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Milí čtenáři, milé čtenářky, 

 

vážíme si možnosti 
informovat vás 
prostřednictvím ročenky 
o bohatém životě naší školy 
během uplynulého školního 
roku. Naši žáci se podílejí 
na široké paletě akcí 
a aktivit. I proto se nám 
oproti minulosti zvýšil počet 
příspěvků, jejichž autory 
jsou samotní žáci. 
V případě, že se jednalo 
o příspěvky žáků 
prezentující projekty 
realizované plně či částečně 
v anglickém jazyce, pak 
informace o nich je 
v angličtině. A abychom 
zachovali autenticitu prací 
žáků, nebyly tyto podrobeny 
jazykové úpravě. 

Počínaje tímto rokem 
publikujeme ročenku pouze 
v elektronické podobě. To 
vám ovšem nebrání v tom, 
abyste si ji sami vytiskli, 
pokud upřednostňujete při 
čtení tištěný text. Ke stažení 
je ročenka na 
https://goapraha.cz. 

Příjemné chvíle strávené 
s ročenkou přeje 

redakce 

  

https://goapraha.cz/
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ÚVODEM 

Slovo ředitelky 
 

Milé čtenářky, milí čtenáři, 

jako každoročně vás i letos vítám nad vydáním školní ročenky, které je 
ohlédnutím za školním rokem 2021/2022.  Byl to školní rok náročný, ale 
pestrý a bohatý, neboť jsme konečně po dvou letech školního vzdělávání 
poznamenaného koronavirovou pandemií mohli chodit celý rok do školy. 
Proto se nám podařilo uspořádat všechny tradiční výjezdové akce, 
jakými jsou adaptační kurz, lyžařský kurz nebo červnový cyklokurz. 
Přidali jsme ale i mnohé další v podobě četných exkurzí, sportovních 
soustředění, výletů, metodických seminářů, tematických soutěží, dnů 
otevřených dveří či projektových setkání nejenom v České republice, ale 
i v zahraničí. S ročenkou školy si budete moci tuto pestrou mozaiku 
školních příběhů společně s jednotlivými autory příspěvků připomenout. 
Zároveň si můžete prokliknout na školní facebook, kde najdete i bohatou 
obrazovou dokumentaci, která jistě váš zážitek z četby ještě více 
umocní.  
I nadále jsme v uplynulém školním roce pokračovali v modernizaci školy 
a internátu. S podporou zřizovatele se nám podařilo dokončit úpravy 
dalších kabinetů a tříd. Renovace se konečně dočkaly i přízemí 
internátu, veškeré podlahové krytiny v celé internátní budově nebo 
výtvarná díla v přízemí školy. I tyto stavební úpravy psaly v minulém roce 
napínavé příběhy. I když nejsou tak čtenářsky poutavé jako ty, z nichž je 
ročenka poskládána, je potřeba říci, že modernizace budov a veškerého 
školního či internátního zázemí nám umožňuje cítit se ve škole 
spokojeně a bezpečně. I ona zásadně přispívá k tomu, že se ve škole 
potkáváme rádi a společně s žáky, rodiči, zřizovatelem a veškerými 
přáteli či spolupracujícími subjekty školy. Vytváří se tím podnětný 
a otevřený moderní vzdělávací prostor. Za tuto báječnou spolupráci 
všem jmenovaným co nejsrdečněji děkuji. 
Nyní tedy již otočte na druhou stránku. Společně se svými kolegy budu 
doufat, že na vás letošní ročenka dýchne něco málo z té neopakovatelné 
atmosféry našich zdánlivě všedních školních dnů. 

 
Klára Eliášková 
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VÝSTUPY PROJEKTU SMILE too 
 

Rozvoj sociálních dovedností dětí 
se zrakovým postižením 

 
Sociální dovednosti lze definovat jako schopnosti adaptivního, 
naučeného a společensky akceptovatelného chování, které umožňují 
efektivně se vypořádat s požadavky a výzvami každodenního života.  

