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Mezinárodní projekt Comenius začíná 

Od září 2013 do roku 2015 se naše škola účastní projektu evropských škol Comenius na téma "Voda". 

Další informace se dozvíte zde. 

 

 

Srpnový provoz školy 

Od pondělí 19. srpna zastihnete vedení školy a interní vyučující vždy mezi 9. a 14. hodinou na nové adrese 
školy Perunova 6. Ve stejném čase funguje i kancelář školy. 

 

 

Letní prázdniny 

V souvislosti se stěhováním školy na novou adresu nebudou přes prázdniny fungovat pevné telefonní 
linky. Používejte, prosím, e-mailovou komunikaci. Krásné prázdniny Vám všem a setkáme se opět v 
pondělí 2. září.  

 

 

Komisionální zkoušky v srpnu a září 

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

 

 

Stěhování naší školy 

Podrobné informace o změně adresy naší školy naleznete zde. 

 

 

Druhé kolo přijímacího řízení 

Ředitelka školy vyhlašuje druhé průběžné kolo přijímacího řízení do prvního ročníku naší školy pro školní 
rok 2013/2014. Zbývá ještě několik volných míst. Vyplněnou přihlášku zašlete poštou, popř. ji osobně 
přineste do kanceláře školy. 

 

 

Podepisování smluv o zajištění výuky 

"Smlouvu o zajištění výuky" je možné podepsat uchazečem a jedním ze zákonných zástupců v kanceláři 
školy u paní zástupkyně Kulhánkové dne 27. května od 10 do 16 hodin. Při podpisu smlouvy se skládá 
zápisné ve výši 1100 Kč. Znění smlouvy naleznete k prostudování zde (v souboru pdf dole). V případě, že 
se sejde více uchazečů ve stejném čase, je možné, že bude potřeba určitou dobu vyčkat. Děkujeme za 
pochopení. 

 

 

Maturantům 

Protokoly o předání výpisů z přihlášek k MZ si vyzvedněte ve čtvrtek mezi 9. - 15. hodinou u p. 
zástupkyně Kulhánkové. Tato povinnost je dána vyhláškou č. 177/2009. 

 

 

Poslední termín pro vyzvednutí maturitních protokolů 

Poslední termín pro vyzvednutí protokolů o výsledcích maturitních zkoušek je v pondělí 24. června mezi 9. 
a 14. hodinou ve sborovně u N. Mauleové. 

 

 

Vracení učebnic a klíčků od šatních skříněk 



V pondělí 24. června se vrací učebnice a další knihy, které jste si v tomto školním roce vypůjčili, a to ve 
sborovně u prof. Krýže. Dále se budou vracet klíčky od šatních skříněk v kanceláři M. Kulhánkové. 

 

 

Náhradní termín konzultačních hodin prof. Navrátilové 

Zrušené pondělní konzultace se přesouvají na čtvrtek 20. června od 15.15 - 16.00. 

 

 

Maturantům: protokoly o výsledcích společné části maturitní zkoušky 

Protokoly o výsledcích společné části maturitní zkoušky jsou ve škole připraveny k předání. Vyzvedněte si 
je proti podpisu u N. Mauleové ve středu 19. června od 9 do 14 hodin, popř. si s ní mailem/telefonicky 
dohodněte jiný termín. 

 

 

Poděkování PhDr. D. Kalinové  

Poděkování paní doktorky Dany Kalinové všem, kteří pomáhali s organizací veletrhu Svět knihy, si můžete 
přečíst zde. 

 

 

Harmonogram souborných zkoušek z české a světové literatury 

V úterý 18. června se konají pro studenty K3 souborné zkoušky z české literatury a v pátek 21. června ze 
světové literatury. Harmonogram zkoušek naleznete zde. 

 

 

Opravný termín maturitní zkoušky 

Přihlášky k náhradnímu/opravnému termínu maturitních zkoušek jsou připraveny k podepsání u N. 

