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Milí čtenáři, milé čtenářky,
škola je místem, kde se čas
nezastavuje, vše je v pohybu,
ustálené činnosti se prolínají
s řadou jednorázových aktivit. Je
proto účelné se alespoň jednou
za rok ohlédnout zpět, zmapovat
a utřídit události, které by neměly
upadnout v zapomnění. I proto je
zde ročenka! Je připomenutím
a zhodnocením toho, co se ve
škole událo zajímavého
v uplynulém školním roce.
To, co je pro reálné aktéry dějů
připomenutím, je pro mnohé
čtenáře mimo školu možná
něčím novým a představuje pro
ně zajímavý poznatek či
zprostředkovanou zkušenost.
Ročenka leží před Vámi, budeme
rádi, pokud Vás její obsah
zaujme. Budeme se těšit na Vaše
ohlasy.
Pokud se chcete dozvědět víc
nebo získat elektronickou verzi
této ročenky, navštivte naše
webové stránky:
http://goapraha.cz
Redakce

Obrázek na titulní straně vznikl
v hodinách výtvarné výchovy.
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33

Úvodní slovo

Milí čtenáři, milé čtenářky,
kurzor počítače kliká na
první pozici prázdného
řádku a v pravidelné
rytmu s-o-s hledá
odpověď na vtíravou
a neodbytnou otázku,
jakými slovy začít psát
následující text. Na
chvilku mě tyto
bezradné momenty, kdy
mažu již napsané
a zkouším vše napsat jinak, vrací do lavic mezi studenty, kteří v potu
tváře stylizují maturitní slohovou práci. Chvíli se zdá, že nedokážeme
napsat nic, ale za okamžik se ukáže, že obavy jsou zbytečné. Protože
byl uplynulý školní rok naplněn zajímavými akcemi a událostmi, blikající
kurzor se po chvilce nejistoty rozběhne po bílém papíře a v rytmu
pravidelného staccata plní zadaný úkol. Píše úvodník.
Snad mi nijak nepřitíží přiznání, že jde o můj úplně první úvodník. Po
dlouhých sedmnáct let jej psal pan ředitel Ivan Antov, který se –
eufemisticky řečeno – rozhodl ředitelování pověsit na hřebík. Kdybychom
měli vyjmenovat vše, co pan ředitel pro školu za dlouhá léta udělal,
úvodník by se změnil na románovou pentalogii a možná ani ta by
nezvládla všechno postihnout. Jistě postačí upřímné konstatování, že se
pod jeho vedením naše škola stala respektovanou institucí na poli
speciálního vzdělávání,
za což mu patří veliké
poděkování stejně jako
za jeho profesionální
a lidský přístup, kterým
školu vedl. Dlouholetou
pedagogickou dráhu na
konci loňského školního
roku ukončily také dvě
naše kolegyně, a sice
paní Libuše Beranová,
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tělocvikářka tělem i duší, a paní Jana Hozová, výchovná poradkyně a
milovnice světa čísel. Jejich dobrý duch a vynikající práce budou škole,
s kterou spojily svoji učitelskou dráhu, nesmírně chybět.
Uplynulý školní rok byl bohatý na zajímavé nápady a myšlenky. V jeho
poklidném běhu se střídaly každodenní povinnosti s radostmi
studentského života. Soutěže, lyžařský a cykloturistický kurz, zahraniční
zájezdy, přijímací zkoušky, vzdělávací projekty, goalballový či
showdownový turnaj, maturitní a imatrikulační ples, divadelní
představení, školní výlety, benefiční akce, spolupráce s organizacemi
podporujícími zrakově postižené, maturitní zkoušky, tvořivé dílny... Za
celý rok jsme ve škole nejenom z těchto, ale i z mnohých dalších aktivit
poskládali pestrobarevný kaleidoskop příběhů, do nichž nyní můžete
prostřednictvím naší ročenky nahlédnout. Nad jejími stránkami máte
možnost ochutnat alespoň kousek z našeho společného školního života
…tak ať vám chutná!

...........................................
Klára Eliášková
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Prezentace školy

GOA se představuje
aneb na Schole Pragensis a v regionech
Podzimní čas
zpříjemněný babím létem
byl jako každoročně
obdobím účasti naší
školy na prezentacích
škol v regionech
Středočeského kraje,
dále v Liberci a na
Schole Pragensis
v Kongresovém centru
Praha.
Stánek naší školy se
během let vyvíjel a měnil.
Zpočátku širší prezentaci činností školy včetně ukázek speciálních
pomůcek a techniky postupně vystřídal menší stánek v modrém, žlutém
a oranžovém provedení s fotografickou dokumentací jednotlivých oblastí
života školy.
V roce 2017 stánek
doznal zásadní proměny
a již druhým rokem
vyjadřuje zaměření naší
speciální školy
symbolickou formou.
Návrh vizuální podoby
černo-bílého stánku
vzešel od pedagogů, na
vlastní realizaci se
výtvarně podíleli také
žáci školy a dost se u
toho pobavili!
Černá a bílá symbolizují
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světlo a tmu, den a noc, svět vidících a nevidomých…přijďte se na nás
podívat, jste srdečně vítáni!

Něco z historie prezentací školy:
 Poprvé prezentace školy proběhla v Kladně na podzim roku 2004.
Pro účel této prezentace byl vytištěn první barevný plakát školy.
 První širší představení školy na Schole Pragensis se konalo v roce
2004. Na tuto přehlídku škol tvořili učitelé tematické plakáty aktivit
školy. Jeden z těchto plakátů se zachoval a je doposud umístěn vedle
učebny přírodních věd.
 Od té doby pedagogové školy mnohokrát zavítali také do Benešova,
Berouna, Rakovníka, Zdic u Berouna, Kolína, Liberce, Českých
Budějovic a do Písku.
Lenka Balejová
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Mezinárodní kontakty

