R OČENKA
Gymnázium pro zrakově postižené
a Střední odborná škola pro zrakově
postižené, Praha 5, Radlická 115

2020/2021

Milé čtenářky, milí čtenáři,
těší nás, že vám můžeme
předložit ročenku, v níž budete
putovat
událostmi
minulého
školního roku. Byl pro nás
mimořádný, neboť po jeho
podstatnou část probíhala výuka
online a žáci se dostali do školy
vskutku
jen
sporadicky.
Rozhodně to nebylo snadné
období ani pro žáky, ani pro jejich
učitele.
Možná pro vás budou zajímavé
postřehy a zkušenosti pedagogů
z online výuky. I ostatní příspěvky
ukazují, že pandemie život školy
nezastavila a že jsme se
i v neobvyklých
podmínkách
snažili
realizovat
vzdělávací
aktivity
v
jejich
pestrosti
a rozmanitosti. Některé tradiční
akce,
jako
je
maturitní
a absolventský ples, goalballový
turnaj atd. jsme kvůli omezením
způsobeným pandemií uskutečnit
nemohli, ale jak se dočtete,
konala se celá řada jiných
neméně zajímavých a pro žáky
atraktivních akcí.
Věříme, že vás obsah ročenky
zaujme. Zároveň vám budeme
vděční za vaše názory, náměty
a nápady.
Elektronickou podobu ročenky
a také další informace o naší
škole naleznete na internetových
stránkách školy:
https://www.goapraha.cz
Redakce
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ÚVODEM

Slovo ředitelky
Milé čtenářky, milí čtenáři,
uplynul další školní rok a já vás
znovu vítám nad stránkami školní
ročenky. Dobře si uvědomuji, že
máme za sebou rok zcela unikátní,
rok pandemický.
Již v předcházejícím školním roce
jsme okusili novum distančního
vzdělávání a věřili, že skončilo
s posledním červnovým zvoněním.
Mýlili jsme se. Pandemie nabrala
po začátku nového školního roku
na síle a namísto návratu k běžné výuce nastala situace ještě horší.
Naštěstí jsme již byli relativně připraveni a ve vzájemné kooperaci
a solidaritě naší škole vlastní jsme nastavili průběh výuky tak, abychom
poskytli našim žákům maximální prostor pro vzdělávání. Rozhodli jsme se
pro přechod na online výuku dle rozvrhu hodin tak, abychom zajistili
kontinuitu vzdělávacího procesu a respektovali principy zrakové hygieny,
psychohygieny a dalších důležitých aspektů jak speciální výuky, tak
procesu edukace obecně.
Uplynulý školní rok byl pro nás významný také tím, že jsme zahájili dílčí
oslavy 65. výročí existence naší školy. Při této příležitosti jsme začali
pracovat na almanachu, který představuje školu v proměnách času. Určitě
se mají všichni pamětníci, současníci a přátelé školy na co těšit. Při
historických procházkách v archivních materiálech jsme sledovali, jaká
období museli naši předchůdci překonávat, čemu čelili, co se jim dařilo a
nedařilo. V ozvěnách dnešní složité situace školního vzdělávání ovlivněné
pandemií vnímáme takové připomínání historického odkazu jako podporu
a vědomí, že každá doba má své problémy, že všechno má svůj čas a své
řešení. Nejinak tomu bude jistě i s pandemií covidu-19. Nejenom my, ale
i žáci se již druhým rokem postupně snažíme v současné zvláštní dobové
atmosféře spolupodílet na životě školy, i když ne vždycky tváří v tvář, ne
vždycky sobě na dosah, ale vždycky s vírou, že konec je v dohlednu.
Ročenka, kterou právě otevíráte, tedy nabízí netradiční pohled na činnost
školy v době opakovaných lockdownů, kdy jsme se mohli učit jen přes
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obrazovky počítačů. Věříme, že toto vydání bude jen historicky
neopakovaným unikem, protože chceme chodit do školy, mít ve třídě na
dosah své žáky, jezdit společně na sportovní akce, chodit do divadel,
navštěvovat exkurze … a to nenahradíme propojením přes počítačové
obrazovky.
Přeji všem čtenářkám a čtenářům, ať jim následující stránky i přes tíhu
pandemické situace přinesou mnoho pozitivních podnětů. Všem
kolegyním a kolegům stejně jako všem studentkám a studentům vzkazuji,
že jsem pyšná na to, co jsme společně v minulém roce zvládli. A teď už si
pojďte o všem podrobně přečíst.

