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Milí čtenáři, 

vítejte na stránkách ročenky, 
která Vás provede školním rokem 
2017/2018. 

Pokud se o naší škole chcete 
dozvědět víc nebo získat 
elektronickou verzi této ročenky, 
navštivte naše webové stránky:  

goapraha.cz/ 

Redakce 

 

Výrobky do dražby vytvořili  
studenti naší školy v hodinách  
estetické výchovy. 

  

https://goapraha.cz/
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Úvodní slovo 
 

Milí čtenáři, 
 

 
uplynulý školní rok byl opět 
naplněn bohatou činností, 
takže i tato ročenka před 
vámi rozevře širokou paletu 
článků, zpráv, přehledů 
a glos, které zajisté zaujmou, 
pobaví či jen připomenou to, 
co by mohlo být 
zapomenuto. Ve výroční 
zprávě školy rovněž 
naleznete spoustu 
užitečných dat, která ilustrují školu a její činnost. Ročenka však pro vás 
pravděpodobně bude atraktivnější, ale tento soud ponechávám na vás. 

Dovolím si jen připomenout, že škola pokračovala v soutěžích 
a projektech, které již dlouhodobě pořádá a realizuje (soutěž v psaní na 
klávesnici, literárně dramatická soutěž Butovické veršobraní, 
přírodovědný projekt i projekt Byli bychom další na řadě, goalballový 
turnaj atd.), konaly se pravidelné akce (adaptační kurz, lyžařský 
výcvikový kurz, cykloturistický a turistický kurz), ale i ty, jež se 
uskutečňují neperiodicky (zájezdy – na jihozápad Anglie a do Berlína, 
exkurze, třídní výlety). 

 Tradiční podporu škole 
poskytl Lions Club Praha 
První, Nadační fond Cesta ke 
vzdělání, ale i řada 
jednotlivců. Naši žáci byli 
mezi dobrovolníky sbírky Bílá 
pastelka, přispěli na 
Srdíčkový den, zorganizovali 
charitativní Běh pro Ivanku 
a také naše výprava na 
mezinárodních sportovních 

hrách v Brně byla velmi úspěšná. O výše zmíněných aktivitách, ale 
i mnoha dalších se dozvíte na následujících stránkách. 
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Rád bych poděkoval všem, 
kteří do ročenky přispěli, 
a také její redakci, bez níž 
bychom připomínku školního 
roku 2017–2018 v rukách 
nedrželi. Velké poděkování 
v neposlední řadě patří 
zřizovateli školy – hlavnímu 
městu Praha, jehož podpora 
umožňuje vytvářet dobré 
podmínky pro vzdělávání 
žáků se zdravotním 
postižením a osvojování dovedností pro samostatný a nezávislý život. 

 

 

 

 

 

 

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

 Ivan Antov, ředitel školy 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

 - 5 - 

Zamyšlení psychologa 
 

 

Jde o život… 
 

Středoškolské vzdělávání a hodnoty očima školního 
psychologa Zbyňka Galvase 

 

 

Mám za to, že činnost školního psychologa na střední škole má mimo 
jiné pomáhat vytvářet platformu pro osobnostní formování studentů. To 
je totiž jeden z jeho 
nezpochybnitelných úkolů. Podněcuje 
studenty, aby se nad svým 
dosavadním i budoucím životem 
zamýšleli, aby uvažovali o svých 
aktuálních i předpokládaných vztazích, 
aby bezmezně neredukovali svou 
komunikaci jen na technologickou 
a virtuální podobu, aby se naučili sami 
řídit loďku svého žití a udávat jí takový 
směr, jenž jim umožní úspěšně 
doplout.  
Naši studenti, kteří procházejí složitým 
vývojovým údobím zvaným 
adolescence, kdy hledají sami sebe, 
mají totiž jedinečnou příležitost naučit 
se reálně stávat sami sebou a utvářet 
si vědomí o tom, proč chtějí být právě 
takoví. V tomto období se tedy výrazněji ukotvuje identita, která bývá tím 
pevnější a stabilnější, čím jednoznačnější jsou hodnoty, jež onen 
dospívající nejen deklaruje, ale jimiž provází svou každodennost. To platí 
v pozitivním i negativním pojetí. A to budiž výzvou nejen pro pedagogy, 
ale rovněž pro školního psychologa.  
Znamená to "jít s kůží na trh". Jsme ochotni dát studentům nahlédnout 
do vlastní hodnotové orientace a případně jim objasnit, co pro nás naše 
hodnoty znamenají a jak konkrétně nám dotvářejí identitu? Říká se, že 
nejde-li o život, pak vlastně o nic nejde. Ale nyní jde o život našich 
studentů, o to, jak kvalitně, plnohodnotně a pravdivě jej prožijí. Jaké 
východisko budou mít k tomu, aby uspěli v náročných nebo bolestných 
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situacích, které se nevyhnou nikomu. Takže chci aspoň trochu přispět 
k jejich dobré duševní i sociální výzbroji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zbyněk Galvas, absolvent Gymnázia pro ZP v roce 1975, 
školním psychologem v naší škole od roku 2003 
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Pomoc a podpora 
 

Vzácné a užitečné setkání 
 

Očima Liona Václava Flegla: 
Zcela zaplněný koncertní sál domu U Kamenného zvonu na 
Staroměstském náměstí přinesl za středečního podvečera  
4. října v mnoha ohledech výjimečné zážitky.  

 

Benefiční představení Brundibára si nenechali ujít ani nesmírně vzácní 
hosté. Byla mezi nimi předsedkyně Terezínské iniciativy Dana Lieblová, 
dále výtvarnice Helga 
Hošková-Weissová, autorka 
mnoha desítek obrázků 
z doby terezínského ghetta, 
ale také paní Dita Krausová, 
dnes žijící v Izraeli – ta z 55 
terezínských představení 
opery odzpívala 25 repríz, 
než byla zařazena do 
osvětimského 
transportu.Potěšilo nás, že v hledišti zasedli i bývalí členové souboru: 
například paní Eva Schwarzová byla na památném zájezdu ve Velké 

Británii v roce 1946, před jedenasedmdesáti 
lety (!), Jan Vacek byl členem od roku 1950, 
někteří z „mladších“ pak měli na jevišti své 
ratolesti… V prvních řadách usedli studenti 
Gymnázia a Střední odborné školy pro zrakově 
postižené v Praze 5 - Jinonicích, jimž bude 
výtěžek z představení – více než dvanáct tisíc 
korun – sloužit k zajištění výtvarných 
a pohybových aktivit. Důstojné prostředí 
někdejšího královského paláce, snad i místa, kde 
se narodil Karel IV., tak zarámovalo veskrze 
příjemné setkání, jež beze zbytku splnilo svůj účel. 
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Zleva: Dita Krausová, Helga Hošková-Weissová, Dana Lieblová 

 

 

text a foto Václav Flegl, 
emeritní vedoucí Dismanova rozhlasového dětského sboru 

 

 

 

Kdo jsou Lioni? 

Lions Club International je největší celosvětově působící dobrovolnickou a humanitární 

asociací. Byl založen ve Spojených státech amerických. Jeho činnost začala v roce 1917. 

 

Liberty Inteligence Our Nation´s Safety = Svoboda Porozumění Bezpečí našich národů 

 

Lions Club Praha První vznikl roku 1990. Od roku 1992 se zaměřil na podporu mládeže 

se zrakovým postižením.  
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Barevně 
 

Barvy jarní zahrady 
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Poezie 
 

 

 

SLZY 
Kristýna Rejchrtová 

 

 

Každá slza - jež po tváři mi kane 

ukrývá příběhy lží neslýchané 

Každá slza - jež třpytí se mi na řasách 

mluví o bájných, temných pohádkách 

Každá slza - jež po líčkách se kutálí 

svůj příběh lží ti tiše vypráví 

Každá slza - jež lehce spadla k zemi 

se stovkami lživých slov – a sty tvářemi 

Každá slza - jež stekla mi do klína 

každý z příběhů dřív vyřčených 

 … PROKLÍNÁ 
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Pomůcky 
 

GOA ve 3D 
aneb Na cestě do prostoru 

 

Metoda trojrozměrného tisku není z technologického hlediska žádná 
novinka. I v naší škole jsme o 3D tiskárně již dlouho přemýšleli. Většinou 
ale tyto úvahy končily na problému složité tvorby 3D modelů 
a nedostatku lidských zdrojů. 

Obrat nastal v květnu 2017, kdy se na naši školu obrátila Ivana Pechová 
z Gymnázia Arabská. Na této škole probíhal první ročník soutěže 3D pro 
všechny, ve které žáci v rámci výuky tvořili modely historických či jinak 

zajímavých staveb. Jako delegátka 
a reprezentantka školy byla vyslána 
pí Eliášková, která se z této akce vrátila 
s taškami plnými vytištěných modelů. 
A právě tyto tašky, respektive modely 
v nich, rozpoutaly všeobecné 3D 
nadšení, které vedlo až k pořízení naší 
první tiskárny. Nebudu však 
předbíhat… 

Nejprve padlo rozhodnutí z míst 
nejvyšších, že bychom tiskárnu měli 
pořídit, protože 3D tisk má pro tvorbu 
haptických pomůcek velký potenciál. 

Po průzkumu trhu jsme zvolili tiskárnu 
MK2s od české firmy Průša Research. Jedná se o tiskárnu, která 
vychází z  projektu RepRap, tedy tiskárny, která se do jisté míry dokáže 
sama replikovat. Technologie tedy bohužel není tak daleko, že bychom 
zmáčkli tlačítko „tisk“ a získali druhou 3D tiskárnu, nicméně všechny 
klíčové (plastové) díly je možné na tiskárně vyrobit a alespoň 
minimalizovat nákup náhradních nebo modernizovaných dílů. Vývoj 
tiskárny totiž stále probíhá a o vylepšení tak není nouze. 

