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Milí čtenáři, 

od „prvního zvonění“ na střední 
škole pro zrakově postižené ve 
školním roce 1956/1957 uběhlo 
již 60 let. Byly naplněny 
událostmi, které naše ročenky 
zaznamenávají 20 let, od 
školního roku 1996/1997. 
Snažíme se zachytit atmosféru, 
učitele, žáky i příznivce školy, 
kteří ovlivňují běh školy a kteří 
jsou, jak doufáme, naší školou 
alespoň trochu obohaceni.  
A tak školním rok 2016/2017 
začal jako jedenašedesátý a 
naše ročenka je jedenadvacátou 
věrnou průvodkyní. 
Vítejte! 

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. 

  

http://goa.braillnet.cz/
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Úvodní slovo 
 

Milí čtenáři, 
 

za dobu, kdy ročenka vychází, se 
postupně ustálila tradice, že nové číslo 
se dostává veřejnosti do rukou 
u příležitosti dne otevřených dveří. 
Návštěvníci školy v tento den jsou první, 
kdo si odnáší svůj exemplář. Řada 
dalších zájemců ji dostane 
v následujícím období nebo si ji stáhne 
z internetových stránek školy 
http://goa.braillnet.cz. 

Její forma se za tu řadu let trochu 
pozměnila. Z vydání v černotisku 
a několika exemplářů v bodovém písmu 
se přešlo k elektronické podobě, kdy jen 
pro potřeby prezentace školy a milovníky 
starého formátu se tiskne několik exemplářů. 

Co se nezměnilo, je snaha předestřít před čtenáři širokou paletu 
různorodé činnosti, která se v naší škole i mimo ni odehrávala a na níž 
participovali žáci, jejich učitelé, vychovatelé a další pracovníci 
a spolupracovníci školy. Naše ročenka je rovněž poděkováním všem, 
kteří výchovné a vzdělávací aktivity žáků školy podporují. 

V roce 2016 škola slavila šedesáté výročí, které vedle dalších akcí 
připomnělo slavnostní odpoledne, konané 21. října, s bohatým kulturním 
programem, prohlídkou školy a především setkáním různých generací 
absolventů školy, jejich učitelů, vychovatelů, hostů z odborné i laické 
veřejnosti, rodičů, sponzorů a podporovatelů školy.  

Než se ponoříte do četby jednotlivých příspěvků, dovolte mi, abych Vás 
pozval na dvě atraktivní akce. Maturitní a absolventský ples, který 
tradičně připravují žáci nejvyššího ročníku za podpory učitelů, se bude 
konat v Kulturním centru Novodvorská v sobotu 24. února 2018. 
Vstupenky si můžete zakoupit u žáků třídy S4 nebo přímo na místě v den 
konání plesu.  Ve čtvrtek 22. března 2018 škola pořádá již XIV. ročník 
turnaje v goalbalu. Jste srdečně zváni. 

Naše ročenka Vám nabízí širokou škálu informací ze života školy 
počínaje adaptačním kurzem pro první ročníky, který se uskutečnil v září 
2016 ve Mšeně, a konče účastí našich žáků a jejich pedagogického 
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doprovodu na práci mezinárodní umělecké dílny, pořádané naší 
partnerskou institucí v Lublani v srpnu 2017. Pokud se Vám ročenka 
bude líbit, neváhejte a dejte ji přečíst i svým přátelům, známým či 
spolupracovníkům. 

Ivan Antov 

  

 

 

 

 ........................................... 

 Ivan Antov, ředitel školy 
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Ocenění 
 

Pražský učitel 2017 
 

V roce 2017 byla hlavním městem Praha poprvé vyhlášena anketa 

Pražský učitel, do níž byli navržení pedagogičtí pracovníci za 

významný přínos v oblasti výchovně vzdělávací. Mezi oceněnými 

byla také PhDr. Růžena Kubátová, dlouholetá učitelka naší školy.  

 

Paní Kubátová spolu s dalšími vybranými pedagogy převzala ocenění 
dne 2. června 2017 v Brožíkově síni Staroměstské radnice z rukou radní 
Hlavního města Prahy pro školství a evropské fondy paní Ing. Mgr. Ireny 
Ropkové. 

Od roku 1971, kdy paní Kubátová začala vyučovat v naší škole český 
jazyk a literaturu, vedla celé generace žáků ke kultivovanému vztahu 

k rodnému jazyku, jeho 
používání v mluvené i psané 
podobě a rovněž 
k pozitivnímu přístupu 
k četbě krásné literatury. 
Pokud si uvědomíme, že se 
jedná o žáky s těžkým 
zrakovým postižením, pak se 
nám objeví skutečný dosah 
jejího pedagogického 
přínosu. Svým náročným 
přístupem pomáhala žákům 
odstraňovat bariéru 
zrakového postižení 
a usnadňovala jim cestu 
k samostatnosti 
a nezávislosti.   

Vysoce profesionální přístup 
uplatňovala vždy při výuce 
latiny. Ve svých hodinách 
vytvářela prostor pro 
zvládnutí klasického jazyka, 
jehož znalost pak mohli 
absolventi školy využívat při 
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dalším studiu a v odborné praxi. Výuku latiny vždy pojímala tak, aby její 
znalost žákům pomáhala zvládnout studium moderních evropských 
jazyků.  

Paní Kubátová se rovněž dlouhodobě věnovala výuce výtvarné výchovy. 
Postupně vybudovala ve škole výtvarnou dílnu, která na každého, kdo do 
ní vejde, dýchne tvůrčí atmosférou, do níž se touží aktivně zapojit. Žáci 
pod jejím vedením pracovali se širokou škálou materiálů.  Jejich tvorba 
přispívala k rozvoji praktických dovedností s ohledem na potřeby jejich 
zdravotního postižení. Zároveň zjišťovali, že se mohou pokusit zvládnout 
i techniky a postupy běžné pro intaktní populaci. Výtvarná dílna je 
vskutku radostným místem školy. 

Upřímně blahopřejeme paní Kubátové k jejímu ocenění.  

Ivan Antov 

 

 

  

Paní PhDr. Růžena Kubátová (stojící sedmá zleva) 
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Světluška 
 

I naší škole svítí Světluška 

 

Světluška, projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu, již od roku 

2003 pomáhá dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením. 

I našim žákům dlouhodobě poskytuje pomoc prostřednictvím 

studijních stipendií nebo finančními příspěvky na nákup 

speciálních kompenzačních pomůcek. Světluška také podpořila 

projekty spolufinancované spolkem Viděno hmatem: studijní 

zájezd studentů do Londýna a jižní Anglie v roce 2012 a projekt 

Janua Linguarum Reserata (Brána jazyků otevřená) v roce 2016. 

Děkujeme! 

 

Pomáháme svítit… 

Koncert: Světlo pro Světlušku 

Jmenuji se Matyáš Vlk, jsem z Gymnázia a SOŠ pro zrakově postižené. 
Spolu se spolužáky Alenou Hurtovou a Danielem Přikrylem z oboru 
sociální činnosti jsme 
se zúčastnili akce 
KONCERT: SVĚTLO 
PRO SVĚTLUŠKU, 
který se vysílal živě na 
ČT1 dne 12. 10. 2016. 
Tento koncert se koná 
každý rok a letos jsme 
se na něm podíleli 
i my, studenti naší 
školy. Přípravy byly 
velmi náročné, ale my 
jsme počítali se vším 
a díky tomu jsme vše 
zvládali s naprostým 
přehledem. Každé úterý jsme intenzivně nacvičovali písničky, které pak 
zazněly v živém vysílání. Všichni jsme byli velice natěšení na generální 
zkoušku v kostele, kde jsme se setkali s Tomášem Klusem a herečkou 
Janou Strykovou. Když skončilo televizní vysílání koncertu, během 
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něhož diváci prostřednictvím mobilních telefonů finančně přispívali 
nadaci Světluška, byli jsme opravdu spokojeni. Byl to pro nás 
nezapomenutelný zážitek. 

  

Noční běh pro Světlušku 

Další akcí pořádanou 
nadačním fondem Českého 
rozhlasu, kterou jsme si 
rozhodně nemohli nechat 
ujít, byl vlastně již tradiční 
pražský Noční běh pro 
Světlušku. Na start závodu 
se postavili někteří žáci naší 
školy, stejně jako zástupci 
pedagogického sboru.  
Čelovky nasadit, připravit 
se, pozor, start! 
…a vydali jsme se do útrob 
potemnělé pražské Stromovky zdolat jednu ze dvou světelně 
vyznačených běžeckých tratí (buď 3 km, nebo 5 km). Cílovou pásku 
pomyslně proťali všichni běžci, neboť při tomto běhu samozřejmě nešlo 
o výsledný čas, ale atmosféru, zážitek a hlavně finanční výtěžek, který 
byl určen právě pro Světlušku. 