Klára Eliášková
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Bez IT bychom to nedali
Školní rok 2020/2021 byl v mnoha ohledech jedinečný a doufejme, že
i neopakovatelný. Kvůli pandemii covidu-19 jsme museli přistoupit na řadu
změn nejen ve výukovém procesu, ale i životním stylu obecně … na řadu
změn, které byly do té doby nepředstavitelné.
Školní rok začal poměrně běžně, jen s několika režimovými opatřeními.
I tak už v prvních týdnech bylo jasné, že se distanční výuce opět
nevyhneme. Díky dobrému vybavení školy výpočetní technikou jsme
mohli distanční výuku realizovat podle běžného rozvrhu - online.
Nenastala tedy situace jako na některých jiných školách, že žáci dostávali
pouze zadané učivo k samostudiu, případně s omezeným počtem online
hodin. Tento přístup samozřejmě potřeboval důkladně naplánovat a
připravit. Především proškolit učitele a žáky a seznámit je s tím, jak bude
výuka organizována a realizována.
Jelikož již delší dobu na škole
používáme
platformu
Google
Workspace, využili jsme ji k organizaci
distanční výuky. Hodiny jsme plánovali
v Kalendáři Google, čímž docházelo k
jejich propisování i všem zúčastněným
žákům.
Současně
docházelo
k posílání pozvánek na jednotlivé
hodiny do školních emailů. Realizace vlastních hodin probíhala na
konferenční platformě Google Meet. Paní ředitelce se podařilo zajistit
prostředky ke koupi 23 notebooků, které jsme zapůjčili pedagogům nebo
žákům bez vlastní výpočetní techniky nezbytné pro distanční výuku.
Školní rok proto na naší škole probíhal v podstatě jako jakýkoli jiný.
Nedocházelo k redukci učiva, nebylo třeba odkládat hodnocení.
Samozřejmě některých předmětů se distanční výuka dotkla více než
jiných. Obzvláště různé „výchovy“ byly realizovatelné jen s vypětím sil. Já
za svůj předmět IVT, resp. IT, nehodnotím tento rok negativně.
Tematických celků jsme probrali dokonce více než v běžných letech
a nemyslím si, že výstupy vzdělávání by byly kvalitativně horší. Dokonce i
žáci si distanční výuku často pochvalovali. Přeci jen vstávat až v 7:59 nebo
ležet v posteli a účastnit se výuky… to se nepoštěstí každý den ☺
Jakub Jelínek
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Distanční a online výuka –
zkušenosti
Výuka online byla pro mě něčím zcela novým. První vlna na jaře 2019 byla
náročná, protože kontakt se žáky byl pouze prostřednictvím e-mailu.
Každý týden jsem jim zadávala na stránky školy úkoly. U některých žáků
se objevily problémy, protože např. o jeden počítač v rodině se muselo
dělit více členů. To se zlepšilo poté, kdy potřební žáci pracovali na
zapůjčených školních noteboocích. Práce byla jednotvárná; připravit úkoly
a testy k procvičování látky. Divila jsem se, že v televizi se běžně říkalo,
že učitelé vlastně mají volno, mnoho předmětů se nevyučovalo. Tento
pocit jsem rozhodně neměla. Naopak jsem u počítače seděla od rána do
večera. Žáci poctivě posílali vypracované úkoly, a to v kteroukoli denní či
noční dobu. Já kontrolovala, opravovala a posílala je zase zpět. A když
k tomu připočtu další tři třídy žáků ze zdravotní školy, opravdu jsem se
nenudila. Přesto v tomto čase, či spíše nečase, bylo jedno velké pozitivum.
Moje vodicí fenka – Borinka - onemocněla a musela jít na nedobrovolný
odpočinek. Zbytek svého života díky lockdownu prožila v klidu u mých
nohou a já nemusela řešit komplikace s cestou do školy, protože nový pes,
fenka Ellinky, se teprve cvičil.
Ellince ještě ani nestačil zaschnout inkoust na vysvědčení, že zdárně
složila zkoušky, a byli jsme od října 2020 opět doma.
A co pro mě znamenal loňský rok, který byl téměř celý ve znamení online
výuky?
Jednoznačné sblížení s technikou. Výuka online mě zase trochu posunula
kupředu ve využití počítače. Počítačový slovník jsem si obohatila o nová
slova, jako je Google Meet, Classroom… Vždy mám ze svého PC veliký
respekt, uvědomuji si, že pro něho nejsem rovnocenným partnerem,
a občas je to taková přetahovaná kdo z koho. Zvykla jsem si na
každodenní podivné lechtání okolo žaludku, zda se mi podaří připojit, zda
počítač schroupne ověřování, že jsem to skutečně já. A kupodivu to
fungovalo dobře. A tak jsme v mých předmětech pracovali tak, jak jsme
byli zvyklí. Opakování látky, výklad učiva, práce s knihou, poslech audio
ukázek a videí, samostatná práce při plnění úkolů. Problém jsem měla s
obrázky, které žákům při prezenční výuce běžně ukazuji. Ty si museli
sami hledat na internetu, což jim nedělalo problém. Musím říci, že mě
překvapila velmi častá stoprocentní účast některých tříd na distanční
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výuce. To samozřejmě neznamená, že by tu nebyli ti, kteří se zkrátka
nepřipojovali. „Notoričtí záškoláci“ tak jako nedošli při prezenční výuce do
školy, tak ani z postele nedošli ke svému PC, aby se zúčastnili online
výuky. Občas někdo v hodině chyběl a spolužáci jen suše oznámili, že asi
usnul v předchozí hodině, protože je na ní stále přihlášený. Určitě
distanční výuka mnohé sváděla k lenošení: někdo sice byl přihlášen, ale
nechtěl komunikovat, někdo měl zase problém udržet pozornost celou
vyučovací hodinu, jiní měli třeba problém s připojením, často padal
internet. Bylo spoustu věcí na co se vymluvit. Se železnou pravidelností
mě ve třídě S1 čekal po přihlášení do hodiny chat s vtipem pro dnešní den.
I žáci sami si nějak chtěli „vyšperkovat“ onen netypický čas. Ellince se asi
tento způsob výuky moc nelíbil. Ráda by ukázala, jak je šikovná, jak zvládá
cestu do školy, protože o ní je známé, že je prostě trasérka a má to
v malíku. Také to pohlazení od studentů jí rozhodně chybělo. Ale zase na
druhou stranu – když venku pršelo, přece nikdo by do toho počasí ani psa
nevyhnal! A pak – denně jsme ušetřily dvě hodiny strávené na cestě a o to
jsme měly čas na procházky. A že jich bylo!
Distanční výuku jsem ocenila při projektových dnech, protože mohly být
připojené současně všechny třídy, což by v reálu nebylo možné. Tento
nedobrovolný způsob výuky přinesl i možnost rodičům nahlédnout do
výuky svých dětí. Mnozí rodiče naši práci hodnotili kladně, rovněž se velmi
pozitivně vyjadřovali právě o výše zmíněných projektových dnech. Myslím
si, že distanční vyučování lze využít i v době prezenční výuky např. při
konzultacích, jestliže žák něčemu nerozumí, popřípadě je nemocný.
Celkově lze říci, že distanční výuka mi umožnila předat informace žákům,
ale prezenční výuku rozhodně nemůže nahradit ani mně, ani žákům, kteří
si stěžovali, že jim chybí přímý kontakt se spolužáky, a dokonce i s námi.
Mnohé e-maily, které jsem v průběhu této doby dostala, jsou toho
dokladem. A já to vnímám právě tak. Je to stejné, jako bych stála před
výlohou cukrárny, dívala se na oblíbený dort a nemohla jsem si do něho
kousnout, protože je zavřeno.
Eva Zichová
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Jak se učila matematika v době
koronavirové online výuky
Ve školním roce 2020/2021 jsme se dozvěděli, že od 5. října přibližně na
jeden až dva týdny budou uzavřeny školy, aby se zmírnil dopad pandemie
koronaviru (covid-19). Ne, že bychom to po zkušenostech z předchozího
roku už netušili předem, uzavírka škol byla na spadnutí celé září, ale my
učitelé jsme byli vděční za každý den, kdy můžeme učit normálně. A ani
žáci se na další lockdown a samostudium rozhodně netěšili.
Na jaře předchozího roku, kdy se „šlo domů“ na prodloužené prázdniny
11. března 2020 na týden a nakonec z toho byly 3 měsíce výuky
prostřednictvím výměny e-mailů s přílohou, jsme ještě věřili tomu, že do
lavic brzy zasedneme a důraz jsme – podle doporučení pana ministra –
v prvních týdnech kladli hlavně na opakování a procvičování staré látky.
Rodiny, ani my, učitelé, jsme tehdy ještě nebyli vybaveni technikou a
dostatečně kvalitním internetovým připojením, abychom v bytech mohli
zároveň provozovat firemní home office, základní školu a školu střední.
Na podzim 2020 již naše škola nehodlala pokračovat v provizoriu. Paní
ředitelce se podařilo zajistit notebooky jak pro učitele, tak pro žáky ze
sociálně slabších rodin, internetové připojení bylo pro zaměstnance
k dispozici ve škole nebo jsme si je po zkušenostech dobrovolně zřídili
doma pro všechny členy našich rodin. A učit jsme chtěli co nejnormálněji,
takže online, podle rozvrhu, aby se všichni žáci mohli učit zároveň,
společně a aby učitel látku dané hodiny vysvětloval jen jednou. Za cenu
toho, že se naše kostry shrbily k počítačům, kde setrvávaly téměř bez
hnutí od rána do večera (studenti, kteří přišli o volnočasový program
lockdownem, od počítačů nevstávali ani odpoledne, pouze se změnil
obsah, kterým se na počítači zabývali).
Se studenty jsme se loučili na „týden“, ale už s tím, že v lavicích
a skříňkách nebudou čekat nasyslené svačiny, které by po dobu „týdenní
uzavírky“ mohly postupným rozkladem připomínat, jak dlouho jsme se již
osobně neviděli, a že těch 7 dní trvá už asi měsíc, dva, tři ... Každý žák si
poctivě odnesl všechny učebnice a oblečení na tělocvik, protože
především u nižších ročníků nebyla jistota, že až do tenisek polezou
příště, budou mít stále stejnou velikost nohy, a že jim tepláky nebudou
najednou krátké nebo úzké (jak ukázaly statistiky ministerstva
zdravotnictví zaměřené na změnu hmotnosti našich dětí za dobu uzavírky
sportovišť).
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Časem jsme si s dcerou polepily kuchyňské dveře popiskem 1. A z mé
strany a GOA z té její a statečně jsme nesly fakt, že 6 hodin nemáme
ponětí o tom, co se na druhé straně dveří děje, a další hodinu to jen
vzájemně tušíme. 1. A začínala v 8:00, GOA měla obědovou pauzu kolem
14. hodiny. Na rozdíl od mnohých jiných rodin jsme ale netrpěly
ponorkovou nemocí a díky webu decko.cz a nízké počítačové
(a čtenářské) gramotnosti prvňáčka jsem měla vcelku jistotu, že
internetový obsah, který si prohlíží, je určen dětem. Cenzuroval ho
zodpovědně někdo jiný než já a některé materiály, které s oblibou dcera
sleduje, mají i výukový nebo výchovný obsah (například seriál Agent).
Jak to vlastně probíhalo v on-line hodinách matematiky? Dá se vůbec
matematika na škole, kterou navštěvují i nevidomí žáci, učit on-line? Ano,
naštěstí se ukázalo, že dá. Včetně planimetrie, kterou měla na programu
G2, a stereometrie s G3.
V planimetrii bylo zpočátku veselo, pravoúhlý trojúhelník – pravítko –
existuje v téměř každé domácnosti a kde nebyl dostatečně po ruce, tam
se vyrobil papírový model. Kdo měl jen pravítko s ryskou, hbitě si
představil, že jeho trojúhelník na chvilku přestal být rovnoramenný a že
přepona svírá s odvěsnou úhel klidně i 30 a 60 stupňů. Časem pravítka
v našich hmatných představách pozbyla i pravého úhlu a přešli jsme na
jakýkoli (obecný) trojúhelník. Mnohoúhelníky jsme vykusovali z pizzy
(většinou rovněž pouze v představách) a o konvexní a nekonvexní úhly se
postarala sada vypsaných fixek a ohlodaných tužek. Nekonečnou přímkou
se stala hrana psacího stolu. O středoškolskou matematiku se tou dobou
začali aktivně zajímat (vedle domácích zvířat) i mladší sourozenci, hlavně
školkaři, kteří o učení neměli moc ponětí, ale o to víc těšili na budoucí
bezva základní školu, do které budou moci chodit, až dorostou metr
dvacet. Ve stereometrii jsme zjistili, že krabice (od bot nebo čehokoli),
kterou si každý povinně pořídil jako dekoraci na stůl, je dost dobrá pro
simulaci krychle i libovolného hranolu (včetně trojbokého). Časem naše
představivost dosáhla takových výšin, že jsme ohmatáváním krabice a
vkládáním kartónů dokázali „spatřit“ i jehlan a vypočítat v něm odchylku
přímek a rovin.
Parabolou (a někdy i lomenou funkcí, hyperbolou a polovinou elipsy) byl
obal po snědení marmeládou plněné taštičky z listového těsta jednoho
nejmenovaného fast foodu s výdejním okénkem. Gaussova rovina je
k dispozici v každé kuchyni na sporáku a běžný člověk, aniž by to tušil,
dokáže smažit a vařit ve dvou komplexně sdružených, nebo vzájemně
opačných nádobách. V analytické geometrii jsme se s kancelářskými
pomůckami a nábytkem kolem PC vyřádili asi nejvíc.
Každá mince má ale dvě strany. Neviděla jsem během hodiny do sešitů,
a to ani těm, kteří mi sešit ukazovali na kameru (odlesky). Nemohli jsme
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počítat samostatně a tajně si s jednotlivci sdělovat výsledky, protože
chatování vidí všichni a mail jsem nestíhala během výuky kontrolovat.
Naopak, někteří studenti při online testech určitě výsledky tajně sdíleli a to
překvapivě efektivně, většinou včetně správného postupu a v reálném
čase. Na druhou stranu – schopnost týmové práce, týmový duch a pomoc
potřebným jsou hodnoty a kompetence, které je dobré v mladých lidech
probouzet a trénovat pro jejich budoucí profesní i osobní život. Abych měla
kontrolu nad tím, že žáci mají k dispozici správné zápisky a zefektivněné
studijní materiály, pořizovala jsem v průběhu každé hodiny postupný zápis
komentovaného řešení příkladů. To samozřejmě vedlo postupně k tomu,
že někteří žáci pokulhávali s tvorbou vlastních zápisků, či si je přestali
pořizovat úplně. Výuka byla více hromadná, více frontální, skupinová
práce se odehrávala ve složení já plus dobrovolníci, objevovaly se
„nepodchytitelné“ mrtvé duše – mlčící kolečka, která se občas nedařilo ani
vyvolat.
Před Vánoci dostali učitelé i žáci malý dárek – směli se na navzájem, na
týden, vidět face-to-face, rouška-to-rouška. Oči a zbytek těla, přítomné ve
třídě, poskytovaly pořád více zpětné vazby než chvějící se ikonka se
záhrobním hlasem (hlasový modifikátor). Další odměna v podobě setkání
„živých lidí“ se odehrála až v červnu a po bleskovém opakování látky za
končící školní rok jsme plynule přešli do dvouměsíčních zasloužených
letních prázdnin. S nadějí, že snad to nezačne příští říjen nanovo.
Daniela Chamoutová
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PANDEMICKÁ VÝZVA