Návštěva z východu
aneb V aprílovém odpoledni školou zněla ruština
V odpoledních hodinách prvního dubnového dne roku 2019 se
v rámci nepovinného předmětu Ruský jazyk uskutečnila dlouho
plánovaná akce. Studenti z ruského institutu a z jazykové školy Czech
Prestige Natálie Gorbaněvské přišli za námi do školy. Osobně jsem se
na tuto návštěvu hodně těšil a zároveň mne překvapilo, jak šikovní byli
studenti z Kazachstánu, Moldávie, Ruska a Ukrajiny.
Akci slavnostně zahájila paní Zuzana Petržilková, naše vyučující ruského
jazyka. Poté se krátce ujala slova lektorka z ruského institutu
a představila nám jejich školní projekt. Dozvěděl jsem se, že se studenti
během jednoročního kurzu ve škole Czech Prestige naučí náš jazyk na
takové úrovni, aby byli schopni v češtině plynule komunikovat. Následně
nám jedna ze studentek z Kazachstánu sdělila, že by se zde chtěla dál
věnovat studiu bankovnictví a v tomto oboru také pracovat.
Pak již následovala
první prezentace
o Moldávii. Ocenil
jsem krásné obrázky
a video, které v plné
rozmanitosti ukázalo
Moldávii. Následně
přišel na řadu
Kazachstán, zde
mne zaujaly
především reálie,
např.: jurty, šperky,
ale také jazyk, který
je údajně nejméně
podobný češtině. Pak bylo představeno Rusko. Přesvědčil jsem se, jak
jsme si v některých symbolikách s Rusy podobní, např. při věšení
podkovy pro štěstí; také mne překvapily jejich svátky a kuchyně. Na
závěr byla představena Ukrajina. Zde jsem obdivoval tamní přírodu
a národní tradice. Bylo pěkné, že nám návštěvníci ukázali některé
typické předměty, které si přivezli ze svých rodných zemí. Součástí
setkání byla i haptická prezentace, kdy jsme dané artefakty - matrjošky,
-7-

šperky, model jurty a řadu dalších - mohli vnímat i hmatem. V rámci
volné diskuse jsme hovořili o našem kroužku, jazycích i o tom, jak se
studentům líbí Praha a jak vnímají život v naší zemi.

Na závěr nám hosté ukázali své webové stránky, kde byla i sbírka
„perliček“. Potom jsme pořídili už jen nezbytnou společnou fotografii
a došlo na rozloučení. Příjemná dvouhodinovka rychle uplynula. Podle
mne to bylo velmi zajímavé a poučné setkání a chtěl bych tímto
poděkovat všem, kteří se podíleli na jeho organizaci i zdárném průběhu.
Ondřej Šnajdr
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Toulky...

Prahou za poznáním
aneb
Prahou česky za matematikou, anglicky za
památkami!
V předmětu Cvičení z matematiky jsme se se studenty třídy G3 již od
druhého ročníku občas vydávali na toulky matematickou historií.
Nejčastěji jsme se toulali formou prezentací. A tak jsme se postupně
„potkali“ s panem Archimedem, Euklidem, Eulerem, Gaussem…
Námětem našich toulek se staly i stavby, které za svoji popularitu
bezesporu vděčí matematice. Obdivovali jsme krásné křivky Eiffelovy
věže, Petřínské rozhledny,
vysílače Ještědu, Tančícího domu
a dalších technických památek.
V říjnu, ve slunečném dni babího
léta, nastal čas vyjít za půvabem
matematických křivek doopravdy.
Vždyť ty nejznámější z nich má
naše škola téměř za humny!
Naše pěší cesta začala na
Palackého náměstí u pomníku
Františka Palackého. Nedaleký
klášter v Emauzích nám nabídl
pohled na neobvykle moderní
konstrukci své střechy – úžasné
křivky křídel z bílého betonu se
zlatými špicemi. Krása spojená
s pohnutou historií…
Odtud jsme po nábřeží zamířili na
Jiráskovo náměstí, kde všichni účastníci „poznali“ sedícího kamenného
spisovatele. Potom jsme ale soustředili naši pozornost na obdivuhodnou
nárožní stavbu. Mnohé překvapila její taneční lehkost kontrastující
se statnými betonovými nohami, u kterých jsme stanuli.
Od Tančícího domu jsme se vydali podél Vltavy k Národnímu divadlu. Na
náměstí Václava Havla stálo osamocené pianino, a tak bylo naše
zastavení zpestřeno bezprostředním koncertním výkonem Matyáše.
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Petřínský kopec nám pomohla zdolat lanovka, ale vrchol rozhledny jsme
(z podnětu studentů!) dosáhli pěšky. Dvě stě devadesát devět schodů!
Odměnou nám byl nádherný výhled na podzimní sluncem ozářenou
Prahu.
A pak jsme sestupovali
dolů petřínskou strání
se zastaveními
u básníka Karla Hynka
Máchy, hudebního
skladatele Vítězslava
Nováka a spisovatele
Jana Nerudy.
Naše putování jsme
zakončili U žabiček –
příjemně zurčící
fontány s hrajícími si
chlapci. Skutečnost, že
inspirací sochaři byli
vnuci T. G. Masaryka, bylo od roku 1949 dlouholetým tajemstvím.
V dnešní době to byla pro studenty úsměvná historka, která zvýšila
půvab posezení.

Vydali jsme za technickými památkami, jejich matematickou krásou
a historií, ale na naší cestě jsme si připomněli i osobnosti naší kulturní
historie. Při toulkách Prahou je škoda je minout…
Jana Hozová
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Prague Walkers
Ve středu 12. června 2019 navštívily třetí ročníky naší školy v doprovodu
pana Jelínka a paní Petržilkové pražské památky. Pro tuto příležitost
jsme si připravili referáty v anglickém jazyce, které jsme prezentovali
v terénu.
Jako první jsme navštívili Prašnou bránu, se kterou nás blíže seznámil
Tomáš Kodýdek, historii Obecního domu pak všem vylíčil Dan Přikryl.
O Václavském náměstí nám předala mnoho zajímavých informací Alena
Hurtová. Na Staroměstském náměstí nám vyprávěl o jeho historii
a současnosti Joel Nekola. Náměstí Jana Palacha nám ve svém
příspěvku přiblížil Ondřej Šnajdr. O Národním divadle, jeho historii
i umělcích si připravily vystoupení Ilona Zelenková a Kateřina
Vodehnalová. Karlův most poté představil Josef Gregor. Závěr připadl na
Zuzku Šochmanovou, která hovořila o Petřínské rozhledně.
Myslím si, že všichni se velmi dobře připravili a dali možnost ostatním
rozšířit své obzory. Také oceňuji, že byl dán prostor vnímání předmětů
prostřednictvím hmatu, např. u Prašné brány. Další zajímavostí bylo
zastavení na Karlově mostě u Jana Nepomuckého, kde si každý přál
něco, co se mu podle pověsti přesně do roka vyplní. Také jsme zamířili
k Lennonově zdi na Kampu, která nám připomněla známého hudebníka
legendární skupiny The Beatles.
Byla to krásná procházka po Praze, která neměla chybu.
Očima Kateřiny Vodehnalové
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Konference

