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Gymnázium pro zrakově postižené
a Střední odborná škola pro zrakově
postižené, Radlická 115, Praha 5
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Milí čtenáři,
letošní školní ročenka Vás dle
mnohaleté tradice provede děním
uplynulého školního roku. Nelze
ale opominout fakt, že naše
střední škola pro zrakově
postižené se stala zkušenou
„šedesátnicí“. Snad Vám malé
ohlédnutí i popsané aktivity
ukážou, že speciální škola má
v našem vzdělávacím systému
stále své nezastupitelné místo.
Pokud se o naší škole chcete
dozvědět víc, nebo získat
elektronickou verzi této ročenky,
navštivte naše webové stránky:
http://goa.braillnet.cz
Redakce

Malbu na titulní straně vytvořili studenti
naší školy v hodinách estetické
výchovy.
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Úvodní slovo

Milí čtenáři,
ročenka, kterou právě pročítáte, je poněkud objemnější, než jakou jste
zvyklí každoročně otevírat. Stejně jako ročenka vydaná před pěti lety
nebo almanach publikovaný před deseti lety obsahuje seznam
absolventů školy, jejich třídních učitelů a také všech pedagogických
pracovníků školy. Tento přehled je zveřejněn při příležitosti 60 let trvání
školy. Věřím, milí absolventi, že se v něm každý naleznete a že vám
bude laskavým připomenutím doby studia, vašich spolužáků a učitelů,
a že vás ve vzpomínkách vtáhne do doby, kdy jste se školou byli
bytostně spojeni. Doufám, že i pro ostatní bude dokladem o činnosti
školy, která usiluje nejen o vzdělávání svých žáků, ale s ohledem
na jejich zdravotní postižení i o jejich přípravu na samostatný život.
K šedesátému výročí škola připravila slavnostní odpoledne s kulturním
programem, které se bude konat 21. října 2016 a kde vystoupí absolventi
i současní žáci školy. Tam také bude ročenka premiérově distribuována.
Smyslem je ohlédnout se za dlouhou cestou, kterou škola prošla, ale
především vytvořit příležitost a prostor pro setkání po letech nebo
v některých případech po desetiletích. Zároveň chce takto škola
poděkovat i těm, kteří vytvářejí podmínky pro její rozvoj a kteří ji
podporují.
K oslavám šedesáti let trvání škola v červnu uspořádala mezinárodní
sportovní hry pro zrakově postiženou mládež, kde středoškoláci zápolili
v lehké atletice, showdownu a goalballu, a podpořila tak dlouhou tradici
sportovního setkávání středoškoláků ze středoevropského prostoru.

Mezinárodní sportovní hry – sprint

Mezinárodní sportovní hry – skok daleký

Ve znamení jubilea se uskuteční i desátý ročník Soutěže v psaní na
klávesnici pro zrakově postižené. Soutěž pořádá škola ve spolupráci se
samostatným referátem NÚV Státním těsnopisným ústavem a má již svůj
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ustálený termín – první čtvrtek v měsíci listopadu. Účastní se jí žáci
základních a středních škol. Neuzavíráme se jen do rámce škol pro žáky
se speciálními vzdělávacími potřebami, ale soutěže se účastní i žáci se
zrakovým postižením z běžných škol.
Ročenka tu však není
proto, aby vytvořila
slavobránu výročí školy.
Autoři příspěvků vás
informují o aktivitách
školy a ukazují její pestrý
život v právě uplynulém
školním roce. Můžete si
tak učinit představu, která
přesahuje tradiční obraz
školy. Dlouhodobě tak
ročenky zachycují vývoj naší školy a uchovávají proběhnuvší děje před
zapomněním. Za to patří velký dík všem autorům, kteří za dlouhá léta
jejího trvání do ní přispěli, ať již to byli učitelé, žáci nebo absolventi školy.
Největší poděkování však patří redakci ročenky. Především paní Janě
Hozové, bez jejíž trpělivé a obětavé činnosti by ročenky těžko vznikly. A
rovněž panu Martinu Žďánskému, který ročenkám dává grafickou
podobu a připravuje je k distribuci.
Přeji vám, abyste strávili nad ročenkou příjemné chvíle a aby vám
přinesla potěšení a radost.

...........................................
Ivan Antov, ředitel školy
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Vzpomínka

ALMA MATER
Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově
postižené slaví letos 60 let od svého založení. Obvykle se při kulatém
jubileu o oslavenci mluví lichotivě, ba až trochu přehnaně, tleská se mu
za všechny úspěchy, zatímco nezdary se jednoduše nepřipomínají. Je
přinejmenším nejednoznačné, když se v tomto duchu hovoří o škole pro
studenty s vadou zraku nebo s kombinací více handicapů, zda tu jde
o reklamu v pravém smyslu toho spojení. Některé školy bychom
z principu jejich existence našim dětem raději nedoporučovali. Pokud se
ale ukáže účast na této škole jako daná nutnost, pak je skvělé, že jim
jako absolventi můžeme podat jen ty nejlepší reference.
Pro mé dvě dcery to naštěstí zůstane jen v rovině teorie – oční vadu po
mně nezdědily – přesto jim mohou být moje zkušenosti (navzdory
vzdálenosti v čase a bizarnostem doby) užitečné. Třeba jen v tom, že na
své momentální problémy nebudou nahlížet jako na nezdolatelné hory.
Jistě jsme tehdy ani my nebyli žádnými hrdiny, ale určitým stupněm
zkoušky jsme si prošli. Jen si to představte: v patnácti vás z maminčina
„all inclusive hotelu“ přemístí doprostřed spartánského tábora. Do úplně
cizího prostředí. Po všech stránkách. Velkoměsto a internát plný
mazáků z různých škol, kteří si na nás
„zrakáčích“ občas napravovali
pochroumané sebevědomí. Spojení
s domovem se omezilo na poštu
a občasné víkendové trmácení napříč
republikou. A to stále mluvím jen
o kulisách. Hlavním programem
internace byla škola. Ano, ta úplně první
na Vinohradech. Na titul „gymnázium“
poněkud neobvyklá stavba - noblesní a trochu stísněná rodinná vila. Ve
třídách dost přesvětlená zářivkami (člověk si připadal jako v teráriu),
nezvykle intimní a nepříjemně náročná. Stačí zmínit jazyky. Ze všech
pěti mi paradoxně nebyla novinkou jen ruština. Na češtinu jsem dostal
dispenz půl roku, pak se jelo naostro: nese, bere, peče, maže, umře,
kryje, kupuje… Dodnes to neumím. Nevadí, pochopil jsem, že nejsou
důležité detaily, ale celkový rozhled, že mnohem lepší je natrvalo získat
nadšení pro literaturu, než se nabiflovat maturitní otázky a pak vše
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vypustit, že je užitečné naučit se synteticky chápat dějiny a pokorně
obdivovat (v mém případě i beznadějně) vesmírnou logiku matematiky.
Také vnímat lidskou vstřícnost a blízkost kantorů. Doslova blízkost.
Vždyť třídy nezřídka neumožňovaly ani předepsané minimum diskrétní
zóny. O to hůře, o to lépe. Byla to blízkost takřka partnerská, vždyť při
důvěrném rozhovoru se k vám někteří z profesorů (zřejmě aby
eliminovali váš zrakový handicap) přibližovali na vzdálenost sotva
dvaceti centimetrů. Takže jsme si dobře viděli do očí i do duší. A stali
jsme se i zůstali přáteli. Domnívám se, že takový vztah není možné
vytvořit ani na konci základní školy, kdy v člověku vrcholí pubertální
averze vůči dospělým, ani na vysoké škole, kde si profesor i student
vědomě udržují akademický odstup, v lepším případě kolegiální
přátelství. Z toho plyne, že tím pravým mediteránním pásmem, kde se
daří „mateřskému poutu“, musí být střední škola. To je, pokud se mých
zkušeností týče, skutečná alma mater.
Ján Rakytka (absolvent 1975 – 1979)
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Benefice

Lions Club Praha První
aneb Benefiční představení v Redutě
a koncert ve spolupráci se Spolkem
Praha – Cáchy/Aachen
Lions Club Praha První je dlouholetým, věrným a nezištným
podporovatelem naší školy. Stejně jako v předchozích letech jeho
členové uspořádali i letos benefiční večery, jejichž výtěžek byl
věnován ve prospěch žáků školy a jejich aktivit. Samotná setkání
jsou pro účastníky příjemným společenským a nevšedním
emocionálním zážitkem, který člověka pohladí po duši. Odehrávají
se v prostorách, které jsou spojeny s kulturní tradicí Prahy.
Jeviště komorního sálu slavné Reduty
v lednu ožilo dětskými hlasy
a nespoutaným pohybem. Členové
Dismanova rozhlasového dětského
souboru Českého rozhlasu pod vedením
manželů Fleglových převedli do
dramatické podoby veselý rýmovaný
slabikář Norberta Frýda Květovaný kůň.
Přitom doba a prostředí vzniku předlohy
rozhodně veselé nebyly. Autor vytvořil
slabikář jako pomůcku dětem terezínského
ghetta za druhé světové války. Brilantní
předvedení zdramatizovaného slabikáře
odměnilo publikum bouřlivým potleskem.
Představení, byť prodchnuté teskným
tónem derniéry, bylo obohacením pro žáky
i učitele naší školy, kteří nechyběli mezi
pozvanými.
V dubnu uspořádal Lions Club Praha První
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ve spolupráci se Spolkem Praha – Cáchy/Aachen benefiční koncert
v překrásném Mramorovém sále Clam-Gallasova paláce. Vokální
skupina Oktet, která pravidelně a bez nároku na odměnu vystupuje na
této akci, předvedla šíři svého záběru od tradičních žánrů až po moderní
tvorbu. Perfektní výkon souboru umocnila výborná akustika prostoru. Po
vystoupení Oktetu byly vydraženy artefakty vytvořené žáky ve výtvarné
dílně školy. A pak byl čas pro společenské setkání i prohlídku
historických sálů využívaných Spolkem Praha – Cáchy/Aachen.
Pokud navštívíte naši školu a vyjdete do nejvyššího poschodí, uvidíte, že
stěny celé galerie atria pokrývá hmatová výstava, která nás vtahuje do
dějin umění lidstva. Před více než dvanácti lety ji zde instalovali manželé
Hedrlínovi, členové Lions Clubu Praha První. Oba se rovněž zasloužili
o rozvoj práce s keramikou ve výtvarné dílně školy, již vede paní Růžena
Kubátová. A je to keramika, která je na výstavách i při dražbách
v popředí zájmu.
Podpora Lionů poskytovaná škole je vskutku všestranná, děkujeme
za ni.

Ivan Antov a Jana Hozová
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Náš projekt

Společné vzdělávání aneb Když je
učitel hozen do inkluzívních vod…
…a najednou „v tom plave“, ale protože je odpovědný
a nadšený učitel, nehodlá se topit. Potřebuje se udržet
nad vodou a naučit dělat první tempa…
Svoje zkušenosti, podporu a spolupráci jsou připraveni
nabídnout speciální pedagogové naší školy v rámci projektu
„Poskytování tyflopedických služeb a metodické pomoci na
podporu integrace žáků se zrakovým postižením v oblasti středního
školství“. V tomto jubilejním roce 60. výročí založení školy uplyne
právě 10 let od zahájení realizace tohoto projektu.
Z deníku učitele běžné školy…
…„Pane kolego, v příštím školním roce bude do Vaší třídy chodit žák,
který myslím vůbec nevidí“, mi na chodbě sdělil pár dní před prázdninami
náš „říďa“, a než jsem se vzpamatoval, v běhu jsem se ještě dozvěděl,
že „papíry“ dostanu zítra, mám zajít za naší „sovou“, tedy výchovnou
poradkyní, kolegy budeme informovat až v srpnu (rozuměj, nebudeme
je děsit na prázdniny) a já se mám mrknout na internet co a jak. Pak mi
popřál klidnou dovolenou, tak nevím, jak to myslel.
„Sova“ měla zrovna okno a naštěstí i čas, prý jde o nevidomého žáka
(proboha asi slepého), ale že už je v obraze, protože včera volali ze
zrakového SPC (divná zkratka). Údajně speciální vybavení má svoje
(co to asi bude?), snad tomu bude náš „ajťák“ rozumět (kde na to vezme
čas), pomůžou nám napsat IVP (zase další papírování) a sehnat
asistenta (to určitě nebude levné, snad nám nesníží osobní) a vše
ostatní se vyřeší za pochodu…
Odcházím do kabinetu, stůl je obložen lístečky s úkoly, zase mi
vychladla káva, popadám učebnici, „flešku“ s prezentací a pospíchám do
hodiny. Hlavou se mi honí, co všechno ještě musím stihnout: dodělat
referáty, opravit písemky, dát všem žákům známky do systému,
vyhodnotit plnění ŠVP, dopsat projekt, připravit si věci na výlet, proškolit
žáky o bezpečnosti… a přitom se mi do toku myšlenek vkrádá nejasná
představa přítomnosti nevidomého žáka, navíc s cizí osobou v mojí
třídě… a ještě se musím podívat na ten internet, jak mi ráno radil ředitel.
Ale co tam vlastně budu hledat? Naštěstí se blíží konec školního roku…
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Tento příběh, s určitou mírou nadsázky, líčí situaci mnohých učitelů
běžných škol. A nyní již zcela vážně. Metodicky podpořit tyto učitele
ve výuce slabozrakých a nevidomých žáků pokládá škola za velkou
výzvu a pro naše učitele jde navíc o otázku profesionální cti.
A co se nám za 10 let realizace programu tyflopedických služeb
podařilo?
 Do projektu se postupně zapojilo 13 speciálních pedagogů školy.
 Učitelé školy vytvořili 12 předmětových didaktik a metodiku MZ,
tedy celkem 13 speciálních metodik, které prezentovali a předávali
učitelům běžných škol.
 Programu služeb průběžně využilo více než 50 středních škol, které
přijaly žáky s těžkým ZP, z toho přes 30 gymnázií a 20 SOŠ.
 Naši učitelé navštívili 13 zapojených škol po celé ČR.
 Ve škole bylo uskutečněno 28 metodických setkání za účasti učitelů,
asistentů pedagoga, pracovníků SPC a občas také integrovaných
žáků nebo jejich rodičů.
 Konzultací, seminářů, náslechů, odborných diskuzí a dalších forem
spolupráce se zúčastnilo více než 250 klientů, převážně učitelů.
 Škola zapůjčila 8 gymnáziím učebnice v bodovém písmu, reliéfní
mapy a další haptické pomůcky.
 Projekt tyflopedických služeb byl prezentován na mnoha odborných
konferencích doma i v zahraničí.
 Škola získala na realizaci projektu 10 grantů z rozpočtu HMP
v celkové výši 1,3 mil. Kč, tj. průměrně 130 tisíc Kč ročně.
Mnoho pozitivních ohlasů
spokojených klientů znamená
pro školu nejen kladnou zpětnou
vazbu, ale hlavně motivaci ve
spolupráci s běžnými školami
i nadále pokračovat. Za to patří
našim učitelům poděkování.

Lenka Balejová
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Mezinárodní projekty

Projektový týden v Praze
11. duben – 15. duben 2016
Projektový týden byl příležitostí, kdy se opět setkali žáci ze
dvou různých škol – Gymnázia pro zrakově postižené a Střední
odborné školy pro zrakově postižené v Praze a Zavodu za slepo
in slabovidno mladino Lublaň.
Projekt navazoval na projektový týden ve Slovinsku, který se
uskutečnil v dubnu 2015.
Projektového týdne v Praze se zúčastnilo 13 žáků třetích ročníků všech
oborů vzdělávání, tedy
gymnázia, obchodní
akademie a sociální činnosti.
Zavod za slepo in
slabovidno mladino vyslal do
Prahy 12 žáků a 6 členů
pedagogického doprovodu.
Hlavním tématem letošního
projektového týdne byl
romantismus v literatuře,
konkrétně romantičtí básníci
Karel Hynek Mácha
a France Prešeren, které kromě tvorby spojují také podobné životní
osudy. Část Prešerenovy básně tvoří text slovinské národní hymny,
a proto se projekt zaměřil také na národní symboly.
Program setkání začal vzájemným seznámením všech účastníků
a rozdělením do pracovních skupin. Následně si žáci obou škol vyměnili
znalosti o národních básnících, odpoledne navštívili nedaleké Prokopské
údolí a den zakončili turnajem v bowlingu.
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V úterý se všichni
účastníci vydali poznávat
krásy historické Prahy.
Čeští žáci se převtělili do
rolí průvodců a seznámili
své slovinské kolegy
s významnými
pamětihodnostmi.
Procházka městem byla
zakončena na Pražském
hradě, o jehož renovaci
se v období první
republiky zasloužil slovinský architekt Jože Plečnik, na jehož
architektonickou tvorbu byl zaměřen slovinský projektový týden.
Středeční dopoledne bylo věnováno českým a slovinským národním
symbolům a tvorbě hmatové brožury. Odpoledne se pak všichni dobře
bavili na dramatickém a hudebním workshopu.
Ve čtvrtek žáci vytvořili závěrečné zprávy a prezentace, které pak
ostatním žákům školy přednesli během pátečního setkání zakončeného
slavnostním rautem.
Společné setkání českých žáků s žáky slovinské školy pozitivně
ovlivňuje nejen rozvoj jazykových a komunikačních dovedností, ale
i dalších oblastí, jako je prostorová orientace a samostatný pohyb,
samostatnost a sebeobsluha, schopnost pracovat v týmu a spolupodílet
se na rozhodování. Témata projektového týdne zároveň prohlubují
znalosti a dovednosti získané v odborných předmětech, jako je historie,
zeměpis, informační a výpočetní technologie a občanská nauka.
Jana Loudová
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Netradiční výuka

