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Letní prázdninový provoz 

Úřední hodiny přes prázdniny budou probíhat v kanceláři u M. Kulhánkové většinou od 9 - 13 hodin v 

těchto dnech: 2. a 3. 7., 16. - 20. 7. (18. a 19. 7. jsou úřední hodiny od 11.30 do 13 hodin), 30. 7. - 3. 8. 
a 27. - 31. 8. V případě, že škola bude zamčená, volejte na tel.: 605 773 176. Krásné prázdniny všem! 

 

 

Podzimní termín maturitní zkoušky 

Výpisy z přihlášek pro podzimní termín MZ jsou připraveny k převzetí u asistentky N. Mauleové ve čtvrtek 
28. června mezi 11. a 15. hodinou. Nemůžete-li se dostavit, dohodněte se se slečnou asistentkou e-
mailem na jiném termínu. 

 

 

Rozpis dodatečných zkoušek 

Rozpis dodatečných zkoušek, které se konají v srpnu, najdete zde.  

 

 

Vyúčtování z Poříčí 

Vyúčtování (případné přeplatky a nedoplatky) sportovního kurzu bude provedeno v září 2012 z důvodu 
opoždění fakturace ze strany správy sportovního areálu UK v Horním Poříčí.  

 

 

Pololetní vysvědčení 

V pátek 29. června v 8.00 budou předána vysvědčení za školní rok 2011/2012. 

 

 

Vrácení učebnic 

Poslední možnost, kdy lze vrátit učebnice, případně ztracené zaplatit, je v pátek 29. června. Učebnice je 
možné vracet ve sborovně u prof. Šebkové od 7.40.   

 

 

Důležité: šatní skříňky 

Žádáme všechny žáky (i dlouhodobě nepřítomné) či jejich zákonné zástupce, aby si 
ve vlastním zájmu přišli do konce školního roku vyklidit šatní skříňky a 
odevzdat klíček paní Kulhánkové. Po tomto datu budou skříňky demontovány a 
přemístěny z důvodu rekonstrukce šaten a věci ze skříněk budou vyhozeny. 

 

 

Maturitní protokoly 

Maturitní protokoly si můžete vyzvednout u asistentky Nikoly Mauleové v úterý 19. června a ve čtvrtek 21. 
června, vždy mezi 11. a 15. hodinou. Ti, kteří neuspěli, se zároveň přihlásí k podzimnímu termínu 
maturitní zkoušky. Poslední možnost přihlásit se k maturitní zkoušce v září je pondělí 25. června. 

 

 

Výlet do jižních Čech 

Třída K2 vyrazí od 26. do 28. června s prof. Krausem a Srovnalíkovou na putování po jižních Čechách s 
pestrou náplní: Dívčí kámen, Kleť, keltské oppidum, kravín v Brlohu, Rojšín ad. Další info v aktuálních 
změnách rozvrhu.  

 

 

Fata Morgana s K1 



Ve čtvrtek 28. června poplují studenti K1 s prof. Pavlištovou do Tróji, kde navštíví skleník Fata Morgana. 
Další info v aktuálních změnách rozvrhu. 

 

 

Výlet do Hvězdy 

Ve čtvrtek 28. června půjdou studenti K3 s prof. Trégnerovou na výlet do obory a letohrádku Hvězda. Další 

info v aktuálních změnách rozvrhu. 

 

 

Výstava fotografií Václava Havla atd. 

Ve středu 27. června zajdou studenti K3 s prof. Trégnerovou na výstavu fotografií Václava Havla na 
Staroměstké radnici a půjdou pak na exkurzi do knihkupectví Globe a Shakespeare a synové. Další info v 
aktuálních změnách rozvrhu. 

 

 

Výlet do Divoké Šárky 

Ve středu 27. června půjdou studenti K1 s prof. Mrázovou na výlet do Divoké Šárky s piknikem. Další info 
v aktuálních změnách rozvrhu. 

 

 

Výlet do Prokopského údolí 

V úterý 26. června půjdou studenti K3 s prof. Trégnerovou na výlet do Prokopského údolí. Další info v 
aktuálních změnách rozvrhu. 

