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Milí čtenáři,
v září roku 1956 začali poprvé na
Mateřské a jedenáctileté střední škole
pro slabozraké v Praze 2,
v Koperníkově ulici č. 12 studovat žáci
se zrakovým postižením. Své studium
ukončili ve školním roce 1958/1959
maturitní zkouškou.
A tak v roce 2011/2012 mluvíme
o tradici naší školy, které je 55 let.
Naše ročenka Vás zve k nahlédnutí do
současného dění školy a snad přispěje
i k zamyšlení nad jejím posláním
a perspektivami v současné
společnosti.
Pokud se o naší škole chcete dozvědět
víc, nebo získat elektronickou verzi této
ročenky, navštivte naše webové
stránky:
http:\\goa.braillnet.cz
Redakce

Obrázek Zvířata budoucnosti na titulní
straně vytvořil student naší školy David
Hába v hodinách výtvarné výchovy.
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37

Úvodní slovo

Milí čtenáři,
v říjnu 2011 škola připomněla své
55. výročí slavnostním
shromážděním s kulturním
programem, které symbolizovalo
kontinuitu dosavadního vývoje se
současností. Výročí však bylo
i příležitostí k zamyšlení nad
prioritami školy a jejími
perspektivami. Škola se opírá
o tradici dlouhodobé vzdělávací
a výchovné práce ve prospěch
zrakově postižených, zároveň se však transformuje tak, aby vyšla vstříc
potřebám žáků se zrakovým postižením v kontextu soudobých
podmínek. Plněním svého poslání vytváří prostor pro zachování
možnosti volby žáka (a jeho rodiny), v jakém prostředí se chce
vzdělávat.
Obory vzdělání a školní vzdělávací programy
Dané skutečnosti odpovídá i struktura oborů vzdělání, které škola
poskytuje. K tradičním dvěma maturitním oborům Gymnázium
a Obchodní akademie (odtud zkratka GOA) přibyl na počátku
devadesátých let nematuritní obor vzdělání Obchodní škola (původně
tříletý, dnes dvouletý). V září 2011 škola rozšířila svou nabídku
o maturitní obor vzdělání Sociální činnost, aby vyšla vstříc poptávce,
zlepšila možnosti absolventů získat reálné profesní uplatnění a také aby
posílila svou konkurenceschopnost. Od září 2013 škola nabídne
i možnost zkráceného dvouletého studia oboru Obchodní akademie pro
ty, kteří již mají maturitu v jiném oboru vzdělání a chtějí získat odborné
znalosti v ekonomických předmětech, rozšířit si tak svou kvalifikaci
a zvýšit uplatnitelnost na trhu práce.
Pro každý obor vzdělání pedagogové školy vypracovali školní vzdělávací
program (dále jen ŠVP). Společný název všech ŠVP je Na cestě
poznání, všechny ŠVP vycházejí z rámcových vzdělávacích programů.
Případné modifikace jsou v souladu s potřebami žáků se zrakovým
postižením. Obsahově jsou ŠVP Na cestě poznání plně srovnatelné se
ŠVP běžných škol, vedle vzdělávacích aktivit však akcentují důsledné
vedení žáků k samostatnosti a soběstačnosti. Specifiku individuálního
přístupu pedagogů školy charakterizuje myšlenka Růženy Rališové
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(velkou část svého kantorského života ve škole vyučovala), která se
stala mottem ŠVP: „Učitel by měl respektovat osobnost dítěte, i toho,
které dělá chyby. U každého je možné najít pozitivní rys, na kterém se
dá stavět.“ ŠVP Na cestě ke zkušenosti se orientuje na výchovnou
a vzdělávací práci s žáky ubytovanými v internátu školy.
Žáci – vzdělání a výchova k nezávislému životu
I ve změněných podmínkách počátku nového století si škola zachovává
priority, které jsou spojeny s jejím vývojem od jejích počátků. Jsme
školou pro zrakově postižené a majoritu žáků tvořili a tvoří žáci se
zrakovým postižením. Ostatně potřeby této skupiny jsou pokryty jak
odborností pedagogů, tak i materiálně technickým vybavením školy.
V souladu s tím je i snaha poskytovat žákům vzdělání plně srovnatelné
s úrovní vzdělání na běžných školách, zároveň však jsou žáci vedeni
k plné samostatnosti a soběstačnosti tak, aby byli navzdory svému
postižení připraveni pro nezávislý život.
Vzhledem k tomu, že ve střední škole studují žáci starší patnácti let,
navazujeme na aktivity realizované v předchozích etapách formování
žáka. Úroveň samostatnosti, s jakou žák vstupuje do naší školy, tak
v mnohém závisí na součinnosti rodiny se středisky rané péče a poté se
speciálně pedagogickými centry, ale i na cíleném vedení žáka
k samostatnosti v základní škole pro žáky se speciálními potřebami či
v běžné škole.
Výuka jednotlivých předmětů
v sobě zahrnuje v souladu se
školními vzdělávacími
programy pro jednotlivé obory
vzdělání podporu činností
orientovaných na získání
návyků a dovedností
potřebných k dosažení
samostatnosti. Ty jsou
zahrnuty nejen ve výuce
předmětů, ale i v nabídce
nepovinné výuky (dramatický
výchova, výtvarná dílna, goalball) a dalších školních aktivit, jako jsou
lyžařský výcvikový kurz, cyklokurz a turistický kurz, adaptační kurz,
exkurze, školní výlety a zájezdy. Škola umožňuje žákům individuálně dle
jejich potřeby zdokonalování ve speciálních činnostech (prostorová
orientace, výuka čtení a psaní Brailleova písma atd.) Další činnosti
(cvičná kuchyň, volnočasové sportovní aktivity) jsou součástí
výchovného programu internátu.
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Příprava k nezávislému životu není samoúčelná, ale má vést k tomu, aby
se absolvent naší školy se zrakovým postižením dokázal plně zapojit do
každodenního života, má mu pomoci při jeho dalším studiu a především
pro nalezení profesního uplatnění.
Tým pedagogů
Konstantou naší školy po celé období jejího trvání je kvalifikovaný tým
pedagogů. Vyžaduje to jak prostředí školy, tak i její postavení ve
vzdělávacím systému. Má-li být učitel platným členem týmu speciálních
pedagogů ve střední škole pro zrakově postižené, pak je nutná nejen
odborná kvalifikace vyučovaných předmětů a pedagogická způsobilost,
ale i speciálně pedagogická kvalifikace a praktické znalosti a dovednosti
získané při výchově a vzdělávání žáků se zrakovým postižením a rovněž
profesní a obecně lidský entuziasmus.
Škola cíleně podporuje další vzdělávání pedagogických pracovníků, a to
nejen s ohledem na vnitřní využití odbornosti, které je vnímáno jako
primární, ale i s rozšířením vnější úlohy školy jako odborného pracoviště.
Pedagogové školy svými zkušenostmi pomáhají při přípravě a ověřování
nových projektů ve školství (nová maturita atd.), při metodické pomoci
pedagogům běžných středních škol integrujících žáky se zrakovým
postižením, při praxi vysokoškolských studentů atd.
Programové hledání cesty
Orientaci školy ve změněných podmínkách pomáhá mezinárodní
kooperace. Jako příklad lze uvést účast školy v mezinárodním projektu
Od školy k centru v rámci aktivity Comenius v letech 2002 až 2005.
Jestliže pro partnery z Irska a Skotska byl projekt hledáním cesty
k formování národního centra zastřešujícího služby pro zrakově
postižené (se speciální školou v jeho rámci), pro Centrum Vision
v Örebro naznačil směr k opětovnému ustavení školy jako jeho
autonomní součásti. Naše škola usilovala o získání programové opory
pro svou transformaci
v reálných podmínkách
decentralizovaného
a diverzifikovaného systému
služeb pro zrakově postižené
v ČR.
Výstupová práce byla
pokusem definovat model
národního centra a zároveň
postihnout klíčové služby
tímto centrem poskytované.
O šest let později pak byla
připravena revidovaná verze
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tohoto výstupu. Naše škola
se vzhledem ke své
specifice a podmínkám,
v nichž působí, orientovala na
rozvoj následujících služeb
pro žáky se zrakovým
postižením či souběžným
postižením více vadami
včetně zrakového postižení:
tyflopedické služby a
metodická pomoc na podporu
integrace zrakově
postižených žáků v oblasti
středního školství, podpora efektivního využití nových technologií ve
vzdělávání, zabezpečování produkce výukových materiálů moderními
i tradičními metodami, činnosti spojené s přípravou na nezávislý život,
podpora volnočasových aktivit.
Na pomoc integraci
Škola šestým rokem realizuje projekt Poskytování tyflopedických služeb
a metodické pomoci na podporu integrace zrakově postižených žáků
v oblasti středních škol. Projekt využívá grantu v rámci Celoměstských
programů podpory vzdělání na území hlavního města Prahy.
V prvním roce projektu škola provedla
průzkum situace v oblasti zrakově
postižených žáků ve středních školách,
oslovila potenciální klienty a začala
připravovat metodické materiály týkající se
především výuky přírodovědných
předmětů (chemie, fyzika, matematika),
kde byla poptávka ze strany běžných škol
největší.
V následujícím období pedagogové školy
vytvořili didaktické materiály osmi
předmětů. Škola uspořádala celou řadu
jednodenních seminářů pro učitele žáků se
zrakovým postižením, na nichž byly
prezentovány metodiky předmětů
spojených s praktickými ukázkami,
návštěvou výuky, diskusí a vzájemnou
výměnnou zkušeností. Škola zapůjčila výukové materiály či tisky
v Brailleově písmu. Byly poskytnuty konzultace týkající se otázek výuky
žáků se zrakovým postižením v běžných školách. Metodické výstupy
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procházejí veřejnou oponenturou na konferencích (včetně
mezinárodních) a na odborných seminářích. Systematická nabídka
metodické podpory napomáhá utváření speciálně pedagogických
podmínek integrace žáků se zrakovým postižením.
Snaha obstát v konkurenci
V soutěži s ostatními poskytovateli vzdělávacích služeb si škola
zachovává svou specifiku, zároveň však usiluje o to, aby byla atraktivní
pro zájemce o studium, především však svou výchovně vzdělávací
činnost orientuje na kvalitní přípravu žáků tak, aby absolventi se
zdravotním postižením měli šanci získat uplatnění na trhu práce.
Škola efektivně a hospodárně využívá moderní technologie pro žáky se
zrakovým postižením a usiluje o udržení relativně nízké ekonomické
náročnosti při vytváření optimálního prostředí pro žáky se speciálními
potřebami.
Je poskytována podpora projektové výuce (dílčí projekty v rámci třídy
i napříč ročníky či obory vzdělání) spojené s interdisciplinárním
přístupem. Mezipředmětová spolupráce otevírá nejen prostor pro
porozumění v širších souvislostech, ale je cestou k týmové spolupráci
a odpovědnosti žáků i jejich vyučujících.
Závěrem
I marginální prostor lze účinně využít pro kvalitní vzdělávací a výchovnou
činnost školy pro žáky se speciálními potřebami.
Kvalita speciálně pedagogické práce a optimální prostředí pro výchovu
a vzdělávání žáka se zrakovým postižením je důležitým faktorem pro ty,
kteří se rozhodují, kde se budou vzdělávat.
Výchova k nezávislosti je předpokladem pro reálné uplatnění
v praktickém životě.