Sociální dovednosti hrají významnou roli v rodinném životě, školním 
úspěchu a v budoucím profesním i osobním životě obecně. Jedinci 
s dostatečně osvojenými sociálními dovednostmi mohou být úspěšní ve 
všech činnostech, které vyžadují kontakt a interakce s druhými lidmi. 
Dobře rozvinuté sociální dovednosti hrají rozhodující roli ve formování 
individuálních sociálních vztahů. 

Autoři obvykle mezi sociální dovednosti řadí: 

• komunikaci,  
• empatii,  
• asertivitu (zdravé sebeprosazení),  
• schopnost řešit problémy,  
• zvládání zátěžových situací, 
• dovednost rozhodování se a schopnost předvídat následky 

určitého jednání,  
• sociální percepci (sebereflexe, poznávání druhých),  
• vytváření zdravé sítě sociálních vztahů,  
• zvládnutí přechodu do nového prostředí,  
• schopnost čelit sociálnímu tlaku,  
• seberegulační a sebeorganizační dovednosti,  
• studijní a pracovní dovednosti,  
• rodičovské dovednosti. 

 

Sociální dovednosti je možné si osvojit v procesu sociálního učení. Podle 
teorie sociálního učení A. Bandury (1977) je lidské chování v převážné 
míře sociálně zprostředkované, a to buď vědomě, nebo nevědomě 
prostřednictvím příkladů lidí, kteří jsou pozorovaní.  

Děti s těžkým zrakovým postižením však tuto možnost často nemají. 
Značná část sociální interakce je neverbální a různé její aspekty mohou 
být pro dítě se zrakovým postižením abstraktními pojmy.  



 

 - 5 - 

Rozvoj sociálních dovedností u dětí se zrakovým postižením musí tedy 
probíhat záměrně a vyžaduje pečlivý přístup, protože se značně liší od 
rozvoje sociálních dovedností intaktních vrstevníků. 

V souvislosti s problematikou rozvoje sociálních dovedností dětí se 
zrakovým postižením se škola zapojila do projektu SMILE too. Proč 
SMILE? Úsměv je pozitivní informace, kterou dostáváme prostřednictvím 
neverbální komunikace. Pro osobu se zrakovým postižením však 
představuje ztracenou informaci v mezilidské interakci. 

SMILE too je mezinárodní projekt partnerství škol v rámci programu 
Erasmus+.  

Odborníci z různých států Evropy, kteří na projektu spolupracovali, 
působí jako učitelé a speciální pedagogové dětí se zrakovým postižením 
ve speciálních školách, ale také jako terénní učitelé, kteří pracují 
a podporují děti se zrakovým postižením v běžných školách.  

SMILE je zkratka pro Social Skills Make Inclusive Life Easier (Se 
sociálními dovednostmi je život snazší). Projekt reaguje na potřebu 
zvýšit kvalitu odborných znalostí o problematice sociálních dovedností 
dětí se zrakovým postižením. Hlavním cílem projektu tedy bylo připravit 
materiály pro pedagogy a rodiče, které mají sloužit jako podpora při 
rozvoji sociálních dovedností. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstupy projektu 

Výstup O1 – Nástroje pro stanovení úrovně sociálních dovedností 

Partneři projektu vytvořili sadu materiálů, které speciálnímu pedagogovi 
podají podrobnější informace o úrovni sociálních dovedností žáka se 
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zrakovým postižením. Sada obsahuje standardizovaný rozhovor s žákem 
a dotazníky pro učitele/asistenta pedagoga a rodiče.  

Výstup O2 – Vzdělávací program a publikace pro učitele 

V rámci výstupu O2 byl navržen vzdělávací program pro učitele žáků 
s těžkým zrakovým postižením. Vzdělávací program vedený zkušenými 
speciálními pedagogy učitelům běžných škol přibližuje problematiku 
sociálních dovedností dětí se zrakovým postižením, příčiny a důsledky 
obtíží, ale zároveň také tipy, jak na rozvoji sociálních dovedností dětí se 
zrakovým postižením pracovat ve vyučování.  

