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Milé čtenářky, milí čtenáři,
opět jsme pro Vás připravili pestré
čtení o školním roce, který právě
uplynul. Byl to školní rok poněkud
odlišný od předchozích let, neboť
do jeho průběhu zasáhla světová
pandemie, vyprázdnila třídy a
výuka se konala distanční formou.
Díky úsilí učitelů a žáků se
podařilo naplňovat i za těchto
nezvyklých podmínek vzdělávací
cíle a školní rok byl řádně
ukončen včetně vysvědčení,
maturitních
a
závěrečných
zkoušek, přijímacího řízení a
dalších náležitostí spojených s
životem školy.
Neváhejte a otevřete stránky
ročenky, rozprostře se před Vámi
široká paleta činností školy, která
vás vtáhne do dějů, které lidé ve
škole prožívají a ve formě
získaných zkušeností si nesou
dále svými životy. Budeme rádi,
pokud její čtení bude pro Vás
přínosem a potěšením. Zároveň
Vám budeme vděčni i za Vaše
názory, návrhy a náměty.
Elektronickou podobu ročenky a
rovněž další informace o naší
škole naleznete na internetových
stránkách školy:
https://www.goapraha.cz
Redakce
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35

ÚVODEM

Slovo ředitelky
Milé čtenářky, milí čtenáři,
připadla mi jako vždy milá
povinnost přivítat Vás nad
stránkami školní ročenky,
která se svým obsahem bude
obracet za školním rokem
2019/2020. Byl to velmi
zvláštní a netradiční školní rok
poznamenaný
bojem
s pandemií viru Covid-19, díky
němuž došlo na začátku
března k uzavření všech škol
v České republice. I když jsme
do té doby stihli nebývalé
množství akcí – jak výchovně vzdělávacích (adaptační kurz, projekty,
exkurze, praxe aj.), společenských (maturitní ples, charitativní a
dobročinné
akce
aj.),
tak
provozních
a
stavebních
(rekonstrukce toalet ve škole,
úprava zábradlí, zahájení projektu
zateplení internátu, rekonstrukce
školní knihovny aj.) – nebudu Vás
na tomto místě jejich detailním
popisem zbytečně zdržovat. I když
nám udělaly nesmírnou radost! To
bude úkolem ročenky, kterou máte
nyní
otevřenou
na
úvodní
dvojstraně a s jejíž pomocí si jistě
sami poskládáte pestrou mozaiku
školních i mimoškolních akcí.
Využiji
úvodní
slovo
spíše
k vyjádření osobního i profesního
nadšení, jak jsme se dokázali
vypořádat s neočekávanou situací,
která nás spojila ve snaze
-3-

o udržení kontinuity vzdělávání. Objevili jsme nejenom sílu postavit se
neočekávaným komplikacím, ale zároveň jsme dostali příležitost uvědomit
si unikátní výzvy v pojetí vzdělávacího procesu 21. století a souvisle
uvažovat o nových formách vzdělávání, o alternativních způsobech
otevřené komunikace s rodiči i žáky a partnery školy.
Škola ožila kolegiálním a solidárním duchem, touhou pomáhat, být aktivní,
přemýšlet o realizaci zdánlivě nerealizovatelných cílů, a to jsou myslím
hodnotné postoje, které jsou základem zdravé školy a dá se na nich stavět
a modernizovat. Odhlédnout od osobního zájmu s cílem pomoci tam, kde
je to právě potřeba … to není samozřejmost … a já jsem v naší škole
v průběhu celého školního roku zažila takových altruistických
mikropříběhů s kolegy, rodiči i žáky spoustu. A to je myslím potřeba na
úvod ročenky zmínit především, že loňský rok v mnohem zřetelnějších
obrysech ukázal žákům, rodičům, partnerům i nám, že jsme školou, která
dokáže vedle kvalitního vzdělání předávat svým přístupem a otevřeností i
hodnotové postoje a dovednosti lidské sounáležitosti. Děkuji všem svým
kolegům, kteří společně se mnou takový obraz školy utvářejí, kteří
společně se mnou sdílí takový přístup ke vzdělávání a kteří chtějí být
takové školy součástí.
V závěru musím samozřejmě poděkovat našemu zřizovateli, školské radě,
partnerům a dalším subjektům, s kterými jsme v uplynulém roce mohli a
nadále můžeme úspěšně spolupracovat – a Vám, milé čtenářky a milí
čtenáři, na samý konec úvodního slova popřát, ať je Vám nad četbou
ročenky stejně dobře jako nám v naší škole.
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NOVÁ VÝZVA