Anglicky a diplomaticky...
Netradiční konverzační kurz anglického jazyka
Diplomaté z Politicko-ekonomické sekce Velvyslanectví USA v Praze
pomáhali v naší škole s výukou angličtiny
V březnu a dubnu
navštěvovali naši školu
diplomaté z Velvyslanectví
USA v České republice
a pomohli realizovat
zajímavé a interaktivní
hodiny.
Konverzace probíhala ve
třídách G4 a S4.
Spojujícím tématem všech
setkání byla samotná
práce amerických
diplomatů. Každý návštěvník ale přidal i něco podle svého zaměření
a zájmů. Pan Marko Velikonja diskutoval se studenty o sportu a hudbě,
Skyland Kobylak vysvětlil systém amerických prezidentských voleb
a zaujal svým domácím pivovarem, Pepijn Helgers probral zeměpisné
reálie USA a přiblížil svou domovskou zemi, James Merz se věnoval
rozdílu mezi americkými demokraty a republikány a Alexander Barrasso
promluvil o svém povolání z pozice nevidomého diplomata. Studenti se
tak dozvěděli nejen mnoho užitečných faktických informací, ale ověřili si
i schopnost porozumět rodilým mluvčím a komunikovat s nimi.
Děkujeme paní Lindě Vaňkové z Nadačního fondu Českého rozhlasu za
doporučení pro tuto aktivitu a rovněž paní Kristýně Džuráňové za
organizaci netradiční výuky ze strany velvyslanectví. Doufáme, že si
i diplomaté společná setkání užili. Odměnou našim učitelům bylo vedle
vydařené výuky i pozvání na samotné velvyslanectví při příležitosti oslav
Dne nezávislosti a možnost setkat se osobně s velvyslancem Andrew
Schapirem.
Hedvika Haráková
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Projekty
Do projektu redakce deníku
Mladé fronty DNES vstupujeme
pravidelně již od roku 2011. Letos
jsme opět měli radost z úspěchu:
Ke zveřejnění byl vybrán článek
Romana Krčka…

Nic není cennější než život
Můžeme mít telefon za deset tisíc, hodinky za dvacet tisíc nebo zlatý
řetízek v hodnotě pěti tisíc, ale nic se hodnotou nevyrovná lidskému
životu. Pokud nám ve městě ukradnou telefon nebo něco jiného, tak to
sice je nepříjemné, protože ztratíme kontakty na přátele nebo nemůžeme
nikomu zavolat či napsat na Facebook nebo Skype, ale vše si můžeme
znovu koupit a sehnat. Jen život se koupit nedá. Ten, když se někomu
vezme, už nikdy nikdo nezíská zpět. Proto se musíme postarat o naše
bezpečí a střežit náš život víc než věci nám patřící.
Nástrahy na nás čekají všude a každý den. Nikdy nevíme, kdy přes
přechod, který se chystáme přejít na zelenou, projede šílenec v drahém
autě, nebo kdy narazíme na skupinu opilých a v dnešní době často
agresivních puberťáků, kteří si myslí, že když mají vypito a v rukách jim
hoří „marjánka“, mohou úplně všechno. Ublíží-li někomu, tak je to asi
„pocit“. V dnešní době bohužel lze očekávat i to, že na nás někde
vyskočí islámsky nebo i česky mluvící „fanatik“a bude před námi mávat
„kalašnikovem“nebo jinou zbraní. V každém případě musíme myslet
především na svůj život a ne, jestli budeme okradeni o iPhone.
Smutné je, že dnes se najdou lidé, kterým právě záleží víc na milovaném
telefonu nebo na nablýskaném BMW a udělají vše, aby se těm věcem
nic nestalo.
Důležité je zamyslet se, co je pro nás opravdu to nejcennější, a dojdeme
jen k tomu, že nechceme přijít o své blízké a ani o svůj život. Pak až si
sáhněte do kapes, zda máte všechno.
Roman Krček
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Projekty

Činností k poznání
Světlo a tma
Ve středu 23. března 2016 se odehrála již tradiční prezentace
projektu přírodních věd, který vytvořili žáci gymnázia.
Na Světlo a tmu si posvítila třída G3.
Vliv světla a tmy na rostliny a živočichy zpracovali Matěj Brožek
a Roman Krček, příčiny periodického střídání světla a tmy vysvětlil
Tomáš Mysliveček za praktické ukázky oběhu Země (globus) kolem
Slunce (světla), kterou demonstroval Saša Savov. Tomáš Mysliveček
pak pohovořil o světelném smogu, vysvětlil jeho negativní působení na
živé organismy včetně člověka. Žákům přiblížil aktuální kauzu trvale
svítících polských skleníkových plantáží na česko-polském pohraničí.
Výrobou světla v rámci lidské historie nás provedl Honza Matějovič.
Seznámil nás s používáním umělého světla od zapálení prvního ohně,
přes výrobu loučí, žárovek až po nejmodernější zdroje světla, jako jsou
LED diody. V kapitole "Poznáváme chemii" zpracované Sašou
a Tomášem jsme se dozvěděli o zajímavých světelných jevech
a přírodních úkazech. Honza s Romanem pak povídali o barvivech
a pigmentech. Téma opět mělo nádech historie, když hovořili
o možnostech získávání a užití barviv v průběhu lidských dějin.
Jednotlivé pigmenty a barviva pak rozřadili na základě chemického
hlediska. Dotkli se také v současnosti poměrně diskutovaného problému
přítomnosti barviv v potravinách a jejich vesměs negativního vlivu na
zdraví člověka. Posledním příspěvkem byla prezentace Matěje, která
žákům nastínila význam ozónu a ozónové vrstvy životně důležité pro
existenci organismů na Zemi.
Projektové dopoledne uzavírala oblíbená křížovka, která v mnohém
shrnovala poznatky uvedené v prezentacích. Výherce získal sladkou
odměnu.
Pochvalu zaslouží nejen studenti třídy G3, kteří na projektu
pracovali, ale také žáci 1. ročníků, kteří svými dotazy a následnou
diskuzí dávali najevo, že je téma světla a tmy zajímá a baví.
Dagmar Pastuchová
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Byli bychom další na řadě
Ve školním roce 2015/2016 jsme vstoupili již do pátého roku
projektu Byli bychom další na řadě.
Projekt začíná jako každý rok v říjnu v Památníku Terezín. Třídy A3, G3
a S3 si nejprve vyslechly přednášku pí Palové na téma Židé v průběhu
dějin. Následovala prohlídka ghetta (modlitebna, mansarda,
Magdeburská kasárna, vlečka) s paní Chládkovou. Po obědě z vlastních
zásob jsme pokračovali workshopem Efekt přihlížejícího, který si pro nás
připravila pí Pěničková. Po workshopu jsme si poslechli přednášku
p. Fedoroviče Zrakově postižení v terezínském ghettu.
Ve dnech 16. a 17. února se uskutečnil projektový den třetích ročníků.
Letošním tématem byla druhá světová válka, holocaust, šoa. Součástí
projektového dne byly obrazové prezentace Osvětimi a Yad Vashem.
Pro studenty
druhých ročníků byl
přichystán
workshop Efekt
přihlížejícího. Druhý
den se studenti
zúčastnili projektu
filmu Odkud mi
přijde pomoc.
Reflexi filmu
vyjádřili pomocí
pětilístku.
Projektový rok jsme
ukončili 31. května
se třídami G3 a A3.
Dopoledne jsme si
prošli poternu, kolumbárium a krematorium s komentářem pí Pěničkové.
Odpoledne jsme si prohlédli Malou pevnost.
Jana Navrátilová
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Z tvorby studentů

Světlo a tma v boji za tento svět
Aleš Michal
Náš svět je od nepaměti plný opaků a někdy až vyhraněných extrémů.
Od nepaměti se střetávají pravda a lež, láska a nenávist, dobro a zlo. Dá
se říct, že symbolem takových protikladů je právě světlo a tma. Světlo je
symbolem dobra, naděje, zatímco tma je vyznačením bezvýchodnosti
a ztracenosti.
Rozpory hýbou naším světem každý den. Pokud dnešní svět pojmeme
idealisticky, je možné říct, že jsme nepřetržitě svědky bojů toho světlého
dobra s tím tmavým, tajemným zlem. Pokud dokážeme dobro i zlo,
světlo i tmu, pravdu i lež pojmenovat a rozpoznat, je také nutné si
uvědomit, že k bytí samotnému potřebujeme obojí. Světlo můžeme
definovat jen tehdy, známe-li tmu. Nemůže být každý den jasno, člověk
musí poznat i tmu, aby dokázal jasně říct, že chce právě to světlo. My
tmu potřebujeme, je nám užitečná jako předobraz zla. Tma jsou války,
hladomory, světové problémy, apokalypsy dnešního světa. My je
potřebujeme, abychom jim předcházeli. Potřebujeme takovou tmu vidět,
i když je ošklivá a nelidská. Světlo je pak život, láska, pravda
a porozumění. Potřebujeme je, abychom tmu ničili.
Je to boj vlastně nesmyslný, světlo nikdy tmu nemůže porazit. Tma tu
bude vždycky, pokaždé v jiné podobě, ale ze světa ji nesprovodíme.
Můžeme jako bojovníci světla maximálně bránit tomu, aby z tmy kvetlo
zlo. Takové riziko se dá eliminovat, ale nikdy ne úplně vymýtit. Pokud
budeme jen nečinně přihlížet, jak pár lidí nese zapálené pochodně jako
symboly dobra, zlu pramenícího z tmy nikdy nezabráníme tento svět
ovládnout. Chopíme-li se však my sami loučí a hrdě poneseme oheň,
neprohrajeme. V některých částech světa jsou lidé osvícení, světlo je
jejich mottem, životním stylem a smyslem jejich bytí. Jinde, v krajinách
ovládaných temnými posly tmy, zase vládne půlnoc neustále. V naší
zemi můžeme říct, že světlo je naší vládou, naším poselstvím příštím
generacím, i když v sídle českých králů dnes vládne hodně hustá tma.
Do této naší tmy však stále ještě vklouzává šero zpoza dveří, které je
velkou nadějí, že naší celé zemi opět bude vládnout plnohodnotné jasno.
To pravdivé, krásné. V některých jiných zemích, kde tundry se rozpínají
a vládnou mrazy, vládne i tma. Sídlo carů je pod mohutným dýmem tmy
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už po staletí. A i když se i zde najdou stateční poslové světla, jejich
svíčky jsou tak málo vidět. A jsou úmyslně tím hustým dýmem
zhasínány, jsou sfoukávány tmavými nohsledy toho dýmu, té naděje
vraždící tmy. Ale tma je i jinde, ačkoliv tam svítí slunce. Slunce
v krajinách staré Mezopotámie, jež dala světu základy kultury
a civilizace, je zhasínáno, ničeno, vražděno. To slunce, které dává
naději, je přikryto černou vlajkou s arabskými nápisy. Ale stále svítí.
Zatímco černá vlajka tmy a ryzího zla se rozšiřuje a na dobytých
územích seká lidem hlavy podle nejasného klíče, přes její látku utkanou
z černého zla slunce stále prosvítá. A jednou zase nad zemí syrskou
a iráckou rozsvítí se v plné své kráse.
Takových příkladů, kde tma světlo zatím poráží, je bohužel mnoho. Ale
společně s Konfuciem říkám, že lepší, než proklínat tmu, je zapálit
alespoň jednu svíčku. Pokud těch svíček bude dostatek, nezhasnou
a budou vždy při nás.
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Technika

Počítače už jsou všude…
Elektronicky a multimediálně. V síti s dráty i bezdrátově.
Když jsem na konci minulého tisíciletí přišel na tuto školu, bylo v celé
organizaci přibližně dvacet počítačů. Většina byla umístěna ve dvou
počítačových učebnách a využívána hlavně k výuce informatiky
a výpočetní techniky.
S měnícími se nároky na dovednosti absolventů, ale i měnícím se stylem
výuky ve všech předmětech bylo potřeba rozšiřovat možnosti využití
výpočetní techniky a moderních způsobů výuky i do dalších učeben.
Nejprve byla modernizována speciální učebna „Cvičná kancelář“, kde
bylo zřízeno jedenáct pracovních míst s počítači. Učebna se užívala
hlavně k výuce odborných ekonomických předmětů. Dále byly vybaveny
multimediální technikou učebny zeměpisu a přírodních věd.
Vzhledem k tomu, že stále rostl počet žáků, kteří při výuce využívali
elektronické kompenzační pomůcky (notebooky se speciálním
programovým vybavením), zřídili jsme ve škole bezdrátovou WIFI síť.
Díky ní mohli žáci interaktivně přistupovat k elektronickým výukovým
materiálům ve školní síti nebo na internetu.
I tento stav však časem přestával
vyhovovat, a tak škola zahájila
projekt digitalizace učeben, jehož
cílem bylo umožnit žákům i
vyučujícím využívat elektronické
výukové materiály ve všech
učebnách. Ve školním roce
2015/2016 se nám podařilo tento
dlouholetý projekt dokončit.
V případě potřeby využití
multimediálních výukových
materiálů již proto není nutné navštěvovat odborné učebny, ale je možné
využít i kmenových učeben. V každé učebně je k dispozici projektor
s ozvučením, stolní počítač a dostatečný počet přípojných míst
k počítačové síti. Ty mohou využít studenti s elektronickými
kompenzačními pomůckami pro připojení k síti pomocí LAN. Ve třídách
je samozřejmě dostupná i bezdrátová WIFI síť. V současné době se ve
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škole aktivně využívá více než 80 počítačů. Škola má zřízené tři
počítačové učebny a počítačovou studovnu na internátu školy.
Počítače jsou už opravdu téměř všude, i když …
Jakub Jelínek

Z praživota našich školních počítačů.
Víte, že…
… náš školní „prapočítač“ se jmenoval SAPI?
… vše začalo 16. října 1986?
…SAPI byl osmibitový počítač umístěný v ocelové skříni, která byla
zabudována do speciálně upraveného kancelářského stolu. Jako
monitor se používala černobílá televize značky Merkur, operační
systém se nahrával z upraveného kazetového magnetofonu a tisklo se
na jehličkové tiskárně?
…SAPI se používal pro výuku programování v jazyku Basic v rámci
matematiky a předmětu základy odborné přípravy?
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Z kultury

Pět let s Butovickým
veršobraním
aneb Hudba a poezie jsou na světě to nejkrásnější, co nám
život může dát...
Současný básník Ondřej Hanus, držitel ceny Jiřího Ortena,
směle tvrdí, „že poezie začíná být zase cool“1. Nejenom
svědomití a statisticky orientovaní čtenáři našich školních
ročenek, ale i přímí účastníci pátého ročníku Butovického
veršobraní s ním mohou jedině souhlasit.
K pomyslné oslavě půlkulatého výročí soutěže se dne 20. dubna 2016
totiž sešlo bezmála 51 účastníků, mladých milovníků slovesného umění,
což je bezesporu počet rekordní a radostihodný.
Potěšení z narůstajícího zájmu však brzy vystřídala nejistota. Doposud
dostačující klubovna školního internátu se najednou ukázala jako
nevyhovující a organizátoři se museli porozhlédnout po jiném,
prostornějším sále. Rovněž finanční zajištění celého programu
s ohledem na jeho celorepublikové (mezinárodní) zaměření si vyžádalo
nutnou spoluúčast. Díky Světlušce, nadačnímu fondu Českého rozhlasu,
spolku Viděno hmatem a kostelu svatého Prokopa se nám podařilo
úskalí překonat a uspořádat pro 51 žáků ze speciálních škol pro zrakově
postižené včetně školy ze slovenské Levoče příjemný poetický den.
Vedle nadějí z našich řad krásným slovem zabojovali také žáci ze
Spojené školy internátne pre žiakov so zrakovým postihnutím (Levoča),
ze ZŠ pro zrakově postižené na nám. Míru, ze Základní školy Jaroslava
Ježka na Hradčanech, ZŠ pro zrakově postižené z Plzně a ZŠ Vodňany.
Dneska je tedy poezie „cool“, v roce 1983 Jaroslav Seifert (jistě neznaje
dnes běžně užívaný výraz) poznamenává ve své básni Býti básníkem,
že „hudba a poezie jsou na světě to nejkrásnější, co nám život může
dát...“ A v sále kostela svatého Prokopa, kde se soutěž konala, se
1

„cool“ – (expresívní výraz) moderní, současný;
být cool – být in, být moderní a současný, držet krok s dobou (Slovník cizích slov)
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„rozdávalo požehnaně“, hned ve čtyřech různých kategoriích (poezie
mladších a starších žáků, próza a drama). Vedle vyložených evergreenů
Jiřího Žáčka nebo Jaroslava Vrchlického překvapily porotu i smělé
pokusy o tvorbu autorskou. Mimořádným zjevem celého poetického klání
byl jednoznačně žák Karel Leskovec, umělec mnoha tváří, který zvítězil
ve všech kategoriích, do nichž
se přihlásil. Jeho komediální
imitace Felixe Holzmana
sklidila obrovský úspěch,
nutno říci, že při přípravě
nepodcenil ani kostýmní
ztvárnění a v závěru
odpoledního bloku rozesmál
již lehce unavené, avšak
empatické publikum. Podobně
bezkonkurenčním způsobem
zaujal přítomné také Jakub
Kyle, mladík máchovského vzezření a nebojácné intonace, který si zcela
neotřelým přednesem doprovázeným výraznou gestikulací „podmanil
davy“ a hlavně samotnou porotu.
Tříčlenná porota zasedla na čestná místa ve složení – básnířka
Jaroslava Novotná alias Delicie Nerková, předseda poroty, básník
Jaroslav Schnerch a pan Radek Nešetřil – a neměla jednoduchý úkol.
Nejprve pečlivě vyslechnout všechna vystoupení, rozhodnout pořadí,
poté podepsat diplomy, rozdat ceny, pohovořit s oceněnými, není divu,
že i společný oběd všech účastníků v areálu jídelny naší školy se protáhl
až do odpoledních hodin, což ale nikomu nevadilo (pozn. tvrzení
nepotvrdila paní uklízečka). Paul Eluard kdysi řekl, že „poezie
podstupuje boj, aby svedla dohromady lidi.“ Tak přijďte zase za rok,
těšíme se na všechny u nás, v Butovicích. Snad to bude „cool“ :o))
Klára Eliášková
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Výsledková listina
1.
2
Poezie
starší žáci 3.
3.