Současně byla vydána publikace, která obsahuje vzorové výukové lekce, 
které učitelé využijí ve vyučování. 

Výstup O3 – Vzdělávací program a publikace pro rodiče 

V rámci výstupu O3 byl vytvořen vzdělávací program pro rodiče dětí 
s těžkým zrakovým postižením. Obsah a cíl programu vychází z 
programu pro učitele, některá témata se však odlišují s ohledem na jiné 
sociální prostředí. 

Součástí výstupu je také publikace, která shrnuje veškeré informace ze 
vzdělávacího programu. 

 

V návaznosti na výstupy byly natočeny krátké filmy, které poskytují jasné 
a stručné informace k danému tématu. Všechny jsou dostupné na 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdwiA_QdEfdbl6ojkhkye-
R9tkadqPOiO 

 

Jana Haňová 
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PRAŽSKÝ UČITEL 
 

Ocenění Pražský učitel paní Evě 
Zichové 

 

Hlavní město Praha oceňuje nejlepší učitele ve školách, které zřizuje, 
udělením čestného titulu Pražský učitel. V letošním školním roce jej 
získala paní doktorka Eva Zichová, která se výchově a vzdělávání žáků 
se zrakovým postižením věnuje celý svůj profesní život. V naší instituci je 
zaměstnána od roku 1985, tedy plných 37 let. Dlouhá léta vyučuje i na 
školách pro žáky se sluchovým postižením, nicméně Gymnázium a SOŠ 
pro zrakově postižené v Praze jistě považuje za jakousi almu mater své 
kantorské profese.  
Odborně se orientovala a orientuje na výuku předmětu dějepis a dalších 
předmětů společenskovědní povahy, ať se jedná o základy 
společenských věd, společenskovědní semináře, občanskou nauku, 
sociologii, psychologii apod. Její základní oborová kvalifikace zahrnuje 
také předmět český jazyk a literatura.  
Šíře její kvalifikace předznamenává velmi signifikantně skutečnost, že 
paní Eva Zichová se celý svůj život vedle výuky ve škole věnovala také 
vlastnímu osobnostnímu a profesnímu seberozvoji, kterým obohacovala 
nejenom samu sebe, ale právě i samotný vyučovací proces, jenž novými 
poznatky neustále oživuje a omlazuje. Jedním z vrcholů jejího 
principiálního přístupu k učitelskému povolání založeném na procesu 
celoživotního učení je získání doktorského titulu - doktorka filozofie - na 
Univerzitě Karlově v Praze v roce 1984.  
Tím ovšem její cesta za sebevzděláváním nekončí. Po celou dobu 
působení ve škole se pravidelně účastní četných vzdělávacích aktivit, 
seminářů, projektů stejně jako studijních cest, tematických exkurzí, 
návštěv výstav, divadel, koncertů apod. Patří mezi učitele, kteří zakládají 
svoji pedagogickou práci na vysoké erudovanosti, precizní přípravě do 
hodin a snaze předat žákům učivo s ohledem na jejich individuální 
předpoklady a dovednosti, což je základní předpoklad pro speciální práci 
u dětí s postižením.  
Žáky vede k osvojování Braillova písma, proto ve škole organizuje 
tematický kurz pro ty, kteří přišli o svůj zrak náhle nebo o něj přicházejí 
postupně s ohledem na dopady jejich progresivních vad.  
Její pedagogické působení má však ještě jeden zásadní přesah. Paní 
Eva Zichová sama přišla o zrak na prahu dospělosti a svým přístupem 
k životu, ke vzdělávání, k rodinným hodnotám, k životním výzvám, ale 
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i zdravotním problémům, 
kterých neměla ona či její 
rodinní příslušníci málo, 
ukazuje svým studentům, 
jak bohatý, plnohodnotný 
a úspěšný profesní život 
může člověk 
s handicapem žít.  
Svým studentům umí 
naslouchat, vnímá jejich 
trápení a starosti, rozumí 
jejich problémům při 
procesu sebepřijetí života 
se zrakovou vadou, dovede je povzbudit. Je jim prostě přirozeným 
neformálním příkladem.  
Do školy chodí nejenom s bílou holí a vodicím pejskem, který k ní prostě 
neodmyslitelně patří, ale také s úsměvem, dobrou náladou, laskavým 
slovem, klidnou silou a vyrovnaným pohledem na svět, i když všichni 
víme, že mnohdy musí vynaložit na splnění svých cílů mnohem větší 
úsilí než my, co vidíme.  
Je vynikající kolegyní, dobrou duší pedagogického sboru, je otevřená 
novým podnětům i novým kolegům či studentům pedagogických fakult, 
kterým bez zášti a s důvěrou předává, mají-li zájem, bohaté zkušenosti 
své speciální pedagogické práce. Patří mezi lidi, o kterých pan Jan 
Werich říkal, že voní člověčinou. 
 