Olomoucká setkání
aneb Konference k problematice osob se
speciálními potřebami
V období, kdy jaro pomalu začíná nastupovat, pořádá Pedagogická
fakulta Univerzity Palackého v Olomouci pravidelně konferenci, na níž se
scházejí speciální pedagogové, ale i odborníci příbuzných oborů
a studenti. V letošním roce se toto vědecké setkání uskutečnilo již
podvacáté. Vedle nových teoretických poznatků dává konference prostor
i zkušenostem z praktické činnosti. Právě tím je atraktivní pro své
účastníky, neboť v širokém spektru idejí, názorů a zkušeností může
každý nalézt inspiraci pro vlastní činnost v oblasti speciálně
pedagogické.
Již od první dekády jednadvacátého století se konference pravidelně
účastní pedagogové z naší školy, aby získali nové podněty a zároveň
aby jako aktivní přednášející prezentovali výsledky své profesní činnosti,
která je úzce spojena s praxí naší školy. Pokud byste se chtěli seznámit
s příspěvky našich vyučujících na konferenci, pak můžete navštívit
internetové stránky https://sppdny.cz/ a nahlédnout do sborníků
z minulých konferencí.
Prostředí konference vždy umožnilo prezentovat projekty školy vesměs
mezipředmětové povahy, rovněž dlouhodobý projekt tyflopedických
služeb, které škola poskytuje na pomoc pedagogům běžných škol
integrujících žáky se zrakovým postižením, ale i mezinárodní projekty,
v nichž škola participovala, a koncepční záměry školy. Byla tak získána
důležitá zpětná vazba, nezbytná pro další činnost školy i pro realizaci
stávajících i připravovaných projektů. Za projekty školy stojí konkrétní
učitelé a žáci a jejich činnost, proto prezentace jejich aktivit
v oponentním prostředí lze vnímat jako důležitý podnět pro další rozvoj
školy.
Touto malou připomínkou děkujeme těm, kteří konferenci připravují, za
optimální podmínky pro prezentaci, kritické prostředí, vstřícnost a tvůrčí
atmosféru, v níž jednání v plénu i jednotlivých sekcích probíhají. Nechť
se jim toto daří i nadále.
Ivan Antov
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Ze sportu

Úspěch v Lublani
Mezinárodní sportovní hry pro zrakově postiženou mládež
31. květen – 3. červen 2019
Žáci školy byli pozváni na
sportovní hry pro zrakově
postiženou mládež, které
pořádala naše partnerská
instituce Centrum IRIS
v Lublani. Hry byly
jednou z akcí pořádaných
při příležitosti stého
výročí založení školy pro
nevidomé ve slovinské
metropoli.
Sportovního klání se
kromě našeho družstva
zúčastnilo více než sedmdesát závodníků se zrakovým postižením z pěti
zemí (Bosny a Hercegoviny, České republiky, Chorvatska, Slovinska
a Srbska) a ze sedmi různých institucí. Českou republiku reprezentovaly
dva týmy z pražských škol a jeden z Brna.
Na pořadu her byly závody
v atletice (běh na 100m,
400m, 800m a 1500m,
štafetový závod, vrh koulí,
skok daleký), plavání (50m
a 100m volný způsob, prsa
a znak) a tandemové
cyklistice, dále turnaje
v goalballu a showdownu.
Díky perfektní organizaci
pořadatelů se podařilo
zvládnout náročný program her bez problémů a zádrhelů. Závěrečné
vyhodnocení výsledků potvrdilo, že nejúspěšnější výpravou her se stal
tým naší školy ve složení Daniel Šrámek (G1), Tomáš Kodýdek (G2),
Daniel Přikryl (S3), Zuzana Šochmanová (S3), Hana Zachová (S2),
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Radek Kříž (S2), Eva Lesová (G4), Jakub Jirsa (G1) a Jan Novák (A2).
Vedoucí výpravy byla paní Petra Paďourová, pedagogický doprovod dále
tvořil pan Michal Řezka, asistentem doprovodu byl pan Martin Horák.
Žáci skvěle reprezentovali školu a dosáhli vynikajícího výsledku. Pohár
za celkové vítězství najde své čestné místo mezi dosavadními
sportovními trofejemi školy.
I na stránkách ročenky
bychom chtěli poděkovat
sponzorům, kteří pomohli
pokrýt část nákladů
spojených s účastí týmu na
hrách. Byli jimi nadace
Leontinka, Lions Club Praha
První a paní Alena Nekolová.
Pokud byste se chtěli
seznámit s výsledkovou
listinou nebo se podívat na
videa či fotografie z her, můžete tak učinit na
http://centeririssgt.splet.arnes.si/
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Divadlo

Školní akademie v GOA poprvé
aneb Jak jsme vyděsili konec školního roku
Letošní školní divadelní sezóna s sebou kromě tradičních a osvědčených
formátů vánočního setkání a soutěžních vystoupení v rámci Festivalu
Slunce, o kterých v ročenkách zpravidla podrobně informujeme, přinesla
horkou dramatickou novinku v podobě závěrečné akademie. Tento
kasovní trhák byl nasazen na přání samotných studentů, kteří svými
uměleckými výstupy chtěli zpříjemnit spolužákům i učitelům závěr
perného a naštěstí již končícího (citace jednoho z žáků) školního roku.
Vstupní vestibul školy, který na počátku teplých letních dní nabízel
příjemně provětraný a světlý prostor, ožil nejenom písněmi, ale také
humornými scénkami.
Herecká zdravice končícímu školnímu roku byla vlastně strašidelná,
i když o žádné děsivé horory se ve skutečnosti nejednalo. Nevrlá
Sněhurka v podání Kristýny Rejchrtové, která díky vypumpování žaludku
přežila otravu z konzumace otráveného jablka, sice publikum i
samotného prince děsila svým zjevem, když při čekání na jeho příjezd
zestárla, ale jinak se všichni spíše notně nasmáli. Princ (Roman Janoch)
po svém příjezdu k trpasličímu domku, v němž žil už jen jediný trpaslík
Rejpal (ztvárněn Hanou Zachovou), nemohl spanilou princeznu poznat.
Zatímco jej stařena alias Sněhule vábila na dávno ztracené vnady, princ
ji ve scénce plné nedorozumění považoval za služebnou protivného
Rejpala, který koukal, aby se přestárlé princezny zbavil. Protagonisté
hlavních rolí propůjčili komediálnímu příběhu autenticitu vztahů mezi
mužem a ženou vnímanou prizmatem současné mladé generace, což se
projevilo i v užitém jazyce, který nebyl prost ani dobových zkratek
esemeskové komunikace.
Druhá scénka strašila samotným názvem – Smrtka u doktora. Nemocný,
revmatický pan Smrtka bravurně ztvárněný Danem Přikrylem přijel
i s kosou metrem do nemocnice v Motole na vyšetření a lékařskou
prohlídku. Odměřená lékařka v podání Aleny Hurtové se nenechala
vyvést z míry a kladla nejenom profesionální otázky, ale snažila se
některé stížnosti pana Smrtky usměrňovat. Na konci scénky však došla
k závěru, že bude výhodné pana Smrtku na den vyřadit z jeho
pracovního provozu, aby při očekávané inspekční návštěvě ministra
zdravotnictví nedošlo na jejím oddělení k nějakému úmrtí. A tak i přes
protesty neobvyklého pacienta, že jeho kosti jsou zcela zřetelně viditelné
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i bez rentgenového snímku, ho nalákala do skříně, v níž jej uvěznila.
Diváci se dobře bavili, neboť oba herci doslova prošpikovali svůj výstup
autentickými hláškami z učiva odborných sociálních předmětů, čímž
vtáhli přítomné do děje.
Zdánlivě ponurou atmosféru mezi jednotlivými scénkami roztříštily písně
a hudební výstupy členů pěveckého souboru. V sólových partech
vystoupila nejenom Kristýna Rejchrtová, která při kytaře i zazpívala, ale
také nadějná houslistka Kristýna Daňková nebo Ilona Zelenková se
zobcovou flétnou. Zvuk jejich nástrojů se nesl otevřeným prostorem
školní budovy stejně jako vyladěné sbory školních zpěváků. Zazněly
písně Mezi horami či Zafúkané nebo třeba volná adaptace hitu Cesta
a písní Elvise Presleyho.
První, tak trochu strašidelnou školní akademii sice odvál čas, ale už
v příštím roce se můžeme společně sejít u další.
Klára Eliášková
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Z naší tvorby

