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Prázdniny 

Přejeme krásné prožití letních prázdnin!!! 

 

 

Úřední hodiny o prázdninách 
 
Paní Martinu Kulhánkovou zastihnete v průběhu prázdnin v kanceláři školy od 1. do 10. července a od 24. 
do 31. srpna, vždy od 9 do 12 hodin. Svoji návštěvu pro jistotu ohlaste předem e-mailem nebo 
telefonicky. 

 

 

Vysvědčení 

V úterý 30. června od 8.00 se v jednotlivých třídách rozdává vysvědčení. 

 

 

Imaginárium a Wax muzeum Praha s procházkou po staré Praze 
 
V pondělí 29. června navštíví část studentů ze všech ročníků Imaginárium a Wax muzeum Praha. Také 
podniknou procházku starou Prahou s rozchodem pod Petřínskými sady.  

 

 

Procházka Prokopským údolím 

 
V pondělí 29. června podniknou přihlášení studenti výlet do Prokopského údolí. Trasa vede z Nových 
Butovic do Hlubočep. 

 

 

Botanicus v Ostré 

V pátek 26. června vyrazí část studentů do Ostré u Lysé nad Labem, kde navštíví areál Botanicus s centrem 
řemesel a rozsáhlými zahradami. 

 

 

Výlet do roztok 
 
V pátek 26. června navštíví část studentů napříč ročníky zámek v Roztokách u Prahy, kde zhlédnou 
zámeckou expozici a výstavy Predátoři a Hračky.  

 

 

Výsledky mezinárodní soutěže INTERSTENO 

Stejně jako v loňském roce se i letos vybraní žáci naší školy zúčastnili mezinárodní internetové soutěže 
INTERSTENO 2015 v psaní na klávesnici "všemi deseti". Soutěž probíhala ve dnech 9. března až 11. 
května a zúčastnili se jí soutěžící z mnoha zemí, např. ze Slovenska, Polska, Maďarska, Turecka, Itálie, 
Japonska a dalších. V silné konkurenci kategorie Junior se z celkového počtu 834 soutěžících umístila 
Dominika Moravcová na 534. místě a Filip Achour na 611. místě, v kategorii Žák se z celkového počtu 310 
soutěžících umístila Eliška Kvasničková na 182. místě a Melisa Vaníčková na 217. místě, všichni studenti 
prvního ročníku. Všem našim soutěžícím moc gratulujeme a předáme jim diplomy, které jim právem 

náleží. 
Martina Kulhánková - vyučující PEK 

 

 

Vracení učebnic a beletrie 

Do čtvrtka 25. června je třeba vrátit veškeré vypůjčené knihy – beletrii i učebnice!! Beletrii vracejte v 
ředitelně školy, vracení učebnic proběhne v rámci vyučování. 

 



 

Souborné zkoušky z české a světové literatury 

V pátek 19. června skládají studenti K3 soubornou zkoušku z české literatury, ve středu 24. června pak 
soubornou zkoušku ze světové literatury. 

 

 

Exkurze do nakladatelství Academia 

 
Ve středu 17. června navštíví studenti K1 v rámci předmětu Úvod do praxe nakladatelství Academia. 

 

 

Třídní schůzky pro rodiče studentů příštího prvního ročníku 
  
V pondělí 15. června od 17.00 proběhnou v učebně K3 první třídní schůzky pro rodiče studentů příštího 

prvního ročníku. Účast rodičů je nutná, případná účast studentů je možná. 

 

 

Mnemotechniky II. 
 
V pátek 12. června se ve třídě K1 uskuteční 2. díl semináře o mnemotechnických taktikách a pomůckách. 

 

 

Veletrh fiktivních firem v Písku 

Ve středu 10. června vyjedou studenti K2 do Písku, kde se na tamní obchodní akademii koná veletrh 
fiktivních firem, na kterém budou mít vlastní stánek. Návrat se plánuje na čtvrteční podvečer (viz změny 
rozvrhu). Ve čtvrtek 11. června se za nimi vydají také studenti K1, zejména pro inspiraci na příští školní 
rok. 