 

 

Exkurze do Muzea čokolády 

V úterý 26. června půjdou studenti K1 s prof. Mrázovou na exkurzi do Muzea čokolády a projdou se i po 
židovském městě. Další info v aktuálních změnách rozvrhu. 

 

 

Opravný termín souborných zkoušek 

Ve středu 20. června se od 13 hodin koná v jazykové učebně opravný termín souborných zkoušek z ČL a 
SL. Další info prof. Mrázová.  

 

 

Sportovní kurz v Horním Poříčí 

Od 10. do 16. června bude část studentů K1 - K3 na sportovním kurzu v Horním Poříčí. Další info 
najdete zde. 

 

 

Výstava: Jakub Schikaneder 

V pátek 15. června zajdou studenti K1 a K2 s prof. Trégnerovou a Krausem na výstavu obrazů Jakuba 
Schikanedera ve Valdštejnské jízdárně. Další info najdete v aktuálních změnách rozvrhu. 

 

 

Exkurze do Národního technického muzea 

V úterý 12. června půjdou studenti K1 s prof. Krausem na odbornou exkurzi do Národního technického 
muzea do expozice tiskařství. Další info naleznete v aktuálních změnách rozvrhu. 

 

 

Exkurze do Národního památníku hrdinů heydrichiády 

V úterý 12. června vyrazí studenti K3 s prof. Trégnerovou na výstavu Atentát na Heydricha - 70 příběhů 
paměti národa. Další info naleznete v aktuálních změnách rozvrhu. 

 



 

Slavnostní předání maturitních vysvědčení 

Slavnostní předání maturitních vysvědčení a protokolů proběhne v pátek 8. června v 11.30 v jazykové 
učebně.  

 

 

Výsledky písemných prací 

V písemných pracích z českého, anglického a německého jazyka uspěli všichni studenti. Gratulujeme!  

 

 

Ústní maturitní zkoušky 

Slavnostní zahájení maturitních zkoušek proběhne v pondělí 28. května v 7.50 v jazykové učebně. Účast je 
pro všechny maturanty povinná. Rozpis zkoušek najdete zde.    

 

 

Exkurze po pražských památkách 

V úterý 29. května vyrazí studenti K2 a K3 s prof. Mrázovou a Trégnerovou za renesančními a barokními 
památkami pražskými. Další info naleznete v aktuálních změnách rozvrhu. 

 

 

Kino Aero 

V pondělí 28. května půjdou studenti K1 - K3 na filmové představení Die Welle do kina Aero. Sraz v 10.40 
před kinem. Další info se dozvíte v aktuálních změnách rozvrhu.   

 

 

SŠKK na Facebooku 

Od dubna najdete naši školu také na stránkách Facebooku, odkaz na stránku 

je http://www.facebook.com/StredniSkolaKnizniKultury.   

 

 

Výsledky didaktických testů pro maturanty 

V didaktických testech z českého, anglického a německého jazyka uspěli všichni studenti. Gratulujeme! 
Výsledky z písemných prací budou známy později. V následujících dnech pošleme podrobnější zprávu o 
výsledcích na vaše e-mailové adresy.   

 

 

Rozpis služeb na veletrh Svět knihy 

Rozpis služeb na veletrhu Svět knihy naleznete zde.  

 

 

2. kolo přijímacího řízení 

Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení. Ke dni 7. května zbývá ještě 5 neobsazených míst.    

 

 

Fotografování tříd 

V úterý 22. května se během dopoledne fotíme.  

 

 

Exkurze na veletrh 

V pátek 18. května půjde část studentů K1 a K2 na knižní veletrh Svět knihy v doprovodu prof. Trégnerové 
a Krause. Další info naleznete v aktuálních změnách rozvrhu. 

 



 

Výstava Rembrandt & co. 

Ve čvrtek 17. května vyrazí studenti K2 a K3 s prof. Mrázovou na výstavu Rembrandt & co. ve 
Šternberském paláci. Vstupné 20 Kč. Další info naleznete v aktuálních změnách rozvrhu. 

 

 

Veletrh Svět knihy 

Od čtvrtka 17. května do neděle 20. května se na holešovickém Výstavišti koná knižní veletrh a literární 
festival Svět knihy. Naše škola tu má tradičně svůj stánek a mnozí studenti pomáhají při organizaci této 
akce.    

