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Milý čtenáři, 

pokud Vás naše ročenka zaujme, 
a pokud se o naší škole chcete 
dozvědět víc, nebo získat 
elektronickou verzi této ročenky, 
navštivte naše webové stránky: 

http:\\goa.braillnet.cz 

Pokud ale chcete navštívit naši 
školu osobně, přijeďte metrem B do 
stanice Nové Butovice, jako většina 
našich studentů. Pak se vydejte pěšky 
směrem k obchodnímu centru Galerie 
Butovice. Můžete volit různé cesty 
kolem moderních prosklených budov 
označených písmeny A, B, C, D. 
Zamíříte-li k budově B, všimněte si 
bronzového modelu, který stojí 
nenápadně pár metrů před jejím 
hlavním vchodem. Od začátku roku 
2009 ukazuje díky Studiu Acht cestu 
dál...  

Popisky má i Brailleovým písmem 
a dává tak možnost zrakově 
postiženým studentům vytvořit si 
reálnou představu o okolí školy. 

Redakce 

 

 
 
Plastiku na titulní straně ročenky vytvořil 
student naší školy Petr Schnaubelt. 
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Školní vzd ělávací program 
 

Na cestě poznání 2 
 
Motto: U každého člověka je možno najít pozitivní rys osobnosti,  

na kterém lze stavět. 
 

Školní vzdělávací 
program pro obor vzdělání 
gymnázium byl první etapou 
na tříleté cestě, v níž si škola 
vytváří v souladu s předpisy 
vlastní vzdělávací programy. 
Zkušenost nabytá ve školním 
roce 2007/2008 nám velmi 
pomohla při práci na školním 
vzdělávacím programu pro 
obor vzdělání 63-41-M/02 
Obchodní akademie. 

Páteří tvůrčího procesu 
se stala předmětová komise 

ekonomických předmětů, jejíž členové na svých bedrech nesli hlavní tíhu 
odpovědnosti za přípravu a zpracování odborných předmětů. To nikterak 
nesnižuje význam ostatních předmětů, jako jsou jazyky, výchovně vzdělávací 
předměty atd. Celkově se podařilo vytvořit program, který vychází vstříc 
reálným potřebám žáků se zrakovým postižením. Pedagogičtí pracovníci 
školy se však museli vyrovnat i s určitými formálními a pojmovými odlišnostmi 
rámcových vzdělávacích plánů pro gymnázia a obchodní akademie. Všem 
patří poděkování za tvůrčí nasazení, které vyvinuli navíc vedle své náročné 
kantorské práce.V neposlední řadě je třeba vyzdvihnout pozitivní úlohu 
koordinátora školního vzdělávacího programu paní Kláry Eliáškové, která 
přispěla k nalezení konsensu ve chvílích, kdy to bylo třeba nejvíce, aniž by se 
ustupovalo z nároků na kvalitu finálního díla. 

Školní vzdělávací program není samoúčelný, vytváří osnovu pro 
každodenní vzdělávací a výchovnou práci ve škole, která je také jejím 
hlavním smyslem a náplní. Lze pevně doufat, že se podaří ve školním roce 
2009/2010 úspěšně zvládnout i třetí etapu – vytvoření školního vzdělávacího 
programu pro obchodní školu. 

 Ivan Antov 
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Náš projekt v Dublinu 
 

Žijeme v m ěnící se Evrop ě 
 

Naše prezentace na evropské konferenci speciálních 
pedagogů 

 
V první dekádě července 2009 se v irském 

Dublinu uskutečnila VII. evropská konference 
speciálních pedagogů uspořádaná organizací 
ICEVI*. Mottem konference, která se konala na 
půdě univerzity Trinity College, bylo Žijeme 
v měnící se Evropě.  

Činnost naší školy prezentoval příspěvek 
Jany Hozové, Růženy Kubátové a Ivana Antova Teaching Visually Impaired 
at High School. Byl přednesen v sekci školy a představil na příkladu 
matematiky, anglického jazyka a výtvarné dílny projekt podporovaný 
zřizovatelem školy hlavním městem Praha, jehož prostřednictvím 
poskytujeme metodologickou pomoc školám, které integrují žáky se 
zrakovým postižením. 

Veškeré materiály konference můžete najít na  
http://www.icevi-europe.org/dublin2009/index.html 
 

 Ivan Antov 

 

   

                                      
* International Council for Education of People with Visual Impairment 
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Próza 
 

Místa, na která se rád vracím 
Petr Schnaubelt 

 
 

`MLN^AB ]A E^QWa NQ WaY 

gWAILM 

`OQ^W `NIS]AeCQG^ 
 
 
Každý člověk má jistě nějaké to místo, kam se rád vrací, kde je mu dobře 

a kde čas plyne rychleji než voda v řece všedního žití. Jsou však i taková 
místa, kde hučící koryto řeky ústí do nekonečně širokého jezera, kde  se 
proud času téměř zastavuje. I já znám několik míst, která takováto kouzla 
dovedou a věřte, že je navštěvuji rád a vždy, když mě něco trápí. Budete-li 
chtít, můžete se se mnou na jedno z nich vypravit. A třeba hned! 

Stezička  k prosluněnému paloučku na vrcholu kopce se prodírá drsným 
ostružiním a klikatí se mezi vysokými stromy jako dlouhatánský had. Když se 
v lese prohání vítr, zašumí to, zakvílí, zavrzá a zapraská v korunách starých 
stromů tak, že by si někdo mohl pomyslet, že se snad les zlobí na nezvaného 
návštěvníka. Asi po dvaceti minutách urputného boje se stoupající 
nadmořskou výškou se octneme na malé vyvýšenině, odkud je nádherný 
výhled do okolí. Kdo by si však pomyslel, že jsme na konci naší cesty, ten by 
se šeredně spletl. O kus dál se totiž mnohem výše vypíná mohutná hora, 
která z dálky svým obrysem připomíná lví hlavu. Ovšem jen tehdy, díváme-li 
se od východu. Nyní však stojíme na západním úpatí hory a při pohledu na 
horu vnímáme jen táhlý koberec lesů s třpytícím se mlžným oparem v záři 
slunce. Naše výprava však musí pokračovat dál, abychom došli 
k zázračnému místu dříve, než bude tma. Čeká nás ještě dlouhá cesta po 
prastaré příkré kamenité cestě, která snad kdysi dávno sloužila lesním 
dělníkům, ale dnes byste jen těžko hledali místa, kudy vedla, protože je 
zarostlá původním porostem. Jen tu a tam vykukuje z houští nebo mechu 
kámen, který se do krajiny příliš nehodí. Tyto kameny totiž kdysi sloužily 
v dobách, kdy kraji vládla paní zima a vše leželo pod sněhem, tomu, aby 
lesní dělníci nezabloudili ve zdejších hvozdech, kterými se za dávných časů 
proháněli vlci a jiná divá zvěř. Když tudy kráčím sám obklopen lesním tichem, 
působí temné vrásčité kmeny stromů strašidelně. Nemohu se stále zbavit 
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dojmu, že jsem tu jen hostem v chrámu přírody. Občas vzduch prořízne ostré 
volání sojky, pozorné hlídačky upozorňující ostatní zvěř, že se blíží vetřelec. 
Pokaždé sebou trhnu. Takový nenadálý zvuk v tom lesním tichu, kde si jen 
stromy šeptají, je hrůzostrašný. Z ničeho nic se stromy rozestoupí a očím 
dychtivého pozorovatele  se naskytne nádherný pohled do kraje. Stojíme na 
mohutné vysoké skále, kterou jsme obešli po lesní pěšině. Je odtud opravdu 
hezký výhled. V dáli se rýsují další hřbety kopců a dole v údolíčkách je 
mnoho rozmanitých vesniček a dokonce je pouhým okem vidět v dáli vinoucí 
se modrou stuhu řeky a několik lesknoucích se hladin rybníků. To je to 
kouzelné místo, kam se rád vracím. Vše je tu jako na dlani. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 - 7 - 

Přírodní v ědy 
 

Naše škola a přírodní vědy 
Jak se stát zkušeným ornitologem. Cesta za vědou vedla údolím  
a pak do voliéry. 