Koronavirus v GOA
aneb Jak jsme si ve škole poradili s koronavirovou krizí
Průběh minulého školního roku více než zásadně postihla pandemie viru
Covid – 19. Postupně se zhoršující epidemiologická situace s sebou mimo
jiné přinesla nošení roušek, dodržování rozestupů, přísná hygienická
pravidla, omezení pohybu osob, zákaz setkávání ve větších skupinách a
další jiná opatření vyhlášená v rámci nouzového stavu Vládou ČR.
Podtrženo a sečteno, od 11. března 2020 se uzavřela škola, žáci nemohli
do lavic a ruch školních i internátních tříd a chodeb utichl, jako kdyby
nastaly letní prázdniny. Ale prázdniny to určitě nebyly, naopak.
V průběhu pandemie ze všech koutů rezonoval v silných ozvěnách
frazém, že všechno zlé je k něčemu dobré. Nelze jistě tvrdit, že tato lidová
moudrost platila na všechny dramatické chvíle související s šířením
koronaviru, ale nezbývalo nic jiného než ho vnímat jako základní impuls
pro další práci. Situace byla nová pro nás všechny, nicméně bylo nezbytné
pokračovat ve vzdělávání a provozu školy tak, abychom připravili žáky
k maturitním a přijímacím zkouškám a zajistili kontinuitu vzdělávání i
v ostatních postupných ročnících – tedy abychom zahájili tzv. výuku na
dálku, neznámý fenomén jarní krize, který jistě zůstane trvalým prvkem
budoucího vyučování v českých školách.
Troufám si tvrdit, že letošní jaro nám jasně ukázalo, že jsme pro žáky i
jejich rodiče partnery, kterým jde o stejnou věc – co nejlépe vzdělávat žáky
a připravovat je na výběr profese, pro kterou mají předpoklady, a to i přes
neočekávaná úskalí. Mezi největší z nich v první fázi patřila souvislá práce
s IT technikou. Pro některé učitele a žáky to bylo běžné, jiní se museli
jejímu systematickému využívání naučit. Vlastně okamžitě jsme nastavili
asynchronní způsob výuky prostřednictvím elektronické nástěnky, na níž
si žáci mohli vyzvedávat a odevzdávat úkoly, a postupně jsme začali
přecházet i na on-line výuku prostřednictvím dálkového připojení.
Najednou byli i starší kolegové schopni tvořit pro žáky na dálku úkoly a
dávat jim zpětnou vazbu, mladí kolegové naopak ochotně pomáhat s
připojováním … krize sbor prostě stmelila, otevřela ještě větší prostor pro
komunikaci s žáky a rodiči a přinesla i změnu v přístupu pedagogů k IT
technice.
Tyto inovace výuky ovšem neohrozily desítkami let ověřené pedagogické
tradice. Koronavirová krize myslím jasně ukázala, jak důležité místo ve
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společnosti školy mají a jak zásadní je jejich sociální role. Ovšem dala i
jasně na zřetel, že je normální chodit do školy, mít na dosah své učitele
ve třídě a diskutovat s nimi i spolužáky a že je radost potkávat kamarády
tváří v tvář. Málokdy bylo od našich žáků tak často slyšet, že už se do
školy těší. Bohužel se kromě žáků závěrečných ročníků mohli vrátit až 1.
září dalšího školního roku.
Škola bez žáků umožnila zahájit různé rekonstrukční práce, které by jinak
bylo nezbytné realizovat jen v době letních prázdnin. A na této frontě se
nezahálelo. Nutno přiznat, že celková rekonstrukce starého sociálního
zařízení ve škole mnohdy boj na frontě připomínala, zejména při bouracích
pracích, ale výsledek určitě stojí za to. Naše nevidomá studentka druhého
ročníku gymnázia nové sociální zázemí ohodnotila zcela nepateticky
slovy: „Ty nové záchody jsou super, krásné a hlavně konečně
blindfrendly.“
V době uzavření škol se podařilo zásadně postoupit v projektu
rekonstrukce cvičné kuchyňky na internátu, který realizujeme s podporou
Nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška. Ve škole jsme s pomocí
vychovatelů a pana školníka nově natřeli zábradlí, na internátě jsme
zrenovovali knihovnu a studovnu. Prostřednictvím věcného daru a
získaného finančního daru od Nadačního fondu Kaufland se nám podařilo
vybavit pokoje internátu novými pracovními stoly, pracovními židlemi a
některé místnosti internátu i skříněmi. Ovšem nejpodstatnějším úspěchem
bylo získání investice na zateplení internátu. V době jarní koronavirové
krize vznikly architektonické návrhy a těšíme se, až se v příštím školním
roce stanou dlouholeté sny skutečností.
Za všechny realizované či přislíbené investiční akce děkujeme našemu
zřizovateli a spolupracujícím partnerům. Veškeré pomoci si velice vážíme.
Klára Eliášková
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AKCE S TRADICÍ

Školní ples
Maturitní, absolventský a
imatrikulační
ples
je
každoroční tradiční akcí
pořádanou bez výjimky po
celou dobu existence školy,
tedy již několik desetiletí.
Tradice plesů byla zahájena
v době, kdy gymnázium a
odborná škola fungovaly
ještě jako dvě samostatné instituce. Škola v současné podobě, která
vznikla jejich spojením, tuto tradici přirozeně převzala.
Školní ples je hlavní společenskou událostí školního roku. Pro studenty
prvních a maturitních tříd a pro jejich rodiče má být trvalou připomínkou
zahájení a ukončení středoškolského studia, pro absolventy příležitostí
k setkávání s bývalými spolužáky a pedagogy. V neposlední řadě je jeho
smyslem pobavit všechny přítomné a zažít školu jinak.
Organizace a pořádání plesu mělo v dobách dřívějších na starost sdružení
rodičů a přátel školy (legendární SRPŠ), po jeho zrušení se přípravy a
finančního zajištění plesů ujal nově založený spolek Viděno hmatem, který
poskytuje žákům školy všestrannou podporu dle svého statutu.
V předintegrační a předinkluzivní době spočívalo hlavní břímě shánění
peněžních a věcných darů na bedrech studentů, dlužno dodat, že
povětšinou těch organizačně zdatnějších studujících obor obchodní
akademie, neboť gymnazisté jsou až na výjimky spíše méně praktičtí
vědci. Z této doby si vzpomínám na některé „veselé historky z natáčení“,
kdy jeden velmi schopný nevidomý student osobně navštívil tehdejšího
primátora hlavního města Praha a „vymámil“ z něj nadstandardní
příspěvek ve výši třiceti tisíc korun. Jiná skupina prakticky uvažujících
maturantů se domluvila s organizátory zahradnického plesu, který se den
před jejich plesem konal v KC Novodvorská (tradičním dějišti školních
plesů) na přenechání stále ještě čerstvé květinové výzdoby sálu jako
velkorysého daru.
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Zásadním bodem plesového
programu je samozřejmě
imatrikulace studentů prvních
ročníků
a
šerpování
maturantů, kdy třídní učitelky
a učitelé předávají dívkám
v nádherných
plesových
robách
a
chlapcům
v důstojných společenských
oblecích slavnostní šerpy
opatřené různými hesly a
výkřiky, kterými se studenti loučí se školou. Některá z nich stojí za
publikování.
Vybráno z tradičních
Komedie skončila, tleskejte!
Co nevíš, to nezapomeneš!
Kde blb, tam nebezpečno.
Vybráno z originálních
Kam že jsem to chodil?
Plačte, (j)elita odchází.
Za kvalitu ručí třídní.
A pro českou školu jedno typické
Dutej, ale přezutej.
Vzhledem k velikosti naší školy se plesy odehrávají v příjemně rodinné
atmosféře, a tak si každý host v průběhu večera najde svoji „parketku“ –
kromě tance třeba posezení s dřívějšími spolužáky v příjemné kavárničce
v předsálí, přiměřenou dávku adrenalinu při losování výher v malé a velké
tombole nebo dražbě rukodělných výrobků (nejčastěji domácích
moučníků), dobré jídlo a pití nevyjímaje. Někdy se studenti blýsknou
originálním půlnočním překvapením, z nichž nejraději vzpomínám na
spartakiádní vystoupení maturantů v červených (pánové) a modrých
(dámy) trenýrkách.
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Jsem ráda, že prostřednictvím této ročenky mám příležitost poděkovat za
vynikající spolupráci kapele HITOS pana Zdeňka Stibora, která dlouhá
léta hraje na plese kvalitní taneční hudbu všech žánrů, v jejímž rytmu se
tancechtiví plesoví hosté vždy dostatečně vyřádí.
Zvláštní poděkování pak patří hlavně těm, bez kterých by nebylo možné
školní ples vůbec uskutečnit - početnému zástupu sponzorů, kteří
v průběhu let ples podpořili ať už peněžními částkami na pokrytí nutných
výdajů, nebo věcnými dary do malé i velké tomboly.
Věřím, že tradice školních plesů bude pokračovat i v dalších letech a
přinese spoustu nezapomenutelných zážitků novým generacím studentů
a absolventů.
Mirka Wagnerová
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AKCE S TRADICÍ

