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Milí čtenáři,
vítejte v roce 2014/2015!

Obrázek na titulní straně vytvořil
v hodinách výtvarné výchovy
Aleš Michal.

Pokud se chcete dozvědět víc
nebo získat elektronickou verzi
této ročenky, navštivte naše
webové stránky:
http://goa.braillnet.cz
Redakce
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39

Úvodní slovo

Milí čtenáři,
ať již čtete elektronickou nebo tištěnou verzi ročenky, máte před sebou
pestrý obraz činností, které jsou součástí běžného života naší školy.
Ročenka pravidelně vychází již sedmnáct let a díky tomu plní nejen svou
úlohu aktuálně informovat o aktivitách právě uplynulého školního roku,
ale stává se i pamětí blízké minulosti školy.
V ročence objevíte řadu odkazů na projekty, které škola dlouhodobě
realizuje.
Mezipředmětové projekty žáky orientují k poznání v širších souvislostech
a zároveň jim vytvářejí prostor aktivně se podílet na spolupráci s partnery
školy. Takovým příkladem je i společný projekt naší a lublaňské školy
pro zrakově postižené, který umožnil kooperaci na dálku i setkání
a aktivity na místě (projektový týden v Lublani).

V lublaňské škole – práce na projektu

Přijetí u české velvyslankyně v Lublani

Projektem, který je orientován na vnější prostředí, je „Poskytování
tyflopedických služeb a metodické pomoci na podporu integrace žáků se
zrakovým postižením v oblasti středního školství“. Škola jej realizuje již
osmý rok díky grantu od zřizovatele školy hlavního města Prahy.
Metodické materiály postihující specifiku výuky zrakově postižených ve
vybraných předmětech jsou poskytovány běžným středním školám
integrujícím žáky se zrakovým postižením. Škola rovněž organizuje
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semináře pro učitele z těchto škol, pracovníky školských poradenských
zařízení a další zájemce z řad odborné veřejnosti.
V příštím roce škola oslaví své šedesáté výročí. Připravujeme setkání
absolventů a žáků, pedagogů, přátel a podporovatelů školy, zástupců
odborné i laické veřejnosti, které bude mít podobu společenského
odpoledne s kulturním pořadem a možností prohlídky školy a uskuteční
se v říjnu 2016. Podrobnosti najdete na počátku školního roku 2016/17
na internetových stránkách školy http://goa.braillnet.cz.
Rovněž ročenka bude v příštím roce obsahovat upřesněné a doplněné
seznamy žáků a pedagogů školy. Poslední seznam se objevil v ročence
2010/11 (najdete v rubrice Dokumenty na výše uvedených internetových
stránkách školy), pokud byste zjistili, že v něm někdo schází či obsahuje
nějakou chybu, neváhejte a dejte nám vědět.
Věřím, že i v letošní ročence naleznete informace, které pro vás budou
podnětné a zajímavé.

...........................................
Ivan Antov, ředitel školy
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Mezinárodní projekt

Projektový týden ve Slovinsku
19. duben – 25. duben 2015

Projektový týden ve Slovinsku byl příležitostí, kdy se setkali
žáci ze dvou různých škol – Gymnázia pro zrakově postižené
a Střední odborné školy pro zrakově postižené v Praze
a Zavoda za slepo in slabovidno mladino Lublaň. Společným
tématem byl nejen nejvýznamnější slovinský architekt Josip
Plečnik, který se podílel na rekonstrukci Pražského hradu a na
projektování dalších významných budov v Praze, ale také
přístupnost památek osobám se zrakovým postižením.
Vzájemné partnerství
obou škol vzešlo ze
spolupráce na projektu
multilaterálního
partnerství škol s názvem
STEP UP, financovaného
Evropskou unií,
probíhajícího v letech
2012 – 2014.
V návaznosti na tento
projekt se žáci slovinské
školy zúčastnili
posledních dvou ročníků
Soutěže v psaní na
klávesnici pořádané naší školou, a to v roce 2013 a 2014,
a 10. výročního ročníku goalballového turnaje O pohár ředitele školy
v roce 2014.
Jana Loudová
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Ze zápisníku účastníků projektu:

Celou neděli jsme strávili na cestě do Lublaně. V pondělí dopoledne
proběhlo vzájemné seznámení, během kterého byly předneseny
připravené prezentace o životě a dílech Josipa Plečnika. Zároveň jsme se
rozdělili do čtyř pracovních skupin, ve kterých jsem pak pracovali po celý
týden. Odpoledne se uskutečnil turnaj ve fotbalu a bowlingu. Úterní
program začal na českém konzulátě, kde jsme se setkali s paní
velvyslankyní Věrou Zemanovou. Odtud jsme měli naplánovanou prohlídku
celého města v jednotlivých pracovních skupinách. Průvodce nám dělali
žáci zdejší školy. Během prohlídky města jsme se zaměřovali na to, jak je
historické centrum uzpůsobeno pro pohyb osob se zrakovým postižením.
Dopoledne bylo zakončeno plavbou na lodi po místní řece. Odpoledne
proběhl workshop o lidských právech, spojený s natáčením krátkého filmu.
Od středečního rána jsme pracovali na modelech významných
Plečnikových děl. Naše skupina pracovala na modelu Národní a univerzitní
knihovny, ostatní skupiny na Trojmostí, Centrálním trhu a koncertním
prostoru Křižanke. Odpoledním programem byla příprava pokrmů
typických pro obě země a slavnostní večeře. Čtvrtek jsme strávili ve škole
zpracováváním a přípravou závěrečných zpráv. Závěrem našeho
společného úsilí byla páteční prezentace závěrečných zpráv a našich
výtvorů, které se zúčastnili i zástupci slovinské organizace pro zrakově
postižené, turistické kanceláře a také česká paní velvyslankyně.
Karel Mráček, Štěpán Větrovec

Projekt byl vlastně takový křest ohněm našich dovedností angličtiny.
Mnozí jsme si poprvé v životě vyzkoušeli použití cizího jazyka v reálném
životě, nejen nad učebnicí. Díky tvůrčímu rázu akce tu angličtina jako
hlavní dorozumívací jazyk zaznívala v autentických situacích a my jsme
po prvotním ochromení zažili i radost ze zdárné komunikace a zúročení
našich letitých snah v hodinách konverzace. Doufejme, že až nás zase
někdy opustí motivace pilovat slovíčka a gramatiku, vzpomeneme si, jak
pro nás bylo důležité domluvit se s vrstevníky z jiné země.
Hedvika Haráková
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Ze zprávy pro turistickou kancelář v Lublani a starostu města:
Our findings
Positive experience and suggests for improvement
Many tourists, especially older people who come to Ljubljana, don´t see
very good. There are many improvements that can be seen in the town
(tactile pavements, signals for pedestrians, bicycle lanes in a contrast
colour in some parts…), but there are still many things to be done. Our
friends from Prague have noticed that their town is much more friendly to
the visually impaired people and suggested some good solutions (e. g. in
connection with audible pedestrian signals). The most frequent problem is
connected with different kinds of signs and inscriptions which aren´t
visible enough for the visually impaired. The other problem is that there
are a lot of obstacles in pedestrian areas. Also, the tourist information for
visually impaired people are not given in a suitable way (the way they are
presented, audio guides etc.). Ljubljana should keep working on becoming
more friendly to the visually impaired.
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Sociální činnost na scéně
Obor Sociální činnost se na naší škole vyučuje od roku
2011/2012, ve školním roce 2014/2015 maturovali první
absolventi tohoto oboru…