Klára Eliášková 
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Zpráva z cest 
 

Slovinsko 2017 
Mezinárodní kreativní kemp  

21. – 25. srpen 2017 
 

Naši žáci nezaháleli ani o letních prázdninách! 
Zúčastnili jsme se Mezinárodního kreativního kempu pro mládež 

se zrakovým postižením. Organizátorem již druhého ročníku 
této zajímavé akce bylo Centrum pro vzdělávání, rehabilitaci, 
inkluzi a poradenství pro nevidomé a slabozraké, Lublaň, 
Slovinsko1.  

Vzájemné partnerství našich škol 
vzešlo ze spolupráce na projektu 
multilaterálního partnerství škol 
s názvem STEP UP, financovaného 
Evropskou unií, probíhajícího v letech 
2012 – 2014. V návaznosti na tento 
projekt se žáci slovinské školy 
zúčastnili dvou ročníků Soutěže 
v psaní na klávesnici pořádané naší 
školou a 10. výročního ročníku 
goalballového turnaje O pohár ředitele 
školy v roce 2014. Ve spolupráci obou 
škol se zároveň uskutečnili dva 
tematické projektové týdny, jeden 
v Lublani a jeden v Praze.   

Tentokrát nás slovinští partneři pozvali 
na mezinárodní kemp, a tak 
v posledním týdnu měsíce srpna vyrazili naši žáci Alena Hurtová, 
Zuzana Šochmanová, Tomáš Koudelka a Matyáš Vlk v doprovodu 
sociální pracovnice školy Jany Haňové a vychovatele Michala Řezky 
vstříc novým zážitkům. 

Cílem pořádaného kempu nebylo jen seznámit žáky s různými 
technikami kreativní tvorby, ale zároveň také rozvoj komunikačních 
dovedností v anglickém jazyce, rozvoj a posílení znalostí a dovedností 

                                      
1 v originále Center IRIS, dříve známé pod názvem Zavod za slepo 

in slabovidno mladino 
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získaných v odborných předmětech a rozvoj dalších specifických 
dovedností, jako jsou prostorová orientace a sebeobsluha.   

Jana Haňová 

Z deníku účastníka  

 

Nejen po cestě do Lublaně (kterou jsme k velké radosti pana Řezky, strávili ve 
vlaku), ale po celou dobu pobytu jsme si užili spoustu zábavy.  

Den po příjezdu se konalo setkání, kde jsme se všichni navzájem seznámili 
a následně jsme byli rozděleni do pracovních týmů. Můj tým měl první den 
keramiku a pod vedením tamní paní výtvarnice se nám podařilo vyrobit 
zajímavá dílka. Po dopoledním programu jsme sezení ve škole vyměnili za 
paddleboarding na řece Ljublanica, kde jsme nakonec všichni, díky komickému 
představení jednoho ze spolužáků, skončili ve vodě. Večer nás pak paní Haňová 
vzala na prohlídku Lublaní. Ukázala nám některé stavby, které navrhl významný 
slovinský architekt Josef Plečnik, jako například Univerzitní knihovnu, Trojmostí 
nebo tržnici. 

Následující den nás čekala interaktivní návštěva šperkařství. Zkusili jsme si 
vytvořit náhrdelník a náušnice. Byla to zajímavá, ale velmi titěrná práce. 
Nakonec jsme to zvládli s přehledem. Odpoledne nás Slovinci pozvali na 
bowling a poté do výborné restaurace.  

Čtvrtý den byl připraven pro naši skupinu hudební workshop. Hráli jsme 
písničky pomocí plastových trubek. Každý v ruce držel jednu trubku o různé 
výšce a díky povelům místní paní učitelky na hudební výchovu vznikla krásná 
melodie. Odpoledne jsme připravili výstavu všech našich výrobků a u drobného 
pohoštění jsme se snažili zhodnotit uplynulý program. 

Nám všem se pobyt ve Slovinsku moc líbil a doufáme, že se budeme moci 
zúčastnit i další rok. 

Matyáš Vlk 
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Projekty 
 

Člověk, sport a příroda 
Co se děje v lidském těle při sportování? Jak sport 
ovlivňuje krajinu? Sport a genetika? Proč sportujeme? Co 
vydrží pavoučí síť? Kolik unese mravenec? Jak se 
sportuje ve vesmíru? 
 

Ve středu 29. března 2017 se na naší škole uskutečnil další projektový 
den v oblasti přírodních věd. Letošní projekt připravila třída G2 na téma 
Člověk, sport a příroda. Projekt byl určen pro studenty prvních ročníků 
(G1, A1, S1). Garanty byli pedagogové přírodních věd ve složení 
pí Jansová, Paďourová, Stuchlíková a p. Žďánský. 

Po úvodním slovu 
pí Jansové 
seznámila Lucie 
Ježková žáky se 
základy biochemie 
– s procesy, které 
probíhají v lidském 
těle při sportování. 
Pokračovat měla 
Eva Lesová, která 
se ale jako správná 
sportovkyně 
z projektu uvolnila 
a reprezentovala 

ČR v lyžování zrakově postižených v Norsku. Její prezentaci na téma 
Dopink ve sportu přednesl a doplnil spolužák Miki Kopas. Jaký má sport 
vliv na krajinu a co obnáší budování sportovních středisek, popsal velice 
podrobně Jan Dvořák. Matěj Sousedík zase vysvětlil žákům prvních 
ročníků, jak spolu souvisí sport a genetika. 

Sport ale přináší i různé úrazy. Jaké jsou nejběžnější? To všem sdělil 
Matyáš, který zároveň předvedl názornou ukázku ošetření kotníku 
a umělého dýchání. Ke sportu vedou lidi různé důvody. Lukáš Feifer nám 
vysvětlil, jaké jsou nejčastější. Jaroslav Levý porovnal rychlosti zvířat 
s rychlostmi lidí a dopravních prostředků. Navíc přidal další rekordy 
z živočišné říše (co vydrží pavoučí síť, kolik „unese“ mravenec apod.). 
Štěpán Hamsa nás seznámil se sportováním ve vesmíru (na stanici ISS) 
a aerodynamikou při výrobě karosérií a letadel. 
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Prezentace byla zakončena křížovkou, jejíž tajenka byla heslem Emila 
Zátopka: Když nemůžeš, přidej! Studenti prvních ročníků projevili svými 
dotazy zájem o dané téma a ukázali, že je projektový den zaujal. 
Pochvalu si proto zaslouží nejen samotní aktéři, ale i studenti prvních 
ročníků. 

Jitka Jansová 

 

Praha  
A warm welcome to Prague. Let us be your guides on 

a wonderful tour. Explore Mozart’s beloved city of 
hundred spires! 

 

V červnu se naše třída S3 v rámci výuky anglického jazyka zúčastnila 
tradičního projektu Praha vedeného pí Petržílkovou. Každý žák si vybral 
určitou památku v Praze, ke které následně zpracoval v písemné podobě 
zjištěné informace. A pak jsme se stali turistickými průvodci! Naše 
průvodcovství začalo v dolní časti Václavského náměstí. Pak jsme 
zamířili k Prašné bráně a postupovali jsme přes Staroměstské náměstí 
k náměstí Jana Palacha. Každý student v angličtině představil příslušnou 
památku. Naši poznávací cestu jsme symbolicky zakončili na Karlově 
mostě, kde se každý dotkl sochy sv. Jana Nepomuckého s přáním, 
abychom příští rok odmaturovali. Bylo to zábavné, a přitom poučné 
dopoledne. 

Josef Zápotocký 
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Nevinný žert 
Simulované soudní jednání 

 

Již od roku 2014 probíhá na naší škole ve spolupráci s Právnickou 
fakultou UK projekt Simulované soudní jednání. Projektu se aktivně 
účastní žáci druhého ročníku sociální činnosti a čtvrtého ročníku 
obchodní akademie, kteří se seznámili se základy trestního práva 
v rámci výuky  předmětu právo.  

Námětem jednání je konkrétní - v reálném čase již vyřešený - soudní 
případ. Jeho popis 
dostanou žáci od 
studentů právnické 
fakulty. Žáci si nejdříve 
vyberou role, které budou 
v simulovaném soudním 
jednání představovat, 
a poté si vypracují postup 
jednání před soudem. 
Žáci nižších ročníků 
představují veřejnost 
účastnící se soudního 
jednání. 

Samotné simulované soudní jednání probíhá ve cvičné soudní síni na 
Právnické fakultě. “Herci“ si obléknou příslušné taláry a soudní jednání 
může začít: zahájení soudcem, přednesení obžaloby státním zástupcem, 
dokazování - výslechy obžalovaného, svědků, soudních znalců, 
závěrečné řeči a vynesení rozsudku… 

Následně průběh soudního jednání zhodnotí studenti právnické fakulty 
a účastníci se dozvědí, jak o případu rozhodl skutečný soud.  