Neopakovatelná krása
Stojím na okraji pouště. Jdu dál. Nohy se mi boří do bílého písku. Slunce
svítí a rozpaluje povrch. Chodidly vnímám, jak je jemný a zvlněný. Vítr si
s pískem pohrál. Najednou ale nevnímám jen lehce zvlněný povrch,
stoupám do kopce. Stojím na malé duně. Chvíli tiše poslouchám, ale
kolem je ticho. Slyším jen vítr. Ve vánku mi vlají vlasy.
Začíná mi být velké teplo. Oslepuje mě slunce. Nic nevidím. Na
několik vteřin si přikrývám oči. Dopíjím poslední doušky vody z láhve, ale
pořád mám žízeň. Představuji si, jak se cítí lidé, kteří zabloudí v poušti
a nemají vůbec vodu.
Scházím z duny. Opět kráčím po zvlněném písku. Mohu jít rovně nebo
do stran, všude kolem je prázdno, nikde nic nestojí. Jsem sama
s pískem, sluncem a vánkem. Přemýšlím o obrovské rozloze pouště.
Poušť mi připadá až nekonečná.
Rychle se stmívá. Teploty klesají a prudce se ochlazuje. Vítr přestává
foukat a pozoruji západ slunce. Začíná mi být zima. Odkudsi se ozývá
zasyčení, nějaký had se pod rouškou noci vydal na lov.
Za sebou slyším kroky. Někdo kráčí, jeho nohy se propadají do
písku a blíží se ke mně. Setkávám se s malou arabskou dívkou a s jejím
bílým velbloudem. Zvíře si na příkaz dítěte lehá. Dívka chce, abych si na
velblouda sedla, a tak si sedám mezi hrby. Pevně se chytám za ramena
zvířete. Velbloud vstává. Hladím jeho krátkou srst. Je příjemná. Děvče
vede velblouda a společně odjíždíme. Jedeme oázou, pozoruji kaktusy
a jiné rostliny. Vidím vodní zdroj, jediný v celém okolí. Opouštíme poušť,
tu nekonečnou, pustou krajinu … ale pustá se necítím.
Kateřina Svobodová
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Adaptační kurz

Mšeno, Kokořín, Pokličky, Žába…
18. – 21. září 2018
Adaptační kurz strávený ve Mšeně a jeho okolí byl turistický,
veselý a přátelský. Plnou měrou naplnil hlavní cíl – vzájemné
seznámení nových spolužáků a učitelů. Vedoucí team tvořili
p. ředitel školy Antov, pí Hozová, Jansová, Barnawi a p. Řezka.
Krásné podzimní počasí dovolilo z doporučeného seznamu škrtnout
pláštěnku a deštník, ale velmi
dobře posloužila pevná obuv.
Turistické stezky v překrásných
kokořínských lesích se vinuly
mezi skalami i po skalách
nahoru, dolů a často i po
schodech, které jsme brzy
přestali počítat. Zavedly nás na
hrad Kokořín, a pak
i k neobyčejným skalním
útvarům Pokličkám, Žábě,…
Dalším cílem našeho putování se stalo královské město Mělník, kam nás
zavezl místní motoráček.
Všechny nás okouzlil pohled
z vyhlídky nad soutokem řek
Labe s Vltavou.
Na návštěvu a setkání se
studenty přijel i školní
psycholog p. Galvas.
Na závěr vzplál táborový oheň,
voněly špekáčky, zněla kytara,
housle a vířil bubínek!
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Na adaptační kurz jsme jeli vlakem. Už při cestě jsme si
hodně povídali a bylo veselo. Když jsme dorazili do
Mšena, ubytovali jsme se a vydali se na delší procházku
lesem. Šli jsme mezi skalami a stromy a dalo nám to dost
zabrat, ale byla to legrace. A nakonec jsme to zvládli jen
s malými pády.
Prožili jsme zde různé aktivity, jako například sezení
s naším školním psychologem, prostorovou orientaci
s panem Řezkou a výlet na hrad Kokořín.
Adaptační kurz jsem si moc užila a seznámila se tu
s novými spolužáky, Které jsem poznala moc ráda
Ze vzpomínek účastnice Christiany