Učební a odborná praxe žáků oboru
Sociální činnost
Žáci se v předmětech sociální práce a sociální služby připravují na
práci s lidmi, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, a učí se, jak
těmto lidem poradit a pomoci svoji situaci zlepšit. Na zmíněné předměty
ve třetím a čtvrtém
ročníku navazuje
učební a odborná
praxe. Během praxí
se žáci seznamují
s jednotlivými typy
zařízení sociálních
služeb a získávají
praktické dovednosti
v oboru.
Učební praxe probíhá formou exkurzí v nejrůznějších typech
zařízení poskytujících sociální služby. Žáci navštívili např. domov pro
seniory, středisko rané péče, azylový dům pro matky s dětmi, středisko
výcviku vodicích
psů, stacionář pro
děti
s kombinovaným
postižením,
zařízení pro lidi
bez domova
a další. Po každé
exkurzi mají žáci
za úkol
vypracovat zápis
včetně vlastního
hodnocení.
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Exkurze příjemně oživují výuku.
Odbornou dvoutýdenní praxi si žáci vybírají a zajišťují sami podle
vlastního zájmu. Zde se již dostávají do přímého kontaktu s klienty
a mohou uplatnit své znalosti a invenci například při přípravě programů
pro děti, jak tomu bývá v Klokánku. Během odborné praxe žáci
zaznamenávají své postřehy do deníků.
Ivana Seifertová
Na závěr reflexe z exkurzí žáků třetího ročníku:
„ Jsem ráda, že jsem se této exkurze mohla zúčastnit
a získat užitečné informace pro svoji budoucí práci i pro
vlastní život. Protože i my máme potíže se zrakem, je
užitečné vědět, kam se v případě nouze obrátit.“
(Míša Kulhánková, z Pobytového rehabilitačního
a rekvalifikačního střediska pro nevidomé Dědina)
„ Líbil se mi areál a všechny jejich služby. Nejlepší byla
možnost vyzkoušet si kompenzační pomůcky
a poslechnout si, k jakému účelu se pomůcka využívá.“
(Daniel Rohlík, z Domova Sue Ryder pro seniory)
„V Klokánku se mi moc líbilo, prostředí i lidi. Obzvlášť
to, že jsme se šli podívat na děti do bytů a mohli si s nimi
pohrát. Jenom na mne potom padla taková depresivní
nálada z toho, proč tam ty děti jsou. Bylo by lepší,
kdybychom Klokánky vůbec nepotřebovali.“
(Lucie Zelenková, Z Klokánku)
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Projekty

Projekty
aneb Činností k poznání
Papír
Na aprílovou středu 2015 připravily třídy G2, G3 v rámci
přírodních věd pro studenty nižších ročníků projektový den na
téma Papír. Proč právě papír? Protože ho potřebujeme
neustále…
S historií papíru od 3. tisíciletí př. n. l. v Číně, přes egyptský papyrus,
rozšíření papíru do Evropy až po novověk nás seznámili Aleš Michal
a Martin Kramer. Výrobu papíru v současnosti – hlavní suroviny, přípravu
papíroviny, zpracování na papírenském stroji a závěrečné úpravy –
prezentovali Jan Matějovič a Matěj Brožek. Také jsme se dověděli, kde
se v současné době nachází papírny v ČR a zhlédli instruktážní video.
Pak už následovalo praktické užití papíru v domácnosti včetně historie
toaletního papíru (Roman Krček a Tomáš Mysliveček). S historií knih
a časopisů nás seznámili Judita Haráková a Lukáš Benčík. Další část
byla věnována výrobě ručního papíru. Judita Haráková a Tereza
Šustáčková se ujaly čarování s papírem a prezentovaly papír ve
výtvarném umění (papírové oděvy, korále, koláže, ale i bankovky).
V kouzlení a hrou s papírem pokračovali Lukáš Benčík a Roman Krček.
Dověděli jsme se zajímavosti o origami, kartách a jiných hrách
s papírem. Zájemci z řad studentů a pan Žďánský si sami vyzkoušeli
složit papírového holuba. S historií novinového papíru, výrobou
moderního novinového papíru
a jeho užitím v domácnosti,
včetně částečného ústupu
papíru díky internetu, nás
vtipně seznámil Saša Savov.
Co je a není vhodné pro
recyklaci, jak recyklace
probíhá a k čemu se
recyklovaný papír používá,
prezentovali Tereza
Šustáčková a Tomáš
Mysliveček.
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Závěr projektu patřil fyzikálním a chemickým pokusům s papírem, které
pro studenty připravili vyučující pí Jansová a p. Žďánský ve spolupráci se
žáky. Ukázali, že tři prázdné ruličky od toaletního papíru pod deskou
unesou dospělého člověka, kolik vody nasaje celá role papíru, že květy
vystřižené z papíru mohou rozkvést, papírová bankovka ne vždy hoří
a další zajímavé pokusy.
Pak už následovalo jen závěrečné hodnocení a rozjezd na velikonoční
prázdniny…
Jitka Jansová

Byli bychom další na řadě
Ve školním roce 2014/15 proběhl 4. ročník projektu Byli bychom další na
řadě.
V jeho rámci se 14. října studenti třetích ročníků zúčastnili jednodenního
semináře, který pravidelně pořádá Památník Terezín. Jeho součástí byla
přednáška na téma diskriminace Židů po nástupu Hitlera k moci. Dále se
studenti seznámili s historií židovského ghetta v Terezíně, které si po
skončení přednášky prohlédli. Součástí byl i propagandistický film, který
byl natočen v průběhu války. Letošní workshop se jmenoval Efekt
přihlížejícího a studenty velmi zaujal.
Na přelomu října a listopadu jsme se s kolegyní pí Janou Navrátilovou
zúčastnily v Památníku Yad Vashem v Izraeli mezinárodního semináře
pro pedagogy, zaměřený na problematiku holocaustu.
Hlavní projektový den se uskutečnil v závěru školního roku. Na jeho
realizaci se podíleli studenti třetích ročníků a učitelé Jana Navrátilová,
Jakub Jelínek, Martin Žďánský a Eva Zichová. Letošní téma bylo
zaměřeno na osudy zdravotně postižených v období třetí říše v letech
1933 - 1945. Součástí tématu byla projekce filmu Holocaust neslyšících,
který v průběhu roku kolega p. Žďánský přeložil z anglického originálu.
Během jarních měsíců jsme s pí Navrátilovou připravili scénář a studenti
film nadabovali. Den byl zakončený workshopem a následnou diskusí.
Problematice zrakově postižených v době protektorátu se ještě vrátíme
na začátku školního roku 2015/16, kdy pro nás pracovníci Památníku
Terezín připraví přednášku k tomuto tématu.
Eva Zichová
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Projekty
I naši studenti čtou a píší noviny!
V rámci projektu deníku Mladé
fronty DNES byly ke zveřejnění
vybrány dvě práce „našich“ .
Aleš Michal zažil úspěch již
podruhé, Alexander Savov měl
premiéru…

