
informace o domácí ekologii, globálních problémech a zahrají si jednu ekohru. 

 

 

Přednáška Josefa Klímy 

Studenti 4. ročníků půjdou ve středu 1. dubna na přednášku Josefa Klímy "Zločin kolem nás". Tato akce se 

uskuteční v Divadle U Hasičů za přítomnosti prof. Trégnerové. Pokladníci tříd vyberou 50 Kč. 

 

 

Rodičovské schůzky  

V pondělí 30. března v 17 hodin se konají rodičovské schůzky. První část schůzek proběhne v kmenových 
třídách s třídními profesory. Informace o prospěchu v jednotlivých předmětech budou následně podávat 
příslušní profesoři v označených učebnách a kancelářích.  

 

 

S Klubem mladého diváka do divadla 

Ve středu 25. března půjdou členové KMD na představení N. V. Gogola "Revizor" do Stavovského divadla. 
Představení začíná v 19.00.  

 

 

Festival Jeden svět II.  

V pátek 20. března půjde třída K2 v rámci festivalu Jeden svět na filmový dokument Heleny 
Třeštíkové "René". Vstupné 50 Kč vybere pokladník třídy.   

 

 

Představení v Divadle ABC 

V pondělí 16. března zhlédnou studenti tříd K2, K4a a K4b divadelní představení v Divadle ABC "Anna 
Karenina". Pedagogický dozor prof. Zaviačičová, prof. Kraus a pí. Špíšková. Vstupné 90 Kč vyberou 
pokladníci tříd. 

 

 

Festival Jeden svět I.  



V pátek 13. března půjde třída K1 v rámci festivalu Jeden svět na filmový dokument Olgy Sommerové 
"Sedm světel". Pedagogický dozor prof. Zaviačičová. Vstupné 50 Kč vybere pokladník třídy.   

 

 

Divadelní představení KMD 

Ve čtvrtek 12. března půjdou členové Klubu mladého diváka na divadelní představení "Mikve" do 

Stavovského divadla. Představení začíná v 19.00. 

 

 

Předjarní praxe K3 

Od pondělí 9. do pátku 20. března se koná ve vybraných knihkupectvích, knihovnách, antikvariátech a 
nakladatelstvích praxe studentů 3. ročníku. 

 

 

Fotky z Janských Lázní 

Ve fotogalerii najdete první fotky z lyžařského kurzu v Janských Lázních. 

 

 

Vaše ohlasy na únorové akce 

Tanec v Belvederu a hvězdy v Planetáriu se staly jedněmi z námětů textů, které určitě stojí za přečtení. 
Najdete je tradičně v rubrikách "očima studentů" a "přehled akcí".   

 

 

Jarní prázdniny 

Od 23. února do 1. března jsou jarní prázdniny. Setkáme se opět v pondělí 2. března. 

 

 

Lyžařský kurz 

V sobotu 14. února odjíždí studenti 1. ročníku a několik studentů z dalších ročníků na lyžařsko-turistický 
kurz do Janských Lázní.  

 

 

Film Tobruk 

Ve čtvrtek 12. února půjdou všichni studenti do kina Aero na film Tobruk. Sraz v 8.15 před kinem Aero. 
Pokladníci tříd vyberou 50 Kč. Návrat do školy v průběhu 3. nebo na 4. vyučovací hodinu.   

 

 

Divadelní představení KMD 

Ve středu 11. února půjdou členové Klubu mladého diváka na divadelní představení Obchodník s deštěm 
do divadla Na prádle. Představení začíná v 19.30. 

 

 

Exkurze do Planetária 

Studenti 1. ročníku půjdou v úterý 10. února do Planetária na program "Vizionáři, snílci a fantasté". Sraz 
před školou ve 13.45, pedagogický dozor Mgr. Štouračová, předpokládaný konec akce okolo 16. hodiny. 
Pokladník třídy vybere 35 Kč. 

 

 

Pozvání na maturitní ples  

Milí studenti, současní i bývalí, ples v pátek 6. února se blíží a ještě zbývá 
několik volných vstupenek. Třídními učiteli 4. ročníků jsou prof. Trégnerová a 
prof. Kraus, imatrikulovat studenty 1. ročníku bude prof. Zaviačičová. Celým 
večerem nás bude provázet loňský absolvent Marek Šmidrkal. Vše začne v 19 



hodin v sále hotelu Belvedere (Milady Horákové 19, Praha 7 Letná). Vstupenky lze koupit u paní 
zástupkyně Kulhánkové. 

