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Závěr školního roku 

V pátek 27. června v 8.00 proběhne předání vysvědčení. Přejeme krásné prázdniny a těšíme se v pondělí 

1. 9. znovu ve škole. 

 

 

Výsledky mezinárodní soutěže Intersteno 

V mezinárodní soutěži Intersteno v psaní na klávesnici, které se zúčastnilo 1785 písařů ze 20 zemí, uspěli i 
naši studenti. Vendula Tisoňová skončila na 374. místě, František Plzák na 459. místě a Petra Magdičová 
na 466. místě. Soutěže se účastní nejlepší písaři škol, v nichž je obvykle psaní na klávesnici věnováno 
daleko víc času než u nás. Proto je umístění našich studentů veliký úspěch. Blahopřejeme! 

 

 

Školní výlet Sedmihorky 

Od úterý 24. do čtvrtka 26. června jedou zájemci s prof. Mrázovou a prof. Bay pod stan do Sedmihorek. 
Navštíví např. Hrubou Skálu se skalním městem, Valdštejn nebo Trosky. 

 

 

Program na čtvrtek 26. června 
 
Ve čtvrtek 26. června všichni studenti navštíví projekci filmu "Případ dr. Horákové" v Národním divadle. Po 
skončení projekce následuje happening v podobě pietního průvodu studentů k Památníku obětem 
komunistického režimu na Újezdě, který bude zakončen minutou ticha a položením růží. Ped. dohled prof. 
Trégnerová a prof. Kočí. Bližší info u garantů akce a ve změnách rozvrhu. 

 

 

Program na středu 25. června 
 
Ve středu 25. června si studenti vybírají mezi vycházkou na Petřín spolu s návštěvou Břevnovského 
kláštera s prof. Pavlištovou a výletem do šáreckého údolí s naučně-poznávacím programem s prof. 
Trégnerovou. Bližší info u garantů akcí a ve změnách rozvrhu. 

 

 

Program na úterý 24. června 
 
V úterý 24. června si studenti vybírají mezi exkurzí do Terezína s prohlídkou města, pevnosti a muzea s 
prof. Pavlištovou a Trégnerovou a návštěvou výstavy "Nepromlčeno! Příběhy našich sousedů" včetně 
procházky po Praze 6 s prof. Kočím. Bližší info u garantů akcí a ve změnách rozvrhu. 

 

 

Zpřístupnění protokolů o výsledcích MZ 

Protokoly o výsledcích společné části maturitní zkoušky pro jednotlivé žáky jsou připraveny k vyzvednutí. 
Maturanti si pro ně mohou chodit do ředitelny školy tento čtvrtek a pátek od 8.30 do 12.00 hodin. Pozdější 
vyzvednutí bude možné po telefonické nebo emailové dohodě s prof. Kulhánkovou. 

 

 

Exkurze do PNP 

 
V pátek 20. června zamíří studenti K1 v rámci předmětu Úvod do praxe do Památníku národního 
písemnictví v Pelléově ulici a na výstavu "Literáti z naší čtvrti" ve Skleněném paláci v Praze 6. Doprovodí je 
prof. Kočí. 

 

 

Exkurze do Strahovského kláštera 

V pátek 20. června navštíví studenti K2 s prof. Kolečkem Strahovský klášter. Bližší informace jsou ve 

změnách rozvrhu. 



 

 

Uzavření klasifikace 

Klasifikace se uzavírá v pátek 20. června. Do stejného data je nutné vypořádat veškeré omluvy absencí. 

 

 

Souborné zkoušky z české a světové literatury 

Souborné zkoušky studentů K3 z české literatury budou probíhat v úterý 17. června od 8.30 hodin. 

Zkoušející je A. Krýžová, přísedící M. Mrázová. Souborné zkoušky ze světové literatury se konají v pátek 
20. června. Zkouší V. Zaviačičová, přísedí M. Mrázová. Rozpis zkoušek najdete zde. 

 

 

Přihlašování k podzimnímu termínu MZ 

Studenti K4 se mohou přihlásit ke druhému termínu MZ v pondělí 16. června od 10 do 12 a od 13.30 do 
15.30 hodin nebo ve čtvrtek 19. června od 8.30 do 12.00 v ředitelně školy. 

 

 

Informace pro maturanty 

Slavnostní předání maturitních vysvědčení se koná ve čtvrtek 29. 5. ve 13.30 v učebně K4.  