Jana Hozová
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Z naší tvorby

V zemi hobitů a elfů
Před očima vidím jen tmavé chomáče dýmu. Propadám se někam dolů,
pod sebe, do neznáma. Mám pocit, jako bych padala velkou studnou, ale
ne a ne narazit na vodu. „Snad už to nebude trvat dlouho,“ pomyslím si.
Dříve než se mi ale tato myšlenka vůbec stihne zformulovat v mysli, dým
se rozplyne. Kde to jsem?
Ležím na zemi. Jsem vděčná, že už před očima nevidím ten hrozný dým,
nýbrž krásné modré nebe. Modré jako pomněnky. Uprostřed toho moře
z pomněnek se skví jako velký šperk zlaté slunce. Jeho zářivé paprsky
mě po dlouhé době tmy téměř oslepily. Jen co se trochu rozkoukám,
cítím, že ležím na něčem příjemně měkkém a nádherně hebkém. Tráva!
Rozprostírá se všude kolem … kam jen oko dohlédne! Mezi jasně
zelenými stébly se jako malé korálky lesknou pampelišky, sedmikrásky
a fialky. Jaká nádhera!
Doteď jsem nic neslyšela, ale nyní se i mé uši vzpamatovaly z té náhlé
změny prostředí. Slyším v trávě cvrkat cvrčky, svěží vítr se prohánět
mezi stébly. V korunách stromů, kterých je mimochodem všude spousta,
zpívají malí ptáčkové. Zpívají tóny plné radosti a veselí. Ale počkat!
Slyším ještě něco. Co to je?
Rozhlédnu se a kousek od sebe spatřím hlouček tančících postav.
Některé hrají na píšťaly, jiné v rukou drží lyry, mandolíny nebo bubny.
Podívám se na ně pořádně. Tohle nejsou obyčejní lidé. Jsou to elfové
s dlouhýma ušima, víly se zlatými vlasy, malí hobiti s jasně svítícími
očky. Ti s píšťalami, to jsou fauni. Trpaslíci s dlouhými plnovousy hrají na
bubny a kentauři se zasněnými výrazy mají v rukou lyry.
Stromy se kývou do rytmu a potůček, který teče opodál, přizvukuje svým
bubláním. Celý svět tančí a já tančím s ním. Vše je opředeno jakýmsi
neznámým kouzlem. Veliké hory na severu vypadají pod svými
sněhovými čepičkami docela přívětivě. Moře, které je vidět v dáli na jihu,
mě nadšeně vítá a vybízí k příjemné koupeli.
Celá země je krásná, až srdce plesá. Kopyta kentaurů, stojících na
břehu modravého potoka, zvonivě cinkají o kameny. Jenže ...
Zvoní i budík.
Kristýna Rejchrtová
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Z našich nápadů

Barevný týden
Již třetím rokem navštěvují tuto školu a stejnou dobu pořádám Barevný
týden. Tato akce vznikla na popud mého pocitu, že se v naší škole nic
moc neděje, pokud nepočítám školní akce, které vymýšlejí profesoři.
Rozhodla jsem se proto vzít iniciativu do svých rukou. Barevný týden se
koná vždy v únoru na jeho počátku. Tým studentů a tým profesorů se
oblečou do barev duhy, ať už stejně nebo každý “tým“ do jiné barvy.
Nápad nepochází z mé hlavy, ale z jiné školy, která takové akce dělá.
Stanoví se barvy pro jednotlivé dny. Studenti se informují ve škole,
učitelům zasílám email. Minimálně týden dopředu vystavím plakát akce
na nástěnku. Každý pracovní den v daném týdnu se sejdeme vždy o
velké přestávce a vyfotografujeme se. Fotka je pak dána na naše G/S
jako další vzpomínková záležitost. Ráda slyším od učitelů, že je takové
akce baví, vždy mě to zahřeje u srdce.
Naši školu miluji a tyto akce dělám hlavně pro učitele. Chtěla bych v
tomto pokračovat i nadále a doufám jen, že Barevný týden bude
pokračovat i poté, co školu vystudujeme. Jak řekl náš Učitel národů:
Škola má být hrou!
Hana Zachová
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Perličky z lavic

Perličky
aneb Uloveno ve školních vodách…
Matematika, fyzika a zbožíznalství
– Jaká je vzájemná poloha přímek?
– Přímky jsou na sobě!
Svislý směr určíme vodoměrkou.
Rychlost měříme metrem.
Desky v kondenzátoru se o sebe mohou třít.
– Co je největší částí oka?
– Sliznice!
Návrhy nové terminologie:
Posloupnost je STOUPACÍ (dosud rostoucí)
Druhy myšlení jsou indukce a DESTRUKCE (dosud dedukce)
Řecké písmeno LANDA (dosud lambda)
Dotazy zvídavých studentů:
– Proč dáváte zlomek do zlomku?
– Co se stane s autobusem, když se setká s rychlostí světla?
– Jaký je vzoreček pro zákon schválnosti?
Výkřik překvapeného studenta:
Mám obsazené všechny kvadranty!
K zaznamenání předala Jitka Jansová
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Ze života naší školy

Ze školní kroniky
Září
3. září bylo prvním dnem školního roku 2018/2019.
3. – 5. září se naše škola, ministerstvem stanovená jako spádová,
stala místem konání didaktických testů a písemných prací společné části
maturitních zkoušek.
4. září zamířili studenti třídy G3 s pí Zichovou, Navrátilovou
a pí Barnawi na exkurzi do Tábora. Vstoupili do chodeb středověkého
podzemí a sklepů pod náměstím v hloubce 16 m a poté navštívili tamní
Husitské muzeum. Následovala prohlídka Muzea čokolády a marcipánu,
které mapuje historii čokolády. Studenti obdivovali marcipánový model
náměstí i postavy z pohádek a večerníčků. Návštěva končila sladkou
ochutnávkou…
10. – 14. září se 12 žáků školy vedených pí Paďourovou zúčastnilo
sportovního soustředění organizovaného a financovaného
v rámci projektu ČSZPS.
Ve stejném období proběhla odborná praxe A4.
13. září uspořádal LC Praha První benefiční kulturní večer ve
prospěch zrakově postižených. Ve výjimečných prostorách koncertního
sálu Domu U Kamenného zvonu zazněla dětská opera Brundibár Hanse
Krásy a Adolfa Hoffmeistera v podání Dismanova rozhlasového
dětského souboru.
17. – 27. září se
uskutečnila odborná praxe
třídy S4.
18. – 21. září se žáci tříd
G1, A1 a O1 vzájemně
seznamovali na adaptačním
kurzu ve Mšeně a jeho okolí.
Při turistice poznávali krásy
tamějšího kraje.

Říjen
9. října jsme v Kladně zahájili regionální prezentace naší školy.
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Následně jsme naši školu představili 10. října v Berouně, 11. – 13. října
v Liberci a 15. října v Kolíně.
10. října, v době, kdy probíhala celostátní akce s názvem Týden
sociálních služeb ČR, si žáci S4 vedeni pí Seifertovou připravili pro své
spolužáky a učitele prezentace některých sociálních služeb zaměřených
na osoby se zrakovým postižením. Přiblížili např. služby rané péče,
sociální rehabilitaci, předvedli některé pomůcky a informovali
o možnostech jejich získání. Představili užitečné mobilní aplikace pro
nevidomé. Publikum tvořili žáci tříd A3 a S3.
11. října se žáci třídy G3 s pí Hozovou vydali na vycházku Prahou.
Námětem byly poznatky z předmětu Cvičení z matematiky, hlavními cíli
Tančící dům a Petřínská
rozhledna.
15. října navštívili žáci
prvních ročníků v doprovodu
pí Pastuchové a pí Jansové
botanickou zahradu.
17. října pomáhalo 16
žáků tříd G3, S2 a S3 při
celostátní sbírce Bílá
pastelka.
20. října se
v pražském kostele Svaté Anny konal v přímém přenosu ČT1 a ČRo
benefiční koncert pro nadaci Českého rozhlasu Světluška. V koncertním
sboru zazpívali i naši žáci, členové hudebního kroužku. Spojili tak
příjemné s užitečným, protože jsou to nejen výborní zpěváci, ale i mladí
lidé se srdcem na dlani.