Butovické adaptační kurzy
Je tomu už neuvěřitelných
14 let, kdy jsme se s partou
studentů 1. ročníků vypravili
do Božího Daru v srdci
Krušných hor na historicky
první adaptační kurz. Od té
doby se pravidelně v úvodu
školního roku vydáváme za
vzájemným
poznáváním.
Adaptační kurzy tak tvoří
pomyslnou bránu do studia
a k pobytu na naší škole
i internátu.
Cílem adaptačních kurzů bylo a je nejen vzájemné poznání studentů mezi
sebou, s třídními učiteli, vedením školy, sociální pracovnicí, psychologem
školy a vychovateli internátu, ale také seznámení se s jednotlivými
formami studia, specifiky konkrétních studijních oborů a jejich
charakteristikou (např. výuka jazyků, odborných předmětů, praxe ve
firmách a sociální praxe).
Každoročně je do programu
zařazen
rovněž
seminář
psychologa školy a v průběhu
celého kurzu je kladen důraz
na
osvojení
základů
prostorové
orientace
a
samostatného pohybu (např.
zdůraznění
zásad
chůze
s průvodcem,
průchodnost
terénem
s nevidomým,
orientace v místě pobytu, stolování apod.). Protože v našich řadách jsou i
studenti s tělesným postižením, je věnována náležitá pozornost tomuto
tématu jak v teoretické, tak v praktické rovině. Zejména disciplína
„průchodnost vozíku terénem“ je vyhledávaným zpestřením vycházek do
okolí.
Důležitou roli hraje také lokalita konání kurzu. Vždy se snažíme vybrat
příjemné místo, které bude vyhovující nejen pro pobyt samotný
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s případným zohledněním tělesně postižených účastníků, s prostorami,
kde je možné se společně sejít, zahrát si hry nebo na hudební nástroje,
zasoutěžit si nebo třeba zazpívat, ale také se zajímavým okolím. Za ta léta
jsme toho společně poznali a zažili hodně. Začali jsme v Krušných horách
na Božím Daru, následoval pobyt v rekreačním středisku Valentův mlýn u
obce Sýkořice u Berounky a poté Mariánská v Krušných horách. Viděli
jsme rozsáhlé pláně kolem Horní Blatné, trhali jsme chodecké rekordy,
hráli fotbal, navštívili místa spojená s příběhy Oty Pavla, poznali utrpení a
křivdy spojené s těžbou uranu v Jáchymově, ale také rytmus lázní, žár
zřídla a sladkou vůni oplatků v Karlových Varech, vyráběli jsme sklo a
navštívili karlovarskou pobočku organizace SONS, vyzkoušeli si jízdu na
tandemu a měli mnoho dalších zážitků.
Pro období let 2010–2014 se
adaptační kurz přesunul na
Vysočinu k řece Sázavě, do
Mariadolu nedaleko Světlé nad
Sázavou. A opět se bylo na co
koukat a co poznávat. Cesta
kolem Stvořidel, nádherného
úseku řeky Sázavy, byla
náročná
a
některým
účastníkům asi šumí proud
Sázavy v uších dodnes, ale
nevypravit se tam by byl
neomluvitelný hřích. Naopak
zámecký program ve Světlé či
nedaleké Ledči byl o poznání
klidnější a zejména výhledy ze
zámecké věže ledečského
zámku na starobylé město a
řeku Sázavu bylo náplastí na
puchýře
z předcházejícího
dne. A samozřejmě také
večerní táborák a opékání,
kytara, hvězdy … to nesmí chybět na žádném „adapťáku“.
V roce 2015 místo konání kurzu sice zůstalo na Vysočině, avšak na její
opačné straně, v Mrákotíně nedaleko Telče. Tento kurz byl specifický
v tom, že jsme měli s sebou dvě formule, invalidní vozíky Aleše a Martina.
A dali jsme jim, klukům i nám, zabrat. Jízda po poli s hledáním turistické
značky byla skutečně dobrodružná. Hlavním bodem kurzu byla
samozřejmě návštěva Telče, města, jehož památková rezervace je
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zapsána na seznamu UNESCO, ale také místního automobilového
muzea.
Od roku 2016 se obrátilo
pomyslné kormidlo na západ,
zanechali jsme za sebou
Prahu a loď adaptačních kurzů
zakotvila mezi skalami na
Kokořínsku v městečku Mšeno
na Mělnicku. Zatím zde
proběhly čtyři krásné ročníky
v zajetí skal, výletu na hrad
Kokořín a nedaleké majestátní
Pokličky, impozantní skalní
útvar. Nechyběla ani výprava
do Mělníka k soutoku Labe a
Vltavy.
Věřme, že tradice adaptačních
kurzů má již v historii školních
akcí své pevné místo a
navzdory různým překážkám,
které bohužel neovlivníme,
bude v následujících letech
zdárně pokračovat.