 

 

Focení tříd a skupin 

V pondělí 26. května proběhne focení tříd a skupinek spolužáků. 

 

 

Odborná exkurze do Archivu hlavního města Prahy 
 
V pátek 23. května vyrazí studenti prvního ročníku v rámci předmětu Úvod do praxe do Archivu hlavního 

města Prahy. Bližší info ve změnách rozvrhu. 

 

 

Projektové dny v Basileji 

V týdnu od 19. do 23. května pokračuje projekt Comenius výjezdem vybraných studentů spolu s prof. Bay 
do Basileje. 

 

 

Ředitelské volno 

Ředitelka školy vyhlašuje ředitelské volno na dny 19. a 20. května (pondělí a úterý). 

 

 

Maturantům: ústní část maturitních zkoušek 

Rozpis ústní části maturitních zkoušek najdete zde.  

 

 

Druhé kolo přijímacího řízení 

Ředitelka školy vyhlašuje druhé průběžné kolo přijímacího řízení do 1. ročníku. Zbývají 4 volná místa. 
Vyplněnou přihlášku zašlete na naši adresu, nebo osobně přineste do kanceláře školy. 

 

 

Informace pro přijaté uchazeče 

„Smlouvu o zajištění výuky“ přijatých uchazečů je třeba podepsat uchazečem a jedním ze zákonných 
zástupců v kanceláři školy u paní zástupkyně Kulhánkové v termínech 14. května od 13,30 do 18 hodin a 
30. května od 10 do 17 hodin. Prosím, dostavte se nejpozději půl hodiny před koncem uvedených hodin. 
Při podpisu smlouvy se skládá zápisné ve výši 1100 Kč. Znění smlouvy je k prostudování na webových 
stránkách naší školy v pdfpříloze zde. 



Zároveň Vás budeme informovat o prvních třídních schůzkách, učebnicích pro první ročník, o adaptačním 
kurzu apod. Pokud Vám žádný z termínů nevyhovuje, domluvte se, prosím, na jiném termínu s paní 
zástupkyní Kulhánkovou telefonicky na čísle 222 365 884. 

 

 

Jarní sbírka oblečení a spotřebičů 

Společně se ZŠ Perunova pořádáme sbírku oblečení a spotřebičů. Bližší informace získáte u prof. Mrázové 
a plakátek k akci je zde.  

 

 

Výsledky studentských voleb 

Výsledky studentských voleb do Evropského parlamentu, které se konaly 25. dubna, naleznete zde. 

 

 

Ústní část maturitních zkoušek 

Ústní maturitní zkoušky (společná i profilová část) se uskuteční v týdnu od 19. do 23. května. Hrubý rozpis 
najdete zde.  

 

 

Veletrh Svět knihy 

Od čtvrtka 15. května do neděle 18. května se koná největší tuzemský knižní veletrh - Svět knihy. Naše 
škola se ho účastní už podvacáté. Těšíme se na Vás v pravém křídle na Výstavišti, ve stánku P405.  

 

 

Státní svátek 

Na čtvrtek 8. května připadá další státní svátek - Den vítězství; škola zůstane opět zavřená.  

 

 

Písemná část maturitních zkoušek 

V pátek 2. května začínají písemné maturitní zkoušky třídy K4. V pátek se píše písemná práce z angličtiny, 
v pondělí didaktický test a písemná práce z českého jazyka, v úterý didaktický test z angličtiny a ve středu 
písemná práce a didaktický test z němčiny. Všem maturantům přejeme hodně štěstí!  

 

 

Státní svátek 

Ve čtvrtek 1. května slavíme Svátek práce, škola zůstane zavřená. 

 

 

Statečná princezna U Roháčových kasáren 
 
V úterý 29. dubna odehraje Divadelní skupinka SŠKK zatím poslední reprízu představení O statečné 
princezně, tentokrát v ZŠ U Roháčových kasáren. Bližší info je ve změnách rozvrhu. 

 

 

Jarní odborná praxe 

Od pondělí 28. dubna do pátku 9. května se uskuteční jarní souvislá odborná praxe v knihkupectvích, 

knihovnách, nakladatelstvích, antikvariátech a dalších podnicích knižní kultury a obchodu. Účastní se 
studenti K2 a K3.  