Česko: Západ nebo Východ?
Patří Česká republika na Východ, nebo na Západ? Geograficky je
samozřejmě odpověď jednoznačná: patříme do středu Evropy.
Z politického i společenského hlediska je ale pro naši zemi přínosné
a důležité, že patříme na Západ.
Jako Západ obecně označujeme země rozvinuté a soběstačné. Zatímco
v době, kdy jsme patřili do sféry vlivu Sovětského svazu, u nás byla
potlačována základní lidská práva a svobody a životní úroveň obyvatel
našeho státu byla výrazně podprůměrná, dnes, kdy patříme do
západního světa, je naše země svobodná a i přes veškeré problémy
vyspělá.
Z politického a bezpečnostního hlediska je pro nás klíčové, že jsme
členy Evropské unie a NATO. I v souvislosti se současnou válkou na
Ukrajině je jasné, že sepjetí s Ruskem je pro naši zemi nebezpečné.
Právě Ukrajina doplatila na to, že Rusko – na rozdíl od zemí NATO –
používá jako prostředek prosazování svých zájmů hrubou sílu a podlé
lži. Svědčí o tom i historická zkušenost. Zatímco Spojené státy americké
naší zemi poskytly svobodu minimálně ve třech historických obdobích –
v roce 1918, kdy jednání s prezidentem Wilsonem významně pomohlo
vzniku samostatného Československa, v roce 1945, kdy západní část
naší republiky osvobodili američtí vojáci a v roce 1989, kdy nám západní
svět pomohl s ekonomickou a společenskou transformací, Sovětský svaz
nás držel čtyřicet let v pomyslném vězení. O tom, kam je správné se
zařadit, svědčí už jenom například informovanost o osvobození na konci
druhé světové války. Zatímco dnes jsou tehdejší události vykládány
objektivně, tedy že Prahu a východ země osvobodila Rudá armáda
a západ Spojené státy, před rokem 1989 se v této otázce lhalo. Pouhých
několik let po samotném osvobození byli obyvatelé západní části naší
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republiky nuceni říkat, že je osvobodili ruští vojáci převlečeni za
Američany. Je snad správný směr ten, který obyvatelům lže?
Dalším argumentem pro naši orientaci na Západ je to, že se současné
Rusko ze svých chyb v dobách sovětských nepoučilo. Na rozdíl
například od Němců, kteří se již mnohokrát omluvili za válečné zločiny,
Rusko tyto zločiny legitimizuje. Dnešní ruská vláda odmítá odpovědnost
za hladomor na Ukrajině záměrně vyvolaný Stalinem v období mezi
světovými válkami, nikdy se neomluvila za okupaci Československa
v roce 1968, prezident Putin obhajuje vrahy zasahující v roce 1956 proti
povstání v Maďarsku nebo pakt Ribbentrop – Molotov. Proč by Česká
republika měla patřit do bloku států, které popírají podlé zločiny a klaní
se vrahům? Jsem přesvědčen o tom, že je pro nás důležitější jít
s proudem svobody a demokracie, který přináší státy NATO.
Rozdíl mezi hodnotami Západu a Východu jsou dodnes značné. Zatímco
USA jsou bohatou zemí s dlouhou historickou tradicí demokracie, Rusko
demokracii za posledních 500 let zažilo prakticky jen několik málo let.
Západní společnost je tolerantní a otevřená, ta východní je ke svým
obyvatelům neupřímná a uzavřená. Svědčí o tom už jen vystupování lidí.
Zatímco západní země jsou tolerantní k národnostním menšinám, Rusko
jejich práva nerespektuje.
Od roku 1989 je naše země samozřejmě spojencem USA, součástí
NATO a EU. Po 25 letech od pádu totality je však, stejně jako prakticky
všechny země v Evropě, před důležitou zkouškou. Přístup k zemím,
které bojují za svobodu stejně jako my před čtvrtstoletím, je tím pravým
testem toho, jestli je naše společnost stále „zamrzlá“ v dobách
nesvobody nebo zda se dokázala dostatečně transformovat a umí dopřát
svobodu i jiným národům. To, jak obstojíme, záleží jen na nás a naší
vládě. I když tu jsou a vždycky budou hlasy, které nás budou chtít
táhnout zpátky na Východ, podstata naší společnosti a našeho
kulturního i morálního bohatství bude vždycky na Západě.
Aleš Michal

I křižáci si slovo boží mohou vyložit jinak
Někteří by mohli mylně tvrdit, že náboženství je největší zlo. Není to
pravda. Nic nesjednotí lidi tak jako víra. A nezáleží na tom, jestli jsou
malí či velcí, muži nebo ženy, jestli jsou Francouzi nebo Číňané. Stejná
víra může sjednotit pevným poutem jakoukoliv skupinu lidí. Mnohem
pevněji než třeba národní či rasová příslušnost, protože většinou jsou
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lidé skrze své předky rasově i národnostně smíšení, ale ve víře můžou
být všichni čistí.
U většiny náboženských frakcí je problém, že jako všude i v nich se
vyskytují lidé dobří a špatní. A to je základ všech možných problémů
napříč věky, kdy spousta věřících spíš než o boha jevila zájem hlavně
o vlastní peněženky. Ostatně v naší historii o tom víme víc než dost.
Spousta náboženství již byla založena s myšlenkami potlačovat nebo
ničit ostatní víry. Jediné náboženství, které je v tomhle ohledu neškodné,
je budhismus, který ovšem není náboženstvím v pravém slova smyslu,
neboť nevěří v boha, ale v proroka Buddhu. Nicméně jde opět o přístupu
člověka samotného a vidíme i dnes, že někteří lidé s rozdílným
náboženstvím dokáží žít vedle sebe a jiní ne.
Za rozpory mezi lidmi málokdy může víra, ale spíše jde o území, moc,
bohatství a slávu. Vždyť všechny křížové výpravy a muslimské expanze
byly vedeny hlavně kvůli plundrování a kradení než kvůli šíření víry
samotné. Kdyby křižáci měli odjet do Svaté Země bez naděje na tučný
zisk, jistě by si najednou začali vykládat slovo boží po svém, a že bůh
možná až tak nechce, aby jeli šířit jeho jedinou pravdu. Lidé různých
vyznání můžou žít spolu, když opět lidé zmírní svou chamtivost a Tomio
Okamura se zdrží výroků, že máme venčit před mešitami prasata.

Alexander Savov
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3,141592653589…2222265358Lliterární a
divadelní toulky

Matematické toulky
Nula nebo nic? Proč je to číslo Ludolfa? Které číslo
patří Eulerovi? Brahe, Kepler, Bolzano a Praha
O tom, že matematika je všude
kolem nás a že má svou bohatou
historii, se studenti třídy G3
přesvědčovali v hodinách
matematiky již od prvního ročníku.
Větší prostor pro poznávání světa
čísel v historických souvislostech
nám poskytl předmět cvičení
z matematiky. A tak jsme se čas od
času formou prezentací vydávali na
výlety za krásou matematických
křivek, dozvídali se zajímavosti ze
„života“ čísel a poznávali osudy
i výsledky činnosti výrazných
osobností, jejichž život byl spjat
s matematikou.
V červnu jsme se pak vydali po pražských stopách Tychona Brahe
a Johanese Keplera doopravdy. Naše cesta začala Na Pohořelci, kde
Brahe a Kepler důstojně vzhlížejí k obloze, a pokračovala ztichlými
uličkami Nového světa.
Zdálo se nám, jako by po
staré dlažbě Tycho právě
prošel k domku, který jeho
pobyt v Praze dnes
připomíná.
Pak jsme zamířili přes rušný
Karlův most do Týnského
chrámu, k místu Tychonova
posledního odpočinku.
U jeho náhrobku jsme si
znovu uvědomili, že uplynulo
víc než 400 let…
Krátkým zastavením
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u pamětní desky v Celetné ulici jsme si na závěr naší vycházky
připomněli osobnost významného filozofa a matematika Bernarda
Bolzana.
Jana Hozová

