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Letní prázdniny 

Od pátku 1. července máme letní prázdniny a setkáme se opět ve čtvrtek 1. září. Za celý pedagogický 

sbor Vám i nám přejeme krásné léto!  

 

 

Rozpis zkoušek 

Rozpis dodatečných zkoušek, které se konají v srpnu a září 2011 naleznete zde. 

 

 

Vysvědčení 

Ve čtvrtek 30. června končí školní rok 2010/2011 a studenti K1 - K3 dostávají vysvědčení. 

 

 

Školní fotografie  

Vyzvedněte si, prosím, fotky třídy ve čtvrtek 30. června u p. Kulhánkové. Foto třídy 35 Kč, skupinky 20 
Kč.  

 

 

Výstavy na Pražském hradě 

Ve středu 29. června se půjdou studenti K2 podívat na výstavy Příběh Pražského hradu a Porcelán na 
Pražském hradě (v Belvederu). Vstupy zdarma. Další info naleznete v aktuálních změnách rozvrhu. 

 

 

Výlet na Křivoklátsko  

V úterý 28. června vyrážejí studenti K3 s třídní prof. Zaviačičovou na dvoudenní výlet na 
Křivoklátsko. Čeká je například hrad Křivoklát, pěší turistika, společná večeře a táborák. Další info v 
aktuálních změnách rozvrhu. 

 

 

Výlet do Dobříše 

V úterý 28. června se studenti K2 vydají s třídní prof. Trégnerovou do Dobříše. Jejich kroky povedou do 
tamního zámku a pak zamíří do Staré Huti u Dobříše, kde se nachází Památník Karla Čapka. Další info v 
aktuálních změnách rozvrhu. 

 

 

Výlet do Českého ráje 

Studenti K1 s prof. Krausem, Mrázovou, Srovnalíkovou a Solfronkem vyjedou po kolejích v úterý 28. 
června na výlet do Českého ráje s přespáním v kempu Sedmihorky. Návrat ve středu 29. června. Další 
info v aktuálních změnách rozvrhu.   

 

 

Kino Aero 

V pondělí 27. června uvidí studenti K1 - K3 s třídními učiteli film Lidice. Vstupné 80 Kč. Další info v 
aktuálních změnách rozvrhu. 

 

 

Výstava v paláci Kinských 

Ve čtvrtek 23. června se vypraví studenti K1 s prof. Mrázovou na výstavu Umění Asie a starověkého 
Středomoří v paláci Kinských. Další info naleznete v aktuálních změnách rozvrhu. 

 



 

Focení tříd 

V úterý 21. června dopoledne (cca 2. vyučovací hodinu) proběhne focení tříd. 

 

 

Ředitelské volno 

V případě konání dopravní stávky vyhlašuje ředitelka školy ve čtvrtek 16. června ŘEDITELSKÉ VOLNO. 

Pokud se plánovaná stávka neuskuteční, budeme se učit podle běžného rozvrhu. 

 

 

2. kolo přijímacího řízení 

Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení, které bude probíhat průběžně do naplnění kapacity. 

 

 

Opravný termín souborných zkoušek 

Souborné zkoušky ze světové a české literatury v 1. opravném termínu se uskuteční v pondělí 21. a úterý 
22. června. Rozpis zkoušek najdete zde. 

 

 

Exkurze Praha gotická 

Ve středu 15. června se vydají studenti K2 s prof. Mrázovou na exkurzi po gotických památkách Prahy a 
zároveň navštíví výstavu Středověké umění v Čechách. Další info naleznete v aktuálních změnách rozvrhu. 

 

 

Předání maturitních vysvědčení 

Slavnostní předání maturitního vysvědčení, protokolu i závěrečného vysvědčení za 4. ročník proběhne v 
pondělí 20. června v 16 hodin v jazykové učebně. 

 

 

Odborná exkurze do nakladatelství 

V pátek 3. června navštíví studenti K1 s prof. Krausem nakladatelství Albatros. Další info naleznete v 
aktuálních změnách rozvrhu. 