 

 

Studentské volby 

V pátek 25. dubna se naše škola už tradičně zapojí do projektu Studentské volby; tentokrát do Evropského 
parlamentu. O volebních výsledcích budeme informovat na webových stránkách, o celostátních výsledcích 
se dočtete na stránkách pořádající organizace Jeden svět.   

 



 

Prezentace fiktivních firem 

V pátek 25. dubna proběhne prezentace letošních školních fiktivních firem druhého ročníku pro spolužáky z 
ostatních tříd.  

 

 

Beseda s Jiřím Kalembou 

V pátek 25. dubna přijde do dvouhodinovky českého jazyka v K3 besedovat sportovní redaktor ČT Jiří 
Kalemba.  

 

 

Pomoc Světu knihy 

Ve čtvrtek 24. dubna půjde třetí ročník tradičně roznášet propagační materiály pro knižní veletrh Svět 
knihy po pražských knihovnách, literárních kavárnách, ambasádách a dalších veletržních partnerech. Více 

ve změnách rozvrhu. 

 

 

O statečné princezně v Zahradě 

Ve středu 23. dubna odehraje Divadelní skupinka SŠKK představení O statečné princezně v Integračním 
centru Zahrada na Žižkově. Plakátek najdete zde a bližší info ve změnách rozvrhu. 

 

 

Mnoho povyku pro nic 
 
Ve středu 23. dubna od 19 hodinu uvidí členové Klubu mladého diváka poslední letošní představení. Bude 
to Shakespearova komedie Mnoho povyku pro nic v Divadle v Dlouhé. 

 

 

Přijímací řízení pro školní rok 2014-2015 

Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku naleznete zde. Zároveň budou v úterý 22. dubna vyvěšeny u 
vstupu do budovy školy. 

 

 

Velikonoční prázdniny 

Od čtvrtka 17. dubna do pondělí 21. dubna jsou velikonoční prázdniny.  

 

 

Exkurze do Florencie a Říma 

V úterý 15. dubna odjíždějí přihlášení studenti spolu s prof. Mrázovou na uměnovědnou exkurzi do Itálie. 
Navštíví Florencii a Řím, do ČR se vrátí v sobotu 19. dubna. Bližší info u prof. Mrázové. 

 

 

Souborné zkoušky z cizích jazyků 

V pondělí 14. dubna proběhne ústní část souborných zkoušek z angličtiny a němčiny. Přesný rozpis visí na 
nástěnce školy. 

 

 

Divadlo v němčině 
 
V pátek 11. dubna uvidí studenti K2 a K3 představení "Sprechen Sie Deutch?" v divadle Ulita.  Bližší info 
ve změnách rozvrhu.   

 

 

Odborná exkurze do Městské knihovny 

V pátek 11. dubna se studenti K1 s prof. Kočím vydají do Městské knihovny. Bližší info ve změnách 

rozvrhu. 



 

 

"Típni to" 

Ve čtvrtek 10. dubna se koná v učebně K2 preventivní program "Típni to". Bližší info ve změnách rozvrhu. 

 

 

Testy profesní orientace 

Ve středu 8. dubna proběhne ve třetím ročníku tradiční testování profesní orientace s Mgr. Petrou 

Horynovou, psycholožkou Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 3 a 9. 

 

 

Pedagogická rada a rodičovské schůzky  

V pondělí 7. dubna se koná čtvrtletní pedagogická rada a na ni od 17 hodin navážou třídní schůzky, k 
jejichž účasti všechny rodiče srdečně zveme. 

 

 

Stáž pro studenty 

Noviny Náš REGION nabízejí studentům stáž v redakci. Vyzkoušejte si práci píšícího novináře, 
fotoreportéra, nebo dnes tak žádaného specialisty na sociální média (facebook, twitter). Stáž je neplacená, 
získáte ale užitečnou referenci do životopisu. Sídlo redakce je na Vinohradech. Více informací poskytne 
Zdeněk Fekar na mailu fekar@nasregion.cz, telefonicky na 774 488 902 nebo přímo ve škole. 

 

 

Noc s Andersenem 

Ve čtvrtek 3. dubna pomáhají dobrovolníci ze 2. - 4. ročníku naší školy pod vedením prof. Mrázové s 
organizací letošního ročníku Noci s Andersenem pro děti ze základní, a také mateřské školy v Perunově 
ulici. 