Michal Řezka
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SOUTĚŽNÍ KLÁNÍ

Soutěž v psaní na klávesnici
v roce 2019
První listopadový čtvrtek roku 2019 uspořádala škola 13. ročník tradiční
soutěže v psaní na klávesnici pro zrakově postižené žáky základních
a středních škol. Soutěže se zúčastnilo celkem 24 soutěžících, z toho
11 žáků základních škol a 13 žáků středních škol.
Soutěžící měli za úkol jako každý rok
desetiminutový opis soutěžního textu s cílem
dosáhnout co nejvyšší čisté minutové
rychlosti při nejnižším možném počtu chyb.
Na výsledkovou listinu byli zařazeni
soutěžící, kteří dosáhli přesnosti opisu
alespoň 99,2 %, o pořadí soutěžících pak
rozhodla dosažená rychlost psaní, která je u
žáků středních škol činí minimálně 150
čistých úhozů za minutu, u žáků základních
škol není minimální výkon limitován.
V kategorii středních škol byla v tomto
ročníku nejúspěšnější Střední škola pro
zrakově postižené Brno, která měla na
stupních vítězů hned dva soutěžící – Radek
Šebrle vybojoval první místo výkonem
251,9 čistých úhozů za minutu, na druhé místo pak dosáhl Tibor Niesner
s 241,5 čistých úhozů za
minutu. S výsledkem nižším o
pouhých 0,5 čistých úhozů za
minutu skončila na třetím
místě
Eliška
Koldová,
studentka soutěžící za SPC
Liberec. Z našich studentů
byla
nejúspěšnější Pavla
Dvořáková,
která
získala
pověstnou
„bramborovou“
medaili se ziskem 223 čistých
úhozů za minutu a nulovou
chybovostí, což je skvělý výsledek, kterého dosáhne málokterý soutěžící.
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V kategorii základních škol si
nejlépe vedli žáci Základní
školy
Jaroslava
Ježka
z Hradčan,
kteří
obsadili
všechna vítězná místa – první
byl Matvej Lavrjuk s čistou
minutovou
rychlostí
231
úhozů, druhý Kryštof Chábera,
který dosáhl 173,8 čistých
úhozů za minutu, jako třetí se
umístil Tomáš Hron se 163,8
čistých úhozů za minutu. Na čtvrtém místě pak skončil Aleš Pelikán, žák
Základní školy pro zrakově postižené Plzeň.
Vítězové obou kategorií byli odměněni tradičním pohárem vítězů
a věcnými cenami věnovanými spolkem Viděno hmatem.
Soutěž i v tomto roce naplnila svůj hlavní smysl – umožnit žákům se
zrakovým postižením porovnání vlastních výkonů s žáky z jiných škol,
setkat se s bývalými spolužáky ze základní školy nebo se prostě potkat po
roce s kamarády.
Regulérní průběh soutěže zajistil i tentokrát Mgr. Vít Valeš, vedoucí
referátu Státní těsnopisný ústav, kterému patří poděkování za dlouholetou
nezištnou podporu soutěže a snahu o její pokračování.
Mirka Wagnerová
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MEZINÁRODNÍ KONTAKTY

Projekt SMILE too
Získávání sociálních dovedností může být pro děti a mládež se zrakovým
postižením problematické. Tyto děti získávají informace o sociálních
situacích mnohem obtížněji než jejich vidící vrstevníci, kteří se sociálním
dovednostem učí pozorováním a napodobováním dospělých. Děti se
zrakovým postižením například nevidí výrazy obličeje a gesta a pochopení
sociálních situací doprovázených neverbálními komunikačními projevy je
pro ně tedy velmi náročné. Nevhodné chování a negativní reakce okolí
pak mohou negativně ovlivnit jejich sociální zkušenost, která může působit
nepříjemnou překážkou v navazování nových vztahů a přátelství.
Nejsou-li sociální dovednosti cíleně rozvíjeny a ovlivňovány, může to
nepříznivě ovlivnit celý život dítěte se zrakovým postižením.
V dokumentu Royal National Institute for Blind People (RNIB) z roku 2017
se uvádí: „Vidící děti pozorují a napodobují sociální chování ostatních lidí
a učí se z jakýchkoli vizuálních podnětů. Pokud tyto příležitosti nejsou
dítěti k dispozici, může dojít k narušení porozumění a rozvoje vhodného
sociálního chování. Osvojení odpovídajících sociálních dovedností je
zásadní pro každodenní interakce dítěte, umožňují dítěti komunikovat s
ostatními, navazovat přátelství a později rozvíjet osobní a pracovní
vztahy.“ Obdobné vyjádření nalezneme u Gwyn McCormackové,
zakladatelky Positive Eye: „Postižení zraku dítěte může mít dopad na
osvojování jazykových, kognitivních a motorických dovedností, což zase
ovlivňuje sociální rozvoj. Omezené vnímání okolí může nepříznivě ovlivnit
pochopení různých sociálních situací, což může vést k nepřiměřeným
reakcím a negativně tak ovlivňovat celkovou sociální zkušenost.“
Potřeba účinně řešit výše naznačené skutečnosti vedla školu k aktivnímu
zapojení do mezinárodního projektu partnerství škol v rámci programu
Erasmus+. Jedná se o projekt s názvem:
SMILE too – Social Skills Make Inclusive Life Easier too
Projekt je zaměřen na rozvoj sociálních dovedností dětí a mládeže (11–
21 let) s těžkým zrakovým postižením integrovaných do běžných
základních a středních škol. Našimi partnery jsou instituce ze Slovinska,
Severního Irska, Itálie, Skotska a Nizozemska.
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Výstupem projektu budou materiály a výukové programy pro učitele a
rodiče těchto dětí, které mohou dětem pomoci při osvojování sociálních
dovedností, a tak se lépe zapojit do běžného života v intaktní společnosti.
Jana Haňová

Partneři projektu
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SBÍRKOVÉ DNY

Sbírka Bílá pastelka pomáhá
již přes krásných dvacet let
Sbírku Bílá pastelka pořádá Sjednocená organizace nevidomých a
slabozrakých ve spolupráci s TyfloCentrem a Tyfloservisem. Vybrané
finanční příspěvky se posléze využívají na služby pro zrakově postižené,
a to zejména na nácvik prostorové orientace a chůze s bílou holí, výcvik
vodicích psů, výuku Braillova písma, volnočasové a sportovní aktivity,
kompenzační pomůcky, odstraňování dopravních a orientačních bariér,
také na pomoc s přípravou na vstup do zaměstnání a mnoho dalších
podpůrných služeb.
Veřejnost může přispívat nejen při sbírkovém dni, ale také na bankovní
účet či prostřednictvím dárcovské esemesky, kde dárce může přispět
třicet, šedesát nebo devadesát korun. Protože žijeme v moderní době, lze
přispět rovněž přes tzv. QR kód, který je na kasičce.
Osobně si myslím, že nejlepší způsob, jak vybírat finanční prostředky na
pomoc druhým, je přímý kontakt. Mnohdy jsou lidé vstřícní, někdy však
mohou být z různých důvodů málo přívětiví. Tím jsme se však nemohli
nechat odradit, a proto se (již druhým rokem) studenti třetího ročníku
oboru vzdělání Sociální činnost aktivně do organizace této sbírky zapojili.
Letos se přidali i studenti z druhého ročníku, pro které byla účast na
dobročinné akci premiérou. Dne 16. 10. 2019 se obě třídy rozprchly po
koutech Prahy. Každá dvojice nebo trojice dostala svou kasičku, krabičku
pastelek různých barev, k tomu malý papírový kalendář ve tvaru tužky a
vydala se vybírat potřebné finanční příspěvky … na dobrou věc!
Zdá se, že v dnešní době by pomáhání potřebným měla být samozřejmost.
Já bych ale naopak řekla, že v současném světě plném spěchu a závisti
je pomoc od druhých vzácností. Proto jsem velice ráda, že se naše škola
do sbírky zapojuje, neboť pomáhá všem zúčastněným. Pro studenty to je
užitečná zkušenost, pro lidi, kteří přispějí, dobrý pocit, a pro ty, kteří žijí se
zrakovým postižením, veliká pomoc.
Hana Zachová
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SBÍRKOVÉ DNY