 

Přírodní vědy, tedy např. chemie, biologie a ekologie, nejsou předměty 
příliš populární. Rozhodně však patří na střední škole mezi velmi důležité 
předměty, které rozvíjejí logické myšlení a vedou k poznání přírody, jejíž 
součástí jsme i my všichni. Studium přírodních věd je pro zrakově postižené 
studenty samozřejmě velmi obtížné. Ano, je v nich příliš mnoho pojmů, 
vzorců, výpočtů a mnohé poznatky jsou založeny na zrakovém vnímání. 

Jak se uvádí i ve starších filmech ze školního prostředí, je biologie věda 
velmi obsáhlá. Přitom biologie i chemie mají týdenní dotaci pouhé 2 hodiny, 
a to bez cvičení a seminářů. Vyučující se snaží učivo přiblížit pomocí modelů, 
plastických obrázků a prováděním pokusů, jejichž výběr je však omezen 
vzhledem ke specifickým podmínkám výuky zrakově postižených. Je málo 
času vše prodiskutovat a častěji zajít do přírody, byť je naše škola 
v bezprostřední blízkosti Prokopského údolí. 

Jistým zpestřením bylo, když se do výuky biologie ve školních letech 
2007/2008 a 2008/2009 zapojil RNDr. Pavel Vašák z ornitologické stanice 
a Šárka Dupalová, studentka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, která 
pro naše studenty vytvořila pracovní listy z ornitologie. Atraktivní byly také 
praktické ukázky z ornitologické praxe pana vychovatele Jiřího Brücknera. 

 Jana Bušková 

Kéž by si, sedlá čku, chcíp! 
Příjemnou třešničkou na 

jinak spíše sladkokyselém 
dortu byla společná vycházka 
do Prokopského údolí, při 
které jsme si řadu více či 
méně osvojených informací 
o obratlovcích třídy aves 
a naučené ptačí hlasy mohli  
ověřit přímo v terénu. 

Během procházky jsme 
zažili i jedno překvapení, které 
nám připravil pan Brückner, 
mezi jehož záliby patří 
i kroužkování ptáků. Na 
příhodném místě za budovou internátu natáhl síť, do níž se posléze chytil 
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jeden nešťastný kos, který nebyl tolik pozorný jako jeho druzi. Toho jsme si 
i přes jeho vyděšené protesty s co možná největší opatrností prohlédli, pan 
Brückner ho okroužkoval a potom pustil na svobodu. 

Celý tento pokus byl pro nás velmi zajímavou zkušeností, takže jsem 
vlastně rád, že k tomuto ozvláštnění našich hodin biologie došlo. A pokud 
Vás zajímá, co má znamenat nadpis tohoto článku, pak jde o přepis hlasu 
jednoho ze strnadů (už opravdu nevím kterého), jímž nás pan profesor Vašák 
při procházce údolím velice pobavil. 

 Lukáš Hosnedl 
 

Návšt ěva ve volié ře 
V červnu 2008 naše třída G1, společně s o rok staršími a moudřejšími 

„druháky“, navštívila pražskou zoo, kde nám pan docent RNDr. Pavel Vašák 
udělal zajímavou přednášku na téma ornitologie. Do zoo s námi kromě paní 
Buškové a Smržové šel i pan vychovatel a velký ornitolog Brückner, který prý 
v zimě kroužkuje tučňáky na Vltavě. Po příchodu do zoo jsme nejprve 
navštívili velkou konferenční místnost, ve 
které nám pan docent Vašák se slečnou 
studentkou udělali sice obsáhlou, avšak 
ne nudnou přednášku. 

Všechny exempláře jsme si mohli 
osahat, kdo chtěl i „očuchat“. A pan 
Vašák ke každému exempláři podal 
fundovaný výklad doplněný o řadu 
zajímavostí a pikantností ze života 
onoho zvířete. Do rukou se nám tak 
dostali vypreparovaní ptáci, jako kachna 
divoká či spousta druhů papoušků, 
z nichž byl nejzajímavější zřejmě 
papoušek ara, dále to byla obrovská 
ptačí pera, nohy ptáků, spousta druhů 
ptačích zobáků, spousta druhů vajíček, 
různé vypreparované kostry, nejen 
ptáků, některé vzhledem zajímavé 
exotické živočichy, na které bychom si v české přírodě zřejmě „nešáhli“, 
a pokud ano, tak neradi. Jako vrchol nám pan Vašák přinesl z kanceláře pana 
ředitele ing. Petra Fejka dřevěnou, ručně vyřezanou sochu Varanuse 
Komodensis čili varana komodského, kterou pan Fejk dostal darem, tuším že 
od tehdejšího indického prezidenta, když byl v únoru roku 2008 do pražské 
zoo přivezen pár varanů z Indie. 

Po důkladném pomazlení s varanem jsme se odebrali do odborného 
pracoviště zoo, tedy do prostor, do kterých se běžný návštěvník nedostane. 
Mohli jsme si tak prohlédnout a ohmatat nejzajímavější vypreparované 
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exempláře, které pražská zoo vlastní, do rukou se nám tak dostaly kromě 
několika nejvzácnějších, a tedy i nejdražších druhů papoušků, takové 
předměty, jako tygří lebka nebo exemplář, který se mi líbil ze všech nejvíce – 
obrovská lebka koně převalského s kompletní čelistí. Tyto exempláře nemá 
možnost běžný smrtelník v pražské zoo spatřit, natož si na ně sáhnout. Po 
tomto životním zážitku, který ovšem některé spolužačky později komentovaly 
jako spřátelení s mrtvolkami, jsme se vydali mezi voliéry a občas i do voliér. 
Nejednalo se o nudné pozorování ptáků v klecích, které předpokládám ani 
nevidomí neocení, ale byl to fundovaný výklad ornitologa doplněný o vtipné 
perličky ze života ptáků. Po rozloučení s panem Vašákem jsme si ještě šli 
prohlédnout zbytek pražské zoo, nicméně naše cesta nejprve nevedla ke 
kamarádům lenochodům, tuleňům, tchořům či šimpanzům, ale k ptačím 
voliérám, neboť jsme se tou dobou cítili jako zkušení ornitologové. 

 
 Jiří Černý 

 
 

 
 

Tibet 
Jan Böhm 

 
V této zemi kdybych 

zjevil se náhle, 
viděl bych přepych 

za šňůrou s prádlem. 
 