 

 

Tělesná výchova v tělocvičně bojových sportů 
 
V úterý 1. dubna proběhne dvouhodinovka tělesné výchovy s prof. Mrázovou a Kočím v tělocvičně 
Kosagym Kicbox clubu, kde se chlapci zaměří na základy bojových sportů. 

 

 

#jsi_user 

 
V pondělí 31. března navštíví celá škola divadelní představení #jsi_user. Představení vzniklo v rámci 
projektu Seznam se bezpečně, tématem je netolismus a nástrahy Internetu obecně a hraje se v divadle 
Ypsilon ve Spálené ulici. 

 

 

Výstava Zakázané knihy 

Třída K4 spolu s prof. Kolečkem zhlédne v pátek 28. března výstavu Zakázané knihy v Klementinu. 

Výstavou je provede její spoluautor p. Pokorný. Bližší info ve změnách rozvrhu. 

 

 

Exkurze do Národní knihovny 

Studenti K1 s prof. Kočím navštíví v pátek 28. března v rámci cyklu pravidelných odborných exkurzí 
Národní knihovnu v Klementinu. Bližší info ve změnách rozvrhu.  

 

 

Představení v Thomayerově nemocnici 

Ve středu 19. března bude hrát "Divadelní skupinka SŠKK" své představení O statečné princezně pro malé 
pacienty Thomayerovy nemocnice. Ped. dohled prof. Mrázová. 

 



 

Den knihy 

V úterý 18. března proběhne projektový den - Den knihy. Přivítáme zajímavé hosty, kteří literaturu buď 
píší, nebo se podílejí na jejím vydávání, těšit se můžete i na divadelní představení, besedu s absolventy 
školy, autorské čtení studentů, různé soutěže nebo lekci tvůrčího psaní. V učebně K4 bude otevřen 
antikvariát. Pozvánku na akci najdete zde. 

 

 

Odborná exkurze do Knihovny Národního muzea 

V pátek 14. března vyrazí studenti K1 s prof. Kočím do Nové budovy Národního muzea, kde navštíví 
nejvýznamnějšího zástupce našich muzejních knihoven - Knihovnu Národního muzea. Bližší info ve 
změnách rozvrhu.  

 

 

Představení Klubu mladého diváka 

Ve středu 12. března navštíví členové Klubu mladého diváka letošní předposlední představení, a to znovu 
ve Švandově divadle na Smíchově. Bude to adaptace bestselleru polského novináře Mariusze Szczygiela 
Gottland. 

 

 

Festival Jeden svět 

V pátek 7. března se jako každoročně zapojíme do festivalu Jeden svět. Všechny třídy se vypraví do 

pražských kin na filmové představení, které si samy vybraly. Třída K1 zhlédne v Městské knihovně film 
"Show!", třídy K2 a K4 v kině Lucerna film "Mý věci" a třída K3 ve Světozoru film "ChicagoGirl". Více ve 
změnách rozvrhu. 

 

 

Bruslení na Františku 

V rámci hodin tělesné výchovy se opět vydáme bruslit na veřejné hřiště Na Františku. Bruslení dívek 
proběhne v pondělí 3. března 1. a 2. vyučovací hodinu, bruslení chlapců v úterý 7. a 8. vyučovací hodinu. 

Bližší informace jsou ve změnách rozvrhu. 

 

 

Festival Mene Tekel 

V pátek 28. února se studenti K4 spolu s prof. Mrázovou zúčastní VIII. ročníku mezinárodního festivalu 
Mene Tekel proti totalitě, zlu a násilí. Program Svědectví dcer politických vězňů se koná v sále Městské 
knihovny. 

 

 

Představení Klubu mladého diváka 

Ve čtvrtek 27. února od 19 hodin zhlédnou členové Klubu mladého diváka ve Švandově divadle 
představení Nebe nad Berlínem. Jedná se o adaptaci kultovního filmu Wima Wenderse z roku 1987. Příběh 
je zasazen do okolí pražského Anděla. 

 

 

Odborná exkurze do soukromé veřejné knihovny v Praze 8 

V pátek 28. února navštíví studenti K2 knihovnu, kterou provozuje v Kobylisích spolu s rodinou PhDr. J. 
Kolečko. Prof. Kolečko bude jejich průvodcem. 

 

 

Odborná exkurze do Knihovny a tiskárny pro nevidomé 

V pátek 28. února vyrazí studenti K1 spolu s prof. Kočím do Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. 
Macana v ulici Ve Smečkách. 