Karel Leskovec
(ZŠ Vodňany)
Jan Vích
(Školy JJ)
Kateřina Gavlasová
(G a SOŠ Praha)
Matyáš Moya Ramiréz
(G a SOŠ Praha)

Do dobré noci té nekráčej ve
fraku
(Thomas Dylan)
Dort, Křídla
(vlastní tvorba)
Labutí žal
(A. Bartová)
Až přijde jaro
(Jaroslav Seifert)
Splav
(Fráňa Šrámek)

Jakub Kyle
1.
(nám. Míru)
Daria Konopleva
(nám. Míru)
Poezie
Johana Saicová
mladší žáci 3. (nám. Míru)
Daniel Šrámek
3.
(nám. Míru)
Matěj Sousedík
3.
(G a SOŠ Praha)
2.

Karel Leskovec
(ZŠ Vodňany)
Nela Franková
1.
(Školy JJ)
Matouš Horák
2.
Próza
(Školy JJ)
Jan Pondělíček
2.
(G a SOŠ Praha)
1

3.

Petr Klimeš
(G a SOŠ Praha))

Balada o blbosti
(Jiří Žáček)
Múdrosloví
(Ludvík Aškenazy)
Žalm 71 (Děkuji)
(Karel Kryl)
Mám tebe plnou duši
(Jaroslav Vrchlický)

Prodám štěňata
(Dan Clark)
Malý princ
(A. S. Exupéry)
Ostrov pro šest tisíc budíků
(Miloš Macourek)
Frajer Pepek a prostřelené koleno
(Olga Suchomelová)
Jak a kudy do krajiny snů
(Malý Alenáš)
(Ivan Vyskočil)
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Karel Leskovec
(ZŠ Vodňany)
Valentin Dimitrov,
Filip Tancer,
2. Roman Janoch,
Charlotta Vochalová
(nám. Míru)
Alena Hurtová,
3. Karolína Housová
(G a SOŠ Praha))
Patrik Jurčík,
3. Erik Bednár
(SŠI Levoča)
1.

Drama

Akvárium
(Felix Holzman)
Perníková chaloupka
(vlastní adaptace lidové
pohádky)
Vlastní pásmo – o škole
(volně z textů Jiřího Žáčka
a Michala Černíka)
Športové noviny
(Milan Lasica,
Julius Satinský)

Projekt byl realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze
sbírky Světluška nadačním příspěvkem ve výši 19.000 Kč.

24

Zpráva z cest

Berlín s vánoční vůní
aneb Cestujeme s Duhou Tangram
Naše škola se podílí na projektech pražského občanského
sdružení DUHA TANGRAM, které se kromě jiného zaměřuje na
mezinárodní výměny mládeže. Studenti tak mají další možnosti
vycestovat do zahraničí, zdokonalovat se v cizích jazycích
a poznávat mladé lidi z celé Evropy.
V minulém školním roce se vybraní žáci zúčastnili již podruhé
zájezdu do Berlína, který se konal od 7. do 12. prosince.
Miroslava Kučerová
Do ubytovacího zařízení na okraji Berlína jsme přijeli 7. prosince
večer. Byli jsme srdečně přivítáni místními zaměstnanci, kteří se
k nám po celou dobu našeho pobytu chovali velmi vlídně a přátelsky.
V úterý 8. prosince započal náš poznávací program. Prohlédli jsme si
pozůstatky Berlínské zdi, která v dobách komunistické totality
rozdělovala německé hlavní město na dvě části. Téhož dne odpoledne
jsme navštívili krásné vánoční trhy v nedaleké Postupimi, které nám
navodily tu správnou předvánoční atmosféru významné evropské
metropole.
Ve středu jsme se povrchovou železniční sítí dopravili do samotného
centra Berlína, kde jsme viděli ty nejznámější dominanty německého
hlavního města – Alexandrovo náměstí, Braniborskou bránu, ulici Pod
Lipami a mnoho dalších zajímavých památek Berlína.
Čtvrtek byl pro nás ve znamení vědy a techniky. Navštívili jsme
technické centrum, kde jsme si mohli vyzkoušet všemožné fyzikální
a chemické pokusy. Právě to většinu účastníků zájezdu naprosto
uchvátilo. Poté jsme se vydali moderním centrem města směrem do
obchodního centra. Cestou z centra zpátky do ubytovacího zařízení
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jsme si prohlédli obří kvádry upomínající na hrůzy druhé světové
války.
V pátek dopoledne jsme se přemístili do turecké čtvrti, kde jsme si
prošli netradiční turecké trhy. Odpoledne jsme si nakoupili suvenýry
domů v populárním obchodním domě Primark. Páteční program byl
zakončen procházkou vánočně osvícenými berlínskými ulicemi.
V sobotu ráno jsme se již chystali k odjezdu zpátky do České
republiky. Tím jsme se s německým hlavním městem rozloučili. Zájezd
byl velice podařený a v mnohých ohledech pro své účastníky přínosný.
Nejen z hlediska poznání nových míst a krásných památek, ale
především pro maturanty také vypilováním konverzačních nedostatků
v tomto cizím jazyce.
Ze zápisníku studenta Aleše Michala
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Z tvorby studentů

„Hledám lidi, mém jak ve snu žily;
– bez srdce však larvy najdu jen…“
Karel Hynek Mácha
Tereza Šustáčková
Píše se rok 2015. Není divu, že mnozí lidé by dnešní dobu přirovnali
ke škaredé, prolhané a zákeřné čarodějnici, které nemůžeme věřit zhola
nic. Mezi lidmi panuje nenávist úzce spjata se závistí. Jsme schopni
nesnášet se snad kvůli čemukoliv. Lidé na ulicích se skrz prsty dívají na
bezdomovce nebo staré lidi a raději rychle odcházejí. Mnoho malých dětí
vyrůstá v dětských domovech nebo v rozvrácených rodinách, v těch
horších případech jsou bity. Bohatí a dobře zajištění lidé, žijící
v přepychových sídlech, jsou bezdětní, zatímco rodiny žijící ve špatných
sociálních podmínkách mají dětí mnoho a bohužel je nedokáží uživit. To
není hororový film, to je smutná realita.
Jednou z nejdůležitějších zbraní proti této době je láska. Nejeden
světový či český básník ve svých dílech praví, že láska je lék na veškeré
boly, a protože existuje v mnoha podobách, můžeme ji každý den
rozdávat na potkání. Vezměme si například úsměv. Je to pouhá grimasa,
avšak dokáže mnohé změnit a vylepšit, nikdo není tak chudý, aby
nemohl darovat úsměv. Ten sice může být krátký, ale někdy se na něj
vzpomíná celý život. „Úsměv je levnější než elektřina a dává více světla.“
- Archibald Joseph Cronin
Jednou z mnoha věcí, kterou bychom se měli pokusit odstranit, je
ignorování okolního světa. Samozřejmě, pokud zrovna opravdu
spěcháme třeba do práce, nemáme ani pomyšlení zabývat se okolním
děním, ale co když právě naší iniciativou někomu pomůžeme na jeho
cestě, ať už vede kamkoliv, a zpříjemníme mu tak den? Je přeci
maličkost pomoci stařence s těžkým vozíčkem do schodů, přidržet
zavírající se dveře od metra mladé slečně nebo pustit sednout staršího
pána v MHD. Jak se říká, všechny dobré skutky mohou být po zásluze
odměněny minimálně dobrým pocitem či milým slůvkem a úsměvem.
Dalším důležitým faktem je, abychom z našich srdcí odstranili závist,
neboť právě ona je jednou z cest do pekel. Je skutečně snadné závidět
si nové auto, hezčí dům či lepšího manžela, ale co kdybychom se místo
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výmluv snažili udělat něco proto, abychom se měli lépe? Protože dle
mého názoru člověk, který závidí druhým, je nespokojený sám se sebou.
Potom vskutku není divu, že je jeho duše plná negativních vlastností.
Taková cesta však není jednoduchá, ale proč se alespoň nepokusit
změnit šedou realitu v krásné a láskyplné prostředí, v němž bude všem
lépe? Na závěr mi dovolte citovat Karla Hynka Máchu, jenž je autorem
velmi hlubokého a pravdivého citátu:
„Hledám lidi, mém jak ve snu žily; - bez srdce však larvy najdu jen…“.
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Sportovní reportáž

Mezinárodní sportovní
hry pro zrakově
postiženou mládež
Praha, 2. – 5. červen 2016
Mezinárodní sportovní hry pro zrakově postiženou mládež
zorganizované naší školou a spolkem Viděno hmatem se staly
významnou událostí v roce šedesátého výročí trvání školy.
Kromě sportovců z České republiky přijeli i sportovci z Německa
a Slovinska. Zastupovali pět různých škol:
 SFZ Berufsbildungswerk für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz
gGmbH (D)
 Zavod za slepo in slabovidno, Ljubljana (SVN)
 Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odbornou školu pro
zrakově postižené, Radlická 115, Praha 5 (CZ)
 Střední školu Aloyse Klara, Praha 4 – Krč (CZ)
 SŠ, ZŠ a MŠ pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2(CZ)
Program mezinárodních sportovních her
3. červen

4. červen

8.30
9.00

14.00
8.00

Slavnostní zahájení
Atletika (běh 60m muži,
běh 60m ženy, skok daleký muži,
skok daleký ženy, běh 800m ženy,
běh 1500m muži, vrh koulí,
štafeta 4x100m)
Showdown muži
Showdown ženy
Turnaj v goalballe
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Mezinárodní sportovní hry 2016 ve sportovním areálu ZŠ Mezi Školami
zahájil pan senátor Milan Pešák, absolvent naší školy. Vypadalo to, že
současně ukončil hustý déšť, který do té chvíle vládl nad Prahou, den se
„vybral“ a začala sportovní klání. Svým bojovým duchem a fyzickým
nasazením zvítězili všichni zúčastnění, ale jak je zvykem, jen někteří
závodníci vystoupali na stupně vítězů a byli dekorováni.

Odpoledne proběhl na internátě turnaj v showdownu mužů, ve kterém
první místo vybojoval Lukáš Žemla z Brna.
Večer sportovci zamířili k vodě. Při projížďce lodí po Vltavě mohli
relaxovat a současně si prohlížet naše hlavní město.
V sobotu pokračoval showdown kategorií žen, v němž první místo
získala „naše“ Eva Lesová. Rozhořel se i sportovní boj na turnaji
v goalballu. Z vítězství se radovalo družstvo SFZ Chemnitz.
Sportovní svátek ukončilo večerní zápolení v bowlingu v nedaleké Galerii
Butovice.
Jana Hozová
Mezinárodní sportovní hry pro zrakově postiženou mládež podpořili:
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Cykloturistický kurz

Cykloturistický kurz
9. – 13. květen 2016
Dobřív u Rokycan
Letošní kurz proběhl jako „studentská pánská jízda“ – zúčastnilo se ho
třináct chlapců ze tříd G3, A3, S2 a S3. Někdo chodil pěšky, někdo jezdil
na kole. Cílem našich výletů byl půvabný zámek Kozel, pěkné město
Rokycany, přívětivý zámek v Hořovicích s nevšední expozicí a překrásná
ZOO v Plzni. Úžasným zážitkem nakonec se stala návštěva historického
hamru v Dobřívě, kde se při naší prohlídce rozeběhly obdivuhodné
historické stroje poháněné vodou a stali jsme se svědky „zázraku“
vykování hřebíku.
Jana Hozová
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Z tvorby studentů
SKUTEČNÝ POHLED NA ŽIVOT

Z
PÁR
NOVÝCH
SMUTEČNÍCH
SÍNÍ SLÁVY TEBE
TVÉHO BLÁZNOVSTVÍ
SMRT TEČE PROUDEM BY
ZNALA LÍTOSTI A ODPUŠTĚNÍ
V KOUTECH STRACHU TAM KDE
HNILOBNÉ TĚLO SEBELÍTOSTI LIDÍ
KROUTÍ SE V ZÁCHVATECH ŽRAVÝCH
KRKAVCŮ PRAVDY OČI LŽI
MILUJÍCÍ NAD SVOU ÚLOHU ZA
KTEROU JIM PŘÍRODA DALA ŽIVOT A
VŠECHNO ZDÁNLIVĚ KRÁSNÉ A ČISTÉ V
EXISTENCI SVĚTA ÚDAJNÉ LÁSKY SVOBOD A
NAŠEM BYTÍ SE PROPADÁ K
POSLEDNÍ PROPASTI ODPADU S
OBRAZEM VLASTNÍHO ZRCADLA U
ZBYTKŮ SRDCE BODANÉHO STŘEPY OD
NADĚJE VYTRÁCEJÍCÍ SE V POSLEDNÍM NAD
LESEM VZRŮSTAJÍCÍM OBLAKEM CHLADNÉ PÁRY
CO S PRVNÍMI PAPRSKY SLUNCE ZMIZÍ A DÁ VŠEMU BEZ
SEBEMENŠÍCH
VÝČITKŮ DARY
ZAPOMNĚNÍ NA
JAKÝKOLI DRUH
ZATRACENÍ VNĚ
I VNITŘ ŽIVOTA
Kaligram vytvořila Barbora Špirochová
Kaligram (též ideogram) je báseň, jejíž písmena nebo celá slova a verše jsou uspořádána typograficky
do obrazce, který vyjadřuje téma básně samotné. Je příkladem propojení literatury a výtvarného
umění.
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U nás v Jinonicích

Náš internát
Život na internátě se mění
Studujeme, sportujeme, chodíme do divadla, vaříme,
ale také často sedíme u počítačů…

Náš internát se nachází,
stejně jako škola,
v areálu Hotelové školy
Radlická. V posledních
letech prošel
rekonstrukcemi exteriéru
i interiéru. Je součástí
přírodního parku, který
slouží studentům
k příjemné relaxaci.
Všechny pokoje jsou dvoulůžkové, vybavené moderním nábytkem.
V každé buňce zahrnující dva pokoje je k dispozici sociální zařízení,
lednice a varná konvice. Žáci mohou využívat i společné prostory,
studovnu vybavenou počítači s hlasovým výstupem, společenské
místnosti, kuchyňky v každém
patře i velkou cvičnou kuchyň
s veškerým příslušenstvím
a pračkou, sportovní
a relaxační vybavení
(showdown, stolní tenis,
rotoped, gymnastické balony
apod.), širokoúhlé TV
a internet. Tři pokoje jsou
upraveny k pobytu s vodicími
psy a jsou plně využity.
Výchovná činnost je zaměřena zejména na přípravu žáků na budoucí
život tak, aby se i přes své zdravotní postižení stali plnohodnotnými
občany, byli připraveni na rodinný život.
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Samozřejmostí je výuka
prostorové orientace
a samostatného pohybu,
kroužek vaření s důrazem
na sebeobslužné činnosti
v domácnosti, sportovní,
kulturní a další volnočasové
aktivity například
showdown, goalball, fotbal,
plavání a Klub mladého
diváka.
Pro vychovatele je podstatná vzájemná spolupráce s rodiči, vyučujícími,
sociální pracovnicí, školním psychologem a ostatními institucemi
zabývajícími se problematikou zrakového či kombinovaného postižení
(SPC, ostatní školy u nás i v zahraničí, SONS, Tyfloservis apod.).
Michal Řezka
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Perličky z lavic
Perličky
aneb Sběr na cestě ke klíčovým kompetencím v oblasti
přírodních věd
matematika a fyzika
SILOČÁRA je tlustá čára.
SUCHÝ ČLÁNEK vznikne, když noviny nespadnou do vody a je v nich
suchý článek.
ARCHIMÉDŮV ZÁKON: Kapalina ponořená do….
ALTERNÁTOR tvoří rotor, stator a Zetor.
KOMETA je prach s tím ocáskem…
– Jaká je vzájemná poloha daných přímek?
– Přímky jsou rovnoběžné, ale různě dlouhé.
– Jaká je vzájemná poloha dané přímky a kružnice?
– Přímka je dvouprotná!
Návrhy na rozšíření terminologie:
HODINOVÁ NOŽIČKA (dosud jen hodinová ručička)
ZLOST MATICE (dosud jen hodnost matice)
KŘIVICE (dosud jen rovnice)
SUPERBOLA (dosud jen hyperbola)
ZKŘÍŽENÁ ÚMĚRNOST (dosud jen přímá a nepřímá úměrnost)
BICEPS (přidat k jednotkám síly)
A dále bylo vyslechnuto:
Bál jsem se, abych nezaměnil radiální pole za radikální
a homogenní pole za homosexuální…
NYSTAGMUS má naše kočka. Je to dědičné, měl to i dědeček.
Vyslechla Jitka Jansová
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Viděno hmatem

Za sportem a kulturou
V průběhu transformace občanského sdružení na spolek
upravilo Viděno hmatem své stanovy a kromě žáků školy
se více otevřelo také absolventům a mladým lidem se zrakovým a jiným
postižením, kteří mají zájem účastnit se činnosti spolku.
V tomto školním roce se spolek ve své činnosti zaměřil především na
sportovní a kulturní aktivity, z kterých vybíráme:


Recitační soutěž Butovické veršobraní

Soutěž je hlavním dílčím výstupem dlouhodobého projektu Janua
Linguarum Reserata realizovaným naší školou ve spolupráci se Spojenou
školou internátnou v Levoči. Soutěže se účastní i žáci z ostatních
speciálních škol, základních i středních. Hlavním smyslem soutěže je
posilování motivace mladých lidí se zrakovým a jiným postižením
k uměleckým aktivitám a vytváření předpokladů pro harmonický rozvoj
jejich osobnosti v oblasti komunikačních a sociálních dovedností.
Letošní ročník soutěže byl realizován za pomoci Nadačního
fondu Českého rozhlasu ze sbírky
Světluška nadačním příspěvkem ve
výši 19 000 Kč jako samostatný
projekt spolku.