Tiskárna využívá dnes asi nejrozšířenější technologii 3D tisku FFF 
(Fused Filament Fabrication), která výsledný model vytváří po velmi 
tenkých vrstvách z nataveného plastu. Plast je vyroben jako tenká struna 
a obecně se mu říká filament. To už ale začínám zabíhat do nezáživných 
technikálií.  

Vybrali jsme tedy tiskárnu, která je relativně levná, rozšířená 
a spolehlivá. Od září 2017 jsme se s tiskárnou začali sžívat. V začátcích 
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nám velmi pomohla především Ivana Pechová, vřelé díky jí, neboť nám 
ukázala základní techniky obsluhy, software pro modelování a další 
užitečné tipy a triky. 

Pilotně jsme zkusili 3D tisk na gymnáziu v druhém a třetím ročníku. 
Výsledkem byly jednoduché, ale pěkné a praktické modely. Vytvořili jsme 
i několik funkčních haptických pomůcek pro předměty matematika 
a chemie. S žáky jsme se též účastnili workshopu zaměřeného na 3D 
tisk na Gymnáziu Arabská a měli jsme tu čest být na slavnostním 
vyhlášení výsledků druhého ročníku soutěže 3D pro všechny. 

V současné době máme 3D tiskárny dvě, obě od Průša Research.  

Máme smělé plány, ale jsme ještě na začátku, stále se učíme. Ale o tom 
je ostatně celý život. 

Jakub Jelínek 

 

 

Ukázky haptických pomůcek pro 
matematiku 

 

Logaritmické pravítko 

  

Logaritmické pravítko jako početní pomůcka již patří do bohaté 
a obdivuhodné historie matematiky. Jak je možné, že k numerickým 
výpočtům mohl sloužit „obyčejný kus plastu“? Odpověď dává jednoduchý 
model. Stačí pochopit princip logaritmické stupnice. 

(autor modelu p. Žďánský) 
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Geometrické interpretace algebraických vzorců 

„Hravé skládačky – hlavolamy“ představují vzorce (a+b)2, (a+b+c)2, 
(a+b)3, (a+b+c)3… Modely napomáhají žákům v hodinách matematiky 
k hlubšímu pochopení základních algebraických vztahů. 

Modely vzorců (a+b)2 a (a+b+c)3 předvádějí samotní autoři z řad žáků – 
Kateřina Vodehnalová a Tomáš Kodýdek. Tvorba proběhla pod vedením 
p. Jelínka v nepovinném předmětu výpočetní technika. 

  

  

  
Jana Hozová 
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Fejeton 
 

O komunikačních paradoxech 
aneb 

Neupřímnost nade vše 

Jan Dvořák 

 

Taky to znáte? Seznámíme se s někým úplně cizím, protože to je prostě 
nutné, a řeknete mu: „Rád vás poznávám.“ A to i v případě, že je to 
nějaký shnilý nepříjemný děd, který páchne po alkoholu a cigaretách, 
a rádi byste se pakovali pryč, abyste nevyklopili svůj oběd. Nejradši 
byste mu řekli: „No tfuj, to je puch. Je mi zle. Prosím, omluvte mne.“ Dál 
už věc asi rozvádět nemusím. Okolnosti nás nutí říkat slova mnohdy 
neupřímná, což se lidem s krédem „upřímnost nade vše“ asi nemusí 
úplně zamlouvat. Inu, zkrátka formality. 

Sice patří k dobrému vychování, když člověku neřekneme to, co si o něm 
myslíme, jenže to pak může vypadat i hloupě. Tak třeba potkáme 
někoho, kdo má pneumatiku jako kamion. A my tomu dotyčnému nebo 
dotyčné řekneme, že má pěknou figuru, i když bychom nejradši řekli: 
„Zdá se mi to... nebo před sebou právě vidím tři pneumatiky od kamionu 
nad sebou?“ Tady je ale na místě slušné vychování. Co kdyby ty 
pneumatiky byly ve skutečnosti svaly a vy byste se vzápětí proletěli až 
na Mars? Ale koho to zajímá, že jo? Aspoň bychom byli první lidé na 
Marsu. Pokud bychom tam ovšem přistáli vcelku. 

Žijí mezi námi takoví zvláštní lidé a tito lidé se nazývají lidmi s poruchami 
autistického spektra. A je známo, že jsou velmi upřímní, no, někdy až 
moc. To je i můj příklad. Je to už hodně dávno. Byl jsem s rodiči na 
výletě a viděl jsem prostorově objemnější paní. I ukázal jsem na ni 
prstem a zvolal: „Ta paní je ale tlustá!“ Když se mi to po letech 
připomnělo, skoro bych se propadl hanbou do země. Kdyby byla 
wrestlerka, tak bych se mohl stát po úderu její pěsti nejmladším 
kosmonautem na světě. A být v Guinessově knize! Škoda. Tak příště. 

Také jste se už setkali s tím, že se vás někdo zeptá: „Jak se máš?“, ale 
ve skutečnosti je mu to jedno. Někdy si říkám, že by vážně bylo lepší, 
aby se takto zeptal a hned vzápětí dodal: „Víš, já to jen tak řek, aby řeč 
nestála“. Taková krásná upřímnost, no ne? Odcházím z obchodu 
a řeknou mi: „Na shledanou a pěkný den!“ A to si v duchu jistě říkají: 
„Bezva. Tááák, to byl dnes asi tisícátý zákazník, konečně ho mám 
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z krku!“ Mnohdy bychom se ale pokladní, která v Kauflandu obsluhuje už 
asi stého důchodce, nemohli divit. 

Na závěr bych to asi shrnul následovně: Lidi, buďte radši neupřímní, 
pokud nechcete skončit na jednotce intenzivní péče potom, co někomu 
řeknete: „Jste nějakej černej, asi od sluníčka, že?“ Základ vždy spočívá 
v dobré výchově. Nebýt neupřímnosti, mohla by celá planeta být jedno 
velké bitevní pole. Takže míru zdar! 
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Sociální činnost na scéně 
 

Učební a odborná praxe žáků – 
budoucích pracovníků 

v sociálních službách 
 

Žáci třetího a čtvrtého ročníku (S3, S4) oboru Sociální činnost mají do 
učebního plánu zařazenu učební a odbornou praxi. Tento předmět 
navazuje na předměty sociální práce a sociální služby a je zaměřen na 
získání praktických dovedností v daném oboru. Výuka zahrnuje exkurze 
v různých typech organizací poskytujících sociální pomoc, praktické 
vyučování ve škole a souvislou dvoutýdenní praxi v zařízení sociálních 
služeb v místě školy nebo v blízkosti bydliště žáků. 

S4 ve školním roce 2017/2018 
Exkurze 

Žáci navštívili tyto organizace: 

 Tréninkovou kavárnu Jedličkova ústavu 

 Informační a poradenské středisko ÚP ČR, Praha 3  

 SONS – Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých 

(v rámci Dne otevřených dveří)  
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Praktické vyučování ve škole  

Během vyučování ve škole žáci prakticky nacvičovali administrativní 
činnosti (tvorba dokumentů, vyplňování formulářů), činnosti spojené 
s péčí o druhou osobu (podávání jídla, péče o dítě) a další činnosti 
související se sociálními službami (zvedání a přesuny klientů, 
manipulace s invalidním vozíkem, průvodcovství nevidomých). 

V prosinci 2017 se žáci účastnili prezentace VOŠ speciálně pedagogické 
a teologické JABOK, kde jim byly představeny možnosti dalšího 
vzdělávání v oboru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odborná praxe v září 2017 

Žáci praktikovali v těchto zařízeních: 

 Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Touškov 

(Plzeňský kraj) 

 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež HoPo (Praha) 

 Klokánek Hostivice (Středočeský kraj) 

 Integrační centrum Zahrada (Praha)    

 Sociálně terapeutická dílna Diakonie ČCE ČR (Praha) 

 Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko Dědina (Praha) 
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S3 ve školním roce 2017/2018 
Exkurze 

Žáci navštívili tyto organizace: 

 Dětský domov Klánovice 

 Domov Sue Ryder 

 Domov pro seniory Krč 

 Azylový dům Gloria Arcidiecézní charita Praha 

 Proxima Sociale - Klub Jedna Trojka  

 
Praktické vyučování ve škole  

Během vyučování ve škole si žáci založili žákovské portfolio, prakticky 
nacvičovali administrativní činnosti (tvorba dokumentů, vyplňování 
formulářů) a činnosti spojené s péčí o druhou osobu (péče o dítě).  

 

Odborná praxe v květnu 2018 

Žáci praktikovali v těchto zařízeních: 

 Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko Dědina (Praha) 

 Palata – Domov pro zrakově postižené (Praha) 

 Domov Laguna Psáry (Středočeský kraj) 

 Dětské centrum Paprsek, Středisko DAR (Praha) 

 Klokánek Hostivice (Středočeský kraj) 

 MŠ a ZŠ speciální Diakonie ČCE ČR (Praha) 

Ivana Seifertová 
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Mezinárodní soutěž 
 

Dějepisná soutěž studentů gymnázií 

ČR a SR 
 

Víte, co byl Alweg nebo co se skrývá pod názvem Neptun? 
Víte, kdy to bylo? 
Poznáte československé umělce, politiky nebo sportovce? 

 

Bylo to poprvé, co se žáci naší školy zúčastnili dějepisné soutěže 
pořádané Gymnáziem Cheb. Tato soutěž si během své dlouholeté 
existence získala věhlas a těší se oblibě jak v České republice, tak i na 
Slovensku. Vzhledem k velkému počtu přihlášených probíhají nejprve 
krajská kvalifikační kola a z nich ti nejlepší postupují do finále, které se 
koná v Chebu.  

Letošní XXVII. ročník se 
zaměřil na Československo 
v období let 1968–1977. 
Pražské kolo soutěže se 
uskutečnilo v Gymnáziu 
prof. Jana Patočky dne 
5. dubna 2018. Školní tým 
ve složení Jan Dvořák, 
Mikuláš Kopas a Vít Stibor 
se poctivě připravoval 
společně i individuálně, 
svými odbornými znalostmi 
při přípravě přispěly 

i pí Eva Zichová a Klára Eliášková. V silné konkurenci týmů z pražských 
gymnázií obsadilo naše družstvo skvělé druhé místo – pouhý bod za 
vítězi! 