V letošním školním roce zinscenovali žáci soudní případ Nevinný žert. 
Po nevážných chvilkách při zkoušení talárů se vžili do svých rolí a vážně 
soudili, žalovali, vyslýchali, vypovídali… 

Zajímavé setkání se soudní praxí uzavřela beseda se studenty práva 
a prohlídka monumentální auly právnické fakulty. 
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Obsazení rolí v případu Nevinný žert: 
 

 Soudce PETR KLIMEŠ 

 Státní zástupce KAROLÍNA HOUSOVÁ 

 Veronika Jánská, poškozená  MARKÉTA VÍTKOVÁ 

 Petr Kuruc, obžalovaný BOHUSLAV ZASPAL 

 Obhájce PATRIK HAUSNER 

SVĚDCI: 

 Jan Srpek KAREL MRÁČEK 

 Sabrina Malá NATÁLIE LANDOVÁ 

 Vojtěch Bacílek TOMÁŠ HEMER 

 Pavel Lesák MARTIN ZAMRAZIL 

 Petr Nezvalý PETR JIRAN 

 Alžběta Nováková MICHAELA JIROUŠKOVÁ 

 Michal Šátek FILIP SOBOLA  

 Josef Tkaloun, učitel DANIEL DYTRT 

Jana Navrátilová 

 

Terezín 
Prohlídka a workshop 

 

V roce 2016 vstoupil projekt Byli bychom další na řadě do 
předposledního roku. Tradičně ho zahájili studenti druhých a třetích 
ročníků v Památníku Terezín. V úvodní přednášce promluvil pracovník 
Památníku o diskriminaci Židů, poté studenti zhlédli film Město darované. 
V dopolední části si ještě prohlédli město s významnými objekty – 
modlitebnu z období okupace a Magdeburská kasárna. Odpolední čas 
byl věnován workshopu na téma Efekt přihlížejícího.  
Paní Petra Pěničková studenty pochválila za aktivitu a znalosti, které po 
celou dobu workshopu projevovali. Její pochvala byla upřímná, svědčí 
o tom její e-mail, který k nám do školy o pár dnů přišel. Děkujeme za něj, 
je to pro naše studenty i nás pedagogy krásné ocenění. 

 Eva Zichová 
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Společně na jeden den v Evropě 
 

Šťavnatá ochutnávka 

Kudy? Přes Polsko, Švédsko, Francii, Rakousko a nakonec 
Nizozemí… 

 

Procestovat Evropu a poznat její nejkrásnější místa včetně velkých 
evropských metropolí je jistě snem nejednoho z nás.  Je to možné 
uskutečnit za jediný den? Určitě ne… Proč si ale nezkusit v jednom dni 
„ochutnat“ alespoň ty nejšťavnatější a nejvybranější delikatesy, které 
Evropa nabízí?  

A tak se studenti třídy G2 proměnili v dobrodružné cestovatele a vydali 
se za poznáním některých evropských zemí v rámci školního projektu 
Den napříč Evropou.  

Belgie, Slovinsko, Maďarsko, Španělsko, Finsko, Norsko, Francie, 
Slovensko, Polsko, Portugalsko, Německo, Chorvatsko, Rakousko, 
Řecko … každá ze  zemí nabízí nepřeberné množství kulturních, 
geografických, turistických či společenských lákadel vhodných 
k ochutnání, takže které zvolit? Abychom předešli nedůstojnému 
licitování o konkrétní státy, jednotlivé dvojice studentů si vybrali destinaci 
náhodným losem z bohaté nabídky všech evropských zemí. Nejprve 
Polsko, pak Švédsko, Francie, Rakousko a nakonec Nizozemí – tedy 
musíte uznat, že při losování měli studenti šťastnou ruku.  

Cestovatelé se okamžitě chopili 
map, průvodců, knih, atlasů 
a jiných informačních zdrojů 
a v průběhu tří měsíců si 
připravovali prezentace daných 
států v českém, ale i v anglickém 
jazyce. Jejich úsilí vyvrcholilo při 
veřejné prezentaci, při níž mnozí 
neváhali působením na všechny 
smysly přesvědčit přítomné 
diváky, aby se právě do té „jejich 
země“ vydali za dobrodružstvím. 
Za zvuků písňových textů 
známých polských umělců či nizozemských hudebních kapel se 
rozpoutala živá diskuse o tom, kde se dá v Evropě dobře koupat, 
nakupovat, lézt po horách…jak připravit žabí stehýnka nebo jak zraje 
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kvalitní sýr. Po ochutnávce regionálních francouzských, holandských 
a švédských kulinářských specialit, kterými studenti své evropské 
cestování ukončili, možná i někteří přítomní diváci na poslední chvíli 
změnili plány na letní dovolenou. Vždyť den napříč Evropou proběhl 
v předposledním červnovém týdnu, kdy už prázdniny klepaly na dveře 
a zvaly nás nejenom k cestovatelským zážitkům!  

Společné cestování pěti evropskými zeměmi začalo v Nizozemí 
a skončilo v Rakousku. Nezdolali jsme sice úplný lán světa, ale otevřela 
se před námi bohatá mozaika evropského společenství, jehož jsme 
součástí. A to byl vlastně hlavní cíl našeho jednodenního putování!  

Klára Eliášková 
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Literární tvorba 
 

Procházka po hřbitově  
 

První hodina odbila, procházím skrz rozvrzanou rezavou bránu. Její 
stařecké sténání bouřlivě tepe do začínající noci. Rudý úplněk na 
bezmračném rouchu noci ozařuje cestu ze sivého štěrku klikatící se mezi 
žulovými náhrobky dětí, dospělých i starců. Všude je ticho. Tichou 
hřbitovní náladu ohrožují jen praskající plamínky mihotající se 
v červených a bílých náhrobních svících. Voňavý jarní lehký vzduch 
osvěžuje třešeň v panenském růžovém kroji upevněnou do ztuhlé země 
uprostřed hřbitova. Mohutný vítr vzdouvající se v občasných křečích 
a pohrávající si s drobnými lístečky tohoto starého stromu, jenž zde 
nechal vysadit můj děd, přináší s sebou mrazivý nádech smrti. Z levé 
strany vybíhá kopeček slabé zeleně oddělující od sebe hroby dětí 
a dospělých. 

Procházím skrz mohutné mohyly bohatých měšťanů z dob dávno již 
zapomenutých. Chatrná omítka dopadává těžce na mrazem rozpálenou 
zem. V místech skonu omítky jsou vidět hnědé cihly z místní mohutné, 
soukromé, avšak zadlužené cihelny. Mé kroky míří k zarostlému koutu 
hřbitova. Zde leží mrtvoly vojáků z obou světových válek, již zetlelé. 
V dálce slyším teskně a dlouze houkat sovu, která pokradmu sleduje 
atmosféru hřbitova. V houští probleskuje bíle oděná, hladká omítka další 
hrobky. Po otevření hrobky cítím puch hniloby a rozkládajícího se masa. 
Tady svou procházku končím, tady jsem doma… 

 

Lucie Ježková 

 

Krajina po dešti 
 

Vycházím ven z rodného domova na malé vesnici v moravských krajích. 
Celá příroda se probouzí po ukrutných týdenních deštích drásajících 
a hloubících mohutné díry do unavené matičky Země. Ptáčci vesele 
poletují a zpívají radostné písně povzbuzující okolní svět k životu po 
těžkém lijavci. Perly kapek se třpytí na paloučku mladých a svěžích trsů 
trav. Svým leskem lákají straku zlodějku, aby usedla na zem a hledala 
ztracené poklady světa, dávno již zapomenuté. 
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Procházím se po pěšině vedoucí od vesnice k hlubokým tmavým lesům 
obklopujícím moravskou dolinu. Po obou stranách zurčí tenké pramínky 
křišťálově čisté vody, omývající oblázky a štěrk z prašné cesty. 
Z okolních polí je slyšet chrochtání, zpívání a cvrlikání drobných 
živočichů pospíchajících pro potravu, která jim byla po tak dlouhou dobu 
odepřena. 