 

 

Ředitelské volno 

Ve středu 1. června vyhlašuje ředitelka školy z důvodu konání se písemných maturitních zkoušek 
ředitelské volno pro studenty tříd K1 a K2.   

 

 

Souborné zkoušky K3 

Ve středu 1. června konají studenti K3 soubornou zkoušku ze světové literatury a v pondělí 6. června z 
české literatury. Rozpis zkoušek najdete zde. 

 

 

Státní maturity 

V týdnu od 30. května do 3. června probíhají ve škole písemné maturitní zkoušky z předmětů Český jazyk 
a literatura, Anglický jazyk, Německý jazyk a Matematika. Harmonogram zadání jednotlivých zkoušek 

naleznete zde. 

 

 

Kino Světozor 

V úterý 24. května půjdou studenti K1 - K3 do kina Světozor na projekci filmu Nickyho rodina. Další info 
najdete v aktuálních změnách rozvrhu. 

 



 

Ředitelské volno 

V pondělí 23. května vyhlašuje ředitelka školy z důvodu zahájení ústních maturitních zkoušek ředitelské 
volno.   

 

 

Ústní část maturitní zkoušky 

Od 23. do 26. května probíhají ústní maturitní zkoušky třídy K4. Rozvrh ústních maturitních zkoušek pro 
jarní termín 2011 naleznete zde. 

 

 

Exkurze do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

V úterý 17. května se vypraví studenti K1 s prof. Krausem do Parlamentu ČR. Občanské průkazy s sebou! 
Další info v aktuálních změnách rozvrhu. 

 

 

A Guided tour from the Charles bridge to Nový Svět 

V úterý 17. května se někteří studenti K2 promění v anglické průvodce Prahou a vypraví se s prof. 
Šebkovou na exkurzi po zajímavých místech Prahy. Další info v aktuálních změnách rozvrhu. 

 

 

Knižní veletrh Svět knihy 

Od čtvrtka 12. až do neděle 15. května se koná 17. mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět 
knihy, na němž má naše škola každoročně stánek a někteří studenti z K1 - K3 pomáhají při organizaci. 
Veletrh se uskuteční na Výstavišti v Holešovicích. 

 

 

Exkurze do ZOO 

V úterý 10. května se vydají studenti K2 s prof. Huňáčkovou v rámci Základů přírodních věd do pražské 
ZOO. 

 

 

Den Země 

V pondělí 9. května se uskuteční Den Země a studenti K1, K2 a K3 se vypraví do Divoké Šárky. Další info v 
aktuálních změnách rozvrhu. 

 

  

Výsledky přijímacího řízení 

Výsledky přijímacího řízení najdete zde.  

 

 

Beseda s redaktorem 

Ve středu 27. dubna přijde besedovat se studenty K2 redaktor ČT Jiří Kalemba. Další info v aktuálních 
změnách rozvrhu.  

 

 

Návštěva Národního technického muzea 

V úterý 26. dubna navštíví studenti K1 s prof. Krausem Národní technické muzeum a zaměří se zejména 
na expozici Tiskařství - Cesty polygrafie od Gutenberga po digitální tisk. Další info naleznete v 
aktuálních změnách rozvrhu.  

 

 

Velikonoční prázdniny 

Velikonoční prázdniny začínají ve čtvrtek 21. dubna a trvají až do pondělí 25. dubna.   



 

 

Exkurze do nakladatelství Mladá fronta 

Ve středu 20. dubna navštíví studenti K4 za doprovodu prof. Fekara nakladatelství Mladá fronta. Další 
podrobnosti naleznete v aktuálních změnách rozvrhu. 

 

 

Exkurze do archivu 

V úterý 19. dubna půjdou studenti K1 s prof. Krausem na odbornou exkurzi do Archivu hl. města Prahy. 
Sraz v 8.30 na stanici metra C Roztyly (na povrchu před vchodem). 

 

 

Přednáška z historie 

V pátek 15. dubna navštíví studenty K4 bývalý absolvent Roman Pazderský (nyní student FF UK) a 
pohovoří na téma "Smysl českých dějin".  