 

 

Exkurze do nakladatelství Argo 
 
V úterý 9. června navštíví studenti K1 v rámci předmětu Úvod do praxe nakladatelství Argo. 

 

 

Mnemotechniky 

 
V pondělí 8. června proběhne ve třídě K1 hodinový seminář zaměřený na mnemotechniky. Studenti se 
seznámí s několika způsoby, jak si lehčeji a lépe zapamatovat důležitá fakta. 

 

 

Přednáška o studiu v zahraničí 
 
Ve čtvrtek 4. června přijdou do školy bývalé studentky Iva Korotvičková a Alice Neradová s přednáškou 

pro studenty K3 a K1 o možnostech vysokoškolského studia v zahraničí, hlavně ve Velké Británii. 

 

 

Beseda se spisovatelkou Brooke Davisovou 
 
Ve středu 3. června proběhne ve třídě K3 v rámci předmětu Management a marketing setkání s 
australskou spisovatelkou Brooke Davisovou. Její prvotinu Ztráty a nálezy česky vydalo nakladatelství 

Mladá fronta letos v březnu; už teď se jedná o světový bestseller, práva se prodala už do více než 25 
zemí. Napsat první román se autorka pokusila už v deseti letech. Brooke má také zkušenosti s prodejem 
knih, čemuž se příležitostně věnuje v knihkupectvích v Perthu a Torquay. Beseda tak bude nejen 
příležitostí seznámit se s autorkou, ale i poznat, jak funguje knižní trh v Austrálii. 

 

 

Slavnostní předání maturitních vysvědčení 

Ve středu 27. května ve 13.30 proběhne v učebně K4 slavnostní předání maturitních vysvědčení letošním 

absolventům.  

 



 

Exkurze do redakce LN 
 
V úterý 26. května navštíví studenti K1 v rámci předmětu Úvod do praxe redakci Literárních novin v 
Korunní ulici. Bližší info je ve změnách rozvrhu. 

 

 

Fotografování tříd 

V pondělí 1. června proběhne focení tříd, tentokrát na náměstí Jiřího z Poděbrad. 

 

 

Další výsledky písemné části maturitních zkoušek 

Také v písemné práci z anglického a německého jazyka a ve všech didaktických testech (český jazyk a 
literatura, anglický jazyk, německý jazyk) uspěli všichni maturanti. 

 

 

Výsledky písemné maturitní práce 

V písemné maturitní práci z českého jazyka uspěli všichni studenti K4. 

 

 

Souvislá odborná praxe 

Od pondělí 18. května do pátku 29. května probíhá ve třídách K2 a K3 souvislá odborná praxe v 
knihkupectvích, nakladatelstvích, knihovnách a antikvariátech. 

 

 

Ústní maturitní zkoušky 

Od pondělí 18. května do čtvrtka 21. května se konají ústní maturitní zkoušky. Rozpis najdete zde. 

 

 

Exkurze na knižní veletrh 
 
V pátek 15. května po 3. vyučovací hodině vyrazí studenti K1 - K3 na pražské Výstaviště na letošní Svět 
knihy. Bližší info ve změnách rozvrhu. 

 

 

Svět knihy 2015 

Od čtvrtka 14. května do neděle 17. května proběhne na pražském Výstavišti 21. mezinárodní knižní 
veletrh a literární festival Svět knihy. Těšíme se na vás na stánku P 405! 

 

 

Praha renesanční a barokní 
 
V úterý 5. května vyrazí studenti K2 na uměnovědnou exkurzi po Praze. Cílem budou památky z období 
renesance a baroka. 

 

 

Písemná část maturitních zkoušek 

Od pondělí 4. do čtvrtka 7. května proběhnou písemné maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury, 
anglického jazyka a německého jazyka. Maturantům přejeme hodně štěstí! 