Výuka fyziky v době pandemie
Během dlouholeté praxe na naší škole jsem zažila při výuce fyziky mnoho
různých situací. Fyzika není pouze teorie, řešení fyzikálních úloh, ale také
pokusy. Při dodržování stejných podmínek by měly všechny pokusy
dopadnout stejně. Ale zákony schválnosti fungují stoprocentně. V reálu je
procentuální pravděpodobnost úspěchu předváděného pokusu učitelem
proto menší. Právě pokusy, které se vyučujícímu nepovedou, si studenti
zapamatují. To vše patří k výuce fyziky, aby byla zábavnější a aby si
studenti alespoň něco zapamatovali.
Ale přišla pandemie…
Studenti se uzavřeli do svých domácích pelíšků, ze kterých na základě
„pozvánek na schůzku“ občas vylezli. Na obrazovce se mi rozsvítila různě
barevná kolečka, která se při navázání kontaktu rozblikala. Později byla
kolečka s písmeny nahrazena kolečky s obrázky, ale nic jiného se
neměnilo. Vyučující pomalu ztrácel představu, jaký skutečný žák se za
kolečkem nachází. Naštěstí se pod kolečky objevila i jejich jména.
Výuka se podstatně změnila. Vysvětlit teorii, nadiktovat vzorce, slovně
popsat základy fyzikální teorie a nejjednodušší pokusy nebyl problém.
Vycházela jsem z praxe a zkušeností žáků z jejich života. Právě oživení
fyziky formou pokusů všem silně chybělo.
Před Vánocemi se na krátkou chvíli vrátila výuka do škol. Krátká doba ale
rychle utekla. Snažila jsem se studentům ukázat v několika málo hodinách
pokusy doplňující distanční výuku. Byli jsme společně nabití energií, ale
začátkem nového kalendářního roku se vše vrátilo do bývalých kolejí –
kolečka, teorie, kolečka, kolečka… Názorné ukázky fyziky se zase
přesunuly k ledu.
Jsem ráda, že se nám v květnu společně s panem Žďánským podařilo
uspořádat online fyzikálně-chemickou olympiádu včetně prezentace
o dobývání Marsu. Výsledky olympiády byly možná pro někoho
překvapující, ale dokázaly, kdo fyzice a chemii rozumí. Protože oba
předměty se nedají „našprtat“ jako letopočty apod. Absolutní vítězkou se
stala Nela Franková (G2). O umístění na druhém a třetím místě
rozhodoval čas při řešení testu z chemie zaměřeného na kolonizaci
Marsu. Výsledek Nely svědčí o jejím všeobecném přehledu, nejen
v přírodních vědách. Svůj talent předvedla i v akademii na konci školního
roku.
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Koncem května došlo opět k rozvolnění podmínek studia. Pro žáky byl
návrat do škol spojen hlavně se vzájemným setkáním. Ze strany učitelů
byly na některé žáky kladeny větší nároky, aby si doplnili učivo probírané
v průběhu pandemie. Jiní žáci „ladili“ výslednou známku.
Ve fyzice jsem díky pandemii měla v předání teoretických vědomostí
náskok. Učivo bylo probráno, a proto zbyl prostor na praktické ukázky.
Všichni se již těšili na fyzikální pokusy, které jsem jim slíbila. Do pokusů
se zapojili i samotní žáci. Na základě mých ukázek si mohli některé pokusy
sami vyzkoušet. Ve třídě G2 sami žáci vymýšleli pokusy z akustiky, které
byly přerušeny maturitou, aby byl ve školní budově klid. Vše jsme v dalších
hodinách „dohnali“.
Výuka fyziky byla na konci školního roku doplněna vizuálním programem:
„Rande s fyzikou“ – zajímavě podanou fyzikou z oblasti mechaniky, která
byla uveřejněna na internetu i ČT.
I přes spoustu překážek, které nám pod nohy hodila pandemie, jsme vše
zvládli. Doplněním teorie formou pokusů ve škole i na internetu, řešením
problémů z běžného života si snad studenti nějaké vědomosti uloží do
svých hlaviček.
Jitka Jansová
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PANDEMICKÁ VÝZVA