Kdybych si představil, 
že sahám po vrcholu 

se sněžnou slepotou bych 
padal dlouho dolů… 
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Fotoreportáž 
 

Ž ivý koutekŽ ivý koutekŽ ivý koutekŽ ivý koutek     
Bylo to letos zjara, kdy ve třídě G3 přibyli „ti noví“. Oči na šťopkách, 

s nosem často přilepeným na skle, pozorují okolí a mlčí. No Name, Black 
a (and) White jsou hodni svého druhu, a tak v dobré péči rostou jako z vody. 
Jenom Amálka je menší a jídlu tolik nedá – jakoby nebyla ACHATINA 
FULICA, OBLOVKA ŽRAVÁ! 
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Mezinárodní kontakty 
 

Joroinen - Praha 
Finští středoškoláci na návštěvě u nás 
Věda, sport, zpívání, angličtina a němčina ve službách porozumění 

 
Učitelé a žáci střední školy v Joroinen ve Finsku jezdí každým rokem na 

zájezd do zahraničí a jejich putování zpravidla prochází střední Evropou. 
Letos plánovali navštívit mj. i Prahu, a proto oslovili naši školu, neboť se 
chtěli dozvědět, jak to chodí tam, kde se vzdělávají jejich vrstevníci se 
zrakovým postižením. 

Rozdíl byl, jak hned po příchodu do školy poznali, v samotném počtu 
žáků. Jedna jejich třída má tolik žáků jako naše tři až čtyři třídy. S tak 
početnou návštěvou bychom se do žádné místnosti nevešli najednou. Proto 
se po krátké úvodní informaci na nádvoří školy Finové podle zájmu rozdělili 
do tří skupin a společně s našimi žáky a vyučujícími prožili zábavný 
dvouhodinový tematický program. 

První skupina zamířila do velké učebny výpočetní techniky, v níž se 
mohli seznámit s tím, jak nevidomý student zvládá práci s počítačem a jaké 
pomůcky využívá. Druhá část finské výpravy zamířila do učebny přírodních 
věd, kde pro ně byl připraven netradiční program fyziky a biologie včetně 
experimentů, na nichž mohli participovat. Třetí oddíl Finů odkráčel do 
tělocvičny, kde si zahráli goalball a zjistili, že bez řádného tréninku ani zde 
cesta k úspěchu nevede. 

Na závěr jsme však přece jen našli prostor, kam jsme se vešli všichni 
společně. Ve třetím patře na galerii, která obklopuje prostor atria, finští žáci 
předvedli svůj hudební program, připravený pro návštěvu naší školy. Pak už 
přišlo jen rozloučení a Finové vyrazili za krásami Prahy. 

Návštěva ukázala, jak užitečná je znalost cizího jazyka. Hradbu finštiny 
a češtiny překonávala angličtina či němčina, a tak lámala bariéry komunikace. 

 
 Ivan Antov 
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Turistika 
 

NA ZKUŠENÉ VE SKOTSKU A V ANGLII 
20. 6. – 28. 6. 2009 

Zájezdu, který pořádala cestovní kancelář Albion Travel, se zúčastnilo 
díky finanční podpoře občanského sdružení Viděno hmatem 13 studentů 
gymnázia a obchodní akademie v doprovodu pí Kučerové a pí Petržilkové. 
Ubytování bylo zajištěno v hostitelských rodinách v Edinburghu. 

Atraktivní program byl rozdělen na část poznávací a část vzdělávací. 
Studenti absolvovali 9 lekcí anglického jazyka na Francouzském institutu 
v Edinburghu. Byli rozděleni podle jazykové úrovně do několika skupin 
a získali osvědčení o absolvování tohoto kurzu. 

 

Během pobytu v Anglii a ve Skotsku jsme navštívili mnoho zajímavých 
míst, např. univerzitní město Cambridge, kolej King´s College, Hadriánův val, 
jezero Loch Ness, Neptunovy schody, Královskou míli a královský palác 
v Edinburghu. 

Porucha autobusu bohužel způsobila, že plánovaná část programu 
(např. prohlídka palírny whisky a lodi Discovery) se nemohla uskutečnit. 
Náhradní program však studentům umožnil prohlédnout si důkladněji hlavní 
město Skotska. 

Příjemným zakončením 
celého zájezdu pak byla 
celodenní procházka 
Londýnem kolem 
nejvýznamnějších míst: 
Westminster Abbey, 
parlamentu, kostela 
sv. Margarety, kolem 
St. James´s Park k 
Buckingham Palace na 
Trafalgar Square a projížďka 
lodí po Temži k nultému 
poledníku. 

Velkým zážitkem pro studenty byl též přejezd trajektem Calais – Dover, 
Dover – Calais při cestě z Francie do Anglie a zpět. 

 Miroslava Kučerová 
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„Nou nou! Jez jez!“ 
Během našeho poznávacího zájezdu jsme se zúčastnili i vyučování 

angličtiny ve škole, která se specializovala na výuku cizinců. Vyučování 
probíhalo celé dopoledne, během kterého byla pouze jedna přestávka. Byli 
jsme rozděleni do dvou skupin. Každá měla svého lektora. Ale nebyli jsme 
ochuzeni ani o výuku lektora druhé skupiny. Oba vyučující se o přestávce 
vystřídali. Náš lektor byl optimista. To, že nám zakázal používat slovníky, 
jsme pochopili snadno. Zaklapl nám je a řekl: „No, no.“ Potom ale zjistil, že 
naše slovní zásoba je tak malá, že se s námi nedomluví. A dovolil nám je 
zase používat. Se slovníky už nám to šlo dobře. Připravili jsme si vyprávění 
o svých hostitelských rodinách a pak i o svých spolužácích. Lektoři nám 
potom vyprávěli o Edinburghu a odpovídali na naše zvídavé otázky. 

Někteří z nás, kteří se šli o přestávce projít, spatřili královnu, která byla 
právě na své každoroční návštěvě Skotska. 

Největší zdokonalení v angličtině jsme ale stejně získali v hostitelských 
rodinách, protože jsme neměli jinou možnost než domlouvat se anglicky. 
Všichni jsme to úspěšně zvládli a myslím si, že to pro nás bylo i největším 
přínosem. 

 Marie Fejtková 

Loch Ness 
Asi největším 

a nejhezčím zážitkem pro mě 
byl celodenní výlet k jezeru 
Loch Ness. Už sama cesta 
k němu byla krásná. Sice 
jsme jeli více než tři hodiny, 
ale celou dobu jsme projížděli 
skotskou vysočinou. 
Průzračná jezírka, krásně 
zelená tráva a vysoké kopce 
nás doprovázely až do 
našeho cíle. Když jsme přijeli 
k jezeru, navštívili jsme 
zříceninu, která stojí přímo u něj. Odtud bylo jezero nádherně vidět… 

 Vilma Švagerová 
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Próza 
Podivný prožitek pytláka Píchala, působící 

pohromu polesnému pana Plhy 

Jiří Hubáček 
 

Pyšný pytlák Píchal plíživě pádil porostem. Právě potkal provazníka 
Pantůčka, proto počal pěkně poděšeně pádit, po podlém provazníkově 
pohledu prahne pramálo. Pytlačí. Právě prošel podél potoka, pod 
pokroucenou pní prastaré pinie, přeskočil polorozpadlý plot, pak pokračoval 
pomalu pozemkem pana Plhy. Panu Plhovi patří pěkných pár parasangů 
půdy, pytláctví proto pokvete. Po předvčerejším podařeném pychu pátrá pilně 
po příští potravě pro prorezivělou pušku po pradědovi. Pojednou přestal 
pískat podivnou písničku, přirostl přimražen pod pokroucenou pní. Po pěšině 
právě pospíchá Petr Pula, polesný pana Plhy. Proklatě! Pytlák pozoruje 
pramínek potu proudící přes plnovous po proděravělém ponču.  

Polesnému patří pes Punťa. Prašivý pes, pomyslí pytlák Píchal. Pak 
Punťa pocítil pytlákův pach, působený především prosakováním plen. Pes 
prahne po pytlácké pečínce, proto přetrhuje provaz, pádí pryč. Pytlák 
poděšeně piští, prozrazuje přítomnost polesnému.  