 

 

Exkurze do expozice tiskařství 
 
V úterý 28. dubna navštíví studenti K1 v rámci předmětu Úvod do praxe expozici historie tiskařství v 
Národním technickém muzeu na Letné. 

 



 

Výsledky přijímacího řízení 

Výsledky přijímacího řízení najdete zde. Přijatým uchazečům blahopřejeme, nepřijatí se mohou proti 
rozhodnutí písemně odvolat k ředitelce školy. Zápisové lístky lze poslat poštou, nebo odevzdat v kanceláři 
školy v pracovních dnech mezi 9. a 15. hodinou. 

 

 

Testování SCATE 

V nejbližších dnech proběhne ve třídách K2, K3 a K4 testování znalosti anglického jazyka SCATE, pořádané 
firmou Scio. Bližší info ve změnách rozvrhu. 

 

 

Pomoc Světu knihy  

Ve čtvrtek 23. dubna se jako už tradičně každý rok vydají studenti K3 do sídla Světa knihy na Fügnerovo 

náměstí, aby před začátkem knižního veletrhu v rámci odborné praxe pomohli s distribucí reklamních 
tiskovin do knihoven, literárních kaváren, zastupitelských úřadů atp. 

 

 

Termíny přijímacích pohovorů  

Přijímací pohovory do nového 1. ročníku se uskuteční ve středu 22. dubna a ve čtvrtek 23. dubna. 

 

 

Gotická Praha 
 
Ve čtvrtek 23. dubna se studenti K2 vydají v rámci výuky Dějin umění do pražských ulic, kde budou 
sledovat stopu gotické architektury. 

 

 

Rok na vsi na Fidlovačce 
 
Ve středu 22. dubna uvidí členové Klubu mladých diváků v Divadle na Fidlovačce představení Rok na vsi. 
Dramatizaci románu bratří Mrštíků provedl Miroslav Krobot. 

 

 

Exkurze k soudu 

 
Ve středu 22. dubna vyrazí třída K4 v rámci Semináře z právní nauky k Obvodnímu soudu pro Prahu 3, 
kde uvidí autentické soudní líčení - projednávání ve věci trestného činu. 

 

 

Prázdniny v Černobylu 

Ve středu 22. dubna zhlédnou studenti K1 a K3 v kině Oko premiéru dokumentárního filmu Petra Nesnídala 
Prázdniny v Černobylu. Po projekci bude následovat beseda s tvůrci. 

 

 

Ústní část souborných zkoušek z jazyků 

Ústní část SZ z anglického a německého jazyka proběhne v pondělí 20. dubna. 

 

 

Odborná exkurze do Památníku národního písemnictví 
 
V úterý 14. dubna navštíví studenti K1 v rámci předmětu Úvod do praxe Památník národního písemnictví.  

 

 

Souborné zkoušky z jazyků 

V pondělí 13. dubna skládají studenti K3 souborné zkoušky z angličtiny nebo němčiny - písemnou část. 
Zkouška svojí strukturou kopíruje státní maturitní zkoušku z cizího jazyka. 



 

 

Exkurze do ZOO 
 
V pondělí 13. dubna navštíví studenti K2 v rámci předmětu Základy přírodních věd ZOO Praha. Bližší info 
ve změnách rozvrhu. 

 

 

Pedagogická rada a třídní schůzky 
  
V pondělí 13. dubna od 15 hodin se koná čtvrtletní pedagogická rada, od 17 hodin na ni navazují třídní 
schůzky. Úvodní část třídních schůzek proběhne v kmenových učebnách s třídními učiteli, následně budou 
jednotliví vyučující k dispozici ke konzultacím ve sborovně, kabinetech a kancelářích. 

 

 

Noc s Andersenem 

V úterý 31. března proběhne na zdejší základní škole Noc s Andersenem. S organizací budou už tradičně 
pomáhat naši studenti pod vedením prof. Mrázové. 