Mauleové ve středu 12. června, čtvrtek 13. června nebo středu 19. června, vždy od 9 do 14 hodin. 

 

 

Ředitelské volno na konci školního roku 

Ředitelka školy vyhlašuje ředitelské volno na 26., 27. a 28. června. Důvodem je stěhování školy do nových 
prostor v Perunově ulici. Vysvědčení bude předáno v úterý 25. června v 8.00. 

 

 

Ředitelské volno 

Ředitelka školy vyhlašuje s ohledem na povodňovou situaci a doporučení Magistrátu hl. m. Prahy na 
pondělí 3. června ředitelské volno. Rozšiřte, prosím, tuto informaci mezi spolužáky. Pro studenty, kteří 
přijedou do školy, bude zajištěna náhradní výuka. 

 

 

Gratulace  

V květnu proběhl 11. ročník mezinárodní internetové soutěže INTERSTENO 2013 v psaní na klávesnici, 
kterého se zúčastnilo 1259 soutěžících v 16 jazycích. Za vzornou reprezentaci naší školy děkujeme F. 
Plzákovi, V. Holmanové, D. Štrbové, E. Humlové a K. Volrábové z K1. Františku, Vlaďce a Dominice 
gratulujeme ke skvělému umístění v kategorii 17 - 20 let. (M. Kulhánková) 

 
   

 

Exkurze do sběrného dvora 

V úterý 4. června se studenti K1 v rámci 3. a 4. vyučovací hodiny vydají s prof. Kočím na exkurzi do 
sběrného dvora Pod Šancemi 444/1, Praha 9-Vysočany. Přesun pěšmo na začátku 3. vyzčovací hodiny, 
návrat na 5. vyučovací hodinu. S sebou pevnou uzavřenou obuv.   

 
   



 

 Vědohraní 

V pondělí 3. června vyrazí K1 společně s prof. Kočím na Vědohraní pořádané Matematicko-fyzikální 
fakultou UK. Sraz ve 12.45 na schodech před SŠKK. Konec akce okolo 15.00 v Troji (zastávka MHD 
Kuchyňka). Návrat do školy se nekoná.  

 

 

Předání maturitního vysvědčení 

Slavnostní předání maturitních vysvědčení proběhne v pátek 31. května v 9.40 v jazykové učebně. 

 

 

Harmonogram 1. opravného termínu souborných zkoušek z cizích jazyků 

Ve středu 29. května a ve čtvrtek 30. května se koná 1. opravný termín souborné zkoušky z 
anglického/německého jazyka. Harmonogram písemné a ústní části naleznete zde. 

 

 

Beseda s Janem Kanzelsbergerem ml. 

V rámci předmětu Management a marketing ve středu 29. května navštíví školu Jan Kanzelsberger ml. 
Studentům přiblíží fungování velkého knihkupeckého řetězce jak z pohledu marketingového, tak 
personálního řízení. 

 

 

Zvláštní rozvrh v období maturit 

Od pondělí 20. května do pátku 24. května se konají ústní maturitní zkoušky, což se projeví i na rozvrhu 
hodin v ostatních ročnících. Zvláštní rozvrh naleznete zde. 

 

 

Beseda o reklamě 

Ve středu 22. května v rámci předmětu Management a marketing přijde přednášet a besedovat reklamní 
odborník Marek Prchal, držitel pěti ocenění Louskáček, který pracoval pro mnohé renomované podniky. 
Besedovat se studenty bude o tom, jak reklamní kampaně vznikají, co předchází tomu, než je vidíme v 
médiích, jak funguje reklamní agentura a komunikace s klientem. 

 

 

Veletrh Svět knihy 

Ve dnech 16. - 19. května se koná 19. mezinárodní veletrh a literární festival Svět knihy. Naši studenti se 
tradičně podílejí na jeho organizaci. Rozpis směn je zde. Poslední aktualizace rozpisu provedena 9. května. 