Gratulujeme a držíme jim palce v celostátním kole, které se uskuteční 
22. listopadu 2018 v Chebu. 

Ivan Antov 
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Fejeton 
 

Lež má krátké nohy 
Lucie Ježková 

 

Už jste někdy slyšeli, jak vám vaši rodiče neodpustitelně vtloukají do 
hlavy, že lež má krátké nohy a daleko nedojde? Určitě ano. Byli jste malí 
a nedokázali jste své činy dobře zamaskovat, aby na ně nikdo nepřišel. 

Určitě si vzpomenete na chvíli, kdy vám rodiče sahali na váš droboulinký 
nosíček ve snaze zjistit, jestli ho máte dostatečně měkký, když se 
snažíte zalhat. Vaši rodiče ale udělali při výchově zásadní chybu, která je 
neodpustitelná! Nutili vás říkat pravdu pod pohrůžkou, že lež se vždycky 
prozradí. V našem životě jste se určitě setkali se situací, kdy lež byla 
nutnou záležitostí. Takže jste porušili pravidla výchovy svých rodičů!!! 

Představme si například doktora, který musí pozůstalé rodině oznámit, 
že jejich milovaný člen umřel v náručí nějaké neznámé ženy. Jak byste 
se zachovali? Přišli byste a podle lidové moudrosti natvrdo řekli, že jejich 
milovaný tatínek umřel v blízkosti své milenky? Ne!! Proboha, to by 
udělal maximálně cvok! Milovaný tatínek rodiny by odešel na boží svět 
a vy byste ho ještě před rodinou pošpinili ve snaze držet se pravdy!! Na 
otázku, byl tam s ním někdo, odpovíte, jeho milenka. 

Aha! Zde už to nejde, že? Zde už musíte zalhat, aniž byste chtěli, a proč 
hmm? Protože je to nevhodné a sobecké vůči pozůstalé rodině a jejich 
milovanému tatínkovi. Takže jak se zachováte? Zalžete. Protože jste lidi, 
kteří se pořád něčeho bojí a nedokáží říci pravdu. 

Takže co z toho plyne? Lidová moudrost je životní moudrost, ale pouze 
v případě, pokud vám někdo neumírá. 
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Z kultury 
 

Festival Integrace Slunce 

květen 2018 
 

Vystoupení dramatického kroužku očima redaktora 
časopisu ZORA Antonína Vraného 

 

Na festivalu Integrace Slunce v paláci Akropolis vystoupili také studenti 
Gymnázia pro zrakově postižené a SOŠ pro zrakově postižené. 
Dva členové souboru drží 
ve vodorovné pozici 
dlouhou tyč s neprůsvitným 
plátnem. Za ním se 
schovává jeho hlavní část, 
kterou tvoří krásný princ, 
dvě škaredé sestry, 
Popeluška, dobrá víla 
a vypravěč. Postava, která 
právě hraje, vykoukne nad 
plátno a jedním slovem či 
krátkou větou pronese svůj 
projev. A diváci v hledišti se dobře baví. Také mě hrál během jejich 
pohádky Popeluška úsměv na rtech. "Vaše hra byla přímočará, vtipná 
a určitě zaujala," zakončila uvaděčka festivalu Integrace Slunce 
vystoupení studentů.  
Pohádka však nebyla jediným počinem souboru. Na řadu přišla scénka, 
kde pacientka sedí v zubařském křesle a s otevřenými ústy 
nesrozumitelně huhlá, když odpovídá na otázky lékaře. Ten jí v tu chvíli 
rozumí. Jenže! Jakmile dokončí ošetření a ona může již artikulovat, 
nerozumí ani slovu. Studentka Ilona pak doplnila obě představení 
příjemnou recitací básně Pavola Országha Hviezdoslava Zuzanka 
Hrašková. Naučila se ji za dva dny, její procítění poté nacvičovala další 
týden.  
"Popelušku jsme nacvičovali od ledna tohoto roku,“ říká režisérka Klára 
a pokračuje: „Scénka U lékaře je v našem stálém repertoáru. 
Vystupujeme pravidelně na školních besídkách, ale hráli jsme též na 
recitační soutěži Butovické veršobraní nebo v Českém rozhlase. 
Zkoušíme každých 14 dnů v rámci našeho dramatického kroužku. 
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Většina našich her je na motivy známých scénářů. Nejraději máme 
pohádky nebo parodie. Scénář většinou dle potřeby zkrátíme, přineseme 
ho studentům k připomínkám 
a upravíme, abychom byli 
schopni ho při školní režii 
nacvičit. Hráli jsme také 
autorskou hru Jána Rakytky.  
On sám se jako autor 
hudebních textů, režisér 
a hudebník angažoval v našich 
dalších dvou představeních.“ 
Společná odpověď na otázku 
"proč hrajete divadlo" je, že jsou 
tu všichni správně trhlí. Krásný 
princ Honza k tomu uvádí: "Hrát mě baví proto, že v tu chvíli to jsem 
a zároveň nejsem já. Mohu si zkusit, jaké to je být někým jiným. Myslím, 
že role krásného prince mi byla ušita na míru." V souboru se ozve hlasitý 
smích a režisérka Klára následně dodává: "Na Vánoce hrál Honza opilce 
a šlo mu to také náramně."  
Vžití se do postavy, kterou právě hraje, baví také vypravěčku Alenu. 
"V každé roli prožívám nějakou emoci, v některé si vybíjím energii, v jiné 
zase cítím zvláštní volnost," dodává kulisák Dan a pokračuje: "Já jsem 
jen náhodou přišel do zkušebny, poslechl jsem si, co hrají, a usoudil 
jsem, že by mě to mohlo bavit. Dali mi přečíst text, pak mě pochválili 
a řekli, že bych se pro divadlo hodil."  
Škaredá sestra Kristýna chtěla hrát divadlo vždy. Když se rozkřikla 
informace o divadelním kroužku, zapojila se. Společně se škaredou 
sestrou Hanou se cítí být krásné. Že jsou škaredé si myslí jen ti ostatní. 
"Mají rády moment, kdy se odmaskují a vyjdou již jako krásné ze 
zákulisí," sděluje jejich režisérka. "Myslím, že se všichni shodneme, že 
divadlo nám dává radost. Máme ji i z potlesku publika," uzavírá 
Popeluška Lucie. 
A jakou motivaci vést studenty k divadlu mají jejich učitelky? "To se před 

studenty hůř říká. Je to ale 
úplně jednoduché. V našem 
kroužku panuje nekonfliktní 
atmosféra. Nápady studentů 
jsou pro nás inspirací 
a velkým obohacením. 
Věřím, že to funguje 
oboustranně. Lépe se tu 
poznáme, čímž má divadlo 
rovněž socializační prvek. 
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Také s paní kolegyní hrozně mládneme. Když se nám povede alternovat 
třeba roli princezen, jdu z práce domů úplně povznesená. Ještě chvilku 
při cestě domů si myslím, že jsem princezna. Je to takové dobití při té 
práci učitelky. Ta neformální setkávání dávají jiný rozměr, který člověka 
drží svěžího," uvádí Klára.   
Její kolegyně Mirka dodává: "Vidíme, řekla bych, opravdu skutečný 
viditelný nebo hmatatelný výsledek, což ve škole ne vždy funguje. Něco 
žákům vštěpujete a ne vždy, studenti, promiňte mi to, tam je ta zpětná 
vazba. V divadle se vytvoří ten konečný tvar a výsledek. Cítím 
spokojenost nad tou společnou prací. A ještě jedna věc je pro mě 
podstatná. Při takové práci poznáte studenty úplně jinak než ve školní 
lavici. Při výuce je to úplně jiný typ kontaktu. Proto si myslím, že je dobré 
tyto věci ve škole podnikat.“ 

 
Antonín Vraný, SONS ZORA Praha, 

příloha KONTAKTY, květen 2018 
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Fejeton 

Není lehké býti zubařem 
aneb Pozor! Zubař nekouše, pacient ale jo 

Ilona Zelenková 

 

Každý má nějaké povolání, které obdivuje, a věřte mi, že čím hůře 
společností chápáno jest, tím více prahneme jít právě za tím neblaze 
proslaveným vzorem. No … řekněte mi upřímně, kdo z vás by se 
v dětství nebál zubaře a jeho náčiní. Rodiče nás odmala strašili tím, že 
nebudeme-li si čistit zuby, zkazí se nám a zubařovou prací bude 
odstranit kaz velkou vrtačkou, ze které jde strach.  

Z toho hrozného zvuku máme husí kůži už v čekárně. Zalije nás pot, je 
nám na omdlení a nevíme, zda se do ordinace dostaneme ještě živí, 
nebo nás rodiče odvezou rovnou na márách. A může být ještě mnohem 
hůř. Co když nám zubař bude zoubek, který dělá neplechu, trhat těmi 
velkými kleštěmi? Přemlouvání, že to nebude bolet, mu k otevření našich 
pusinek nepomůže. Pořádně zkousneme a neotevřeme, případně si ústa 
ještě zakryjeme rukama, protože se bojíme, že poteče krve jako z vola 
nebo že nám po zubu zůstane díra jako vrata. Doktor ví, že prát se 
s námi nemá cenu, tak zkusí uplácet. Úplatky bere v dnešní době každý, 
snad by mohly zabrat, ne? Ale nabídky, že za otevření pusy dostaneme 
krásný plakát s koněm, na nás opravdu neplatí. I kdyby nám nabízel 
modré z nebe, stejnak mu pusu neukážeme, i kdyby ty naše zuby měly 
být zlaté! 