Klára Eliášková   
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NAŠE ŠKOLA A UMĚNÍ 
 

O tvůrčích projektech 
s vůdčí osobností výtvarné dílny paní Janou Neumann 

 

Nejvyšší patro školy zdobí velmi zajímavá díla studentů školy, která 
vznikla v rámci dvou projektů. Jak vznikaly náměty k projektům a jak 
dlouho trvala jejich realizace?  

„Na úvod bych asi řekla, že 
každý ten projekt byl od jiné 
třídy. S1 měla téma krajina. 
Téma si vybrali žáci sami 
z nabídky několika témat.  
Realizace trvala přibližně tři 
měsíce od prvních návrhů až 
po výsledná díla. U každého 
díla se doba lišila v souvislosti 
s individuální technikou 
a přístupem. Druhý projekt 
zpracovala třída G2. Měli za úkol vymyslet vlastní námět pro školní 
vernisáž a přišli s příběhem, který vypráví, co by se stalo, kdyby nebyla 
pandemie COVID – 19 a oni by zažili normální školní rok místo online 
výuky. Tento projekt trval podstatně déle díky náročnosti námětu 
i zpracování, přibližně půl roku. Dlouho trvalo samotné vymýšlení 
příběhu i sestavení kompletního komiksu.“ 

Byla práce na projektech pro studenty 
zajímavá a v čem se lišila od běžné tvorby 
ve výtvarné dílně? 

„Myslím si, že práce zajímavá byla i díky 
vlastním námětům. S1 řešila hlavně 
problém kompozice a barevnosti a G2 se 
urputně potýkala s výtvarným zpracováním 
příběhu, což je samo o sobě velmi náročné. 
Asi nemohu říci, jestli se práce lišila od 
běžné tvorby ve výtvarné dílně, protože 
každá věc, kterou tu vytváříme je velmi 
individuální a specifická. Komiks se asi 
nejvíce vymykal náročností při vymýšlení 
samotného námětu a děje toho příběhu. 
Největší rozdíl od jiných činností je asi 
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potřeba větší přípravy a promyšlenosti, proces té práce od skic až po 
finální výsledek.“ 

V čem vidíš přínos projektů pro tvůrčí práci studentů?  

„Největší přínos projektů je asi celkově v samotném procesu té tvorby. 
Žáci si musí projít celý postup práce právě od skic až po finální 
zpracování, které se v průběhu práce často změní. Celá ta práce na 
projektech je vlastně hodně založená na neustálém a měnícím se 
dialogu.“ 

Odrazila se práce na projektech v posílení týmové spolupráce ve 
třídách?  

„Řekla bych, že určitě ano, 
pozoruji to většinou už při 
samotném procesu té práce. 
Žáci spolu často komunikují 
po celou dobu práce, 
vyměňují si názory a 
navzájem se podporují, když 
se něco nepovede.“ 

Jaký význam má výtvarná 
výchova pro studenty se 
zrakovým postižením, jinou 
formou zdravotního postižení či souběžným postižením více vadami?  