 

 

Studenti píší noviny 

Opět se účastníme projektu MAFRA trvajícím šest týdnů a studenti K2 pod vedením prof. Mrázové píší 
texty na aktuální společenská témata. Zde si můžete přečíst některé zdařilé práce.  

 

 

Veletrh Svět knihy 

V úterý 5. dubna se setkají zájemci o práci na veletrhu Svět knihy s D. Kalinovou, ředitelkou veletrhu. 
Další info naleznete v aktuálních změnách rozvrhu.    

 

 

Rodičovské schůzky  

V pondělí 4. dubna 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.  

 

 

Host z Amerického velvyslanectví 

V pondělí 4. dubna nás v 10.00 navštíví diplomat z Amerického velvyslanectví, pohovoří na téma 
amerických svátků a kuchyně a zodpoví vaše dotazy. Další info ve změnách rozvrhu.  

 

 

Výsledky literární soutěže 

V úterý 29. března na Dni knihy byly vyhlášeny výsledky literární soutěže. Oceněné literární texty si 
můžete přečíst zde.  

 

 

Veletrh fiktivních firem 

Ve čtvrtek 31. března se vypraví studenti K2 s prof. Krausem na veletrh fiktivních firem. Další info v 
aktuálních změnách rozvrhu. 

 

 

Den knihy 

V úterý 29. března se uskuteční 2. ročník Dne knihy na naší škole, v jehož rámci se uskuteční besedy, 
vyhlášení literární soutěže s autorskými čteními, otevře se antikvariát Old books, proběhne literární kvíz, 
dramatizace a na závěr zhlédneme filmovou projekci dle vlastního výběru.    

 



 

Divadelní představení KMD 

V pondělí 28. března uvidí členové Klubu mladých diváků divadelní představení "Kámen a bolest" v kostele 
sv. Vavřince na Malé Straně (divadlo Litera). Začátek v 19.00. 

 

 

Exkurze do Městské knihovny 

V úterý 22. března navštíví studenti K1 v doprovodu prof. Krause Městskou knihovnu. Sraz v 9.00 na 
Mariánském náměstí. 

 

 

Jarní prázdniny 

Jarní prázdniny začínají v pondělí 14. března. Ve škole se setkáme první jarní den v pondělí 21. března.   

 

 

Lyžařský kurz - informace pro rodiče 

Případné přeplatky z lyžařského kurzu budou vyplaceny na účty po 14. březnu 2011. M. Kulhánková   

 

 

Jeden svět podruhé 

Ve čtvrtek 10. března půjdou studenti K1 a K3 v doprovodu prof. Krause a Zaviačičové na projekci 
dokumentu Thembi, který patří mezi filmy promítané v rámci festivalu Jeden svět. 

 

 

Jeden svět poprvé 

Rok uběhl a opět je tu Jeden svět. V rámci tohoto festivalu půjdou ve středu 9. března studenti K2 a K4 s 
prof. Mrázovou a Šebkovou na promítání italského dokumentu "Chci to zkusit". Další info v aktuálních 

změnách rozvrhu.  

 

 

Exkurze do antikvariátu 

V úterý 8. března navštíví studenti K1 v doprovodu prof. Krause První pražského podzemní antikvariát. 
Další info v aktuálních změnách rozvrhu. 

 

 

Fotografie z plesu a hor 

Ve fotogalerii najdete fotky z únorového plesu a lyžařsko-turistického kurzu v Janských Lázních.  

 

 

Lyžařsko-turistický kurz 2011 

Studenti K1 a několik studentů z jiných ročníků se v sobotu 19. února vypraví na zimní kurz do Janských 
Lázní. Další podrobné info naleznete zde.   

 

 

Ozvěny plesu  

Maturitní a imatrikulační ples je sice minulostí, ale kromě vzpomínek zůstalo mnoho fotek, které se objeví 
ve fotogalerii, a také se zrodil fejeton Ludvíka Vaculíka s názvem "Maturitní ples". Fejeton vyšel v úterý 

15. února v Lidových novinách a můžete si ho také přečíst zde. 