 

 

Pololetní prázdniny 

Pololetní prázdniny jsou v pátek 30. ledna. Vyučování začíná v pondělí 2. února.  

 

 

Divadelní představení KMD 

Ve čtvrtek 29. ledna půjdou členové Klubu mladého diváka na divadelní představení Hořké slzy Petry von 
Kantové do Divadla Komedie. Představení začíná v 19.30. 

 

 

Další setkání - zájezd do Anglie   

V úterý 27. ledna se sejdou všichni zájemci o cestu do Anglie o přestávce v 10.45 v jazykové učebně. 
Případní noví zájemci jsou stále vítáni. 

 

 

Exkurze do tiskárny  

V pondělí 26. ledna půjdou studenti třídy K4a na exkurzi do tiskárny Brouček. Odjezd po 5. hodině spolu s 
p. Vašutem. 

 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

V pondělí 19. ledna od 10 do 18 hodin se koná DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Všichni potenciální zájemci o 
studium i jejich rodinní příslušníci jsou vítáni – provedeme je školou a zodpovíme jejich dotazy. 

 

 

Poznávací zájezd do Anglie 

Hledáme ještě další zájemce o cestu do Londýna, Oxfordu a okolí, která by se měla uskutečnit od 10. do 
15. června 2009 (6 dnů/ 3 noci). Ubytování s plnou penzí v rodinách. Cena 7 490 Kč (7 630 Kč pro 
studenty starší 18 let). Milí studenti, hlašte se do pátku 23. ledna u prof. Šebkové. 

    

 

 

Fotky a reflexe z předvánočních praxí 2008 

Zážitky z praxe některých studentů si můžete přečíst zde. Mnozí jste už jistě také objevili ve fotogalerii 
několik fotek, které zachytila prof. Trégnerová při svých předvánočních procházkách... 

 

 

Maturitní ples 2009 

 V pátek 6. února se koná maturitní ples čtvrtých ročníků a zároveň zde také proběhne imatrikulace 
studentů prvního ročníku. Ples začíná v 19 hodin v sále hotelu Belvedere (Milady Horákové 19, Praha 7 
Letná). Vstupenky  pro studenty K1 a K4 jsou rezervovány do pondělí 19. ledna, od úterý 20. ledna budou 

všechny neprodané vstupenky dány do volného prodeje. 

 

 

Uzavření klasifikace   

1. pololetí bude uzavřeno již ve středu 21. ledna, kdy se bude konat klasifikační porada. Do tohoto data 
také musí mít studenti vyřízeny veškeré omluvenky. 

 



 

Informace pro uchazeče o studium 

Aktuální informace o přijímacím řízení na naši školu najdete zde. 

 

 

Informační schůzka - zájezd do Anglie 

Studenti, kteří pojedou v červnu do Anglie, se sejdou s prof. Šebkovou v úterý 6. ledna o přestávce po 3. 

vyučovací hodině, tj. v 10.45, v jazykové učebně. Do konce ledna bude třeba zaplatit zálohu 3 000 Kč. 
Další důležité informace na místě. 

 

 

Vánoční prázdniny 

Vánoční prázdniny jsou od 22. prosince do 2. ledna. V roce 2009 se sejdeme v pondělí 5. ledna. 

 

 

Předvánoční praxe 

Od pondělí 8. do pátku 19. prosince se koná ve vybraných knihkupectvích, knihovnách, antikvariátech a 
nakladatelstvích praxe studentů všech ročníků. 

 

 

Předvánoční literárně-historická exkurze do Drážďan 

 Ve čtvrtek 4. prosince navštívíme předvánoční Drážďany. Kromě galerie Zwinger a známých 
pamětihodností města se projdeme i slavnými vánočními trhy. 

 

 

Souborné zkoušky z anglického jazyka 

Ve středu 3. prosince budou studenti K3 skládat souborné zkoušky z angličtiny. Písemná část zkoušky 

začne v 8.00 ve kmenové třídě. 