...........................................
Ivan Antov, ředitel školy
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Mezinárodní program

Zaostřeno na Wales
aneb S Comeniem na metodologickém kurzu pro středoškolské
učitele anglického jazyka
Každý, kdo vyučuje cizí jazyk, má vnitřní potřebu stálého kontaktu se
zemí či zeměmi, kde se tímto jazykem hovoří. Vítanou příležitostí je
proto každá možnost do takové země zavítat.
Velkou podporu v tomto ohledu
poskytuje Národní agentura pro
evropské vzdělávací programy (dále
jen NAEP), která v rámci celoživotního
vzdělávání
umožňuje
pedagogům
požádat o grant z fondů Evropské unie
na vybraný metodologický kurz týkající
se výuky cizího jazyka.
V srpnu letošního roku jsem měl
možnost zúčastnit se díky NAEP
kurzu v Cardiffu, organizovaného agenturou International Study
Programmes. Vynikající úroveň měl především třídenní metodologický
seminář vedený Grahamem Workmanem. Vyzdvihnout je třeba
následující momenty: důraz na kontextuální výuku oproti tradičním
metodám orientovaným na výuku gramatiky a slovní zásoby; důraz na
procvičování struktur, které jsou odlišné od mateřského jazyka žáka;
význam čtení v cizím jazyce; využití
filmových sekvencí a internetu pro
potřeby výuky. Podnětné byly i další
dílny, semináře a přednášky, a to
včetně těch, které byly zaměřeny na
velšskou historii, literaturu, vzdělávací
a politický systém. Za dobrý nápad
uplatnění názornosti ve výuce lze
považovat návštěvu muzea velšské
architektury St. Fagan’s.
Kurz byl zároveň možností vyměnit si zkušenosti s učiteli anglického
jazyka ze zemí Evropské unie. V neposlední řadě to byla výborná
příležitost seznámit se na místě s velšskými reáliemi. Poděkování patří
pracovníkům NAEP za jejich informační podporu a vstřícnost.
Ivan Antov
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Projekty

Na zkušené praktickou činností
Záložka do knihy spojuje školy
V loňském školním roce jsme
se zapojili do projektu
organizovaného Národním
pedagogickým muzeem
a knihovnou J. A. Komenského,
respektive Pedagogickou
knihovnou J. A. Komenského
v Praze a Slovenskou
pedagogickou knižnicou
v Bratislavě, který byl vyhlášen
k Mezinárodnímu měsíci
školních knihoven. Jednalo se
již o třetí ročník, v němž nás ke spolupráci pozvala naše partnerská
škola v Levoči, tj. Stredná škola internátna pre žiakov so ZPI. Podstatou
projektu byla výroba různých záložek do knih a jejich následná výměna
při setkání studentů a učitelů v jedné ze škol.
Realizace zajímavého projektu skutečně prohloubila vztahy s naší
partnerskou školou na Slovensku. Došlo nejenom na výměnu záložek či
předávání zkušeností, ale také na naplánování dalšího zajímavého
dlouhodobého projektu v oblasti kulturně literární.

Studenti čtou a píší noviny
Společně s dalšími středními odbornými školami a gymnázii v České
republice jsme vstoupili do projektu MF Dnes, který usiluje o rozvoj
čtenářské gramotnosti a slohové invence středoškolských studentů,
snaží se přivést žáky k četbě novin a přispět alespoň minimálně
k rozšiřování jejich všeobecného povědomí o dění u nás a ve světě.
Redakce novin vyhlásila v podzimní a jarní části vždy tři témata, k nimž
se mohli studenti vyjádřit formou volného slohového útvaru. Nejlepší
práce byly otištěny v MF Dnes. Součástí projektu byla také bezplatná
donáška novin do školy nebo možnost setkání s různými redaktory.
V naší škole proto proběhla zajímavá a podnětná diskuse se sportovním
a politickým redaktorem MF Dnes. V projektu budeme pokračovat i příští
školní rok.
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Jeden svět pro všechny
V rámci ŠVP Škola základ
vzdělání ZŠ Černošice a ŠVP
Na cestě poznání naší školy
a zavádění průřezových témat
do praktického vyučování jsme
celý rok realizovali jednotlivé
výstupy autorského projektu
Jeden svět pro všechny.
Praktická část byla zaměřena
na vzájemné poznávání světa
intaktních a zdravotně
znevýhodněných žáků
realizovaného v jednotlivých projektových dnech, které se konaly ve
spolupráci s Tyfloservisem a občanským sdružením Viděno hmatem.
Základním výstupem byla výtvarná soutěž pro žáky intaktní (oblast
Středočeského kraje) i zdravotně postižené (celá ČR) – Co se děje ve
tmě? – jejímž posláním bylo umělecké zachycení vnímání života
a prožívání existence různými smysly. Neformální vyhodnocení všech
projektových aktivit proběhlo při kulturním setkání v Klub kině
v Černošicích, kde členové dramatického souboru naší školy vystoupili
s nastudovaným autorským pásmem Jána Rakytky – Aprílová škola –
a sklidili opravdu veliký úspěch. Zde byly také rozdány ceny výhercům
výtvarné soutěže.
Klára Eliášková
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Projekty
I naši studenti se zapojili do projektu
deníku Mladé fronty DNES Studenti
čtou a píší noviny a využili prostor pro
vyjádření vlastních názorů.