Jarní prázdniny opět v Kořenově

S milovníky bílé stopy jsme se o jarních
prázdninách vypravili do oblíbené
lokality – Kořenova a Příchovic.
Navzdory žalostným meteorologickým
vyhlídkám na nás ve vyšších polohách
Jizerských hor čekala poměrně slušná
sněhová pokrývka, a tak jsme každý
den strávili několik hodin na běžkách.
Kromě tradičních tras kolem Štěpánky
jsme díky obětavosti rodičovského
doprovodu poprvé vyzkoušeli také příjemnou cestu na Smědavu, v okolí
vodní nádrže Souš. V týdnu plném pohybu tak zbylo jediné odpoledne na
trochu kultury - návštěvu Muzea ozubnicové dráhy v prostorách
kořenovského nádraží, která ovšem stála za to.
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Víkendová akce v Jizerských horách aneb Turistika pro náročné

Poslední červnový víkend jsme se vypravili
do dosud neprobádaného cípu Jizerských hor
– na Frýdlantsko. Přestože jsme se po celou
dobu zdržovali na území Čech, ubytování
jsme nalezli v Malém Švédsku – kouzelné
chatové osadě na úpatí nejvyšší hory
jizerského masivu, Smrku. Smrk byl ostatně
hlavním cílem naší výpravy, a když jsme se
s pěti nevidomými účastníky a jedním vodicím
psem vydali na cestu, nikdo z nás netušil, do
čeho vlastně jdeme. Nedlouhý úsek komfortní
asfaltky se záhy změnil v náročný výstup
kamenným polem „kolmo do vrchu“. Když
jsme se na 1124 metrů vysokém Smrku
pokochali nádherným výhledem z rozhledny a vzápětí klesali zpět do
údolí krkolomnou cestou připomínající koryto vyschlého potoka, nebylo
už nikomu do zpěvu… Zpět do Malého Švédska jsme naštěstí dorazili
bez újmy na zdraví a především nevidomým účastníkům výpravy, kteří
se museli plně spolehnout na své průvodce a bílou hůl, patří zasloužený
obdiv za neobvykle náročný sportovní výkon.


Letní turistická akce v Ostrově nad Ohří

Poslední prázdninová akce vrchovatě naplnila
motto roku a všem účastníkům nabídla
spoustu sportovních a kulturních chuťovek.
V Karlových Varech jsme ochutnali všech
15 pramenů, v Lokti jsme prozkoumali zdejší
tajemný hrad od strašidelného podzemí až po
klidnou věž, na Klínovci jsme objevili nově
zrekonstruovanou rozhledničku,
v Jáchymovském muzeu jsme se prošli po
stopách zdejších horníků a v Ostrově
samotném jsme se v historickém centru
pokochali krásnými stavbami. Návštěvu
tohoto nevelkého města v krušnohorském
podhůří můžeme ostatně doporučit každému milovníkovi architektury,
neboť na poměrně malém území nabízí zajímavou koncentraci různých
stavebních stylů.


Procházky Prahou

V letošním roce také pokračoval cyklus Poznej svoji metropoli.
Uspořádali jsme několik procházek na známá i méně známá místa
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hlavního města. Na podzim jsme na Letné objevili řadu kouzelných míst
a zákoutí. V době adventu jsme se vydali z Hradčan na Staré Město,
abychom si připomněli, kudy kdysi putovali čeští panovníci ke
korunovaci, byť v opačném směru. Během jara jsme objevovali pražské
ostrovy, prohlédli si Národní divadlo od základního kamene až po
střechu a v Národním památníku na Vítkově jsme si zopakovali hlavní
milníky moderních českých dějin. V rámci festivalu Open House jsme se
vydali za architektonickými skvosty Prahy – do Invalidovny, Petschkova
paláce, Legiobanky a Masarykova salonku na stejnojmenném nádraží.
Toulky Prahou se tak definitivně zařadily mezi pravidelné aktivity spolku.
Spolek se opět významnou měrou podílel na organizaci a financování
pravidelných školních akcí, jako jsou:

Adaptační kurz studentů prvních ročníků v Mrákotíně

9. ročník soutěže v psaní na klávesnici

Poznávací zájezd do Berlína

Vánoční dílny a vánoční kulturní dopoledne

Maturitní ples školy v Kulturním centru Novodvorská

Recitační soutěž Butovické veršobraní (viz výše)

12. ročník goalballového turnaje O pohár ředitele školy

Cykloturistický kurz žáků třetích ročníků v Dobřívu na Rokycansku

Vystoupení dramatického souboru školy na Festivalu integrace
Slunce

2. ročník kulturního dopoledne v Městské knihovně v rámci projektu
Bezbariérová knihovna
Mirka Wagnerová

- 40 -

Ze života naší školy

Ze školní kroniky
Září
1. září, v úterý, byl zahájen školní rok 2015/2016.
1. – 4. září organizovala naše škola, ministerstvem stanovená jako
spádová, konání didaktických testů a písemných prací společné části
maturitních zkoušek.
11. září proběhly ústní zkoušky společné i profilové části
maturitních zkoušek.
15. – 18. září strávili studenti tříd G1, A1, S1 a pedagogický tým,
který tvořili pí Loudová, Navrátilová, Pastuchová, Wagnerová, p. Řezka,
p. Galvas a asistenti pedagoga pí Fischerová a p. Macháč, adaptační
kurz v Mrákotíně u Telče. Z ubytovny Modrá kotva se vydávali na výlety
a poznávali okolí.
23. září 2015 se uskutečnil projektový den PROJECT PRAGUE,
kterého se zúčastnili žáci tříd S4 a G4 v doprovodu pí Petržilkové
a pí Harákové. Studenti prošli z náměstí Republiky, přes Příkopy, okolo
Stavovského divadla, přes Staroměstské náměstí, Karlův most a Kampu
až na Újezd. Každý student v anglickém jazyce informoval své spolužáky
o vybrané památce. Následně vznikl ve spolupráci všech anglický
Průvodce Prahou a také plakát, které slouží nejen jako vzpomínky na
vydařený den, ale i jako didaktická pomůcka při výuce.

Říjen
5. října navštívili studenti tříd
G1 a G3 s pí Jansovou a pí
Pastuchovou ZOO Praha.
6. října proběhla
regionální prezentace naší
školy ve Zdicích u Berouna.
7. října si studenti tříd
A1, S1 a G4 vedeni
p. Žďánským, pí Hozovou a
pí Navrátilovou prohlédli
pivovar U Fleků. Nahlédli do
krásných hostinských sálů i
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do „zákulisí“, kde praktická ukázka doladila
návod na vaření zlatavého moku.
12. října jsme představili naši školu
v Kolíně.
13. a 14. října následovaly prezentace
v Kladně.
14. října pomáhali studenti S3, A3
a S4 při celostátní sbírce Bílá pastelka.
15. – 17. října se o naší speciální
škole mohli dozvídat případní zájemci
o studium v Liberci.
20. října 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.
21. – 23. října proběhla prezentace naší školy v Českých
Budějovicích.

Listopad
6. listopadu se v naší škole uskutečnil
desátý ročník Soutěže v psaní na klávesnici
pro žáky se zrakovým postižením
základních a středních škol. V kategorii
středních škol zvítězil, stejně jako loni,
předloni a předpředloni, Aleš Michal
zlepšeným výkonem 382 čistých úhozů za
minutu.
23. listopadu – 4. prosince probíhala
odborná praxe žáků S4.
24. listopadu se uskutečnila
prezentace naší školy v Rakovníku.
26. – 28. listopadu jsme představili
naši školu na výstavě středních škol Schola
Pragensis v Kongresovém centru Praha.
27. listopadu se uskutečnil Den otevřených dveří. Zájemci
o studium si mohli prohlédnout náš areál, interiéry školy i internátu
a získat informace o studiu. Mnohé návštěvníky zaujalo vybavení učeben
a speciální pomůcky, které si mohli vyzkoušet.
Žáci naší školy se vydali za poznáním do Městské a Národní knihovny
(G1, G3, A1), do Muzea hl. města Prahy s Duhou Tangram (S2, S3, A3),
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do Musaionu Národního muzea - Letohrádku Kinských s národopisnou
expozicí a prošli se v Petřínských sadech.

Prosinec
1. prosince se žáci tříd S1, S2 a A3 vedeni pí Navrátilovou, Kučerovou
a pí Hozovou aktivně zúčastnili simulovaného soudního procesu
v „soudní síni“ Právnické fakulty UK. Své role si dopředu připravili, a tak
někteří v talárech soudili, někteří na lavicích obžalovaných vypovídali.
Byla to zajímavá a přínosná zkušenost.
8. prosince si studenti třetích ročníků, pí Haráková a pí Petržilková
upevňovali svoje znalosti z anglického jazyka sledováním divadelního
interaktivního představení Christmas Carol. V Redutě na Národní třídě
ho sehrála divadelní společnost The Bear Educational Theatre. Rádi
zajdeme znovu!
16. prosince se v rámci Minimálního preventivního programu
setkali studenti druhých, třetích i čtvrtých ročníků s psychologem školy
p. Galvasem.
21. prosince vstoupily do školy a internátu Vánoce. Voněla rybí
polévka „šéfkuchaře“ Řezky, cukroví, vánoční punč i jehličí. Ochutnávalo
se a tvořilo, mnozí si domů odnášeli vlastnoručně vyrobené vánoční
dekorace, bižuterii
z korálků nebo svíčky
z medových plátů.
22. prosince
ukončilo kalendářní rok
ve škole vánoční
představení. Začalo hrou
Malá vánoční povídka
a končilo vánočním
zpíváním.

Leden
11. ledna proběhl „odpolední“ Den otevřených dveří.
Večer toho dne uspořádal Lions Club Praha První benefiční kulturní
večer v divadelním sále klubu Reduta. Členové Dismanova rozhlasového
dětského souboru Českého rozhlasu vystoupili v představení Norberta
Frýda Květovaný kůň. Pro studenty a pedagogy to byl nevšední zážitek
a navíc, výtěžek vstupného byl věnován naší škole.
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29. ledna si studenti odnášeli písemné hodnocení za první pololetí
a následovaly jednodenní pololetní prázdniny.

Únor
1. února jsme se naposledy rozloučili s paní Libuší Šmejkalovou. Už jen
vzpomínky nám zůstanou na báječnou kolegyni, skvělou vyučující
angličtiny, češtiny a ruštiny i přísnou, ale zároveň laskavou zástupkyni
ředitelky. Ve škole působila neuvěřitelných 37 let.
5. února využili studenti třídy G3 s pí Eliáškovou volného vstupu do
Národní galerie a navštívili stálou expozici s hmatovými exponáty
v Anežském klášteře.
16. února proběhl ve škole pro druhé a třetí ročníky projektový den
v rámci projektu Byli
bychom další na řadě.
20. února se konal
v KC Novodvorská
v Praze 4 maturitní
absolventský
a imatrikulační ples.
Studenti, jejich příbuzní
a přátelé, absolventi
školy se sešli
v nebývalém počtu
a zcela zaplnili sál.
Sledovali imatrikulaci, stužkování, poté tančili, zkoušeli své štěstí
v tombole a v závěru zažili netradiční studentské představení.
29. února se studenti rozjeli na jarní prázdniny.

Březen
9. března se uskutečnila první návštěva diplomatů z Velvyslanectví
USA v ČR v naší škole. I v několika následných setkáních si studenti
třídy G3 ověřovali schopnost porozumět rodilým mluvčím a komunikovat
s nimi.
16. března se p. psycholog Galvas setkal se studenty čtvrtých
ročníků při společné besedě eufemisticky nazvané Jak se nezbláznit
z maturity.
Ve stejný den navštívili pí Hozová, Loudová a p. Jelínek se třídou S3
Středisko Elsa ČVUT pro podporu studentů se specifickými potřebami.
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Seznámili se s tamním prostředím, vybavením i poskytovanými
službami.
14. – 18. března naši studenti a pedagogové přispěli koupí
magnetek a náramků 1 700 Kč do charitativní sbírky Jarní srdíčkové dny.
Pomohli tak vážně nemocným dětem v celé České republice.
23. března prezentovala třída G3 projekt Světlo a tma. Uznalými
posluchači byli žáci prvních ročníků.

Duben
4. dubna večer uspořádal Lions club Praha První ve spolupráci se
Spolkem Praha – Cáchy/Aaachen v Mramorovém sále Clam–Gallasova
paláce benefiční kulturní večer. Po zpěvu vokální skupiny Oktet
následovala aukce. Artefakty vytvořené v naší výtvarné dílně nabízel
neodolatelně dražitel pan Flegl, a tak vždy zaznělo „prodáno“. Závěr
setkání zpříjemnilo
občerstvení připravené
členy klubu. Výtěžek
aukce byl věnován naší
škole.
7. dubna uspořádala
naše škola XII. ročník
tradiční goalballový
turnaj O pohár ředitele
školy. V tomto ročníku se
spolu navzájem utkalo
šest družstev základních
škol, tedy nejvyšší počet
v historii turnaje. Těsné vítězství 8:7 Liberce nad Plzní rozhodlo o
letošním vítězi. Na třetím místě zaslouženě skončilo družstvo z Opavy,
které jako jediné dokázalo vítězům sebrat body. Nejlepšími střelci se stali
Ondřej Gurecký z týmu Opavy a Tomáš Kodýdek z Plzně, kteří shodně
nastříleli 25 gólů.
11. – 15. dubna probíhal projektový týden s partnerskou školou ze
Slovinska. Do projektu byli zapojeni žáci tříd G3, A3, S3, kteří na závěr
prezentovali výstupy společného projektu před spolužáky tříd G1 a S2.
19. dubna navštívila naši školu skupina studentů speciální
pedagogiky Pedagogické fakulty UK – naší fakultní školy
s pí Květoňovou, vedoucí katedry. Prohlédli si školu a také se zúčastnili
výuky, aby se seznámili s metodami výuky žáků se zrakovým
postižením.
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20. dubna se
setkali přátelé recitace při
Butovickém veršobraní.
22. dubna
prezentovala SPEKTRA
v učebně přírodních věd
některé kompenzační
elektronické pomůcky.
27. dubna zamířily
třídy G1 a S1 s pí
Pastuchovou a pí
Jansovou do botanické
zahrady.
20. a 21. dubna se pí Loudová zúčastnila setkání MDVI
v Helsinkách ve Finsku. Hlavním tématem programu bylo další
směřování tohoto společenství a realizace nových projektů mezinárodní
spolupráce. V programu zaznělo i několik zajímavých přednášek
převážně na téma problematiky osob se souběžným postižením více
vadami, z nichž jedním je zrakové postižení.
29. dubna třídní učitelé rozdali maturitním ročníkům vysvědčení za
čtvrtý ročník a studentům naposledy zazvonilo.

Květen
3. – 5. května probíhaly didaktické testy a písemné práce
společné části maturitní zkoušky.
9. – 13. květen strávili studenti G3, A3, S3 a S2 cykloturistický
kurz v Dobřívě
u Rokycan. Chodili pěšky
a jezdili na kole.
Vedoucím akce byl
p. Brückner
a pedagogický doprovod
tvořily pí Hozová,
Jansová, Loudová,
Petržilková
a pí Wagnerová. Členem
týmu byla i zdravotní
sestra pí Hrnečková.
11. května členové
dramatického kroužku
vedeni pí Eliáškovou a pí Wagnerovou sehráli na setkání divadelních
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souborů osob s postižením – Festivalu
Integrace Slunce v Paláci Akropolis
představení Černý den na Tolštejně
aneb Veselé krveprolévání tamtéž.
12. května se naši borci
zúčastnili Přespolního běhu na SŠ
Aloyse Klara.
18. – 22. května se vydala třída
S1 vedená pí Navrátilovou
a pí asistentkou Fišerovou na výlet do
Krkonoš.
23. května – 3. června získávali
žáci S3 zkušenosti během odborné
praxe v Dětském centru Paprsek –
Středisku DAR (Praha 6), v Palatě –
Domově pro zrakově postižené (Praha
5), v Domově Ráček o. p. s. (Rakovník) a v Domě sociálních služeb
s odlehčovacím pobytovým zařízením (Praha 5).
26. a 27. května se konaly ústní maturitní zkoušky tříd G4 a S4
(součásti profilové i společné části státní maturity) a obhajob maturitních
prací S4 (součást profilové části).
31. května navštívily třídy G3 a A3 vedeny pí Navrátilovou,
Zichovou a p. Žďánským Terezín.