Listopad
1. listopadu se v naší škole již tradičně soutěžilo v psaní na klávesnici.
Celostátní soutěže se zúčastnilo 12 žáků z pěti základních škol
a 14 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 274,1 úhozů,
jeho chybovost činila 0,29. V kategorii SŠ zvítězil Tibor Niesner ze SŠ
pro ZP Brno výkonem 240,9 čistých úhozů a přesností 0,12.
6. – 7. listopadu se pí Eliášková zúčastnila mezinárodní konference
k didaktice mateřského jazyka ve Varšavě. Navštívila také tamější
speciální školu.
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8. – 9. listopadu se p. Antov zúčastnil aktivity v rámci
mezinárodního projektu SMILE, pořádané severoirskou speciální
školou Jordanstown School v Belfastu.
12. listopadu se uskutečnila prezentace naší školy v Písku
a následně 20. listopadu v Rakovníku.
21. – 22. listopadu se v Chebu konalo finále XXVII. ročníku
Dějepisné soutěže studentů gymnázií, jejíž téma znělo Rok naděje a léta
oklamání. Vlakem tam zamířili studenti čtvrtého ročníku gymnázia
Vít Stibor, Jan Dvořák, Mikuláš Kopas a Matěj Sousedík vedeni
p. Antovem. Účast v celostátním finále, kterou si vybojovali v loňském
školním roce, byla pro studenty velkým zážitkem, i když letos nestanuli
na stupních vítězů.
22. – 24. listopadu jsme
představili naši školu na
výstavě středních škol Schola
Pragensis v Kongresovém
centru Praha.
27. listopadu proběhlo
v budově Právnické fakulty UK
soudní jednání. Bylo ale jen
simulované, role si v režii
pí Navrátilové rozebrali žáci třídy A4 a v „hledišti“ zasedli žáci tříd A3,
S1, S2. Následoval rozbor sehraného soudního procesu, který byl
inspirován skutečností, se studenty právnické fakulty. Námětem byl
problém nutné sebeobrany.
30. listopadu se uskutečnil Den otevřených dveří pro veřejnost.
Zájemci o studium si prohlédli areál školy, učebny vybavené speciálními
pomůckami i internát. Žáci tříd G3, A3, S3, G4 a S4 se svými vyučujícími
využili tento den k návštěvě Haptické stezky v Národním divadle. Stezka
nabídla unikátní možnost prohlédnout si hmatem vybrané busty
osobností z panteonu. Žáci tříd A2 a S2 si vyzkoušeli život ve tmě na
Neviditelné výstavě v Novoměstské radnici, žáci prvních ročníků získali
nové zážitky v Muzeu hudby. Výuku neopustila jen třída A4.

Prosinec
5. prosince zamířili žáci třídy A4 s pí Balejovou do České národní banky.
Účastníci exkurze měli možnost pohladit si a potěžkat zlatou cihlu.
V závěrečné soutěži skupina z naší školy vyhrála jeden milion Kč!
Bohužel byl znehodnocený v podobě malého válečku.
8. prosince se na internátě uskutečnil Mikulášský turnaj
v showdownu.
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9. – 14. prosince se šest sportovců školy zúčastnilo soustředění
v běžeckém lyžování a parabiatlonu, které uspořádal ČSZPS.
10. prosince nevidomá studentka Kateřina Svobodová ze třídy A4
úspěšně vykonala státní zkoušku z obchodní korespondence.
S uzpůsobením podmínek zvládla zkoušku, která se skládá ze dvou
částí: z opisu jednoho předloženého textu a z normalizovaného
vypracování dvou různých písemností, zpravidla obchodního dopisu
a tabulky, podle zadaných dispozic. Uchazeč musí úspěšně vykonat obě
části zkoušky.
13. prosince zhlédli žáci čtvrtých ročníků, pí Petržilková
a p. Žďánský divadelní představení Christmas Carol Charlese Dickense.
Hrálo se v Redutě a mluvilo se pouze (prý krásně) anglicky.
17. prosince se v rámci Minimálního preventivního programu na
internátě sešli studenti druhých, třetích a čtvrtých ročníků s psychologem
školy p. Galvasem a psycholožkou pí Hyžovou.
19. prosince proběhl ve škole projektový den Česká republika má
sto let. Společenskovědní soutěže, kterou uspořádaly pí Zichová
a pí Navrátilová, se zúčastnili žáci druhých a třetích ročníků. Soutěžili
v oblastech politika, ekonomie, zeměpis, sport, literatura, filmové
a muzikálové melodie, osobnosti a významné dvojice. Byla udělena dvě
první místa, a to žákům G3 a S3.
20. prosince vstoupily
do školy Vánoce. Z kuchyňky
na internátu se nesla vůně
cukroví, punče i rybí polévky,
v klubovně vonělo jehličí
a svíčky. Vyráběly se
vánoční dekorace, svíčky ze
včelího vosku a ozdoby
z korálků. Ve škole vznikaly
plovoucí svíčky, syčelo
odlévané olovo a zájemci nahlédli do své budoucnosti….
21. prosince ukončilo kalendářní rok ve škole vánoční představení
dramatického souboru. Na programu byly (jak jinak o Vánocích)
pohádky: Popelka, Otesánek, Jeníček a Mařenka, Hloupý Honza, Jak se
Červená Karkulka chtěla vdát aneb Zašmodrchaný příběh o nevyužité
dívce, chlípném nápadníkovi, opilém spolužákovi a šokovaných neckách.
Bohatý hudební program připravil školní pěvecký sbor. Závěr patřil
vánoční písni…
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Leden
14. ledna odpoledne měli zájemci, již podruhé, dveře školy otevřené.
31. ledna ve čtvrtek žáci získali písemné hodnocení za první
pololetí. Poté následovaly páteční pololetní prázdniny …