Rozhodovat musí žák
›› Studenti píší noviny Mladí autoři píšou o vzdělávání
JEDINEČNÝ SÉRIOVÝ MODEL. Do života každý z nás vstoupí nahý,
ubrečený, malý, bezmocný a závislý na druhých. Ovšem už v této fázi
má každý člověk něco jedinečného.
První a zásadní vliv na nás mají naši rodiče, poté škola. Třída se ovšem
učí ty samé věci ve všech předmětech. Žáci, kteří nemají s látkou
problémy, mají od vyučujícího „svatý klid“. Ten při vyučování klade důraz
na žáky s horším prospěchem, aby se látku naučili. Lze to chápat tak, že
škola se snaží rozdíly mezi žáky vyrovnat a udělat z nich „modelové
žáky“.
Prvním rozhodnutím žáka je, zda půjde na střední školu, případně na
jakou. Na střední škole pak všechno probíhá úplně stejně jako na
„základce“, ale nároky jsou podstatně vyšší u předmětů, na které je škola
zaměřena. Některé předměty na škole už vůbec nejsou. Tak vznikají
velké rozdíly mezi vzděláním vrstevníků na rozdílných školách. Studenti
jedné školy však mezi sebou opět smazávají rozdíly v každém předmětu,
a vytvářejí tak „modelového žáka“ dané školy.
Na závěr bych tedy řekl, že školy se z nás snaží udělat „modelového
žáka“, avšak my se rozhodujeme, jakým „modelem“ chceme být. Až
vyjdeme ze škol, tak každý z nás bude jedinečný svými znalostmi
a schopnostmi a žádný k sobě naprosto totožný model nebude mít.
Václav Sedlák
Gymnázium a SOŠ pro zrakově postižené
(redakčně upravený příspěvek otištěný 20. října 2011
v regionální příloze DNES praha)
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Projekty

Byli bychom další na řadě
aneb Jak vyučovat o holokaustu
Byli bychom další na řadě?
Kdyby Hitler vyhrál druhou
světovou válku, měli by
zdravotně postižení šanci na
život? Mnozí jistě ne.
Menšina, která pro
plnohodnotný život potřebuje
finanční podporu ze státního
rozpočtu, by byla přítěží pro
třetí říši.
Ostatně mnozí handicapovaní
ideologii třetí říše skutečně
nepřežili. Mohlo by se něco
podobného v budoucnu opakovat, může se obdobná ideologie opět
dostat k moci?
Ve spolupráci s Památníkem Terezín začal na naší škole projekt, který
by měl v průběhu následujících let studenty seznamovat s těmito
pochmurnými kapitolami historie a vést je k zamyšlení nad tím, jestli se
něco podobného může opakovat – a co mohou oni sami udělat pro to,
aby k tomu nedošlo.
Náplň projektu je různorodá. Zahrnuje historii Židů, Romů i zdravotně
postižených v našich zemích, s důrazem na období druhé světové války,
ale věnuje se i současnosti. Pro studenty byly připraveny nebo se dále
připravují například workshopy pořádané Památníkem Terezín, návštěvy
veřejně přístupných akcí spjatých s touto tematikou, studenti sami
vytvářejí přednášky pro ostatní studenty nebo mohou besedovat
s pamětníky.
Chcete-li se dozvědět víc, můžete si počkat na první z krátkých
dokumentů, které budou v průběhu projektu vznikat.
Martin Žďánský
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Soutěž
V listopadu 2011 se žáci gymnázia zúčastnili školní přírodovědné
olympiády. V biologii hledali prostřednictvím internetu a odborné
literatury odpovědi na 40 otázek týkajících se zajímavostí přírody
v Praze a blízkém okolí. Ve fyzice odpovídali na 10 otázek a psali
slohovou práci na dané fyzikální téma.
Celkovým vítězem soutěže se stal Jan Fejtek, nejlepší slohovou
práci napsala Kateřina Pleskačová.

Světlo v mém životě
Slohová práce na dané fyzikální téma
Když se řekne „světlo“, každému se vybaví něco jiného. Dítě v mateřské
školce odpoví, že světlo je, když je na obloze sluníčko. Fyzik odpoví, že
se jedná o elektromagnetické vlnění o vlnové délce 390 až 760
nanometrů. Pro věřící osobu je světlo prvním výtvorem Boha. Pro mě,
těžce zdravotně handicapovanou osobu, je světlo rodina. Z hlediska mé
slabozrakosti pro mě slovo „světlo“ může znamenat také něco jako
výrazy „vidění“ nebo „zrak“.
Problémy se zrakem mám odmalička. Nosím dioptrické brýle a používám
různá zvětšovací zařízení. V raném dětství jsem často zakláněla hlavu
a dívala se do zdroje světla na stropě. Rodiče mi říkali, abych to
nedělala. Na moje „proč“ odpověděli: „Protože bys mohla oslepnout“.
Pravděpodobně jsem se zeptala: „Co to je oslepnout?“ Dostalo se mi
informace, že bych měla před očima jenom tmu. Tak pravděpodobně
vznikla moje fobie ze tmy. Přesto se ještě v dnešní době občas dívám do
lustru.
Co se týče barev, já osobně preferuji ty obsažené v duze před černou,
hnědou a šedivou. Bílou barvu mám ráda kvůli sněhu, nesnáším ji ale
v nemocničním prostředí.
Kvůli svému „nepřátelství s temnotou“ jsem také jednou švindlovala
u očního lékaře. Měla jsem absolvovat vyšetření zorného pole – dívat se
do jednoho bodu a říct, až uvidím světelnou tečku. Svoje lepší oko jsem
měla zakryté a tím horším jsem lítala z bodu do bodu. Podvod vyšel
samozřejmě najevo a já jsem vysvětlovala důvod své „cesty za světlem“.
Strach ze tmy se mi podařilo překonat. Pravým důvodem mé potřeby mít
všude rozsvíceno je šeroslepost. Vlastním bílou hůl, kterou používám při
chůzi v neznámém prostředí a za tmy. Osvědčila se také doma při
výpadku elektrického proudu.
-13-