Koncert pro Světlušku 2019
Koncert pro Světlušku pořádá
každoročně ve spolupráci s Českou
televizí Nadační fond Českého
rozhlasu
(NF
ČR).
Výtěžek
sbírkových aktivit Světlušky věnuje
NF ČR na podporu lidí se zrakovým
postižením. Této činnosti si vážíme a
jsme rádi, pokud můžeme alespoň
trochu napomoci.
Od září část našeho školního sboru
každé úterý odpoledne nacvičovala
skladby pro Koncert pro Světlušku
spolu se žáky ZŠ pro zrakově
postižené na náměstí Míru. V týdnu,
kdy se koncert konal, jsme se sešli i s
Kühnovým dětským sborem a sborem
školy
Jaroslava
Ježka
na
Hradčanech, abychom vše doladili.
A pak to vypuklo!
V pátek 18. října jsme zkoušeli celé
odpoledne až do pozdních večerních
hodin přímo v kostele sv. Anny
(Pražská křižovatka), a to i se sólisty a celým sborem.
A pak to vypuklo! V sobotu 19. října jsme nastoupili již krátce po poledni
a kromě zvukových zkoušek proběhly i zkoušky kamerové a generálka.
Před desátou hodinou večerní jsme se shromáždili na pódiu a čekali na
přímý přenos na ČT1, pak jsme to pěkně rozjeli. Byl to skvělý zážitek pro
nás samotné a podle ohlasu obecenstva i pro diváky v kostele. A věřím,
že i pro ty, kteří sledovali koncert na svých obrazovkách.
Už se těším na příští rok!
Děkujeme všem, kteří nás podporovali, cvičili s námi písně a v neposlední
řadě paní profesorce Zuzaně Petržilkové, která nám byla po celou dobu
až do konce celého koncertu velkou oporou!
Christiána Daňková
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Z NAŠÍ TVORBY

Cesta do školy pohledem mých bot
Škola, místo, kam musíme chodit minimálně devět let našeho cenného
života. Každý se ale musí do té školy nějak dopravit. Někoho vozí rodiče,
někdo chodí pěšky a někdo jezdí vlakem nebo autobusem. Ale přemýšleli
jste někdy nad tím, jaké dobrodružství zažijí naše boty při takových
cestách?
„Tady je ale smrad,“ zvolala levá Puma na celý botník a povzdychla si: „To
se, boty, nemůžete trochu mýt a pečovat o sebe? Pak to tu nemá vypadat
takhle!“ dodala. Vtom je okřikla pravá Adidaska, která ležela o regál níže:
„Jsme přece značkové boty, které nesmrdí!“ Tomu se levá Puma bránila
se slovy, že se každá bota musí mýt a pečovat o sebe. Pravá Adidaska si
ale stála za svým a svého názoru se nevzdávala. Polemika o vlastní
údržbě přerostla v obrovskou hádku v botníku. K pravé Adidasce se
připojila její partnerka levá Adidaska, obě dvě Niky a všechny sportovní
boty. Na stranu levé Pumy se přidaly všechny ostatní boty včetně kroksů
a obuvi od Vietnamců. Hádka se začala silně vyostřovat. Po několika
minutách ji však něco zarazilo: „Držte huby! Některé boty se tu snaží spát!“
Okřikla naštvaně celý botník zapomenutá a zaprášená Sněhule, která
ležela na stejném místě už celé léto. Nikdo si jí nevšímal, nikdo ji téměř
rok nenosil a ona tam odpočívala až do další zimy, kdy přijde její čas a
ona zase bude moci zanechávat stopy ve sněhu. Boty ztichly a hádka
ustala. Vtom ale někdo rozsvítil světlo. Člověk! Přišel k botníku a vzal mě,
pravou Pumu, a moji partnerku levou Pumu, která začala celou hádku v
botníku, a odnesl nás. Položil nás k východu z domu a začal si nás
obouvat na nohy. V tu chvíli jsme si uvědomily, že nám začíná služba.
Hurá, konečně pryč od těch hádajících se bot.
Člověk mě i moji partnerku levou Pumu obul, pevně nás obě zavázal a
vyšel ven z domu. Byla jsem první, šlápl se mnou na mokrý chodník a pak
do mokré trávy. Bylo po dešti. Tráva byla velmi mokrá a země bahnitá.
Nedělalo to dobře mně, ani partnerce levé Pumě. Aby toho nebylo málo,
tak hned k člověku přiběhl pes, který na něho začal skákat a obě nás
pošlapal. Pak jsme naštěstí vyšly ze zahrádky na ulici. Tam se nám
ulevilo. Pes zůstal v zahrádce, nemohl na nás a venku před zahrádkou už
je krásný nový hladký asfalt. A to se to panečku chodí!
Pokračovali jsme se po asfaltu ke škole. Byl krásný, nový, hladký. Po něm
se šlo jedna báseň, začali jsme stoupat do kopce. Mladík trochu patami
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tlačil do našich zadnic. Nebylo to příliš příjemné, ale kopec za chvilku
skončil a vše bylo dobré. Potom jsme přešly přes cestu ze zámkové dlažby
na chodník. Po chodníku jsme šly asi pět minut, ale potom skončil a
student sešel na štěrk. To bylo trochu horší, bože, po čem všem ti lidé
chodí. Ta Sněhule, ta se má, ta chodí jen v měkoučkém sněhu, kde nic
netlačí. Situace se dál horšila, vstoupily jsme do lesa na cestu plnou louží
a jehličí, au, au, brr… Celých patnáct minut jsme protrpěly. Jdeme vůbec
do školy? A jde dál, co noha nohu mine a najednou náš člověk přešlapoval
na místě. To je skoro na mořskou nemoc, pořád se jen tak pohupujeme a
nic … aha, zastávka, čekáme na školní autobus.
Pomalu se rozjel a za chvíli zastaví před školou. Je zima, jehličí zaryté v
podrážkách. Toužíme být zpátky u hádajících se bot a pohozené Sněhule
… kdo by to byl na začátku tohohle příběhu řekl.
Tomáš Kodýdek
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Z NAŠÍ TVORBY