Únor
11. února – 17. února školní budova utichla – žáci se rozjeli na jarní
prázdniny.
22. února proběhla v učebně přírodních věd informativní schůzka
zástupců vyšší odborné školy JABOK se studenty čtvrtých ročníků.
Vzájemné vztahy spolužáků ve třídách G1 a S1 byly námětem „kulatého
stolu“, který uspořádal a vedl p. psycholog Galvas.
23. únor – 2. březen strávili žáci druhých a třetích ročníků lyžařský
výcvikový kurz společně s pedagogickým týmem vedeným pí Beranovou,
Balejovou, Pastuchovou, pí Petržilkovou a p. Řezkou v Janských
Lázních. Užili si lyžování na zasněžených kopcích, dobyli (lanovkou)
Černou horu a velmi se jim povedl i závěrečný karnevalový rej…

Březen
2. března se konal maturitní
absolventský a imatrikulační
ples naší školy
v KC Novodvorská v Praze 4.
Po imatrikulaci studentů
prvního ročníku, stužkování
maturantů a bohatém zlatém
dešti se tančilo. Mnozí
účastníci se radovali z výher
malé a velké tomboly.
11. března zamířili žáci
třídy G4 s p. Antovem do speciální střední školy pro sluchově postižené
ve Výmolové ulici. Seznámili se s prostředím a specifiky výuky žáků
s jiným postižením.
13. března se konal v aule ZŠ pro žáky s poruchami zraku na
náměstí Míru koncert pro Unicef Otvírání jara. Do repertoáru této akce
přispěli interpreti čtyř speciálních škol nejen svými oblíbenými písněmi,
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ale i pěknou dramatizací povídek a pohádek. Zazpívali i naši žáci
pěveckého kroužku vedeného pí Petržilkovou. V houslovém doprovodu
Týny Daňkové zazněly písně Mezi horami a Eště som sa neoženil.
Ve stejný den se v naší škole uskutečnila přednáška o vězeňství
v rámci prevence sociálně patologických jevů, které se účastnily všechny
třídy oboru sociální činnost a třídy A2, A3. O svém životě promluvil
bývalý vězeň.
19. března se naši pedagogové p. Antov, pí Balejová a pí Hozová
zúčastnili XX. Konference k problematice osob se specifickými potřebami
v Olomouci. Přednesli příspěvek Tyflopedická podpora aneb Využití
odborného potenciálu učitelů střední školy pro zrakově postižené.
26. března představili
žáci G3 své prezentace
přírodovědného projektu
Stromy, které si připravili pod
vedením pí Jansové,
Pastuchové, Paďourové a p.
Žďánského. Velmi dobrými
posluchači se stali žáci prvních
ročníků. Témata projektu
zněla: Chemické složení
stromů, Barviva dřevin,
Paraziti dřevin, Rozdíl mezi
tropickými deštnými pralesy a lesy mírných šířek, Ochrana lesů v ČR,
Fyzikální vlastnosti dřeva, Využití dřeva v historii a současnosti.
27. března se studenti Ilona Zelenková, Ondřej Šnajdr a Lukáš
Benčík zúčastnili pražského kola XXVIII. ročníku Dějepisné soutěže
studentů gymnázií v Gymnáziu Patočky. Doprovodil je p. Ořešník.
28. března se uskutečnil XV. ročník goalballového turnaje O pohár
ředitele školy, kterého se tradičně zúčastnila žákovská družstva
speciálních základních škol a týmy speciálních středních škol.

Duben
1. dubna proběhla v naší škole v rámci nepovinného předmětu Ruský
jazyk návštěva rusky hovořících studentů z Institutu ruského jazyka a ze
školy Czech Prestige-jazyková škola Natálie Gorbaněvské.
2. dubna vyslechli žáci oboru obchodní akademie a třídy S3
přednášku o finanční gramotnosti.
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8. dubna se setkal školní psycholog p. Galvas se žáky čtvrtých
ročníků. Téma znělo: Jak v pohodě přežít maturitu a nezlikvidovat sebe
a své okolí.
10. a 11. dubna psali žáci čtvrtých ročníků písemné práce společné
části maturitní zkoušky – z českého jazyka a literatury, anglického jazyka
a německého jazyka.
12. dubna se zúčastnili zájemci o studium na naší škole
celostátních přijímacích zkoušek z matematiky a z českého jazyka
a literatury.
15. dubna byl celostátně nabídnut druhý termín přijímacích
zkoušek.
16. dubna večer uspořádal Lions club Praha První benefiční
koncert v Redutě. Vystoupení Základního uměleckého Big Bandu
a Ladislava Zámečníka mělo velký ohlas.
23. dubna pokračovaly maturitní zkoušky profilovou částí. Studenti
třídy A4 psali písemnou práci z účetnictví. Jediná Eva Lesová ze třídy G4
psala písemnou práci z českého jazyka a literatury – esejistické
zamyšlení nad literárním odkazem tvorby Karla Čapka s přihlédnutím
k jeho pojetí noetické literatury. Téma uvozoval Čapkův citát: Svět bude
zlej, pokud nezačnou lidi věřit v lidi.
24. a 25. dubna konali žáci A4 praktickou část profilové maturitní
zkoušky. Její součástí byla i prezentace firmy.
24. dubna proběhly pohovory se zájemci o studium na obchodní
škole.
25. dubna se uskutečnil projekt 3D tisku ve spolupráci Gymnáziem
Arabská. Pod vedením p. Jelínka se jej účastnili studenti Tomáš
Kodýdek z G3 a Jakub Jirsa z G1. Tomáš získal první cenu v kategorii
Umění za model Prašné brány.
30. dubna pro žáky čtvrtých ročníků naposledy zazvonilo. Předali
symbolickou korunu i školní vládní žezlo svým nástupcům v příštím
školním roce.

Květen
2. – 3. května psali maturanti didaktické testy z matematiky, českého
jazyka a literatury a anglického jazyka společné části maturitní zkoušky.
15. května se studenti naší školy zúčastnili tradičního závodu
v přespolním běhu v areálu SŠ A. Klara v Krči v doprovodu pí Paďourové
a pí Eliáškové.
16. května proběhly ukázky výcviku vodicích psů a byla
uspořádána beseda na internátě pro první ročníky a třídy A2, S2.
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20. – 24. květen strávili studenti třetích ročníků a O1 v Třeboni
a jejím okolí. Chodili pěšky nebo jezdili na kole. Vedoucím akce byl
p. Brückner a pedagogický doprovod tvořili pí Seifertová, Paďourová,
Kučerová a p. Řezka.
Pro studenty čtvrtých ročníků vrcholila příprava na maturitní
zkoušku „svatým týdnem“.
24. května se náš školní
pěvecký sbor pod vedením
pí Petržilkové opět zúčastnil
pražské Noci kostelů.
Společně se svými hlasy
a nástroji – houslemi,
klavírem, kytarami a flétnou –
sklidili aplaus i v nejzazších
lavicích strašnického kostela.
27. května začaly
maturitní zkoušky třídy
společnou částí.
28. května pokračovaly profilovou částí – ústními zkouškami
a obhajobami maturitních prací.
31. května – 3. června bojovali naši sportovci velmi úspěšně na
Sportovních hrách pro zrakově postiženou mládež v Lublani.
K úspěchům je dovedli pí Paďourová a p. Řezka.