 

 

Exkurze do nakladatelství 

V úterý 15. května se vydají studenti K1 s prof. Krausem na další odbornou exkurzi, tentokrát do 

nakladatelství Albatros. Další info v aktuálních změnách rozvrhu. 

 

 

Informace pro přijaté uchazeče 

"Smlouvu o zajištění výuky" přijatých uchazečů je možné podepsat v kanceláři školy v termínech 24. 
května a 14. června vždy od 8 do 16 hodin. Zároveň se skládá zápisné 1100 Kč.   

 

 

Souborné zkoušky z ČL a SL 

Rozpis souborných zkoušek z České a Světové literatury najdete zde.   

 

 

Státní svátek 

V úterý 8. května je státní svátek.  

 

 

Odborná praxe studentů 2. ročníku 

Od středy 2. května do pátku 11. května jsou studenti K2 na odborné praxi v knihkupectvích, 
antikvariátech, nakladatelstvích a knihovnách. 

 

 

Návštěva Břevnovského kláštera a Bílé Hory 

Ve čtvrtek 3. května si prohlédnou studenti K1 za doprovodu prof. Šebkové Břevnovský klášter (vstupné 
50 Kč) a exkurzi zakončí u mohyly bitvy na Bílé Hoře. Další info v aktuálních změnách rozvrhu. 

 

 

Výstava "Nejkrásnější česká kniha roku 2011" 

Ve středu 2. května se vypraví studenti K1 s prof. Mrázovou na výstavu "Nejkrásnější kniha roku 2011" do 
Památníku národního písemnictví. Vstupné 15 Kč. Další info v aktuálních změnách rozvrhu. 

 

 

Ředitelské volno a státní svátek 

V pondělí 30. dubna je ředitelské volno a v úterý 1. května státní svátek. Setkáme se opět ve středu 2. 

května.  

 

 

Klub mladých diváků 

Ve čtvrtek 19. dubna uvidí část členů KMD představení "Zázrak v černém domě" v divadle Na zábradlí. 
Začátek v 19.00. 

 



 

Anglické představení 

Ve čtvrtek 19. dubna půjdou studenti K3 na anglické představení "Slapstick" podle K. Vonegutta do DDM 
Ulita. Další info v aktuálních změnách rozvrhu. 

 

 

Beseda se Z. Fekarem 

V úterý 17. dubna budou studenti K2 besedovat se Z. Fekarem na téma "Management a marketing". Další 
info najdete v aktuálních změnách rozvrhu. 

 

 

Klub mladých diváků 

V pondělí 16. dubna půjde část členů KMD na představení "Černá díra" do Dejvického divadla. Začátek v 
19.30. 

 

 

Přednáška R. Pazderského 

V pondělí 16. dubna přijde do K4 v rámci dějepisu přednášet Roman Pazderský na téma "Historie a 
dějepisectví na prahu druhého tisíciletí". Další info najdete v aktuálních změnách rozvrhu. 

 

 

Vracení přeplatku z exkurze v Lipsku 

Žákům, kteří se zúčastnili exkurze v Lipsku, bude po velikonočních prázdninách vyplacen přeplatek ve výši 
644 Kč. Vyplácet jej bude pí. Kulhánková v hotovosti žákům oproti podpisu.   

 

 

Beseda o Texasu 

Ve čtvrtek 12. dubna k nám zavítá Jan Jarý, který bude se studenty K3 besedovat o Texasu. Další info 
najdete v aktuálních změnách rozvrhu. 

 

 

Exkurze na Vyšší odbornou školu publicistiky 

Ve středu 11. dubna navštíví studenti K4 s prof. Fekarem Vyšší odbornou školu publicistiky v Opatovické 
18. Další info v aktuálních změnách rozvrhu. 

 

 

Velikonoční prázdniny 

Od čtvrtka 5. dubna do pondělí 9. dubna jsou velikonoční prázdniny.  

 

 

Exkurze do archivu 

V úterý 3. dubna půjdou studenti K1 s prof. Krausem na odbornou exkurzi do Archivu hl. města 
Prahy. Další info v aktuálních změnách rozvrhu. 