Polesný popošel pod peň, popadá pytlákův prošedivělý plnovous, pak 
přitiskne Píchalovi pevnou pravici pod pupek.  

„Pane,“ pronese pozvolna, „pytláku, poslední příležitost promeškals! 
Právu propadneš, půjdeš před porotu! Pojď!“  

Pytlák Píchal popadl pušku, při první příležitosti polesného postřelí! 
Popadne polesného pěst, přitiskne protivníkovi pod prsa prorezivělou 
památku po pradědovi! Prásk! Puška práskne, polesný potácivě popojde, pak 
padne pro přílišné prudké píchání pod pohrudnicí. Pytlák pomalu pouští 
pušku, pokleká před polesným, přisedá, prohlíží prokrvácený plášť 
polomrtvého.  

„Proč?“ proráží Polesný přes polosevřené pysky.  
„Proto,“ prohodí pytlák, poškrábe přicházejícího Punťu. „Protože 

pytlákova puška při práci práská plameny.“  
Polesný pomalu pohasíná, připomíná pohasínající příkrov podnebesí.  

Pytlák povstal. Příští pych projde patrně poněkud pohodlněji. Pomalu 
prochází podupaným porostem, přelézá přes plot, pak podél potoka, po 
prudkém pahorku pod převis. Padá pod převis, plesnivý pelech přivítá 
poněkud postrašeného pytláka. Pěkně prospat předchozí prožitky! Pych 
prozatím počká… 
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Fotoreportáž 
Naše sme čka 
Chodily do školy rády a poctivě, vedly si výborně, a přesto si pěkné 
vysvědčení domů neodnesly. 

Kdo to je? 

No přece Ira paní Zichové, Růženka Tondy Strnada, Mary Jany 
Kněbortové, Rita Báry Biháryové a Chira Petra Schnaubelta! 

 
Růženka  je moc šikovná a poslušná 
šampionka. Získala 3. místo v soutěži 
vodicích psů ČR (Helppes). Často si 
vykračuje jako „nóbl Růža“, ale rychle 
se změní, když jí nabídnete milovaný 
piškot. 

 
  
 
 
 
 

Důvod k úsměvu - Irunka  vede 
svoji paničku na oběd 

 
 
 
 
 
 

Bára a Rita  - soustředění před 
vystoupením 

 

Chvíle odpočinku pro Mary a její 
paničku 
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Sport 
 

Mezinárodní sportovní hry v Chemnitzu 
21. 5. – 24. 5. 2009 
 

V květnu roku 2009 se 8 studentů naší školy, vedených 
pí Beranovou, pí Paďourovou a pedagogickým asistentem Máchou 
zúčastnilo sportovních her v atletice, plavání a goalballu, pořádaných 
v Německu. Soutěžilo se ve 3 kategoriích: B1, B2, B3 + OPEN. 

Atletika – „naši“ muži 

Disciplína Kategorie Jméno Výkon Umíst ění 
J. Brejcha 11,99 s 1. B3 + OPEN 
R. Štika 12,28 s 2. 

B2 J. Sarkány 12,49 s 3. 

Běh na 100m 

B1 J. Marek 16,50 s 5. 
J. Brejcha 57,80 s 1. Běh na 400m B3 + OPEN 
R. Štika 1:00,06 min 2. 

Běh na 1 500m B3 V. Svoboda 6:10,34 min 4. 
J. Brejcha 9,53 m 1. Vrh koulí B3 + OPEN 
V. Svoboda 8,42 m 3. 

Skok daleký B3 + OPEN R. Štika 477 cm 2. 
 B2 J. Sarkány 466 cm 5. 
Štafeta 4 x 100m   53,75 s 2. 

 
Atletika – „naše“ žena 

Disciplína Kategorie Jméno Výkon Umíst ění 
Běh na 100m B2 M. Wiosnová 17,60 s 5. 
Běh na 400m B2 M. Wiosnová 1:30,64 min 4. 
Běh na 800m B2 M. Wiosnová 3:56,63 min 4. 

 
„Naši“ celkov ě nejlepší atleti 

Kategorie Jméno Po čet bod ů Umístění 
J. Brejcha 21 1. 
R. Štika 15 3. 

B3 + OPEN 

V. Svoboda 7 9. 
B1 J. Marek 5 11. 

Muži 

B2 J. Sarkány 7 12. 
Ženy B2 M. Wiosnová 8 10. 
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Celkové umíst ění družstev: 
1. SOSW Krakov (134 b), 2. OSW Laski (115 b), 3. Brno (95 b), 
4. BBV Chemnitz (89 b), 5. Prag – Gymnasium (68 b), 
6. Levoča – Reha (52 b), 7. Levoča – Internat (50 b), 
8. Königs Wusterhausen (32 b), 9. Prag – Klaarshule (16 b) 

 
Plavání – „naši“ muži 

Disciplína Kategorie Jméno Výkon Umíst ění 
R. Štika 49,22 s 1. B3 + OPEN 
V. Svoboda 51,87 s 3. 

50m prsa 

B1 J.Marek 58,00 s 4. 
50m znak B3 J. Brejcha 56,60 s 2. 

B1 J. Marek 57,69 s 6. 
B3 J. Brejcha 43,37 s 2. 

50m volný 
způsob 

B3 V. Svoboda 44,34 s 3. 
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Sport 
 

Mezinárodní hry v Chemnitzu - goalball 
 

Začněme od úplného 
začátku. Naše tréninky, které 
se uskutečňují téměř každý 
čtvrtek, nám zajišťuje 
především paní Paďourová. 
Trénuje nás také pan Karel 
Novotný, bývalý reprezentant 
ČR v goalballe, člověk, který 
nás toho spoustu naučil 
a věřím, že ještě spoustu 
naučí. 

Své zkušenosti a hodiny 
tréninku jsme jeli prověřit na 
Mezinárodní sportovní hry 
v Chemnitzu, kterých se zúčastnily týmy z Německa, Polska, Slovenska 
i Česka. Za náš goalballový tým hrál Jirka Marek, Pavol Goral, Tomáš 
Peržina a Josef Sarkány. Byli jsme oslabeni o Michala Novotného, který v tu 
dobu reprezentoval Českou republiku na Mistrovství Evropy v goalballu 
skupiny C v Portugalsku. 

Kvůli špatnému počasí, které přerušilo atletiku, jsme se stáhli do 
tělocvičny a odehráli celý goalballový turnaj v jeden den. Hrací doba byla 
velmi krátká a nesplňovala kritéria, pravidla hry se měnila, ale jinak to byl fajn 
turnaj. 

Naším prvním soupeřem 
byl tým z Könnitz, který byl 
celkem silný. Hráli jsme 
2 x 5 min. Po většinu zápasu 
jsme vedli, ale ke konci jsme 
udělali moc chyb. Měli dobrou 
taktiku, a proto asi vyhráli, ale 
jen o fous, skórem 6:5. Druhý 
zápas jsme hráli proti týmu 
Lasski z Polska. Tento zápas 
se hrál jen 2 x 3 min, což je 
v goalballu obvykle čas 
prodloužení, a ne hrací doba. Přece jenom jsme zvyklí hrát i na výdrž. Jen 
jednou se nám podařilo prostřelit jejich obranu, což bylo málo. Zápas skončil 
výsledkem 3:1 pro Lasski. Při dalším zápase jsme se utkali s týmem Brna. 
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A opět jen 2 x 3 min. Vyhráli jsme ho poměrem 6:5, ale i tak jsme kvůli 
porovnávání skóre skončili jako poslední ve skupině. Zápas o poslední místo 
byl vyrovnaný, ale posledních pár vteřin před koncem jsem udělal technickou 
chybu v chytání, a tak jsme dostali rozhodující gól. V tomto zápase jsme se 
utkali s týmem rehabilitačního centra z Levoče, hráli jsme také na 2 x 3 min.  