Červen
3. – 4. června proběhly
Mezinárodní sportovní hry.
7. června a 14. června se
vydala třída G1 s pí Pastuchovou
a p. asistentem Ořešníkem na
výlety. Dobyli hrad Křivoklát
a Karlštejn.
28. června se postupně
sešel p. psycholog Galvas se
studenty prvních, druhých a
třetích ročníků v rámci
Minimálního preventivního
programu.
29. června se v rámci
projektu Bezbariérová knihovna konalo Setkání v knihovně (v klubovně
Ústřední knihovny MKP). Na programu byl „osvědčený kus“ Černý den
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na Tolštejně aneb Veselé krveprolévání tamtéž dramatického souboru
G a SOŠ pro zrakově postižené, Perníková chaloupka ZŠ pro zrakově
postižené nám. Míru a na závěr společné pěvecké vystoupení. Bylo to
opravdu veselé dopoledne.
30. června naposledy zazvonilo ve školním roce 2015/2016.
Jana Hozová

Ať žije školní rok 2016/2017!
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Seznamy
Žáci školy 2015/2016
Gymnázium
G1 – třídní učitelka DAGMAR PASTUCHOVÁ
Martin Čuba, Jan Dvořák, Lukáš Feifer, Josef Gregor, Štěpán Hamsa,
Lucie Ježková, Eva Lesová, Jaroslav Levý, Ramirez Guillermo Moya,
Matěj Sousedík
G3 – třídní učitelka JITKA JANSOVÁ
Matěj Brožek, Martin Kramer, Roman Krček, Jan Matějovič, Tomáš
Mysliveček, Alexander Savov
G4 – třídní učitelka KLÁRA ELIÁŠKOVÁ
Lukáš Benčík, Judita Haráková, Aleš Michal, Zdeněk Šmejkal,
Tereza Šustáčková

Obchodní akademie
A1 – třídní učitelka MIROSLAVA WAGNEROVÁ
Petra Bujnovská, Pavel Došek, Lukáš Jakub, Daniela Kempná, Tereza
Klausová, Dominik Klíma, David Kováč, Martin Navrátil, Aleš Pomezný,
Lukáš Ráž, Kateřina Svobodová, Nikola Voňavková
A3 – třídní učitelka Zuzana Petržilková
Patrik Hausner, Petr Klimeš, Karel Mráček, Bohuslav Zaspal
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Sociální činnost
S1 – třídní učitelka JANA NAVRÁTILOVÁ
Kateřina Gavlasová, Tomáš Hemer, Jindřich Herčík, Karolína Housová,
Alena Hurtová, Lucie Ježková, Vojtěch Jirák, Petr Jiran, Michaela
Jiroušková, Václav Kohout, Daniel Přikryl, Filip Sobola, Jan Střelec,
Markéta Vítková
S2 – třídní učitelka JANA HOZOVÁ
Aleš Bláha, Petr Hudec, Tomáš Koudelka, Václav Krupka, Natálie
Landová, Jan Pondělíček, Leontina Vochalová, Martin Zamrazil, Josef
Zápotocký
S3 – třídní učitelka JANA LOUDOVÁ
Sára Běťáková, David Hába, Michal Stiburek, Štěpán Větrovec
S4 – 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
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Zaměstnanci školy 2015/2016
Ředitel školy
IVAN ANTOV konverzace v anglickém jazyce

Zástupkyně ředitele
LENKA BALEJOVÁ 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,
základy lingvistiky
HEDVIKA HARÁKOVÁ český jazyk a literatura, anglický jazyk,
konverzace v anglickém jazyce
JANA HOZOVÁ matematika, cvičení z matematiky
JITKA JANSOVÁ matematika, fyzika, cvičení z matematiky
JAKUB JELÍNEK informatika a výpočetní technika, informační
technologie
RŮŽENA KUBÁTOVÁ estetická výchova
MIROSLAVA KUČEROVÁ český jazyk a literatura, německý jazyk,
pedagogika, konverzace v německém jazyce
JANA LOUDOVÁ učební praxe, sociální politika, sociální práce
JANA NAVRÁTILOVÁ obchodní korespondence, občanská nauka,
právo, hospodářský zeměpis,
ekonomika
DAGMAR PASTUCHOVÁ zeměpis, tělesná výchova, biologie,
biologie a ekologie
ZUZANA PETRŽILKOVÁ anglický jazyk
IVANA SEIFERTOVÁ sociální práce, sociální služby,
učební praxe, zdravověda
MIROSLAVA WAGNEROVÁ účetnictví, ekonomika podniku,
obchodní korespondence, ekonomický blok
základy obchodní korespondence
EVA ZICHOVÁ dějepis, základy společenských věd,
psychologie, sociologie, občanská nauka
MARTIN ŽĎÁNSKÝ chemie, informační technologie
biologie a ekologie
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Psycholog
ZBYNĚK GALVAS

Vedoucí vychovatelka
MAGDALENA PAVLŮSKOVÁ

Vychovatelé
JIŘÍ BRÜCKNER
JARMILA HURYCHOVÁ
GABRIELA KOBIÁNOVÁ
MARIE KOUDELKOVÁ
VĚRA PROVAZNÍKOVÁ
MICHAL ŘEZKA

Asistenti pedagoga
MARTIN OŘEŠNÍK
VIKTORIE FIŠEROVÁ

Sociální pracovnice
JANA LOUDOVÁ

Ekonomka školy a internátu
LEONA DEJMKOVÁ

Školník školy a internátu
JIŘÍ SOVÍČEK
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seznamy absolventů a pedagogů
Seznamy pracovníků a absolventů školy jsme sestavili z dostupných, většinou ručně
psaných materiálů, mohou proto obsahovat nepřesnosti. Některé údaje se nám
nepodařilo zjistit. Budeme rádi, pokud nám sdělíte své připomínky na adresu
goa@goa.braillnet.cz.
Redakce

MATEŘSKÁ A JEDENÁCTILETÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PRO SLABOZRAKÉ V PRAZE 12,
KOPERNÍKOVA 12
1958/59
XI. ročník – třídní učitelka MARIE ŠVÁBOVÁ
maturanti: Josef Hájek (Praha), Marie Chládková (Svatlín, okr. Český, Brod), Zdeněk
Jakl (Praha), Kornelie Králová (Valašské Meziříčí), Marie Kramlová (Praha), Luboš
Slavík (Praha), Hana Sommerová (Praha), Helena Šimkovská (Praha), Eva
Vaňkátová (Praha), Bohumil Kuchař (Praha), Josef Vylít (Dobříš)
1959/60
XI. ročník – třídní učitelka LUDVIKA PETŘÍKOVÁ
maturanti: Karla Bednářová (Gottwaldov), Václav Bínovec (Praha), Ivan Fišer
(Praha), Petr Kaufman (Praha), Alena Sochorová (Praha), Jaroslav Štumpf
(Roudnice), Lenka Vedralová (Turnov)
1960/61
XI. ročník – třídní učitelka MILOSLAVA NOVÁKOVÁ
maturanti: Karel Dura (Praha), František Maňák (Praha), Julius Markup (Slatiňany),
Antonín Morávek (Praha), Josef Rálek (Ostašov, okr. Benešov), Zdeňka Schulzová
(Praha), Antonín Vávra (Praha)

STŘEDNÍ VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ŠKOLA PRO MLÁDEŽ S VADAMI ZRAKU
V PRAZE 2, KOPERNÍKOVA 12
1961/62
III. ročník – třídní učitelka EVA HADÁČKOVÁ
(v roce 1960/61 X. ročník)
maturanti: Ladislava Bartušková (Praha), Václav Bäuml (Praha), Alexander Bicek
(Praha), Svatopluk Dubský (Praha), Jiří Kulovaný (Záhoří, okr. Strakonice), Jana
Kvochová (Mladé Buky, okr. Trutnov), Václav Loukotka (Ledeč nad Sázavou), Miloš
Slavík (Praha), Michaela Šedá (Praha), Jiří Šimonský (Ostrava), Jiří Vlach (Plzeň),
Alena Vlachová (Praha)
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1962/63
nematurovalo se
1963/64
III. ročník – třídní učitelka JARMILA REIMANNOVÁ
maturanti: Lubomír Hála (Brno), Věra Klečáková (Praha), Jaroslav Kotek (Praha), Jiří
Sedláček (Jablonec nad Nisou), Vanda Voříšková (Karlovy Vary), Helena Zvěřinová
(Mladá Boleslav)
1964/65
III. ročník – třídní učitel FRANTIŠEK BŮŽEK
maturanti: Kristina Beitlichová (Česká Kamenice), Pavel Čtvrtník (Nový Bor), Václav
Dvořák (Tábor), Miluše Dybalová (Olomouc), Stanislava Hejlová (Šumperk), Jitka
Kučerová (Praha), Alena Kvíčalová (Ostrava), Alois Opálka (Vsetín), Anna Šnoblová
(Praha), Anna Vojtěchovská (Praha), Jana Zástěrová (Liberec)
1965/66
III. A – třídní učitel JAROSLAV HAVEL
maturanti: Michal Bláha (Praha), Jana Kosinová (Brno), Květoslav Lahola (Opava),
Vlastimil Litochleb (Praha), Jiří Machovec (Mariánské Lázně), Bronislav Mamojka
(Bratislava), Jiří Pospíchal (Praha), Jan Töth (Komárno), Marie Vaňáčová (Písek),
Miroslava Zeithamlová (Libeř)
III. B – třídní učitelka BEDŘIŠKA KAŠPAROVÁ
maturanti: Václav Hauer (Plzeň), Milada Houserová (Praha), Ludmila Chlumecká
(Praha), Miluše Klégrová (Praha), Hana Kordačová (Praha), Helena Krejčová
(Písek), Anna Machková (Most), Jan Miller (Velké Losiny), Jana Ouřadová (Praha),
Zdeňka Rohanová (Praha), Aleš Viliams (Ostrava)
1966/67
III. ročník – třídní učitelka JARMILA ŠÍPKOVÁ-REIMANNOVÁ
maturanti: Pavel Bartůněk (Bořislav, okr.Teplice), Josef Chlanda (Strakonice),
Antonín Chromáček (Horní Počernice), Eva Jeřábková (Praha), Keklová Helena
(Praha), Ivana Ondrušová (Praha), Luděk Soukup (Prostějov), Václav Šlechta
(Chomutov), Jaroslav Šubrt (Rousínov), Eva Vitoušová (Vysoké Mýto)
1967/68
III. ročník – třídní učitelka JARMILA ŠÍPKOVÁ
maturanti: Dagmar Bittnerová (Brno), Alena Buchtová (Neslov, okr. Olomouc), Jozef
Hanuliak (Žilina), Jaroslav Keller (Dvorec u Nymburka), Zdeněk Kunc (Kroměříž), Jiří
Macháček (Plzeň), Vlasta Mašková (Praha), Magdalena Medvecká (Ružomberok),
Jaromíra Ševcová (Rychnov nad Kněžnou), Miloš Šturma (Nové Město na Moravě),
František Švadlenka (Chrudim)
1968/69
III. ročník – třídní učitelka BEDŘIŠKA KAŠPAROVÁ
maturanti: Alena Antková (Hranice na Moravě), Pavel Bystroň (Stará Ves nad Ohří),
Josef Hatla (Kosice, okr. Hradec Králové), Pavel Hurka (Česká Třebová), Miroslav
Kraus (Hradec Králové), Milan Lukeš (Jablonec nad Nisou), Miroslav Pekár (Zlaté
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Moravce), Rudolf Podešva (Šumperk), Ilona Rohanová (Praha), Štěpán Soudek
(Brno), Milan Vícha (Žimrovice, okr. Opava)
1969/70
III. ročník – třídní učitelka LIBUŠE JIROUŠOVÁ
maturanti: Bohuslav Brudík (Žabčice, okr. Brno), Bohumil Knupp (Praha), Marie
Kupcová (Nový Hrádek), Marie Mazánková (Velké Losiny), Jaroslav Muroň (Frýdek–
Místek), Marie Němcová (Želečice, okr. Brno), Zdeněk Šmíd (Praha), Karla
Schwarzová (Ostrava – Poruba), František Šalkovský (Hrušková, okr. Sokolov),
Martin Šrubař (Praha), Jiří Vencl (Praha)

GYMNASIUM PRO MLÁDEŽ S VADAMI ZRAKU V PRAZE 2, KOPERNÍKOVA 12
1971/72
IV. A – třídní učitelka WANDA KYSELOVÁ
(v roce 1968/69 jako 1. ročník SVVŠ, od 2. ročníku gymnasium)
maturanti: Leopold Brückner (Brno), Rudolf Dobeš (Brno), Ester Kramná (Opava),
Aleš Neuhäusl (Praha), Jana Novotná (Brno), Jitka Šmídová (Praha), Jitka Špidlová
(Praha), Dimo Vasilev (Praha)
IV. B – třídní učitelka RŮŽENA RALIŠOVÁ
(v roce 1968/69 jako 1. ročník SVVŠ, od 2. ročníku gymnasium)
maturanti: Blanka Kvapilová (Pardubice), Ctirad Růžička (Mšeno), Štěpán Sinčák
(Horňa, okr. Michalovce), Jiří Stejskal (Žďár nad Sázavou), Veronika Suchárová
(Povážská Bystrica), Vladimír Šedivý (Chroustov, okr. Jičín), Imrich Toth (Komárno),
Jana Vojtová (Tábor)
1972/73
IV. ročník – třídní učitel FRANTIŠEK BŮŽEK
maturanti: Olga Bechová (Liberec), Robert Gryga (Frýdek–Místek), Jaroslav Hošek
(Kladno), Lubomír Kolář (Brno), Jaroslav Kučera (Brno), Miroslav Michálek
(Hodonín), Miroslav Nesnídal (Plzeň), Vladimír Novobilský (Ostrava), Ilja Šafařík
(Praha)
1973/74
IV.ročník – třídní učitelka ZDENKA NEDBALOVÁ
maturanti: František Baroň (Bratřejov), Přemysl Donát (Městec Králové), Daniela
Gráfová (Praha), Jaroslav Hryz (Sedlec – Prčice), Jiří Ježek (Praha), Renata
Kubelková (Praha), Zdeněk Malý (Semily), Jiří Maretka (Ostrava), Ronald Nikl
(Brandýs nad Labem), Vladimír Peterka (Praha), Eva Skočková (Nový Jičín)
1974/75
IV. ročník – třídní učitel FRANTIŠEK BŮŽEK
maturanti: Jiří Budil (Praha), Josef Cerha (Nymburk), Vladimír Cintula (Bratislava),
Zbyněk Galvas (Opava), Lea Kašparová (Praha), Libuše Krupičková (Jičín), Helena
Mužíková (Praha), Radka Nováková (Praha), Jaroslava Pelcová (Úpice), Pavel Pudil
(Kosteleč, okr. České Budějovice), Dagmar Svobodová (Týn nad Vltavou)
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1975/76
IV. ročník – třídní učitelka RŮŽENA RALIŠOVÁ
maturanti: Jiří Havel (Opava), Jana Ježková (Prachatice), Světlana Kalčíková
(Praha), Jaromír Koláček (Ostrava), Ivan Vatra (Praha), Petr Vorlíček (Praha)
1976/77
IV. A – třídní učitelka WANDA KYSELOVÁ
maturanti: Pavel Brhel (Jirkov), Jozef Cupaník (Púchov), Petr Kreibich (Ústí nad
Labem), Viera Neubauerová (Levoča), Marie Pelcová (Uherské Hradiště)
IV. B – třídní učitelka JANA BUŠKOVÁ
maturanti: Robert Gonzúr (Praha), Antonín Herudek (Chuchelná, okr. Opava), Tomáš
Kubíček (Praha), Ludmila Martínková (Liberec), Václav Polášek (Frýdek–Místek),
Radmila Škrdlová (Praha), Zdeněk Velíšek (Praha)
1977/78
IV. A – třídní učitelka EVA HADÁČKOVÁ
maturanti: Florian Cubjak (Bardějov), Emilie Foltýnová (Karviná), Marie
Friedrischková (Frýdek–Místek), Ján Harvilla (Humenné), Marie Ježková (Crkov),
Eva Macháčková (Ostrava), Jaroslava Nováčková (Praha), Zdeněk Svoboda (Týn
nad Vltavou), Jarmila Šimková (Havlíčkův Brod), Helena Šímová (Praha), Hana
Unčovská (Boskovice), Valeria Vidová (Rožňava), Pavel Vorlíček (Praha)
1978/79
IV. ročník – třídní učitel FRANTIŠEK BŮŽEK
maturanti: Vítězslav Báča (Ostrava), Věra Borovičková (Vsetín), Svatava Galetková
(Vsetín), Hana Holá (Opava), Hana Janásová (Praha), Jana Křenová (Havlíčkův
Brod), Helena Poláčková (Plzeň), Ján Rakytka (Lučenec), Jana Samuhelová (Nový
Jičín)

GYMNÁZIUM PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽ V PRAZE 2, KOPERNÍKOVA 12
1979/80
IV. ročník – třídní učitelka RŮŽENA RALIŠOVÁ
maturanti: Pavla Brožová (Klatovy), Bohumír Deters (Hlohovec), Libor Dias (Krásná
Hora nad Vltavou), Hana Fišerová (Ústí nad Labem), Eva Foltýnová (Karviná),
Bohdan Hallada (Praha), Anna Lacinová (Praha), Ilja Lochmann (Hulín), Josef
Mareček (Rožnov pod Radhoštěm), Marie Mandlerová (Praha), Richard Neuwirth
(Jihlava), Iveta Pleidelová (Nitra), Jiří Výmola (Prostějov)
1980/81
IV. ročník – třídní učitelka WANDA GONZÚROVÁ
maturanti: Hana Babáčková (Praha), Imrich Durkač (Košice), Marta Heglasová
(Bruntál), Rozália Hudačková (Kežmarok), Roman Novotný (Ostrava), Jiří Příplata
(Plzeň), Pavel Ptáčník (Čáslav), Dana Pudilová (Praha), Dagmar Smolová (Praha),
Stanislava Sykáčková (Chomutov), Oldřiška Špačková (Dobromilice), Štěpánka
Šťastná (Slaný), Vladimír Zán (Rimavská Sobota)
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1981/82
IV. ročník – třídní učitelka LIBUŠE ŠMEJKALOVÁ
maturanti: Bučková Dagmar (Brno), Čevela Milan (Uherské Hradiště), Lubica
Halušková (Prievidza), Tamara Karczová (Bratislava), Michal Korčák (Praha),
Vratislav Kříž (Praha), Miroslav Pavelka (Vsetín), Milan Pešák (Přerov), Helena
Petrášová (Bratislava), Martina Poubová (Plzeň), Jaroslav Rusnák (Košice),
František Výmola (Postějov), Marie Žembová (Bardejov)
1982/83
IV. ročník – třídní učitel FRANTIŠEK BŮŽEK
maturanti: Jiří Čása (Plzeň), Miroslav Červík (Přerov), Jaroslav Kocman
(Gottwaldov), René Kožíšek (Praha), Stanislav Mikulík (Přílepy, okr. Kroměříž), Jan
Pokorný (Ivančice), Martin Rous (Praha), Miroslav Stacho (Český Těšín), Jana
Valková (Krompachy, okr. Spišská Nová Ves)
1983/84
IV. ročník – třídní učitel MAREK SVĚTLÍK
maturanti: Jan Bísek (Strakonice), Štefan Čulík (Nitra), Ludvík Dluhoš (Bílovec,
okr. Nový Jičín), Lenka Drobečková (Mladá Boleslav), Věra Drobečková (Mladá
Boleslav), Juraj Fogada (Sušice), Josef Gruncl (Slaný), Marie Kratochvílová
(Klatovy), Marcel Pindel (Frýdek–Místek), Eva Rakovská (Zlaté Moravce, okr. Nitra),
Eva Viglaská (Nová Baňa, okr. Žiar nad Hronom), Zdeněk Zdráhal (Prostějov)