Létající světelné tečky jsem však nepozorovala pouze na očním. Nějaké
byly k vidění taky v létě večer u babičky. Správně, řeč je o světluškách.
Od druhé třídy jsem jimi byla přímo posedlá. Rodiče mi koupili
fosforeskující abecedu a hvězdičky. Dodnes máme na zahradě
lucerničky, se kterými jsem si hrála na světlušku. V klidu mě nenechaly
ani řetězy barevných žároviček na vánočním stromku.
V páté třídě jsem podstoupila operaci pravého oka v důsledku odchlípení
sítnice. Po probuzení z narkózy byla všude tma, avšak bolest v oku
a hmatatelná náplast uvedla všechno na pravou míru. Paní doktorka
přišla zkontrolovat můj pooperační stav a přinesla s sebou velkou lampu.
Zeptala jsem se: „Uvidím už něco?“ Paní doktorka řekla: „Možná ještě
neuvidíš ani to světlo.“ Sundala mi náplast a já jsem spatřila kulaté žluté
světlo uprostřed šedobílé mlhy. Bůh prostě řekl „budiž světlo v mlze před
jejíma očima“ a příroda zahájila rekonvalescenci. Druhý den ráno už byly
i barvy.
Jenom ty světlušky jsem od té doby nespatřila. Do mého srdce si však
našla cestu jiná světluška – ta s velkým S, která v našem státě pomáhá
zrakově postiženým. Česká politika by se totiž více než se světlem dala
srovnat s výše zmiňovanou tmou. Díky Světlušce jsem začala
poslouchat písničky její patronky – Anety Langerové, která pro Světlušku
pořádá koncerty. V hudbě a literatuře nacházím inspiraci pro psaní
básniček a příběhů stejně jako ve svých životních zkušenostech
a nezkušenostech.
Mrzí mě, že se mezi námi najde dost lidí, kteří Světlušku a podobné
dobročinné organizace kritizují. Můj obdiv k charitě podle nich pramení
právě z nevědomosti. Moji příbuzní a kamarádi mi ale vysvětlili, že to
všechno souvisí s tou naší politikou. Coby nepracující osoba musím
uznat, že se čeští politici snaží pečovat o blaho státu, ale nemuseli by se
tolik hádat, vymýšlet více či méně šílená pravidla a mohli by víc
přemýšlet nad hospodařením se státními financemi. Bylo by dost peněz
ve školství, zdravotnictví, dopravě, kultuře a v ostatních oblastech lidské
činnosti a finance by se také bez větších problémů dostaly k těm, kteří je
skutečně potřebují. Bezdomovci by měli co jíst, čím platit a kde bydlet.
Lidé by neodsuzovali charitu a na Českou republiku by dopadalo více
světla.
Ale teď zpátky do reality. Musím dopsat tento sloh, vypracovat si
maturitní otázky, odmaturovat a (nejlépe) začít někde pracovat. A taky
žít, mít radost a nezbláznit se. A hlavně uchovat v mysli světlo naděje.
Protože naděje umírá poslední!
Kateřina Pleskačová
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Na vlně poezie
Jarní poetická soutěž

Butovické veršobraní 2012
Milovníků krásné literatury a obzvláště poezie notně ubývá, a tak pro nás
bylo potěšením přivítat nadšené recitátory z řad spřátelených speciálních
škol, kteří první jarní den roku 2012 zavítali do bran butovického areálu1
- nepoeticky řečeno - poměřit síly v působivější recitaci či interpretaci
libovolného uměleckého textu. Oficiální pozvánka lákala nejenom na
zajímavé ceny, jak to u správné soutěže bývá, ale především zvala ku
příjemně strávenému dopoledni v lehce umělecké atmosféře. A to se
splnilo dokonale.
Samotné „veršobraní“ mělo
být původně soutěžním
setkáním jen se slovenskými
studenty ze SŠI Levoča, se
kterou jsme právě v letošním
školním roce zahájili
dlouhodobý studentský
projekt v součinnosti
s výměnným učitelským
programem pod názvem
JANUA LINGUARUM
RESERATA. Při přípravách
projektových výstupů přišel nápad přizvat rovněž studenty a studentky
z dalších speciálních škol, a tak se z původního československého
dvojboje stala lítá bitva o „cenné skalpy“. Vyzbrojeni Máchovým Májem
přijeli „plzeňští truvéři“ ze ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči
v doprovodu samotné paní ředitelky, stateční pěvci ze ZŠ Jaroslava
Ježka vsadili všechny trumfy na interpretaci převážně prozaických textů
osvědčených světových autorů, levočští „milovníci krásného slova“
dokonce neohroženě vystoupili mimo jiné s autorskými milostnými
sonety. Domácí butovičtí „žakeři“ zaútočili na vítězné pozice těmi
nejtěžšími zbraněmi v podobě osvědčených klasiků meziválečné
literatury, ale zejména neotřelými dramatickými výstupy. Věru, bylo se do
čeho zaposlouchat.
1

Říká se nám „butovická škola“, ale jsme v Jinonicích! Jméno nám „dala“ blízká
stanice metra Nové Butovice
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Není soutěž bez poroty
a hodnotit výběr, interpretaci
či procítěnost literární ukázky
je úkol více než obtížný. Proto
jsme požádali paní Zdenku
Fleglovou a pana Václava
Flegla, letité přátele naší
školy a partnery v rámci Lions
Clubu, a pana Jána Rakytku,
absolventa našeho gymnázia
a toho času spisovatele na
volné noze, zda by nevzali na
sebe odpovědnost vpravdě nejvyšší. Přijali, a stali se tak důstojnými
garanty regulérnosti a snad i vysoké úrovně celého „butovického
veršobraní“.
Poetické dopoledne se neslo v přátelské atmosféře, i když na pomyslnou
„bednu“ v jednotlivých kategoriích – poezie mladších a starších žáků,
próza a hudebně – dramatická kategorie - mohli „vystoupit“ jen někteří.
Nutno neskromně dodat, že recitátoři a recitátorky z domácí butovické
„líhně“ doslova „sestříleli nejcennější trofeje“, zejména výkony Jiřího
Hubáčka, Marka Macáka či Barbory Špirochové vzbudily nebývalý ohlas
poroty či „obdivný šum“ mezi diváky. I kouzlo těchto okamžiků však
pominulo, hosté se pomalu rozešli a „veršobraní“ jednoduše skončilo.
Nicméně slovo dalo slovo a ve školním roce 2012/2013 bychom se
znovu chtěli všichni naladit na vlnu poezie a krásné literatury vůbec,
tentokrát v podhůří Vysokých Tater – v Levoči.
Klára Eliášková
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Výsledková listina
Kateřina Pleskačová
1.
Poezie
1. skupina 2.

Marek Macák

Romance o Karlu IV.
(Jan Neruda)
Modré čepice
(Jarek Nohavica)

neuděleno

3.

Jitka Kolumpková
Jiří Hubáček

1.

neuděleno

Drobnůstky
(Rabíndranáth Thákur)

Rosa Coeli
(Jan Skácel)
Z básnické dílny Járy
Cimrmana

Tereza Skalická
2.
Vojtěch Jirák
Poezie
2. skupina
3.

Michaela Kulhánková
Martin Kramer
Michal Aleš
(ZŠ a MŠ pro zrakově postižené

Máj
(K. H. Mácha)

a vady řeči, Plzeň)

Próza

1.

Jiří Hubáček

2.

Marek Macák

3.

Jozef Hrbek
(SŠI, Levoča, SK)

Jak se pan Selichar osvobodil
(Karel Poláček)
Prohraná sázka
(Emanuel Frynta)
Kto chytá v žitě
(J. D. Salinger)

1. Barbora Špirochová
Hudebně
dramatická
kategorie

2. kolektiv třídy O1
3.

Petar Bačevič
Petr Klimeš
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Bratr Žak - monolog Olgy
(Ivan Olbracht)
Písmena
(Jiří Štědroň)
Telefonování
(Jarek Nohavica)

Zpráva z cest

Mrzkovice 2011 – kurz na Sázavě
Adaptační kurz prvních ročníků 13. září – 16. září 2011
Příjemné dny naplněné společnými aktivitami a turistikou prožili účastníci
adaptačního kurzu v Posázaví. Nechyběla ani večerní hra a táborák…

Program výletů:
 procházka ke Stvořidlům na řece Sázavě
 výlet do Ledče nad Sázavou (návštěva Městského muzea, zdolání
hradní vyhlídkové věže s výhledem až na „Haškovu Lipnici“, prohlídka
synagogy a starého židovského hřbitova)
 výlet do Světlé nad Sázavou (Muzeum Světelska v prostorách zámku,
zastavení u pomníku Jiřího Wolkera připomínajícího jeho skautský
pobyt)
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Sport

Torball nebo goalball?
Míčové hry pro nevidomé hráče s ozvučeným míčem
Hra goalball má v naší škole již mnohaletou tradici. Goalballové souboje
o pohár ředitele školy i další turnaje, někdy dokonce s mezinárodní
účastí, patří k opakovaným událostem školního roku.
Torball byl pro naše borce novinkou loni na sportovních hrách v Levoči.
V letošním školním roce se celoslovenské sportovní hry pro zrakově
postižené v Levoči konaly 9. – 12. listopadu. Třebaže jsme měli
minimální zkušenosti, s přehledem jsme zvítězili. Nejúspěšnějším
střelcem turnaje se stal Jan Bošek.