Výuka anglického jazyka v období
pandemie
Vloni na podzim začala kulminovat druhá vlna pandemie a bylo jen
otázkou času, kdy se žákům uzavřou školy, ale výuka bude přitom
pokračovat dál. Na rozdíl od jara 2020, kdy dominovala distanční výuka,
se na podzim prosadil efektivnější způsob prostřednictvím online výuky.
Rozvrh zůstal stejný, ale vyučovalo se na dálku. Zdánlivě jednoduché
řešení však mělo spoustu úskalí.
Výhodou výuky jazyka je skutečnost, že je udržován neustálý komunikační
kontakt s žáky, což při online výuce fungovalo až na problémy vesměs
zaviněné technickými poruchami či výpadky ve spojení docela dobře. Zde
se projevila výhoda školy pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami
– ve třídách je relativně méně žáků, takže každý je během výuky po
většinu času aktivně zapojen. Měl bych spíše uvést: může být, ale také
nemusí. Často byly na vině podmínky domácího prostředí. Ne každý měl
samostatnou místnost, kde by se mohl plně koncentrovat na výuku. Někdy
bylo slyšet na pozadí rodiče či sourozence, domácího mazlíčka, případně
„ohleduplného“ souseda, který covidového volna využil k vrtání či
podobným hlučným aktivitám. Také počítačové vybavení bylo nestejné
kvality. Pro některé žáky bylo domácí prostředí a touha po pauze navíc
natolik lákavé, že klikli, po anglicku zmizeli z výuky a vinu svedli na obtíže
s počítačem či internetovým připojením. To byly ale jen občasné výjimky.
Výuka online v žádném případě nemohla nahradit běžný lidský kontakt ve
třídě a ve škole. Jeden z žáků to vyjádřil lapidárně: „I felt schoolsick.“ Na
konci května došlo k rozvolnění a žáci se začali vracet do školy. Učivo
jsme v průběhu roku probrali, takže zbyl čas na činnosti, které online výuka
z různých důvodů neumožnila či omezila.
V průběhu ledna byla vyhlášena školní soutěž o nejlepší limerick, krátkou
vtipnou báseň v anglickém jazyce. Každý soutěžící mohl zaslat nejvýše tři
limericky. Soutěže se zúčastnila jedna desetina žáků školy. Nezávislá
porota složená z pedagogů hodnotila na základě kritérií vskutku objektivně
a nebyla jí známa jména autorů. Na druhém až třetím místě skončily
limericky Rabbits od Kristýny Rejchrtové a Traffic jam od Viléma Včaly.
Vítězný limerick There was grumpy Mr. Potato vytvořil Vojtěch Kovtun.
Všichni účastníci získali diplom a též hodnotné odměny, které jim byly
slavnostně předány na školní akademii 29. června 2021. Děkuji touto
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cestou spolku Viděno hmatem, který věnoval hodnotné odměny vítězům.
Tři nejlepší limericky si také mohou vychutnat i čtenáři této ročenky.
Ivan Antov

