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Výsledek kontroly České školní inspekce 

Zde si můžete prohlédnout výslednou zprávu České školní inspekce, která v červnu vykonávala na naší 

škole kontrolu. 

 

 

Letní prázdniny 

Od čtvrtka 1. července máme letní prázdniny a setkáme se opět ve středu 1. září.  

 

 

Mapa školy 

Na stránce Mapa školy si můžete prohlédnout výsledky dotazníkového šetření z počátku tohoto roku, 
které zjišťovalo klima naší školy. 

 

 

2. kolo přijímacího řízení 

Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2010/2011. K naplnění kapacity zbývá 
posledních 5 volných míst. Přihlášky je možné přinést osobně nebo zaslat poštou, popř. kontaktovat 
vedení školy. 

 

 

Vysvědčení 

Ve středu 30. června v 8.00 budou rozdána vysvědčení. 

 

 

Exkurze do Polabského národopisného muzea 

V úterý 29. června se vypraví studenti K1 s prof. Trégnerovou do skanzenu v Přerově nad Labem. Další 
info najdete v aktuálních změnách rozvrhu.  

 

 

Parníkem do ZOO 

V úterý 29. června poplují studenti K2 s prof. Zaviačičovou parníkem do ZOO. Další info naleznete v 
aktuálních  změnách rozvrhu.  

 

 

Návštěva Kutné Hory 

V úterý 29. června navštíví studenti K3 s prof. Šebkovou významnou kutnohorskou rodačku a prohlédnou 
si tamní kostnici a chrám Sv. Barbory. Další info naleznete v aktuálních změnách rozvrhu.  

 

 

Uzavření klasifikace 

Ve čtvrtek 24. června se uskuteční pedagogická rada, na které se uzavře klasifikace a chování za 2. 
pololetí školního roku 2009/2010.  

 

 

Fotíme se 

Ve středu 23. června proběhne od 9.00 focení třídních kolektivů s profesory a dalšími pracovníky školy.  

 



 

Prohlídka Olšanských hřbitovů 

V pátek 18. června navštíví studenti K1+K3 v doprovodu prof. Zaviačičové Olšanské hřbitovy a zaměří se 
zejména na místa posledního spočinutí významných předstvitelů umění a kultury. V aktuálních změnách 
rozvrhu najdete podrobnější info k této akci.  

 

 

Návštěva Pražského hradu a jeho okolí 

Ve středu 16. června půjdou studenti K1 - K3 s prof. Zaviačičovou na Pražský hrad a prohlédnou si Strarý 
královský palác, Svatováclavskou kapli, Vladislavský sál a možná také Martinický palác. Průvodci budou 
Mgr. J. Sojka a V. Severová. Další info najdete v aktuálních změnách rozvrhu. 

 

 

Exkurze na Vyšehrad 

V pondělí 14. června se vypraví studenti K1 - K3 spolu s prof. Mrázovou na Vyšehrad a prohlédnou si při 
zpáteční cestě architektonické památky Karlova náměstí. Další info v aktuálních změnách rozvrhu. 

 

 

Sportovně-turistický kurz v Horním Poříčí 

V neděli 13. června vyrážíme na sportovně-turistický kurz do Horního Poříčí. Sraz v 8.45 v ulici Na Florenci 
u Masarykova nádraží, odjezd v 9.00. Návrat v sobotu 19. června okolo poledne. Další info včetně 
formuláře o bezinfekčnosti, který je podmínkou pro odjezd, naleznete zde. 

 

 

Česká školní inspekce 

V pondělí 7. června započne týden, ve kterém naši školu navštíví Česká školní inspekce.  

 

 

Z Berlína na Chmelnici 

V pátek 11. června nás navštíví asi pětadvacetičlenná skupina německých studentů a profesorů z berlínské 
školy Oberstufzentrum Handel 1, z níž jedna část se zaměřuje na knihkupeckou činnost. Studenti K3 ve 
spolupráci s prof. Srovnalíkovou a prof. Krausem připravují prezentace naší školy. 