 

 

 

Změna termínu sportovního a turistického kurzu v Poříčí 

Z provozních důvodů (stěhování do nových prostor a z toho plynoucí zkrácení školního roku) se přesouvá 
termín kurzu v Poříčí na 3. - 8. září 2013. 

 

 

Uchazečům o studium 

S výsledky přijímacího řízení se můžete seznámit zde. Poštou jsou rozesílána - v souladu s platnou 
legislativou - jen rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. 
Zápisové lístky můžete poslat prostřednictvím České pošty, nebo odevzdat osobně v kanceláři školy u p. 
M. Kulhánkové od 22. dubna do 7. května vždy od 8.15 do 15.30 (v úterý 30. dubna, ve čtvrtek 2. května 
jen do 12.00 a v pátek 3. května jen do 14.00). Přijatým uchazečům blahopřejeme!  

 

 

Státní svátky 

ve středu 1. května a následující středu 8. května se konají státní svátky, a tak nejdeme do školy. 



 

 

Odborná praxe  

Od pondělí 29. dubna do pátku 10. května se studenti K2 a K3 nacházejí na souvislé odborné praxi v 
knihkupectvích, nakladatelstvích a knihovnách. 

 

 

SŠKK v tričku aneb Soutěž o návrh motivu na školní tričko 

SŠKK vyhlašuje soutěž o návrh motivu na školní tričko, které by mělo naši školu reprezentovat. Zúčastnit 
se mohou všichni studenti, svoje návrhy posílejte na mrazovam@seznam.cz. Soutěžní návrhy budou 
vystaveny na facebookové stránce školy, kde bude probíhat i hlasování. Plakát k soutěži najdete zde.  

 

 

 Den Země 

Ve čtvrtek 25. dubna se studenti K1, K2 a K3 zúčastní programu věnovanému Dni Země. Sraz v 9:00 před 
Výstavištěm Holešovice, u vyvýšeného panelu Planetária (zastávka tram. Výstaviště). Předpokládaný 

konec akce ve 14:00 v okolí Letné. S sebou sportovní oblečení a 30 Kč na vstupné. Za pořadatele prof. 
Kočí a prof. Komžáková.   

 
   

 

 Odborná exkurze do Knihovny Náprstkova muzea 

V úterý 16. dubna půjdou studenti K1 s paní ředitelkou do Knihovny Náprstkova muzea. Sraz v 8.45 na 
Jungmannově náměstí u pomníku J. Jungmanna (metro B, stanice Můstek). Další info v aktuálních 
změnách rozvrhu.  

 

 

Vyúčtování exkurze do Lipska 

Do pondělí 15. dubna prosíme o úhradu nedoplatků z vyúčtování zahraniční exkurze do Lipska. Platbu je 
možné provést v hotovosti v kanceláři školy. Zletilí studenti = 165 Kč, nezletilí = 125 Kč. Rozdíl vznikl 
vyšší cenou jízdného a stoupnutím kurzu eura proti původní kalkulaci. Děkujeme za pochopení. Martina 
Kulhánková, zástupce pro ekonom. záležitosti.  

 

 

Souborné zkoušky z cizích jazyků 

V pondělí 15. dubna se koná ústní část souborných zkoušek z cizích jazyků pro studenty 3. ročníku. Další 
info v aktuálních změnách rozvrhu.  

 

 

 Odborná exkurze do Archivu hl. města Prahy 

V úterý 9. dubna půjdou studenti K1 s paní ředitelkou a prof. Mrázovou do Archivu hl. města Prahy. Sraz v 
8.50 na stanici metra C Chodov, a to na zastávce autobusu 115 (bus odjíždí v 9.00!!).Další info v 

aktuálních změnách rozvrhu.  

 

 

Rodičovské schůzky  

V pondělí 8. 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. 

 

 

 Odborná exkurze do knihovny Národního muzea 

V úterý 2. dubna půjdou studenti K1 s paní ředitelkou do knihovny Národního muzea a zároveň navštíví 
tamní výstavu Monarchie. Vstupné 30 Kč. Další info v aktuálních změnách rozvrhu.  