 

 

Odevzdání maturitních prací 



Studenti K4 odevzdají své maturitní práce ve dvou výtiscích do pátku 28. února do 8.00 v ředitelně nebo 
kanceláři školy. 

 

 

A znovu reprízy představení "O statečné princezně" 

Ve středu 26. února odehrají členové "Divadelní skupinky SŠKK" další dvě reprízy představení "O statečné 

princezně", tentokrát pro žáky ZŠ v Nových Butovicích.  

 

 

Setkání s PhDr. D. Kalinovou, ředitelkou veletrhu Svět knihy 

V úterý 25. února od 10 hodin proběhne v učebně K1 setkání studentů, kteří se chtějí podílet na 
organizaci letošního mezinárodního veletrhu Svět knihy, s ředitelkou veletrhu PhDr. Danou Kalinovou.  

 

 

Doplatek exkurze do Říma 

Do 15. 3. 2014 je třeba poslat doplatek za exkurzi ve výši 3490 Kč, a to na účet školy stejným způsobem 
jako školné, do poznámky napsat "Doplatek Řím".  

 

 

Jarní prázdniny 

Od pondělí 17. do pátku 21. února proběhnou jarní prázdniny.  

 

 

Odborná exkurze do Národní technické knihovny 

 V pátek 14. února navštíví studenti K1 v rámci předmětu Úvod do praxe s prof. Kočím Národní technickou 
knihovnu v Dejvicích.   

 

 

Klára 3847 aneb Příliš mnoho hvězd 

Ve čtvrtek 13. února zamíří studenti 3. a 4. ročníku do Divadla U Hasičů, kde zhlédnou představení "Klára 
3847 aneb Příliš mnoho hvězd".  

 

 

Další reprízy představení "Divadelní skupinky SŠKK" 

V úterý 11. února odehraje Divadelní skupinka SŠKK další 2 reprízy oblíbeného představení "O statečné 
princezně", tentokrát pro děti z mateřské školy v Perunově ulici.  

 

 

Vstupenky na maturitní ples  

Ještě zbývá několik posledních vstupenek na maturitní ples. Neváhejte a přijďte si je zakoupit do kanceláře 
školy! 

 

 

Pozvání na maturitní ples  

Srdečně zveme všechny přátele školy na maturitní ples, který 
se koná v pátek 7. února od 18.30 v sále hotelu Belvedere na 

pražské Letné. Vstupenky je možné zakoupit v kanceláři školy. 

 

 

Projektové dny Budapešť 



V týdnu od 3. do 7. února pokračuje projekt Comenius výjezdem vybraných studentů spolu s prof. 
Pavlištovou a Kočím výjezdem do Budapešti. Tématem celého projektu je voda, tématem budapešťského 
setkání je voda v lázeňství. 

 

 

Pololetní prázdniny 

V pátek 31. ledna máme pololetní prázdniny.  

 

 

Předání pololetního vysvědčení 

Ve čtvrtek 30. ledna, 3. vyučovací hodinu, předají třídní učitelé ve svých třídách studentům pololetní 
vysvědčení (resp. výpisy z vysvědčení).  

 

 

Veletrh fiktivních firem 

Ve středu 29. ledna se studenti 2. ročníku spolu s prof. Kolečkem zúčastní Veletrhu fiktivních firem na 
Obchodní akademii Vinohradská. 

 

 

Bruslení na Ovocném trhu II. 

V úterý 28. ledna opět proběhne bruslení na Ovocném trhu; tentokrát bruslí dívky. 

 

 

Konec klasifikačního období a pedagogická rada 

Do pátku 24. ledna je třeba doplnit si veškeré známky a vyřešit absence; v pondělí 27. ledna pak zasedá 
pedagogická rada. 

 

 

Bruslení na Ovocném trhu 

V úterý 21. ledna jdou chlapci z celé školy s prof. Mrázovou a prof. Kočím v rámci hodin tělesné výchovy 
bruslit na Ovocný trh. 

 

 

Anežský klášter a gotická Praha 

 V úterý 21. ledna navštíví studenti K2 s prof. Mrázovou Anežský klášter s expozicí středověkého umění a 
výstavou o Cyrilovi a Metodějovi a podniknou exkurzi po gotických památkách Prahy.  