 

 

Keltové 

Pokud vás zaujala tematika Keltů, kterou jsme si užili 27. dubna na Dni země, podívejte se na stránky 
Českého rozhlasu, který připravil o Keltech projekt. Na jejich stránky se dostanete zde. 

 

 

Výstavy v Národním muzeu 

V pátek 28. května navštíví studenti K1 s prof. Trégnerovou Národní muzeum a půjdou na výstavy "Příběh 
planety země" a "Za svobodu! Be free!". Další info v aktuálních změnách rozvrhu. 

 

 

Exkurze "Románské a gotické památky v Praze" 

Ve čtvrtek 27. května se vypraví studenti K2 s prof. Mrázovou na exkurzi po pražských románských a 
gotických památkách. Další info v aktuálních změnách rozvrhu. 

 

 

Souborná zkouška I. 

Ve středu 26. května se koná souborná zkouška ze Světové literatury pro 3. ročník.  

 

 

Maturitní zkoušky 2010 



V pondělí 24. května se konají ústní maturitní zkoušky studentů K4. Slavnostní zahájení se uskuteční v 
7.50. Rozpis zkoušek najdete v příloze maturitních zkoušek zde. 

 

 

K2 míří do ZOO 

V úterý 18. května navštíví studenti K1 za doprovodu prof. Huňáčkové zoologickou zahradu v Tróji. Další 

info naleznete v aktuálních změnách rozvrhu. 

 

  

Navštivte stánek školy na veletrhu Svět knihy! 

Ve dnech 13. - 16. května se v Průmyslovém paláci na Výstavišti Praha v Holešovicích koná 16. 
mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy. Čestným hostem je Polsko. Naši studenti se jako 
každý rok podílejí na organizačním zajištění veletrhu a stánek školy najdete na jeho tradičním místě. 

 

 

Maturitní písemné práce 

Ve středu 21. dubna píší studenti 4. ročníku maturitní písemné práce z anglického jazyka a dějepisu. 

 

 

Sportovně-turistický kurz v Horním Poříčí 

Informace o sportovním kurzu, který se uskuteční od 13. do 19. června 2010 v Horním Poříčí 
naleznete zde. 

 

 

Exkurze do Národní technické knihovny 

Ve čtvrtek 13. května navštíví studenti K1 a K2 Národní technickou knihovnu v Dejvicích a zároveň se zde 

zúčastní besedy se spisovatelkou Ivou Procházkovou (nositelkou letošní ceny Magnesia Litera). Další info 
najdete v aktuálních změnách rozvrhu.  

 

 

Obhajoby praktických maturitních prací 

V úterý 11. května od 8.00 se uskuteční obhajoby praktických maturitních prací.  

 

 

Další vydání časopisu Poznání 

V úterý 4. května vychází druhé číslo školního časopisu Poznání, tentokrát celé májově zelené. Najdete v 
něm například rozhovor s prof. Krausem, profil výtvarníka Františka Skály, tipy na výlety, recenze knih a 
filmů, povídky nebo článek o anime. 

 

 

Exkurze do tiskárny 

V úterý 4. května navštíví studenti K1 spolu s prof. Krausem tiskárnu Europrint. Další info naleznete v 
aktuálních změnách rozvrhu.  

 

 

Fotky ze Závisti 

Den země na Závisti si můžete připomenout několika fotkami zde. 

 

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2010 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení najdete na konci stránky Přijímací řízení.  

 



 

Den země 

V úterý 27. dubna se vypravíme na Závist u Zbraslavi, dávné místo keltského oppida. Celý den bude ve 
znamení přírody kolem nás a Keltů, v jejichž stopách půjdeme. Další praktické info naleznete ve změnách 
rozvrhu.  

 

 

Jarní filmová projekce 

V pondělí 26. dubna půjdeme do kina Aero na dokumentární film Heleny Třeštíkové "Katka". Sraz před 
kinem Aero v 8.15. Vstupné 50 Kč. 