 

 

Literární procházka 

Ve čtvrtek 24. února půjdou studenti K3 s prof. Mrázovou na literární procházku po Starém Městě. Další 
info naleznete v aktuálních změnách rozvrhu. 

 



 

Výstava "Umění starého světa" 

Ve středu 23. února půjdou studenti K2 v doprovodu prof. Mrázové na výstavu "Umění starého světa" v 
paláci Kinských na Staroměstském náměstí. Další info najdete v aktuálních změnách rozvrhu. 

 

 

Návštěva Národního technického muzea 

V úterý 22. února navštíví studenti K2 spolu s prof. Huňáčkovou znovu otevřené Národní technické 
muzeum. Další info naleznete v aktuálních změnách rozvrhu.  

 

 

Beseda "Islám, světový terorismus a kriminalita" 

V úterý 22. února půjdou studenti K3 a K4 v doprovodu prof. Trégnerové a p. Jíchové do Divadla U Hasičů 
na besedu s JUDr. M. Dočekalem. Další info si můžete přečíst v aktuálních změnách rozvrhu.  

 

 

Celostátní akce "Láska beze strachu" 

V pondělí 14. února proběhne na naší škole celostátní akce LABESTRA (Láska beze strachu) 2011, 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 aktuálním oblastem reprodukčního 
zdraví. Dobrovolníci z řad studentů budou ve třídách rozdávat informační letáčky a nabízet k prodeji 
valentýnská přáníčka v ceně 20 Kč. 

 

 

Pozvání na maturitní ples  

Srdečně zveme rodiče, studenty, absolventy a učitele na maturitní ples 4. ročníku, kde budou zároveň 
imatrikulováni studenti 1. ročníku. Vstupenky v ceně 200 Kč je možné zakoupit ve škole u M. Kulhánkové, 
případně na místě konání. Ples se uskuteční v pátek 11. února od 19 do 23.30 hodin v hotelu Belvedere na 
Letné, v ulici Milady Horákové 19. Vstupenky již vyprodány! 

 

 

Exkurze do Národní knihovny 

V úterý 8. února půjdou studenti K1 za doprovodu prof. Krause na odbornou exkurzi do Národní knihovny. 
Pozor, na letáku bylo chybně uvedeno datum 8. března. Další info naleznete v aktuálních změnách 
rozvrhu. 

 

 

Divadelní představení KMD 

V úterý 8. února zhlédnou členové Klubu mladých diváků divadelní představení "Naši furianti" v Divadle v 
Dlouhé. Začátek v 19.00. 

 

 

Pololetní prázdniny 

V pátek 4. února jsou pololetní prázdniny, setkáme se opět v pondělí 7. února. 

 

 

Přednáška o fungování našeho zdravotnictví 

"Zdravotnictví není zadarmo" je název interaktivní přednášky, které se ve škole v úterý 1. února 
zúčastní studenti K2. 

 

 

Divadelní představení KMD 

V pondělí 31. ledna zhlédnou členové Klubu mladých diváků divadelní představení spolku Veselé skoky 
"Havran" v Divadle v Celetné. Začátek ve 20.00. 

 



 

Pololetní vysvědčení 

V pondělí 31. ledna budou 7. hodinu rozdávána pololetní vysvědčení. 

 

 

Muzeum Alfonse Muchy 

V pátek 28. ledna navštíví studenti K4 s prof. Mrázovou stálou expozici v Muchově muzeu.  

 

 

Veletrh fiktivních firem 

Ve středu 26. ledna půjdou studenti K2 s prof. Mrázovou na Veletrh fiktivních firem.  Další info naleznete v 
aktuálních změnách rozvrhu. 

 

 

Veletrh Gaudeamus 

Ve středu 26. ledna půjdou studenti K3 a K4 s prof. Šebkovou a Zaviačičovou na Veletrh pomaturitního a 
celoživotního vzdělávání Gaudeamus. Vstupné 80 Kč (po registraci 70 Kč). Další info naleznete v 
aktuálních změnách rozvrhu. 