„Největší význam vidím asi v posílení sebedůvěry a empatie žáků 
a v motivaci zkoušet nové věci, překračovat svou vlastní komfortní zónu, 
ze které musí při práci v ateliéru často vystoupit.“ 

Děláš práci, která ostatním přináší radost. Jaký pocit z ní mají tvoji 
studenti a ty sama? 

 „Pro mě je asi největší odměna, když jsou žáci se svou tvorbou 
spokojení a jsou schopni ocenit své vlastní úsilí, které je v mnoha 
případech veliké, a já pokaždé doufám, že je práce bavila a užili si ji. V tu 
chvíli mohu mít dobrý pocit, že se mi podařilo je namotivovat.“ 

 

Otázky kladl Ivan Antov 
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PROJEKT 
 

Byli bychom další na řadě 
 

V letošním školním roce proběhl jubilejní desátý ročník projektu 
„Byli bychom další na řadě“. Jako každý rok jsme jej zahájili ve 
spolupráci s Památníkem Terezín 29. září 2021, aktivními účastníky se 
staly třídy A3, G3 a S3. 

Úvodní přednášku na 
téma „Diskriminace Židů od 
roku 1933“ si pro nás 
připravila paní Seifertová. 
Během přednášky se studenti 
dozvěděli o hlavní funkci 
ghetta Terezín. Viděli 
dokumentární film „Město 
darované“. Při procházce 
bývalým ghettem navštívili 
muzeum, Magdeburská kasárna, modlitebnu, mansardu. Po obědové 
pauze si pro naše studenty paní Doležalová připravila workshop „Efekt 
přihlížejícího“. 

V únoru 2022 proběhl 
projektový den na téma 
„Holocaust, šoa“. Po úvodní 
přednášce na dané téma si 
studenti připravili prezentace 
ke koncentračním táborům, 
prostřednictvím foto 
prezentací jsme se prošli 
Pinkasovou synagogou 
a Památníkem Yad Vashem. Závěr tohoto dne patřil filmu „Půlpenny“ 
z dílny režisérky Evy Sadkové (Československo 1974), ke kterému byla 
udělána zpětná vazba.   

Projektový rok jsme ukončili v Malé pevnosti, kterou nás provedla 
paní Sumičová.  

Jana Navrátilová 
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PROJEKT 
 

Den napříč Evropou 
 

On the 16th of June we had our class project “Den napříč Evropou” – 
A day across Europe. Our class was divided into several groups, some 
of us worked in pairs and one who worked himself. Each group had its 
own country. The countries were: The Netherlands, Finland, Poland, 
Slovenia, Spain and 
Sweden. 

Each presentation was 
split into three parts: the 
first part focusing on 
geographical information, 
the second one on famous 
people born in the country, 
and the final one 
consisting of a three-day 
trip around the country. 
The first two parts were 
presented in Czech 
language and the last one 
in English. 

 

The audience switched among three classes throughout the day. It 
started with class A2, followed by G1 and ended with G3. At the end of 
each presentation, the audience had an opportunity to ask the questions, 
which we tried to answer.  

In the geographical part we introduced the basic information about each 
state. We talked about  natural conditions, landscape, population, ethnic 
groups, religion, cuisine, traditions, political structure and economy.  
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In the second part we had at 
least three famous people to 
talk about. They could be of 
any profession, for example 
writers, musicians, poets, 
artists, architects and so on. 
Some of us even spiced up 
the presentation by adding 
audio or video clips, which 
included songs composed 
by famous musicians. A few 
of us brought snacks from 
shops themed around the 
specific country, for 

example, chocolate coated almonds from Spain.  

In the last part, we visited all sorts of places. We walked through cities, 
enjoyed the nature in parks, explored caves and took boat rides on 
lakes. In the cities we looked at 
squares, museums, cathedrals 
and learned something about 
the history. Some of us 
mentioned local hotels and 
restaurants.  

The whole project was really 
creative and enjoyable for both 
the audience and us, who made 
those presentations. We hope 
that someone was inspired to 
visit these countries during their 
holidays. 