 

 

Rodičovské schůzky  

V pondělí 2. dubna v 17 hodin se konají rodičovské schůzky. První část schůzek proběhne v kmenových 

učebnách s třídními profesory. Informace o prospěchu v jednotlivých předmětech budou následně podávat 
příslušní profesoři v označených učebnách a kancelářích. 

 

 

Den knihy 



Ve čtvrtek 29. března se opět koná Den knihy, který má nabitý program: divadelní představení, antikvariát 
s občerstvením, literární soutěž a kvíz, filmové projekce, beseda s bývalými absolventy tentokrát trochu 
jinak a také beseda se spisovatelem. Program celé akce najdete zde.    

 

 

Literární soutěž 

V rámci Dne knihy, který se bude konat 29. března, vyhlašujeme literární 
soutěž. Zájemci najdou bližší informace zde.   

 

 

Exkurze do Městské knihovny 

Studenti K1 vyrazí s prof. Mrázovou v úterý 20. března na exkurzi do Městské knihovny na Mariánském 
náměstí. Další info v aktuálních změnách rozvrhu. 

 

 

Veletrh fiktivních firem 

V úterý 20. března se studenti K2 zúčastní za doprovodu prof. Krause veletrhu fiktivních firem na 
Výstavišti. Naši školu reprezentuje nejen firma Valhala. Veletrh končí ve čtvrtek 22. března. Další info 

naleznete v aktuálních změnách rozvrhu.  

 

 

Jeden svět III. 

V pátek 16. března uvidí studenti K4 s třídní profesorkou Zaviačičovou film "Nedáme se umlčet". Další 
info v aktuálních změnách rozvrhu.   

 

 

Klub mladých diváků 

Ve čtvrtek 15. března uvidí členové KMD představení Carmen v Karlínském divadle. začátek v 19.00. 

 

 

Exkurze do Lipska 

Od čtvrtka 15. do pátku 16. března budou někteří studenti na exkurzi v Lipsku, kde navštíví za doprovodu 
prof. Krause a prof. Pavlištové tamní knižní veletrh. 

 

 

Svět knihy 

V úterý 13. března se uskuteční tradiční setkání s PhDr. Danou Kalinovou, ředitelkou veletrhu Svět knihy. 
Schůzka proběhne v 10 hodin v jazykové učebně a je určena všem zájemcům o praxi na tomto veletrhu, 

který se koná 17. - 20. května.   

 

 

Jeden svět II. 

V pátek 9. března půjdou studenti K2 s třídním profesorem Krausem na film "Kdo zabil Natašu?". Další info 
naleznete v aktuálních změnách rozvrhu.   

 

 

Jeden svět I. 

Tento a příští týden je ve znamení filmových projekcí v rámci festivalu Jeden svět. Ve středu 7. března 
uvidí studenti K1 film "Holky v ringu" a tentýž den studenti K3 uvidí projekci filmu "Kdo zabil 
Natašu?". Další info naleznete v aktuálních změnách rozvrhu.  

 

http://www.sskk.cz/article.php?cid=0&id=251
http://www.sskk.cz/article.php?cid=0&id=251


 

Beseda v rámci Managementu 

Ve středu 7. března se studenti K4 v rámci předmětu Management seznámí s guerillovým marketingem. 
Příklady z praxe nás provede Jakub Turek, šéfredaktor magazínu Horydoly.cz.  

 

 

Návštěva poslanecké sněmovny 

Studenti K2 půjdou v úterý 6. března na exkurzi do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Pedagogický 
dohled prof. Kraus. Další info v aktuálních změnách rozvrhu. 

 

 

The Lord of the Flies 

V pátek 2. března navštíví studenti K1 a K2 tento rok již podruhé DDM Ulita a uvidí tam anglické 
představení "Lord of the Flies" (Pán much, bestseller W. Goldinga) v podání studentů střední  školy z 

Moravy. Další info ve změnách rozvrhu. 

 

 

Pražské věže 

Studenti K2 půjdou ve středu 29. února na exkurzi po pražských věžích. Pedagogický dohled a bližší info 
prof. Mrázová. Další info v aktuálních změnách rozvrhu. 