 

 

Studenti čtou a píší noviny 

Naše škola se již potřetí účastní projektu společnosti Mafra pro střední školy "Studenti čtou a píší noviny", 

během kterého vytvářejí a posílají své příspěvky k vyhlášeným tématům. Vybrané práce pak vycházejí v 
deníku MF DNES a všechny práce jsou archivovány na internetové stránce www.idnes.cz/studenti. Zde si 
můžete přečíst již otištěné příspěvky a další vybrané práce studentů třídy K2. 

 

 

Maturitní písemné práce II. 

Ve středu 21. dubna píší studenti 4. ročníku maturitní písemné práce z anglického jazyka a dějepisu. 

 

 

Praktické písemné páce 

Termín odevzdání praktických písemných prací Mgr. Krausovi je úterý 20. dubna do 12.00. Obhajoby se 
uskuteční v úterý 11. května. 

 

 

Návštěva výstavy 

V pátek 16. dubna půjdou studenti K3 s prof. Krausem na výstavu Kníže Václav, světec a panovník do 
Národního muzea. Další info naleznete v aktuálních změnách rozvrhu. 

 

 

Maturitní písemné práce I. 

Ve středu 14. dubna píší studenti 4. ročníku maturitní písemné práce z českého jazyka. 

 

 

Fotky ze Dne knihy 

Několik fotografií z nedávno uskutečněného Dne knihy najdete zde.   

 

 

Velikonoční prázdniny 

Od čtvrtka 1. dubna do pondělí 5. dubna jsou velikonoční prázdniny.  

 

 

Rodičovské schůzky  

V pondělí 29. 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.  

 

 

DEN KNIHY 



V úterý 30. března se uskuteční projektový Den knihy, ve kterém proběhnou besedy s bývalými 
absolventy a spisovatelkou, někteří studenti budou mít svá autorská čtení a dramatizace inspirovaná 
literaturou, otevřeme antikvariát a na závěr si promítneme filmy spojené s knihkupeckou profesí.  

 

 

Exkurze - české umění v době reformace 

V pondělí 29. března půjdou studenti K3 s prof. Mrázovou po stopách českého umění v době reformace. 
Další info najdete ve změnách rozvrhu. 

 

 

Akce Píšťalka 

V pátek 26. března prodávají dobrovolníci z řad studentů drobné dárkové předměty v rámci sbírky o. s. 
Píšťalka. Výtěžek z celé akce bude věnován na pomoc mladým lidem se získaným handicapem. 

 

 

Veletrh fiktivních firem 

Ve čtvrtek 25. března půjdou studenti K2 za doprovodu prof. Krause na veletrh fiktivních firem, který se 
koná na holešovickém Výstavišti. Další info najdete v aktuálních změnách rozvrhu. 

 

 

Do divadla DISK 

V pondělí 22. března půjdeme do divadla DISK na představení "Já, Holden", které je adaptací Salingerova 
románu "Kdo chytá v žitě". Další info najdete v aktuálních změnách rozvrhu. 

 

 

Přednáška MUDr. Radima Uzla 

V pátek 19. března uslyší studenti K1 a K2 přednášku MUDr. R. Uzla na téma "Sexuální a reprodukční 
zdraví, plánované rodičovství".  Akce se koná v Divadle U Hasičů. Další info najdete v aktuálních změnách 
rozvrhu. 

 

 

Shakespearovy sonety 

Ve středu 17. března půjdeme všichni na hudební pořad sonety W. Shakespeara v podání CK Vokalu. 
Představení se koná v kostele Sv. Šimona a Judy. Další info najdete v aktuálních změnách rozvrhu. 

 

 

Festival Jeden svět 

V úterý 16. března navštívíme již tradičně festival Jeden svět, který se zaměřuje na dokumenty s 
tematikou lidských práv. Studenti K1 a K4 uvidí film "Země bez lidí" a studenti K2 a K3 film "Chci být 
někdo". Další info najdete v aktuálních změnách rozvrhu. 

 

 

Jarní prázdniny 

Od pondělí 1. března jsou jarní prázdniny. Ve škole se sejdeme v pondělí 8. března.  

 

 

Exkurze do muzea 

Ve čtvrtek 25. února se vydají studenti K4 s prof. Mrázovou do Muchova muzea. Vstupné 30 Kč. Další info 
najdete v aktuálních změnách rozvrhu. 