GYMNÁZIUM PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽ V PRAZE 2, KOPERNÍKOVA 12
(výuka v Praze 4–Michli, Michelská 12/323)
1984/85
IV. ročník – třídní učitelka WANDA GONZÚROVÁ/KYSELOVÁ
maturanti: Jindra Broukalová (Praha), Ilona Cinová (Praha), Pavel Gregor (Praha),
Hana Groscheová (Nový Jičín), Jiřina Poláková (Rakovník), Dana Procházková
(Varnsdorf), Jarmila Šimková (Praha), Radovan Šulc (Vysoké Mýto), Eva Švarcová
(Praha), Pavel Vaculík (Šternberk, okr. Olomouc)
1985/86
IV. ročník – třídní učitelka LIBUŠE BERANOVÁ
maturanti: Miloslav Camfrla (Janovice), Bohuslav Dohelský (Velké Hamry), Marek
Houška (Praha), Michaela Kaiseršatová (Praha), Zuzana Krovinová (Bratislava),
Radka Novotná (Rakovník), Edwin Ozimek (Nové Sedlo), Marcela Popelková
(Olomouc), Ivo Trýzna (Praha), Radim Vřeský (Opava)

GYMNÁZIUM PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽ V PRAZE 4,
MICHELSKÁ 12/323
1986/87
G4 – třídní učitelka LIBUŠE ŠMEJKALOVÁ
maturanti: Vladimír Fiala (Praha), Csaba Garai (Rimavská Sobota), Milan Hudec
(Báňská Bystrica), Petr Karaffa (Frýdek–Místek), Karel Macháček (Praha), Martin
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Mašín (Praha), Petr Rachunek (Uherský Brod), Silvia Senciová (Levice), Kateřina
Smržová (Mělník), Petr Splavec (Praha), Alexandra Strakošová (Topolčany), Ivana
Štanclová (Praha)
1987/88
G4A – třídní učitelka JANA BUŠKOVÁ
maturanti: Peter Baláž (Bukov, okr. Humenné), Ján Dubovský (Zvolen), Romana
Doleželová (Olomouc), Miroslav Folprecht (Praha), Iva Gregorová (Chýše), Pavol
Halaj (Košice), Jiří Hodal (Praha-Kolovraty), Klára Kopecká (Litomyšl), Jitka
Machačová (Roudnice nad Labem), Aleš Novák (Praha), Dana Příplatová (Krtov),
Martin Šmíd (Praha), Marta Vaštová (Litoměřice)
G4B – třídní učitel MAREK SVĚTLÍK
maturanti: Jaroslav Dráb (Prešov), Zdeněk Drahoňovský (Vsetín), Dita Gemmová
(Benešov), Ján Kollár (Spišská Nová Ves), Mileta Mašínová (Praha), Radek Mikeš
(Přerov), Ladislav Papp (Trebišov), Pavla Supová (Písek), Jan Szkatula (Frýdek–
Místek), Jaroslav Vanda (Košice), Zuzana Vlášková (Náchod), Jaromír Vrána
(Havlíčkův Brod)
1988/89
G4 – třídní učitelka RŮŽENA RALIŠOVÁ
maturanti: Anna Bodnárová (Trebišov), Jan Gallas (Gottwaldov), Michaela Holasová
(Praha), Barbora Kohoutová (Praha), David Kozák (Praha), Ilona Krátká (Praha),
Šárka Kuchnová (Česká Lípa), Šárka Loníčková (Olomouc), Robert Míšek (Praha),
Timea Vidová (Dunajská Streda), Pavlína Žáčková (Litoměřice)
1989/90
G4 – třídní učitelka LIBUŠE BERANOVÁ
maturanti: Petra Cichrová (Praha), Ondřej Fránek (Praha), Darek Jech (Litoměřice),
Ivana Kadlčíková (Brno), Marek Procházka (Čáslav), Stanislav Semančík (Prešov),
Pavla Valníčková (Praha), Romana Zbožínková (Litovel), Petra Dušková (Písek),
Katarína Macsingová (Turnianské Podhradie)
1990/91
G4 – třídní učitelka LIBUŠE ŠMEJKALOVÁ
maturanti: Daniel Běloušek (Praha), Radek Bugyi (Ostrava), Iveta Kalužíková
(Opava), Martin Klein (Břeclav), Vlastimil Košner (Jindřichův Hradec), Miroslava
Kubanová (Přerov), Jan Kulhánek (Řevničov), Michal Šmíd (Praha), Petr Teichmann
(Praha), Kateřina Teplá (Praha), Jitka Zedníková (Olomouc), Martin Slavíček (Praha)
1991/92
G4 – třídní učitelka JANA BUŠKOVÁ
maturanti: Miroslava Beranová (Praha), Radek Cichra (Praha), Martina Černá
(Praha), Michal Dragoun (Praha), Martin Guman (Bystřice pod Pernštejnem), Petr
Hladík (Krchleby, okr. Nymburk), Daniel Huba (Brno), Petr Jílek (Týniště nad Orlicí),
Lenka Mátlová (Hrušovany u Brna), Jana Pabousková (Praha), Henryk Paluch
(Jablunkov), Renata Sirotková (Počáply), Slávka Sklenčárová (Velopolie,
okr. Humenné)
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GYMNÁZIUM PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽ V PRAZE 5, RADLICKÁ 115
1992/93
G4 – třídní profesorka RŮŽENA RALIŠOVÁ
maturanti: Petr Jánský (České Budějovice), Michaela Klorová (Havířov), Jana
Lusková (Rychtářov, okr. Vyškov), Marek Macháček (Knínice u Boskovic), Miroslav
Marek (Praha), Zdena Prošková (Tachov), Marcela Sejáková (Ratíškovice), Jiří
Trojovský (Týniště nad Orlicí), Milan Vontorčík (Bratislava), Petra Knoblochová
(Praha)
1993/94
G4 – třídní učitelka WANDA GONZÚROVÁ
maturanti: Marcela Burganová (Lubochňa), Beáta Ďugelová (Nededza, okr. Žilina),
Kateřina Halámková (Brno), Petr Kravec (Krnov), Edita Komárková (Praha), Daniela
Marhanová (Praha), Daniela Pojslová (Dolní Němčí), Pavel Stránský (Praha),
Martina Šípová (Klášter, Hradiště nad Jizerou), Radek Šváb (Zábřeh na Moravě)
1994/95
G4 – třídní učitelka JITKA SMRŽOVÁ
maturanti: Peter Fabián (Bratislava), Jana Hatláková (Plzeň), Hanuš Karpíšek
(Praha), Pavel Marek (Praha), Aleš Mátl (Brno), Jana Moravcová (Odolená Voda),
Lenka Navrátilová (Praha), Jitka Ottová (Praha), Tereza Pechová (Praha), Tomáš
Prčík (Hodonín), Miroslava Sedláčková (Praha), Tereza Schrötterová (Praha), Daniel
Slavík (Praha), Tomáš Šmíd (Praha)
1995/96
G4 – třídní učitelka JANA BUŠKOVÁ
maturanti: Jan Hausmann (Mořina), Iveta Janošková (Praha), Marek Kuntoš (Praha),
Gabriela Menclová (Praha), Libor Novák (Praha), Jiří Hájek/Řezáč (Praha), Michal
Řezka (Brno), Markéta Slabá (Vlašim), Tomáš Slabý (Vlašim), Jan Šnyrych
(Olomouc), Urbánková Vlasta (Praha)
1996/97
G4 – třídní učitelka RŮŽENA KUBÁTOVÁ
maturanti: Barbora Babáková (Praha), Lenka Baňková (Praha), Renata Matoušková
(Horní Bříza, okr. Plzeň), Hana Míková (Cernovice, okr. Beroun), Jiří Pokorný
(Praha), Michaela Poláková (Praha), Olga Plachejdová (Praha), Kristýna Rumlová
(Kněžmost), Jiří Zelinka (Brankovice), Stanislav Slováček (Praha)
1997/98
G4 – třídní učitelka WANDA GONZÚROVÁ
maturanti: Ondřej Černý (Praha), Irena Goláňová (Praha), Marie Imlaufová (Dvůr
Králové), Jiří Jirsa (Praha), Tomáš Kuha (Praha), Jiřina Machátová (Praha), Ondřej
Pokorný (Praha), Marek Salaba (Železný Brod), Jan Lomoz (Týnec nad Vltavou)
1998/99
G4 – třídní učitelka JANA HOZOVÁ
maturanti: Jana Fialová (Žďár nad Sázavou), Jiří Kuneš (Praha), Aneta Mizerová
(Praha), Michal Řehák (Černošice), Jan Šplíchal (Praha), Kryštof Šuhajda (Praha),
Doubravka Šumanová (Praha), Markéta Švehlová (Praha)

- 59 -

2000/01
G4 – třídní učitel IVAN ANTOV
maturanti: Klára Bechová (Praha), Jiří Cechner (Praha), Jan Fecko (Mělník),
František Fontán (Praha), Jana Homolová (Plzeň), Tomáš Hromádka (Praha), Jiří
Karban (Plzeň), Věra Machátová (Praha), Denisa Táborská (Česká Lípa)
2001/02
G4 – třídní učitelka WANDA GONZÚROVÁ
maturanti: Hana Cábová (Praha), Jan Hegr (Praha), Kateřina Hudečková
(Harrachov), Huong Le Thi Thu (Praha), Jan Pavelec (Černice), Jiří Sirový (Most),
Květuše Šilhavá (Prostředkovice), Veronika Širlová (Praha), Filip Zemánek (Praha),
Jan Zikl (Praha)
2002/03
G4 – třídní učitelka JANA HOZOVÁ
maturanti: Tomáš Brandejský (Ústí nad Labem), Vladimír Dvořák (Týn nad Vltavou),
Martin Janoško (Praha), Oldřich Šmejcký (Praha)
2003/04
G4 – třídní učitelka RŮŽENA KUBÁTOVÁ
maturanti: Michal Codl (Český Krumlov), Jakub Kamberský (Praha), Jan Potůček
(Praha), Petr Schweiner (Praha), Ondřej Šulc (Nová Ves), Lenka Tománková
(Praha), Roman Trantina (Praha), Lukáš Valer (Buchlovice)
2004/05
G4 – třídní učitelka PETRA PAĎOUROVÁ
maturanti: Petr Bláha (Trmice), Vojtěch Blažek (Nová Paka), Petr Demuth (Jičín), Jiří
Fenz (Praha), Gabriela Fillerová (Praha), Ondřej Lusk (Hluboká nad Vltavou), Matěj
Velek (Praha)

GYMNÁZIUM PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PRO
ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ, PRAHA 5, RADLICKÁ 115
OBOR VZDĚLÁNÍ: GYMNÁZIUM
2005/06
G4 – třídní učitelka JANA BUŠKOVÁ
maturanti: Veronika Bulířová (Újezd nad Lesy), Marek Durila (Ústí nad Labem), Ema
Fenclová (Hrdějovice, okr. České Budějovice), Petr Kašpar (Poděbrady), Oldřich
Machát (Praha), Martin Mencák (Praha), Marcela Mezihoráková (Mladá Boleslav),
Jana Pazderová (Praha), Petra Schejbalová (Slapy nad Vltavou), Pavel Srp (Praha),
Barbora Stiborová (Praha)
2006/07
G4 – třídní učitelka JANA HOZOVÁ
maturanti: Anna Burdová (Roudnice n. L.), Krystýna Černá (Praha), Kryštof Čmehil
(Praha), Lukáš Doskočil (Choceň), Michal Filinger (Mimoň), Gabriela Lukešová
(Niřany), Romana Maláčová (Brno), Radek Pošíval (Praha), Zuzana Třeštíková
(Písek), Dominik Kubánek (Kladno), Václav Webr (Ústí nad Orlicí)
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2007/08
G4 – třídní učitelka MIROSLAVA KUČEROVÁ
maturanti: Jiří Blažek (Praha), Martin Prokleška (Praha), Petr Schnaubelt (Praha),
Eliška Šípová (Brno), Lukáš Vámoš (Kroměříž)
2008/09
G4 – třídní učitelka KLÁRA ELIÁŠKOVÁ
maturanti: Anežka Bastlová (Praha), Barbora Biháryová (Bratislava), Jana
Kněbortová (Hodkovice nad Mohelkou), Veronika Patočková (Praha), Michaela
Pechmanová (Březněves), Petr Podzemský (Praha), Mamed Talibov (Praha), Lenka
Žáková (Pardubice)
2009/10
G4 – třídní učitelka PETRA PAĎOUROVÁ
maturanti: Vít Barth, Markéta Bastlová, Tomáš Böhm, Tomáš Černý, Nikol Emrová,
David Hába, Marek Helebrant, Lukáš Hosnedl, Jiří Marek, Denisa Novotná, Lucie
Novotná
2010/11
G4 – třídní učitelka JANA HOZOVÁ
maturanti: Radek Bažant (Praha), Jiří Bidovský (Praha), Jan Böhm (Praha), Jiří
Černý (Nepomuk), Pavla Horčáková (Praha), Jaroslav Jelínek (Rumburk), Josef
Sarkány (Sedlec – Prčice), Tereza Tomanová (Pelhřimov), Kateřina Zárubová
(Trutnov)
2011/12
G4 – třídní učitelka KLÁRA ELIÁŠKOVÁ
maturanti: Pavel Dostál (Žďár nad Sázavou), Jan Fejtek (Praha), Marie Fejtková
(Praha), Jiří Hubáček (Petrovice), Anna Kaiserová (Unhošť), Jitka Kolumpková
(Praha), Kateřina Pleskačová (Svoboda nad Úpou), Anna Poláčková (Praha), Václav
Sedlák (Most), Michaela Wiosnová (Třinec)
2012/13
G4 – třídní učitelka JITKA SMRŽOVÁ
maturanti: Václav Ježek (Praha), Eva Kadlecová (Kamenice nad Lipou), Petr
Kopecký (Staré Hradiště), Simona Leipertová (Otročiněves), Marek Macák (Opava)
2013/14
G4 – třídní učitelka JANA HOZOVÁ
maturanti: Tomáš Jůza (Praha), David Krušinský (Strančice), Miloš Miškovský
(Nučice), Daniel Ondračka (Loděnice), Zdeněk Priesel (Nečtiny), Chen Song (Praha)
2014/15
G4 – třídní učitelka DAGMAR PASTUCHOVÁ
maturanti: Vojtěch Čuba (Praha), Martin Chotětický (Praha), Vojtěch Jirák (Praha),
Martin Karbulka (Praha), Barbora Špirochová (Praha)

- 61 -

2015/16
G4 – třídní učitelka KLÁRA ELIÁŠKOVÁ
maturanti: Lukáš Benčík (Praha), Judita Haráková (Tisá), Aleš Michal (Plzeň),
Zdeněk Šmejkal (Milovice), Tereza Šustáčková (Měčín)

STŘEDNÍ EKONOMICKÁ ŠKOLA V PRAZE 1, DUŠNÍ 7
(výuka v bývalém Klárově ústavu v Praze 4 – Krči, Budějovická 756/188)
1970/71
3.el – třídní učitelka HILDA KŘÍŽOVÁ
absolventi: Milan Antal (Trnava), Anna Beinhauerová (Opava), Jan Bogner
(Humenné), Ludmila Hacarová (Hrdibořice, okr. Prostějov), Eva Hřibová (Rozlovice u
Luhačovic), Jarmila Skibová (Starý Bohumín), Irena Stránská (Piletice, okr. Hradec
Králové)
1971/72
E3 – třídní učitel JOSEF OLEMR
absolventi: Josef Kovář (Vimperk), Josef Láník (Polešovice, okr. Uherské Hradiště),
Bořivoj Marek (Jihlava), Pavel Michálek (Gottwaldov)
1972/73
E3 – třídní učitelka HILDA KŘÍŽOVÁ
absolventi: Věra Lorincová (Medlov, okr. Olomouc), Miroslav Marín (Bratislava),
Bohumila Smrčková ( Moravský Krumlov), Zdeněk Žužič (Bratislava)