V dálce se po nebeské bráně klikatí poslední blesky, které krutě 
připomínají hrůzu a smrt minulého týdne, kdy mnoho zvířat přišlo o život. 
Svěží vlhký vítr však rozumí nářku stromů a žene bouři pryč, dál od 
veselého pískotu, dál od zlatých polí dozrávajícího klasu. Najednou se 
na nebi ukazuje ještě jeden přízrak. Následek bouře a deště. Jeho lesk 
se odráží od pálivého slunce a křižuje celou oblohu. Ano, to bohové 
pozemstva seslali na nás útěchu a odměnu za minulý týden, duhu. Její 
barvy vesele hrají a poskakují do zpěvu ptáčků a cvrkotu kobylek. 
Nadzemský most pomalu padá na mokrý palouček. Mám chuť na něj 
vylézt a kochat se krajinou z ptačího pohledu, ale když doběhnu 
k barevné poselkyni radosti, rozplyne se mi mezi prsty jako pára nad 
hrncem. Sýkorky a koňadry přestávají pět své ódy, vše kolem utichne, 
jen sova tesklivě houká nad tou ztrátou duhy. Slunce se truchlivě 
schovává za vrcholky moravských kopců. Nastává noc… 

Lucie Ježková 
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3,14 
 

Jak jsme 14. března slavili… 

…Den čísla Pí 
 
 

Víte, že … 

… již Archimédes vypočítal číslo   s přesností na 2 desetinná místa? 
(asi 250 let př. n. l.) 

… Ludolf van Ceulen, který „dal“ této konstantě své jméno, vypočítal  
na 35 desetinných míst? 
(počátek 17. století) 

… vítěz Olympiády duševních sportů Hitozuku Goto si zapamatoval 
nekonečné Ludolfovo číslo na 42 195 desetinných míst…? 

 

Inspirováni panem Hitoziku Goto jsme se se žáky třídy G1 pokusili najít 
cestu k jeho zapamatování…  

 

 

Ludolfovo číslo (12 desetinných míst) 

Ondřej Šnajdr 
 

Had a hádě v písku 

vyhrabali za hodinu 

lžíci, nůž, misku, 

mňamózní laskominu! 
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Víte, proč je právě 14. březen Dnem čísla ? 

Zapište si čísly: měsíc březen, den čtrnáctý… 

 

 

Ludolfovo číslo (31 desetinných míst) 

Ilona Zelenková 

 

Tak a jsem v děsné absurditě. 

Ta úděsná úloha těch počtů. 

Vymyslet Ludolfovy číslice. 

Studentka pak má tři kamarády – snad otázku tu vyřeší. 

Bože, tak těch ukrutných zas ta mrazivá představa 

čísel! 
 

Víte, jak na to? 

Počítejte písmena slov a kontrolujte: 

  = 3,1415926535897932384626433832795… 

 

Jana Hozová 
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Soutěž 
 

Jubileum soutěže v psaní na 
klávesnici pro zrakově postižené 
 

Od roku 2007 pořádá naše škola v České republice svého 
druhu jedinečnou soutěž v psaní na klávesnici pro žáky 
se zrakovým postižením základních a středních škol. 
A jak to začalo? S nápadem soutěž zorganizovat se na 
nás tehdy obrátila paní Renáta Drábová ze Státního 
těsnopisného ústavu. Vhledem k velkému zájmu z řad 
žáků jsme se zamýšleného projektu ujali a 3. listopadu 
2016 se tak uskutečnil jubilejní 10. ročník soutěže. 

 

Soutěže se pravidelně účastní žáci základních speciálních škol z Prahy 
(ZŠ J. Ježka Loretánská a ZŠ nám. Míru) a Plzně (ZŠ Lazaretní) 
a studenti speciálních středních škol zejména ekonomického zaměření, 
ale i všeobecně vzdělávacích oborů (krom naší školy také SŠ 
Kamenomlýnská v Brně, SŠ A. Klara v Praze – Krči). Soutěž ale není 

určena jen žákům speciálních 
škol. V průběhu let se nám 
zejména díky podpoře 
poskytované speciálně-
pedagogickými centry 
v mimopražských regionech 
podařilo zajistit účast několika 
žáků se zrakovým postižením 
integrovaných v hlavním 
vzdělávacím proudu. 
Výbornou spolupráci jsme 
v tomto směru navázali se 
SPC v Liberci, jehož klienti 
jezdí na soutěž pravidelně 
a pro jubilejní ročník „přivezlo“ 
vítězku v kategorii základních 

škol. A protože v některých 
ročnících soutěžili také studenti 
střední školy a odborného 

učiliště pro žáky se zrakovým postižením v Levoči a žáci střední školy 

Vítězka kategorie ZŠ Eliška Koldová 
z Liberce 
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pro zrakově postiženou mládež v Lublani, může se soutěž od roku 2009 
pyšnit přívlastkem „mezinárodní“. 

Úkolem soutěžících je desetiminutový opis soutěžního textu s cílem 
dosáhnout co nejvyšší čisté minutové rychlosti při nejnižším možném 
počtu chyb. Hlavním kritériem pro zařazení na výsledkovou listinu je 
dosažení přesnosti opisu alespoň 99,2 %. O pořadí pak rozhoduje 
dosažená rychlost psaní, která je pro žáky středních škol alespoň 
150 čistých úhozů za minutu.  

Hlavním smyslem soutěže je možnost porovnat své výkony s podobně 
postiženými spolužáky na celostátní úrovni. Důležité přitom je, že 
příležitost zažít pocit úspěchu mají všichni bez ohledu na druh a stupeň 
postižení. Proto se soutěže účastní i žáci, kteří nepatří mezi „šampiony“, 
ale prostě si chtějí jen vyzkoušet své schopnosti a prožít atmosféru 
soutěžního klání. Pro pořadatelský tým je pak největší odměnou 
přátelská atmosféra, která soutěž celá ta léta provází, nefalšovaná 
radost žáků a jejich „trenérů“ z dosažených úspěchů, vědomí užitečnosti 
našeho snažení. Věříme, že soutěž 
bude v tomto tradičním duchu 
pokračovat i v dalších letech a bude 
mít vždy dostatek zájemců.  

Soutěž po celou dobu její existence 
zaštiťuje Státní těsnopisný ústav - 
samostatný referát NÚV, konkrétně 
jeho současný vedoucí pan Vít 
Valeš, který připravuje soutěžní 
texty, dohlíží na regulérnost 
soutěže, vyhodnocuje a vyhlašuje 
výsledky. Jubilejní ročník přinesl 
mimo jiné článek, který vyšel 
v časopisu Řízení školy. Z jeho 
obsahu rádi citujeme vyznání paní 
Renáty Drábové, současné 
náměstkyně NÚV, která je vlastně 
„duchovní matkou“ soutěže. 

 

  
Vítěz kategorie SŠ Daniel Belka 
z Brna s „trenérkou“ paní 
Jitkou Smejkalovou 
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„V České republice žije zhruba 100 000 lidí se zrakovým postižením. To, 

že mohou číst a psát Braillovým písmem, nikoho nepřekvapí. Mohou na 

internet? Jak v komunikaci využívají počítač? Jak si „přečtou“ emaily? Před 

deseti lety jsem o tom - přiznám se - mnoho nevěděla. Spolupráce se střední 

školou v Radlické mě mnohé naučila. Postupně jsem se se světem lidí se 

zrakovým postižením seznámila detailně. Pochopila jsem plně to, co jsem nejdřív 

cítila spíše intuitivně: jak důležitým prostředníkem pro komunikaci s okolím pro 

ně počítač je! Byla jsem se podívat na výuku žáků, seznámila se se způsobem 

jejich práce, poznala jsem, jak funguje hlasový výstup, princip přídavné 

klávesnice (pozn.: Braillský řádek)…“ 

Renáta Drábová, časopis Řízení školy 

 

 

Soutěž v číslech 

 

 v průběhu 10 let se soutěže zúčastnilo zhruba 170 žáků se zrakovým 
postižením nebo souběžným postižením více vadami 

 za stejnou dobu bylo předáno vítězům v obou kategoriích 20 pohárů 

 ze zahraničních týmů (Slovensko, Slovinsko) se soutěže zúčastnilo 
15 středoškoláků 

 nejvíce soutěžících měla soutěž v roce 2014 – celkem 45, z toho 
současně historicky nejvíce žáků základních škol – celkem 20 

 nejlepší výsledek v kategorii ZŠ byl 292 čistých úhozů za minutu  

 nejlepší výsledek v kategorii SŠ byl 382 čistých úhozů za minutu 

 absolutní prvenství náleží Aleši Michalovi, který se soutěže zúčastnil 
celkem pětkrát, přičemž si odnesl 5 vítězných pohárů 
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A na závěr přinášíme rozhovor s absolutním vítězem  Alešem Michalem: 
 

Aleš Michal je absolventem Základní školy pro zrakově postižené v Plzni 

a Gymnázia pro zrakově postižené v Praze, v současné době studuje na Fakultě 

sociálních věd UK obor Politologie a mezinárodní vztahy. Aleš se účastnil 

soutěže celkem pětkrát, pokaždé dokázal zvítězit a patří mu dosud nejlepší 

výsledek – 382 čistých úhozů za minutu. 