 

 

Další představení KMD 
 
Ve čtvrtek 9. dubna navštíví členové Klubu mladých diváků Švandovo divadlo, kde zhlédnou adaptaci 
románu Karla Čapka Krakatit. Představení začíná v 19 hodin. 

 

 

Veletrh Svět knihy 

Další ročník Mezinárodního veletrhu Svět knihy proběhne na Výstavišti od 14. do 17. května. Ve čtvrtek 
16. dubna v 9 hodin přijede do školy paní Ulrika Horáková, aby podala obvyklou každoroční informaci 
studentům, kteří se ho budou chtít zúčastnit jako organizátoři. 

 

 

Velikonoční prázdniny 

Od čtvrtka 2. dubna do pondělí 6. dubna jsou velikonoční prázdniny. Ve škole se sejdeme v úterý 7. 
dubna. 

 

 

Exkurze do Archivu hlavního města Prahy 
 
V úterý 31. března navštíví studenti K1 v rámci předmětu Úvod do praxe Archiv hlavního města Prahy na 
Chodově. Bližší info najdete ve změnách rozvrhu. 

 

 

Král Lear v ABC 

 
V pátek 27. března navštíví studenti K2 a K4 představení Král Lear v Divadle ABC. Bližší info ve změnách 
rozvrhu.  

 

 

Profitesty 

Ve středu 25. března od 3. vyučovací hodiny mohou studenti K3 absolvovat testy profesní orientace s Mgr. 
P. Horynovou. Testování proběhne v PC-učebně. 

 

 

Představení Klubu mladých diváků 
 
V pondělí 23. března od 19 hodin zhlédnou členové KMD v Divadle v Dlouhé představení podle románu 
Jarmily Glazarové Vlčí jáma.   

 



 

Mezinárodní veletrh fiktivních firem 

Ve čtvrtek 19. března se vydají studenti K2 na 21. Mezinárodní veletrh fiktivních firem na pražském 
Výstavišti. Letos se ho účastní 119 firem z Česka, Slovenska, Švédska, Belgie, Itálie, Rakouska, 
Rumunska, Ruska a Německa. Bližší info ve změnách rozvrhu. 

 

 

Exkurze do knihovny a tiskárny pro nevidomé a do knihovny Národního muzea 
 
V úterý 17. března navštíví studenti K1 v rámci předmětu Úvod do praxe jednak knihovnu a tiskárnu pro 
nevidomé, jednak knihovnu Národního muzea v Nové budově NM. Bližší info ve změnách rozvrhu. 

 

 

Jak vyhrát boj s prokrastinací? 

V úterý 17. března navštíví studenti K2, K3 a K4 přednášku Grow job institutu Brno "Jak vyhrát boj s 
prokrastinací?". Akce se uskuteční v Divadle U Hasičů. Bližší info ve změnách rozvrhu. 

 

 

Exkurze do Anglie 

Od pondělí 16. do pátku 20. března se uskuteční exkurze do Anglie. Účastníci navštíví Londýn, Windsor a 
Oxford. Poslední informační schůzka se koná v pátek 13. března v 9.40 v PC-učebně. 

 

 

Volby do školské rady 

Připomínáme, že v pondělí 9. března se konají volby do školské rady, a to od 14.15 do 16.00 v počítačové 
učebně. 

 

 

Festival Jeden svět 

V pátek 6. března se všichni studenti vypraví na filmový festival Jeden svět. Třídy K1 a K3 zhlédnou v kině 
Atlas film Bojovníci ze severu. Třídy K2 a K4 uvidí v Městské knihovně film Putinovy "děti 404". Obě 
projekce doplní besedy s odborníky. Více ve změnách rozvrhu. 

 

 

Exkurze do tiskárny Europrint 

 
Ve středu 4. března navštíví studenti K1 v rámci předmětu Nakladatelství tiskárnu Europrint na Kotlářce. 
Bližší info ve změnách rozvrhu. 