 



 

Velikonoční prázdniny 

Velikonoční prázdniny začínají ve čtvrtek 28. března a ve škole se opět setkáme v úterý 2. dubna. 

 

 

Vyúčtování exkurze do Lipska 

Vyúčtování exkurze do Lipska bude provedeno po velikonočních prázdninách. Počítejte s menším 

doplatkem. Martina Kulhánková, zástupce pro ekonom. záležitosti.  

 

 

  Exkurze do Goethe institutu a výstava portréty spisovatelů 

V úterý 26. března půjdou studenti K1 (N2) na exkurzi do Goethe institutu a navštíví tam výstavu Portréty 
spisovatelů. Ped. dohled prof. Srovnalíková. Další info v aktuálních změnách rozvrhu.  

 

 

Beseda o Texasu s J. Jarým 

V úterý 26. března přijde po roce do školy pan J. Jarý besedovat se studenty K3 o zemi, ve které 
dlouhodobě žije. Další info v aktuálních změnách rozvrhu. 

 

 

  Veletrh fiktivních firem 

Ve čtvrtek 21. března půjdou studenti K2 s prof. Kolečkem na Veletrh fiktivních firem konajícím se na 
Výstavišti. Další info naleznete v aktuálních změnách rozvrhu.  

 

 

  Odborná exkurze do Národního technického muzea 

V úterý 19. března navštíví studenti K1 s paní ředitelkou Národní technické muzeum. Vstupné 50 Kč. 

Odchod ze školy po 1. vyučovací hodině.  

 

 

  Návštěva z Německa 

V úterý 19. března nás navštíví studenti a učitele ze Stuttgartu a zúčastní se několika vyučovacích hodin. 
Akci organizuje prof. Pavlištová.  

 

 

Exkurze na knižní veletrh v Lipsku 

Tento rok se opět vypravíme na knižní veletrh v Lipsku a zároveň navštívíme Drážďany. Akce, kterou 
prganizuje prof. Pavlištová, se uskuteční od 14. do 15. března. Případní zájemci najdou informace a 
přihlášku zde. 

 

 

Festival Jeden svět III. 

A do třetice v pondělí 11. března uvidí studenti K2 film Zakázané hlasy. Sraz v 9.15 před kinem Světozor. 
Vstupné 60 Kč. Ped. dohled prof. Pavlištová. 

 

 

Festival Jeden svět II. 

V pondělí 11. března půjdou studenti K1 a K3 na dokumentární film Na divokém severu. Sraz v 8.45 před 
kinem. Vstupné 60 Kč. Ped. dohled prof. Krýže a Mrázová. 

 

 

Festival Jeden svět I. 

Jaro už se blíží a s ním tradičně i návštěva filmových projekcí na festivalu Jeden svět pořádaném Člověkem 
v tísni. V pátek 8. března uvidí studenti K4 s prof. Mrázovou film Polibek od Putina v kině Atlas. Sraz v 
8.45 před kinem, pokladníci vyberou vystupné 60 Kč.  



 

 

Fotky z plesu 

Ve fotogalerii přibyly fotky z maturitního a imatrikulačního plesu. Najdete je zde. 

 

 

  Odborná exkurze do Městské knihovny 

V úterý 5. března navštíví studenti K1 s paní ředitelkou a N. Mauleovou už druhou knihovnu v tomto 

školním roce, tentokrát Městskou knihovnu na Mariánském náměstí. Sraz v 8.50 ve vestibulu stanice 
metra A Staroměstská.  

 

 

Beseda na téma "Energie - budoucnost lidstva" 

V úterý 26. února se studenti K1 zúčastní besedy pod záštitou ČEZu na téma "Energie - budoucnost 
lidstva". Další info v aktuálních změnách rozvrhu. 

 

 

Beseda na téma "Rakovina není náhoda" 

V úterý 26. února se studenti K2 zúčastní besedy pod záštitou ČEZu na téma "Rakovina není náhoda". 
Další info v aktuálních změnách rozvrhu. 