Jak se hraje torball
Torball se hraje ve družstvech o 3 hráčích na užší branky než v goalballu
(7 m). Všichni hráči musí mít neprůhledné brýle. Hřiště má menší
rozměry než
goalballové,
míč je menší
a lehčí
a stejně jako
při goalballu
se nesmí
odhodit
z výšky, musí
se kutálet po
zemi.
Uprostřed
a v každém
poli je natažen
provázek se
zvonky ve
výšce 30 cm.
Jestliže se zvonky rozezvučí, je házející družstvo potrestáno, míč
dostane druhé družstvo. Před každou brankou jsou přilepeny tři
podložky, na kterých jsou umístěni všichni hráči. Hráč uprostřed je na
brankové čáře, hráči na křídlech blíže středu hřiště.
-19-
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Zpráva z cest

Cykloturistický kurz Světlá nad
Sázavou
14. – 18. květen 2012
Cykloturistický kurz studentů třetích ročníků
gymnázia a obchodní akademie a druhého
ročníku obchodní školy se v tomto roce
poprvé konal v krásném okolí Světlé nad
Sázavou. Příjemné ubytování bylo zajištěno
v penzionu Mariadol v obci Mrzkovice na
břehu řeky Sázavy.
A protože účast studentů byla hojná, vezla
se z Prahy celkem tři tandemová kola a
několik samostatných bicyklů. Na tandemech
se postupně vystřídalo mnoho odvážlivců,
ale poslední den kurzu většina z nich
odpadla a zůstali jen ti nejvytrvalejší – Honza
Bošek, Petar Bačevič a Václav Ježek.
Ať už na kolech nebo pěšky účastníci kurzu podnikli řadu zajímavých
výletů. Vydali se do Ledče nad Sázavou přes Stanici ochrany fauny
v nedalekém Pavlově, kde se seznámili se způsobem záchrany
zraněných a lidskou činností jinak ohrožených zvířat, zejména ptáků.
Navštívili Lipnici nad Sázavou, místo působení a posledního odpočinku
Jaroslava Haška. Plnohodnotnou náhradou uzavřeného lipnického hradu
se stal Národní památník odposlechu a jeho jednotlivé části –
Bretschneidrovo ucho, Zlaté oči a Ústa pravdy – vytesané do skal
v okolních zatopených lomech.
V Havlíčkově Brodu si studenti
prohlédli Muzeum Vysočiny sídlící
v domě, kde žil a odkud byl
deportován do Brixenu významný
český spisovatel a novinář Karel
Havlíček Borovský. Poslední cesta
pak vedla do obce Číhošť, ve které se
podle posledních měření nachází
geometrický střed České republiky
a kde se v místním kostele odehrál
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tzv. číhošťský zázrak.
Co by to bylo za kurz, kdyby se ve volných chvílích nehrály společenské
hry a poslední večer neuspořádal tradiční táborák s opékáním špekáčků,
hrou na kytaru a zpěvem. Všem zúčastněným studentům patří pochvala
za chuť poznávat přírodu a nová místa a za vzornou reprezentaci školy.
A co o letošním cykloturistickém kurzu a o naší škole napsal místní
novinář, kterého skupina tandemistů náhodně potkala na krátké zastávce
ve Světlé nad Sázavou, si můžete přečíst na stránkách
www.havlickobrodsky.denik.cz.
Miroslava Wagnerová
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Reportáž

Poznávací a pobytový zájezd
Londýn a jižní Anglie
20. – 25. 6. 2012
Zájezdu se zúčastnilo 26 studentů naší školy v doprovodu pí Petržilkové,
pí Harákové, pí Loudové a pí Kučerové. Ubytování bylo zajištěno
v hostitelských rodinách v Londýně.
Během pobytu v Londýně a v jižní Anglii jsme navštívili mnoho
zajímavých míst, např. nejvýznamnější místa v Londýně – London Eye,
Whitehall, Big Ben, Parlament, Buckinghamský palác, kde jsme byli
přítomni střídání stráží. Dále jsme se prošli po náměstí Piccadilly,
Trafalgarském náměstí, prohlédli si tržnici Covent Garden, katedrálu
sv. Pavla. Zajímavá byla i procházka po nejznámějším londýnském
mostě – Tower Bridge a návštěva muzea v tomto mostě.
Neopakovatelným zážitkem pro nás byl výlet do Brigtonu s prohlídkou
přímořského letoviska se skalními křídovými útesy, kde jsme při
procházce museli překonávat silné poryvy větru. Odpoledne jsme se pak
mohli zahřát při návštěvě podmořského akvária v Brigtonu a obdivovat
různé druhy ryb a obrovské želvy, které nám plavaly v skleněném tunelu
přímo nad hlavou.
Čtvrtý den po snídani v rodinách jsme odjeli autobusem do městečka
Canterberry, prohlédli jsme si katedrálu, zavzpomínali na Thomase
Becketta u jeho hrobu
a odpoledne pak odjeli do
města Leeds, kde jsme
navštívili zámek a nádherné
zahrady. Před návratem do
Bexley jsme si ještě stačili
prohlédnout hrad v Rochestru.
Během pobytu jsme si mohli
ověřit své znalosti angličtiny
a díky proměnlivému počasí
poznat na vlastní kůži typické
„anglické počasí“.
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I was in London and in South England.
I could see the rocky cliffs in South England.
Our group visited Cantenbury Cathedral and Leeds Castle.
We were on a boat on the River Thames.

Ze vzpomínek účastníka
Příjemným zakončením
celého zájezdu pak byla
celodenní procházka
Londýnem s projížďkou lodí
po Temži k nultému
poledníku v městské části
Greenwich. Zde jsme mohli
vidět i přípravy sportovního
areálu na letní olympijské
hry.
Velkým zážitkem byla jistě
i přeprava našeho autobusu
Eurotunelem mezi městy
Calais - Dover, Dover – Calais při cestě z Francie do Anglie a zpět.
Plni dojmů z bohatého programu a unaveni z dlouhé zpáteční cesty jsme
přijeli zpět ke škole. Už se ale opět těšíme na další zahraniční zájezd!
Miroslava Kučerová
Poznávací zájezd, který pořádala cestovní kancelář František Prášek, se uskutečnil
s pomocí příspěvku Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška a též
díky podpoře sdružení Viděno hmatem.
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Perličky z lavic

Perličky
aneb Pel-mel1 z oblasti přírodních věd
Fyzika:
Novelizace v oblasti veličin a jednotek:
Předpony fyzikálních jednotek jsou: mili, mikro, pako…
AU = jednotka bolesti
Mezi fyzikální veličiny patří: tvar, velikost…
Objemový průtok = kapalina proudící říznutým potrubím.
Největší koncentrace tepelných elektráren je tam, kde je teplo.
Kapaliny mají různé skupenství.
Světlo se odráží od stínu nebo tmy.
Rychlost zvuku ve vzduchu je 8 vteřin za sekundu.
Voda se jako chladič používá na severním pólu.
Představy o vesmíru a kosmonautice:
Slunce je hvězda, umělá družice…
Největší hvězda sluneční soustavy je… Karel Gott
Kometa je hvězda s cípama a ocáskem.
První kosmonaut ve vesmíru byl Gagarin na Měsíci.

1

Pel-mel (původně psáno správně péle-méle) je adverbium (příslovce)
původu francouzského, znamená nepořádek, neuspořádanost, všehochuť
(srovnatelné s českým mišmaš, není však tak pejorativní jako např.
halabala).
Je nesklonné, můžeme jej užít ve všech třech rodech v tomtéž tvaru.
Spisovné jsou jak podoby pel-mel, tak péle-méle, popř. pele-mele - vždy
ale s rozdělovníkem. Velký slovník rýmů jej doporučuje nejlépe rýmovat se
slovy cumel a chumel.
(pozn. redakce: šetření provedl student Jiří Hubáček, přítel etymologie)
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Poezie z lavic

Matematika:
Neomezený interval je až po KULATÉ NEKONEČNO
Opakem lichoběžníku je SUDOSTOJNÍK
Zaznamenala Jitka Jansová

Matika
Matika je krásná
jako hvězda jasná.