 

 

Pozvání na maturitní ples  

Srdečně zveme rodiče, studenty, učitele a absolventy na maturitní ples 4. 
ročníku třídní profesorky V. Zaviačičové, kde budou zároveň 
imatrikulováni studenti 1. ročníku prof. M. Mrázové. Vstupenky v ceně 
200 Kč je možné zakoupit ve škole u M. Kulhánkové. Ples se uskuteční v 
pátek 24. února od 18 v hotelu Belvedere na Letné, v ulici Milady 
Horákové 19. 

 

 

Uchazečům o studium 

Informace o tom, jak postupovat, jestliže se hlásíte na naši školu, naleznete zde. 

 

 

Exkurze do Národní knihovny 

Studenti K1 navštíví v úterý 21. února s prof. Krausem Národní knihovnu. Další info v aktuálních změnách 
rozvrhu. 

 

 

Představení v Městské knihovně 

Studenti K3 půjdou ve středu 15. února za doprovodu prof. Zaviačičové na komponovaný pořad "Umění 
milovat život" do Městské knihovny. Další info v aktuálních změnách rozvrhu.   

 

 

Filmšejk v Aeru 

Nový interaktivní filmový klub Filmšejk je v plném proudu i v roce 2012 a patří mu v kině Aero středy od 
17.30 hod. 22. února můžete zajít na film V. Pancíře Sestra, inspirovaný románem J. Topola, a 29. 
února na Rozmarné léto, přičemž hostem této projekce bude filmový kritik a publicista Vojtěch Rynda. 
Vstupné činí 30 Kč.  

 

 

Komisionální zkoušky v únoru 

Rozpis dodatečných zkoušek z 1. pololetí naleznete zde.   

 

http://www.sskk.cz/article.php?cid=0&id=249
http://www.sskk.cz/article.php?cid=0&id=249


 

Jarní prázdniny 

Od pondělí 6. února do pátku 10. února máme mrazivé jarní prázdniny. Ve škole se setkáme opět v 
pondělí 13. února.  

 

 

Pololetní prázdniny 

V pátek 3. února jsou pololetní prázdniny.  

 

 

Pololetní vysvědčení 

V úterý 31. ledna dostanou studenti 2. vyučovací hodinu výpis z pololetního vysvědčení. 

 

 

Divadelní představení KMD 

V sobotu 28. ledna půjdeme v rámci Klubu mladých diváků do Divadla v Dlouhé na představení "Souborné 
dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách". Začátek v 19.00. 

 

 

Vyúčtování lyžařského a turistického kurzu 

Účastníkům lyžařského a turistického kurzu bude vrácen přeplatek ve výši 279 Kč. Částka bude vyplacena 
žákům v hotovosti oproti podpisu v kanceláři školy od 26. 1. 2012. u M. Kulhánkové.   

 

 

Workshop o kulturách 

Ve čtvrtek 26. ledna se studenti K2 a K3 zúčastní workshopu na téma "Kultura, kulturní identita a střety 
kultur", který pořádá organizace AFS. Další info v aktuálních změnách rozvrhu.  

 

 

Exkurze do knihovny ve Strahovském klášteře 

Studenti K1 se vypraví v úterý 24. ledna s prof. Krausem na odbornou exkurzi do knihovny Strahovského 
kláštera. Další info v aktuálních změnách rozvrhu. 

 

 

Beseda o změnách klimatu 

V úterý 24. ledna přijdou debatovat se studenty K2 odborníci z organizace Greenpeace na téma "Změna 
klimatu a my". Další info v aktuálních změnách rozvrhu.  

 

 

Fotky  a reportáž z lyžařského kurzu 

Fotky z lyžařského kurzu, který se uskutečnil od 2. do 7. ledna na Špičáku v Železné Rudě, 
najdete zde. Chcete-li se dozvědět podrobněji, jaké výlety podnikalo pěší družstvo a co se dělo 
večer, přečtěte si reportáž z pera jednoho ze členů pěšího družstva zde.  

 

 

Veletrh vysokých škol 

Studenti K3 půjdou ve čtvrtek 12. ledna za doprovodu prof. Mrázové na veletrh vysokých škol. Další info v 

aktuálních změnách rozvrhu. 

 

 

Odborná exkurze do knihovny 

Studenti K1 navštíví v úterý 10. ledna s prof. Krausem Národní technickou knihovnu. Další info v 
aktuálních změnách rozvrhu. 