Stále se nás pokouší i za pomoci usměvavé sestřičky přesvědčovat. 
Sladkými slovy a nabídkami dárků nešetří, tak štědrý by nebyl ani 
Ježíšek o Štědrém večeru. Naše úchvatné chrupy za horu pochybných 
dárků nevyměníme!  Po mnoha marných pokusech panu doktorovi 
konečně dojdou vyjednávací síly. Sveze nás z úžasného křesla dolů, 
odloží vrtačku a další náčiní nahánějící hrůzu, aby následně řekl 
rodičům, že nás mají naučit cti a pravidlům slušného chování. Rozloučí 
se a dodá, ať příště zkusíme konkurenci.  

Spokojeni a vítězně odcházíme z ordinace a letmo zahlédneme jeho 
smutný výraz, když očima přejede zástup podobně bojovně naladěných 
dětských pacientů, kteří sedí v čekárně. V tichosti ho politujeme. Ale 
strach není jen dětská záležitost, že? I když nás toto stereotypní vidění 
zubařské profese v dospělosti opustí, když za dveřmi ordinace slyšíme 
vysoký frekvenční tón vrtačky, přeci jen se ta malá vyděšená dušička 
ozve. Nebo ne?  
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Pomáháme   
 

Běh pro Ivanku  
 

Noha nohu mine, nestačí mi dech, před očima se mi míhají 
rozmazané skvrny okolní krajiny. Tak nějak jsem se cítila, 
když jsem se startovním číslem na prsou hrdě vyběhla na 
trať kolem prokopského rybníka… 

 Kristýna Rejchrtová 

 

Rádi pomáháte lidem? Ať už lidem s nějakým handicapem nebo jen své 
kamarádce, kamarádovi, když má trable? My v naší škole ano! 

Sešla se nás taková malá 
skupina, která ráda pomáhá 
a vymýšlí různé akce, a zrodil 
se nápad: pomoci nevidomé 
holčičce Ivance z Moravy, 
která ráda sportuje. Plave, 
potápí se, věnuje se 
horolezectví, ale nemá 
dostatek potřebného 
vybavení. A tak jsme my, 
holky ze tříd G2, G3 a S1 se 

zakladatelkou Evou Lesovou, uspořádaly Charitativní běh pro Ivanku. 

Za naší školou je Prokopské údolí a v něm rybník. Vymyslely jsme, že 
okolo toho rybníka 
budeme běhat a že ti, kteří 
nemohou běžet, si to 
kolečko (asi 700 m) 
projdou. Startovné bylo 
dobrovolné a každý, kdo 
se zapojil, dostal své 
startovní číslo, které jsme 
ručně vyrobily. 
„Šli do toho“ skoro všichni 
z naší školy – učitelé, žáci, 
zapojil se i pan ředitel. 
Bylo nás asi padesát! Moc 
jsme si to užili a nejvíc 
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nakonec, kdy jsme si my, organizátorky, skočily do rybníka. To byla 
taková malá třešnička na dortu.  

Když jsme spočítaly finanční 
příspěvky, byly jsme z toho 
úplně „paf“. Získaly jsme 
5 800,- Kč! Z malé akce byl 
nejenom veliký výtěžek, ale 
navíc samé pozitivní ohlasy.  

Máme rády pohyb a bylo fajn 
něco takového zkusit. 
A třeba tím podpoříme, co 
my víme, budoucí 
paraolympioničku.  
Příští rok do toho jdeme zas! 

Hana Zachová 

 

 

Ahoj, jmenuji se Iva a narodila jsem se s oční vadou, takže nic 
nevidím. Mezi moje koníčky patří plavání. Chodím plavat do 
potapěčského klubu - mám tam svoji vlastní dráhu, ve které 
můžu plavat. Většinou uplavu 1 km (s ploutvemi nebo bez). Mám tam 
i trenérku Pavlu. Minulý týden jsme se učili potápět s potapěčským 
přístrojem. Byla jsem s Pavlou pod vodou a dýchala jsem z potapěčské 
flašky.  Bylo to super. Kdybych v tom mohla pokračovat, měla bych 
obrovskou radost... Moc vám všem děkuji!"  

Zdroj: https://www.darujme.cz/projekt/120066 

Leontinka 
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Poznáváme se 
 

Mšeno budiž pochváleno 
 

Škola pořádá adaptační kurz pro žáky 
prvního ročníku pravidelně od roku 2006. 
Čtyřdenní kurz  v mimoškolním prostředí 
je součástí školního vzdělávacího 
programu Na cestě poznání, v němž je 
uvedeno: „Adaptační kurz slouží k tomu, 
aby žáci byli pozitivně motivováni pro 
středoškolské studium, odpovědně 
k němu přistupovali a dokázali se 
samostatně vyrovnávat se studijními 
problémy; aby si dokázali vytvořit 
optimální sociální vztahy ke svým 
spolužákům a učitelům; aby si byli 
vědomi významu studia na střední škole 
pro jejich další životní uplatnění a aby se 
i přes svá postižení neustále rozvíjeli 
a kultivovali míru své samostatnosti 
a nezávislosti. Mezi základní využívané 

metody a formy patří semináře, komunikace včetně diskusních metod, 
sociálně psychologické hry, exkurze, poznávací výlety a volnočasové 
aktivity.“ Tolik strohá mluva školního dokumentu. Jaký však byl 
adaptační kurz v září 2017?  

Dne 12. září nasedla skupina osmi žáků ze tříd A1 a S1 a tří členů 
pedagogického 
doprovodu na Hlavním 
nádraží v Praze na vlak, 
přestoupila v Mladé 
Boleslavi do motoráčku 
a před polednem 
vystoupila na zastávce ve 
Mšeně, odkud je to jen 
kousíček pěšky do 
sportovního areálu. 
Stejně jako v předchozím 
roce nám zde byly 
vytvořeny optimální 
podmínky pro realizaci 
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kurzu. V klubovní místnosti se uskutečnily semináře o sociálních 
podmínkách studia a o tom, jak přistupovat ke studiu ve střední škole. 
Večer zde byly pořádány společenské hry zaměřené na rozvoj sociálních 

dovedností. V prostoru 
areálu proběhl seminář 
prostorové orientace 
a závěrečný večer 
u táboráku. 

Velkou část kurzu tvořily 
pohybové a poznávací 
aktivity. Cinibulkova 
naučná stezka provedla 
účastníky kurzu po poli, 
labyrintem skal 
i příjemnými lesními 
cestami, ze zajímavostí 
trasy mnohým zajisté 

utkvěly v paměti skalní útvary Obří hlava, Žába či Faraon. Celodenní 
výlet zavedl žáky i jejich doprovod na hrad Kokořín, při prohlídce hradu 
byl umožněn, a za to  patří velký dík paní průvodkyni, hmatový přístup 
k exponátům. Odtud pak výlet pokračoval Kokořínským dolem až 
k místní raritě – skalnímu útvaru Pokličky. Jedno odpoledne bylo 
věnováno výletu vlakem do historického města ležícího na soutoku Labe 
a Vltavy – do Mělníka. 

Páteční návrat do Prahy se uskutečnil stejně jako cesta tam – vlakem 
přes Mladou Boleslav. 
Kromě svých zavazadel 
si každý z účastníků vezl 
spoustu krásných 
zážitků. A tím 
nejcennějším bylo, jak 
prokázal i průběh 
uplynulého školního 
roku, že se žáci poznali 
navzájem  a získali 
úvodní podporu pro 
zahájení studia ve 
střední škole, a to 
v příjemném prostředí 
Mšena a jeho 
půvabného okolí.  
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Ze sportu 
 

Na zasněžených svazích hor 
17. – 24. únor 2018 

 

Na konci února odjela část studentů druhých ročníků pod vedením 
pí Beranové, Balejové, Petržilkové a p. Řezky do Albrechtic v Jizerských 
horách. Počasí přálo, a tak účastníci běhali a jezdili na lyžích do kopce 
(lanovkou) i s kopce. Někteří chodili pěšky a vyšli nahoru až na horu 
a pak zas dolů… 
Nad několika vybranými fotkami zavzpomínala Katka Vodehnalová. 
Titulky rychlostí blesku vymyslela se spolužačkou Ilonou Zelenkovou: 

Tak už jsme se zabydleli! 
Konečně nejsem nejlepší! (Katka sedí „druhá“) 

Tak už nám to jede! 
A teď si to odskáčete! 

Vzhůru k výškám! 
Horám nazdar! 
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Ze sportu 
 

Mezinárodní sportovní hry pro 
zrakově postižené Brno 
Dobrá příprava a srdnatý boj našich borců přinesly své ovoce. 
Výborné sportovní výkony předčily naše očekávání. 

 

Sportovního klání se účastnily SŠ Brno I, GOA Praha, DSOSW Wroclaw, 
SFZ Chemnitz, SŠ A. Klara Praha, IRIS Ljubljana, CSSDO Sarajevo a 
SŠ Brno II. Startovat mohli i bývalí žáci, kteří nepřekročili věkovou hranici 
23 let. Soutěžilo se v bowlingu, atletice, plavání, showdownu, goalballu 
a futsalu. 

 

Výsledky reprezentantů školy 

muži: 

 100 m  Mysliveček  B1  2. místo 

 skok daleký Mysliveček  B1  2. místo 

   Přikryl   B2  2. místo 

 vrh koulí Mysliveček  B1  2. místo 

   Přikryl   B2  3. místo 

ženy: 

 100 m  Zachová  B3+ OPEN 1. místo 

 400 m  Šochmanová  B2  2. místo 

   Zachová  B3  1. místo 

   Lesová  B3  2. místo 

   Vodehnalová  B3  3. místo 

 800 m  Lesová  B3           1. místo 

   Vodehnalová  B3  2. místo 

 skok daleký Zachová  B3  2. místo 

 koule  Šochmanová  B2  3. místo 

   Lesová  B3  2. místo 
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Celkově druhým nejlepším atletem byl vyhlášen Tomáš Mysliveček, 
nejlepší atletkou Hana Zachová, na druhém místě se umístila Eva 
Lesová, na třetím Zuzana Šochmanová. Na prvním místě skončila 
družstva atletů GOA Praha a SŠ Brno I, která shodně vybojovala 28 
bodů. 