 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

V pondělí 1. prosince od 10 do 18 hodin se koná DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Všichni potenciální zájemci o 
studium i jejich rodinní příslušníci jsou vítáni – provedeme je školou a zodpovíme jejich dotazy. 

 

 

Losování témat k praktické maturitní zkoušce 

V pondělí 1. prosince v 16.30 v učebně K4b si budou studenti obou čtvrtých ročníků losovat témata k 
praktické maturitní zkoušce. Jejich nabídku najdete zde. 

 

 

Divadelní představení KMD 

Ve čtvrtek 27. listopadu půjdou někteří členové Klubu mladého diváka na muzikál Funny Girl do Divadla Na 
Fidlovačce. Představení začíná v 19.30. 

 

 

Listopadová akademie 

Ve středu 26. listopadu od 11 hodin se bude konat již druhá školní akademie. Proběhne opět v Domě dětí 

a mládeže Ulita.   

 

 

Schola Pragensis 

Všem zájemcům o studium na SŠKNP! Navštivte stánek naší školy na veletrhu Schola Pragensis, který se 
koná od 20. do 22. listopadu. Najdete nás ve třetím patře Kongresového centra, číslo stánku 56.   

 



 

Návštěva koncertu 

V pátek 21. listopadu půjde třída K1 s třídní profesorkou V. Zaviačičovou na koncert do kostela sv. Šimona 
a Judy v Dušní ulici na Praze 1. Předpokládaný konec akce mezi 12.00 a 12.30. Návrat do školy se nekoná 
(odhlašte si obědy). Pokladník třídy vybere vstupné 40 Kč.    

 

 

Školská rada 

První zasedání nově zvolené školské rady se koná ve středu 19. listopadu v 15 hodin v budově školy.   

 

 

Film a beseda o roce 1968 

V úterý 11. listopadu v 10 hodin zhlédnou studenti 4. ročníku film "Srpen jako kladivo". Poté proběhne 
beseda s pamětníkem událostí roku 1968 a novinářem Mgr. Karlem Sedláčkem. Obě akce se uskuteční ve 

škole. 

 

 

Rodičovské schůzky a volby do školské rady 

V pondělí 10. listopadu v 17 hodin se konají rodičovské schůzky. První část schůzek proběhne v 
kmenových třídách s třídními profesory. Informace o prospěchu v jednotlivých předmětech budou následně 
podávat příslušní profesoři v označených učebnách a kancelářích. V průběhu třídních schůzek proběhnou 
také volby do školské rady. Volí pedagogičtí pracovníci, zletilí studenti a zákonní zástupci nezletilých 

studentů. 

 

 

Divadelní představení KMD 

V pondělí 10. listopadu půjdou někteří členové Klubu mladého diváka na muzikál Šumař na střeše do 
Divadla Na Fidlovačce. Představení začíná v 19.30. 

 

 

Divadelní představení 

V pátek 31. října půjdou studenti z K1 a K2 na představení Tristan a Izolda do divadla ABC. 

 

 

Podzimní prázdniny 

Od 27 do 29. října jsou podzimní prázdniny. Vyučování začíná ve čtvrtek 30. října.  

 

 

Změna telefonních čísel 

Od pondělí 20. října můžete volat do školy na nová telefonní čísla, která najdete zde.   

 

 

  

Volby do školské rady 

V pondělí 10. listopadu se v budově školy budou konat volby do školské rady. Volit budou jednak 
pedagogičtí pracovníci a jednak zletilí studenti a zákonní zástupci nezletilých studentů. Zájemci o práci ve 
školské radě, hlašte se co nejdříve u ředitelky školy! Volební řád najdete zde. 

 

 

Fotografování 4. ročníků 

V úterý 14. října ve 13.00 přijde do školy fotograf, který bude vytvářet tabla  studentům 4. ročníků.   

 



 

Odborné praxe 

Od 6. do 17. října jsou studenti tříd K2 a K3 na odborné praxi v knihkupectvích, nakladatelstvích, 
knihovnách a dalších odborných zařízeních. 

 

 

Výstava fotografií z Jizerky 

Od pondělí 29. září si můžete vedle sborovny prohlédnout výstavu fotek Kateřiny Korbelové (K4a) a 
Františka Vaculíka (K2). Fotografie vznikly během ekologického projektu "Vyšetřování jizerskohorské 
katastrofy".    