STŘEDNÍ EKONOMICKÁ ŠKOLA PRO MLÁDEŽ S VADAMI ZRAKU,
BUDĚJOVICKÁ 756/188, PRAHA 4 – KRČ
1973/74
E3 – třídní učitelka HILDA KŘÍŽOVÁ
absolventi: Jindřich Hegr (Opatov, okr. Svitavy), Tibor Koczkas (Zlatná na Ostrove,
okr. Komárno), Karel Kolář (Vrbice, okr. Karviná), Kamil Stejskal (Olomouc), Jiří
Uličný (Litovel)
1974/75
E3 – třídní učitelka HILDA KŘÍŽOVÁ
absolventi: Erika Balková (Pohranice, okr. Nitra), Mária Brindzáková (Piešťany), Emil
Dendis (Oravská Lesná, okr. Dolný Kubín), Jarmila Gejdošová (Báhoň,
okr. Bratislava), Anna Hankovská (Richvald, okr. Bardejov), Peter Kováčik (Luka nad
Váhom, okr. Trenčín), Pavol Ondrejička (Martin), Mária Valková (Slatvina,
okr. Spišská Nová Ves), Oľga Zborovjanová (Šarišské Sokolovce, okr. Prešov),
Stanislav Grolich (Litovel), Luboš Jakubec (Litovel), Jaroslav Karmazín (Vlkov, okr.
Žďár nad Sázavou), Josef Zbranek Gottwaldov)
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1975/76
E3 – třídní učitelka ZDENKA MOHAPLOVÁ
absolventi: Anna Birkušová (Brandýs nad Labem), Ján Bušek (Orlov, okr. Stará
Lubovňa), Jitka Ježková (Praha), Peter Kováč (Bratislava), Jiljí Mahr (Třebíč),
Zdeněk Mulač (Mýto, okr. Rokycany), Drahomíra Nemčoková (Bravarovo,
okr. Bánská Bystrica), Eva Podlešáková (Lomnice, okr. Sokolov), Vladimír Starý
(Praha), Anna Štětinová (Unín, okr. Senica), Hana Vondrová (Veselá, okr. Havlíčkův
Brod)
1976/77
E3A – třídní učitelka BLANKA MACHOVÁ
absolventi: Miroslava Čedíková (Kladno), Vlasta Dlouhá (Praha), Marie Fricová (Žďár
nad Sázavou), Marcela Hessová (Liberec), Milan Chlebuš (Čierna Lehota,
okr. Rožňava), Jíří Kaprálek (Benešov), Josef Kořenek (Šumice, okr. Uherské
Hradiště), Milena Pimprová (Praha), Stanislav Ullman (Chotouchov, okr. Kolín)
E3B – třídní učitelka HILDA KŘÍŽOVÁ
absolventi: Jitka Jelínková (Potštejn, okr. Rychnov nad Kněžnou), Jarmila Müllerová
(Praha), Jaroslava Nováková (Poděbrady), Karel Šanda (Praha), Gabriela Tomášová
(Rožňava), Mária Tralichová (Piešťany), Josef Včelařík (Branky, okr. Vsetín), Ivana
Veselá (Praha)
1977/78
E3A – třídní učitelka JAROSLAVA HRABĚTOVÁ
absolventi: Eva Bažantová (Most), Alice Birová (Meziboří, okr. Most), Stanislav
Knopp (Horná Ždáňa, okr. Bánská Bystrica), Darina Kováčiková (Radošina,
okr. Trnava), Jana Poláková (Litovel), Anna Petrócziová (Štúrovo), Rostislav Weiss
(Přelouč)
E3B – třídní učitelka HANA KURANDOVÁ
absolventi: Vladimír Číž (Nové Sedlice, okr. Opava), Marie Grolichová (Litovel), Jiří
Hrubý (Svitákov, okr. Blansko), Dagmar Onderková (Milenov, okr. Přerov), Věra
Panochová (Beroun), Josef Paták (Litovel), Madlen Truhlářová (Praha)
1978/79
E3A – třídní učitelka ZDENKA MOHAPLOVÁ
absolventi: Jaromír Fryčák (Střelice, okr. Olomouc), Hana Hladišová (Šumperk),
Luboš Krapka (Trnava), Vladimír Mikuša (Praha), Eva Peroutková (Ústí nad Labem),
Emília Suchomelová (Košické Podhradie), Mária Vašková (Horné Ovešany,
okr. Trnava)
E3B – třídní učitelka BLANKA MACHOVÁ
absolventi: Blanka Bartošová (Kralupy nad Vltavou), Jarmila Bednaříková (Frýdek
Místek), Zdena Blahová (Praha), Petr Čermák (Třebíč), Věra Chrtková (Nová Paka),
Zdena Kurková (Krakovany, okr. Kolín)
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EKONOMICKÁ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽ V PRAZE 4–KRČI,
VÍDEŇSKÁ 756/28
1979/80
E3 – třídní učitelka HILDA KŘÍŽOVÁ
absolventi: Pavel Balák (Tišnov, okr. Brno), Dana Besedová (Batelov, okr. Jihlava),
Petr Gregor (Praha), Jiří Hadrbolec (Praha), Eva Morávková (Praha), Milan Pecho
(Lednické Rovné, okr. Povážská Bystrica), Michal Petržík (Praha), Barbora Šebová
(Praha), Jiří Uhlíř (Holice, okr. Pardubice), Jana Zajícová (Pardubice)
1980/81
E3A – třídní učitelka JAROSLAVA HRABĚTOVÁ
absolventi: Hana Brejchová (Praha), Kamil Burda (Dlhé nad Cirochom, okr.
Humenné), Lucie Čermáková (Praha), Marcela Černínová (Jilemnice, okr. Opava),
Vladimír Franc (Libochec, okr. Ústí nad Labem), Luděk Hróz (Přerov), Michal Petráž
(Česká Třebová), Ivana Urbánková (Brno)
E3B – třídní učitelka HANA KURANDOVÁ
absolventi: Lenka Dandová (Škvorec), Jan Horský (Praha), Eva Lišková (Rakovník),
Jitka Motyčáková (Mikulovice), Marie Motyčáková (Mikulovice), Ivana Poláková
(Brno), Vladimír Vodička (Děčín)

STŘEDNÍ EKONOMICKÁ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽ V PRAZE 4,
VÍDEŇSKÁ 756/28
1982/83
E5 – třídní učitelka JAROSLAVA HRABĚTOVÁ
maturanti: Dana Besedová (Batelov, okr. Jihlava), Kamil Burda (Dlhé nad Cirochom,
okr. Humenné), Miroslava Čedíková (Kladno), Lucie Čermáková (Praha), Marcela
Černínová (Jilemnice, okr. Opava), Vladimír Franc (Libochec, okr. Ústí nad Labem),
Luděk Hróz (Přerov), Michal Petráž (Česká Třebová), Jiří Uhlíř (Pardubice), Ivana
Urbánková (Brno), Vladimír Vodička (Děčín)
1983/84
E5 – třídní učitelka BLANKA MACHOVÁ
maturanti: Hana Dubská (Křivoklát), Miroslav Panenka (Pchery, okr. Kladno), Zdeněk
Pícha (Jáchymov), Miroslav Svoboda (Praha), Miloš Šmíd (Praha), Jitka
Teichmannová (Mladá Boleslav), Anna Timková (Omšenice, okr. Trenčín)

STŘEDNÍ EKONOMICKÁ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽ V PRAZE 4,
VÍDEŇSKÁ 756/28
(výuka v Praze 4–Michli, Michelská 12/323)
1984/85
E5 – třídní učitelka ZDENKA MOHAPLOVÁ
maturanti: Libuše Bartošová (Ústí nad Labem), Pavel Bílý (České Budějovice), Jitka
Houžvičková (Litoměřice), Jaroslav Kopal (Dolní Smržovka, okr. Jablonec nad
Nisou), Josef Kořenek (Otrokovice), Alena Mihulová (Brno), Irena Němečková
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(Praha), Jitka Paříková (Praha), Věra Řezníčková (Malé Novosady, okr. Přerov),
Zdeňka Sedláčková (Štítina, okr. Opava), Ludmila Szegenyová (Kostolany pod
Tribečom, okr. Nitra)
1985/86
E5 – třídní učitelka BLANKA MACHOVÁ
maturanti: Jaroslav Bürger (Poděbrady), Jana Duchková (Točník, okr. Klatovy),
Milena Hermanová (Praha), Jitka Hořejší (Kozojovice, okr. Plzeň), Helena
Josefusová (Strakonice), Oliva Samková (Praha), Zdeňka Škardová (Praha), Viola
Uzsáková (Stará Libava, okr. Bruntál), Jan Vrubel (Mariánské Lázně)

STŘEDNÍ EKONOMICKÁ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽ V PRAZE 4,
MICHELSKÁ 12/323
1986/87
E5 – třídní učitelky MARCELA BROŽOVÁ, MIROSLAVA WAGNEROVÁ
maturanti: Věra Běhalová (Přerov), Ludmila Blaženková (Kladno), Ivo Budil
(Vizovice), Irena Červenková (Praha), Miroslav Dunajský (Liptovská Teplička, okr.
Poprad), Alena Chylíková (Praha), Petr Kubisz (Praha), Ladislav Limberk (Javůrek,
okr. Brno), Anna Lisoňová (Nižné Repaše, okr. Spišská Nová Ves), Karel Novotný
(Divišov, okr. Benešov), Zuzana Poláková (Bratislava), Josef Puczok (Třinec), Jana
Vávrová (Praha)
1987/88
E5 – třídní učitelka PAVLA MICHLOVÁ
maturanti: Petr Hlous (Nýřany), Martin Kalman (Michalovce), Vlastimil Kudrna
(Vilémov, okr. Kutná Hora), Lenka Korandová/Lemberková (Náchod), Ludmila
Minarčíková (Kopřivnice), Romana Schneiderová (Praha), Jana Široká (Žleby),
Renata Špatzová (Praha), Milan Tkáčik (Ťahanovce, okr. Košice), Jaromír Vospěl
(Slavonice), Jiří Vrba (Praha)
1988/89
E5 – třídní učitelka BLANKA CÍSAŘOVÁ
maturanti: Erika Bursová (Zadné Hálny, okr. Bánská Bystrica), Radek Dlouhý
(Liberec), Luboš Košan (Nevolníky, okr. Plzeň), Marta Maruščáková (Ptičie, okr.
Humenné), Alena Melicharová (Praha), Aleš Moravec (Brno), Roman Otáhal (Praha),
Marek Sapák (Ochoz, okr. Brno), Renata Vítová/Kotyzová (Praha), Michal Vodrážka
(Praha)
1989/90
E5 – třídní učitelka RŮŽENA KUBÁTOVÁ
maturanti: Martin Hruška (Bratislava), Vít Janoušek (Praha), Michal Kahovec (Praha),
Tomáš Kahovec (Praha), Olga Kocanová (Mělník), Dana Kutílková (Moravany, okr.
Čáslav), Pavlína Masáková (Mnichovo Hradiště), Pavla Nyáriová (Praha), Jitka
Vlasáková (Praha), Pavel Vokoun (Praha)
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OBCHODNÍ AKADEMIE PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽ V PRAZE 4,
MICHELSKÁ 12/323
1990/91
E5 – třídní učitel LADISLAV ŠKEŘÍK
maturanti: Andrea Bartošová/Bocková (Brno), Lucie Brindlerová (Praha), Šárka
Košatková/Hrdličková (Praha), Marta Chudjaková (Cihelné, okr. Dolní
Kubín),Vladimír Kysela (Stružinec, okr. Semily), Pavel Loyda (Moravské Budějovice),
Pavel Mach (Rtyně, okr. Trutnov), Tomáš Novák (Praha), Iva Pospíšilová (Dvůr
Králové), Vojtěch Sivák (Bečov nad Teplou), Mária Štofová (Bystré, okr. Vranov nad
Toplou), Daniel Vít (Praha), Miroslava Zíková (Kocourov, okr. Klatovy)
1991/92
E5 – třídní učitelka MARCELA BROŽOVÁ
maturanti: Romana Srbová/Antošová (Neratovice), Zdeněk Čiháček (Teplice),
Roman Holík (Záluží), Miroslav Krejčí (Jiřetice), Jana Kudličková (Praha), Petr
Kudrna (Vilémov, okr. Havlíčkův Brod), Martin Motrinec (Sepekov, okr. Písek),
Tomáš Novák (České Budějovice), Vladislava Novotná (Třebíč), Antonín Stránský
(Praha), Marek Tancik (Nitra)