 

 

Dobrovolnictví ve škole  

Ve čtvrtek 25. února nás navštíví zástupci dobrovolnické organizace Hestia a studenti K1 a K2 se dozví, jak 
tato organizace funguje, jaké programy nabízí, jak se sami můžou do dobrovolnictví zapojit.  



 

 

Třikrát Dejvické 

Členové Klubu mladých diváků navštíví v únoru divadelní představení v Dejvickém divadle. Někteří půjdou 
ve středu 17. února na "Dračí doupě", někteří ve čtvrtek 18. února na představení "Krajina se zbraní" a do 
třetice někteří uvidí v pátek 19. února "Oblomova". Všechna představení začínají v 19.30.   

 

 

Návštěva Hrdličkova muzea 

V úterý 16. února navštíví studenti K1 za pedagogického doprovodu prof. Huňáčkové Hrdličkovou 
muzeum. Další info naleznete v aktuálních změnách rozvrhu.  

 

 

Exkurze do tiskárny 

V úterý 16. února půjdou studenti K4 za doprovodu prof. Kolečka na exkurzi do tiskárny Europrint. Další 
info najdete v aktuálních změnách rozvrhu.  

 

 

Celostátní akce "Láska beze strachu" 

Ve čtvrtek 11. února proběhne na naší škole celostátní akce LABESTRA (Láska beze strachu) 2010, kterou 
organizuje Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu Czech Family Planning Association. Její 
náplní je osvětová a informační kampaň. V letošním roce je věnována různým formám antikoncepce. 
Dobrovolníci z řad studentů budou ve třídách rozdávat informační letáčky a nabízet k prodeji valentýnská 
přáníčka v ceně 20 Kč."  

 

 

Pozvání na maturitní ples  

Milí rodiče, studenti, absolventi a učitelé, zveme Vás všechny 
na maturitní a imatrikulační ples, který se bude konat v pátek 
5. února od 19.00 v hotelu Belvedere (Milady Horákové 19, 
Praha 7-Letná). Třídním učitelem 4. ročníku je prof. Kraus, 

imatrikulovat studenty 1. ročníku bude prof. Trégnerová. 
Vstupenky lze koupit u paní Kulhánkové. 

 

 

Pololetní prázdniny 

V pátek 29. ledna jsou pololetní prázdniny. Ve škole se sejdeme v pondělí 1. února.  

 

 

Koncert Blue effectu a Radima Hladíka 

Ve středu 27. ledna půjdou studenti K1 a K2 na koncert Blue effectu a Radima Hladíka s názvem "Big beat 
od 60. let do současnosti". Pedagogický dozor K1 prof. Mrázová, K2 prof. Zaviačičová. Vstupné 50 Kč. 
Další info naleznete v aktuálních změnách rozvrhu.  

 

 

Opravný termín maturitní zkoušky 

V úterý 26. ledna se bude konat od 8.00 v jazykové učebně opravný termín ústní maturitní zkoušky. 
Harmonogram najdete zde. 

 

 

Na veletrh Gaudeamus 

V úterý 26. ledna půjdou studenti K3 a K4 za doprovodu prof. Srovnalíkové na veletrh pomaturitního a 
celoživotního vzdělávání Gaudeamus (Křižíkovy pavilony na Výstavišti). Vstupné 70 Kč. Další info najdete v 
aktuálních změnách rozvrhu.  

 

http://www.sskk.cz/article.php?cid=0&id=170
http://www.sskk.cz/article.php?cid=0&id=170


 

Ohlasy na lyžařsko-turistický kurz 

V sekci Akce očima studentů najdete několik příspěvků k lednovému sportovnímu kurzu K1. Nejen 
zasněžené fotky si můžete prohlédnout ve fotogalerii.  

 

 

Klub mladých diváků v novém roce 

V pondělí 18. ledna půjdou členové KMD na představení "... I motýli jsou volní" do divadla Na prádle. 
Začátek v 19.30.  