 



 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

V pondělí 9. ledna 2012 se od 13 do 18 hodin koná den otevřených dveří. Všichni zájemci o studium na 
naší škole i jejich rodiče jsou srdečně vítáni! Od vrátnice Vás navedou šipky a pak už na Vás budou čekat 
naši studenti a učitelé v 1. patře. 

 

 

Přednáška "Antisemitismus a holocaust" 

Ve čtvrtek 5. ledna vyslechnou ve škole studenti K3 a K4 přednášku na téma "Antisemitismus a 
holocaust". Další info v aktuálních změnách rozvrhu.  

 

 

Lyžařský a turistický kurz 

Od pondělí 2. do soboty 7. ledna pojedou studenti K1 a několik studentů z ostatních ročníků na lyžařsko-

turistický kurz do Železné Rudy - na Špičák. Další podrobnosti o akci naleznete zde.    

 

 

Vyúčtování exkurze 

Vyúčtování exkurze do Norimberka bude z důvodu praxe a vánočních prázdnin provedeno začátkem ledna 
2012. Žákům bude vrácen přeplatek hotově, proti podpisu. (M. Kulhánková)   

 

 

Vánoční prázdniny 

Od pátku 23. prosince do pondělí 2. ledna jsou vánoční prázdniny.  

 

 

Info pro maturanty II. 

Dostavte se do kanceláře školy ke kontrole přihlášek k MZ a podpisu protokolu v pondělí 19. 12. od 8.30 
do 15.30, nebo ve středu 21. 12. od 9.00 do 14.00. Účast všech nutná! 

 

 

Info pro maturanty I. 

Odevzdané přihlášky k MZ stále nejsou kompletní. S podpisem protokolů proto předběžně počítejte na 
začátku příštího týdne. 

 

 

Videoklip Kniha knih (Mr. Čti-Wo) 

Všem knihomolům doporučujeme podívat se na videoklip skupiny Nightwork zde. 

 

 

Výsledky maturitní zkoušky 

V loňském školním roce proběhly poprvé státní maturity. Výsledky společné části maturitní zkoušky si 
můžete přečíst zde. 

 

 

Předvánoční praxe 

Od pátku 9. prosince do čtvrtka 22. prosince probíhá odborná praxe všech tříd v knihkupectvích, 

nakladatelstvích a knihovnách.  

 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

V pondělí 28. listopadu od 13 do 18 hodin se koná den otevřených dveří. Všichni zájemci o studium na naší 
škole i jejich rodiče jsou srdečně vítáni! Od vrátnice Vás navedou šipky a pak už na Vás budou čekat naši 
studenti a učitelé v 1. patře. 



 

 

Filmšejk v Aeru 

Ve středu 30. listopadu v 17 hodin máte možnost zajít na projekci filmu "René" do kina Aero. Přítomna 
bude i režisérka H. Třeštíková. Filmšejk je nový interaktivní projekt kina Aero, který nahradil filmový klub. 
Potřebujete 30 Kč a potvrzení, že jste student (index, ISIC atd.). 

 

 

Výlet do Norimberka 

V úterý 29. listopadu vyrazíme autobusem do Norimberka na předvánoční trhy. Další info v aktuálních 
změnách rozvrhu. 

 

 

Výstava "Umění starého světa" 

V úterý 29. listopadu půjdou studenti K2, kteří nejedou do Norimberka, v doprovodu prof. Mrázové na 
výstavu "Umění starého světa" v paláci Kinských na Staroměstském náměstí. Další info najdete v 

aktuálních změnách rozvrhu. 

 

 

Výstava ve Valdštejnské jízdárně 

V úterý 29. listopadu půjdou studenti K3, kteří nejedou do Norimberka, na výstavu "Joža Uprka - Evropan 
slováckého venkova" a pak se projdou po Starém Městě za doprovodu prof. Trégnerová. Další info najdete 
v aktuálních změnách rozvrhu. 

 

 

Návštěva muzea v Roztokách u Prahy 

V úterý 29. listopadu pojedou studenti K4, kteří nejedou do Norimberka, do Středočeského muzea v 
Roztokách. Navštíví tu výstavy "První dámy - osud, poslání, úděl" a  "Dárek z pouti - pouťové a poutní 
umění". Následovat bude vycházka po stopách Zdenky Braunnerové. Pedagogický dohled prof. 
Zaviačičová. Další info naleznete v aktuálních změnách rozvrhu.  