TYCHO BRAHE
Tycho, to byl velký Pán,
každému snad dobře znám.
Spisovatel nejen byl,
s Jóžou1 strávil mnoho chvil.
Zkoumal nebe plné hvězd,
procestoval mnoho měst.
Přesností se Brahe pyšní,
v podobách to máme knižních.
Obrovský byl génius,
v rukou měřák, chyběl nos.
V Dánsku zrozen, v Praze spí,
vzpomínejme s velkou ctí.
Tereza Šustáčková

1

Johanes Kepler
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Z kultury

Festival Slunce
vystoupení dramatického souboru
květen 2014
I v letošním roce se žáci školy, respektive členové dramatického
kroužku, zúčastnili jarní části festivalu Slunce, tedy týdenního setkání
divadelních souborů osob s postižením, který se již tradičně koná
v bezbariérovém prostoru Paláce Akropolis v Praze 3.
Letošní ročník byl výjimečný tím, že se pořádal již podvacáté. Malé
kulaté jubileum „oslavili“ naši žáci představením volně adaptované
humoristické povídky Vendelín a upíři, a to podle předlohy Briana
Jacquese. Celý týdenní program festivalu začal 19. května 2014 a naši
žáci vystoupili ve čtvrtečním dopoledním programu. Festival je nejenom
příležitostí pro naše žáky prezentovat své „umění“, ale hlavně příjemným
setkáním plným vzájemné podpory a porozumění.
Klára Eliášková
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Z kultury

Levočské múzy
13. –15. duben 2015
Naši studenti se již podruhé zúčastnili recitační soutěže, kterou
uspořádala partnerská škola Spojené školy internátne
pre žiakov so zrakovým postihnutím Levoča v rámci projektu
Janua Linquarum Resetata.
Naše sedmičlenná soutěžní skupina, kterou doprovázely pí Balejová
a pí Petržilková, vyjela z Prahy vlakem brzy ráno. Do Levoče jsme
dorazili odpoledne, večer jsme si vybalili a připravovali své texty.
Samotná recitační soutěž se vyvedla nad očekávání. Místní studenti nás
pobavili svými kvalitně připravenými vtipnými scénkami. A také my jsme
byli spokojeni, protože jsme získali nemalé množství diplomů.
Později jsme si prohlédli
nádherné město,
kterému zůstal pořádný
kus původních
městských hradeb,
a obdivovali nově
zrestaurovaný
světoznámý oltář Mistra
Pavla z Levoče, který
bývalé Československo
reprezentoval na výstavě
Expo 67 v Montrealu
v Kanadě. Počasí nám
celkem přálo, a tak jsme po obědě následujícího dne navštívili obec
Markušovce s krásným zámkem, zahradou a muzeem hudebních
nástrojů.
Před odjezdem jsme si prohlédli Baziliku Navštívení Panny Marie, kterou
papež Jan Pavel II. povýšil na baziliku minor. Výšlap na vrchol prověřil
fyzickou výdrž všech účastníků, ale byli jsme odměněni pohledem na
nádherně sněhově modré Tatry.
Alexandr Savov
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Fotoreportáž

Mariadol 2014 – adaptační kurz
16. – 19. září 2014
Několik krásných podzimních dnů strávili studenti třídy S1
vedeni pí Hozovou, Pastuchovou a p. Řezkou v Posázaví. Součástí
pedagogického týmu byl i pan psycholog Galvas. Společně uskutečnili
vycházku podél řeky ke Stvořidlům, pěší výlet do Lipnice a motoráčkem
do Ledče nad Sázavou. Večer se účastníci vraceli ke svým počítačům…
Společné aktivity přispěly nejen k bližšímu poznání krásného kraje ale
také ke vzájemnému seznámení.
Od zastávky
motoráčku Mrzkovice
to bylo k Mariodolu
přes Berounku jen pár
kroků. Zavěšená
lávka trochu
houpala…

Krásné počasí
a krajina přály
turistice. Zářivě žlutá
pole rozkvetlé řepky
znepokojila jenom
přítomné alergiky,
naštěstí vybavených
příslušnou medikací.
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Před závěrečným
výstupem na hrad
Lipnici bylo třeba
zmírnit tempo dle
přikazující dopravní
značky…

Zastávka
v podhradí
u Haškova
památníku přiměla
pana psychologa ke
chvíli rozjímání…

Jana Hozová
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Ze sportu
Zpráva z XI. ročníku goalballového turnaje

O pohár ředitele školy
Ve čtvrtek 9. dubna
2015 se v naší škole
již po jedenácté sešla
goalballová mládež,
aby změřila síly
v tradičním turnaji
O pohár ředitele
školy. Soutěž se
odehrála ve dvou
kategoriích pro
základní a střední
školy.
Za základní školy
startovalo 5 týmů: ZŠ Plzeň, SPC Liberec, ZŠ Brno, družstvo Prahy
složené ze žáků ZŠ Hradčany a ZŠ nám. Míru a dívčí družstvo Perun.
Střední školy se utkaly ve složení: domácí GOA, škola A. Klara z Krče,
ISŠ Levoča
a SŠ Brno.
V jednotlivých kategoriích se družstva utkala systémem „každý
s každým“, herní čas byl určen pro obě kategorie 10 minut čistého času
bez poločasů.
Výsledková listina
Umístění
1.
2.
3.
4.
5.

Kategorie
ZŠ

SŠ
SŠ A. Klara Praha - Krč
SŠ Brno
GOA
SŠI Levoča

ZŠ Brno
ZŠ Plzeň
SPC Liberec
Perun
Praha

Nejlepším střelcem v kategorii ZŠ se stal s 19 góly Daniel Přikryl ze ZŠ
Brno, v kategorii SŠ domácí Tomáš Mysliveček s 15 góly.
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Vyhodnocení provedl
a ceny všem
účastníkům turnaje
předal předseda
goalballové sekce
pan Pavel Vošahlík.
Poháry k vítězům
putovaly z rukou
prezidenta Českého
svazu zrakově
postižených
studentů, pana
Jaroslavy Paty.
Turnaj se vydařil, poděkování zaslouží všichni organizátoři, díky nimž se
všech 16 zápasů odehrálo do 15:30 hod.
Dagmar Pastuchová
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Ze sportu

Zpráva z lyžařského výcvikového kurzu
Ve dnech 5. – 10. ledna 2015 proběhl lyžařský kurz druhých a třetích
ročníků. Ubytování bylo již tradičně zajištěno v objektu Duncan
v Janských Lázních. Kurzu se zúčastnilo 10 studentů, které vedly ve
sjezdovém družstvu pí Beranová a pí Pastuchová, družstvo běžkařů
vedla pí Balejová s p. Řezkou, pěšímu družstvu velela pí Petržilková.
O zdraví všech účastníků se starala zdravotnice Bětka Hrnečková
a výčet účastníků uzavíral vodicí pes Lotty Tomáše Myslivečka.
Čerstvě napadnutý sníh a počasí nám přály, a tak jsme mohli lyže
obouvat přímo u chaty. Pěší družstvo pak podnikalo výpravy do
Janských Lázní či na Modrokamennou boudu. Středeční odpoledne jsme
všichni nechali lyže odpočinout a vydali se pěšky do Svobody nad Úpou,
kde jsme změřili síly v bowlingu.
Sportovním vrcholem
lyžařského kurzu byla
celodenní výprava na
Černou horu, které se
zúčastnila všechna
družstva. Zde jsme si
užili pravého
horského počasí –
větru, mlhy, sněžení,
což nás však od
sportování nijak
neodradilo.
Poslední večer jsme
rozdali ceny
a diplomy a kurz jsme
završili karnevalem.
Částečně nespokojena mohla být pouze slečna zdravotnice, neboť za
celou dobu kurzu nikdo nevyužil jejích odborných dovedností.
Dagmar Pastuchová
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Zpráva z cest