 

 

Exkurze do Strahovské knihovny 

V úterý 25. ledna půjdou studenti K1 s prof. Krausem na odbornou exkurzi do Strahovské knihovny na 
Pohořelci. Další info naleznete v aktuálních změnách rozvrhu. 

 

 

Pedagogická rada 

V pondělí 24. ledna od 16.00 se uskuteční pedagogická rada k 1. pololetí.   

 

 

Uzavření klasifikace 

V pátek 21. ledna se uzavírá klasifikace za 1. pololetí.    

 

 

Exkurze do Národní technické knihovny  

V úterý 11. ledna půjdou studenti K1 s prof. Krausem na exkurzi do Národní technické knihovny v 
Dejvicích. Další info naleznete v aktuálních změnách rozvrhu. 

 

 

Poklady Moravy 

V pondělí 10. ledna navštíví studenti K2 s prof. Mrázovou výstavu "Poklady Moravy" v Národním muzeu. 
Další info najdete v aktuálních změnách rozvrhu.  

 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

V pondělí 10. ledna od 12 do 18 hodin se koná den otevřených dveří. Všichni zájemci o studium na naší 
škole i jejich rodiče jsou srdečně vítáni! 

 

 

Vánoční prázdniny 

Od čtvrtka 23. prosince začínají vánoční prázdniny. Ve škole se setkáme v pondělí 3. ledna.  

 



 

Fotografie z Drážďan 

Ve fotogalerii najdete fotky z předvánočního výletu do Drážďan.  

 

 

Předvánoční praxe 

Studenti 3. ročníku odcházejí na předvánoční praxi do knihkupectví, nakladatelství a knihoven ve čtvrtek 

2. prosince, studenti 1., 2. a 4. ročníku ve čtvrtek 9. prosince.  

 

 

Po stopách Járy Cimrmana 

Ve středu 8. prosince navštíví studenti K1 výstavu Sbírka odkazů Járy Cimrmana v Národním muzeu a 
poté vánoční trhy na Staroměstském náměstí. Další info v aktuálních změnách rozvrhu.  

 

 

Výstava Karel Škréta 

Studenti K2 a K4, kteří zůstávají v Praze, navštíví ve středu 8. prosince výstavu Karla Škréty ve 
Valdštejnské jízdárně a Jízdárně Pražského hradu. Další info v aktuálních změnách rozvrhu.  

 

 

Exkurze do Drážďan 

Ve středu 8. prosince se vypraví skupina studentů K2 a K4 do předvánočních Drážďan a navštíví 
Zwinger, Muzeum hygieny i místní vánoční trhy. Jedeme vlakem... 

 

 

Divadelní představení KMD 

V úterý 7. prosince zhlédnou členové Klubu mladých diváků divadelní představení "Dogville" ve 

Stavovském divadle. 

 

 

Pololetní písemná práce z Managementu 

Studenti K4 do středy 8. prosince nahlásí zvolené téma samostatné práce (případně vytvoření skupiny) 
prof. Fekarovi. Kdo tak neučiní, vypracuje zadání č. 1. Zásady zpracování byly probrány na hodině 24. 
listopadu a jsou dostupné také online na http://www.fekar.cz/sskk/prace_final.pdf. 

 

 

Příběhy bezpráví a vaše ohlasy 

Studenti K3, dříve než odejdete na předvánoční praxi, odevzdejte prosím své ohlasy na besedu s Josefem 
Janíčkem, členem skupiny Plastic People of the Universe, prof. Trégnerové, případně je v prosinci zašlete 
emailem. 

 

 

Souborné zkoušky z cizích jazyků 

V úterý 30. listopadu a ve středu 1. prosince probíhají ve 3. ročníku souborné zkoušky z cizích jazyků. 
Harmonogram ústní zkoušky naleznete v sekci "souborné zkoušky" úplně dole. Zkouška se uskuteční v 
jazykové učebně, buďte prosíme vždy připraveni před učebnou v čase, kdy máte jít na "potítko". 