 

 

Přednáška "Komunismus versus nacismus" 

V pondělí 25. února přijde do třídy K4 R. Pazderský, který ve své přednášce bude hovořit na téma 
"Komunismus versus nacismus, možnosti a meze srovnání.". 

 

 

  Odborná exkurze do Národní technické knihovny 

V úterý 19. února půjdou studenti K1 s paní ředitelkou a prof. Krýže na exkurzi do Národní technické 
knihovny v Dejvicích. Další info naleznete v aktuálních změnách rozvrhu.  

 

 

Klub mladých diváků 

V pondělí 18. února uvidí členové Klubu mladých diváků představení Život Galileiho v Divadle Na zábradlí. 
Začátek v 19.00. 

 

 

Jarní prázdniny 

Ač zima ještě kraluje, my máme od 11. do 15. února jarní prázdniny. Ve škole se opět shledáme v pondělí 
18. února. 

 

 

Beseda na téma "Šikana, kriminalita, drogy - obrana a prevence" 

Ve čtvrtek 7. února půjdou studenti K2 a K3 za doprovodu prof. Trégnerové a Mrázové na besedu s plk. 
JUDr. M. Dočekalem, která se uskuteční v divadle U Hasičů. Vstupné 55 Kč. Další info v aktuálních 
změnách rozvrhu. 

 

 

Beseda na téma personalistika 

 Ve středu 6. února se uskuteční ve škole beseda pro studenty K3 a K4 s p. M. Chvojkovou, odbornicí na 
personalistiku, pracující pro firmu Gi Group Czech Republic. Ped. dohled prof. Fekar. Další info v aktuálních 
změnách rozvrhu. 

 



 

Pololetní prázdniny 

Pátek 1. února je volný den, protože jsou pololetní prázdniny. 

 

 

Pololetní vysvědčení 

Ve čtvrtek 31. ledna budou třídní učitelé předávat výpisy vysvědčení za 1. pololetí.  V K1, K2 a K4 na 

začátku 5. vyučovací hodiny a v K3 na začátku 3. vyučovací hodiny. 

 

 

  Odborná exkurze do Národní knihovny 

V úterý 29. ledna půjdou studenti K1 s paní ředitelkou na exkurzi do Národní knihovny. Vstupné 25 Kč. 
Další info naleznete v aktuálních změnách rozvrhu.  

 

 

Uzavírání klasifikace a absencí 

Pátek 25. ledna je posledním dnem, kdy je možné uzavřít klasifikaci za 1. pololetí  
a zároveň omluvit své absence. Pedagogická rada se koná v pondělí odpoledne dne 28. ledna.  

 

 

Klub mladých diváků 

V pátek 25. ledna se koná další představení Klubu mladých diváků, tentokrát od 20.00 ve Viole a uvidíme 
představení Století hitů. 

 

 

Exkurze do IQ parku v Liberci 

V pátek 25. ledna navštíví třída K1 společne s prof. Martinem Kočím IQpark v Liberci. Bližší informace a 

přihláška zde. 

 

 

  Exkurze na výstavu o J. Palachovi a do galerie hl. města Prahy  

V pátek 25. ledna navštíví studenti K1, kteří nejedou do Liberce, výstavu o Janu Palachovi, která se koná 
v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí a poté Mezinárodní výstavu streetartu a graffitti v 
galerii hl. města Prahy. Další info naleznete v aktuálních změnách rozvrhu.  

 

 

  Exkurze do Veletržního paláce 

V pátek 25. ledna se vypraví studenti K4 s prof. Trégnerovou do Veletržního paláce, kde je jednak stálá 
expozice umění 20. a 21. století a jednak se tu koná výstava Slovanská epopej A. Muchy. Další info 
naleznete v aktuálních změnách rozvrhu.  