 

 

 

The team of G2 
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PROJEKT 
 

Prague in Dark Blue 
 

Prague in Dark Blue is a project which began this year in May and June. 
It is a long-term one. It maps famous people, who either were visually 
impaired themselves, or they helped to visually impaired in any way. 
Each year, one class will choose one or two of these famous people and 
prepare a presentation about them. They will also visit places connected 
with their lives or activities to see how or where they lived, studied etc. 

This year, class G3 took part in this project with the presentation about 
Jaroslav Ježek. Ježek was a famous composer and pianist in 1920s and 
1930s. He performed with Jan Werich and Jiří Voskovec (a.k.a. V+W), 
but also he himself with his 
improvisations. Nowadays, 
even school in Hradčany is 
named after him. 
However, he suffered from 
severe sight problems as well 
as poor health. To understand 
how he lived, we visited so 
called “blue room” located in 
Kaprova Street. We realized it 
is not a big space, with only 
few things in the room, for 
example piano, small violin 
made of matches and a sofa. 

Then we started working on the presentation. To make it more effective, 
we divided it into 4 parts, because we are four in the class. Richard 
focused on Ježek’s life, Vilém on his work in “The Liberated Theatre”, 
Nela on his music production (mostly songs which he wrote for V+W) 
and Matěj on the “blue room” and the format of the presentation itself. 

Finally, on 14th June we presented our work to class G2 and Mrs. 
Eliášková 

The project was successful, and we hope it will continue next school 
year. 

Vilém Včala, G3 
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PROJEKTOVÝ DEN 
 

Mezinárodní den nevidomých 
 
10. listopadu 2021 se uskutečnil projektový den, který byl zaměřený na 
problematiku historie nevidomých. Studenti druhých a třetích ročníků se 
seznámili s historií ústavů pro nevidomé u nás i v Evropě i s jejich 
nejvýznamnějšími osobnostmi.  

Velmi je zaujala přednáška o historii vzniku slepeckého písma. Zároveň 
si mohli prohlédnout – i hmatem - jeho konkrétní ukázky, které nám pro 
tento den zapůjčilo Slepecké muzeum v Brně.  

Protože u nás studují studenti i se sluchovým 
postižením, součástí projektu byla 
i přednáška o tomto zdravotním postižení. 
O tom, že je možné být úspěšný i s tímto 
těžkým handicapem, všechny přesvědčila 
audio ukázka o životě slavné Američanky 
Heleny Kellerové.  

Nechyběli ani hosté. Prezident SONSU Mgr. 
Luboš Zajíc si s námi povídal online 
o činnosti této organizace. Při této příležitosti 
se studenti podělili o své zkušenosti, jak 
využívají zvukovou i digitální knihovnu 
i o tom, které časopisy pro zrakově postižené 
znají. Velkým zpestřením dne byla návštěva 
Ing. Hany Jasenovcové z organizace 
Mathilda, která mezi nás zavítala i se 
čtyřnohým pomocníkem, aby zasvěceně 
mluvila o výcviku vodicích psů.  

V závěru projektového dne nechyběly zajímavosti ze světa nevidomých, 
a tak na řadu přišel např. robotický pes, neviditelná výstava, omyly 
o nevidomých a jejich slang a nakonec i humorné příběhy a vtipy. 

 

Eva Zichová 
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PROJEKT 
 

Hmatové mapy a modely 
 

3D tiskárny vytvářejí nové možnosti pro smyslové vnímání a poznávání 
osob se zrakovým postižením.  Ve škole je k dispozici 3D tiskárna a žáci 
se v rámci výuky IVT a IT seznamují s tím, jak jejich možnosti využívat.  

V uplynulém školním roce se rovněž 
podíleli na praktické prezentaci 
výstupů projektu Hmatové mapy 
a modely, který realizuje 
Pedagogická fakulta Univerzity 
Palackého v Olomouci. První setkání 
se konalo v Olomouci pod vedením 
paní Mgr. Veroniky Růžičkové, Ph.D. 
K dispozici byly hmatové mapy 
a modely historických míst 
Olomouce (katedrála, kostel sv. 
Mořice ad.). Model katedrály a jejího 
okolí byl zpracován jak v současné 
podobě, tak i v historické 
rekonstrukci, čímž k 3D prostoru 
přibyla i časová dimenze.  