Kombinatorika
Stojí deset židliček,
na nich deset barviček.
Kolik trojic může spolu
stvořit zemím trikolóru?
To nám všechno říká
kombinatorika!
Kateřina Pleskačová
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Viděno hmatem

Občanské sdružení Viděno
hmatem
Občanské sdružení Viděno hmatem ve školním roce 2011-2012
uspořádalo jako své samostatné akce:
•

Vycházku do Prokopského údolí – za
geologickými zajímavostmi jedinečné
pražské přírodní lokality

•

Literární toulky krajem východních Čech –
do České Skalice a Babiččina údolí po
stopách Boženy Němcové, do Kuksu za
sochařským uměním Bernarda Matyáše
Brauna

•

Jarní prázdniny na Spálově v Jizerských
horách – za zimními radovánkami
a turistikou
na jizerskou
lyžařskou
magistrálu,
za krápníky do Bozkovských jeskyní, za
tradiční sklářskou výrobou do
Železného Brodu
•

Letní cykloakci na Královéhradecku –
tandemové cyklojízdy okolím Hradce
Králové za historií a ježibabou na
Kunětickou horu, za architekturou do
Hrádku u Nechanic, za kouzlem
tradičního života na venkově do
skanzenu v Krkovicích
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`uJM]L EUeOQGQ
Zimní koupele
(Z deníku sportovce B.,zkráceno)

Letos v únoru jsme se vydali do Spálova, do osamělé ubytovny poblíž Tanvaldu.
Hned v úterý jsme vyrazili na lyžařskou trasu po zasněžených kopcích
Harrachov-Orle. Když jsem stoupal po úzké stezce, zabořila se mi jedna z hůlek
do sněhu tak hluboko, že bylo nemožné ji vytáhnout. Místo, abych ji vytáhl,
bořila se mi stále hlouběji, až mě zbavila rovnováhy a já doslova letěl kamsi
dolů. Skončil jsem roztažený na zádech ve vodě. Protože jsem v té chvíli byl sám
a sletěl jsem bez křídel dost velký kus, moji spolujezdci nejprve vůbec nevěděli, že
jsem zmizel a kde se nacházím. Díky značnému použití mého hlasového ústrojí
to však nakonec přece jen zaznamenali a vyprostili mne…
Ve čtvrtek jsme se vydali do Jablonce nad Nisou do krytého plaveckého bazénu.
Jezdili jsme na tobogánech, nechali se unášet divokým proudem, užívali vířivku
a vlnobití…
V pátek jsme se pěkně namočili při stoupání k Bozkovským jeskyním. Zpocení
a urousaní jsme si prohlíželi stalaktity, stalagmity a sešli po schodech o pár pater
níž ke studni a krásnému jezeru…
Bylo to, jako obvykle, velice hezké a vydařené!
Sdružení opět finančně a organizačně podpořilo většinu školních
akcí:
•
Adaptační kurz
•
5. ročník soutěže v psaní na klávesnici
•
Vánoční dílny a vánoční besídka
•
Maturitní a imatrikulační ples
•
5. ročník recitační soutěže Butovické veršobraní
•
8. ročník goalballového turnaje O pohár ředitele školy
•
Lyžařský výcvikový kurz
•
Vystoupení dramatického souboru na festivalu Slunce
•
Vyhodnocení výtvarné soutěže Co se děje ve tmě
•
Studijní a poznávací zájezd Londýn a jižní Anglie
•
Cykloturistický kurz
Miroslava Wagnerová
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Ze života naší školy

Ze školní kroniky
Září
1. září začal jubilejní, padesátý
pátý školní rok naší školy.
5. září se pí Petržilková
a studenti kroužku ruského jazyka
vypravili do Kinského sadů.
Prohlédli si chrám svatého
archanděla Michaela a krásně si
užili slunečné odpoledne.
5. – 9. září probíhala
odborná praxe třídy A4.
13. – 16. září trávili studenti
prvních ročníků společně
s p. Antovem, pí Harákovou,
Pastuchovou, Wagnerovou,
p. Galvasem a Řezkou adaptační
kurz v Posázaví.

Říjen
5. října proběhla regionální prezentace naší školy v Berouně.
10. – 12. října se uskutečnila prezentace v Kladně.
13. října zhlédli studenti obou maturitních tříd vedeni pí Harákovou
a Petržilkovou, velmi pěkné představení v Domě dětí a mládeže Ulita
v Praze 3. Jednalo se o adaptaci Shakespearovy hry Sen noci
svatojánské, kterou pod vedením svých profesorů přepsali do současné
angličtiny a v ní také nacvičili studenti amatérského divadelního souboru
Domino Theater z Brna. Naši maturanti byli znatelně povzbuzeni, že
hercům rozumí, a velmi mile překvapeni, že slyší skutečné obraty
moderní angličtiny na jevišti.
17. října se představila naše škola na prezentaci v Kolíně.
12. října pomáhali studenti G3 a A3 při organizaci sbírky Bílá
pastelka. Naši studenti vybrali celkem 18 318,- Kč a s nejvyšším
průměrným výtěžkem na kasičku se stali nejúspěšnějšími ze všech
pražských škol. Pavel Dostál a Zdeněk Priesel se stali nejlepší pražskou
dvojicí a 11. listopadu byli oceněni prezidentem SONS ČR J. Stiborským
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na čtvrtém setkání poskytovatelů služeb pro osoby s těžkým zrakovým
postižením.
21. října jsme si připomněli 55. výročí založení školy. Po
slavnostním shromáždění s kulturním programem následovalo
neformální setkání současných i bývalých pracovníků školy, jejích
studentů a přátel.

Listopad
2. listopadu proběhla prezentace v Rakovníku.
3. listopadu se v naší škole
soutěžilo v psaní na klávesnici.
Zvítězila Eva Kadlecová výkonem
325 úhozů za minutu.
9. – 12. listopadu se vydali
naši sportovci vedeni pí Balejovou,
Beranovou a Pastuchovou na
celoslovenské sportovní hry zrakově
postižených do Levoči.
24. – 26. listopadu jsme
prezentovali naši školu na výstavě
středních škol Schola Pragensis
v Kongresovém centru Praha.
25. listopadu se uskutečnil
Den otevřených dveří. Zájemci
o studium si mohli prohlédnout areál
školy, prezentaci výuky a získávali
informace o čtyřech nabízených
oborech vzdělávání.
Studenti tříd O1, S1, G2 a A2, vedeni pí Harákovou, Petržilkovou
a p. Máchou, zamířili do Muzea Karlova mostu. Třídy A1, A3, G3 a G4
s pí Jansovou a p. Žďánským do Národního technického muzea.
29. listopadu vyslechli studenti tříd S1, G2 a G3 přednášku
Zdravotní politika v ČR.
30. listopadu navštívily třídy A2 a S1 s pí Jansovou a p Macháčem
společnost CIMTO, zkušebnu obalů nebezpečných odpadů ve Kbelích,
a „viděli fyziku“ v praxi.
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Prosinec
6. prosince byly vyhlášeny výsledky školní olympiády v přírodních
vědách.
Ve 12. ročníku Celopražské ekonomické soutěže naši školu
reprezentovali studenti třídy A4 Kateřina Boháčová, Jan Brejcha
a Václav Svoboda vedeni p. Macháčem.
19. a 20. prosince se v rámci Minimálního preventivního programu
školy uskutečnila setkání studentů druhých a čtvrtých ročníků G, OA
a psychologa školy p. Galvase.
21. prosince ožily v internátu
vánoční tradice. V kuchyňce se vařil
vánoční punč, zdobilo se cukroví,
zájemci o nahlédnutí do budoucnosti lili
olovo. V klubovně studenti tvořili
vánoční dekorace zdobené
pomerančem, hřebíčkem a badyánem,
stáčeli svíčky ze včelího vosku.
A všechno to vonělo…
22. prosince jsme se v jídelně
školy rozloučili s kalendářním
rokem 2011. V programu vánočního
představení se střídaly scénky a hudba,
mluvilo a zpívalo se česky, anglicky
i rusky, dokonce se i pantomimicky
mlčelo. Na závěr se společně zpívalo.