 

 

Pozvání na maturitní ples  

Srdečně zveme rodiče, studenty, učitele a absolventy 
naší školy na maturitní ples 4. ročníku třídní profesorky 
V. Trégnerové, kde budou zároveň imatrikulováni 
studenti 1. ročníku prof. M. Krýže. Uskuteční se v 
pátek 8. února od 19 hodin v hotelu Belvedere na Letné, 
ulice Milady Horákové 19. Vstupenky v prodeji u paní 
zástupkyně Kulhánkové během přestávek a po vyučování. 

Studenti K4 si mohou kupovat vstupenky od 18. ledna, 
studenti K1 od 22. ledna a ostatní studenti od 24. ledna. Vstupenka k sezení 200Kč, k stání 150Kč (jen 
omezený počet pro přátele maturantů). Mějte, pokud možno, přesnou částku. 

 

 

Foto z akcí 



Ve fotogalerii přibyly fotky z předvánočních praxí 2012 i exkurze uskutečněné již v Novém roce. 

 

 

  Odborná exkurze do antikvariátu 

V úterý 15. ledna vyrazí studenti K1 s paní ředitelkou na exkurzi do Prvního podzemního antikvariátu.  

 

 

Vyúčtování exkurze do Vídně 

Vyúčtování exkurze do Vídně probíhá od úterý 8. ledna 2013. Žáci si vyzvednou přeplatky oproti podpisu 
(info o přeplatcích na žákovské nástěnce) v kanceláři školy v úředních hodinách u Martiny Kulhánkové. 

 

 

Výstava obrazů Františka Kupky 

V pátek 11. ledna se vypraví studenti K3 s prof. Mrázovou na výstavu "František Kupka: Cesta k Amorfě". 
Vstupné 20 Kč. Další info najdete v aktuálních změnách rozvrhu. 

 

 

  Exkurze Praha gotická 

V pátek 11. ledna půjdou studenti K2 s prof. Pavlištovou na exkurzi do Anežského kláštera. Vstupné 20 Kč. 
Další info v aktuálních změnách rozvrhu. 

 

 

 Odborná exkurze 

Ve čtvrtek 10. ledna vyrazí studenti K4 s paní ředitelkou do knihovmy Náprstkova muzea. Sraz v 8.25 na 
Betlémském náměstí. Další info v aktuálních změnách rozvrhu. 

 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

V pondělí 7. ledna se od 13 do 18 hodin koná druhý den Den otevřených dveří v totmto školním roce. 
Chcete-li se potkat se studenty i učiteli, podívat se na vybavení školy, zeptat se na to, co vás zajímá, nebo 
na chvíli nahlédnout přímo do hodin, jste vítáni. 

 

 

Fotky z Olympiády lidských práv 

Naši dva studenti z K3 a K4 se zúčastnili 22. listopadu 2012 finále 1. ročníku Olympiády lidských 
práv. Fotky z celé akce naleznete na stránkách www.olpcr.cz na jejich facebooku. 

 

 

Vánoční prázdniny 

Od soboty 22. prosince do středy 2. ledna jsou vánoční prázdniny. Ve škole se v roce 2013 setkáme ve 
čtvrtek 3. ledna. 

 

 

Odborná praxe  

Od pondělí 10. prosince do pátku 21.prosince probíhá odborná praxe studentů 1. až 4. ročníku v 
knihkupectvích, nakladatelstvích a knihovnách. 

 

 

Výsledky studentských prezidentských voleb 

Ve čtvrtek 6. prosince se ve škole konaly studentské prezidentské volby za poměrně vysoké účasti žáků 
všech čtyř ročníků. Jejich výsledky najdete zde. Fotky z voleb jsou tu.  

 



 

Předvánoční exkurze do Vídně 

V pátek 7. prosince se koná exkurze do Vídně. Odjezd z ulice Na Florenci (u knihkupectví Academia v 6.30); 
přijďte raději o 10 min dříve. Nezapomeňte drobné na vstupy (5,50 Euro). Vedoucí akce prof. Pavlištová, 
další ped. dohled ředitelka školy. Návrat do ulice Na Florenci okolo 22. hodiny. Fotky z akce najdete zde. 