Poznávací a pobytový zájezd do Itálie
12. červen – 21. červen 2015
aneb Za památkami a mořským vlněním
do Říma a Kampánie.
V tomto školním roce nabídla škola ve spolupráci se spolkem
Viděno hmatem žákům poznávací a pobytový zájezd do Itálie,
jehož program byl vytvořen podle nabídky cestovní kanceláře
CK VIDI Opava. Na cestu se vydala skupina studentů
v doprovodu pí Wagnerové, Petržilkové a pí Kučerové.
Během pobytu se
střídaly dny u moře
s dny, ve kterých
jsme autobusem
vyráželi na výlety.
Hned první den po
noční jízdě přes
Rakousko do Itálie
jsme si prohlédli
Koloseum,
Vatikánské muzeum,
chrám sv. Petra
a další křesťanské,
antické i světské
památky v Římě.
Velkým zážitkem pro nás byla i jízda přeplněným metrem.
Po odpočinku u moře jsme si třetí den vyšlápli na Vesuv a prohlédli si
Pompeje. Počasí nám přálo, slunce pálilo a my se nestačili občerstvovat
u místních kašen.
„Vidět Neapol a zemřít“ – znamená nejen být okouzlen městem,
památkami a ochutnat vynikající pizzu a zmrzlinu, ale také přežít velice
rušný provoz ve městě. My naštěstí všichni přežili a zdraví se vrátili do
letoviska Paestum. Mohli jsme si tak v klidu prohlédnout v tomto malém,
krásném městečku staré řecké chrámy, osahat si zbytky zdí, navštívit
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muzeum a nakoupit
si v klidu suvenýry
a dárky domů.
Vynikající byla
i zmrzlina, různé
druhy jsme
ochutnávali každý
den při večerních
procházkách.
Při cestě zpět do
Čech jsme ještě
navštívili nejmenší
evropský stát –
Vatikán.
Počasí nám přálo,
slunce pálilo, vlny byly vysoké, jídlo díky českých kuchařkám dobré,
a tak jsme si všichni pobyt náramně užili.
Miroslava Kučerová
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Viděno hmatem
Činnost spolku Viděno hmatem ve školním
roce 2014/2015
aneb

Neseďte doma, pojeďte s námi
Také v tomto školním roce připravil spolek Viděno hmatem pro
studenty školy a všechny příznivce řadu zajímavých aktivit
a podílel se významnou měrou na organizaci a financování
pravidelných školních akcí.


Víkend na ranči Podolí 3. – 5. října 2014

První říjnový víkend jsme
vyrazili do podhůří
Šumavy na ranč Podolí,
který se nachází v okrese
Klatovy. Také letos byly
na programu vyjížďky na
koních do okolní přírody.
Kromě toho jsme si
prohlédli zázemí chovu
koní na ranči a na
okolních pastvinách.
Zajímavý byl také
půldenní okružní výlet
z Podolí přes Mlázovy a Kolínec zpět na ranč. K sobotní večerní pohodě
přispěly i servírované vepřové pochoutky. V neděli dopoledne byly na
programu další vyjížďky na koních, tentokrát ke kapli sv. Bartoloměje,
odkud je krásný výhled do kraje, zvláště z koňského hřbetu.


Literární toulky krajem zlatých úhořů 7. – 9. listopadu 2014

Při tradičním podzimním literárním toulání jsme se prošli Křivoklátskem
Oty Pavla, které nabídlo nejenom malebné podzimní výhledy a kouzlo
meandrů řeky Berounky v zákoutí Nezabudických skal, ale umožnilo
nám také připomenout si mnoho osobních a literárních zajímavostí ze
života autora a jeho rodiny v místech, která sám tolik miloval a o nichž
psal. Vydali jsme se naučnou stezkou „Po stopách Oty Pavla“ směrem
k slavnému „Rozvědčíkovi“, odkud jsme svižným krokem došli na hrad
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Křivoklát. Toulky byly
příjemným připomenutím
spisovatele, který tolik
souzněl s přírodou.


Jarní prázdniny
v Jizerských horách
22. – 28. února 2015

Tradiční prázdninový
týden zasvěcený horám
jsme tentokrát strávili
v turistické chatě TJ
Turnov v Kořenově. Díky
dostatečné sněhové
pokrývce a příjemně dostupným a dobře upraveným trasám jsme si
především do sytosti užili běžeckého lyžování. Krom toho jsme navštívili
a objevili spoustu zajímavých míst – rozhlednu Štěpánka na vrchu
Hvězda, nově vybudované Muzeum a rozhlednu Járy Cimrmana
v blízkých Příchovicích a také první české centrum pro popularizaci vědy
iQLANDIA v Liberci. Byl to zkrátka týden plný sportu, poznávání
a zábavy.


Letní turistická akce Hojsova Stráž 18. – 25. července 2015

Letošní horké léto bylo jako stvořené k putování po horských svazích
a vrcholcích. V nejzápadnější části Šumavy jsme se tedy postupně vydali
k tajemnému Čertovu a Černému jezeru, vyjeli lanovkou na Špičák,
abychom se rozhlédli po kraji z nově postavené rozhledny, sestoupili
k okouzlujícímu vodopádu Bílá strž, vyšplhali na Pancíř a prošli se
krajinou zaniklých sklářských hutí v okolí Železné Rudy. Krásné zážitky
v krásném, ale bohem a lidmi poněkud opomíjeném kraji.


Letní cykloakce Třeboň 8. – 15. 8. 2015

Tradiční letní (nejen) tandemovou cykloakci jsme už potřetí uspořádali
na Třeboňsku, které nám učarovalo svojí podmanivou krajinou
a turisticky přívětivou atmosférou. S ohledem na tropické teploty jsme
jako každodenní cíl volili místní rybníky a pískovny poskytující příjemné
osvěžení. V rekordním počtu pěti tandemových týmů jsme postupně
dojeli do Veselí nad Lužnicí, Majdaleny a Stráže nad Nežárkou, kde jsme
se v místním zámku seznámili s osudy významných českých pěvkyň –
Emy Destinové a Jarmily Novotné. V Třeboni samotné jsme pak
navštívili známou Schwarzenberskou hrobku a jeden prohlídkový okruh
třeboňského zámku. Poslední den akce jsme měli všichni jasno – příští
rok ve stejnou dobu na stejném místě…
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Tematické procházky Prahou
aneb Poznej svoji metropoli

Jako novou aktivitu pro trávení
volného času jsme letos studentům
školy nabídli možnost poznávání
historie, architektury, kultury, ale
i přírody a současného života
našeho hlavního města na vlastní
kůži, tedy v autentickém prostředí
pražských ulic, prostranství
a zákoutí, pamětihodností, muzeí
a galerií, veřejné dopravy
i moderních staveb. V průběhu
podzimu a jara jsme se postupně
vydali na Žižkov – někdejší pražský
Montmartre, do Nového Města –
velkolepého projektu Karla IV., na
Vyšehrad – dějiště dávné české
minulosti, na Královské Vinohrady – místo zaniklých vinic a usedlostí, do
Karlína – bývalé průmyslové čtvrti, na Hradčany – sídlo českých
panovníků a prezidentů, a na Malou Stranu – jednu z nejstarších
a nejkrásnějších částí Prahy. Procházky Prahou mají ambici stát se
dlouhodobým projektem, věřme tedy, že najdou v řadách studentů
a absolventů školy své příznivce i v dalších letech.
Spolek opět organizačně a finančně podpořil většinu
pravidelných školních akcí, konkrétně:














Adaptační kurz studentů prvních ročníků v Mrzkovicích
Vystoupení dramatického souboru na oslavě 66. založení Základní
školy pro zrakově postižené nám. Míru Praha
8. ročník soutěže v psaní na klávesnici s mezinárodní účastí studentů
střední školy pro zrakově postižené z Lublaně
Poznávací zájezd do Berlína a Postdamu
Vánoční dílny a vánoční kulturní dopoledne
Lyžařský výcvikový kurz studentů v Janských Lázních
Maturitní ples školy v Kulturním centru Novodvorská
11. ročník goalballového turnaje O pohár ředitele školy
Cykloturistický kurz žáků třetích ročníků na Třeboňsku
Vystoupení dramatického souboru školy na festivalu integrace Slunce
Poznávací a pobytový zájezd do Říma a Kampánie
Klára Eliášková, Michal Řezka, Mirka Wagnerová
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Perličky z lavic

Perličky i perly
aneb Přírodní vědy kreativně…
matematika a fyzika
Existují i teploměry elektricky odporné.
– Co je opačným procesem k vypařování?
– Zapařování!
– Co je sytá pára?
– Taková najedená.
– Na čem závisí perioda kyvadla?
– Na tom, kolik je hodin nebo jestli je tam kukačka.
– Kde v Čechách je naleziště (českých) granátů?
– Na bývalých bojištích!
Čtverec má jednu stranu stejně dlouhou.
Návrhy nové terminologie:
KLADKA a ZÁPORKA (dosud jen kladka)
NĚMČÍK (dosud germanium)
TUCTOVÁ SOUSTAVA (dosud dvanáctková)
A dále bylo vyslechnuto:
Ta kalkulačka je tak chytrá, až mě přechytračila!
– Tomáši, píšete druhou stranou!
– Ne, já se jen opírám o tužku.
– Zapište si domácí úkol…
– Vrrrrr… (Vodící pes Lotty)

K zaznamenání předala Jitka Jansová
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Ze života naší školy

Ze školní kroniky
Září
1. září – první školní den školního roku 2014/2015 zkalila smutná zpráva.
Jen dva dny před jeho začátkem, v sobotu 30. srpna, zemřel po dlouhém
a statečném boji s nemocí Vojtěch Orel. Jeho místo ve třídě O2 zůstalo
bolestně prázdné…
1. – 4. září organizovala naše škola, ministerstvem stanovená jako
spádová, konání didaktických testů a písemných prací společné části
maturitních zkoušek.
8. – 12. září probíhala odborná praxe třídy A4. Studenti si ověřovali
své dovednosti a získávali zkušenosti ve společnosti ICZ a. s. Praha 4,
ve firmách Lenka Kosinová účetnictví a daňová evidence, Roman Šírek,
instalace a opravy spotřebičů, Rovensko pod Troskami a na Úřadu
městské části Praha 13.
11. září proběhly
ústní zkoušky společné
i profilové části maturitních
zkoušek.
16. – 19. září strávili
studenti třídy S1
a pedagogický tým, který
tvořili pí Hozová,
Pastuchová, p. Řezka
a p. Galvas, adaptační
kurz v Posázaví.
19. – 20. 9. proběhlo
v Polsku International Tyflopedagogical Symposium in Dabrowa
Górnicza. Prezentaci projektu STEP UP přednesly pí Loudová
a pí Eliášková.

Říjen
6. října navštívili studenti tříd G2 a G3 s pí Jansovou a pí Pastuchovou
ZOO Praha.
7. října proběhla regionální prezentace naší školy ve Zdicích
u Berouna.
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13. října následovala prezentace v Kolíně.
14. října jsme představili naši školu v Kladně.
V tento den se třídy G3 a S3 v doprovodu pí Zichové, Navrátilové
a p. Žďánského zúčastnily v Terezíně workshopu v rámci dlouhodobého
projektu Byli bychom další na řadě.
15. října pomáhali studenti S3, A2 a S2 při celostátní sbírce Bílá
pastelka. Vybrali 18 834, – Kč.
16. – 18. října se o naší speciální škole mohli dozvídat případní
zájemci o studium v Liberci.

Listopad
5. listopadu vystoupil dramatický soubor vedený pí Eliáškovou při
příležitosti 66. výročí založení Základní školy pro zrakově postižené na
náměstí Míru.
6. listopadu se
v naší škole uskutečnil
osmý ročník, tentokrát
mezinárodní Soutěže
v psaní na klávesnici pro
žáky se zrakovým
postižením základních
a středních škol.
Z vítězství v kategorii
středních škol se radoval
„náš“ Aleš Michal
výkonem 356 čistých
úhozů za minutu, druhé místo obsadila Lucie Botošová ze SŠ Brno (315
úhozů), třetí místo Luka Keber ze SŠ Lublaň (295 úhozů).
12. listopadu se uskutečnila prezentace naší školy v Rakovníku.
21. listopadu navštívila pí Eliášková ZŠ pro zrakově postižené
a SPC v Plzni. Spolupráce našich škol má již letitou tradici v oblasti
vzdělávací, kulturní i sportovní.
24. listopadu si pí Hozová a pí Balejová prohlédly novou speciální
základní školu v Olomouci, seznámily se osobně s pracovníky tamějšího
SPC a poskytly jim i žákům informace o naší škole.
20. – 22. listopadu jsme představili naši školu na výstavě středních
škol Schola Pragensis v Kongresovém centru Praha.
28. listopadu se uskutečnil Den otevřených dveří. Otevřené dveře
měla škola i internát. Zájemci o studium se mohli nejen ptát a prohlížet si
vybavení učeben, ale také vyzkoušet různé speciální pomůcky.
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Skupina studentů tříd G2, G3, G4 a S3 doprovázená pí Eliáškovou
a pí Petržilkovou navštívila dvě zajímavé výstavy: Chodící lidé na
Výstavišti Praha Holešovice a Slovanskou epopej ve Veletržním paláci.
Interaktivní výstava Chodící lidé předváděla pomůcky pro lidi
s postižením a nabízela možnost vyzkoušet si, jaké to je hrát hokej na
vozíku, nastoupit do autobusu za pomoci bílé hole nebo jak je těžké se
vykoupat, když má člověk nějakou poruchu hybnosti. Odborného výkladu
o Slovanské epopeji se ujal Alexandr Savov a byl odměněn „jedničkou“
i aplausem přítomného publika.
Studenti tříd S1, S2, A2 a O2, pí Loudová, Zedníková a p. Žďánský
zamířili do Národního technického muzea.