Leden
9. ledna se v divadelním sále klubu Reduta konal benefiční kulturní
večer, který uspořádal Lions Club Praha První. V představení Já to
doufejme ňák zmáknu vystoupili členové Dismanova rozhlasového
dětského souboru. Výtěžek ze vstupného byl věnován naší škole.
16. ledna odpoledne se již podruhé otevřely dveře školy pro
veřejnost.
25. ledna navštívili zájemci z řad studentů v doprovodu pí Zichové
a Navrátilové Pražský hrad. Prohlédli si Svatovítskou katedrálu,
Vladislavský sál i kopie korunovačních klenotů. Poté zamířili na výstavu
pořádanou v rámci Příběhu Pražského hradu u příležitosti 400. výročí
úmrtí císaře Rudolfa II. Prohlédli si vystavené artefakty spojené s osobou
tohoto panovníka a zhlédli doprovodný program o jeho době a umění.
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Únor
2. února se maturanti z fyziky zúčastnili s pí Jansovou akce pořádané na
MFF UK s názvem Jeden den
s fyzikou. V úvodní části viděli
velkou fyzikální podívanou
aneb pokusy, které se hned
tak nevidí. Ve druhé části se
účastnili přednášky 100 let
rentgenové difrakce doc.
RNDr. Stanislava Daniše,
která doplnila a rozšířila právě
probíranou látku v optice.
18. února proběhl
maturitní, absolventský a imatrikulační ples naší školy v KD Novodvorská
v Praze 4. V bohatém programu nechybělo předtančení, stužkování,
bohatá tombola a půlnoční překvapení.

Březen
6. března se konalo poslední rozloučení s Michalem Rückerem,
studentem třídy S1, který náhle zemřel 29. února ve věku 19 let.
Rozloučit se s ním přišli jeho spolužáci, kamarádi i pedagogové. Všem
nám zůstává živá vzpomínka na „kluka“, který žil naplno navzdory svému
zrakovému postižení a zdravotnímu oslabení.
14. března se pí Eliášková, Wagnerová a p. Antov aktivně zúčastnili
1. tyflopedické konference v Olomouci.
17. – 24. března strávili
studenti tříd G2 a A2 společně
s pí Beranovou, Pastuchovou,
Balejovou, p. Macháčem
a Řezkou lyžařský výcvikový
kurz v Jánských Lázních.
21. března se v internátu
naší školy uskutečnila
mezinárodní recitační soutěž
Butovické veršobraní.
26. března navštívili
studenti G2 a G3 s pí
Harákovou a pí Petržilkovou americkou ambasádu. Sám americký
velvyslanec jim přiblížil práci diplomata a hovořil také o pracovních
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příležitostech pro české studenty v USA. Komunikovalo se samozřejmě
v anglickém jazyce.
29. března se uskutečnil
tradiční goalballový turnaj
O pohár ředitele školy
v tělocvičně hotelové školy.
Pozvání přijalo celkem
8 družstev, turnaj byl rozdělen
na 2 kategorie. V kategorii
základní škol se utkaly týmy:
ZŠ Plzeň, ZŠ nám. Míru
Praha, ZŠ Litovel a SK Orbita
Brno, zvítězila ZŠ Plzeň.
V kategorii středních škol
soutěžila družstva: GOA Praha, SŠ A. Klara, VDSE-M – muži Budapest
a VDSE-F - ženy Budapest. První místo obsadilo družstvo VDSE M
Budapest, „naši“ vybojovali druhé místo. Nejlepším střelcem byl vyhlášen
Jan Bošek.

Duben
16. dubna „viděli“ studenti tříd G1 a O1 s pí Pastuchovou a Petržilkovou
za absolutní tmy Cestu kolem světa – zážitkové představení Divadla bez
dívání v Divadle na Zábradlí.
17. dubna psali studenti G4 písemnou práci z českého jazyka
a literatury v rámci profilové části státní maturitní zkoušky. Nejvíce
studentů si z nabídnutých témat vybralo referát Národní divadlo od
svého vzniku po současnost.
Studenti tříd G2, A2, A3 s pí Jansovou a p. Macháčem a Máchou
zamířili do pivovaru
Velkopopovický Kozel,
v němž, jak se dozvěděli, byla
první várka piva uvařena již
v roce 1874. Navštívili
historickou varnu, ležácký
sklep a expozici, kde je
zmapována historie pivovaru
od vzniku až do současnosti.
Navštívili rovněž novou varnu
a stáčecí linku na lahve
a sudy.
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18. dubna se konal přespolní běh v areálu Střední školy Aloyse
Klara v Krči. Tento závod, kterého se naše škola již tradičně účastní, se
konal za účasti závodníků z celé ČR. Dívky čekala trať dlouhá 1500 m,
chlapce 3000m. Naši školu reprezentovali pod vedením pí Pastuchové
Martin Fejfar s trasérem Vojtěchem Čubou, David Gril, Petar Bačevič,
Martin Chotětický a Kristina Donéová, která vybojovala 3. místo
v kategorii B3.
23. a 24. dubna se
konala praktická zkouška třídy
A4 ze souboru odborných
předmětů v rámci profilové
části státní maturitní zkoušky.
23. března připravil
Lions club Praha První v atriu
Studiového domu Českého
rozhlasu benefiční kulturní
večer. Výtvarné práce z naší
školní dílny dražil s humorem
a velmi úspěšně pan Flegl. Prostor atria rozezněl svým zpěvem Komorní
sbor Oktet i zvučný přednes Marka Macáka.
26. dubna naposledy zazvonil školní zvonek třídám G4 a A4.
27. dubna si studenti tříd G4 a A4 přišli pro vysvědčení za čtvrtý
ročník.

Květen
2. – 4 května studenti G4 a A4 psali didaktické testy a písemné práce
v rámci společné části maturitní státní zkoušky.
14. – 18. květen strávili
studenti A3, G3 a O1 na
cykloturistickém kurzu. Na
kolech i pěšky poznávali
krásy Posázaví. Vedoucím
akce byl p. Brückner
a pedagogický doprovod
tvořili pí Jansová, Petržilková,
Wagnerová a p. Macháč.
17. května vystoupil
náš dramatický soubor na
festivalu Slunce v Paláci
Akropolis s představením Aprílová škola.
21. a 22. května se konaly ústní maturitní zkoušky tříd A4 a G4
(součásti profilové i společné části státní maturity).
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30. května proběhl ve škole projektový den. Cílem projektu
Matematika v životě, aneb proč se učíme matematiku, bylo přiblížit
matematiku žákům O1, A1 a G1. Žáci třídy G2 v rámci cvičení
z matematiky pod vedením pí Jansové zpracovali na základě svých zálib
a před prvními ročníky prezentovali témata: Počátky matematiky
(matematika mimo Evropu), Matematika v běžném životě, Matematika
a zrakově postižený žák, Matematika a počítače, Matematika v hudbě,
Matematika a sport, Matematika v dopravě, Matematika a filosofie.