Kdy jste vlastně začal soutěžit? 

Už jako žák základní školy, poprvé v 9. třídě. Paní ředitelka Iva Šmrhová 

hledala zájemce a mně psaní na klávesnici už tenkrát docela šlo, tak jsem se 

přihlásil. 

Připravoval jste se nějak na soutěž?  

Na základní škole jsme trénovali psaní na klávesnici v rámci předmětu, který se 

tuším jmenoval Práce s počítačem. Na gymnáziu jsem si pak občas zkusil cvičně 

napsat desetiminutový opis, abych věděl, jak na tom jsem. Každý den jsem ale 

psal na počítači několik hodin v rámci školní výuky, to byla moje největší 

příprava. 

Co bylo hlavní motivací k účasti na soutěži? 

Určitě hlavně zvědavost, potřeba zkusit něco nového, poměřit síly s ostatními. 

Co vám účast v soutěži především přinesla? 

Poznání, jak na tom jsem. Příjemné pocity, že mohu mít dobré výsledky i v jiné 

oblasti, než je třeba sport nebo vědomostní soutěže. 

Myslíte si, že soutěž v psaní na klávesnici může mít pro člověka se zrakovým 

postižením nějaký přínos? 

Určitě ano. Psaní na klávesnici je pro zrakově postižené hodně důležité, protože 

počítač je pro ně významnou pomůckou. Na rychlém psaní se ověřuje, jak člověk 

zvládá práci s počítačem, jak dobře ho využívá. 

Co byste závěrem soutěži popřál? 

Soutěž je dobrý nápad, a proto doufám, že bude ještě dlouho pokračovat. Je to 

zajímavá a dobrá příležitost pro studenty ukázat, co umí. 

Řízení školy, leden 2017 

(redakčně zkráceno) 

 

Mirka Wagnerová 
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Ze sportu 
 

Naši lyžníci po stopách 
Krakonoše 
aneb  

Chvála kopcům, čertovým prkýnkům i léčivým pramenům 

 

Na přelomu února a března odjela část studentů G2, S2 a S3 pod 
vedením paní Beranové na sedm dní do Janských Lázní. Butovické 
kantory posílili instruktorští externisté Honza Hruša ze SŠ a MŠ Aloyse 
Klara v Krči a fyzioterapeutka Ivana Palasová. 

Zatímco zkušenějším 
účastníkům stačila 
k osvěžení lyžařských 
dovedností jen chvilka 
za naší ubytovnou 
Duncan, začátečníkům 
se již při peripetiích se 
zapínáním zdálo, že 
ovládnout čertova 
prkýnka nebude tak 
snadné. Během 
odpoledne se ale 
všichni naučili základy 
lyžování a těšili se, že budou ve dnech následujících vylepšovat 
techniku. Běžkaři proto nenechali zapadnout stopu na okruhu za Lesním 
domem. Sjezdaři se činili, aby jim nepropadly skipasy, pod Duncanem 

a na Černé hoře. 
Chodci sestávající 
z odpočívajících lyžařů 
se též nenechali 
zahanbit. Vystoupali 
například 
k Modrokamenné 
boudě a zavítali do 
Horního Maršova 
zkontrolovat kvalitu 
místního pohostinství. 
Vojta Jirák za svým 
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vodicím lyžařem Michalem Řezkou udivoval nás i kolemjdoucí svou 
sjezdařskou nebojácností a snad stokrát provolaným „To je ale adrááák!“ 
(rozuměj adrenalin) vyjádřil největší pochvalu místním kopcům. Jedno 
odpoledne jsme zasvětili prohlídce lázeňského městečka včetně pořízení 
suvenýrů a návštěvy vynikající cukrárny (najdete naproti zamrzlé 
kolonádě). Doporučujeme také stezku za dětskou léčebnou Vesna, 
zakončenou ochutnávkou léčivého pramene, a bowlingovou halu ve 
Svobodě nad Úpou. Mistrovským kouskem některých lyžníků bylo 
bezesporu zdolání „černého úseku“ na Černé. Chodci a běžkaři si ale 
pro cestu dolů zvolili klidnější jízdu kabinkovou lanovkou. Večery 
učitelům zpříjemnili sami žáci hrou na klavír, zpíváním a originálními 
hrami, které vymysleli. Ochrannou ruku nad námi jistě držel Krakonoš za 
pomoci zdravotnice Alžběty Hrnečkové. 

 

Ze vzpomínek účastnice 

Na lyžařský kurz vzpomínám v dobrém. Ráda se dívám 

na fotografie, jak jsme se spolužáky dováděli na běžkách, 

skákali do vzduchu, nebo vzpomínám na věčné pokusy 

ukrást a schovat klukům v protějším pokoji jejich flétny. 

Určitě na něj nezapomenou ani moje otlučené a zmožené 

stehenní svaly, které při tvrdých pádech na zmrzlém 

svahu chránila pouze tenká vrstva běžeckých zateplených 

elasťáků. Jejich majitelka se totiž nikdy neponaučí. Viděli 

jste žraloka z lyžáků? Já s nimi lyžovala celé odpoledne! 

Je to opravdu zvláštní pocit poprvé v životě si stoupnout 

na sjezdky až v druhém ročníku střední školy. Do té doby 

jsem si rozuměla jen a jen s běžkami. Ale nikdy není 

pozdě, že? Naštěstí u chaty Duncan se naskytly téměř 

ideální podmínky pro první krůčky k seznámení s tímto 

sportem.  A projet horský kopec v Janských lázních na 

běžkách, to jsme taky o pár dní později vyzkoušeli. Když 

jsem volala domů, zjistila jsem, že tuhle schopnost máme 

v rodině. Táta pravidelně sjížděl na běžkách Praděd… 

Eva Lesová 

 Hedvika Haráková 
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Ze sportu 
 

Sportovní hry Emil Open Brno 
2017 
Ve dnech 7. až 11. června 2017 se v Brně konaly 6. Evropské hry 
handicapované mládeže Emil Open. Hry organizoval Nadační fond 
Emil. Naše výprava se zúčastnila plaveckých soutěží, které se 
konaly v bazénovém komplexu na Kraví hoře.  

Atmosféra her nejen motivovala účastníky ke zlepšování vlastních 
výkonů, ale především k tomu, aby se sportu věnovali aktivně navzdory 
svému postižení. Naši žáci měli možnost se setkat s vrstevníky z mnoha 
zemí. Seznámili se letmo s Brnem jako krásným městem (historické 
centrum, Špilberk ad), kulturním centrem (představení Král Ubu v divadle 
Husa na provázku s Miroslavem Donutilem v hlavní roli), ale 
i potenciálním místem studia na VŠ. 
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Jaroslav Pracna, Tomáš Kodýdek a Lukáš Feifer po ceremoniálu vyhlašování vítězů 

 

 

 

Výsledky reprezentantů školy 

Lukáš Feifer 

50 m volný způsob kategorie Masters – 1. místo 

50 m prsa kategorie Masters – 3. Místo 

Jaroslav Pracna 

50 m volný způsob kategorie Open – 2. místo 

25 m volný způsob kategorie Open – 3. Místo 

Tomáš Kodýdek 

50 m prsa kategorie Open – 5. místo 

25 m prsa kategorie Open – 6. místo 
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Perličky z lavic 
 

 
Perličkobraní  

 
aneb Speciální poznatky nejen o speciální teorii 

relativity… 
 
 

Matematika : 
 

– Nekonečno není nic. 
 

– Procenta využijeme v praxi stoprocentně! 
 

– Rovnici upravíme tak, že budeme plusovat… 
 

– Kosočtverec je čtverec postavený na špičku. 
 

– Kružnice nemá roh. 
 

Fyzika: 
 

– Člověk je krátkozraký i dlouhozraký. 
 

Speciální teorie relativity v podání studenta: 
– Kdyby moji rodiče odletěli na dovolenou k černé díře na týden, tak bych 
byl o 20 let starší. Přičemž z jejich pohledu by to byla jen chvíle, protože 
pokud by koukali z okna kosmické lodi, tak by to vypadalo, že mé pohyby 

jsou strašně pomalé. 
 

 
Jitka Jansová 
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Matematika v poezii 
a 

Poezie v matematice 
 

Jen tři slova stačila básníkům ze třídy G1 jako inspirace: 
číslo, matematika, vzoreček… 

 

Chaotická matematika 

Ondřej Šnajdr 
 

Jedno číslo, druhé číslo 
Sudé číslo, liché číslo 
Dokonce i prvočíslo 

Všude jenom číslo, číslo, číslo! 
 

Jednou, dvakrát, třikrát 
Plus a minus i krát 

To je ale zmateček! 
Pomůže nám vzoreček 

 
Sčítat, odčítat 
Násobit, dělit 
Kde je logika? 