Prosinec
12. prosince se studenti
tříd S1 a A4 vedeni pí
Navrátilovou, Balejovou a
pí Hozovou stali aktivními
účastníky simulovaného
soudního procesu
v „soudní síni“ Právnické
fakulty UK. Poté si
prohlédli v doprovodu
dvou posluchačů
monumentální interiér
školy a zájemci získali
informace o studiu.
16. prosince si
studenti třetích a čtvrtých ročníků, pí Haráková, Petržilková a pí
Seifertová tříbili svoje znalosti z anglického jazyka sledováním
divadelního představení Christmas story v sále Reduty.
16. prosince prezentoval v naší škole p. Tichý, student oboru
Informační a komunikační technologie, počítačové programy, které
studentům se zrakovým postižením zpřístupňují matematiku.
16. – 17. prosince se v rámci Minimálního preventivního programu
setkali studenti druhých, třetích i čtvrtých ročníků G, OA, OŠ
s psychologem školy p. Galvasem.
18. prosince se některé prostory školy a internátu změnily ve
vánoční dílny. Kdo měl zájem, tvořil vánoční dekorace, svíčky,
cukroví…Někdo víc přihlížel a nasával vánoční vůně a atmosféru.
19. prosince ukončilo kalendářní rok ve škole Vánoční dopoledne.
Program přinesl Něco málo z televizní zábavy (připravil dramatický
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kroužek školy), Vánoční školní film (natočili Michal Přibáň, Aleš Michal
a Judita Haráková), Nejkrásnější dárek (vystoupení třídy S3, G3) a také
vánoční soutěžní klání (v balení dárků, oblékání mikulášského obleku
a vykrajování těsta vyhrál zkušený tým učitelů). Nakonec se samozřejmě
zpívalo…

Leden
2. ledna zhlédli studenti absolventský film Tomáše Hubáčka o životě
zrakově postižených, ve kterém vystoupil i jeho bratr, náš absolvent Jiří
Hubáček. Poté se s tvůrcem rozproudila živá beseda.
5. – 10. ledna proběhl lyžařský kurz druhých a třetích ročníků.
Účastníci lyžovali a chodili v Jánských Lázních a na přilehlých stráních,
samozřejmě dobyli i Černou horu.
12. ledna odpoledne měli zájemci, již podruhé, dveře školy
otevřené.
Večer toho dne se uskutečnilo v divadelním sále klubu Reduta benefiční
představení, které uspořádal Lions Club Praha První. Knoflíkovou válku
podle knihy Louise Pergauda sehráli členové Dismanova rozhlasového
dětského souboru Českého rozhlasu. Pro skupinu našich studentů
a pedagogů to byl velmi pěkný zážitek a navíc, výtěžek vstupného byl
věnován naší škole
21. – 22. ledna se Marek Pardubický a Marek Kněbort ze třídy A4
zúčastnili pod vedením pí Wagnerové soutěže Má dáti dal pořádané ve
Znojmě. V konkurenci 117 účastníků obsadili pořadě velmi pěkné 41.
a 102. místo, v celkovém hodnocení 42. místo z 56 škol.
29. ledna studenti získali písemné hodnocení za první pololetí
a následný den si
užili pololetní
prázdniny.

Únor
7. února se konal
maturitní
absolventský
a imatrikulační ples
v KC Novodvorská
v Praze 4. Po
předtančení
následovala
imatrikulace, stužkování, tanec a bohatá tombola.
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9. února začala studentům třídy S4 pod vedením pí Loudové
dvoutýdenní odborná praxe.
20. února se studenti rozjeli na jarní prázdniny.

Březen
17. – 18. března prezentovaly pí Eliášková, Wagnerová a pí Loudová na
III. OLOMOUCKÝCH SPECIÁLNÍCH DNECH na Univerzitě Palackého
v Olomouci projekt Bezbariérová knihovna ÚK MK Praha a mezinárodní
projekt STEP UP.
20. března po třetí
vyučovací hodině se
zaplnila učebna
přírodních věd nejen
žáky, ale i vyučujícími.
Počasí přálo, a tak mohli
pomocí speciálních
pomůcek pozorovat
částečné zatmění Slunce.
Nejoriginálnější pomůcku
si přinesl Honza
Matějovič ze třídy G2 –
modrou plastovou
lopatku.
24. března navštívila naši školu pí Květoňová, vedoucí katedry
speciání pedagogiky Pedagogické fakulty UK – naší fakultní školy, se
skupinou studentů. Prohlédli si školu a zajímali se i o metody výuky žáků
se zrakovým postižením.

Duben
1. dubna se uskutečnil projektový den na téma Papír.
8. dubna proběhlo závěrečné setkání čtvrtých ročníků
s p. Galvasem. Skupinový program pro maturanty měl
téma Jak zvládnout maturitní zkoušku.
9. dubna se v naší škole již po jedenácté sešla goalballová
mládež, aby změřila síly v tradičním turnaji O pohár ředitele školy.
13. – 15. dubna se sedm studentů pod vedením pí Petržilkové
a pí Balejové vydalo na Slovensko. Zúčastnili se soutěže Levočské
múzy.
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15. dubna konali studenti třídy A4, kteří si zvolili jako maturitní
předmět profilové části maturitní zkoušky účetnictví, písemnou část.
20. – 25. dubna
strávila skupina osmi
studentů s pí Loudovou
a pí Harákovou
projektový týden ve
Slovinsku.
21. dubna večer
uspořádal Lions club
Praha První ve
spolupráci se Spolkem
Praha – Cáchy/Aaachen
v reprezentačních
prostorách Clam–
Gallasova paláce
benefiční kulturní večer. Artefakty vytvořené v naší výtvarné dílně
dražitelům neodolatelným způsobem představoval pan Flegl.
V překrásném prostředí zazněl úžasně zpěv komorního sboru Oktet a
závěr setkání zpříjemnilo občerstvení připravené členy klubu. Výtěžek
aukce byl věnován naší škole.
22. – 23. dubna proběhla praktická zkouška Souboru odborných
předmětů profilové části maturitní zkoušky obchodní akademie.
28. dubna se studenti tříd S1, G2 a O2 pod vedením pí Pastuchové
a pí Jansové vypravili do botanické zahrady na hmatovou výstavu To je
pecka. V první části expozice studenti hmatem a zrakem určovali pecky
známých plodů. V další části se pak seznámili s dalšími, méně známými
peckovinami. Studenti si mohli otevřít plod kokosové palmy i pistácie,
seznámit se s různými zařízeními, které odpeckovávají plody. Největší
„peckou“ ale pro ně byla velká pecka z palmy. Ve Fata Morganě na ně
čekali čerstvě se líhnoucí motýli, další posedávali na parapetech
a rostlinách nebo létali kolem.
30. dubna třídní učitelé rozdali maturitním ročníkům vysvědčení za
čtvrtý ročník a studentům naposledy zazvonilo.

Květen
4. května – 6. května probíhaly didaktické testy a písemné práce
společné části maturitní zkoušky.
11. – 14 května se pí Loudová účastnila mezinárodní konference
na téma Podpora dětí a mládeže se zrakovým postižením a autismem
v Dublinu.
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11. – 15. květen strávili studenti G3 a S3 cykloturistický kurz
v Třeboni. Chodili pěšky a jezdili na kole. Vedoucím akce byl p. Brückner
a pedagogický doprovod tvořily pí Eliášková, Kučerová, Pastuchová
a pí Wagnerová. Na zdravotní stav dohlížela pí Hrnečková.
13. května se
studenti tříd A2, S2 a O2
pod vedením
pí Navrátilové, Jansové
a p. Žďánského vypravili
na exkurzi do pivovaru
v Popovicích, ale
vzhledem k dopravní
komplikaci museli
operativně zvolit náhradní
program. Zkusili
smíchovský Staropramen
a zde se na ně usmálo
štěstí. V turistickém centru
navštívili expozice týkající se historie pivovaru a samotné výroby piva,
prohlédli si varny, stáčírnu a získali mnoho dalších zajímavých informací
týkajících se piva.
14. května se třída O2 s pí Navrátilovou vydala na Pražský hrad.
18. května se členové dramatického kroužku vedeni pí Eliáškovou
zúčastnili týdenního setkání divadelních souborů osob s postižením –
Festivalu Integrace Slunce v Paláci Akropolis.
25. a 26. května se konaly ústní maturitní zkoušky tříd G4, A4
a S4 (součásti profilové i společné části státní maturity) a obhajob
maturitních prací A4
(součást profilové části).
28. – 31. května se
uskutečnily Sportovní hry
v Brně. Naši školu
reprezentovalo družstvo
pěti žáků vedených pí
Beranovou
a pí Pastuchovou ve
složení: Josef Brůžek,
Tereza Šustáčková,
Tomáš Mysliveček,
Alexandr Savov a Tomáš
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Koudelka. Všichni zúčastnění se v rámci různých disciplín (showdown,
atletika, plavání) umístili na medailových pozicích, v goalballovém turnaji
jsme jako družstvo získali zlatou medaili.