  



 

 - 33 - 

Zpráva z cest 
 

Projekt Londýn  

a jižní Anglie 2017 

Studijní cesta a pobyt v rodinách 
 

Co zažijeme? Co ochutnáme? Budou naší angličtině rozumět? 

A jaké nás přivítá počasí? Odpovědi přinesl studentům krásný 
zářijový týden při poznávání krás jižní Anglie a Londýna… 

 

 

První den prožitý na půdě ostrovní země jsme se věnovali hlavnímu 
městu Londýnu, kde nás na svých vlnách pohoupala na lodi řeka Temže. 
Rychlý komentář o jednotlivých památkách, které jsme míjeli, nám 
vytvořil určitou představu o tomto královském městě. Společně jsme si 
užili i atmosféru hradu a bývalého vězení Toweru a „nasáli“ vznešenost 
tohoto místa. Nejvíce nás zaujaly korunovační klenoty. Vyfotili jsme se 
s panem Beefeatrem, který nám ochotně zapózoval. Angličané jsou 
velmi vstřícní a milí, zvláště pokud se setkají s lidmi s handicapem. 

Další dny jsme si již užívali jih Anglie. Na majestátné kameny 
Stonehenge a energii, kterou vydávají, nezapomene asi nikdo z nás, 
i když osahat a koupit jsme si mohli v obchodě se suvenýry pouze 
kamínky, údajně „zaručené“ úlomky obřích kamenů. Po chvilce hledání 
jedné naší studentky jsme pokračovali přes město Salisbury s nádhernou 
obrovskou katedrálou do Plymouthu, místa našeho třídenního bydlení. 

Spokojenost s ubytováním, jídlem i faktem, že se slušně anglicky 
domluvíme, čišela z každého z nás. Žádný problém. 

Další dopoledne nás přivítala nádherná podzimní vřesoviště zalitá 
sluncem, která hrála nejen všemi fialovorůžovými odstíny barev, ale 
upoutala nás i svou vůní. Divocí poníci naši skupinku překvapili u skalek, 
na kterých jsme se fotili. Prostě nádhera! Na zpáteční cestě „domů“ do 
Plymouthu jsme ještě zavítali do lázeňského města Torquay, kde sice 
bylo po sezoně, avšak palmy a nádherně upravené květinové záhony 
nám naznačily, jak zde musí být v létě krásně. 

Doposud nás provázelo pěkné počasí, ještě i při prohlídce Tintagelu, 
zříceniny hradu krále Artuše, kde jsme potřásli rukou samotnému králi, 
byť plechovému. Když jsme se vraceli z Merlinovy jeskyně, která byla 
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díky odlivu přístupná, začalo pršet. A pršelo vydatně, zrovna když jsme 
si chtěli prohlédnout „naše“ město Plymouth. Rychle jsme, celí mokří, 
alespoň proběhli po nábřeží a podívali se na památné schody Mayflower 
Steps, odkud odplouvali Pilgrims Fathers do Ameriky, coby její první 
osadníci. 

Přímořské město Brighton jsme si užili celý poslední den naší cesty. Bylo 
zde příjemně, ochutnali jsme na mořském břehu anglickou specialitu fish 
and chips a prošli se po dlouhém molu. Někteří si alespoň ošplouchli 
nožky v oceánu a nasbírali mušličky a kamínky pro štěstí. Pak jsme se 
vydali do mořského akvária a potom dokoupit poslední suvenýry. Večer 
jsme celí znavení celodenním chozením a novými zážitky nastoupili do 
autobusu, který nás dovezl šťastně až do Prahy. 

Všichni jsme byli s naším putováním nadmíru spokojeni, a proto bychom 
tímto chtěli poděkovat za sponzorské dary nadaci Leontinka 
a nadačnímu fondu Cesta ke vzdělání. 

Naše zážitky a dojmy jsme prezentovali našim spolužákům na 
projektovém dni Londýn a jižní Anglie, na který jsme je pozvali po našem 
návratu. 

Těšíme se příště. Kdypak asi? 

Zuzana Petržilková a Lenka Balejová 
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Zpráva z cest 
 

Poznávací zájezd do Berlína 
 

Za krásami i sportem 
 

Na konci října 1917 se studenti naší školy již potřetí vydali poznávat 
krásy Berlína. Zájezd byl organizován společně s pražským občanským 
sdružením Duha Tangram. 
Někteří žáci se seznámili s významnými památkami Berlína, přímo u nich 
si vyslechli připravené referáty svých spolužáků z vyšších ročníků 
v němčině, měli možnost projet se metrem, rychlodráhou i berlínskými 
autobusy. Jeden den byl věnován návštěvě Postupimi, prohlídce kostela 
sv. Petra a Pavla, zámku Sanccoussi a přilehlých zahrad i blízkého 
historického mlýna. 
Největším zážitkem však byla návštěva 
fotbalového utkání BSC Hertha versus 
1. FC Köln na olympijském stadionu. 
Vybaveni šálami s logem Hertha 
studenti nadšeni podporovali berlínský 
klub, ten však prohrál skórem 3:1.  
Zájezd a část v Berlíně strávených 
podzimních prázdnin byl ukončen 
příjemným posezením s místními 
hostiteli v čínské restauraci. 
 

 
 

Miroslava Kučerová  
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Perličky z lavic 
 

 

Perličky  
 

aneb Uloveno ve školních vodách… 
 
 

Matematika, fyzika a zbožíznalství 
 

Síla je určena přímým stykem. 
 

– Co jsou to příměsi? 
– To jsou cizí atomy – imigranti! 

 
– Co potřebujete při cestě do školy k určení průměrné rychlosti? 

– Tašku a hodinky! 
 

– Jaká křivka je grafem funkce y = x3? 
– Taková hadice! 

 
0 + 0 = 2 nuly 

 
PVC znamená pánské toalety 

 

Návrhy nové terminologie: 
 

 MOTOR ZÁŽEHOVÝ A VZNĚTLIVÝ (dosud jen zážehový) 
SČÍTÁNÍ je KOMUNIKATIVNÍ (dosud je komutativní) 

 

Rady a prohlášení: 
 

Rozkládání úhlů v míře obloukové se vyhneme obloukem! 
 

– Fyziku musíte překousnout! 
– Já mám dobré zuby. 

 
– Já musím matiku pocítit vlastní silou, musím prokousat ty ledy! 

 
K zaznamenání předala Jitka Jansová 
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Z kultury  
 

Dramatický závěr školního roku 
 

aneb Není drama jako drama! 
 
 
Za okny sálá dusné červnové dopoledne. Z útrob školních chodeb 
znějí srdceryvné dialogy licitující o lepší známku. Studenti v potu 
zoufalých tváří vyhlížejí první červencové datum a  s nasazením 
zbývajících sil získávají poslední skalpy svého celoročního 
zápolení. Napětí stoupá. Deriváty jsou pokořeny, množiny a rovnice 
sestřeleny, účetní deníky uzavřeny a májovci zavěšeni do lumírovců 
jsou důstojně odesláni do věčných lovišť končícího roku. Ano, 
druhé dějství školní pentalogie vrcholí. A na její poslední stránce 
přichází nečekaný epilog v podobě skutečného divadelního 
představení našich žáků, aby ten konec roku byl opravdu 
„dramatický“. 
 
Ovšem není drama jako drama! A tak srdceryvnou tragédii o cestě za 
dobrým vysvědčením vystřídala odpočinková veselohra v podobě 
divadelního vystoupení žáků naší školy. V posledním červnovém týdnu 
ožil dolní vestibul školní budovy jejich hlasy, které propůjčili postavám 
z balad Karla Jaromíra Erbena volně adaptovaných Jiřím Suchým.  Na 
těchto improvizovaných divadelních prknech se proháněl umrlec 
v netradičním podání Dana Přikryla (S2), který vytrvale přemlouval ke 
hříchu svoji milou, famózně ztvárněnou 
Alenou Hurtovou (S2).  “Hoj, má panenko, 
co děláš? Zdalipak mě ještě znáš, aneb 
jiného v srdci máš? – „Ach můj milý! Ach 
pro nebe! Tu dobu myslím na tebe (…) 
„Ho, nech modlení, skoč a pojď, skoč 
a pojď a mě doprovoď; měsíček svítí na 
cestu: já přišel pro svou nevěstu.“  
V průběhu noci milá panenka pochopila, 
jak se ty věci okolo svatby mají, 
a přestože se snažila, seč mohla, vymanit 
se z pevného sevření nechtěného 
ženicha, stala se v závěru balady kořistí 
vilných umrlcových souputníků.  
Poházené svatební košile slavily úspěch, 
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a když jedenáctá odbila, hřbitov se proměnil ve dno hlubokého jezera, 
v jehož útrobách se vodník těšil z utopení neposlušné dcery. Věčně 
hladový zelený mužík v podání Jana Nováka (A1) neustále jedl 
z rendlíku hovězí a sem tam si něco za svitu měsíčku ušil, a proto si jeho 
milovaná utopená (Kristýna Rejchrtová, S1) dávala tajná dostaveníčka 
s lehce podnapilým chlapcem ztvárněným až neuvěřitelně věrně Pavlem 
Procházkou (A1). Když nakonec vodník zjistil, že jejich schůzky nebyly 
nevinné a že „to jeho dítě není vůbec zelený“, tak na topole podle skal, 
někdo mocně zatleskal a … a to byli diváci, kterým se obě představení 
opravdu líbila. Dramatickému snažení našich herců přihlíželi z ochozů 
horních pater nejenom učitelé, žáci a jejich rodiče, ale také zaměstnanci 
z okolních škol.  