Jak se cítí moje nohy, když jsou celý
den v botách aneb Když se
nepřezouvám
Uvažovali jste někdy o tom, co se „dá vyčíst“ z bot? Jsou čisté a urovnané?
Tím poznáte člověka s velkými ambicemi, protože ten má boty zpravidla
čisté jako zrcadlo, aby hned na sebe upoutal pozornost, jaký je fešák.
Ovšem dělník ze stavby, ten má boty jako… no, od bláta, cementu a malty.
Ty se vždy povalují někdy v koutě, aby na ně dotyčný neviděl. Stavební
dělník je upracovaný a nemá čas rovnat boty, protože si musí rovnat záda.
Ale takto pohozeným botám je vedle těch vyčištěných a urovnaných
smutno, tak smutno! To si sami nedovedete představit. A co boty
studentovy. Jak se jim vede?
Povíme si příběh bot studenta Arnošta z internátu. Jejich majitel je rád
nosil, kam se dalo, ale nestaral se o ně. Jednoho rána se opět ozval zvuk
budíku. Botám hned bylo jasné, o co jde … jde se do práce. Arnošt
vyskočil, oblékl se a šup do bot. „Au!“ křičely boty. Nohy se jako tradičně
omlouvaly, že jsou ve spěchu a že příště ten nástup bude lepší. Ale to už
byla naučená fráze, vždyť to má všechno v rukou Arnošt. Nohy i boty by
rády zastavily tu zatracenou Arnoštovu diktaturu, ale moc dobře věděly,
že jsou stejně v bezmezné moci Arnoštova mozku.
Cesta do školy byla uspěchaná, přes různé zablácené zkratky. Když se
konečně dostaly na poslední chvíli do školy, s vírou, že si přes den
odpočinou ve skříňce šatny, sledovaly, jak jejich majitel v poklusu skříňku
míjí. Ach jo, řekly si, tak dneska zase celodenní šichta. Kde je školník,
prosím, ať ho pošle přezout do šatny. Hmmm, tak ne, školník je skloněn k
topení a nevěnuje opozdilému Arnoštovi pozornost. Nejraději by na celé
kolo zařvaly „není přezutý“, ale nikdo je stejně neuslyší.
Celých šest vyučovacích hodin si mezi sebou povídaly o tom, co by dělaly,
kdyby byly někoho jiného. Bohužel byly majetkem lajdáka Arnošta. To
jméno se jim hnusilo, jakmile ho slyšely. Záviděly těm nohám a botám,
které patřily ostatním studentům, zejména upraveným studentkám. Rády
si s nimi povídaly, ale nikdo jim nevěřil, jak moc trpí. Jejich tajným snem
bylo, aby se role jednoho krásného dne obrátily, ale při pohledu na útlé
nožky sličných dívek věděly, že se to nikdy nestane.
Po cestě do jídelny byl Arnošt zadržen pedagogem: „Proč jste se
nepřezul?“ Když slyšely boty ta spásná slova z úst pedagogových, jejich
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naděje na lepší zítřek se zvýšila. Jenomže když Arnošt odvětil, že to zítra
napraví, věděly, že se bude dít velké kulové. „Zítra si vás zkontroluji,
Malenský, a jestliže se v naší škole opět objevíte jako čuně, budu nucen
informovat ředitele.“ Boty si přály, aby se jejich majitel dostal do průšvihu.
Po obědě se šlo poklidně na procházku do města. Pár zastávek uprostřed
louže před výkladní skříní obchodního domu, pár kapek kečupu z párku v
rohlíku na zašpiněné tkaničky a návrat za deště až pozdě k večeru. Au,
bum, boty letí do kouta ... prochřadlé, mokré, omaštěné, daleko od topení
a zdroje tepla usínaly s myšlenkou nad zítřejší pomstou učitele. Konečně
Arnošta stihne spravedlivý trest a jim začne nový život.
Ráno se boty těšily do školy, aby zjistily, zda se jejich sny stanou
skutečností, zda diktatura Arnoštova mozku bude přemožena. Před
školou opravdu pedagog stál. Radost, nadšení … a pak z dálky znějící
slova … „Malenský, tady máte 300 korun a zítra přijdete v nových
teniskách. Tyhle šunty hoďte do koše.“
Ondřej Šnajdr

- 22 -

Z NAŠÍ TVORBY

Cizinec není jenom ten, kdo přichází
z cizí země, cizinec vyrůstá z nás
samých
Cizinec. Když slyšíme to slovo, jímá nás hrůza. Cizí a neznámý. Když je
něco cizí, jak se cítíme? Jsme plni strachu a nevíme, co od toho čekat.
Bojíme se, pláčeme. Prožíváme silné negativní emoce. Soudíme druhé.
Proč? Protože jsou cizí? Je to naše česká povaha a extremistická hnutí
tuhle naši ideologii silně podporují a prohlubují. Čerpají z našeho strachu,
aby tak získali nad námi moc. Ovládají nás. Oni nás spasí, ochrání.
Vyženou cizince, nebo to alespoň naslibují, aby měli hlasy u voleb.
Ale proč se bojíme cizinců? Proč hned odsuzujeme a shazujeme druhé?
Bojíme se jejich řeči, jejich zvyků? Předsudky vůči určitým skupinám lidí
tady byly od nepaměti. Stačí si připomenout hon na křesťany, ve
středověku potom na čarodějnice. Předsudky vůči národnostním
menšinám a různým skupinám, které oplývají tajemnem, kouzly. Teorie o
mimozemšťanech, iluminátech nebo templářích jistě všichni známe.
Tajemno nás fascinuje, působí jak magnet, který se nás snaží přitahovat
svojí silou. Ale zároveň tam je něco, čeho se bojíme. Strach z neznáma.
Díváme se na horory, ale co v nás vzbuzuje napětí? Zase neznámo a
tajemno. Tajemné postavy, stíny, děsivé zvuky. Nevíme, co od těch scén
očekávat. Vychrtlé vysoké zubaté postavy jsou často v městských
legendách. Černooké děti, co chodí večer po ulici a klepou na dveře,
protože se chtějí dostat k nám domů. Pak vejdou do koupelny a … stane
se něco strašného. Předpoví konec světa? Zabijí nás? Nevíme…
Ač cizince odsuzujeme, protože se jich bojíme, tak si neuvědomujeme, že
i my sami můžeme být cizinci ve své vlastní zemi, ve svém nitru, kdy
přemítáme nad tím, co chceme, kam směřujeme. Dojdeme k závěru, že
se neznáme, jsme sami sobě cizí. Začneme se za to nenávidět. Slet
různých událostí neustále ovlivňuje náš život. Neblahý dopad mají na nás
zejména ty negativní zkušenosti. Záleží na tom, jak moc si to vše člověk
bere k srdci. Jedna jediná věta může proměnit náš život ve vratkou
kocábku, která pluje sama po širém moři a hledá cíl. Pluje sama a bloudí.
Stále bloudí a cíl ne a ne najít…
Opravdu si myslíme, že cizinec je ten, kdo žije v cizí zemi? Opravdu
cizinec nemůže vyrůst z nás samých? Kdo z nás si nikdy neprožil žádnou
krizi? Kdo z nás nikdy nepochyboval sám o sobě, nikdy se nebál, co bude
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dál? Co bude, až ukončí školu nebo bude muset změnit zaměstnání?
Nikdy si nemyslel, že je na světě zbytečný? Nepochyboval ani na vteřinu
sám o sobě, o své budoucnosti, vlastním bytí? Kdo z nás si nekladl otázky,
jaký má život vůbec smysl? Kdo z nás nikdy nedbal na to, jaký by měl být
podle druhých lidí?
Kdo nikdy nebyl sám sobě cizí?
Ilona Zelenková
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AKTIVITY VESELÉ…