 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

V pondělí 29. listopadu od 12 do 18 hodin se koná den otevřených dveří. Všichni zájemci o studium na naší 
škole i jejich rodiče jsou srdečně vítáni! Zároveň dementujeme informaci, která chybně vyšla v příručce 
"Informace o středních školách", že den otevřených dveří se koná v sobotu 27. listopadu. 

 



 

Schola Pragensis 

Ve čtvrtek 25. 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.    

 

 

Olympiáda z českého jazyka 

Ve středu 24. listopadu se někteří studenti z K1 - K4 zúčastní Olympiády z českého jazyka. 

 

 

Příběhy bezpráví 

Ve středu 24. listopadu zhlédnou studenti tříd K3 a K4 v rámci projektu Příběhy bezpráví film, po němž 
následuje beseda s hostem. Kdo přijde, je překvapení pro vás.  

 

 

Státní svátek 

Ve středu 17. listopadu je Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii.  

 

 

Rodičovské schůzky  

V pondělí 15. 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 úterý 9. listopadu zhruba v 10.20 se tradičně setkáme v DDM Ulita, kde se odehraje čtvrtá Listopadová 
akademie, na které studenti napříč všemi ročníky představí svá hudební, divadelní, taneční a možná 
překvapivá čísla. Rodiče a bývalí absolventi jsou vítáni. 

 

 

Výstava Staré pověsti české 

V pondělí 8. listopadu navštíví studenti K2 s prof. Mrázovou výstavu Staré pověsti české v Národním 
muzeu. Další info naleznete v aktuálních změnách rozvrhu.  

 

 

Druhé setkání k listopadové akademii 

Ve středu 3. listopadu se setkáme se všemi vystupujícími letošní akademie. Sraz ve 12.35 v jazykové 
učebně.  

 

 

Přednáška o. s. Rosa 

Ve středu 3. listopadu se studenti K3 zúčastní přednášky o. s. Rosa na téma Násilí ve vztazích teenagerů.  

 

 

Odborná exkurze do knihkupectví 

V úterý 2. listopadu se vypraví studenti K1 s prof. Krausem na exkurzi do knihkupectví Letná NS Centrum. 
Další info najdete v aktuálních změnách rozvrhu.  

 

 

Podzimní prázdniny 

Od středy 27. října do pátku 29. října máme volno a setkáme se opět v pondělí 1. listopadu.  

 



 

Odborná exkurze na knižní veletrh v Havlíčkově Brodě 

V pátek 22. října se studenti K1, K2 a K4 vypraví s prof. Krýžovou a Krausem na Podzimní knižní veletrh v 
Havlíčkově Brodě a cestou navštíví Muzeum knihy ve Žďáru n. Sázavou a Santiniho Zelenou Horu.   

 

 

Exkurze do tiskárny 

V úterý 19. října půjdou studenti K1 v doprovodu prof. Krause na exkurzi do tiskárny Trico. Další info 
naleznete v aktuálních změnách rozvrhu.  

 

 

Výstava Decadence Now! 

V pátek 15. října půjdou studenti K4 do Rudolfina na výstavu Decadence Now! Další info v 
aktuálních změnách rozvrhu.  

 

 

Výstava Hirošima Nagasaki 

V pátek 15. října navštíví studenti K2 výstavu Hirošima Nagasaki 1945 - 2010. Další info v 
aktuálních změnách rozvrhu.   

 

 

ZOO Praha 

V pátek 15. října navštíví studenti K1 zoologickou zahradu v Tróji. Další info v aktuálních změnách 
rozvrhu.   

 

 

Setkání k listopadové akademii 

Ve středu 13. října se sejdou všichni vystupující a organizátoři letošní akademie na první informační 
schůzce. Setkáme se ve 12.35 v jazykové učebně.  

 

 

Podzimní maturitní generálka 

Od 11. do 13. října probíhá ve 4. ročníku maturitní generálka z českého jazyka a literatury, cizích jazyků a 
matematiky. Další info v aktuálních změnách rozvrhu. 