Červen
3. června proběhlo slavnostní předání maturitních vysvědčení.
Začala odborná praxe S3, která trvala 2 týdny.
11. června vystoupali žáci třídy O1, pí Paďourová a p. Ořešník
na horu Říp.
12. června se žáci třetích ročníků vedeni pí Petržilkovou
a p. Jelínkem v rámci projektu Project Prague vydali za památkami.
Mluvili anglicky.
17. června se první ročníky vypravily s pí Pastuchovou
a pí Jansovou do zoologické zahrady v pražské Troji.
18. června byla cílem exkurze tříd G1, S1, G3 Techmania Plzeň.
Doprovodný tým tvořili pí Jansová, Hozová, Barnawi a p. Jelínek.
Technické hrátky, které přispívají k poznání, si všichni aktivně užili.
19. června vystoupili herci dramatického souboru a zpěváci
hudebního kroužku naší školy se svým představením. Hrálo se
v improvizovaném divadelním sále v přízemí školního vestibulu. Loučení
se školním rokem bylo opravdu veselé!
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24. června Martin Navrátil ze třídy A4 úspěšně vykonal státní zkoušku
z obchodní korespondence.
Školní psycholog Galvas a pí Hyžová se v tento den postupně sešli se
studenty prvních, druhých a třetích ročníků v rámci Minimálního
preventivního programu.
27. června navštívili žáci A2 s pí Petržilkovou ZOO Praha.
Pí Kučerová a pí Seifertová se vydaly se třídami S2, S3 a A3 do
Prokopského údolí.
28. června bylo žákům školy vydáno vysvědčení.
Jana Hozová

Ať žije školní rok 2019/2020!
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Seznamy
Žáci školy 2018/2019
Gymnázium
G1 – třídní učitelka JANA HOZOVÁ
Kateřina Bajerová, Jakub Jirsa, Natálie Kramperová, Vilém Štěpán
Prokopík, Kateřina Sasáková, Martin Svoboda, Daniel Šrámek
G3 – třídní učitel JAKUB JELÍNEK
Tomáš Kodýdek, Jaroslav Levý, Jaroslav Pracna, Ondřej Šnajdr, Matyáš
Vlk, Kateřina Vodehnalová, Ilona Zelenková
G4 – třídní učitelka KLÁRA ELIÁŠKOVÁ
Jan Dvořák, Lukáš Feifer, Štěpán Hamsa, Lucie Ježková, Mikuláš
Kopas, Eva Lesová, Matěj Sousedík, Vít Stibor, Matyáš Vlk

Obchodní akademie
A2 – třídní učitelka ZUZANA PETRŽILKOVÁ
David Hába, Tomáš Lébr, Marie Macková, Jan Novák, Pavel Procházka,
Kateřina Procházková
A3 – třídní učitelka MIROSLAVA KUČEROVÁ
Josef Gregor, Veronika Kobzová, Joel Nekola, Tomáš Šustr
A4 – třídní učitelka MIROSLAVA WAGNEROVÁ
Nikola Chrudimská, Lukáš Jakub, Daniela Kempná, Martin Navrátil, Aleš
Pomezný, Lukáš Ráž, Kateřina Svobodová,
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Sociální činnost
S1 – třídní učitelka JITKA JANSOVÁ
Christiána Daňková, Ksenija Enilina, Roman Janoch, Adam Paňko,
David Pompa, Carlota Vochalová, Petr Zárevucký, Hana Zelená
S2 – třídní učitelka JANA HAŇOVÁ
Melánie Hubálková, Marek Kříž, Kristýna Rejchrtová, Kamila
Špilauerová, Hana Zachová
S3 – třídní učitelka IVANA SEIFERTOVÁ
Anna Bartáková, Lukáš Benčík, Alena Hurtová, Dominik Klíma, Daniel
Přikryl, Zuzana Šochmanová, Jan Vích
S4 – třídní učitelka JANA NAVRÁTILOVÁ
Kateřina Gavlasová, Tomáš Hemer, Kateřina Housová, Vojtěch Jirák,
Petr Jiran, Michaela Jiroušková, Václav Kohout, Václav Krupka, Jan
Střelec, Markéta Vítková, Martin Zamrazil

Obchodní škola
O1 – třídní učitelka Petra Paďourová
Veronika Brožová, Daniel Bulíček, Jiří Kulhánek, Tomáš Pekárek,
Jáchym Rejholec, Lukáš Suchý, Radka Zítková
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Zaměstnanci školy 2018/2019
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, základy lingvistiky,
jazykovědní seminář
HEDVIKA HARÁKOVÁ český jazyk a literatura, anglický jazyk
JANA HAŇOVÁ učební praxe, sociální politika, sociální práce,
sociální služby
JANA HOZOVÁ matematika, cvičení z matematiky, statistika
JITKA JANSOVÁ matematika, fyzika, zbožíznalství,
cvičení z matematiky
JAKUB JELÍNEK informatika a výpočetní technika, informační
technologie, výpočetní technika
MIROSLAVA KUČEROVÁ český jazyk a literatura , německý jazyk,
konverzace v německém jazyce, pedagogika
JANA NAVRÁTILOVÁ obchodní korespondence, telemarketing,
právo, ekonomika
PETRA PAĎOUROVÁ zeměpis, hospodářský zeměpis,
tělesná výchova, goalball
DAGMAR PASTUCHOVÁ biologie, biologie a ekologie
JANA PEŠTOVÁ estetická výchova, občanská nauka,
výtvarná dílna
ZUZANA PETRŽILKOVÁ anglický jazyk, konverzace v anglickém
jazyce, ruský jazyk, hudební výchova
IVANA SEIFERTOVÁ sociální práce, sociální služby,
zdravověda, učební praxe
MIROSLAVA WAGNEROVÁ účetnictví, ekonomika podniku,
základy obchodní korespondence,
učební praxe
EVA ZICHOVÁ dějepis, základy společenských věd,
psychologie, sociologie, občanská nauka,
společenskovědní seminář
MARTIN ŽĎÁNSKÝ chemie, informační technologie,
biologie a ekologie, občanská nauka,
hospodářské výpočty
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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
5. března 2019
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