 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

V pondělí 11. ledna od 12 do 18 hodin se koná DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Všichni potenciální zájemci o 
studium i jejich rodinní příslušníci jsou opět vítáni – provedeme Vás školou a zodpovíme Vaše dotazy. 

 

 

Lyžařský a turistický kurz 

Od neděle 3. ledna do soboty 9. ledna pojedou studenti K1 na lyžařsko-turistický kurz do Harrachova. 
Podrobnější informace včetně formulářů (o zdravotním stavu a bezinfekčnosti a dále o seřízení 
bezpečnostního vázání) najdete zde. 

 

 

Vánoční prázdniny 

Ve středu 23. prosince začínají vytoužené vánoční prázdniny a končí v neděli 3. ledna.   

 

 

Prosincový Klub mladých diváků 

Ve čtvrtek 17. prosince půjdou členové KMD na představení "Mikve" do Stavovského divadla. Začátek v 
19.00.  

 

 

Souvislá předvánoční praxe 

Od středy 9. prosince do úterý 22. prosince se koná ve vybraných knihkupectvích, knihovnách, 
antikvariátech a nakladatelstvích praxe studentů 1. až 4. ročníku. 

 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

V pondělí 7. prosince od 12 do 18 hodin se koná DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Všichni potenciální zájemci o 
studium i jejich rodinní příslušníci jsou vítáni – provedeme Vás školou a zodpovíme Vaše dotazy. 

 

 

Souborné zkoušky z cizích jazyků 

V pondělí 7. prosince se budou konat ve 3. ročníku souborné zkoušky z anglického a německého 
jazyka. Ústní zkouška z angličtiny se uskuteční v úterý 8. prosince.  

 

 

Vánoční výstava 

V úterý 8. prosince se vypraví studenti K2 s prof. Zaviačičovou na vánoční výstavu do skanzenu v Přerově 
nad Labem. Další info v aktuálních změnách rozvrhu. 

 

 

Koncert Bambini di Praga 



V pondělí 23. listopadu půjdou studenti všech tříd se svými třídními profesory na vánočně-nalaďovací 
koncert Bambini di Praga. Vstupné 50 Kč vyberou pokladníci tříd. Další info najdete v aktuálních změnách 
rozvrhu.  

 

 

Beseda "Na vlastní oči" 

Ve čtvrtek 19. listopadu půjdou třídy K3 a K4 s prof. Trégnerovou na besedu "Na vlastní oči" s Jankem 
Kroupou. Akce se bude konat v divadle U hasičů. Další info viz změny rozvrhu.  

 

 

Státní svátek  

V úterý 17.listopadu si připomínáme Den boje za svobodu a demokracii, dvacet let od Sametové 
revoluce.   

 

 

Přednáška o bankovnictví 

V pondělí 16. listopadu proběhne ve škole přednáška o bankovnictví pro třídy K1 a K2. 

 

 

Schola Pragensis 

Ve čtvrtek 12. listopadu začíná v Kongresovém centru přehlídka středních škol, na které bude mít svůj 
stánek i naše škola. Ve čtvrtek a pátek je otevřeno od 9 do 18 hodin, v sobotu celá akce končí v 16 
hodin.    

 

 

Koncert Jiřího Stivína 

Ve čtvrtek 12. listopadu půjdeme na koncert "Od klasiky k džezu", který se bude konat v kostele sv. 
Šimona a Judy v Dušní ulici od 9.00. Vstupné 50 Kč. Další info naleznete ve změnách rozvrhu. 

 

 

Příběhy bezpráví 

V rámci projektu Příběhy bezpráví uvidí ve středu 11. listopadu studenti tříd K3 a K4 film "Ó, ty černý 
ptáčku" a poté proběhne ve škole beseda s režisérem filmu Břetislavem Rychlíkem.  

 

 

Rodičovské schůzky  

V pondělí 9. 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.  

 

 

Listopadová akademie 

V pátek 6. listopadu se bude konat v DDM Ulita naše třetí listopadová akademie. Začátek v 10 hodin.  