 

 

Zasedání školské rady 

V pondělí 28. listopadu svolává ředitelka školy první zasedání nově zvolené školské rady. Setkání se 
uskuteční v 16.05 v jazykové učebně.    

 

 

Beseda v rámci managementu 

V pondělí 28. listopadu se v K4 uskuteční beseda v rámci předmětu Management s Jiřím Hiemerem, 
marketingovým a produktovým ředitelem společnosti Internet Info.  

 

 

Schola Pragensis 

Ve čtvrtek 24. 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.    

 

 

 Státní svátek a ředitelské volno 

Ve čtvrtek 17. listopadu je státní svátek a v pátek 18. listopadu máme ředitelské volno.  

 

 

Příběhy bezpráví 

V úterý 15. listopadu se naše škola opět zapojí do projektu "Příběhy bezpráví", v jehož rámci studenti K3 a 
K4 uvidí vybranou filmovou projekci a přijde s nimi besedovat host, který je zatím držen v utajení.  



 

 

Odborná exkurze do antikvariátu 

Studenti K1 navštíví v úterý 15. listopadu s prof. Krausem antikvariát a galerii Ztichlá klika. Další info v 
aktuálních změnách rozvrhu. 

 

 

Beseda se sportovním redaktorem 

V úterý 15. listopadu se ve třídě K2 uskuteční beseda se sportovním redaktorem ČT Jiřím Kalembou.  

 

 

Rodičovské schůzky  

V pondělí 14. listopadu v 17 hodin se konají rodičovské schůzky. První část schůzek proběhne v 
kmenových učebnách s třídními profesory. Informace o prospěchu v jednotlivých předmětech budou 
následně podávat příslušní profesoři v označených učebnách a kancelářích. 

 

 

Volby do školské rady 

V pondělí 14. listopadu se konají volby do školské rady. Bude se volit ze zletilých studentů a zákonných 
zástupců nezletilých studentů. Chcete-li mít vliv na chod školy, kandidujte! Bližší info u ředitelky školy. 
Volební řád najdete zde. 

 

 

Přednáška R. Pazderského 

V pondělí 14. listopadu vystoupí ve třídě K4 bývalý student naší školy Roman Pazderský s přednáškou 
"Komunismus a nacismus, možnosti a meze srovnání".  

 

 

Listopadová akademie 

Ve čtvrtek 10. listopadu se koná od 10 hodin školní akademie v DDM Ulita. Zváni jsou nejen učitelé, ale i 
rodiče. Další info o organizaci dne v aktuálních změnách rozvrhu.  

 

 

Divadelní představení KMD 

Ve středu 9. listopadu půjdou někteří studenti v rámci Klubu mladých diváků do divadla Viola na 
představení "Poslední fejeton", inspirované dílem K. Čapka. 

 

 

Odborná exkurze do tiskárny a DTP studia 

Studenti K1 se půjdou v úterý 1. listopadu podívat s prof. Krausem do tiskárny a DTP studia Princo. Další 
info v aktuálních změnách rozvrhu. 

 

 

Podzimní prázdniny a státní svátek 

Podzimní prázdniny začínají ve středu 26. října a včetně státního svátku v pátek 28. října tak následují tři 
volné dny.  

 

 

Exkurze do Národopisného muzea 

Studenti K3 půjdou v úterý 25. října s prof. Trégnerovou na exkurzi do Národopisného muzea. Vstupné 30 
Kč. Další info v aktuálních změnách rozvrhu. 

 



 

Druhá schůzka k listopadové akademii 

V úterý 25. října se koná další přípravná schůzka k listopadové akademii. Setkáme se v 9.40 v jazykové 
učebně. Připravte si písemně název vašeho představení, jeho délku a jména účinkujících. 

 

 

Filmová projekce 

Ve čtvrtek 20. října uvidí studenti K1, K2 a část studentů K4 film "Goethe" v kině Lucerna. 