Poslední vystoupení se dočkalo 
potlesku nejhlasitějšího. Vokální 
adaptace pohádky o Popelušce, 
která se odehrávala za černou 
plentou, rozhodně nezůstala ve 
stínu netradičního Erbena. Nad 
plentou se střídavě objevovaly 
a za ní se schovávaly pouze hlavy 
hlavních protagonistů a moderně 
pojaté dialogy mezi Popeluškou 
(Lucie Ježková, G3), krásným 

princem (Marek Kříž, S1) či škaredými sestrami (Hana Zachová, Kristýna 
Rejchertová, S1) nenechaly diváky v klidu.  Ještě při skládání 
divadelních rekvizit se Popeluščino ukřičené „oukej“ ozývalo z různých 
koutů školní budovy.  
Opona spadla, dvéře se rozletěly a prázdniny vešly do dveří. Pro tuto 
divadelní sezónu je dohráno, dozpíváno a dobojováno. Můžeme se ale 
těšit na další více či méně dramatická klání jak na poli školním bitevním, 
tak na tom veselém divadelním. Budeme na to mít celý příští školní rok! 
 

Klára Eliášková 
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Viděno hmatem 
 

Spolek Viděno hmatem 
V bílé stopě i ve vodě, 

pěšky i na kole 
 

Jarní prázdniny tradičně 
v Kořenově 

Jarní prázdniny jsme strávili již 
poněkolikáté v Kořenově 
v Jizerských horách. Hlavní část 
programu – běžecké lyžování bílou 
stopou – se díky příznivému počasí 
podařilo naplnit vrchovatou měrou. 
Dostatek mimosportovních zážitků 
poskytla exkurze ve výrobně 
dřevěných hraček Detoa v Jiřetíně 
pod Bukovou a návštěva 
neobvyklé expozice v Muzeu 
socialistických vozidel ve Velkých Hamrech. Večery jsme trávili hraním 
her a společným zpíváním za doprovodu stálé účastnice našich akcí Míši 
Málkové. Vidící účastníci si nově vyzkoušeli večeři se zavázanýma 
očima a byla to opravdu náramná legrace a neocenitelná zkušenost. 

Letní cyklistická akce pro změnu 
v Opolanech  

V letošním létě jsme po několika 
letech opustili oblíbenou Třeboň 
a vyzkoušeli tandemovou cyklistiku 
v nové lokalitě - na Poděbradsku. 
Skvělé ubytování jsme našli 
v Opolanech v penzionu, který 
poskytl spoustu příležitostí pro 
zdokonalování prostorové orientace 
a nácvik sebeobsluhy při vaření 
a grilování. Z kulturního programu 
zmiňme alespoň prohlídku zámku 
Karlova Koruna v Chlumci nad 
Cidlinou a návštěvu Polabského 

Vojta Jirák řídí šestsettrojku 

Vojta Jirák na tandemu 
v lůžkové úpravě 
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muzea v Poděbradech. Díky velmi parnému létu poněkud utrpěla 
cyklistická náplň akce, plnohodnotné sportovní vyžití nám ale poskytl 
nedaleký rybník ve Velkém Oseku. Však také jeden z účastníků trefně 
překřtil letošní cykloakci na hydroakci. 

Poznávací zájezd do italské Ligurie 

Zlatým hřebem činnosti spolku 
byl v tomto školním roce zájezd 
do Ligurie - přírodními 
a historickými zajímavostmi 
oplývajícího regionu Itálie. 
Nabídka byla opravdu pestrá, 
a tak z menu vybíráme alespoň 
nejchutnější sousta – návštěvu 
hlavního města oblasti Janova, 
prohlídku proslulých 
mramorových dolů v Apuánských 
Alpách, den strávený 
v Pinocchiově parku v městečku 
Collodi, náročnou turistiku napříč 
tajuplným ostrovem Isola nebo 
železniční putování pěti 
půvabnými vesničkami Cinque Terre vybudovanými na skalnatém 
pobřeží Ligurského moře. Významnou přidanou hodnotou zájezdu byla 
hojná účast převážně nevidomých absolventů školy.  

Procházky Prahou 

Trasa letošní vánoční procházky nás zavedla ke kostelu sv. Štěpána 
a rotundě sv. Longina, na Karlovo náměstí, kde jsme vystoupali na věž 
Novoměstské radnice a do Lazarské a Spálené ulice, kde jsme se 
seznámili se zajímavou architekturou některých domů a paláců.  Vánoční 
atmosféru umocnila výstava betlémů a dalších vánočních artefaktů 
v podzemí Betlémské kaple. Jarní procházku jsme uskutečnili v rámci již 
etablovaného Festivalu Openhouse. Tentokrát jsme se vydali do 
Národního domu v Karlíně, ve kterém dnes sídlí Český rozhlas Regina 
a Region. V budově hlavního nádraží jsme objevili honosný nádražní 
salonek, ve kterém čekali na vlak všichni naši prezidenti, ale také císař 
František Josef I. Cestu po stopách pražské architektury jsme zakončili 
v Kramářově vile na Hradčanech. 

  

Honza Střelec v muzeu 
carrarského mramoru 
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Spolek Viděno hmatem organizačně a finančně dále podpořil: 

 adaptační kurz studentů 1. ročníků 

 11. ročník celostátní soutěže v psaní na klávesnici pro zrakově 
postižené 

 školní vánoční dílny a vánoční kulturní dopoledne 

 lyžařský výcvikový kurz studentů 2. ročníků  

 maturitní, imatrikulační a absolventský ples 

 goalballový turnaj „O pohár ředitele školy“ 

 cykloturistický kurz studentů 3. ročníků 

 vystoupení dramatického souboru školy na festivalu Integrace Slunce 

 rozlučkové odpoledne internátu školy na konci školního roku aj. 

 

Mirka Wagnerová 
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Fejeton 

Vole se hodí všude, vole... 
aneb Existuje typická mluva mladých? 

Lucie Ježková 

 

Vole, vole, vole... slova, která dnes používá téměř každý člověk až na 
světlé výjimky, které už také pomalu pohasínají. Odkudpak vole přišlo, 
kdy se používalo? Je sprosté nebo slangové? Mladí lidé používají slovo 
vole denně. Jejich rodiče, aniž jim to chtějí přiznat, jej také používali... 
a za zavřenými dveřmi, kam oko dětské nedohlédne, používají stále. 
Odkud se vole vzalo? Vole, to připomíná nějaké zvíře, že ano? Nebo 
část těla zvířete? Odkud se to ale mohlo vzít? Že by za rozšíření slova 
mohli zoologové? Zkoumají zvířecí těla denně, co kdyby to bylo od nich, 
nebo že by ne? Volové se přeci používali k tahání vozů, že by „přejaté“ 
slovo přišlo z venkova? Jak by vesničtí lidé mohli rozšířit slovní hříčku, 
když nevytáhnou paty z domu? Jak? No, přece normálně. Vesnice se 
musí rozrůstat, rodí se děti, které mají zase děti. Svět se vyvíjí, děti se 
stěhují, slova se přenáší. V městech začíná přibývat obyvatelstvo 
z vesnic, které je studované. V jakých oborech obyvatelstvo studuje? No, 
hlavně v oblasti přírodních věd, je přece nezkažené a má k přírodě blíže 
než městský člověk obklopený veškerými vymoženostmi doby. Lidé tedy 
studují přírodní obory – přírodopis, lékařství, astrologii, hydrogeologii, 
meteorologii, botaniku. A? Čtenář už jistě začíná tušit...zoologii! 
 Takže jak se vole dostalo k nynější podobě? Vyšlo z přírody. Lidé jej 
přenesli a nyní je extrémně rozšířené. Takže volové jsou vlastně slavní! 
Už nepotřebují tahat vozy nebo pomáhat v zemědělství, když jejich 
jméno zná celý svět! Jak bychom se tedy měli chovat, když na nás 
někdo zařve vole? Berme to pozitivně, vždyť ta zvířata jsou čím dál 
slavnější a my akorát přenášíme jejich slávu dál! Smiřme se s tím, vole 
se jednou objevilo a už se ho nezbavíme, protože navždy budou naše 
děti opěvovat slávu tohoto milého silného stvoření, které umožnilo vývoj 
našeho slovníku. Vole, děkujeme! 
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Ze života naší školy 

Ze školní kroniky 

Září 
4. září začal školní rok 2017/2018.  

4. – 6. 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. 

11. – 22. září se 
uskutečnila odborná praxe 
třídy S4.  

12. – 15. září strávili 
žáci třídy S1a A1 na 
adaptačním kurzu ve 
Mšeně a jeho okolí. 
S krásami tamějšího kraje i 
studijním programem školy 
je seznamovali pí Haňová, 
p. Antov a p. Řezka. Pobyt 
přispěl ke vzájemnému poznání účastníků. 

16. – 19. září se vydalo 15 žáků školy pod vedením pí Petržilkové 
a pí Balejové na cestu do jižní Anglie. 

25. – 27. září navštívili naši školu 4 žáci z Tsukuba Blind School 
Tokio. Zúčastnili se vyučování a také navštívili Karlštejn v doprovodu 
pí Eliáškové. Bylo to zajímavé setkání s možností porovnávat způsob 
výuky a užívané pomůcky ve speciálních školách tak vzdálených zemí. 

26. září podnikla třída G2 s pí Paďourovou exkurzi do 
Koněpruských jeskyní.  

 

Říjen 
4. října byl zakončen projekt Napříč Evropou. Své prezentace připravené 
pod vedením pí Eliáškové, Harákové a pí Paďourové představili žáci 
třídy G3. 
Večer toho dne uspořádal Lions club Praha První v krásném prostředí 
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Domu u Kamenného zvonu benefiční kulturní večer. Na programu byla 
dětská opera Brundibár. 

11. října pomáhali naši studenti při celostátní sbírce Bílá pastelka. 
Částkou 15 429 Kč podpořili výukové programy základní rehabilitace 
osob s těžkým zrakovým postižením. 

Proběhla i regionální prezentace naší školy ve Zdicích u Berouna. 

12. října se žáci kroužku výpočetní techniky tříd G2 a G3 
s p. Jelínkem a p. Žďánským zúčastnili projektu 3D TISK ve spolupráci 
s Gymnáziem Arabská. 

12. – 14. října jsme představili naši speciální školu v Liberci. 

16. října následovala prezentace v Kolíně.  