 

 

Studenti opravdu píší noviny 

Ve dnech 23. a 26. října vyšly v MF Dnes články studentek K3 Gábiny R. a Lucie P. Pokud jste je v 
novinách nečetli, máte možnost přečíst si jeden z článků a mnohé další neméně zajímavé texty ve Tvorbě 
studentů zde.  

 

  

  



 

Státní svátek a podzimní prázdniny 

Ve středu 28. října si připomínáme Den vzniku samostatného československého státu a následující dny, tj. 
29. - 30. října, propuknou podzimní prázdniny. 

 

 

Schůzka k listopadové akademii 

Akademie se blíží, a tak se v úterý 27. října sejdou o velké přestávce v jazykové učebně všichni, 
kdo budou letos účinkovat.  

 

 

Exkurze Praha barokní 

Ve středu 21. září půjde třída K4 s prof. Mrázovou na exkurzi po barokních památkách Prahy. Další 
podrobnosti naleznete v aktuálním rozvrhu. 

 

 

Studenti píší noviny 

Naše škola se druhým rokem zapojila do projektu MF Dnes, ve kterém se studenti vyjadřují k různým 
aktuálním tématům. V sekci "tvorba studentů" si můžete přečíst zajímavé příspěvky studentů K3, které 
vznikly v rámci hodin českého jazyka. 

 

 

Podzimní praxe 

Od pondělí 12. října do pátku 23. října se koná ve vybraných knihkupectvích, knihovnách, antikvariátech a 
nakladatelstvích praxe studentů 2. a 3. ročníku. 

 

 

Říjnový Klub mladého diváka II. 

Ve středu 7. října uvidí členové KMD představení "Petrolejové lampy" v Divadle Komedie. Začátek v 
19.30.  

 

 

Říjnový Klub mladého diváka I. 

V úterý 6. října půjdou členové KMD na představení "Růže pro Algernon" do Divadla v Celetné. Začátek v 
19.30.  

 

 

Exkurze Praha gotická 

Ve středu 30. září půjde třída K3 s prof. Mrázovou na exkurzi po gotických památkách Prahy. 

 

 

Divadelní představení Lucerna 

V úterý 29. září se někteří studenti a profesoři vypraví do Stavovského divadla na představení "Lucerna". 
Začátek v 19.00. 

 

 

Státní svátek 

V pondělí 28. září je státní svátek - Den české státnosti.  

 

 

Organizační schůzka k listopadové akademii 

Ve středu 23. září se sejdou o velké přestávce v jazykové učebně všichni, kdo se chtějí zapojit do letošní 
akademie. Těšíme se na vaše nápady! 

 



 

Den, kdy svítí světlušky 

Ve středu 9. září budou dobrovolníci z řad studentů pomáhat při organizaci charitativní akce "Den, kdy 
svítí světlušky". 

 

 

Podzimní termín maturitních zkoušek 

V pondělí 7. září se konají maturitní zkoušky. Podrobnější informace najdete zde. 

 

 

Exkurze na Polabské knižní trhy 

Ve čtvrtek 3. září se vypraví třída K1 na Polabské knižní trhy v Lysé nad Labem. Současně navštíví i 
tamní Muzeum Bedřicha Hrozného. Sraz v 8.20 na Masarykově nádraží u pokladen. Další informace 
naleznete ve Změnách rozvrhu. 

 

 

Seznamovací workshop třídy K1 

Ve středu 2. září se koná seznamovací workshop pro studenty 1. ročníku, který povede třídní profesorka 
Veronika Trégnerová.    

 

 

Konzultace studentů s ISP 

V pondělí 7. září se konají první konzultace studentů s individuálním studijním plánem. Začátek ve 14 
hodin.    

 

 

Zahájení školního roku 

V úterý 1. září v 8.00 začíná školní rok 2009/2010.    

 

 

Rodičovské schůzky  

V úterý 1. září v 17 hodin se konají rodičovské schůzky pro 1. ročník. Setkání se bude konat ve kmenové 
učebně třídy K1.  

 

 

Dodatečné zkoušky 

Rozpis dodatečných zkoušek, které se budou konat v srpnu tohoto roku, najdete zde.   

 
 