 

 

Maturitní práce 

Do úterý 3. března do 12 hodin odevzdávají studenti K4 ředitelce školy své maturitní práce. 

 

 

Exkurze do Národní technické knihovny 
 
V úterý 3. března zamíří studenti K1 v rámci předmětu Úvod do praxe do Národní technické knihovny v 
Dejvicích. Bližší info ve změnách rozvrhu. 

 

 

Jarní prázdniny 

Od pondělí 23. února do pátku 27. února jsou jarní prázdniny.  

 

 

Volby do školské rady 

Ředitelka školy vyhlašuje v souladu s § 167 odst. 4 Zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona) v platném 
znění řádné volby do školské rady. Zájemci o post zástupců zletilých žáků a zákonných zástupců 



nezletilých žáků nechť se přihlásí ředitelce školy do 6. března 2015. Volby do školní rady proběhnou 9. 
března. 

 

 

S Comeniem do Ženevy 

Od neděle 22. února do soboty 28. února se uskuteční další výjezd v rámci projektu Comenius, tentokrát 

do Ženevy. Studenty doprovodí prof. Pavlištová. 

 

 

Revizor a výstava o historii Činoherního klubu 
 
Ve čtvrtek 19. února zhlédnou studenti K2 a K3 záznam slavného divadelního představení Činoherního 
klubu Revizor a zároveň navštíví výstavu Činoherní klub 1965 - 2015 v Křížové chodbě Staroměstské 

radnice. Bližší info ve změnách rozvrhu.  

 

 

Beseda s panem Janem Kanzelsbergrem 

V úterý 17. února navštíví naši školu knihkupec Jan Kanzelsberger. V rámci hodiny Knihkupectví bude 
besedovat se studenty K4. 

 

 

Exkurze do Národní knihovny 
 
V úterý 17. února vyrazí studenti K1 v rámci předmětu Úvod do praxe Národní knihovnu v pražském 
Klementinu. Bližší info ve změnách rozvrhu. 

 

 

Maturitní a imatrikulační ples  

Blíží se termín letošního plesu! Jako tradičně se koná v hotelu Belvedere na Letné, a to v pátek 13. února. 
Vstupenky na maturitní ples budou v prodeji od úterý 13. ledna, přičemž úterý je rezervováno pro 
studenty K4 a středa až pátek pro studenty K1 (a K4). Od pondělí 19. ledna budou dány zbylé vstupenky 
do volného prodeje. 
1 vstupenka stojí 200 Kč, prodává je prof. Kulhánková. Neváhejte, chcete-li si vybrat nejlepší místa! 

 

 

Představení Klubu mladých diváků 
 
Ve čtvrtek 12. února proběhnou další představení KMD. Studenti navštíví buď původní českou komedii 
Plejtvák ve Studiu Ypsilon, nebo literárně hudební pořad EKG - O lásce v divadle Archa.  

 

 

Exkurze do Národního památníku hrdinů Heydrichiády 

 
Ve středu 4. února navštíví studenti čtvrtého ročníku Národní památník hrdinů heydrichiády při 
pravoslavném chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici. Bližší info ve změnách rozvrhu. 

 

 

Odborná exkurze do knihovny Náprstkova muzea 
 

V úterý 3. února zavítají studenti prvního ročníku v rámci předmětu Úvod do praxe do knihovny 
Náprstkova muzea. Bližší info ve změnách rozvrhu. 

 

 

Pololetní prázdniny 

Pátek 30. ledna je prázdninový den. 

 

 

Pololetní vysvědčení 



Ve čtvrtek 29. ledna předávají třídní učitelé výpisy z vysvědčení za 1. pololetí. 

 

 

Literární procházka Prahou 
 
V úterý 27. ledna vyrazí studenti K4 na literární exkurzi zaměřenou na pražskou německojazyčnou 

literaturu počátku 20. století. Bližší info ve změnách rozvrhu. 