Pomůže nám matematika! 
 

 

Život 

Katka Vodehnalová 
 

Život je jak hodina matematiky 
Sčítáš čísla, odčítáš 

Násobíš a dělíš 
Vzorečky se ti hlavou honí 

Uděláš chybu… 
Chceš se opravit, ale nemůžeš - zvoní 

 
Jana Hozová 
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Viděno hmatem 
 

Spolek Viděno hmatem 
Za poznáním v létě, v zimě, 

pěšky i mercedesem, 

hlavně sportovně a s dobrou náladou! 
 

Na víkend do Jizerských hor 

1. a 2. října 2016  

Nádherné babí léto nás zavedlo na ojedinělý „hrad a zámek v jednom“ 

ve Frýdlantu v Čechách, do Městského muzea ve frýdlantské 

novorenesanční radnici, do malých a podzimně líbezných Lázní Libverda 

a na věhlasné poutní místo - barokní chrám Navštívení Panny Marie 

v Hejnicích. 

 

Za zimními radovánkami do Kořenova 

22. – 28. února 2017 

Tradiční týden v době jarních prázdnin, tentokrát netradičně v penzionu 

U zvonku, který byl všemi účastníky vyhlášen za nejlepší zařízení svého 

druhu s vynikající kuchyní (a kuchařem). Novinkou byl celodenní pěší 

výlet do Pěnčína, kde jsme kromě kozí farmy a jejích výrobků poznali 

tradiční výrobu perlí (skleněných korálků). Erudovaný průvodce ochotně 

zapůjčil k „poznávání hmatem“ všechny nástroje, pomůcky 

a meziprodukty.  

 

Na tradiční letní cyklojízdu do Třeboně 

22. – 29. července 2017 

Přestože jsme zůstali věrni Třeboni jako místu přívětivému tandemové 

cykloturistice, některé okolnosti letošního pobytu nám přinesly zcela 

nové zážitky. Jako první jsme totiž měli možnost vyzkoušet nové, na 

míru „postavené“ tandemy zapůjčené školou, pro které se záhy ujaly 

zajímavé přezdívky. Tandem pro dvojici silných urostlých mužů se 

osvědčil jako „Černý ďábel“, zatímco dvojkolu sestrojenému pro 

elegantní jízdu dam slušelo označení „Červený Mercedes“. Nově jsme si 
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také projeli tzv. vozíčkářskou trasu, která nám učarovala svojí 

neotřelostí.  

 

Do Ostrova nad Ohří za letní turistikou a poznáváním  

14. - 19. srpna 2017 

Na sklonku letních prázdnin jsme se vypravili za památkami ostrovského 

Starého Města, na zříceninu hradu Perštejn, na zámek Klášterec nad 

Ohří, v kterém je dnes muzeem porcelánu, po kouzelné naučné stezce 

Borecké rybníky a za léčivými prameny na kolonádu Karlových Varů.  

 

Za dalšími památkami a zajímavostmi tematického cyklu 

Procházky Prahou 

Za všechny alespoň dvě nejzajímavější. Prosincovou vánoční procházku 

jsme zahájili v chrámu Panny Marie Sněžné výstavou Betlémů 

nejrůznějších velikostí a tvarů. Přes 

Havelský trh jsme došli k Tylovu 

divadlu a odtud se vydali obdivovat 

kubismus v pražské architektuře 

zastoupený fenomenálním domem 

U Černé Matky Boží. V dubnu jsme 

v rámci stále oblíbenějšího Festivalu 

Openhouse navštívili palác Lucerna 

se všemi jeho sály a kavárnou, 

podívali se na Prahu netradičně ze 

střechy nového obchodního centra 

Qadrium a paláce Metro, kde jsme si 

současně prohlédli zázemí 

supermoderního černého divadla 

Image. 
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Spolek Viděno hmatem organizačně a finančně podpořil 

tyto školní akce: 

 

 adaptační kurz studentů prvních ročníků ve Mšeně 

 jubilejní 10. ročník celostátní soutěže v psaní na klávesnici pro 

zrakově postižené 

 vánoční dílny a vánoční kulturní dopoledne 

 účast studentů 4. ročníku obchodní akademie v celostátní soutěži 

Má dáti – Dal ve Znojmě 

 lyžařský výcvikový kurz studentů druhých ročníků v Janských Lázních 

 maturitní ples školy v Kulturním centru Novodvorská 

 tradiční celorepublikový goalballový turnaj O pohár ředitele školy 

 mezipředmětový školní projekt Den napříč Evropou 

 vystoupení dramatického souboru školy na festivalu integrace Slunce 

 rozlučkové odpoledne internátu školy na konci školního roku 

 

Klára Eliášková, Michal Řezka, Mirka Wagnerová 
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Školní facebook 
 

Nabízíme komunikaci, 
sdílení, kontakty! 
 

 

 

 

 

 

 

Facebook je celosvětový internetový systém sloužící především 
k tvorbě sociálních sítí, komunikaci mezi jednotlivými uživateli, udržování 
kontaktů, sdílení fotografií a videí a také k zábavě. Patří mezi jednu 
z největších společenských sítí na světě a je přeložen do značného 
množství jazyků.  

Facebook neslouží jen ke komunikaci fyzických osob, ale může sloužit 
i k propagaci známých osobností, firem a jejich produktů i dalších 
státních či nestátních organizací a institucí. 

 

Ani my jsme nezůstali pozadu a na počátku prosince 2016 jsme 
zprovoznili facebookový profil školy.  

Rádi bychom prostřednictvím nových facebookových stránek informovali 
nejen žáky a absolventy školy, případné zájemce o studium a jejich 
rodiče, ale i širokou veřejnost o aktivitách školy, jako jsou dny otevřených 
dveří, vánoční dílny a vánoční představení, soutěže a sportovní akce 
pořádané školou,  exkurze a zájezdy, zajímavé články apod. Aktuálně 
zde najdete například fotky z adaptačního kurzu pro 
první ročníky, ze zájezdu do Londýna a jižní Anglie 
a další fotografie budou přibývat.  

Sledujte www.facebook.com/GOAPraha a mějte 
přehled o tom, co se u nás ve škole děje! 

 

         Jana Haňová  

http://www.facebook.com/GOAPraha
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Ze života naší školy 

Ze školní kroniky 

Září 
1. září, ve čtvrtek začal nový školní rok 2016/2017.  

1. – 5. září organizovala naše škola, ministerstvem stanovená jako 
spádová, konání didaktických testů a písemných prací společné části 
maturitních zkoušek. 

2. září zhlédli žáci filmové představení Náš vůdce o snadném 
podlehnutí manipulativnímu jednání. V rámci Minimálního preventivního 
programu školy p. psycholog Galvas se žáky na dané téma následně 
besedoval. 

5. – 9. září probíhala odborná praxe. Studenti třídy A4 získávali 
zkušenosti v Nakladatelství Epocha, s. r. o. (práce v e-shopu, expedice 
objednávek, aktualizace webových stránek, práce s databází ISN, práce 
s elektronickými knihami), České spořitelně, a. s. (komunikace s klienty 
v samoobslužné zóně, pomoc klientům při práci s bankomaty 
a vkladomaty), ve společnostech ESAVA, s. r. o. (administrativní 
činnosti, služební pochůzky), Reitenberger, s. r. o. (práce s účetním 
software a účetními doklady – evidence faktur, pokladní operace, 
bankovní operace, daňové doklady) a Sebel, s. r. o. (evidence faktur, 
administrativní činnosti, odeslaná a doručená pošta, kopírování, 
skenování a skartace dokumentů). Uvedeným firmám patří poděkování 
za nevšední ochotu umožnit našim žákům cennou praxi v tomto rozsahu. 

12. září proběhly ústní zkoušky společné i profilové části 
maturitních zkoušek. 

13. – 16. září strávili žáci prvních ročníků a pedagogický tým, který tvořili 
p. Antov, pí Loudová, p. Galvas a p. Řezka, ve Mšeně a jeho okolí. 
Navštívili Kokořín a zdolali Cinibulkovu naučnou stezku. Na programu 
nebyla jen turistika ale také setkání se školním psychologem, 
společenské a psychologické hry, poskytnutí informací o studijních 
oborech, institucích a službách pro zdravotně postižené občany. 

 

Říjen 
5. října proběhla regionální prezentace naší školy ve Zdicích u Berouna. 

10. října jsme se představili v Kolíně. 
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11. října navštívily třídy A3 
a G3 v doprovodu pí Zichové, 
pí Navrátilové a p. Žďánského 
Terezín v rámci dlouhodobého 
projektu Byli bychom další na 
řadě. 