Bláznivý týden
Říká se … do třetice všeho dobrého, a tak jsme se i my třetím rokem
připojili k akci nazvané Barevný týden, jejímž cílem je sladit oblečení
učitelů i studentů do jedné barvy, kdy pro každý den je určena jiná barevná
kombinace. Jelikož si studenti na školách realizaci neobvyklého týdne
zpestřovali různými vychytávkami, vtípky či jinými nápaditými úpravami,
byl přejmenován na bláznivý.
Letošní bláznivý barevný týden
byl alespoň dle mého názoru
zatím
nejpovedenější.
V
pondělí se škola sice ještě
oblékla do pochmurně černé,
ale v úterý se uskutečnil „crazy
day“ (bláznivý den), a to jsme
se všichni opravdu vyřádili.
Někteří přišli v županu, další ve zvířecím kostýmu, jiní si záměrně popletli
oblečení a dali si kalhoty na ruce, ponožku na ucho či tričko na hlavu, na
chodbách školy bylo k vidění japonské kimono doplněné svérázným
účesem vyhotoveným z tužek a propisek stejně jako havajské tanečnice.
Ve středu jsme se na chvíli vrátili k formálnějšímu stylu. Dámy vyndaly
propisky z japonských drdolů a přišly ve společenských šatech či
půvabných sukních, pánové pak v elegantních oblecích či košilích. A pak
už se zase bláznilo … ve čtvrtek se školou procházely bílé paní, poletovala
zde strašidla a kvíleli duchové a poslední den v týdnu pak do lavic zasedli
červené karkulky a červení karkuláci. Zlý vlk naštěstí zůstal doma.
V závěru týdne porota předala diplomy za nejkreativnější modely a
nápady. Ocenění v podobě diplomu byla udělena paní profesorce
Chamoutové za nápaditý japonský styl, paní profesorce Zichové za
plyšový zvířecí převlek a paní profesorce Petržilkové s paní profesorkou
Navrátilovou za hula-hula převleky.
Domnívám se, že letošní bláznivý alias barevný týden se vydařil. Rádi
bychom v této tradici pokračovali i nadále. Vždyť škola není jen o úporném
biflování, ale také o legraci, kterou společně můžeme zažít. Tak doufáme,
že i když současní organizátoři, letošní maturanti, odejdou ze školy do
života, najdou se pro pořádání bláznivých týdnů pokračovatelé.
Hana Zachová
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… I VÁŽNÉ

Nevinný žert
aneb Simulované soudní jednání převážně obrazem
Ve středu 11. listopadu 2020 se uskutečnil na Právnické fakultě Univerzity
Karlovy v Praze další ročník Simulovaného soudního jednání, tentokrát na
téma „Nevinný žert“. Co se z pohledu obžalovaného jeví jako klukovina či
zdánlivě nevinný žert, posuzuje obžaloba jako trestný čin.
V jednotlivých rolích vystoupili žáci tříd S1, S2, 02 a A4. Roli diváků na
sebe vzali žáci našeho gymnázia. Případem provázela a simulované
soudní jednání moderovala studentka 5. ročníku pořádající fakulty.
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PERLIČKY Z LAVIC

Perličky
aneb Uloveno ve školních vodách…
Matematika
Jak z nekonečna uděláme konečno? (dotaz studenta 4. ročníku)
Podle velikosti úhlů může být trojúhelník pravoúhlý nebo šikmoúhlý.
Rovnoběžník je rovná čára, která běží.
Dvojciferných čísel máme nekonečně mnoho.
Já se asi odmocním (výkřik studenta 1. ročníku)
Posloupnost je pulzující.
Úprava rovnice: Rovnici vynásobíme křížem PŘES ROVNÁTKO.

Fyzika
Jednotka látkového množství je 1 MOR.
Zem se točí kolem tyče.
Druhy teploměrů jsou: …..“kecací“ (na baterky)
Pokus z fyziky: Učitel – otočíme skleničku s vodou zakrytou papírem
dnem nahoru. Co se stane?
Žák – rozbije se!

Různé
(citace maturantů na otázky, které nebyly součástí hodnocení
závěrečného testu z fyziky)

Otázka: „Jak jste se na písemku vyspal(a)?
Odpověď:
Spánkem jsem se krásně nesl,
než mě z něj budík vynesl.
Bez pochyby krásná noc,
byť prospal bych se ještě moc.
Otázka: „Těšíte se na maturitu?“
Odpověď:
Spíše strach se mi zjeví
neb můj mozek fakta neví.
K zaznamenání předala Jitka Jansová
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ZE ŽIVOTA NAŠÍ ŠKOLY

Ze školní kroniky
Září
2. září bylo prvním dnem školního roku 2019/2020.
2. – 4. září se naše škola, ministerstvem stanovená jako spádová, stala
místem konání didaktických testů a písemných prací společné části
maturitních zkoušek.
2. – 6. září se konala
odborná praxe žáků A4.
16. – 19. září proběhla
odborná praxe žáků S4.
17. – 20. září se žáci tříd
G1, A1 a S1 vzájemně
seznamovali
na
adaptačním
kurzu
ve
Mšeně a jeho okolí. Při
turistice
poznávali krásy
tamějšího kraje.

Říjen
8. října jsme v Kladně zahájili
regionální prezentace naší
školy. Následně jsme naši
školu představili v Berouně,
Liberci a Kolíně.
9. října navštívili žáci prvního
ročníku G1 v doprovodu paní
Pastuchové
zoologickou
zahradu.
16. října pomáhalo 12 žáků školy s kasičkami od TyfloCentra a
Tyfloservisu vybírat prostředky při celostátní sbírce Bílá pastelka.
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19. října se v pražském kostele sv. Anny konal v přímém přenosu ČT1 a
ČRo benefiční koncert pro nadaci Českého rozhlasu Světluška.
V koncertním sboru zazpívali i naši žáci, členové hudebního sboru.