Rabbits
Kristýna Rejchrtová
When I was a little child
I saw two rabbits – side by side
They were running fast
Just around the mast
One was dark and one was light.
There was grumpy Mr. Potato
Vojtěch Kovtun
There was grumpy Mr. Potato,
living with happy Ms. Tomato.
They want to visit Ms. Mad
but way is blocked by Mr. Fat.
So now, they‘re smoking Mr. Tobacco.
Traffic jam
Vilém Včala
If you find yourself in a traffic jam,
please don’t be angry and don’t shout: “Damn!”.
‘Cause it won’t move you forward,
and because you’re not some coward,
just lay back, and face it like a man!
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OCENĚNÍ OD PRAHY

Ocenění v anketě Pražský učitel
Hlavní město Praha každoročně vyhlašuje anketu Pražský učitel a oceňuje
ty nejlepší, kteří ve školách zřizovaných českou metropolí vyučují. Mezi
pedagogickou elitu byla po zásluze vybrána i paní Mgr. Miroslava
Kučerová a převzala čestný diplom při slavnostním vyhlášení výsledků
ankety v Brožíkově sálu na Staroměstské radnici.
Paní Kučerová se po celý svůj
profesní život věnuje práci s žáky
se
speciálními
vzdělávacími
potřebami. Na naší škole vyučuje
od roku 1993. Žáci v ní našli
svědomitou a starostlivou učitelku
českého jazyka a literatury,
obchodní
korespondence,
německého jazyka a pedagogiky.
Práce s texty, která je v centru
zájmu výuky v mateřském i cizím jazyce, patří při výuce žáků se zrakovým
postižením k těm nejnáročnějším. Paní Kučerová se vždy a s ohledem na
individuální potřeby žáků pečlivě připravuje na vyučovací hodiny.
Představuje pro žáky školy opěrný bod, na který se mohou spolehnout.
V této souvislosti je třeba vyzdvihnout i její práci třídnickou. Pro žáky své
třídy bez rozdílu je vnímavým a nápomocným pedagogem, pravidelně
jezdí se svými třídami na výlety a exkurze, poskytuje žákům pomoc při
vyrovnávání se s problémy, které přináší život s postižením, setkává se s
absolventy a pomáhá jim i v dalším studiu na vysoké škole nebo v jejich
osobním životě.
Paní Kučerová má rovněž kvalifikaci pro výkon logopedické intervence,
v této oblasti pracovala především s malými dětmi.
Vede školní Klub mladého diváka a celé generace žáků školy přivedla
k lásce k divadlu a kultuře vůbec.
Milá Mirko, blahopřejeme.
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PROJEKT

Devátý ročník projektu „Byli
bychom další na řadě“
Vzhledem k vyhlášení stavu nouze
a distanční výuky pro žáky
středních škol došlo v letošní
ročníku k propojení GOA jako
organizátora
s Památníkem
Terezín prostřednictvím Google
Meet. Byli jsme historicky první
školou, která s Památníkem
Terezín připravila přednášky a workshopy v on-line prostředí.
Zahájení projektového roku se konalo 21. října 2020 pro třídy G3 a S3.
Úvodní slovo a přednášku na téma „Diskriminace Židů od roku 1933“ vedl
pan Špringl, který nás seznámil také s hlavními funkcemi terezínského
ghetta. Workshopem „Efekt přihlížejícího“ provedla naše studenty paní
Pěničková.
Projektový den 17. února 2021 měl
toto téma: „Židé v období 1918 –
1945“. Přestože se opět konal v online prostředí, byl obohacen
o dramatizaci „Zloděje kufrů“ a o
fiktivní rozhovor Helgy Weissové
s mrtvou přítelkyní Sárou. Žáci si
dále připravili prezentace o
židovských firmách na území Československé republiky. Zpětnou vazbou
byl „Film o Německu“ režiséra Juliena Bryana a Protižidovská nařízení.
Ukončení projektového roku už
bylo tradičně v Malé pevnosti 16.
června 2021. Doprovod nám dělala
paní Doležalová. Kromě návštěvy
Malé pevnosti jsme zařadili navíc
prohlídku
ghetta,
mansardy,
Magdeburských
kasáren,
modlitebny a kolumbária.
Jana Navrátilová a Eva Zichová
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INTERNÁT

Rekonstrukce prostor internátu
Uzavírka škol znamenala prázdno na internátu, prostory pro ubytované
studenty osiřely. Vedení školy a internátu zareagovalo pružně. Vzhledem
k tomu, že se nedal předpokládat návrat studentů do školy dříve než za
několik měsíců, bylo rozhodnuto využít nechtěné pauzy a provést vnitřní
rekonstrukci, na níž by běžné dva měsíce letních prázdnin nestačily. Škola
použila vlastní zdroje i dary Nadačního fondu Českého rozhlasu – sbírka
Světluška a Fondu Kaufland. Nově upravené prostory vidíte před sebou
na snímcích, studenti se po návratu do školy ocitli v krásném prostředí,
které jim vytváří optimální podmínky pro studium i čas odpočinku.
Děkujeme všem, kteří na této proměně participovali, podařilo se jim účelné
dílo v pravý čas a na správném místě.
Pokoje

Koupelny, toalety
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Cvičná kuchyně

Kuchyně malé

Studovna
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Hudebna

Knihovna

Společné prostory
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Z NAŠÍ TVORBY