12. října pomáhali naši 
žáci při celostátní sbírce Bílá 
pastelka. Vybrali 9 426,– Kč 
a podpořili tak výukové 
programy základní rehabilitace 
osob s těžkým zrakovým postižením. 

13. – 15. října se uskutečnila prezentace naší školy v Liberci. 

13. října si naši školu prohlédla skupina speciálních pedagogů 
z Turecka. 

18. – 19. října se informace o naší škole dozvídali zájemci 
v Kladně. 

21. října jsme oslavili 60. výročí založení školy. Hosté se scházeli 
od 14 hodin, v 15 hodin začal kulturní program. Bylo to příjemné 
a neformální setkání absolventů, učitelů i přátel školy. Při prohlídce školy 
i společném posezení v jídelně ve vzpomínkách převažovaly veselé 
historky. Zazněly dokonce i řecké verše a matematické vzorce, které 
z paměti absolventů nevymizely po desítky let! 

22. – 30. října se vybraná skupina našich studentů vedená 
pí Eliáškovou zúčastnila mezinárodního setkání mládeže v Anglii. 
Navštívou The New Ecless School se zapojili do programu 
organizovaného v rámci Erasmus+. 

26. a 27. října užívali žáci podzimní prázdninové dny.  

 

Listopad 
2. listopadu se žáci tříd A2, 
G2 a S2 pod vedením 
pí Jansové a pí Stuchlíkové 
vydali za čtyřnohými 
pomocníky do Jinonic zjistit, 
jak to chodí ve „škole“ 
vodicích psů. Dozvěděli se, 
nač je výcvik vodicích psů 
zaměřen a jak vypadá jejich 
závěrečná zkouška.  



 

 - 37 - 

Následně si žáci prohlédli celý areál a zájemci si vyzkoušeli projít trasu 
s vodicím psem.  

3. listopadu se v naší škole uskutečnil již desátý ročník soutěže 
v psaní na klávesnici pro zrakově postižené.  

10. listopadu proběhlo státní zjišťování výstupů vzdělávání žáků 
třetích maturitních ročníků (ČJ, AJ). 

22. listopadu se o naší speciální škole mohli dozvídat případní 
zájemci v Rakovníku. 

24. listopadu žáci tříd G1, A1 a S1 v doprovodu pana Žďánského 
a pí Hozové posílili své znalosti o výrobě zlatého moku při prohlídce 
pivovaru U Fleků. Ve starobylém pivovaru na ně dýchla i historie. 

24. – 26. listopadu jsme představili naši školu na výstavě středních 
škol Schola Pragensis v Kongresovém centru Praha.  

25. listopadu se uskutečnil Den otevřených dveří. Zájemci 
o studium mohli navštívit areál školy, školu i internát. Prohlédli si 
vybavení učeben i různé speciální pomůcky.  

 

Prosinec 
2. prosince se z iniciativy  Duhy Tangram (organizace pro volný čas dětí 
a mládeže a mezinárodní výměny mládeže) setkali naši žáci tříd A2, S2, 
S3 se svými vrstevníky z Malty. Po společné vycházce gotickou Prahou 
naši žáci přiblížili gotiku a její dobu vlastnoručními výrobky a referáty. Na 
oplátku Malťané představili přírodní krásy svého ostrova. Byla to skvělá 
příležitost konverzovat anglicky.  

5. – 16. prosince proběhla odborná praxe třídy S4. Žáci pomáhali a učili 
se v Palatě – Domově pro zrakově postižené, Dílně Eliáš, Pobytovém 
rehabilitačním 
a rekvalifikačním středisku 
Dědina, Dětském centru 
Paprsek a Dětském domově 
Unhošť. 

13. prosince se 
uskutečnilo simulované 
soudní jednání na 
Právnické fakultě UK. 
Třetího ročníku projektu se 
aktivně zúčastnily třídy S2 
a A4. Téma znělo: Nevinný 
žert. 
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 Večer toho dne 
uspořádala v hudebním 
klubu FUTURUM 
amatérská skupina FKK 
benefiční koncert Life 
rock 70. – 90. let, jehož 
výtěžek 12 680,– Kč byl 
peněžním darem naší 
škole. 

15. prosince se 
v rámci Minimálního 
preventivního programu 
setkali studenti druhých, třetích i čtvrtých ročníků G, OA, OŠ 
s psychologem školy p. Galvasem. 

21. prosince zavoněly v internátu Vánoce – byl to den vánočních 
dílen. V kuchyňce vonělo cukroví a vánoční punč, v klubovně studenti 
vyráběli svíčky a vánoční dekorace.  

22. prosince ukončilo školní kalendářní rok vánoční představení. 

Dramatický soubor školy vsadil na českou vánoční tradici – 
pohádky. Na programu byla Pohádka o dvanácti měsíčkách a Lotrando 
a Zubejda. V podání pěveckého sboru školy zaznělyJingle Bells, 
Shalom, Štěstí, zdraví, pokoj svatý a na závěr Půlnoční, kterou si 
zazpívali všichni přítomní… 

 

Leden 
16. ledna odpoledne již podruhé naše škola otevřela dveře pro veřejnost. 

31. ledna studenti obdrželi písemné hodnocení za první pololetí. 

 

Únor 
3. únor byl dnem pololetních prázdnin. 

13. února zprostředkovala organizace Duha Tangram návštěvu 
peruánských studentů. Jejich bezprostřední pěvecké a taneční 
vystoupení v internátu školy ocenilo publikum třídy G2. 

18. února se konal maturitní absolventský a imatrikulační ples naší 
školy v KC Novodvorská v Praze 4. 

23. února pokračoval projekt Byli bychom další na řadě pod 
vedením pí Zichové a pí Navrátilové. Zúčastnily se třídy A2, G2, S2, S3. 
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25. února – 4. března prožili studenti 
třídy G2, S2 a S3 lyžařský výcvikový kurz 
v Janských Lázních. 

 

Březen 
13. března – 17. března se žáci 
rozjeli na jarní prázdniny. 

27. března večer byli naši studenti 
pozváni členy Lions club Praha První na 
koncert do jazzového klubu Reduta. 
Poslechli si Základní Umělecký Big Band 
a Ladislava Zámečníka. Výtěžek koncertu 
byl věnován naší škole. 

29. března se uskutečnil projektový 
den přírodních věd. 

 

Duben 
4. dubna konali tři studenti třídy A4 písemnou zkoušku z účetnictví – 
profilovou část maturitní zkoušky.  

6. dubna pořádala naše škola již 13. ročník turnaje v goalballe 
O pohár ředitele školy. V turnaji základních škol zvítězila ZŠ Brno, 
v přátelském klání dvou středních škol se vítězem stal tým SŠ a MŠ 
Aloyse Klara, druhé místo obsadilo naše domácí družstvo GOA Praha. 

11. dubna začala společná část maturitní zkoušky písemnou prací 
z českého jazyka a literatury. 

12. dubna se uskutečnilo první kolo (první termín) přijímacích 
zkoušek na naši školu. 

20. a 21. dubna proběhla praktická část maturitní zkoušky třídy A4. 

25. dubna večer uspořádal Lions club Praha První v Domě 
U kamenného zvonu, Galerie hlavního města Prahy, benefiční kulturní 
večer. Výtvarné práce z naší dílny „luxusně“ (zaslechnuto v žákovských 
kuloárech) nabízel pan Flegl. K příjemné atmosféře přispěli členové 
našeho dramatického souboru v rolích Manon Lescaut a rytíře des 
Grieux a poté komorní sbor Oktet, který úžasně rozezněl starobylý sál 
s nevšední vyhlídkou na Staroměstské náměstí. Výtěžek dražby byl 
věnován naší škole. 
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26. dubna se třídy G1, G2 
a A1 vypravily v doprovodu 
pí Jansové a pí Stuchlíkové na 
již tradiční hmatovou výstavu 
v botanické zahradě. Tradiční 
bylo i aprílové deštivé počasí, 
a proto si procházek mezi 
venkovními expozicemi moc 
neužili. Trochu se zahřáli jen 
procházkou vinicemi sv. Kláry, 
z jejichž vrcholu se rozhlédli po 
Praze. Výstava letos byla zaměřena na motýly, různé kukly a produkty 
motýlů. Hmatem si studenti prohlédli tvary motýlích křídel a ve zvětšené 
podobě i jejich strukturu. Rovněž si mohli osahat různé druhy kukel 
a ochutnat sušené moruše. Chutí připomínaly müsli. Část expozice byla 
věnována i nepříliš oblíbeným motýlům, kteří mohou škodit ve starém 
šatníku i v kuchyni – molům.  