 

 

Představení Klubu mladých diváků 
 
V pondělí 26. ledna navštíví členové KMD představení Hašler..., které napsal Pavel Kohout, režíroval 
Tomáš Töpfer a provedeno bude v Divadle na Vinohradech. 

 

 

Uzavření klasifikace 

V pátek 23. ledna končí klasifikační období 1. pololetí. Do stejného data je potřeba omluvit veškeré 
absence. 

 

 

Exkurze do Městské knihovny 
 
V úterý 20. ledna navštíví studenti 1. ročníku v rámci předmětu Úvod do praxe ústřední budovu Městské 
knihovny na Mariánském náměstí. Bližší info ve změnách rozvrhu. 

 

 

Exkurze do Anglie 

16. března vyrazí zájemci ze všech tříd na pětidenní exkurzi do Londýna, Oxfordu a Windsoru. Program 
najdete zde. Přihlášky a bližší info prof. Mrázová. 

 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

V pondělí 12. ledna od 13 do 17 hodin proběhne DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Všichni zájemci o studium i 
jejich rodiče jsou srdečně vítáni. Ukážeme vám prostory školy, můžete nahlédnout do výuky, zodpovíme 

vaše dotazy. 

 

 

Vánoční prázdniny 

Od 20. prosince do 4. ledna jsou vánoční prázdniny. Ve škole se setkáme v pondělí 5. ledna. 

 

 

Upozornění pro studenty ohledně praxí  

Studenti, kteří dosud neobdrželi svoje portfolio a pokyny k praxi, ať si ve vlastním zájmu toto vyzvednou 
do pátku 5. 12. v kanceláři školy u M. Kulhánkové. Pokud si materiály nemůžete vyzvednout osobně, 
požádejte spolužáky nebo rodinné příslušníky, je možné se zastavit ještě v příštím týdnu v dopoledních 
hodinách, nejlépe po předchozí telefonické domluvě. Totéž platí o neodevzdaných potvrzených smlouvách. 
Martina Kulhánková, koordinátorka praxe 

 

 

Předvánoční odborná praxe 

Od pondělí 8. prosince do pátku 19. prosince probíhá předvánoční praxe studentů všech ročníků v 
knihkupectvích, nakladatelstvích, knihovnách, antikvariátech a dalších zařízeních knižního obchodu a 
kultury. 

 

 

Vánoční besídky 



V pátek 5. prosince 5. a 6. vyučovací hodinu proběhne v jednotlivých třídách, popř. v předvánoční Praze 
vánoční program dle dohody studentů a třídních učitelů. 

 

 

Mikulášská obchůzka 

V pátek 5. prosince se jako už tradičně naši studenti zhostí rolí Mikuláše, andělů a čertů a spravedlivě 

vyplatí děti z MŠ a ZŠ Perunova. 

 

 

Zkrocení zlé ženy v angličtině 
 
V pondělí 1. prosince zhlédnou studenti všech tříd v Salesiánském divadle v Kobylisích divadelní hru W. 
Shakespeara Zkrocení zlé ženy. Představení bude uvedeno v anglickém jazyce. Bližší info ve změnách 

rozvrhu. 

 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

V pondělí 24. listopadu od 13 do 17 hodin proběhne DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Všichni zájemci o studium i 
jejich rodiče jsou srdečně vítáni. Ukážeme vám prostory školy, můžete nahlédnout do výuky, zodpovíme 
vaše dotazy. 

 

 

Schola Pragensis 

Od čtvrtka 20. listopadu do soboty 22. listopadu se v Kongresovém centru koná tradiční veletrh 
středoškolského vzdělávání Schola Pragensis. Zveme všechny zájemce o studium na naší škole na stánek 
č. 420, kde budou profesoři i studenti připraveni zodpovědět veškeré vaše dotazy.  

 

 

Přednáška v Divadle U Hasičů 

V úterý 18. listopadu navštíví studenti K1 Divadlo U Hasičů, kde vyslechnou přednášku dr. R. Uzla na téma 
Sexuální a reprodukční zdraví. Bližší info je ve změnách rozvrhu.  