Kamarádka do každé situace
Už jste někdy přemýšleli nad tím, co by vám řekla vaše židle, kdyby měla
tu možnost? Jestliže ano, tak možná vyhledejte nejbližšího psychiatra.
Nikdy by mě nad tímto tématem nenapadlo přemýšlet, ale v dnešní době
je tomu jinak. Den co den trávím doma a mojí nejvěrnější kamarádkou se
stala právě židle. A když už máte kamarádku takovou, že s ní trávíte klidně
10 hodin denně, mělo by vás zajímat, jak se cítí, teda pokud nejste úplný
sociopat, ale to je potom na úplně jiný příběh.
Abychom si vše vysvětlili, musíme si nejprve říct, jak vlastně probíhá den
takové průměrné židle za normálních okolností a v dnešních podmínkách.
Za normálních okolností moje židle sotva věděla, že tam bydlím. Ráno
jsem se probudil a hned vypadl a židle měla klid … až moc klidu, spíše si
připadala jako na vedlejší koleji. Odpoledne se nic nezměnilo, jelikož jsem
měl spoustu lepších věcí na práci než sedět doma. Jediné vzrůšo přišlo
až k večeru, kdy byl čas dělat úkoly nebo trávit čas na počítači. To si vždy
zažila svých 10 minut slávy. Jinak vždy záviděla posteli, které jsem
věnoval někdy až 8 hodin denně. Byl to vzrušující vztah, i přestože jsme
na sebe nikdy neměli moc času, protože o to lepší ten zážitek byl. Židle se
pokaždé těšila na každé mé dosednutí a zdála se pohodlnější než kdy
dříve. Dalo by se říct, že žadonila o každou minutu mé pozornosti.
V dnešní době je tomu však úplně jinak. Jsme jak manželé po 30 letech
a moc nechybí do rozvodu. Ráno vstanu a téměř okamžitě spadnu
neupravený do židle jako balvan, jen abych nezmeškal hodinu. Odpoledne
probíhá dost podobně, jen jsem o 2 jídla za ten den těžší. Nyní je to
nastavené tak, že s židlí strávím klidně 10 hodin denně a postel má štěstí,
jestli si pro sebe urve alespoň 4 hodiny. Židle už nepůsobí ani zdaleka tak
pohodlně, jak si pamatuju. Vypadá to, že mi chce to sezení co nejvíc
znepříjemnit, jen abych jí dal na chvilku pokoj.
Abych se tedy vrátil k otázce, tak existují 3 způsoby, jak to pojmout.
Jednoduchá odpověď by byla asi něco jako „Zhubni!“ nebo „Slez ze mě!“.
Potom se zde nabízí komplexnější odpověď, a to by byla nějaká směs citů,
někdy kladných a jindy zase tak záporných, že už brouzdáte po internetu
a hledáte výměnu. Poslední možnost je, že židle je prostě kus nábytku
a už mi hráblo z nedostatku socializace. Tu správnou možnost si už
musíte vybrat sami.
Daniel Šrámek
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Z NAŠÍ TVORBY

Prý že nemluví - Postel
Peřiny, polštáře, prostěradla a deky. Někdy jsem starostlivá matka, co
obejme a pohladí, jindy zas vášnivá milenka. Jsem útočiště, skrýš, kde má
paní s mým pánem s radostí uléhají po dlouhém dni. Říkají mi Postel.
Někdy je má práce velice náročná. Na bitvy, které se zde čas od času
odehrávají, by byl pyšný i postrach Říma - Hannibal. Někdy se však pán
snaží, ale je poražen jako například Němci v bitvě u Stalingradu - prý
přijela Rudá armáda - říkává má paní. To potom vedle sebe leží jako
mrtvoly, až se bojím, že mě snad nahradí drahá slečna Rakev.
Můj pán je ale velký bojovník. Pokaždé totiž, když je jeho žena zajatkyní
Rudé armády - chladná a drsná jako Sibiř, zkusí štěstí na jiných frontách.
Naposledy si přivedl krásnou mladou slečnu odněkud z Afriky - asi si
myslí, že tak daleko na jih Rusko nepostoupí. Nu, v něčem má možná
pravdu - páni, to byla bitva. Polštáře létaly všemi směry, až jsem se
chvílemi bála, že prasknu.
Musím ale říct, že se mi pánovo jednání ani trochu nezamlouvalo. Má
ubohá paní totiž pak přišla večer z práce a vůbec netušila, že si mezitím
její manžel - záletník - zaletěl někam do Afriky. Chudinka!
Ale víte co? Já mám v poduškách jeden malý zlatý trumf. Ta slečna si tady
zapomněla totiž náušnici. Co myslíte, mám to mé paní říct? Ano? Ne? Já
nevím, ona má paní je velice citlivá. Plakala, dokonce i když dělala
smažené cibulové kroužky. Myslím, že se bála, aby té cibuli moc
neublížila. A já se teď také bojím, abych jí moc neublížila. Ona svého muže
vážně moc miluje. "Ty můj malý chrobáčku," říkává mu. Ach, ta láska!
Ani nevíte, jak je to těžké být postel!
Kristýna Rejchrtová
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PERLIČKY Z LAVIC

Koronavirové perličky

aneb Uloveno ve školních vodách…
Matematika

Učitel: Zadáním úkolu je příklad - c, d. Odpověď žáka: Pustíme si
cédéčko!
Interval je introvert, je uzavřený.
Přirozené číslo je to, které má přirození.
Rovnice o dvou neznámých = rande dvou nevidomých.
Za ROVNÁTKEM máme stejný člen.
Sčítání je KOMUNITNÍ (správná odpověď – komutativní).
Časové období p. s. (persemestre) je PESIMISTA.
Reakce na upřednostňování funkcí na kalkulačce: Nejen kalkulačky si
přebírají věci po svém, ale i lidi.

Fyzika
Učitel: Příkladem smykového tření jsou tulení pásy. Odpověď žáka:
Tulení pásy se k sobě tulí!
Watty (myšleno jako fyzikální jednotka) je cukrová vata (odpověď žáka).
Kometa je zubatá hvězda a má zubatý ocas.
Téma: BIMETAL. Odpověď studenta: Já znám jenom Metal ☺
LED = armádní letka.
Otázka studenta z oblasti magnetismu: Feromagnetické látky nějak
voní?
Radiové vlny VKV = velká kvalita vysílání.
Archimedův zákon vyjádřený jeho „novověkou“ ženou: Každé těleso
ponořené do kapaliny si po sobě vydrhne koupelnu!

Účetnictví
Na dotaz, co znamená zkratka RPC - rádoby pořizovací cena.
Neočekávané výnosy.
Hospodářský výsledek je něco mezi ziskem a ztrátou.
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Běžný účet je účet, který běží.
Pomocný materiál pomáhá vylepšovat základní materiál.
Podíly na hospodářském důsledku.
Centrálně plánovaná ekonomika to byl horor pro naši ekonomiku.
Výrobky – to je třetí podoba materiálu.
Nezdatný konkurz o smír.
Nezdanitelná daň.
Každá žena může mít svůj peněžní cíl.
Představenstvo bandy vydává pro akcionáře přehled o hospodaření.