Červen
1. června začala čtrnáctidenní odborná praxe třídy S3.
4. červen se stal projektovým dnem. Mezinárodní týdenní projekt
uspořádaný ve Slovinsku byl završen prezentací účastníků.
12. června si pro závěrečné vysvědčení přišli žáci třídy O2.
12. června – 21.
června prožili zájemci
z řad studentů,
pí Wagnerová, Kučerová
a pí Petržilková v Itálii.
15. června konali
žáci O2 praktickou
zkoušku z odborných
předmětů.
22. června proběhla
závěrečná teoretická
zkouška třídy O2.
23. června se studenti G2
společně s pí Jansovou
zúčastnili výletu do skanzenu v Přerově nad Labem. Společně si prošli
historická stavení, ve kterých se mohli seznámit s životem lidí v Polabí
na přelomu 18. a 19. století. Prohlédli si různé nástroje, které vesničané
používali k výrobě mléka, mouky, chleba a získávání medu, k pletení
košíků, výrobě látek nebo
drátování hrnců.
Zajímavý byl i pohled do
historické školy. Počasí
jim moc nepřálo, a tak se
po obědě ve stylovém
hostinci vraceli do Prahy
„mírně“ promočení.
24. června zamířili
žáci třídy S1 s pí
Hozovou, Pastuchovou
a pí Zedníkovou na
Vyšehrad. Vstoupili do
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podzemních kasemat se sálem Gorlice, navštívili Slavín a vycházku
vyšehradským parkem zakončili příjemným posezením
v kavárně Jedličkova ústavu a škol, která funguje jako tréninkové
pracoviště lidí s tělesným postižením.
Ve škole zatím probíhal pro druhé a třetí ročníky projektový den Byli
bychom další na řadě.
25. června se postupně sešel p. psycholog Galvas se studenty
prvních, druhých a třetích ročníků v rámci Minimálního preventivního
programu.
26. června navštívili žáci tříd A2, S2 a G3 s pí Eliáškovou
a pí Loudovou Azyl opuštěných zvířat Libeň. Studenti se dozvěděli
základní informace o canisterapii a seznámili se s dobrosrdečným
dobrmanem Kevinem, zakrslým německým ovčákem Asanem, klidnou
bíglicí Bárou a také Fanny, Elis, Ladou, Čertem…
30. června naposledy zazvonilo ve školním roce 2014/2015.
Jana Hozová

Ať žije školní rok 2015/2016!
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Seznamy
Žáci školy 2014/2015
Gymnázium
G2 – třídní učitelka JITKA JANSOVÁ
Matěj Brožek, Mikuláš Kopas, Roman Krček, Natálie Landová,
Jan Matějovič, Tomáš Mysliveček, Alexander Savov
G3 – třídní učitelka KLÁRA ELIÁŠKOVÁ
Lukáš Benčík, Judita Haráková, Martin Kramer, Aleš Michal,
Tereza Šustáčková
G4 – třídní učitelka DAGMAR PASTUCHOVÁ
Vojtěch Čuba, Martin Chotětický, Vojtěch Jirák, Martin Karbulka,
Zdeněk Šmejkal, Barbora Špirochová

Obchodní akademie
A2 – třídní učitel MICHAL MACHÁČ
Patrik Hausner, Petr Klimeš, Karel Mráček, Bohuslav Zaspal
A4 – třídní učitelka MIROSLAVA WAGNEROVÁ
Marek Kněbort, Martin Kosina, Marek Pardubický, Jan Střelec,
Jakub Šindelář, Adam Šírek
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Sociální činnost
S1 – třídní učitelka JANA HOZOVÁ
Aleš Bláha, Jindřich Herčík, Petr Hudec, Petr Jiran, Tomáš Koudelka,
Václav Krupka, Leontina Vochalová, Martin Zamrazil, Josef Zápotocký
S2 – třídní učitelka JANA LOUDOVÁ
Sára Běťáková, David Hába, Jan Pondělíček, Michal Stiburek,
Štěpán Větrovec
S3 – třídní učitelka MIROSLAVA KUČEROVÁ
Josef Brůžek, Kristina Donéová, Dominika Drtinová, Jan Janík,
Kateřina Krčková, Michaela Kulhánková, Tereza Lubovská,
Klára Nováková, Michal Přibáň, Daniel Rohlík, Lucie Zelenková
S4 – třídní učitelka HEDVIKA HARÁKOVÁ
Jiří Bidovský, Michal Janík, Radek Kříž, Monika Trakalová

Obchodní škola
O2 – třídní učitelka JANA NAVRÁTILOVÁ
Kristýna Farská, Tomáš Hemer, František Kaiser, Václav Kohout, David
Kováč
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Zaměstnanci školy 2014/2015
Ředitel školy
IVAN ANTOV anglický jazyk, dějepis

Zástupkyně ředitele
LENKA BALEJOVÁ ekonomika, ekonomika podniku, ekonomie,
sociální politika

Pedagogický sbor
LIBUŠE BERANOVÁ německý jazyk, tělesná výchova
KLÁRA ELIÁŠKOVÁ český jazyk a literatura, estetická výchova,
dramatická výchova, jazykovědní seminář
HEDVIKA HARÁKOVÁ český jazyk a literatura, anglický jazyk,
konverzace v anglickém jazyce
JANA HOZOVÁ matematika, statistika, právo,
cvičení z matematiky
JITKA JANSOVÁ matematika, fyzika, cvičení z matematiky,
zbožíznalství
JAKUB JELÍNEK informatika a výpočetní technika, informační
technologie
RŮŽENA KUBÁTOVÁ estetická výchova
MIROSLAVA KUČEROVÁ český jazyk a literatura, německý jazyk,
pedagogika
JANA LOUDOVÁ právo, učební praxe, odborná praxe,
sociální politika, sociální práce
JANA NAVRÁTILOVÁ obchodní korespondence, občanská nauka,
právo, telemarketing, hospodářský zeměpis,
ekonomika, odborná praxe
DAGMAR PASTUCHOVÁ zeměpis, tělesná výchova, biologie,
zdravověda, biologie a ekologie
ZUZANA PETRŽILKOVÁ anglický jazyk
IVANA SEIFERTOVÁ sociální práce, sociální služby,
učební praxe, učební praxe, odborná praxe
MIROSLAVA WAGNEROVÁ účetnictví, daňové právo, ekonomika podniku,
obchodní korespondence, učební praxe,
ekonomický blok
EVA ZICHOVÁ dějepis, základy společenských věd,
psychologie, sociologie, občanská nauka
MARTIN ŽĎÁNSKÝ matematika, chemie, informační technologie
biologie a ekologie

- 41 -

Psycholog
ZBYNĚK GALVAS

Vedoucí vychovatelka
MAGDALENA PAVLŮSKOVÁ

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

Asistenti pedagoga
VLADIMÍR HODR
IVANA ZEDNÍKOVÁ

Sociální pracovnice
JANA LOUDOVÁ

Ekonomka školy a internátu
LEONA DEJMKOVÁ

Školník školy a internátu
JIŘÍ SOVÍČEK
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Maturanti ze tříd

G4 a A4

Maturanti a absolventi ze tříd

S4 a O2
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