 

 

Státní svátek 

V pondělí 17. listopadu je státní svátek, slavíme Den boje za svobodu a demokracii. 

 

 

Listopadová akademie 

V pátek 14. listopadu proběhne v sále DDM ve Slezské ulici další ročník školní Listopadové akademie. 
Začátek akce je stanoven na 10. hodinu. Přijďte se podívat na scénky, hudební čísla nebo recitaci z dílny 
našich studentů. 

 

 

Odborná exkurze do Prvního podzemního antikvariátu 
 
V úterý 11. listopadu vyrazí studenti K1 na návštěvu Prvního podzemního antikvariátu v Hybernské ulici. 

 

 

Třídní schůzky 

V pondělí 10. listopadu se koná čtvrtletní pedagogická rada a od 17 hodin zveme všechny rodiče na třídní 
schůzky. 

 

 

Příběhy bezpráví 



Ve středu 5. listopadu proběhne ve 3. a 4. ročníku tradiční projekt společnosti Člověk v tísni Příběhy 
bezpráví. Tentokrát zhlédneme film 1989: Z deníku Ivany A. a přivítáme hosta - spisovatele Jáchyma 
Topola. 

 

 

Klub mladých diváků 

 
První představení Klubu mladých diváků v tomto školním roce se koná 3. listopadu ve Studiu Ypsilon a je 
to autorská inscenace inspirovaná životem Steva Jobse IJÁ. 

 

 

Přihlášení k souborným zkouškám 

Do pátku 31. října se studenti K3 přihlásí k souborným zkouškám z cizích jazyků. Volí mezi angličtinou a 

němčinou.   

 

 

Podzimní prázdniny 

Od pondělí 27. října do středy 29. října jsou podzimní prázdniny. 

 

 

Testování Vektor 

Od úterý 21. října do pátku 24. října se v K4 uskuteční testování Vektor. Jedná se o testy společnosti Scio, 
které ukážou posun ve znalostech a kompetencích studentů mezi 1. a 4. ročníkem. Testuje se český jazyk, 
matematika, angličtina a obecné studijní předpoklady.   

 

 

Preventivní program K3 

V úterý 21. října proběhne ve třídě K3 dvouhodinový program prevence sociálně-patologických jevů s 
názvem "Násilí ve vztazích teenagerů".   

 

 

Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě  
 
V pátek 17. října se studenti K1 vypraví do Havlíčkova Brodu na Podzimní knižní veletrh, který se letos 

koná už po čtyřiadvacáté. Jeho letošním mottem jsou Knihy a hvězdy. 

 

 

Výstava Jiřího Koláře v Muzeu Kampa 

Ve čtvrtek 16. října navštíví studenti K4 letos už podruhé Muzeum Kampa. Tentokrát se zaměří na velkou 
výstavu věnovanou výtvarníkovi a básníkovi Jiřímu Kolářovi.  

 

 

Konference Čtení dětem jako základ moudré výchovy v rodině 

Ve čtvrtek 16. října se studenti K2 zúčastní mezinárodní konference pořádané organizací Celé Česko čte 
dětem v Národní technické knihovně v Dejvicích. Vyslechnou např. přednášku J. Trelease, největšího 
amerického propagátora čtení dětem, nebo vystoupení PhDr. J. Klimeše, psychologa a publicisty. 

 

 

Seminář k provádění první pomoci 

V úterý 14. října budou studenti prvního ročníku pod vedením odborníků z Českého červeného kříže 
nacvičovat provádění první pomoci. 