17. října se třídy A3 a G3 zúčastnily v doprovodu pí Zichové, 
Navrátilové a p. Žďánského v Terezíně workshopu v rámci 
dlouhodobého projektu Byli bychom další na řadě. 

18. a 19. října  jsme poskytovali informace o naší škole v Kladně.  

21. října se v pražském 
kostele Svaté Anny (Na 
křižovatce) konal koncert 
Světlo pro Světlušku. 
Benefiční koncert pro nadaci 
Českého rozhlasu Světluška 
měl stejně jako každý rok 
výbornou atmosféru. Velký 
sbor podpořili svým zpěvem 
i žáci naší školy Lucie 
Ježková, Alena Hurtová, Eva 
Lesová, Matyáš Vlk, Daniel 
Přikryl a Matěj Sousedík. 

Koncert skončil obrovským úspěchem, neboť se dárcům podařilo vybrat 
přes 25 miliónů, které pomohou přinést světlo do života nevidomých. 

23. – 28. října skupina žáků s pí Kučerovou a pí Beranovou 
navštívila Berlín.  

 

Listopad 
2. listopadu se v naší škole již tradičně uskutečnila celostátní soutěž 
v psaní na klávesnici. Soutěže se zúčastnilo 13 žáků ze čtyř základních 
škol a 19 studentů ze čtyř středních škol. Vítězem kategorie ZŠ se stal 
Benjamin Levíček z Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné 
školy pedagogické Brno. Dosáhl čisté minutové rychlosti 248 úhozů, jeho 
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chybovost činila 0,31 %. 
V kategorii SŠ zvítězil Adam 
Šírek z Vyšší odborné školy 
sociálně právní Praha, jehož 
čistá minutová rychlost byla 
292 úhozů, chybovost 
0,23%.  

8. listopadu 
zavzpomínali účastníci 
zájezdu do jižní Anglie na 
své zážitky. Součástí 
prezentace připravené pro 
spolužáky byly i ochutnávky. 

21. listopadu se uskutečnila prezentace naší školy v Rakovníku. 

23. a 24. listopadu v Českých Budějovicích. 

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

28. – 30. listopadu v rámci projektu Slovinsko navštívila pí Haňová 
partnerskou školu ve Slovinsku. 

 

Prosinec 
1. prosince se uskutečnil Den otevřených dveří pro veřejnost. Zájemci 
o studium si mohli prohlédnout areál školy, učebny vybavené speciálními 
pomůckami a dozvědět se potřebné informace. 

Žáci školy se tento den účastnili besedy o životě lidí s handicapem. 
Školu navštívili zástupci sociální organizace Tamtamy společně 
s klientkou, které se po zařazení do pracovního programu podařilo 
zajistit zaměstnání. Žáci se seznámili s posláním organizace a byli 

informováni o možnostech 
pracovního uplatnění osob se 
zdravotním postižením. 

13. prosince se v rámci 
Minimálního preventivního 
programu setkali studenti 
všech ročníků s psychologem 
školy p. Galvasem a klinickou 
psycholožkou pí Hyžovou. 

15. prosince se studenti 
tříd S1, S2 a A3 vedeni pí 
Navrátilovou a p. Žďánským 
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stali aktivními účastníky simulovaného soudního procesu Nevinná hra 
v „soudní síni“ Právnické fakulty UK. Proces byl inspirován reálnou 
situací ze středoškolského prostředí. 

19. prosince navštívila naši školu skupina studentů matematiky 
z Univerzity třetího věku. Se specifiky výuky matematiky žáků se 
zrakovým postižením je seznámila pí Hozová. 

20. prosince zhlédli žáci třídy S4, pí Haráková a pí Petržilková 
divadelní představení Peter Black v kulturním centru Zahrada na 
Chodově. Hrálo se v angličtině. 

Žáci ostatních tříd vyslechli přednášku o nebezpečnosti internetu. 

21. prosince se některé prostory školy a internátu změnily ve 
vánoční dílny. V internátu voněla rybí polévka p. Řezky, vánoční punč 
i cukroví. Vyráběly se vánoční dekorace, svíčky, bižuterie a ozdoby 
z korálků. Nechybělo ani 
odlévání olova. 

22. prosince ukončilo 
kalendářní rok ve škole 
Vánoční dopoledne. 
Dramatický soubor předvedl 
dramaticky a s velkým 
úspěchem Erbenovy balady 
Polednice, Zlatý kolovrat 
a Štědrý den. V podání 
pěveckého sboru zazněly na 
závěr vánoční koledy. 

 

Leden 
15. ledna odpoledne měli zájemci, již podruhé, dveře školy otevřené. 

31. ledna (ve středu) žáci získali písemné hodnocení za první 
pololetí. Na pololetní prázdniny si museli počkat až do pátku… 

 

Únor 
2. února začal prázdninový čas – pololetní a hned navazující jarní 
prázdniny. 

9. února začala studentům třídy S4 pod vedením pí Loudové 
dvoutýdenní odborná praxe. 
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17. – 24. února se vydali 
na zasněžené kopce 
Jizerských hor žáci druhých 
ročníků. Lyžařský výcvikový 
kurz strávili v Albrechticích 
společně s pedagogickým 
týmem vedeným pí 
Beranovou, Balejovou, 
pí Petržilkovou a p. Řezkou. 

24. února se konal 
maturitní absolventský 

a imatrikulační ples naší školy v KC Novodvorská v Praze 4. Po 
imatrikulaci studentů prvního 
ročníku a stužkování maturantů 
zacinkal bohatý zlatý déšť 
a pak následovala show Bonnie 
and Clyde po česku. Taneční 
zábava byla oživena prodejem 
malé tomboly, dražbou 
úžasných domácích dortů 
a losováním velké tomboly. 

 

Březen 
1. března pokračoval projekt 3D TISK – pí Eliášková a p. Jelínek 
navštívili Gymnázium Arabská. 

13. března se naši pedagogové zúčastnili XIX. Konference 

k problematice osob se specifickými potřebami v Olomouci. Pí Eliášková 

a pí Wagnerová přednesly příspěvek Prostředky neverbální komunikace 

v mluvních projevech žáků se zrakovým postižením, p. Antov zvolil téma 

Táhnout za jeden provaz aneb Na cestě k týmové spolupráci ve střední 

škole pro zrakově postižené. 

Zapojení naší školy v jarních Srdíčkových dnech 2018 vyneslo 
prodejem předmětů s logem Život dětem částku 1800 Kč. Pomohli jsme 
tak dětem se závažným onemocněním, které jsou odkázány na domácí 
péči. 

16. března oživil geodet p. Vondraš matematické vzdělávání ve 
třídě G3. Téma Geodézie a matematika rozvinul z hlediska historie a své 
vyprávění zpestřil poznatky získanými dlouholetou praxí.  
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22. března se uskutečnil goalballový turnaj O pohár ředitele školy, 
kterého se tradičně zúčastnila žákovská družstva speciálních základních 
škol z Brna, Plzně, Prahy–Hradčan, sloučené družstvo Opavy a Liberce 
a dvě družstva pražských středních škol: domácí tým a družstvo 
SŠ A. Klara. Pohár pro vítěze si zaslouženě odvezli žáci z Hradčan, 
družstva středních škol sehrála pouze dva přátelské zápasy. 

28. března proběhl 
projekt třídy G3 v oblasti 
přírodních věd Bez elektřiny 
se nedá žít. Jednotliví studenti 
seznámili posluchače nižších 
ročníků (A1, S1 a G2) 
s chemickými zdroji energie, 
bioelektrickými jevy v lidském 
těle, zaměřili se i na elektřinu 
vyráběnou živočichy a popsali 
negativní dopad elektřiny na 
živé organismy. V další části projektu popsali výrobu elektrické energie 
v různých typech elektráren. V závěru zaznělo, že bez elektřiny si 
současný svět nedovedeme představit, ale její výroba má velký dopad 
i na životní prostředí. 
Konzultanty za jednotlivé předměty byli pí Paďourová, Jansová 
a p. Žďánský. 

 

Duben 
8. dubna se setkal školní psycholog p. Galvas se žáky třídy S4.Téma 
znělo: Jak v pohodě přežít maturitu a nezlikvidovat sebe ani své okolí. 

5. dubna se tři žáci třídy G3 pod vedením p. Antova velmi úspěšně 
zúčastnili krajské dějepisné soutěže. Získali druhé místo. 

9. dubna večer uspořádal Lions club Praha První v Domě 
U Kamenného zvonu benefiční kulturní večer, jehož součástí byla dražba 
prací z naší výtvarné dílny. O úspěch dražby i úsměvy návštěvníků se již 
tradičně postaral „kouzelný“ dražitel pan Václav Flegl. Starobylým sálem 
krásně zněl zpěv Komorního sboru Oktet a velkým potleskem byli 
odměněni i členové dramatického kroužku, kteří sehráli pohádku 
Popelušku. Závěr setkání Lioni zpříjemnili všem návštěvníkům 
připraveným občerstvením. Výtěžek dražby byl věnován naší škole. 

11. dubna konali žáci S4 písemnou zkoušku z českého jazyka 
a literatury společné části maturitní zkoušky. 
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12. dubna se zúčastnili zájemci o studium na naší škole 
celostátních přijímacích zkoušek. 

Pro žáky školy připravilo SPC Vertikála přednášku Můj spolužák 
s autismem. 

16. dubna byl celostátně nabídnut druhý termín přijímacích 
zkoušek. 

Žáci školy vyslechli přednášku pracovníků Informačního 
a poradenského centra Úřadu práce ČR z Prahy 3. 

24. dubna se sešli přátelé poezie, prózy a dramatu na 4. ročníku 
recitačně dramatické soutěže Butovické veršovaní. 

25. dubna besedoval 
se žáky tříd S4,G3, A3, S3, 
G2 Eric Alexander – 
horolezec, který vyvedl na 
nejvyšší vrcholy šesti 
kontinentů lidi 
s handicapem. 