Různé
Černotisk = černý papír + bílý tisk.
Metrologie zkoumá metro nebo počasí ☺
Jaké doby lidstvo zažilo? Doba kamenná, železná, bronzová, plastová a
roušková ☺
Otázka od studenta: Vymřeli dinosauři po meči nebo po přeslici?
KOROKILA = kilogram přibraný za covidu.
KRMELEC = místo, kam si lidé mohou dojít pro jídlo.

K zaznamenání předaly Jitka Jansová a Miroslava Wagnerová
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ZE ŽIVOTA NAŠÍ ŠKOLY

Ze školní kroniky
Září
1. září byl zahájen školní rok 2020/2021.
1. – 2. září se naše škola, ministerstvem stanovená jako spádová, stala
místem konání didaktických testů a písemných prací společné části
maturitních zkoušek.
6. – 11. září se se sportovně nadaní žáci školy zúčastnili sportovního
soustředění v Nymburce, které pořádal pro středoškoláky Český svaz
zrakově postižených sportovců za podpory Nadačního fondu Českého
rozhlasu a nadace Leontinka; účastníci zlepšovali svou kondici v atletice,
plavání, cyklistice, goalballu i showdownu pod vedením paní Paďourové
7. – 11. září se konala odborná praxe žáků A4.
7. – 18. září proběhla odborná praxe žáků S4.

Říjen
Dobrovolníci z řad žáků školy pomáhali s kasičkami od TyfloCentra
a Tyfloservisu vybírat prostředky při celostátní sbírce Bílá pastelka.
Vzhledem k pandemii došlo k uzavření školy a škola začala s výukou
online podle stávajícího rozvrhu.
21. října byl zahájen devátý ročník projektu „Byli bychom další na řadě“
vedený paní Zichovou a Navrátilovou. Více informací o něm naleznete
v samostatném článku uvnitř ročenky.

Listopad
Pod vedením paní Zichové a paní Navrátilové proběhl online projektový
den „Bílá hora“, který připomněl výročí památné události českých dějin.
27. listopadu se uskutečnil online Den otevřených dveří.
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Prosinec
Ani v době pandemie se žáci školy nenechali připravit o tradiční vánoční
představení. Tentokrát je v online podobě připravili: Hana Zachová,
Roman Janoch, Nela Franková a Vilém Včala. Bylo to na dálku, ale
možná o to cennější.

Leden
Byla vyhlášena soutěž pro žáky školy o nejlepší limerick, krátkou vtipnou
báseň v anglickém jazyce.
11. ledna odpoledne měli zájemci, již podruhé, dveře školy online
otevřené.
28. ledna žáci získali písemné hodnocení za první pololetí. Poté
následovaly pololetní prázdniny…

Únor
Paní Paďourová a pan Foltýn vedli online seminář „Nehodou to začíná“.
Žáci se seznámili se zásadami a poskytováním první pomoci. Seminář
podporoval BESIP.
22. února – 28. února nastaly jarní prázdniny.

Březen
Paní Paďourová a pan Foltýn zahájili pro žáky prvních a druhých ročníků
gymnázia a obchodní akademie mezipředmětový průběžný projekt
„Představuji vám místo, kde žiji“. Žáci si připravili geografickou
charakteristiku místa, kde žijí. Zároveň vypracovali vycházkovou trasu.
Na základě toho vytvořili prezentaci, kterou představili svým spolužákům.
Projekt zahrnující předměty zeměpis, biologie a tělesná výchova byl
velmi úspěšný a pro žáky zvláště v období uzávěry škol silně motivující.

Duben
Pokračovala online výuka.
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Květen
Paní Jitka Jansová a pan Martin Žďánský připravili pro žáky školní
olympiádu ve fyzice a chemii, podrobně se o ní zmiňuje ve svém
příspěvku Výuka fyziky v období pandemie paní Jansová.
24. a 25. května se konaly didaktické testy společné části maturitní
zkoušky.

Červen
Žáci byli opět ve škole, dlouhotrvající online výuka skončila.
7. a 8. června se konaly ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky
a obhajoby maturitních prací.
29. června se konala tradiční
školní akademie, kterou připravili
žáci pod vedením paní Zuzany
Petržilkové; program školní
akademie jako vzpomínku na
zdařilou akci naleznete v ročence
jako přílohu rubriky Ze školní
kroniky.
30. června bylo žákům předáno
vysvědčení. Začaly hlavní
prázdniny.

Ať žije školní rok 2021/2022!
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Gymnázium pro ZP a Střední odborná škola pro ZP
pořádá

ŠKOLNÍ AKADEMII
úterý 29. června 2021

PROGRAM
Zelené pláně
Česká verze anglické písně Green fields proslavená především
svou interpretací od Spiritual kvintetu. Za doprovodu dvou
kytar zpívá celý sbor.

Tma jako v pytli
Po dlouhotrvající distanční výuce (tedy závislosti na elektřině)
může působit Cimrmanova hra Tma jako v pytli trochu
ironicky. I tak (a právě proto) jsme ji ale zařadili do programu
školní akademie.

Baroko
Píseň Richarda Müllera a jeho hostů nás uvádí zpět do 17.
století, doby krásného a honosného baroka.

Techtle mechtle
Lehce laškovní scénka z lékařského prostředí v podání Věry
Mráčkové a Stanislava Cejpka. Původně (ovšem nikoli tak
dobře) hrají Ladislava Kozderková a Jiří Lír.
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Interview
Interview neboli rozhovor Miloslava Šimka a Jiřího
Grossmana v novém kabátě ztvárnil již známý tandem –
Roman Janoch a Vilém Včala.

Hallelujah
Stále krásná píseň Leonarda Cohena z roku 1984 se stala tak
trochu stálicí naší akademie. V novém provedení ji přinášíme
i letos.

V klášteře
Čtvrtým (a zároveň posledním) divadelním vystoupením je
scénka z netradičního prostředí kláštera. Původní role Lucie
Bílé, Nadi Konvalinkové a Karla Šípa zahrají Hana Zachová,
Kristýna Rejchrtová a Vilém Včala.

Kohout
Píseň Kohout (Nedvědi) zazpívá v hlavní roli Roman Janoch
s drobným doprovodem zbytku sboru.

Saxofonové sólo
Píseň The House of the Rising Sun zahraje na saxofon
Stanislav Cejpek.