 

 

Divadelní představení David Copperfield 

Ve čtvrtek 20. října půjdou studenti K3 a K4 do Salesiánského divadla na představení David Copperfield, 
které uvádí britská divadelní společnost TNT theatre. 

 

 

Přednáška Josefa Klímy 

Ve středu 19. října se studenti K3 a K4 za pedagogického doprovodu prof. Trégnerové a Mrázové zúčastní 
přednášky Josefa Klímy na téma "Zločin kolem nás". Akce proběhne v Divadle U Hasičů, sraz v 8.15 na 
náměstí Míru před kostelem sv. Ludmily.  

 

 

Odborná exkurze do tiskárny 

Studenti K1 s prof. Krausem navštíví v rámci odborných exkurzí v úterý 18. října tiskárnu Europrint. Sraz v 
8.30 nas tanici metra B Anděl před McDonald´s. 

 

 

Foto z Vědy v ulicích 

První fotky z akcí tohoto školního roku jsou konečně tu. Tentokrát najdete ve fotogalerii studenty K3 a 
prof. Mrázovou, kteří se 20. září účastnili interaktivní výstavy Věda v ulicích.  

 

 

Debata Naše korupce 

V pátek 14. října se vybraní zájemci z tříd K3 a K4 účastní debaty Naše korupce se zástupci hlavních 
politických stran. Debatu pořádá společnost Člověk v tísni ve spolupráci s Nadací Forum 2000.  

 

 

Klub mladých diváků začíná 

Ve středu 12. října půjde část studentů, kteří si v tomto školním roce předplatili KMD, na představení 
Šunen Romale v divadle Viola. Začátek ve 20 hodin. 

 

 

Dominofest 2011 

Ve středu 14. října půjdou studenti K1 a K2 na představení Romeo a Julie v rámci festivalu Dominofest 
2011. Vstupné 60 Kč vyberou pokladníci třídy. Další info v aktuálních změnách rozvrhu. 

 

 

Exkurze do sběrného dvora 

Ve čtvrtek 6. října navštíví studenti K1 s prof. Krejčím sběrný dvůr v Libni. Další info naleznete v 
aktuálních změnách rozvrhu.  

 

 

Exkurze do čističky odpadních vod 

V úterý 4. října se vypraví studenti K2 s prof. Krausem do čističky odpadních vod v Bubenči. Další info 
naleznete v aktuálních změnách rozvrhu.  



 

 

Odborná exkurze 

V úterý 4. října se vydají studenti K1 s prof. Krausem do knihkupectví Letná. Další info naleznete v 
aktuálních změnách rozvrhu.  

 

 

Výstava v Náprstkově muzeu 

Ve čtvrtek 29. září navštíví studenti K1 s prof. Krýžovou výstavu Egyptské mumie v Náprstkově 
muzeu. Další info naleznete v aktuálních změnách rozvrhu. 

 

 

Státní svátek 

Ve středu 28. září nejdeme do školy, neboť v tento den je státní svátek.  

 

 

Ekologická exkurze 

V úterý 27. září půjdou studenti K2 s prof. Krausem na exkurzi do sběrného dvora a třídírn papíru v 
Libni. Další info najdete v aktuálních změnách rozvrhu.  

 

 

Věda v ulicích 

V úterý 20. září vyrazí do Dejvic studenti K3 s prof. Mrázovou vyzkoušet "Vědu v ulicích", což je akce 
konaná pod záštitou vysokých škol ČVUT a VŠCHT. Další info naleznete v aktuálních změnách rozvrhu.  

 

 

Odborná exkurze do knihkupectví  

V úterý 20. září se vydají studenti K1 s prof. Krausem na odbornou exkurzi do knihkupectví Neoluxor a 

Samsa. Další info naleznete v aktuálních změnách rozvrhu.  

 

 

Podzimní termín maturitní zkoušky 

Rozpis podzimního termínu ústní části maturitní zkoušky naleznete zde. Harmonogram najdete v pdf 
souboru pod názvem "Ústní maturitní zkoušky třídy K4 podzim 2011". 

 

 

Exkurze na Polabský knižní veletrh  

Ve čtvrtek 8. září zavítají tradičně studenti 1. ročníku na Polabský knižní veletrh v Lysé nad Labem a 
zároveň navštíví Muzeum Bedřicha Hrozného.  

 
 