Na tomto turnaji jsme zklamali svá vlastní očekávání. Pilně jsme 
trénovali a chtěli jsme stát na stupních vítězů. Celkově jsme skončili až osmí, 
ale pozitivní informací je, že jako družstvo jsme dostali nejméně branek. 

Ale co, nemá cenu se vymlouvat. Holt musíme trénovat ještě víc, ať to 
soupeřům pořádně předvedeme v Brně, kde se budou konat další 
Mezinárodní sportovní hry. Vězte, že příští rok bude všechno jinak, přece 
jenom už jsme zkušenější! 

 
 Napsal sám účastník turnaje Josef Sarkány 
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Viděno hmatem 
 

Okénko do našeho sdružení 
 
Viděno hmatem* připravilo v tomto školním roce pro 

studenty školy několik turistických, sportovních a poznávacích 
pobytů a kulturních akcí. Některé z nich se uskutečnily již po 
několikáté, některé byly do programu činnosti sdružení zařazeny poprvé. 
A kde všude jsme tedy byli? 

 
• 26. až 28. září 2008 v Lužických horách  na 

horolezeckém víkendu s nevidomým lezcem 
Honzou Říhou a horolezeckým klubem 
Matahari 

• v době podzimních prázdnin 24. – 29. října 
2008 na tradiční turisticko-poznávací akci 
v hájence Jezírko v Sob ěšicích u Brna  

• v týdnu od 21. do 28. února 2009 
v Jizerských horách  za zimními sporty 
a radovánkami v rámci jarních prázdnin 

• v průběhu dubna a května na dvou 
divadelních představeních Žižkovského 
divadla Járy Cimrmana , na Africe a Českém 
nebi 

• 24. – 26. dubna 2009 opět na Jezírku , 
tentokrát s výletem na hrad Pernštejn   

• 1. až 3. května 2009 v kouzelném kraji v okolí 
Litomyšle  v rámci cyklu Literární toulky 

• 15. až 18. května 2009 na dalším 
horolezeckém víkendu s Honzou Říhou 
a Matahari tentokrát v Tiských st ěnách na 
Děčínsku  

• 10. – 16. srpna 2009 v Jeseníkách  za 
tradiční letní turistikou. 

 

                                      
* Jde o občanské sdružení, které působí při naší škole. Hlavním smyslem sdružení je 

pomáhat při překonávání bariér souvisejících se zrakovým či kombinovaným postižením 
studentů školy. 
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Sdružení se zároveň finančně a organizačně podílelo na tradičních 
akcích a soutěžích pořádaných školou. Byly to: 

 
• adaptační kurz v Mariánské v Krušných horách 
• 2. ročník soutěže v psaní na klávesnici pro zrakově postižené 
• maturitní, absolventský a imatrikulační ples v KC Krakov 
• lyžařský výcvikový kurz v Janských Lázních 
• 2. ročník školní recitační soutěže A znovu láska… 
• V. ročník goalballového turnaje O pohár ředitele školy 
• turistický kurz v Dobřívi  
• poznávací a pobytový zájezd do Skotska 

 
V nabídce mimoškolních aktivit chceme samozřejmě pokračovat 

i v následujících letech a věříme, že vytrvalci z řad studentů jim zachovají 
přízeň a atraktivní program přiláká i nové zájemce. 

 
 Michal Řezka, předseda sdružení 

 
Literární toulky 

LITOMYŠL JOSEFA VÁCHALA 
1. až 3. května 2009 

 
Cílem druhého pokračování cyklu Toulky 

po stopách významných literátů, který 
občanské sdružení zahájilo v minulém 
školním roce, byl malebný kraj kolem 
Litomyšle. Na výpravu se s námi vydali Jirka 
Bidovský s vynikající pudinkovou buchtou od 
maminky, Leoš Dvořák s maminkou, Jirka 
Hubáček s kamarádem Zdeňkem Prieselem 
a Jakub Klouda se svým pojízdným křeslem 
a stále dobrou náladou. Příjemný azyl na klíč 
nám poskytl Domov mládeže VOŠ a SŠ 
pedagogické v Litomyšli. 

První den toulek jsme si nejprve 
připomněli jednu z významných žen české 
literatury Terezu Novákovou, která v Litomyšli 
krátce pobývala a povila zde Arne Nováka, 
pozdějšího literárního vědce. Hlavním cílem 
našeho pobytu však byla výrazná osobnost 
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spisovatele a výtvarníka 
Josefa Váchala, jehož 
nejznámějším literárním dílem 
je Krvavý román. Ve slavném 
Portmoneu jsme si prohlédli 
bizarní malby a dřevořezby, 
kterými Váchal dům svého 
přítele, nakladatele Portmona, 
vyzdobil. Prošli jsme se také 
uličkou Josefa Váchala, kde 
jsou v omítce nynější VOŠ 
restaurátorské formou sgrafit 
provedeny známe Váchalovy dřevořezby s vtipnými pořekadly a hesly. Za 
všechna alespoň jedno pravdivé – Světlem možno býti v tmě, ne však tmou 
ve světle. V průběhu náročného dne jsme stihli i návštěvu v bytě jednoho 
z bývalých sládků zdejšího pivovaru, kterým nebyl nikdo menší než otec 
hudebního skladatele Bedřicha Smetany. 

Kouzlo romantického na nás dýchlo druhý den, kdy jsme se vypravili do 
starodávného městečka Polička. Za zdejším slavným rodákem, světoznámým 
hudebním skladatelem Bohuslavem Martinů, jsme vystoupali až na věž 
kostela sv. Jakuba, abychom si prohlédli jeho rodnou světničku. Její inventář 
je bohužel momentálně v rekonstrukci, ale z věže se nám naskytl nádherný 
pohled na městečko obehnané starobylými hradbami, po kterých jsme se 
posléze také prošli a seznámili se přitom s historií Poličky.  

Poslední den jsme vyplnili procházkou litomyšlskými klášterními 
zahradami, kde si studenti osahali realistické sochy Olbrama Zoubka. Za 
krásného slunného počasí jsme si na náměstí zavzpomínali  na zdejší pobyt 
Boženy Němcové a pod litomyšlským zámkem na dva české velikány – 
spisovatele Aloise Jiráska a skladatele Bedřicha Smetanu.  

Na zpáteční cestě jsme měli příležitost osobně poznat jednu ze 
současných českých osobností, herce Jaroslava Duška, který s námi 
náhodou cestoval z České Třebové. 

 
David Mácha 
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Perličky z lavic 
 

Základy p řírodních v ěd 
 

– Jaký je rozdíl mezi raketou a raketoplánem? 
– Raketoplán má u sebe plány. 

 
– Která kosmická loď jako první přistála na Měsíci? 

– To byla vzducholoď! 
 

– Po jakých trajektoriích se pohybují komety? 
– Po Mléčné dráze. 

 
Fyzika  

 
Molekuly jsou zanedbané. 

Gravitační pole je jako magnet, který není vidět, ale je cítit. 
Rychlost času se blíží rychlosti světla. 

Jednotka objemu je litr krychlový. 
 

Matematika  
 

Zoufalý výkřik studentky: „Tam jsou 3 neznámé, já se bojím!“ 
Komolý jehlan je lichoběžník v 3D. 

Roviny sedí naplacato. 
 