Žáci (Matěj, Vilém a Nela z G3, Aleš 
z G2 a Honza z A2) pak v doprovodu 
paní ředitelky Eliáškové a paní učitelky Paďourové prošli s průvodcem 
v reálu místa, s nimiž se předtím seznámili na modelech. Sladkou 
odměnou na závěr byla návštěva arcibiskupského paláce se spoustou 
předmětů připravených k taktilnímu kontaktu. 

Druhé setkání s mapami a modely se uskutečnilo na hradě Karlštejn. Na 
nádvoří hradu proběhlo hmatové seznámení s modely, na které pak 
navázala prohlídka hradu doprovázená řadou hmatových příležitostí. 
Účast na prezentaci projektových výstupů PedF UP v Olomouci byla 
užitečnou zkušeností praktického využití 3D tiskáren pro osoby se 
zrakovým postižením. 

Žáci G3 
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UMĚNÍ 
 

Hudební aktivity naší školy 
 

Ve školním roce 2021/22 se studenti věnovali kromě jiných i hudebním 
činnostem. Jednou z největších byl už každoroční dobročinný koncert 
Světlo pro Světlušku, který se konal v polovině října v přímém přenosu 
ČT. Naši žáci tvořili spolu s částí hradčanské základní školy doplněk ke 
Kühnovu dětskému sboru a spolu s ním doprovázeli taková jména jako 
Ondřej Ruml, Tereza Mašková nebo Ewa Farna. Výtěžek putoval 
nadačnímu fondu Českého rozhlasu Světluška a diváci nebyli skoupí. 
Tato akce byla tedy velice úspěšná. Za naši školu zpívali jmenovitě 
Alena Boulová, Vilém Včala, Roman Janoch, Věra Mráčková, Jakub 
Průša, Christiana Daňková a Matěj Sousedík. 

10. 6. 2022 se pak hudební sbor podílel na programu Noci kostelů, 
konkrétně v kostele Bét-el ve Strašnicích. Repertoár tvořily písně, které 
na konci roku zazněly i na již zmiňované školní akademii, a byl na žánry 
velice rozmanitý. Nechyběla ani sólová vystoupení, o která se postarali 
Roman Janoch s písní Kohout a Elizabeth Jamborová s písní od Barbary 
Streisandové. To vše za hudebního doprovodu Víta Navrátila na kachon 
a Viléma Včaly na klavír. 

 

Vilém Včala 

 
 
 

  



 

 - 18 - 

PROJEKT 
 

Simulované soudní jednání 
 

Ve středu 15. prosince 
2021 proběhl na Právnické 
fakultě UK další ročník 
Simulovaného soudního 
jednání (Moot court) na téma 
„Nevinný žert“. Co všechno 
ještě může být z pohledu 
obviněného studenta 
klukovinou, nevinným žertem 
a z pohledu žalobkyně – 
napadené studentky už trestným činem? 

Tento případ opět vzbudil pozornost našich žáků, a proto si ho 
vybrali z nabídky skutečných právních případů. V jednotlivých rolích 
vystoupili žáci tříd G2, A2 a A3. Jako diváci se soudního jednání 
zúčastnili ostatní žáci těchto tříd. Případem nás provázel absolvent PF 
UK. 

 

Jana Navrátilová 
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ADAPTAČNÍ KURZ 
 

Mrákotín v září 2021 
 

Po roční pauze způsobené 
pandemií jsme opět mohli 
s žáky vyjet na adaptační 
kurz, kterým se snažíme 
pomoci žákům prvního 
ročníku překonat přechod do 
prostředí střední školy.  
Tradiční součástí kurzu byl 
sociálně psychologický 
seminář vedený psychologem 
školy. Byly organizovány hry 
a aktivity, které vytvářejí u 
žáků předpoklady pro 
formování pozitivního vztahu 
ke studiu, dávají návod pro 
řešení problémových a 
konfliktních situací a vytvářejí 
předpoklady pro navázání 
sociálních vztahů.  