 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A UKÁZKOVÁ HODINA 

V pondělí 6. ledna se od 13 do 18 hodin uskuteční DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. 
Program: prohlídka prostor školy, setkání s vedením školy, učiteli i studenty, do 16 hodin možnost 
nahlédnutí do výuky. Od 16.30 pro zájemce ukázková hodina předmětu Světová literatura nebo Dějiny 
umění. Těšíme se na vás! 

 

 

Vánoční prázdniny 

Od pondělí 23. prosince do pátku 3. ledna probíhají - letos mimořádně dlouhé - vánoční prázdniny. Všem 
přejeme krásné Vánoce a šťastný Nový i nový rok. 

 

 

Předvánoční praxe  

Od pondělí 9. prosince do pátku 20. prosince probíhá předvánoční odborná praxe. Praxe se účastní 
studenti všech ročníků. Probíhá v knihkupectvích, nakladatelstvích, knihovnách, antikvariátech a dalších 
podnicích knižní kultury a obchodu. Koordinátorkou praxe je prof. Kulhánková. 



 

 

Vyúčtování exkurze do Bratislavy 

Po vyúčtování záloh a skutečných nákladů souvisejících s exkurzí na veletrh v Bratislavě vznikly 
nedoplatky, které prosíme uhradit v hotovosti do 6. 12. 2013 v kanceláři školy. Přesnou výši nedoplatku 
obdrželi jednotliví žáci na lístečku, případně je k nahlédnutí na studentské nástěnce či v kanceláři školy. 
Nedoplatek vznikl navýšením nákladů vyvolaným prudkým poklesem kurzu koruny po intervencí ČNB. 
Děkuji za pochopení. M. Kulhánková, zástupkyně pro ekonomické záležitosti. 

 

 

Návštěva Pražského hradu 

 V pátek 6. prosince navštíví studenti prvního ročníku Pražský hrad. Zhlédnou výstavy "Tizian, Tintoretto, 
ale i Mikuláš Aleš" a "Příběh pražského hradu". Doprovodí je prof. Kočí.  

 

 

Národopisné muzeum 

V pátek 6. prosince navštíví studenti K2 a K3 s prof. Pavlištovou a prof. Trégnerovou Národopisné muzeum 
se zajímavou etnologickou expozicí.  

 

 

Adventní trhy 

 V pátek 6. prosince vyrazí studenti čtvrtého ročníku s prof. Mrázovou na procházku po staré Praze a jejích 
adventních trzích.  

 

 

Mikulášská obchůzka 

Ve čtvrtek 5. prosince budou naši studenti v přestrojení za Mikuláše, čerty a andílky nadělovat dětem ze 
zdejší mateřské a základní školy. 

 

 

O statečné princezně 

V úterý 3. prosince sehrají členové "Divadelní skupinky SŠKK" dvě reprízy svého představení "O statečné 
princezně" pro žáky ZŠ Perunova a ZŠ Lobkovicovo náměstí. 

 

 

Projekt Comenius 

V týdnu od 2. do 6. prosince probíhá pražské setkání projektu Comenius. Přivítáme u nás studenty a 
profesory spřátelených středních škol z Německa, Rakouska, Švýcarska a Maďarska. Garantkou akce je 
prof. Pavlištová. 

 

 

Informace pro maturanty 

Poslední termín pro přihlášení se k jarnímu termínu maturitních zkoušek je pondělí 2. prosince. 

 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

Den otevřených dveří pro zájemce o studium na naší škole se koná v 
pondělí 25. listopadu od 13 do 18 hodin. Všichni potenciální budoucí 
studenti a jejich rodiče, kteří si chtějí prohlédnout školu a setkat se s 
vyučujícími i vedením školy, jsou srdečně zváni. 

 

 

Klub mladého diváka 

Ve středu 27. listopadu vyrazí členové KMD do Divadla v Dlouhé na představení hostujícího Divadla Petra 
Bezruče Ostrava. Uvidíme adaptaci slavného textu Borise Viana Pěna dní. 



 

 

Olympiáda lidských práv 

Do celostátního finále Olympiády lidských práv se probojovala Karolína Lisová z K4. Finále proběhne v 
pondělí v budově magistrátu na Mariánském náměstí. Karolíně držíme palce! 

 

 

Schola Pragensis 

Jako každý rok i letos zveme zájemce o studium na veletrh Schola 
Pragensis, který se koná 21. - 23. listopadu v Kongresovém centru. Náš 
stánek se bude nacházet ve 4. patře a bude mít číslo 420. Naši učitelé a 
studenti jsou připraveni podat veškeré informace o studiu a přijímacím 
řízení na naši školu. 