Červen
5. června se žáci G1, S1 a O1
v doprovodu pí Buškové,
Pastuchové a Jansové vydali
do botanické zahrady, kde
probíhala hmatová výstava
pro zrakově postižené. Letos
se žáci mohli seznámit se
životem včel. V rámci výstavy
si mohli prohlédnout i osahat
modely včel, pracovní
pomůcky včelařů i produkty,
které s včelami souvisejí.
Zájemci ochutnali i včelí med z různých rostlin. Součástí výstavy byla
i ukázka medonosných rostlin. Ve druhé části exkurze navštívili skleník
Fata Morgana a prošli venkovní expozice botanické zahrady, hlavně
expozici jehličnanů.
5. června třídy G3, A3 s pí Navrátilovou, Zichovou a p. Macháčem
navštívily Pravoslavný chrám sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici
a expozici k výročí atentátu na R. Heydricha na Karlově náměstí.
Součástí expozice byla i replika části koncentračního tábora.
6. června využili p. Antov a studenti G3 výjimečnou příležitost
prohlédnout si Winternitzovu vilu. Obdivovali čistý funkcionalismus
architekta Adolfa Loose.
7. června proběhlo v Černošcích neformální vyhodnocení všech
aktivit projektu Jeden svět pro všechny. Při kulturním setkání členové
dramatického souboru naší školy vystoupili s nastudovaným autorským
pásmem Aprílová škola. Reprezentovali nás pí Eliášková, Wagnerová
a p. Mácha se studenty M. Fejfarem, T. Skalickou, R. Křížem,
M. Trakalovou a J. Bidovským.
Třída G1 s pí Pastuchovou se vydala do skal. Z autokempu
Jinolické rybníky podnikali účastníci výlety do skalního města
Sedmihorky, Hrubá skála a do Prachovských skal.
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8. června se do Prachovských skal vydala i třída A2
s pí Navrátilovou.
20. – 25. června poznávala skupina studentů vedená
pí Petržilkovou, Harákovou, Kučerovou a pí Loudovou jižní Anglii.
22. června studenti školy vyslechli přednášku Riziková komunikace
na Internetu a příbuzné jevy, kterou zorganizovalo sdružení Okamžik.
25. a 26. června se v rámci Minimálního preventivního programu
setkal p. psycholog Galvas se
studenty prvních, druhých
a třetích ročníků.
27. června předvedli
studenti tříd G3 a A3 svoje
prezentace projektu Byli
bychom další na řadě před
třídami A2 a G2.
28. červen byl pro
některé třídy dnem turistickopoznávacích akcí. Jejich cíli
byly Prokopské údolí (A1,O1),
Pražský hrad (S1), Beroun (G3).
29. června skončil vydáním vysvědčení školní rok 2011/2012.
Jana Hozová

Ať žije školní rok 2012/2013!
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Seznamy
Žáci školy 2011/2012
Gymnázium
G1 – třídní učitelka DAGMAR PASTUCHOVÁ
Petra Bujnovská, Martin Čuba, Vojtěch Čuba, Martin Chotětický,
Vojtěch Jirák, Zdeněk Šmejkal, Leontina Vochalová, Mária Enčevová
G2 – třídní učitelka JANA HOZOVÁ
Chenchu Hou, Tomáš Jůza, Martin Karbulka, David Krušinský, Miloš
Miškovský, Daniel Ondračka, Zdeněk Priesel, Barbora Špirochová
G3 – třídní učitelka JITKA JANSOVÁ
Václav Ježek, Eva Kadlecová, Petr Kopecký, Simona Leipertová,
Marek Macák, Zuzana Merhautová, Adam Paňko
G4 – třídní učitelka KLÁRA ELIÁŠKOVÁ
Pavel Dostál, Jan Fejtek, Marie Fejtková, Jiří Hubáček, Anna Kaiserová,
Jitka Kolumpková, Kateřina Pleskačová, Anna Poláčková,
Václav Sedlák, Michaela Wiosnová

Obchodní akademie
A1 – třídní učitelka MIROSLAVA WAGNEROVÁ
Dominika Drtinová, David Gril, Jan Janík, Marek Kněbort, Martin Kosina,
Klára Nováková, Marek Pardubický, Daniel Rohlík, Jakub Šindelář,
Adam Šírek, Tomáš Vlatkovszki
A2 – třídní učitelka JANA NAVRÁTILOVÁ
Aleš Bláha, Martin Blahout, Martin Fejfar, David Hába,
Kamila Havránková, Jan Střelec

-37-

A3 – třídní učitel MICHAL MACHÁČ
Jan Bošek, Radek Halas, Vít Klufa, Tereza Skalická, Vladimír Vítek
A4 – třídní učitelka MIROSLAVA KUČEROVÁ
Kateřina Boháčová, Jan Brejcha, Lucie Horká, Michaela Humlová,
Martina Merhautová, Václav Svoboda, Roman Štika, Vilma Švagerová,
Lucie Zvolská

Sociální činnost
S1 – třídní učitelka HEDVIKA HARÁKOVÁ
Jiří Bidovský, Kristina Donéová, Michal Janík, Radek Kříž,
Kristýna Nedbalová, Michal Rücker, Ladislav Šimral, Monika Trakalová
Obchodní škola
O1 – třídní učitelka ZUZANA PETRŽILKOVÁ
Petar Bačevič, Kateřina Dřevová, Tereza Klausová, Petr Klimeš,
Tereza Králíčková, Lukáš Matoušek, Lukáš Prášil, Bohuslav Zaspal,
Leontina Vochalová

-38-

Zaměstnanci školy 2011/2012
Ředitel školy
IVAN ANTOV anglický jazyk, dějepis

Zástupkyně ředitele
LENKA BALEJOVÁ ekonomika, ekonomika podniku, ekonomie,
právo

Pedagogický sbor
LIBUŠE BERANOVÁ německý jazyk, tělesná výchova
JANA BUŠKOVÁ biologie a ekologie, biologie
KLÁRA ELIÁŠKOVÁ český jazyk a literatura, základy lingvistiky,
dramatická výchova, literární seminář
HEDVIKA HARÁKOVÁ český jazyk a literatura, anglický jazyk,
konverzace v anglickém jazyce
JANA HOZOVÁ matematika, statistika
JITKA JANSOVÁ matematika, fyzika, cvičení z matematiky
JAKUB JELÍNEK informatika a výpočetní technika, informační
technologie
RŮŽENA KUBÁTOVÁ estetická výchova, výtvarná výchova
MIROSLAVA KUČEROVÁ český jazyk a literatura, německý jazyk
JANA LOUDOVÁ právo
MICHAL MACHÁČ ekonomika, ekonomika podniku, biologie
a ekologie, zbožíznalství, občanská nauka
JANA NAVRÁTILOVÁ obchodní korespondence, občanská
nauka, právo, účetnictví, telemarketing
DAGMAR PASTUCHOVÁ zeměpis, hospodářský zeměpis, tělesná
výchova, goalball
ZUZANA PETRŽILKOVÁ anglický jazyk, konverzace v anglickém
jazyce
MIROSLAVA WAGNEROVÁ účetnictví, učební praxe, základy obchodní
korespondence, obchodní korespondence,
daňové právo
EVA ZICHOVÁ dějepis, základy společenských věd,
společenskovědní seminář, psychologie
MARTIN ŽĎÁNSKÝ matematika, chemie, informační technologie,
hospodářské výpočty
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Psycholog
ZBYNĚK GALVAS

Vedoucí vychovatelka
MAGDALENA PAVLŮSKOVÁ

Vychovatelé
JIŘÍ BRÜCKNER
GABRIELA KOBIÁNOVÁ
MARIE KOUDELKOVÁ
BRANKA PETRÁČKOVÁ
VĚRA PROVAZNÍKOVÁ
MICHAL ŘEZKA

Asistenti pedagoga
DAVID MÁCHA
KRISTÝNA ZAŇKOVÁ

Sociální pracovnice
JANA LOUDOVÁ

Ekonomka školy a internátu
LEONA DEJMKOVÁ

Školník školy a internátu
JIŘÍ SOVÍČEK
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Maturanti ze třídy

G4

Maturanti ze třídy

A4
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Ročenka 2011/2012
© Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené,
Radlická 115, Praha 5
fax: +420 235 521 214, e-mail: goa@goa.braillnet.cz, www: goa.braillnet.cz
Redakce: Jana Hozová, Martin Žďánský
Korektury: Klára Eliášková, Hedvika Haráková, Miroslava Kučerová
Kresby v ročence namalovali studenti školy.
Vydalo Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově
postižené, Radlická 115, Praha 5.
Vydání druhé, Praha 2012.
Neprodejné.
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