Listopad
6. listopadu se ve škole
uskutečnil projektový den
„Sametová revoluce“.
7. listopadu uspořádala škola
13. ročník tradiční soutěže
v psaní na klávesnici pro
zrakově
postižené
žáky
základních a středních škol.
Soutěže se zúčastnilo celkem
24 soutěžících, z toho 11 žáků
základních škol a 13 žáků
středních škol.
11. listopadu 2020 se uskutečnil na
Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
další ročník Simulovaného soudního
jednání, tentokrát na téma „Nevinný žert“.
V jednotlivých rolích vystoupili žáci tříd S1,
S2, 02 a A4. Roli diváků na sebe vzali žáci
našeho gymnázia.
28. – 30. listopadu jsme představili naši
školu na výstavě středních škol Schola
Pragensis v Kongresovém centru Praha.
22. listopadu se uskutečnil Den otevřených
dveří pro veřejnost. Zájemci o studium si
prohlédli areál školy, učebny vybavené
speciálními pomůckami i internát.
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Prosinec
19. prosince vstoupily do
školy Vánoce. O půl deváté
proběhla vernisáž výtvarných
děl žáků školy. A pak začaly
tradiční
vánoční
dílny
v internátu. Z kuchyňky se
linula vůně cukroví, v klubovně
vonělo
jehličí
a svíčky.
Vyráběly se vánoční dekorace,
svíčky ze včelího vosku
a ozdoby z korálků.
20.
prosince
ukončilo
kalendářní rok ve škole
vánoční
představení
dramatického souboru. Bohatý
hudební program připravil
školní pěvecký sbor.

Leden
13. ledna odpoledne měli
zájemci
o
studium
(již
podruhé) dveře školy otevřené.
30. ledna žáci získali písemné hodnocení za
první pololetí. Poté následovaly páteční
pololetní prázdniny …

Únor
8. února 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
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17. února – 23. února se školní budova vylidnila – žáci se rozjeli na jarní
prázdniny.

Březen
11. března byly vzhledem ke
zhoršující
se
situaci
při
pandemii Covidu 19 uzavřeny
školy, školní lavice utichly jako
v době prázdnin, ale prázdniny
to nebyly, výuka začala od té
doby
probíhat
distanční
formou. Některé tradiční akce byla škola nucena zrušit, např. goalballový
turnaj o pohár ředitelky školy, cykloturistický kurz, prezentaci projektu
přírodních věd.

Duben
Celý měsíc probíhala výuka distanční formou.

Květen
11. května nastoupili do škol maturanti, jejich konzultace z maturitních
předmětů probíhaly v přísných hygienických podmínkách, ale přinesly tolik
potřebný přímý kontakt s učiteli a napomohly významně finalizovat jejich
přípravu k maturitní zkoušce.
18. května se v obdobném režimu vrátili do školy žáci nejvyššího ročníku
oboru vzdělání Obchodní škola.
26. a 27. května se konala praktická zkouška profilové části maturitní
zkoušky na obchodní akademii.

Červen
1. a 2. června se konaly didaktické testy společné části maturitní zkoušky.
Písemné práce společné části maturitní zkoušky MŠMT zrušilo.
8. června proběhlo jednokolové přijímací řízení, druhé kolo MŠMT zrušilo.
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15. června proběhla praktická závěrečná zkouška na obchodní škole.
16. a 17. června se konaly ústní zkoušky společné a profilové části
maturitní zkoušky a obhajoby maturitních prací.
22. června se uskutečnila teoretická závěrečná zkouška na obchodní
škole.
V posledním červnovém týdnu se uskutečnily v režimu nezbytných
hygienických opatření třídnické hodiny, žáci si mohli vyzvednout své věci
ze školy a internátu.
30. června bylo žákům předáno vysvědčení. Začaly hlavní prázdniny.

Ať žije školní rok 2020/2021!
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SEZNAMY
Žáci školy 2019/2020
Gymnázium
G1 – třídní učitelka Petra Paďourová
Nela Franková, Richard Horák, Matěj Rejthárek, Teresa Slimáková,
Martin Svoboda, Vilém Včala, Matěj Zárevucký
G2 – třídní učitel Ivan Antov
Daniel Asresahegn, Kateřina Bajerová, Jakub Jirsa, Natálie Kramperová,
Vilém Štěpán Prokopík, Daniel Šrámek
G4 – třídní učitel Jakub Jelínek
Tomáš Kodýdek, Jaroslav Levý, Jaroslav Pracna, Ondřej Šnajdr,
Kateřina Vodehnalová, Ilona Zelenková

Obchodní akademie
A1 – třídní učitelka Jana Navrátilová
Adam Balázs, Hubert Hejduk, Kryštof Honců, Štěpán Kadlec, Veronika
Kobzová, Václav KohoutApolena Kommová, Radek Matoušek, Věra
Mráčková, Bořek Šindelka, Filip Vaněk, Milan Vonšovský, Jakub Vospil
A3 – třídní učitelka Zuzana Petržilková
David Hába, Tomáš Lébr, Marie Macková, Jan Novák, Pavel Procházka,
Kateřina Procházková
A4 – třídní učitelka Miroslava Kučerová
Josef Gregor, Daniela Kempná, Joel Nekola, Tomáš Šustr
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Sociální činnost
S1 – třídní učitelka Dagmar Pastuchová
Apolena Adamíková, Lukáš Boula, Stanislav Cejpek, Jan Druga, Pavla
Dvořáková, Maxmilián Hédervári, Vojtěch Kovtun, Miroslava Nehilová,
Antonín Pacík, Martin Prchal, Viktor Slanec, Matěj Sousedík, Dominik
Strniště
S2 – třídní učitelka Jitka Jansová
Christiána Daňková, Ksenija Enilina, Roman Janoch, Martin Krech,
Carlota Vochalová, Petr Zárevucký, Hana Zelená
S3 – třídní učitelka Jana Haňová
Melánie Hubálková, Dominik Klíma, Marek Kříž, Kristýna Rejchrtová,
Kamila Špilauerová, Hana Zachová
S4 – třídní učitelka Ivana Seifertová
Lukáš Benčík, Alena Hurtová, Václav Krupka, Jan Pondělíček, Daniel
Přikryl, Zuzana Šochmanová, Jan Vích

Obchodní škola
O2 – třídní učitelka Daniela Chamoutová
Veronika Brožová, Jiří Kulhánek, Jáchym Rejholec, Lukáš Suchý
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