27. dubna naposledy 
zazvonilo žákům třídy S4. 
Rozloučili se vesele, nabídli 
mladším spolužákům velmi 
hořký, ale zdravý doušek 
moudrosti a předali korunu i školní vládní žezlo svým nástupcům. 

 

Květen 
2. – 4. května psali žáci S4 didaktické testy a písemné práce 
z matematiky, českého jazyka a literatury a anglického jazyka společné 
části maturitní zkoušky 

10. května vyslechli žáci tříd A3 a A2 přednášku z oblasti práva 
v rámci projektu Street Law. Téma Přestupky a přestupkové řízení jim 
přiblížila doktorantka z Právnické fakulty UK. 

15. května se členové dramatického kroužku pod vedením 
pí Eliáškové a pí Wagnerové zúčastnili Festivalu Integrace Slunce 
v žižkovském paláci Akropolis. Podpořili je žáci třídy G2. 
Šest studentů naší školy v doprovodu pí Beranové, Paďourové 
a p. Antova se zúčastnilo tradičního závodu v přespolním běhu na SŠ 
A. Klara. Stříbrnou  medaili si odnesla  Nikol Voňavková v kategorii B2 
a bronzovou získala  Kateřina Vodehnalová v kategorii B4. 
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21. – 25. květen 
strávili studenti třetích 
ročníků v Třeboni a jejím 
okolí. Chodili pěšky 
nebo jezdili na kole, navštívili 
pivovar Regent a Muzeum 
čokolády a marcipánu 
v Třeboni. Vedoucím akce 
byl p. Brückner 
a pedagogický doprovod 
tvořili pí Navrátilová, 
Paďourová, Eliášková, 

Seifertová, Wagnerová 
a p. Žďánský.  

25. květen byl dnem 
Noci kostelů. Naši žáci 
zazpívali pod taktovkou 
pí Petržílkové v kapli BÉT-EL 
Evangelické církve 
metodistické. 

28. května začaly 
maturitní zkoušky třídy 
společnou částí. 

29. května 
pokračovaly profilovou částí 
– ústními zkouškami 
a obhajobami maturitních 
prací 

31. května – 3. června 
bojovali naši sportovci velmi 
úspěšně na Sportovních 
hrách v Brně. K úspěchům je 
dovedli pí Beranová, 
Paďourová a p. Řezka. 

31. května proběhlo 
slavnostní předání 
maturitních vysvědčení. 

 

Červen 
4. června 2018 se třídy G2 a G3 vypravily v rámci výuky biologie 
s pí Pastuchovou a pí Jansovou do zoologické zahrady v Praze Tróji. 
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Všichni společně prošli kolem ledních medvědů a pavilonem 
Indonésie, následně zamířili dle individuálních zájmů za vlky, slony, 
žirafami… Sešli se u hyen, kde se prostřednictvím komentovaného 
krmení dozvěděli spoustu zajímavých informací o jejich životě. 

 5. června v rámci projektu Byli 
bychom další na řadě navázali žáci A3 
a G3 na podzimní workshop 
v Památníku Terezín. Přijeli znovu do 
Terezína vedeni pí Zichovou, 
Navrátilovou a p. Žďánským, aby si 
tentokrát prohlédli Malou pevnost, 
nedaleké krematorium, poternu 
a kolumbárium. Návštěvu Terezína 
zakončili obědem v příjemném 
prostředí restaurace Klobouk, kde 
pracují mentálně postižení.  

7. června studenti tříd A1, S1 
a A2 navštívili pivovar U Fleků. Na 
exkurzi je doprovodili pí Jansová, 
p. Žďánský a pí asistentka Barnawi. 
Zopakovali si školní znalosti – na 
výrobu piva jsou potřeba 4 základní suroviny: obilný slad z ječmene, 
chmel (dodává pivu správnou hořkost), kvasnice (mění cukr na alkohol) 
a voda. Dozvěděli se, že v pivovaru se vaří pivo bez přestávky přes 500 
let a že pivovar má tzv. ochrannou větu, která zní Dej Bůh štěstí. 

12. června připravili 
žáci A3 a G3 projektový den 
Byli bychom další na řadě. 
Posluchači byli žáci tříd A1, 
S1 a A2. 

19. června se třída A3 
s pí Petržilkovou účastnila 
akce Project Prague. 
Účastníci svou cestu začali 
na Václavském náměstí 
a pokračovali k Prašné bráně, 
kde je kromě Obecního domu 
zaujala i budova ČNB. Každý 
měl připravený referát o konkrétní památce v anglickém jazyce. Dále 
zamířili přes Staroměstské náměstí ke Karlovu mostu. Pro štěstí se dotkli 
sochy sv. Jana Nepomuckého s myšlenkou na úspěšné zdolání maturitní 
zkoušky. 
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20. června se vydaly třídy S1, S2 a A1 s pí Petržilkovou 
a pí Seifertovou do zábavně-naučného Parku Mirakulum v Milovicích. 

 26. června se p. psycholog Galvas a pí Hyžová postupně sešli se 
studenty prvních, druhých a třetích ročníků v rámci Minimálního 
preventivního programu. 

27. června se třída G3 vydala na výlet do ekologických zahrad 
Botanicu  v Ostré u Lysé nad Labem. 

28. června se žáci celé školy setkali v přízemním vestibulu školní 
budovy. Dramatický soubor sehrál veselá dramata, pěvecký soubor 
zazpíval. Příjemná atmosféra předznamenala prázdninový čas. 

29. červen byl posledním dnem školního roku 2017/2018. 
 

 Jana Hozová 

 

 

Ať žije školní rok 2018/2019! 
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Seznamy 
 

Žáci školy 2017/2018 
 

Gymnázium 

 

G2 – třídní učitel JAKUB JELÍNEK 

Martin Čuba (skupina GAP), Tomáš Kodýdek, Jaroslav Pracna, Ondřej 
Šnajdr, Kateřina Vodehnalová, Ilona Zelenková 

 

G3 – třídní učitelka KLÁRA ELIÁŠKOVÁ 

Jan Dvořák, Lukáš Feifer, Štěpán Hamsa, Lucie Ježková, Mikuláš 
Kopas, Eva Lesová, Matěj Sousedík, Vít Stibor, Matyáš Vlk 

 

 

 

 

Obchodní akademie 

 

A1 – třídní učitelka ZUZANA PETRŽILKOVÁ 

Kateřina Bajerová, David Hába, Melánie Hubálková, Tomáš Lébr, Marie 
Macková, Jan Novák, Pavel Procházka, Kateřina Procházková, Lukáš 
Suchý, Jáchym Rejholec, Hana Zelená 

 

A2 – třídní učitelka MIROSLAVA KUČEROVÁ 

Josef Gregor, Veronika Kobzová, Joel Nekola, Tomáš Šustr 

 

A3 – třídní učitelka MIROSLAVA WAGNEROVÁ 

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

 

S1 – třídní učitelka JANA HAŇOVÁ 

David Kováč, Marek Kříž, Kristýna Rejchrtová, Kamila Špilauerová, 
Zdeněk Vrábel, Hana Zachová, Radka Zítková 

 

S2 – třídní učitelka IVANA SEIFERTOVÁ 

Anna Bartáková, Lukáš Benčík, Alena Hurtová, Dominik Klíma, Daniel 
Přikryl, Zuzana Šochmanová, Jan Vích 

 

S3 – 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, Martin Zamrazil 

 

S4 – třídní učitelka JANA HOZOVÁ 

Miluše Blumová, Petr Hudec, Tomáš Koudelka, Václav Krupka, Jan 
Pondělíček, Josef  Zápotocký 
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Zaměstnanci školy 2017/2018 

 

 Ředitel školy 
 IVAN ANTOV dějepis, konverzace v anglickém jazyce 

 Zástupkyně ředitele 
 LENKA BALEJOVÁ ekonomika, ekonomie,  
  sociální politika 

 Pedagogický sbor 
 LIBUŠE BERANOVÁ německý jazyk, tělesná výchova 

 KLÁRA ELIÁŠKOVÁ český jazyk a literatura, estetická výchova 

 HEDVIKA HARÁKOVÁ český jazyk a literatura, anglický jazyk,  
  konverzace v anglickém jazyce 

 JANA HOZOVÁ matematika, cvičení z matematiky, statistika 

 JITKA JANSOVÁ matematika, fyzika, zbožíznalství 

 SOŇA JAROŠOVÁ tělesná výchova, biologie 

 JAKUB JELÍNEK informatika a výpočetní technika, informační 
  technologie 

 MIROSLAVA KUČEROVÁ německý jazyk, pedagogika 

 JANA HAŇOVÁ učební praxe, sociální politika, sociální práce,  
  sociální služby 

 JANA NAVRÁTILOVÁ obchodní korespondence, občanská nauka, 
  právo, hospodářský zeměpis, 
  ekonomika 

 PETRA PAĎOUROVÁ zeměpis, hospodářský zeměpis,  
  tělesná výchova 

 DAGMAR PASTUCHOVÁ biologie, biologie a ekologie 

 JANA PEŠTOVÁ estetická výchova 

 ZUZANA PETRŽILKOVÁ anglický jazyk 

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

 KATEŘINA STUCHLÍKOVÁ biologie, biologie a ekologie 

 MIROSLAVA WAGNEROVÁ účetnictví, ekonomika podniku, 
  obchodní korespondence 

 EVA ZICHOVÁ dějepis, základy společenských věd, 
  psychologie, sociologie, občanská nauka,  

  společenskovědní seminář 

 MARTIN ŽĎÁNSKÝ chemie, informační technologie,  
  biologie a ekologie, občanská nauka 
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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 

KATEŘINA BARNAWI 

DAGMAR BINKOVÁ 

MARTIN OŘEŠNÍK 

 

Sociální pracovnice 

JANA HAŇOVÁ 

 

Ekonomka školy a internátu 

LEONA DEJMKOVÁ 

 

Školník školy a internátu 

JIŘÍ SOVÍČEK 
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Maturitní a imatrikulační ples 
24. února 2018 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

  

Absolventi ze třídy 

S4 
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