 

 

Divadelní představení 

Poprvé v tomto školním roce půjdou v pondělí 11. října někteří členové Klubu mladých diváků na divadelní 
představení "Jistě, pane ministře" do Divadla na Vinohradech. Začátek v 19.00. 

 

 

Exkurze na knižní veletrh ve Frankfurtu nad Mohanem 

Ve čtvrtek 7. října vyrazí 19 studentů s prof. Krausem a prof. Srovnalíkovou na dalekou cestu do 
Frankfurtu n. M., kde navštíví nejen tamní knižní veletrh, ale podívají se i do historického centra města. 

 

 

Výstava klasicismu a biedermeieru 

V úterý 5. října se studenti K3 a K4 spolu s prof. Mrázovou a Srovnalíkovou vypraví na výstavu Klasicismus 
a Biedermeier ve Valdštejnské jízdárně. Další info v aktuálních změnách rozvrhu. 

 

 

Anketa České televize 



V úterý 5. října se zájemci z řad studentů 1. ročníku zúčastní natáčení ankety České televize. Anketa bude 
vysílána v rámci pořadu "Jak to vidí děti" na programu ČT1 a jejím úkolem je zmapovat názory dětí 
různých věkových skupin na daná témata. 

 

 

Beseda Naše Praha 

V pondělí 4. října se vybraní studenti 4. ročníku zúčastní besedy s pražskými lídry politických stran v 
blížících se volbách. Beseda proběhne pod názvem Naše Praha. 

 

 

Státní svátek 

V úterý 28. září si připomínáme Den české státnosti, svátek Sv. Václava.  

 

 

Ředitelské volno 

V pondělí 27. září je na naší škole vyhlášeno ředitelské volno.  

 

 

Divadelní sezóna začíná 

Studenti K2 a K4 zhlédnou v pátek 24. září divadelní představení Král Lear v Divadle ABC. Další info 
najdete v aktuálním rozvrhu. 

 

 

Exkurze do Paláce knih Luxor 

Studenti K1 v dopropovodu prof. Krause půjdou v úterý 21. září na odbornou exkurzi do Plaáce knih Luxor. 

 

 

Exkurze do Národopisného muzea 

Studenti K3 spolu s prof. Trégnerovou navštíví ve čtvrtek 16. září Národopisné muzeum v Zahradě 
Kinských. Další info naleznete v aktuálních změnách rozvrhu. 

 

 

Knižní trhy v Lysé nad Labem 

Studenti K1 se v pátek 10. září vypraví vlakem na knižní trhy do Lysé nad Labem. Sraz v 8.00 na 
Masarykově nádraží. Další info najdete v aktuálních změnách rozvrhu. 

 

 

Světluška 

Ve středu 8. září se několik našich studentů (K3, K4) tradičně zúčastní humanitární sbírky organizace 
Světluška, která pomáhá nevidomým lidem. 

 

 

Podzimní termín maturitních zkoušek 

V pátek 3. září se koná podzimní termín maturitních zkoušek. Jejich rozpis najdete zde.  

 

 

Začátek školního roku 2010/2011 

Začínáme ve středu 1. září v 8.00, předpokládaný konec po 3. vyučovací hodině. 

 

 

Rodičovské schůzky  



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

 

 

Aktuální informace o školním stravování 

Konkrétní informace o školním stravování ve školním roce 2010/2011 naleznete zde. 

 

 

Rozpis dodatečných zkoušek 

Rozpis dodatečných zkoušek v srpnu naleznete zde. 

 

 

Změna názvu školy 

Od 1. 9. 2010 dochází ke změně názvu školy na podstatně přiléhavější a výstižnější "Střední škola knižní 
kultury, o.p.s.". Bližší informace ředitelky školy najdete zde. 

 

 

Školní stravování 

Školní stravování pro školní rok 2010/2011 je předběžně domluveno v jídelně Střední odborné školy 
stavební a zahradnické (konečná tramvají Spojovací), a to za stejnou nebo velmi podobnou cenu jako 
doposud. Tomu bude přizpůsoben rozvrh hodin. Konečná jednání proběhnou v posledním srpnovém týdnu. 

 