 

 

Cesta do Velké Británie 

Setkání všech zájemců o cestu do Velké Británie v úterý 30. září o velké přestávce v jazykové učebně. 

 

 

Konzultace pro studenty s ISP 

Rozvrh konzultací pro studenty s ISP na 29. září najdete zde. Odkaz na rozvrh nejbližších konzultací 
najdete od nynějška vždy na stránce "pro studenty s individuálním plánem".      

 

 

Návštěva kina 

V pátek 26. září v 8.30 zhlédnou všichni studenti naší školy film "Karamazovi" ve velkém sále kina 
Světozor. Vstupné 50 Kč vyberou předem pokladníci tříd. 

 

 

Přírodovědná exkurze 

V úterý 23. září půjdou studenti prvního ročníku s prof. Fantou na přírodovědnou exkurzi k Botiči. Seznámí 
se například s ekosystémem tekoucích vod, strukturou meandru a toku a budou lovit bezobratlé živočichy. 

 

 

Humanitární sbírka Světluška 

V úterý 23. září se dobrovolníci z řad studentů zúčastní jako prodejci sbírkových předmětů humanitární 
sbírky Světluška. Tato sbírka je zaměřená na pomoc lidem se zrakovým postižením. 

 

 

Klasifikace na webu 

Od tohoto školního roku budou informace o průběžné klasifikaci studentů k dispozici na internetu. Pro 
přihlášení klikněte v levém menu nahoře na odkaz "klasifikace". 

 

 

Černé divadlo 

Ve středu 17. září navštívíme představení černého divadla "Spirits of Prague", které je založeno na 
obrazech Emmy Srncové a setkáme se v něm s mnoha významnými osobnostmi, které ovlivnily české 
dějiny. Představení se koná v Divadle Hybernia, náměstí Republiky 4, Praha 1. Po představení se 
přesuneme do školy, předpokládaný návrat je na 5. vyučovací hodinu. 

 

 

Ekologický projekt na Jizerce 

 Ve dnech 17. - 19. září se někteří studenti ze tříd K2, K4a a K4b zúčastní projektu "Vyšetřování 
jizerskohorské katastrofy“ ve Středisku ekologické výchovy Jizerka. 

 

 

Cesta do Anglie...  



Případní zájemci o zájezd do Anglie, noste předběžné přihlášky do úterý 16. září prof. Šebkové.  

 

 

Rozvrh hodin 

Od pondělí 8. září se učíme již podle stálého rozvrhu, který najdete zde. 

 

 

Změna zvonění 

S novým školním rokem dochází k úpravě zvonění, takže vyučovací hodiny budou začínat a končit 
následovně:  
1. hod. 8.00-8.45      2. hod. 8.55-9.40       3. hod. 10.00-10.45    
4. hod. 10.55-11.40   5. hod. 11.55-12.35   6. hod. 12.45-13.30 

dále dle našich zvyklostí, nikoli podle zvonění základní školy, tj. 

7. hod. 14.00–14.45, nebo po dohodě 13.45–14.30 
8. hod. 14.55–15.40, nebo po dohodě 14.40–15.25 
9. hod. 15.50–16.35, nebo po dohodě 15.35–16.20 

 

 

Knižní trhy v Lysé nad Labem 

Ve čtvrtek 4. září navštíví třída K1 s prof. Zaviačičovou Knižní trhy v Lysé nad Labem.  

 

 

Seznamovací workshop 

V úterý 2. září od 9 hodin do 13.30 se uskuteční seznamovací workshop pro letošní 1. ročník za 
přítomnosti prof. V. Trégnerové a třídní prof. V. Zaviačičové.  

 

 

Rodičovské schůzky 

V pondělí 1. září v 17 hodin se uskuteční rodičovské schůzky třídy K1. 

 

 

Konzultace studentů s individuálním plánem 

V pondělí 1. září od 16.30 se uskuteční první večerní konzultace pro všechny ročníky. 

 

 

Zahájení školního roku 

Školní rok 2008/2009 začne v pondělí 1. září v 8 hodin. 

 

 

Opravný termín maturit 

V pátek 5. září od 9 hodin se uskuteční opravný termín maturitní zkoušky. 

 
 