 

 

Oslavy 20 let existence školy 

V tomto školním roce slavíme 20 let od založení naší školy. V pátek 22. listopadu proběhne v sále hotelu 
Belvedere na Letné velké setkání současných a bývalých učitelů a absolventů školy. Všechny srdečně 
zveme! Bližší informace najdete zde. 

 

 

Příběhy bezpráví 

V pátek 22. listopadu zhlédnou studenti K3 a K4 v rámci letošních Příběhů bezpráví film "Postavení mimo 
hru" a přivítají milého hosta - spisovatele Jiřího Stránského. Bližší info u prof. Trégnerové. 

 

 

Exkurze do knihkupectví a antikvariátu 

V pátek 22. listopadu navštíví studenti K1 v rámci předmětu Úvod do praxe s prof. Kočím knihkupectví 
Letná a První podzemní antikvariát. Bližší informace ve změnách rozvrhu. 

 

 

Preventivní program 

V pátek 15. listopadu proběhne ve třídách K1 a K2 preventivní program. Metodička prevence prof. 
Trégnerová odtajní jeho téma těsně před akcí. 

 

 

Lyžařský kurz 

Lyžařský kurz na šumavském Špičáku se z důvodu nízkého počtu odevzdaných přihlášek v tomto školním 
roce nekoná. Zájemci se budou moci zúčastnit kurzu v příštím školním roce. 

 

 

Knižní veletrh Bibliotéka v Bratislavě 

Ve čtvrtek 14. listopadu odjíždějí zájemci ze všech ročníků na 
dvoudenní odbornou exkurzi do Bratislavy. Kromě návštěvy knižního veletrhu 

Bibliotéka, kde se také setkáme se slovenskémi vydavateli, si projdeme Staré 
město, podunajskou promenádu, Bratislavský hrad a Národní galerii. Přihláška 
a bližší informace zde a u vedoucího akce 
prof. Kolečka. 

 

 

Třídní schůzky a volby do školské rady  

V pondělí 11. listopadu od 17 hodin se konají třídní schůzky všech 

ročníků. Zároveň proběhnou doplňovací volby do školské rady. Těšíme se na 
vaši účast! Zároveň prosíme rodiče, kteří by měli zájem pracovat ve školské 
radě, aby se spojili s ředitelkou školy.  

 



 

Listopadová akademie 

Ve čtvrtek 7. listopadu proběhne další ročník tradiční Listopadové 
akademie, tentokrát poprvé v sále Domu dětí a mládeže ve Slezské ulici. 

 

 

Školní stravování 

Od 1. listopadu měníme organizaci školního stravování. Na oběd budeme chodit do Školní jídelny u sv. 
Ludmily, Francouzská 1 (na rohu náměstí Míru). Cena oběda je 29 Kč. Přihlášku a bližší informace 
najdete na stránce Školní stravování. V souvislosti s tím zároveň prodlužujeme polední pauzu na 45 minut; 
odpolední vyučování tedy začíná ve 14.15. 

 

 

Podzimní prázdniny 

Od pondělí 28. do středy 30. října jsou podzimní prázdniny. Ve škole se potkáme opět ve čtvrtek 31. října. 

 

 

Projekt Comenius 

V týdnu od 7. do 11. října proběhly první projektové dny. Setkání a práce na projektu ve Stuttgartu s 
tématem "voda" se zúčastnili vybraní studenti z K2 a K3. Několik fotografií si můžete prohlédnout zde. 

 

 

Mimopražským zájemcům o studium 

V tomto týdnu je možné se setkat s učiteli a žáky naší školy na 
několika propagačních akcích ve Středočeském kraji. Konkrétně je to 14. a 
15. října na Přehlídce škol v Kolíně, 15. a 16. října na Veletrhu 
celoživotního vzdělávání v Kladně a 17. října na veletrhu EdukArt v Mladé 
Boleslavi. Srdečně zveme na naše stánky! 

 

 

23. podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě 

V pátek 18. října se studenti K1 zúčastní tradičního knižního veletrhu 
v Havlíčkově Brodě. Bližší informace u vedoucího akce, prof. Kočího, ve 
změnách rozvrhu a na přihlášce 

 