– Jaká je vzájemná poloha přímky a roviny? 
– Jsou ležící spolu. 

 
– Počet měsíců do konce roku je? 

– Devadesátpět! 
 

– Taková chyba! Jak jste mi to mohl udělat? 
– To nevím. Ale myslel jsem to upřímně! 

 
Na konci vyu čování  

 
– Smažte tabuli a běžte domů. 

– Konečně rozumné slovo! 
 

Vyslechla a zapsala Jitka Smržová a Jana Hozová 
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Ze života naší školy 

Ze školní kronikyZe školní kronikyZe školní kronikyZe školní kroniky    
ZáříZáříZáříZáří    
1. září začal nový školní rok. 

Školou se ten den nesla smutná zpráva. Zemřela paní Růženka Rališová – 
učitelka, na kterou se nezapomíná, výrazná pedagogická osobnost naší školy 
v letech 1968 – 2001. Poslední rozloučení se stalo spontánním poděkováním 
mnoha absolventů, kolegů a přátel. 
Motto ŠVP gymnázia U každého je možno najít pozitivní rys osobnosti na 
kterém lze stavět, jehož je autorkou, zůstává trvalou připomínkou. 

11. září studenti tříd G4 a A3 s pí Zichovou, Beranovou a p. Spurným 
navštívili v Národním muzeu výstavu 
připomínající 21. srpen 1968. 

23. září – 26. září pobyli studenti 
prvních ročníků s p. Wagnerovou, 
Kučerovou, Petržilkovou, p. Galvasem 
a Macháčem několik příjemných dnů 
v chatě Lesanka v Mariánské 
v Krušných horách. Poznávali sebe 
sama, poznávali se navzájem, 
poznávali krásy tamějšího kraje. 

25. září studenti třídy G3 
studovali v ZOO Praha. Zaměřili se na 
ptactvo. 

ŘíjenŘíjenŘíjenŘíjen    
2. a 3. října proběhla regionální prezentace 

naší školy v Berouně. 
9. října se vydala třída A4 s paní Smržovou 

na turistickou výpravu. Účastníci prošli Nehvizdy, 
Čelákovice, Káraný a Lázně Toušeň.  

20. října jsme se dočkali! Téměř po roce byl 
obnoven provoz výtahu. Zářili všichni: nový výtah 
(slíbil jízdu dle pravidel EU), studenti – vozíčkáři 
(už se sice nebudou ve škole na rukou nosit, ale 
nabyli svobody pohybu) i pan ředitel. 

21. října jsme prezentovali naši školu 
v Kolíně. 
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29. října se uskutečnil zájezd našich pedagogických i nepedagogických 
pracovníků – seniorů do Českého Krumlova. Líbil se, a tak se bude podobná 
akce příští rok určitě opakovat.  

ListopadListopadListopadListopad    
6. listopadu se v naší škole již podruhé soutěžilo v psaní na klávesnici. 

Klání se zúčastnilo 29 zrakově postižených studentů ze speciálních ZŠ a SŠ 
z Brna, Prahy a Opavy. V kategorii žáků středních škol vyhrál „náš“ Lukáš 
Hosnedl výkonem 391 čistých úhozů za 1 minutu. Pro další ročníky byl 
organizátory dohodnut stálý termín pořádání soutěže: vždy první čtvrtek 
v listopadu. 

4. a 5. listopadu se o naší speciální škole mohli dozvídat případní 
zájemci v Kladně. 

12. a 13. listopadu jsme „o nás“ dali vědět v Benešově a Rakovníku. 
Odpoledne předvedli studenti 

dramatické výchovy pod vedením 
pí Eliáškové hudebně-recitační pásmo 
Střípky radosti v LDN Fakultní 
nemocnice Motol. Byl to opravdu 
oboustranný zážitek pro herce i diváky. 

20. – 22. listopadu završila 
výstava středních škol 
Schola Pragensis v Kongresovém 
centru Praha „přespolní“ prezentace 
naší školy. 

28. listopadu jsme vítali zájemce o studium „u nás doma“ v Jinonicích. 
Uskutečnil se Den otevřených dveří. Nejen učebny výpočetní techniky, 
přírodních věd, zeměpisu, estetické výchovy a cvičné kanceláře nabízely 
k prohlédnutí i vyzkoušení speciální pomůcky – technická zařízení, modely, 
hmatové obrázky, hmatové knihy... 

ProsinecProsinecProsinecProsinec    
3. prosince navštívila třída G3 vedená pí Eliáškovou a pí Kučerovou 

Malé vinohradské divadlo. Představení Kytice se studentům líbilo, ale byla 
tam velká zima. 

5. prosince překvapili studenti G3 mikulášskou nadílkou. 
9. prosince využilo několik studentů třídy O2 s pí Hozovou 

a pí Sobotkovou možnost prohlédnout si Evangelickou akademii Praha, která 
nabízí studium i handicapovaným studentům. 

15. prosince se studenti tříd A1 a A3 v rámci výuky AJ a ČJ vydali 
s pí Kučerovou a pí Petržilkovou do historického centra Prahy. Vyzkoušeli si 
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roli průvodců, zkušenější „třeťáci“ mluvili anglicky. Následně vytvořili 
nástěnný informační plakát o Praze, který bude pomáhat při výuce angličtiny. 

Uskutečnilo se setkání 2. ročníků G, OA a OŠ se školním psychologem 
p. Galvasem. Zamýšleli se nad vztahy, do nichž vstupují. 

16. prosince pan Galvas uspořádal psychologický seminář o asertivitě 
pro třídy G3 a A3. Řešili, jak prosazovat své zájmy s ohledem na druhé. 

17. prosince se psychologického semináře zúčastnily třídy A4 a G4. 
Otázka zněla: Co a jak chci v životě dělat? 
Uskutečnila se přednáška organizace pro výcvik vodicích psů Pes pro tebe. 
Studenti naší školy se zúčastnili představení Dismanova rozhlasového 
dětského souboru, které v divadle Minor uspořádal Lions club Praha První. 

18. prosince  přišly do naší školy 
Vánoce. 
V internátu školy, v dílně estetické 
výchovy i v učebně přírodních věd se 
tvořilo, peklo a zpívalo, v tělocvičně 
STŠ se čestně bojovalo o vítězství ve 
vánočním turnaji v goalballu. Vyhrálo 
družstvo Rychlíci. 

19. prosince ukončilo kalendářní 
rok ve škole představení Klopýtání za 
hvězdou Josefa Skupy v podání 
dramatického souboru ve školní jídelně. Polínko přiložili i studenti ruského 
jazyka – pod taktovkou pí Petržilkové zinscenovali pohádku Vlk a kůzlátka. 
Na závěr se zpívalo. 

LedenLedenLedenLeden    
19. ledna odpoledne se podruhé v tomto školním roce otevřely dveře 

školy pro veřejnost. 
24. ledna v 19 hodin začal 

maturitní absolventský a imatrikulační 
ples naší školy v KC Krakov 
v Bohnicích, skončil nad ránem. 
Mezitím se tančilo, vyhrávalo 
v tombole…Událost zaznamenala 
regionální televize. 

27. a 28. ledna se ve Znojmě 
soutěžilo v účetnictví. Naši školu 
reprezentovaly Anna Filipčíková 
a Veronika Režná ze třídy A4 pod odborným vedením pí Wagnerové. 