28. dubna třídní učitelé 
rozdali žákům maturitních 
ročníků vysvědčení za čtvrtý 
ročník. Ti uslyšeli své 
poslední školní zvonění 
a symbolicky předali svým 
mladším nástupcům vládu. 
Ke školnímu žezlu a koruně 
přidali i moudrou kaši… 

 

Květen 
 2. – 4. května bylo v naší škole obdobím pro didaktické testy 

a písemné práce společné části maturitní zkoušky. 
4. května přijala žákyně Kateřina Svobodová pozvání Gymnázia 

Arabská a stala se členkou poroty, která udělovala ceny za 3D modely 
staveb vytvořených v rámci tamějšího projektu. Vydařené modely byly 
naší škole věnovány a vystaveny v aule, kde si je mohli prohlédnout 
všichni žáci. 

11. května se naši „borci“ zúčastnili přespolního běhu zdravotně 
postižených sportovců, který zorganizovala SŠ a MŠ Aloyse Klara v Krči. 
Sportovní koučink jim poskytovaly pí Beranová a pí Paďourová, traséry 
byli pí Eliášková a p. Antov. V kategorii juniorů se nejlépe umístili 
Jaroslav Levý (2. místo) a Eva Lesová (7. místo).  
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22. – 27. května vrcholila 
příprava žáků na ústní maturitní 
zkoušku ve „svatém týdnu“. 

18. května členové 
dramatického kroužku 
reprezentovali pod vedením 
pí Eliáškové naši školu na 
Festivalu Integrace Slunce. 
Předvedli ztvárnění autorské hry 
bývalého absolventa Jána Rakytky 
Neobyčejný výlet. 

29. a 30. května proběhly ústní maturitních zkoušek tříd A4 a G4 
(součásti profilové i společné části státní maturity) a obhajob maturitních 
prací A4 (součást profilové části). 

29. května – 9. června získávali žáci třídy S3 zkušenosti na 
odborné praxi v Klokánku Hostivice (projekt Fondu ohrožených dětí), 
Palatě (Domov pro zrakově postižené), v Pobytovém rehabilitačním 
a rekvalifikačním středisku pro nevidomé Dědina, v Prosazu (služby pro 
zdravotně postižené), ve Speciální pečovatelské službě Kladno a Domě 
sociálních služeb Lukáš (středisko sociálních služeb Prahy 13). 

 

Červen 
7. – 9. června se naši sportovci vedeni p. Antovem vydali na 

sportovní hry v Brně.  

9. – 13. června zamířila třída S2 s pí Navrátilovou a pí Zichovou do 
Černého Dolu v Krkonoších. Jejich cesty vedly k prameni Labe, na Zlaté 
návrší a do muzea ve Vrchlabí. 

9. června náš školní sbor 
zazpíval své oblíbené písničky na 
Noci kostelů v Betlémské  kapli 
poblíž stanice metra Strašnická. 
Kromě lidových dvojhlasých písní 
zazněla i píseň V stínu katedrál.  

12. června se třída A2 vydala 
lodí po Vltavě do ZOO, plavbu 
zvládli s pomocí spolužáků 
i studenti na vozíku. 

13. června podnikla třída G2 s pí Eliáškovou jednodenní výlet do 
Plzně. Cílem bylo interaktivní vzdělávací centrum Techmánie. 
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14. června se uskutečnil projekt Praha. Žáci S3 se pod vedením 
pí Petržílkové proměnili v anglicky mluvící průvodce centrem Prahy. 

20. června navštívily třídy S2 a S3 Terezín v rámci projektu Byli 
bychom další na řadě. Doprovázeli je pí Zichová, Navrátilová 
a p. Žďánský. 

21. června proběhl projekt Den napříč Evropou, vedený 
realizačním týmem ve složení pí Eliášková, Haráková a pí Paďourová 

22. června se paní psycholožka Martina Hyžová sešla se studenty 
prvních, druhých a třetích ročníků v rámci Minimálního preventivního 
programu. 

27. června si žáci S1, pí Seifertová a pí Haráková prohlédli 
skanzen Botanicus v Ostré nad Labem. Obdivovali bylinkové zahrady, 
výrobu mýdel, drátkování i ražbu mincí. 

28. – 30. června proběhly volby do školské rady. 

30. červen byl posledním školním dnem školního roku 2016/2017. 

 

 Jana Hozová 

 

 

 

Ať žije školní rok 2017/2018! 
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Seznamy 
 

Žáci školy 2016/2017 
 

Gymnázium 

 

G1 – třídní učitel JAKUB JELÍNEK 

Tomáš Kodýdek, Jaroslav Pracna, Ondřej Šnajdr, Kateřina Vodehnalová, 
Ilona Zelenková 

 

G2 – třídní učitelka KLÁRA ELIÁŠKOVÁ 

Martin Čuba, Jan Dvořák, Lukáš Feifer, Štěpán Hamsa, Lucie Ježková, 
Mikuláš Kopas, Eva Lesová , Jaroslav Levý, Guillermo Moya Ramirez, 
Matěj Sousedík 

 

G4 – třídní učitelka JITKA JANSOVÁ 

Matěj Brožek, Roman Krček, Jan Matějovič, Tomáš Mysliveček, 
Alexander Savov 

 

 

 

 

Obchodní akademie 

 

A1 – třídní učitelka MIROSLAVA KUČEROVÁ 

Josef Gregor, Veronika Kobzová, David Krušinský, Kamila Špilauerová, 
Tomáš Šustr 

 

A2 – třídní učitelka MIROSLAVA WAGNEROVÁ 

Lukáš Jakub, Daniela Kempná, Martin Navrátil, Aleš Pomezný, Lukáš 
Ráž, Kateřina Svobodová, Nikola  Voňavková 

 

A4 – třídní učitelka ZUZANA PETRŽILKOVÁ 

Daniel Dytrt, Patrik Hausner, Petr Klimeš, Karel Mráček, Bohuslav 
Zaspal 
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Sociální činnost 

 

S1 – třídní učitelka IVANA SEIFERTOVÁ 

Lukáš Benčík, Alena Hurtová, Dominik Klíma, David Kováč, Daniel 
Přikryl, Zuzana Šochmanová, Jan Vích 

 

S2 – třídní učitelka JANA NAVRÁTILOVÁ 

Anna Bartáková, Kateřina Gavlasová, Tomáš Hemer, Kateřina Housová, 
Vojtěch Jirák, Petr Jiran, Michaela Jiroušková, Václav Kohout, Natálie 
Landová, Filip Sobola, Jan Střelec, Markéta Vítková, Leontina 
Vochalová, Martin Zamrazil 

 

S3 – třídní učitelka JANA HOZOVÁ 

Miluše Blumová, Petr Hudec, Tomáš Koudelka, Václav Krupka, Jan 
Pondělíček, Josef  Zápotocký 

 

S4 – třídní učitelka JANA LOUDOVÁ 

Sára Běťáková, Kristina Donéová, David Hába, Michal Stiburek, Štěpán 
Větrovec 
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Zaměstnanci školy 2016/2017 

 

 Ředitel školy 
 IVAN ANTOV dějepis, 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,  
  jazykovědní seminář, základy lingvistiky 

 HEDVIKA HARÁKOVÁ český jazyk a literatura, anglický jazyk,  
 JANA HOZOVÁ matematika, cvičení z matematiky, statistika 

 JITKA JANSOVÁ matematika, fyzika, cvičení z matematiky 

 JAKUB JELÍNEK informatika a výpočetní technika, informační 
  technologie 

 RŮŽENA KUBÁTOVÁ estetická výchova 

 MIROSLAVA KUČEROVÁ německý jazyk, pedagogika 

 JANA LOUDOVÁ učební praxe, sociální politika, sociální práce 

 JANA NAVRÁTILOVÁ obchodní korespondence, občanská nauka, 
  právo, hospodářský zeměpis, 
  ekonomika, bankovnictví a pojišťovnictví 

 PETRA PAĎOUROVÁ zeměpis, tělesná výchova 

 ZUZANA PETRŽILKOVÁ anglický jazyk 

 IVANA SEIFERTOVÁ sociální práce, sociální služby, 
  učební praxe, zdravověda 

 MIROSLAVA WAGNEROVÁ účetnictví, ekonomika podniku, 
  obchodní korespondence, učební praxe, 
  základy obchodní korespondence 
 EVA ZICHOVÁ dějepis, základy společenských věd, 
  psychologie, sociologie, občanská nauka,  

  společenskovědní seminář 

 MARTIN ŽĎÁNSKÝ chemie, informační technologie, fyzika, 
  biologie a ekologie, zbožíznalství 
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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 

 

Sociální pracovnice 

JANA LOUDOVÁ 

 

Ekonomka školy a internátu 

LEONA DEJMKOVÁ 

 

Školník školy a internátu 

JIŘÍ SOVÍČEK 
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  Absolventi ze třídy 

S4 

Absolventi ze třídy 

G4 

Absolventi ze třídy 

A4 
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