Sólo pro Lisu
Pěvecké sólo muzikálových písní v podání Elisabeth
Jamborové.
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Houslové sólo
Houslové překvapení zahraje Christiana Daňková.

Vyhlášení výsledků školních soutěží
Vyhlášení výsledků a ocenění celoroční snahy studentů ve
školních soutěžích v režii Ivana Antova.

Aj, Maryčka
Závěrem na veselou notu zpívaná píseň Aj, Maryčka v podání
celého ansámblu a (jak doufáme) i publika.
Učinkují
Hudební a dramatický soubor s novým jménem Collegium Arte:
Stanislav Cejpek – herec, zpěvák, saxofonista
Christiana Daňková – houslistka
Lucie Flügelová – herečka, zpěvačka
Nela Franková – herečka, zpěvačka
Elisabeth Jamborová – sólová zpěvačka
Roman Janoch – herec, zpěvák
Věra Mráčková – herečka, zpěvačka, kytaristka, moderátorka
Zuzana Petržílková – zpěvačka a manažerka
Kristýna Rejchrtová – herečka, zpěvačka, kytaristka
Vilém Včala – herec, zpěvák, klavírista, moderátor
Hana Zachová – herečka, zpěvačka

Děkujeme všem, kdo se na pořádání akademie jakkoli podíleli,
především vedení, že tuto akci vůbec umožnilo.
Budeme se těšit na viděnou v příštím školním roce.
Užijte si léto a kultuře zdar!
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SEZNAMY
Žáci školy 2020/2021
Gymnázium
G1 – třídní učitelka Daniela Chamoutová
Lukáš Brandýs, Ondřej Calda, Ferdinand Galbavý, Michal Janoušek,
Vojtěch Kotaška, Daniel Kučera, Matyáš Ott, Aleš Pelikán,
Sabina Smržová, Libor Svoboda, David Valenta, Petr Víteček
G1 – třídní učitelka Petra Paďourová
Nela Franková, Richard Horák, Matěj Rejthárek, Teresa Slimáková,
Vilém Včala, Matěj Zárevucký
G3 – třídní učitel Ivan Antov
Daniel Asresahegn, Kateřina Bajerová, Matěj Beneš, Jakub Jirsa,
Natálie Kramperová, Vilém Štěpán Prokopík, Anna Marie Rýzlová,
Daniel Šrámek

Obchodní akademie
A1 – třídní učitelka Miroslava Kučerová
Jan Fišer, David Foriška, Natálie Kulíšková, Maya Michaela Maršálková,
Daniel Přikryl, Adam Šebek, Bořek Šindelka, Zuzana Šochmanová, Jan
Vích, Marie Vlachová, Hana Vlachová, Marek Voříšek
A2 – třídní učitelka Jana Navrátilová
Adam Balázs, Hubert Hejduk, Kryštof Honců, Štěpán Kadlec, Veronika
Kobzová, Apolena Kommová, Radek Matoušek, Věra Mráčková, Filip
Vaněk, Jakub Vospil
A4 – třídní učitelka Zuzana Petržilková
David Hába, Tomáš Lébr, Marie Macková, Jan Novák, Pavel Procházka,
Kateřina Procházková, Lukáš Ráž
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Sociální činnost
S1 – třídní učitelka Ivana Seifertová
Veronika Brožová, Lucie Flügelová, Josef Gregor, Michal Chanas,
Elizabeth Jamborová, Petr Kulhánek, Tomáš Kulíšek
S2 – třídní učitel Miroslav Foltýn
Apolena Adamíková, Lukáš Boula, Stanislav Cejpek, Pavla Dvořáková,
Vojtěch Kovtun, Natálie Landová, Antonín Pacík, Marin Prchal, Viktor
Slanec, Matěj Sousedík
S3 – třídní učitelka Jitka Jansová
Christiána Daňková, Kseniia Enilina, Roman Janoch, Martin Krech,
Carlota Vochalová, Petr Zárevucký, Hana Zelená
S4 – třídní učitelka Jana Haňová
Melánie Hubálková, Marek Kříž, Kristýna Rejchrtová, Kamila
Špilauerová, Hana Zachová
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Zaměstnanci školy 2020/2021
Ředitelka školy
KLÁRA ELIÁŠKOVÁ český jazyk a literatura, pedagogika
Zástupkyně ředitele
MIROSLAVA WAGNEROVÁ účetnictví, učební praxe
Pedagogický sbor
IVAN ANTOV anglický jazyk, konverzace v anglickém
jazyce
MIROSLAV FOLTÝN biologie, biologie a ekologie, tělesná výchova,
statistika, zdravověda, občanská nauka
JANA HAŇOVÁ osobnostní výchova, sociální politika, právo
VERONIKA HOLÁ estetická výchova
DANIELA CHAMOUTOVÁ matematika, cvičení z matematiky
JITKA JANSOVÁ matematika, fyzika, zbožíznalství,
cvičení z matematiky
JAKUB JELÍNEK informatika a výpočetní technika, informační
technologie
SYLVA KUČERÁKOVÁ německý jazyk
MIROSLAVA KUČEROVÁ český jazyk a literatura, pedagogika
JAN MARTINOVSKÝ český jazyk a literatura
JANA NAVRÁTILOVÁ obchodní korespondence, právo, ekonomika
podniku, základy obchodní korespondence,
administrativa v oboru, ekonomika
MARTIN OŘEŠNÍK estetická výchova, pedagogika, občanská
nauka, tělesná výchova
PETRA PAĎOUROVÁ zeměpis, hospodářský zeměpis,
tělesná výchova, občanská nauka
ZUZANA PETRŽILKOVÁ anglický jazyk, konverzace v anglickém
jazyce
IVANA SEIFERTOVÁ sociální práce, sociální služby,
učební praxe
HANA TŮMOVÁ ekonomie, ekonomika podniku, ekonomika
EVA ZICHOVÁ dějepis, základy společenských věd,
psychologie, sociologie
MARTIN ŽĎÁNSKÝ chemie, informační technologie,
občanská nauka
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Psycholog
ZBYNĚK GALVAS
Vedoucí vychovatelka
JANA HAŇOVÁ
Vychovatelé
JIŘÍ BRÜCKNER
JARMILA HURYCHOVÁ
GABRIELA KOBIÁNOVÁ
VĚRA PROVAZNÍKOVÁ
MICHAL ŘEZKA
MARTA JAHODOVÁ
Asistent pedagoga
MARTIN OŘEŠNÍK
Sociální pracovnice
JANA HAŇOVÁ
Ekonomka školy a internátu
LEONA DEJMKOVÁ
Školník školy a internátu
JIŘÍ SOVÍČEK
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