 

 

Projekt Edison 

Týden od 6. do 10. října bude na naší škole veskrze projektový. Přivítáme 9 studentů z různých zemí 
(Austrálie, Řecko, Vietnam, Srbsko, Chorvatsko, Rumunsko, Brazílie, Egypt a Rusko), kteří nám z různých 



pohledů představí svoji zemi. Prezentace se budou týkat dějin jednotlivých zemí, jejich politického 
systému, zvyků a obyčejů, svátků, náboženství, způsobu života, jídla, odívání, ale také literatury a kultury 
obecně, médií nebo sportu. Po celý týden platí zvláštní rozvrh hodin. Program projektového týdne 
naleznete zde. 

 

 

Odborná exkurze do knihkupectví Letná 

V úterý 30. září zamíří studenti K1 v rámci předmětu Úvod do praxe do knihkupectví Letná.  

 

 

Výjezd do Vídně 

V rámci projektu Comenius se v týdnu od 29. září do 3. října koná setkání ve Vídni. Tématem je tentokrát 
Voda v umění. Účastníci odjíždějí v pondělí po 5. vyučovací hodině a vracejí se v pátek ve 13.20 na Hlavní 

nádraží. 

 

 

Vyúčtování sportovního a adaptačního kurzu v Horním Poříčí 

Dne 18. 9. 2014 proběhlo vyúčtování skutečných nákladů (ubytování, stravování, doprava, příp. místní 
jízdné či vstupné) oproti zaplaceným zálohám. Všem žákům vznikl drobný přeplatek, který bude v 
nejbližších dnech vrácen na účet, ze kterého byla poukázána záloha. V případě placení zálohy v hotovosti v 
pokladně školy bude i přeplatek vyplacen v hotovosti oproti podpisu žáka přímo v kanceláři školy. 

Přeplatky budou vydávány v úředních hodinách od pátku 19. 9. 2014. Přehled přeplatků (včetně celého 
vyúčtování) bude vyvěšen na studentské nástěnce ve škole. 

 

 

Exkurze do Muzea Kampa 

V pátek 19. září navštíví studenti K4 v rámci předmětu Dějiny umění stálé expozice Muzea Kampa.  

 

 

Odborná exkurze do knihkupectví v oblasti Národní třídy 

V úterý 16. září zamíří studenti K1 v rámci předmětu Úvod do praxe do knihkupectví v oblasti Národní 
třídy - např. knihkupectví Ostrov, Aurora, Academia, Kosmas, Kalich, Paulinky, Daniel, Kiwi nebo Krakatit. 

 

 

Maturitní vysvědčení 

Maturitní vysvědčení budou pro absolventy připravena v pondělí 15. září od 10 hodin v ředitelně školy. 

 

 

Nový stálý rozvrh 

Od úterý 9. září se učíme podle nového stálého rozvrhu, který najdete zde. 

 

 

Podzimní termín maturitních zkoušek 

Ve čtvrtek 11. září se uskuteční podzimní termín maturitních zkoušek. Rozpis najdete zde. 

 

 

Vědecký jarmark 
 
Ve středu 10. září se studenti prvního a druhého ročníku v rámci předmětu Základy přírodních věd zúčastní 
Vědeckého jarmarku - tedy zábavné vědecké akce pod širým nebem na Vítězném náměstí v Praze 6. 

 

 

Sportovní kurz Horní Poříčí 

V pátek 5. září v 8.30 odjíždějí zájemci napříč všemi ročníky na tradiční sportovní kurz do Horního Poříčí na 

řece Otavě. Z profesorského sboru je doprovodí P. Bay, A. Krýžová a M. Mrázová. Návrat je plánován na 
pondělí 8. září kolem poledne. 



 

 

Zahájení školního roku 2014/2015 

Školní rok začíná v pondělí 1. září v 8.00 v jednotlivých třídách. Těšíme se na vás! 

 

 

Třídní schůzky 1. ročníku 

V pondělí 1. září od 17 hodin se konají třídní schůzky 1. ročníku. Účast rodičů je nutná. 

 

 

Vzkazy maturantů novým studentům 

Milí studenti prvního ročníku, zde si můžete přečíst krátké vzkazy, které vám krátce před maturitou napsali 
naši letošní absolventi. 

 