 

 

  Exkurze 

V pátek 7. prosince se vydají studenti K3 s prof. Mrázovou na exkurzi po stopách architektury Prahy 
přelomu 19. a 20. století a navštíví výstavu Theodora Pištěka v Národní galerii. Další info v aktuálních 
změnách rozvrhu. 

 

 

Studentské prezidentské volby 

Ve čtvrtek 13. prosince se konají u nás ve škole studentské prezidentské volby. 

 

 

Přednáška o marketingu a sociálních médiích  

 Ve středu 5. prosince v rámci výuky Managementu studentům K4 přiblíží problematiku marketingu a 
sociálních médií Marián Nič, který působil jako content a product manager u mobilních operátorů, později 
vedl start-up a dnes působí v divizi Nová média v České televizi. 

 

 

Předvánoční setkání 

V pondělí 3. prosince všechny srdečně zve paní profesorka Zaviačičová do galerie Evy Jandejskové (Lidická 
22, kousek od Anděla), kde se uskuteční předvánoční setkání s trochou tradic, poezie a hudby. Vystoupí na 
něm studenti současní (z K1, K3 a K4) i bývalí, a nejen oni. Začátek v 18.18. 

 

 

 Odborná exkurze 

V úterý 27. listopadu se vypraví studenti K1 s paní ředitelkou na odbornou exkurzi do Knihkupectví Letná. 
Další info v aktuálních změnách rozvrhu. 

 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

V pondělí 26. listopadu se od 13 do 18 hodin koná Den otevřených dveří. Chcete-li se potkat se studenty i 
učiteli, podívat se na vybavení školy, zeptat se na to, co vás zajímá, nebo na chvíli nahlédnout přímo do 
hodin, jste vítáni. 

 

 

Zájezd do Anglie 

V úterý 27. listopadu o velké přestávce se setkají studenti, kteří mají zájem o zájezd do Anglie v tomto či 
příštím školním roce. Sraz v 9.40 v jazykové učebně s prof. Krýže. 

 

 

Olympiáda lidských práv 

Blahopřejeme Jiřímu Podivínovi (K3), který se v celostátním finále Olympiády lidských práv umístil na 4. - 
7. místě. Uznání si zaslouží i další účastník finále David Richter (K4). Do finále se probojovalo 35 studentů, 
celkový počet účastníků byl 480. 

 

 

Studenti píší Wikipedii 

Naši studenti se jako první studenti střední školy přidali k projektu "Studenti píší Wikipedii" - na jejich 
první příspěvky se můžete podívat v odkazu zde. 

 



 

Schola Pragensis 

Srdečně zveme všechny zájemce o studium na veletrh Schola Pragensis, který se koná 22. - 24. 11. v 
Kongresovém centru Praha, a to ve čtvrtek a pátek od 9 do 18 a v sobotu od 9 do 16 hodin. Těšíme se na 
vás ve čtvrtém patře ve stánku č. 420. 

 

 

Příběhy bezpráví 

V pondělí 19. listopadu k nám zavítá v rámci projektu Příběhy bezpráví Petr Placák a besedovat s ním 
budou studenti K3 a K4. Další info najdete v aktuálních změnách rozvrhu. 

 

 

Exkurze do Anglie  

Do pondělí 19. listopadu odevzdávejte prof. Krýže předběžné přihlášky na exkurzi do Anglie, která se dle 

zájmu uskuteční buď tento školní rok na jaře, nebo ve školním roce příštím. 

 

 

Beseda s redaktorem České televize  

Ve čtvrtek 15. listopadu se ve škole pro studenty K3 koná beseda s redaktorem ČT Jiřím Kalembou. Další 
info najdete v aktuálních změnách rozvrhu. 