31. ledna – 6. února studenti prvních ročníků lyžovali v Jánských 
Lázních. Bydleli v chatě Duncan a vyjeli lanovkou i na Černou horu. 
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ÚnorÚnorÚnorÚnor    
10. února navštívili studenti třídy A3 s pí Balejovou ČNB. Prohlédli si 

výstavu Lidé a peníze, která prezentuje vývoj měny a financí v Čechách. 
V expozici je upoutala různá platidla, jejich padělky, ukázky ochrany peněz 
a hlavně speciální vitrína s jednou tunou ryzího zlata v různých podobách. 

11. února stejnou exkurzi do finančního světa absolvovala třída A4 
s panem Macháčem.  

20. února, poslední den před jarními prázdninami, se v hale jídelny 
recitovalo. Hlas Gilgameše alias Jiřího Hubáčka, který se stal vítězem 
2. ročníku školní recitační soutěže A znovu láska, zvučně zněl při přednesu 
asyrských veršů: 

Rabútum Ilu Anunnaki, šaibu šimrám 
Velcí Anunnakové, určující osud, 
ušbu ilimku milim ša matám 
usedli a radili se o božských záležitostech 
Banú kibratim, šakínu šikítim 
tvůrci čtyř světových stran. 
Machru ana niši ilu Gigu 
Igigové jednomyslně určili lidem stavitele 
izinam ana niši šikému 
neustanovili však krále dávnému lidstvu 
eram la ekišunu, elu niši ebiátim 
nebyla uvázána koruna ani čelenka, žezlo 
nebylo vyloženo lazuritem. 

Vlas špinavý sobě umyl, očistil zbraně své, 
na záda spustil si vrkoče vlasů. 
A když si Gilgameš na hlavu korunu vložil, 
tu Ištar, královna vznešená, ke kráse jeho pozvedla oči. 
„Pojď ke mně, Gilgameši, manželem mým se staň!“ 
… 

BřezenBřezenBřezenBřezen    
11. března  třída G2 s pí Zichovou a pí Eliáškovou navštívila úspěšnou 

výstavu Republika uspořádanou k výročí vzniku Československé republiky. 
V Národním muzeu se přenesli do časů první republiky – prohlédli si dobové 
oblečení, zařízení, techniku, octli se ve školní třídě i v ordinaci... 



 

 - 28 - 

13. března se studenti 4. ročníku OA s p. Macháčem zúčastnili v rámci 
předmětu ekonomika programu v Informačním a poradenském centru Úřadu 
práce v Praze 3. Kromě jiného se učili ucházet se o první zaměstnání. 

17. března prožili studenti tříd G2, G3 a A3 prostřednictvím divadelního 
představení Oněgin byl Rusák v Divadle v Dlouhé kus naší československé 
historie. Svěží představení mělo velký ohlas. 

25. března navštívila třída A3 v rámci výuky občanské nauky 
a ekonomiky s panem Spurným interaktivní pořad Cesta Evropou za 60 minut 
aneb EU v roce 2009 v Eurocentru Praha.  

26. března proběhl v tělocvičně 
STŠ boj školních družstev 
a sportovních oddílů O pohár ředitele 
školy. Goalballový turnaj škol vyhrálo 
družstvo ZŠ Plzeň, nejlepším 
sportovním oddílem se stala Slavia. 

30. března se studenti maturitních 
ročníků setkali s p.Galvasem. 
Tématem setkání bylo Jak se 
racionálně připravovat na maturitu 
a přijímací zkoušky. 

DubenDubenDubenDuben    
1. dubna se většina maturantů proměnila ve spisovatele a zaplétala 

příběh s názvem Stalo se to dnes v noci. Plnili tak zadání písemné maturitní 
práce z českého jazyka: vyprávění s detektivní zápletkou. 
Spolužáci z nižších ročníků zamířili na koncert do komorního sálu 
Pálffyovského paláce ve Valdštejnské ulici. 

6. a 7. dubna se pedagogové i studenti naší školy již poněkolikáté 
zapojili do celostátní sbírky Srdíčkový den a přispěli tak na pomoc vážně 
nemocným dětem. Vybranou finanční částku ocenila ředitelka o. s. Život 
dětem osobním dopisem. 

8. dubna se sportovalo na SŠ pro sluchově postiženou mládež. 
Družstvo tamějších pedagogů doplnilo několik našich studentů a vybojovali 
společně 2. místo na turnaji ve footsalu. 

16. dubna proběhla v pobočce České spořitelny, a. s. v Praze 5 
poslední přednáška pro studenty 4. ročníku OA  v rámci vyučovacího 
předmětu bankovnictví a pojišťovnictví. Každoroční cyklus 7 odborných 
přednášek pro nás připravovali pracovníci odborných útvarů v období od října 
2005 do dubna 2009. 
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20. dubna uspořádal Lions club 
Praha První v atriu Studiového domu 
Českého rozhlasu benefiční kulturní 
večer. Dražbu výtvarných prací 
zrakově postižených studentů, jejíž 
výtěžek byl věnován naší škole, vedl 
tradičně pan Flegl. Členové 
dramatického souboru naší školy 
zahráli s úspěchem volnou adaptaci 
Manon Lescaut. Zazpíval Komorní sbor 
Oktet. 

22. dubna se konaly přijímací pohovory. Současní studenti poznávali 
zámek Zbraslav, Divokou Šárku, Prokopské údolí, Krčský les a Muzeum 
MHD. 

23. dubna probíhala praktická maturitní zkouška. Studenti obchodní 
akademie obhajovali své písemné maturitní práce. 
Studenti G3 a A3 absolvovali kurz první pomoci, jejich instruktory byli medici 
UK.  

KvětenKvětenKvětenKvěten    
5. května se studenti maturitních ročníků zúčastnili „generálky“ státní 

písemné maturitní zkoušky z českého jazyka. 
6. května se pokračovalo zkouškou z anglického jazyka. 

Ve Střední škole Aloyse Klara v Krči se uskutečnil nohejbalový turnaj. 
Reprezentační družstvo naší školy ve složení Brejcha, Svoboda, Štika 
dosáhlo na 2. příčku. 

7. května se naposledy zvonilo studentům 4. ročníků.  
12. května si třídy A1 a A2 s pí Navrátilovou a p. Macháčem prohlédli 

Muzeum PRE (Technické a dokumentační muzeum pražské energetiky), 
které mapuje historii výroby, rozvodu a distribuce elektřiny.  

15. května navštívili naši školu studenti střední školy z Joroinen ve 
Finsku. 

18. a 19. května se konaly „tradiční“ ústní maturity tříd A4 a G4. 
21. května předvedl dramatický 

soubor „svoji“ Manon Lescaut na 
Festivalu integrace Slunce 2009. 
Podpořili je i diváci  z naší školy – 
spolužáci ze tříd A1, A2 a G1. 

24. května – 29. května 
reprezentovali vybraní borci naši školu 
na mezinárodních Sportovních hrách 
v Německu. 

25. května – 29. května se 
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studenti 3. ročníků G, OA a 1. ročníku OŠ, pí Beranová, Wagnerová, 
Navrátilová a Paďourová věnovali turistice a cykloturistice v okolí Dobříše na 
Rokycansku. 

ČervenČervenČervenČerven    
1. června diskutovali studenti 1. ročníků G a OA s p. Galvasem o tom, 

jak rozpoznat manipulaci a čelit jí. 
2. června proběhly praktické zkoušky třídy O2. 
2. června se také opakoval úspěšný kurz první pomoci, tentokrát pro 

třídy G2 a O1 
9. června bylo studium O2 ukončeno teoretickou zkouškou. 
9. června – 14. června se studenti O1 s pí Navrátilovou, Paďourovou 

a p. Máchou vydali do hor. Obdivovali Krkonoše. 
17. června vonělo v areálu venkovní grilování, tradiční červnová akce 

internátu. 
18. června vyjel školní goalballový tým vedený pí Paďourovou na turnaj 

do Plzně. Turnaj pro ZŠ a SŠ naši vyhráli. 
20. června – 28. června se uskutečnil zájezd do Anglie a Skotska. 