OBCHODNÍ AKADEMIE PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽ V PRAZE 5,
RADLICKÁ 115
1992/93
E5 – třídní učitelka Miroslava Wagnerová
maturanti: Martin Bařtipán (Krabčice, okr. Litoměřice), Tereza Broulíková (Praha),
Tomáš Gůra (Praha), Martina Koprdová (Nitra), Andrea Krajňáková (Stará Lubovňa),
Šárka Kvanková (Cheb), Peter Magdolen (Bratislava), Monika Žáčková/Rohlíčková
(Praha). Petra Slavíčková (Kostelec nad Labem), Radek Švarc (Dolní Dobrouč, okr.
Ústí nad Orlicí), Stanislav Švarc (Dolní Dobrouč), Lubomír Zahurančik (Olšavka, okr.
Spišská Nová Ves)
1993/94
E5 – třídní učitelka JANA SOBOTKOVÁ
maturanti: Radomír Brúder (Bratislava), Venuše Gůrová/Holanová (Praha), Jan
Hirsch (Praha), Renáta Klimešová (Slatiňany), Renáta Kovaříková (Hustopeče u
Brna), Dagmar Kratochvílová (Olešná, okr. Beroun), Stanislav Machyniak (Lipovec,
okr. Zvolen), Eva Mátlová (Hrušovany u Brna), Markéta Orságová (Bruntál), Hana
Osladilová (Olomouc), Pavla Richterová (Hluboká nad Vltavou)
A4 – třídní učitelka LIBUŠE BERANOVÁ
maturanti: Karla Černá (Mikulov), Věra Foltová (Hostinné, okr. Trutnov), Vlastislav
Hezoučký (Narysov, okr. Příbram), Roman Hlavsa (Kasejovice, okr. Plzeň), Dagmar
Křepelová (Zdice), Petr Novák (Praha), Lucia Petróová (Bratislava), Martin Plíštil
(Potštejn nad Orlicí), Jarmila Srncová (Plzeň), Viktor Stupka (Klenovec, okr. Poprad),
Pavel Šindelář (Novosady, okr. Kroměříž), Markéta Volavková (Mnichovo Hradiště)
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1994/95
A4 – třídní učitelka LENKA DUBSKÁ
maturanti: Michal Cigánek (Praha), Petr Fabián (Bratislava), Pavla Hrstková
(Vraňany), Marcela Jiříková (Zdíkov), Jan Klimovič (Velvary), Gabriela Koutná
(Olomouc), Vladimír Král (Český Krumlov), Petr Oberreiter (Praha), Kateřina
Štefcová (Kadaň), Kristína Ternényová (Nitra), Jana Dyková (Praha), Vladimír
Kňažko (Povážská Bystrica), Věra Novotná (Praha)
1995/96
A4 – třídní učitelka ANNA FUCHSOVÁ
maturanti: Aleš Čeněk (Mladá Vožice), Jana Hanzlíková (Ostrava), Markéta Jará
(Praha), Kamila Jindrová (Praha), Lucie Jindrová (Praha), Lucie Kýrová (Praha),
Petra Macháčková (Praha), Jaroslav Mihl (Praha), Lenka Olbertová (Oravská Lešná),
Jiří Pytlíček (Česká Třebová), Alena Švehlová (Praha), Zuzana Ouředníková (Velké
Výkleky, okr. Nymburk)
1996/97
A4a – třídní učitelka BLANKA CÍSAŘOVÁ
maturanti: Martina Hamanová (Praha), Marcela Hrušková (Praha), Tomáš Kebza
(Praha), Pavla Křivánková (Praha), Petra Kubešová (Praha), Senta Lukešová
(Praha), Tomáš Rain (Praha), Petr Staněk (Praha), Denisa Nemétová (Lány)
A4b – třídní učitel Ivan Antov
maturanti: Michal Gala (Lhota pod Lipčany, okr. Hradec Králové), Pavlína Hilbertová
(Most), Lucie Kasperová (Ústí nad Labem), Eva Oppenheimerová (Rumburk), Sabina
Rogie (Praha), Martina Višňanská (Brno), Lucie Rybářová (Karlovy Vary)
1997/98
A4 – třídní učitelka LIBUŠE BERANOVÁ
maturanti: Petr Fiala (Klatovy), Lenka Flieglová (Praha), Martina Honsová (Praha),
Jan Hudeček (Harrachov), Ladislav Kandler (Praha), Jiřina Pražáková (Praha), Petr
Řehák (Lahošť, okr. Teplice), Monika Viktoříková (Tábor), Karel Vlach (Praha),
Ondřej Závodský (Praha)
1998/99
A4a – třídní učitelka MIROSLAVA WAGNEROVÁ
maturanti: Zdeněk Barlok (Šluknov), Veronika Fiedlerová (Žižkovo Pole, okr.
Havlíčkův Brod), Stanislav Franc (Praha), Jan Horčák (Praha), Radka Chmelová
(Praha), Michal Jelínek (Praha), Tomáš Kašpar (Poděbrady), Roman Mareš
(Spořice), Olga Mařánková (Praha), Martin Procházka (Praha), Filip Šnebergr
(Praha), Michal Vítek (Praha)
A4b – třídní učitelka LENKA DUBSKÁ
maturanti: Lenka Honová (Praha), Aleš Chocholoušek (Praha), Markéta Jůnová
(Praha), Karla Kratochvílová (Praha), Eva Krommelová (Praha), Kima Lohaczová
(Praha), Veronika Petříková (Praha), Andrea Mlezivová (Stod, okr. Plzeň)
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1999/2000
A4 – třídní učitelka MIROSLAVA KUČEROVÁ
maturanti: David Berenreiter (Žatec), Bohumír Juroška (Praha), Radek Krejčí
(Rakovník), Andrea Kučerová (Uzeničky, okr. Strakonice), Eliška Maňáková (Praha),
Michal Novotný (Praha), Tomáš Pála (Praha), Hana Mádlová (Praha), Barbora
Seidlová (Kardašova Řečice), Kamila Soukupová (Praha), Lenka Potěšilová (Praha)
2000/01
A4a – třídní učitelka BLANKA CÍSAŘOVÁ
maturanti: Eva Cónová (Rakovník), Jana Čeledová (Sejcká Lhota, okr. Příbram),
Daniel Dostalík (Nýrsko), Markéta Frostová (Děčín), Vladimír Kopáček (Praha),
Marian Kubáček (Vamberk), Petr Lukavský (Praha), Martin Páv (Praha), Lukáš
Vondráček (Sedlčany)
A4b – třídní učitelka JANA SOBOTKOVÁ
maturanti: Jana Cvachová (Rudná u Prahy), Kateřina Demeterová (Praha), Jitka
Dosoudilová (Praha), Barbara Doudová (Praha), Jakub Kálal (Praha), Karel Kolář
(Strakonice), Štěpán Viktora (Praha)
2001/02
A4a – třídní učitelka JANA SOBOTKOVÁ
maturanti: Kateřina Bohunická (Davle), Milan Demeter (Praha), Jan Jung (Holýšov),
Zuzana Mádlová (Kladky), Lucie Marešová (Praha), Jiří Říha (Pardubice), Alena
Skřontová (Praha), Marek Smolík (Praha), Václav Stropnický (Písek), Michal
Šimůnek (Most), Vlastimil Toman (Praha)
A4b – třídní učitelka LIBUŠE BERANOVÁ
Hana Fiřtová (Praha), Lukáš Křivánek (Praha), Hien Le Thi Thu (Praha), Boris
Polášek (Praha), Zdeňka Rampírová (Šebířov), Miroslava Richtáriková (Plzeň), Pavel
Širl (Praha), Martin Tarčinec (Kryry), Milan Včelák (Blovice), Ondřej Vokoun (Praha)
2002/03
A4 – třídní učitelka MIROSLAVA WAGNEROVÁ
maturanti: Petr Englich (Most), Pavol Janto (Praha), Monika Jedličková (Teplice),
Michaela Kabelová (Nová Role), Tereza Najšelová (Praha), Kateřina Průšová
(Liptáň, okr. Bruntál), Radek Telvák (Praha)
2003/04
A4 – třídní učitelka MIROSLAVA KUČEROVÁ
maturanti: Michal Borek (Teplice), Lukáš Černý (Jablonec nad Nisou), Hana
Gabrišková (Tachov), Luboš Chlanda (Plíškovice, okr. Písek), Miroslav Pavlík
(Kadaň), Tomáš Pek (Most), Jan Petržílek (Praha), Jitka Ševčíková (Praha), Klára
Šubrová (Praha)
2004/05
A4 – třídní učitelka JITKA SMRŽOVÁ
maturanti: Luboš Dopita (Loket), Lucie Dvořáková (Praha), Kamil Fiala (Praha), Petra
Konfrštová (Praha), Jindřiška Princová (Choustník, okr. Tábor), Lukáš Vlček (Praha),
Jiří Zadražil (Nymburk)
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GYMNÁZIUM PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PRO
ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ, PRAHA 5, RADLICKÁ 115
OBOR VZDĚLÁNÍ: OBCHODNÍ AKADEMIE
2005/06
A4 – třídní učitelka LIBUŠE BERANOVÁ
maturanti: Miloš Balej (Zaječov, okr. Beroun), Ondřej Galocz (Praha), Alena
Helferová (Praha), Radka Hlaváčová (Praha), Leoš Chvojka (Hlinsko v Čechách),
Jiřina Mašková (Praha), Kristýna Skálová (Benešov u Prahy), Kamil Szczerba
(Praha), Jiří Šmolka (Česká Třebová), Irena Tancošová (Štětí), Michal Trantina
(Praha)
2006/07
A4 – třídní učitelka MIROSLAVA WAGNEROVÁ
maturanti: Lukáš Antal (Praha), Krystýna Bozděchová (Praha), Tomáš Franěk
(Hořice), Zuzana Holečková (Praha), Josef Říha (Klecany), Ivo Skřivánek (Týnec nad
Sázavou), Tereza Svobodová (Hradec Králové), Pavel Vocel (Praha), Anna
Vodáková (Praha)
2007/08
A4 – třídní učitel MICHAL MACHÁČ
maturanti: Veronika Bastlová (Praha), Mungunzul Bayarkhuu (Jihlava), Žaneta
Hukalová (Praha 5), Zbyněk Chatt (Lázně Kynžvart), , Tomáš Mareček (Praha),
Lenka Říhová (Beroun), Petr Sůra (Radouň), Zdeněk Štěpánek (Praha)
2008/09
A4 – třídní učitelka JITKA SMRŽOVÁ
maturanti: Veronika Borecká (Poděbrady), Anna Filipčíková (Volary), Jakub Hladík
(Praha), Hana Kolářová (Česká Kamenice), Irena Lážnovská (Žilina), Veronika
Režná (Praha), Zuzana Schindlerová (Praha), Iveta Viktorinová (Šluknov), Nikola
Vondráková (Liberec), Tomáš Vrchlavský (Cheb)
2009/10
A4 – třídní učitelka LIBUŠE BERANOVÁ
maturanti: Kateřina Bartoňová (Tábor), Michal Drobílek (Praha), Marek Henzl
(Litoměřice), Renata Sojková (Praha), Antonín Strnad a jeho Růženka (Kostelec nad
Orlicí)
2010/11
A4 – třídní učitelka MIROSLAVA WAGNEROVÁ
maturanti: Lenka Galajdová (Liberec), Martin Kikta (Praha), Karel Lana (Praha),
Rufat Talibov ( Praha), Jozef Budzák (Praha)
2011/12
A4 – třídní učitelka MIROSLAVA KUČEROVÁ
maturanti: Kateřina Boháčová (Praha), Jan Brejcha (Černošice), Lucie Horká
(Praha), Michaela Humlová (Olešná u Hořovic), Martina Merhautová (Klecany),
Václav Svoboda (Libice nad Cidlinou), Roman Štika (Všenory), Vilma Švagerová
(Praha), Lucie Zvolská (Kyselka)
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2012/13
A4 – třídní učitelka MICHAL MACHÁČ
maturanti: Jan Bošek (Plzeň), Vít Klufa (Český Krumlov), Tereza Skalická (Praha),
Vladimír Vítek (Liberec)
2013/14
A4 – třídní učitelka MIROSLAVA WAGNEROVÁ
maturanti: Aleš Bláha (Praha), Martin Fejfar (Ohnišťany)
2014/15
A4 – třídní učitelka MIROSLAVA WAGNEROVÁ
maturanti: Marek Kněbort (Křižany), Martin Kosina (Praha), Marek Pardubický
(Praha), Jan Střelec (Praha), Jakub Šindelář (Praha), Adam Šírek (Radostná pod
Kozákovem)

GYMNÁZIUM PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PRO
ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ, PRAHA 5, RADLICKÁ 115
OBOR VZDĚLÁNÍ: SOCIÁLNÍ ČINNOST
2014/15
S4 – třídní učitelka HEDVIKA HARÁKOVÁ
maturanti: Jiří Bidovský (Praha), Michal Janík (Praha), Monika Trakalová (Benešov)
2015/16
S4 – třídní učitelka MIROSLAVA KUČEROVÁ
maturanti: Josef Brůžek (Praha), Dominika Drtinová (Trutnov), Jan Janík (Praha),
Kateřina Krčková (Odolena Voda), Michaela Kulhánková (Zruč - Senec), Tereza
Lubovská (Praha), Klára Nováková (Čelákovice), Michal Přibáň (Nezvěstice), Daniel
Rohlík (Praha), Lucie Zelenková (Rakovník)

OBCHODNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽ V PRAZE 5,
RADLICKÁ 115
1993/94
O3 – třídní učitel IVAN ANTOV
absolventi: Jan Kuchna (Praha), Eva Odehnalová (Praha), Ondřej Pelcl (Litoměřice),
Sabina Rogie (Praha), Pavol Sršeň (Selce, okr. Bánská Bystrica), Lenka Svobodová
(Dolní Maxov), Monika Vakešová (Tajanov,okr.Klatovy), Martina Višňanská (Brno)
1995/96
O3 – třídní učitelka MIROSLAVA KUČEROVÁ
absolventi: Jan Beneš (Praha), Jaroslav Morávek (Osek, okr. Teplice), Michal
Novotný (Praha), Anděla Pešoutová (Praha), Barbora Seidlová (Kardašova Řečice),
Eliška Maňáková (Praha), Hana Mužíčková (Praha)
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1996/97
O3 – třídní učitelka JANA SOBOTKOVÁ
absolventi: Petr Hlaváč (Praha), Petr Korda (Praha), Vlasta Lencová (Volyně), Martin
Páv (Praha), Jiří Šebor (Děčín), František Žána (Liberec)
1997/98
O3 – třídní učitelka JITKA SMRŽOVÁ
absolventi: Hana Fiřtová (Praha), Dana Hubálková (Letohrad), Jakub Hudeček
(Praha), Jiří Löbl (Sedlčany), Boris Polášek (Praha), Radek Primák (Praha), Pavel
Širl (Praha), Jaroslav Šrůt (Milevsko, okr. Písek), Martin Tarčinec (Kryry, okr. Louny),
Žaneta Tuliová (Cheb), Veronika Turpišová (Jablonec nad Nisou)
1999/2000
O3 – třídní učitelka RŮŽENA KUBÁTOVÁ
absolventi: Daniel Hulínský (Teplice), Jan Říha (Olbramovice), Zdeňka Turková
(Praha), Martin Váňa (Podlázky,okr. Mladá Boleslav), Lucie Vejdovská (Praha), Josef
Veleba (Jindřichův Hradec), Tomáš Vondráček (Sedlčany), Josef Zeman (Praha)
2001/02
O3 – třídní učitelka LENKA DUBSKÁ
absolventi: Lucie Frömlová (Volary), Ondřej Galocz (Praha), Hana Jetelová (Praha),
Ramon Kokni (Praha), Lucie Pazderová (Praha), Tomáš Škorpil (Praha), Adam
Štěpánek (Praha), Petr Vaněk (Jablonec nad Nisou), Tomáš Vrchlavský (Cheb)
2002/03
O3 – třídní učitelka HANA LEJSKEOVÁ
absolventi: Klára Benešová (Turnov), Žaneta Dvořáková (Hořice v Podkrkonoší),
Tomáš Hrma (Praha), Jan Říman (Horní Planá), David Šimek (Plzeň), Anna
Vodáková (Praha)
2003/04
O3 – třídní učitel MICHAL MACHÁČ
absolventi: Nela Hrušková (Praha), Josef Kotál (Praha), Michal Míka (Praha), Milan
Míka (Praha), Lucie Telváková (Praha), Viktorie Vrátilová (Praha), David Zapletal
(Praha)
2004/05
O3 – třídní učitelka JANA SOBOTKOVÁ
absolventi: Lucie Bibrlová (Praha), Veronika Borecká (Praha), Jana Božovská (Dolní
Bukovsko), Drahomíra Čadilová (Velká Bukovina, okr. Děčín), Anna Filipčíková
(Volary), Ondřej Houlík (Praha), Lukáš Hula (Jesenice), Michal Kout (Nové Sedlo,
okr. Louny), Lucie Ledinská (Praha), Veronika Telváková (Praha), Jakub Weis
(Říčany u Prahy)
2006/07
O3 – třídní učitelka VLASTA HORADOVÁ
absolventi: Pavla Filipová (Praha), Lenka Chomoucká (Praha), Ondřej Louda
(Pchery), Marek Rojíček (Orlová), Petra Zelenková (Praha)
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2007/08
O2 – třídní učitelka ZUZANA PETRŽILKOVÁ
absolventi: Anna Čiháková (Praha), Martin Čuba (Praha), Lucie Horká (Praha),
Michal Janík (Praha), František Kopřiva (Praha), Sandra Mistríková (Plzeň), Petr
Netík (Praha), Alice Štefanová (Nehvizdy), Roman Štika (Všenory)
2008/09
O2 – třídní učitelka JANA SOBOTKOVÁ
absolventi: Jakub Andrisák (Praha), Martin Čuba (Praha), David Gril (Praha), Radek
Halas (Klatovy), Lucie Hanušová (Sedlčany), Jan Janík (Praha), Tomáš Jaroš
(Mimoň), Jakub Klouda (Praha), Michal Málek (Nový Bydžov), Filip Šiler (Liberec)
2009/10
O2 – třídní učitelka JANA NAVRÁTILOVÁ
absolventi: Martin Blahout (Praha), Lenka Březinová (Beroun), Leoš Dvořák (Praha),
Marcela Košťálová (Praha), Radek Kratochvíl (Vlašim), Radek Kříž (Lázně Kynžvart),
Michal Novotný (Benešov), Alena Polomíková (Uherské Hradiště), Jan Střelec
(Praha)
2010/11
O2 – třídní učitelka HEDVIKA HARÁKOVÁ
absolventi: Dominika Drtinová (Trutnov), Kristýna Nedbalová (Plzeň),
Klára Nováková (Čelákovice), Jiří Piskáček (Praha), Ladislav Šimral (Pěnčín),
Jakub Šindelář (Praha), Monika Trakalová (Benešov)
2012/13
O2 – třídní učitelka ZUZANA PETRŽILKOVÁ
absolventi: Petar Bačevič (Praha), Kateřina Dřevová (Ústí nad Labem), Tereza
Klausová (Turnov), Petr Klimeš (Praha), Lukáš Matoušek (Městec Králové), Lukáš
Prášil (Praha), Leontina Vochalová (Praha), Bohuslav Zaspal (Lužná u Rakovníka)
2014/15
O2 – třídní učitelka JANA NAVRÁTILOVÁ
absolventi: Kristýna Farská (Stará Huť), Tomáš Hemer (Praha), František Kaiser
(Nezvěstice), Václav Kohout (Polepy), David Kováč (Horní Slavkov)
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Pedagogové škol 1956 - 2016

Ředitelé
1956–1986

1968–1986

(všeobecná střední škola)
Marie Šimůnková
1956–1959
Jaroslav Ryjáček
1959–1967
Otakar Bohata
1967–1969
Jarmila
1969–1971
Šípková/Rajmonová
Hana Teplá
1971–1984
Marie Schifferová

(střední ekonomická škola)
Miroslav Vosoba
1951–1981
Malý Václav
1981–1986

1984–1986

Zástupci ředitele
Vlasta Javůrková

1956–1957

Bohuslav Brož

1957–1959

Marie Šimůnková

1959–1960

Jaroslav Šmídl

1960–1961

Anna Greifová

1961–1964

Jaroslav Šmídl

1964–1970

Hana Teplá

1970–1971

Bedřiška Kašparová

1971–1976

Marie Kopáčková

1976–1982

Jana Vondrová

1982–1983

Marie Schifferová

1983–1984

Hana Kurandová

1984–1986

1986–2016
(období po spojení všeobecné a ekonomické střední školy)

Ředitelé
Eva Försterová
Marek Světlík
Eva Hadáčková
Ivan Antov

Zástupci ředitele
1986–1990
1990–1991
1991–2002
2002–dosud

Jana Sobotková
Eva Hadáčková
Libuše Šmejkalová
Lenka Balejová/Dubská
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1986–1990
1990–1991
1991–2002
2002–dosud

Pedagogové
(období po spojení všeobecné a ekonomické střední školy)
Vojtěch Bálek

1986–1990

Jitka Jansová/Smržová

1992–dosud

Libuše Beranová

1986–dosud

Irena Derbalová

1993–1996,
1997–1998

Marcela Brožová

1986–1992

Miroslava Kučerová

1993–dosud

Jana Bušková

1986–2013

Jarmila Pánková

1993–1994

Blanka Císařová

1986–2007

Jana Hozová

1994–dosud

Wanda Gonzúrová

1986–2002

Petr Černý

1995–1996

Božena Grünvaldová

1986–1987

František Kořenek

1996–1997

Eva Hadáčková

1986–2002

Vít Krajíček

1996

Dana Kracíková

1986–1991

Eva Čubáková

1998–1999

Růžena Kubátová

1986–2009,
2010–dosud

Karel Bergl

1999–2000

Eva Antošová/Mařasová

1986–1997

Marek Rojíček

1999–2001

Pavla Michlová

1986–1992
2009 (půl roku)

Klára Eliášková

2000–dosud

Zdenka Mohaplová

1986–1987

Vlasta Horadová

2000–2007

Růžena Rališová

1986–2001

Tomáš Prčík

2000
(2 měsíce)

Jana Sobotková

1986–2010

Hana Lejskeová

2001–2004

Marek Světlík

1986–1991

Michal Macháč

2001–2014

Ladislav Škeřík

1986–1992

Petra Paďourová

2001–dosud

Libuše Šmejkalová

1986–2006

Jana Havlová

2000–2001

Miroslava Wagnerová

1986–dosud

Jakub Jelínek

2001–dosud

Eva Zichová

1986–dosud

Zuzana Petržilková

2001–2002,
2005–dosud

Josef Procházka

1986–1994

Helena Tichá

2003–2005

Božena Bezděková

1987–1993

Martin Žďánský

2004–dosud

Miloslava Čelková

1987–1988

Alice Procházková

2006–2007

Břetislav Verner

1986–1988

Jana Navrátilová

2007–dosud

Lenka Balejová/Dubská

1988–dosud

Jaroslav Spurný

2007–2009

Monika Kuncová

1990–1991

Hedvika Haráková

2009–dosud

Milan Kvajsar

1990–1992

Jana Peštová

2010 (půl roku)

Jan Strašrybka

1990–1994

Dagmar Pastuchová

2011–dosud

Dagmar Prylová

1991–1992

Jana Loudová

2011–dosud

Ivan Antov

1992–dosud

Ivana Seifertová

2013–dosud

Anna Fuchsová

1992–2000
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Absolventi ze třídy

G4

Absolventi ze třídy

S4
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