 

 

Přednáška MUDr. J. Presla 

Ve čtvrtek 15. listopadu se studenti K1 a K2 vypraví na přednášku J. Presla "Návykové látky kolem nás" v 
Divadle U hasičů. Vstupné 55 Kč vyberou předem pokladníci tříd. Další info najdete v aktuálních změnách 
rozvrhu. 

 

 

Rodičovské schůzky  

V pondělí 12. 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. 

 

 

Listopadová akademie 

Ve čtvrtek 8. listopadu se koná od 10 hodin 6. ročník Listopadové školní akademie, na níž vystoupí 
studenti napříč všemi ročníky. Další info o organizaci dne v aktuálních změnách rozvrhu.  

 

 

Klub mladých diváků 

Ve středu 7. listopadu se koná další představení Klubu mladých diváků, tentokrát od 19.00 v Divadle v 
Dlouhé uvidíme Tři mušketýry. 

 

 

Schůzka k Listopadové akademii potřetí 

V úterý 23. října se koná 3. rozhodující schůzka studentů, kteří se chtějí zapojit do letošní Listopadové 
akademie. Sraz o velké přestávce, tj. v 9.40, v jazykovce. 

 

 

Klub mladých diváků 

V pondělí 22. října půjde část členů KMD na divadelní představení Věc Makropulos do Stavovského divadla. 
Začátek v 19.00. 

 



 

Odborná exkurze na knižní veletrh v Havlíčkově Brodě 

V pátek 19. října navštíví zájemci z řad K1 a K2 Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě. Další info 
naleznete v přihlášce zde.  

 

 

 Exkurze do památníku na Vítkově a Armádního muzea 

V pátek 19. října se ve škole konají senátní volby, a tak studenti K1 a K4 půjdou s prof. Trégnerovou a 
Krýže na prohlídku památníku na Vítkově, kde je instalovaná expozice Křižovatky československých dějin, 
a pak navštíví Armádní muzeum. Další info v aktuálních změnách rozvrhu. 

 

 

Film Největší přání 3 

V pátek 12. října uvidíme dokumentární film Olgy Špátové Největší přání a zúčastníme se besedy s 

režisérkou. Vstupné 60 Kč vybírají pokladníci tříd. Další info naleznete v aktuálním rozvrhu.   

 

 

Exkurze do Paříže  

V neděli 7. října jede část studentů SŠKK na exkurzi do Paříže s prof. Mrázovou a prof. Krýže. Sraz 
nejpozději v 15.45 v ulici Na Florenci u Masarykova nádraží, naproti knihkupectví Akademia. Návrat ve 
čtvrtek 11. října v odpoledních hodinách. 

 

 

Schůzka k Listopadové akademii podruhé 

V pátek 5. října se setkají o velké přestávce, tj. v 9.40, v jazykovce studenti, kteří se chtějí aktivně zapojit 
do Listopadové akademie. 

 

 

Olympiáda lidských práv 

V pátek 5. října se zúčastní zájemci z 1. - 4. ročníku olympiády lidských práv, která se koná 2. hodinu v 
PC-učebně. Akci zaštiťuje prof. Trégnerová. 

 

 

 Exkurze do Národní knihovny 

Ve čtvrtek 4. října navštíví studenti K4 s prof. Krýžovou Národní knihovnu. Sraz v 8.45 na Mariánském 

náměstí. Vstupné 20 - 30 Kč. Další info v aktuálních změnách rozvrhu. 

 

 

Klub mladých diváků 

Ve středu 3. října půjde část členů KMD na divadelní představení Racek do Stavovského divadla. Začátek v 
19.00. 

 

 

Odborná exkurze 

V úterý 2. října půjdou studenti K1 s prof. Krýžovou na exkurzi do knihkupectví v oblasti Národní třídy. 
Další info v aktuálních změnách rozvrhu. 

 

 

Facebook SŠKK 

Od dubna 2012 najdete naši školu také na stránkách Facebooku, odkaz na stránku 
je http://www.facebook.com/StredniSkolaKnizniKultury 

 
 

 