Cílem turisticko-poznávacích akcí 
během  června byly postupně: Karlštejn 
(A2, pí Wagnerová), ZOO Praha (A1, 
pí Kučerová), Ctěnice a Pečkárna (G2, 
pí Hozová, pí Zichová ), Sýkořice u 
Zbečna (G1, A1, pí Eliášková, 
pí Smržová a p. Spurný), vodárna 
Káraný (O1, A1 a A2, pí Smržová, 
pí Wagnerová, p. Macháč). 

23. června se psycholog 
p. Galvas sešel se třídami G3 a A3. 

24. června se věnoval třídám G2 a A2. 
25. června jsme v krásném historickém sále Konzervatoře J. Deyla 

vyslechli koncert, který připravili učitelé a studenti této školy. 
29. a 30. června končil školní rok z provozních důvodů dvěma dny 

ředitelského volna. 
30. červen byl posledním dnem školního roku 2008/2009. 
Části studentů doručila vysvědčení poněkud netradičně Česká pošta. 

 Jana Hozová 

Ať žije školní rok 200Ať žije školní rok 200Ať žije školní rok 200Ať žije školní rok 2009999/20/20/20/2010101010!!!!    
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Žáci školy 2008/2009 
 

Gymnázium 
 

G1 - třídní učitel JAN SPURNÝ 
Jan Fejtek, Marie Fejtková, Pavol Goral, Jiří Hubáček, Anna Kaiserová, 
Jitka Kolumpková, Marek Macák, Petra Nálepková, Kateřina Pleskačová, 
Anna Poláčková, Václav Sedlák, Michaela Wiosnová 
 
G2 - třídní učitelka JANA HOZOVÁ 
Radek Bažant, Jiří Bidovský, Jan Böhm, Jiří Černý, Vojtěch Doubek, 
Michaela Mihoková, Jiří Paulovics, Josef Sarkány, Tereza Tomanová, 
Kateřina Zárubová 
 
G3 - třídní učitelka PETRA PAĎOUROVÁ 
Vít Barth, Markéta Bastlová, Tomáš Böhm, Tomáš Černý, Nikol Emrová, 
David Hába, Marek Helebrant, Lukáš Hosnedl, Jiří Marek, Denisa Novotná, 
Lucie Novotná 
 
G4 - třídní učitelka KLÁRA ELIÁŠKOVÁ 
Anežka Bastlová, Barbora Biháryová, Jana Kněbortová, Veronika Patočková, 
Michaela Pechmanová, Petr Podzemský, Mamed Talibov, Lenka Žáková 
 

 
Obchodní akademie 

 
A1 - třídní učitelka MIROSLAVA KUČEROVÁ 
Michaela Hejduková, Lucie Horká, Michaela Humlová, Martina Merhautová, 
Monika Petrů, Jan Střelec, Václav Svoboda, Roman Štika, Lucie Zvolská, 
Vilma Švagerová, Jan Brejcha 
 
A2 - třídní učitelka MIROSLAVA WAGNEROVÁ 
Lenka Galajdová, Martin Kikta, Vít Klufa, Karel Lana, Tomáš Peržina, 
Iva Smékalová, Rufat Talibov, Josef Budzák 
 
A3 - třídní učitelka LIBUŠE BERANOVÁ 
Kateřina Bartoňová, Dana Čížková, Michal Drobílek, Marek Henzl, 
Renata Sojková, Antonín Strnad 
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A4 - třídní učitelka JITKA SMRŽOVÁ 
Veronika Borecká, Anna Filipčíková, Jakub Hladík, Hana Kolářová, 
Irena Lážnovská, Veronika Režná, Zuzana Schindlerová, Iveta Viktorinová, 
Nikola Vondráková, Tomáš Vrchlavský, Alena Zoubková 
 
 

Obchodní škola 
 

O2 - třídní učitelka JANA NAVRÁTILOVÁ 
Martin Blahout, Lenka Březinová, Leoš Dvořák, Marcela Košťálová, 
Radek Kratochvíl, Denisa Nejepsová, Michal Novotný, Radek Kříž, 
Alena Polomíková, Jan Střelec 
 
O2 - třídní učitelka JANA SOBOTKOVÁ 
Jakub Andrisák, Martin Čuba, David Gril, Radek Halas, Lucie Hanušová, 
Jan Janík, Tomáš Jaroš, Jakub Klouda, Michal Málek, Filip Šiler, 
Soňa Vochocová 
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Zaměstnanci školy 2008/2009 
 

Ředitel školy 
 IVAN ANTOV anglický jazyk 

Zástupkyn ě ředitele 
 LENKA BALEJOVÁ  ekonomika, právo 

Pedagogický sbor 
 LIBUŠE BERANOVÁ  německý jazyk, tělesná výchova 
 JANA BUŠKOVÁ  biologie, chemie 
 KLÁRA ELIÁŠKOVÁ  český jazyk, základy lingvistiky,  
  dramatická výchova 
 JANA HOZOVÁ matematika, právo, statistika 
 JAKUB JELÍNEK  informatika a výpočetní technika, aplikace 
  počítačů 
 RŮŽENA KUBÁTOVÁ  latina, estetická výchova, výtvarná výchova 
 MIROSLAVA KUČEROVÁ český jazyk, německý jazyk 
 MICHAL MACHÁČ ekonomika, účetnictví, bankovnictví   
  a pojišťovnictví, zbožíznalství 
 JANA  NAVRÁTILOVÁ  obchodní korespondence, písemná a elektronická 
  komunikace, účetnictví, právo 
 PETRA PAĎOUROVÁ zeměpis, hospodářský zeměpis, tělesná výchova,  
  lezení na stěně 
 ZUZANA PETRŽILKOVÁ  anglický jazyk, konverzace v anglickém jazyce 
 JITKA SMRŽOVÁ matematika, fyzika, základy přírodních věd,  
  matematická cvičení 
 JANA SOBOTKOVÁ  francouzský jazyk, telemarketing, občanská nauka 
 JAROSLAV SPURNÝ anglický jazyk, občanská nauka, konverzace 
  v anglickém jazyce 
 MIROSLAVA WAGNEROVÁ  účetnictví, učební praxe, písemná  
  a elektronická komunikace, technika administrativy, 
  ekonomický blok, praxe 
 EVA ZICHOVÁ dějepis, základy společenských věd, 
  společenskovědní seminář, občanská nauka 
 MARTIN ŽĎÁNSKÝ  matematika, chemie, informační technologie,  
  informační a komunikační technologie,  
  hospodářské výpočty 
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Psycholog 
ZBYNĚK GALVAS  

Vedoucí vychovatelka 
MAGDALENA PAVLŮSKOVÁ  

Vychovatelé 
JIŘÍ BRÜCKNER 

MARIE KOUDELKOVÁ  
BRANKA PETRÁČKOVÁ  
VĚRA PROVAZNÍKOVÁ  

MICHAL ŘEZKA 
BOŽENA VYTLAČILOVÁ  

Asistent pedagog ů 
DAVID MÁCHA 

Sociální pracovnice 
JANA LOUDOVÁ 

Hospodá řka 
VERONIKA BUDILOVÁ  

Školník školy a internátu 
JIŘÍ SOVÍČEK 

Skladnice a švadlena 
JITKA NETREFOVÁ 
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