Obdobnou úlohu plnily 
i poznávací výlety. Orientace, 
sebeobsluha, stolování 
a sociální chování se prolínaly 
kurzem jako cesta 
k samostatnosti a nezávislosti 
žáků se zrakovým postižením. 
Mrákotín poblíž Telče 
představoval pro nás na čtyři 
dny příjemné místo pro pobyt 
i východisko pro dlouhé i 
kratší turistické aktivity.  
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ŠKOLNÍ AKCE 
 

Exkurze do ČNB 
 

Prvního listopadu proběhla exkurze do České národní banky, které 
se zúčastnily třídy A3 a A4.  

Na začátku viděli naši žáci animovaný film „O penězích a lidech“ 
režiséra Jiřího Stracha, který zábavnou formou popisuje vznik peněz 
a jejich vývoj až do dneška. Dozvěděli jsme se v něm, jak ČNB pečuje 
o měnovou stabilitu, vydává bankovky a mince, řídí peněžní oběh, 
platební styk a zúčtování bank. Jako centrální banka rovněž poskytuje 
bankovní služby pro stát a veřejný sektor. Zdroj základních informací 
o České národní bance můžete nalézt v brožuře ČNB, O penězích 
a lidech/Of money and men. 

Paní průvodkyně nás hravou formou 
vtáhla do činnosti centrální banky. Mohli jsme 
si vyzkoušet jednotlivé interaktivní panely 
nebo simulátory reálu. Nevidomý žák si vše 
mohl prohlédnout hmatem, tato expozice je 
částečně vybavena i dotykovými předměty. 

V trezoru jsme měli možnost porovnat 
váhu cihel stejného objemu – ze dřeva, oceli, 
olova a zlata. Studentům se líbila i největší 
zlatá mince, řečeno slovy paní průvodkyně – 
pokud ne ve světě či v Evropě, tak určitě 
v České republice. 

Interaktivní hravá forma nově 
přebudované expozice České národní banky 
pro veřejnost naše studenty zcela pohltila 
a vtáhla je do „hry“. 

 

Jana Navrátilová 
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ZE ŠKOLNÍCH LAVIC 
 

Koronavirové perličky  
aneb Uloveno ve školních vodách… 

 

Matematika 
 

Tabule je jako rovnice – levá a pravá strana 

Negace výroku: Mám maximálně 8,9 periodických kamarádů 

 

Učitelka: “Řešíme kvadratické rovnice“. 

Žák: „Já rozuměl erotické rovnice“ – asociace žáků jsou nevyzpytatelné 
☺ 

Od toho samého žáka je dvojznačný výrok: „I v matematice se můžeme 
dostat k vrcholu“. 

 

Historie matematiky: Učitel dává otázku na jméno matematika začínající 
na písmeno E. Odpověď žáka je: EUKALYPTUS  

 

Dotaz žáka: “Jak ze zlomku udělat nezlomek?“ 

 

Fyzika 
Tužkovou baterii mám v myši. 

Magion = kombinace magie 

Využití germania – v Německu (Ge) 

Grafem izochorického děje v plynech je HORA (místo izochora) 

Na ORL operují orli. 

Nepříjemný zvuk – policajti! 

Věda zabývající se kapalinami a plyny je pneumatie. 

 

Různé 
Nejvíce lidí pod sebou má hrobník. 

 

V jedné nejmenované třídě jsme opakovali procenta a nárůst cen v praxi. 
Od nejmenovaného žáka padla otázka: “Prostitutky se také zdražují?“ 

 
K zaznamenání předala Jitka Jansová 
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ZE ŽIVOTA NAŠÍ ŠKOLY 

Ze školní kroniky 

Září 
1. září byl zahájen školní rok 2021/2022. 

1. – 2. září se naše škola, ministerstvem stanovená jako spádová, stala 
místem konání didaktických testů a písemných prací společné části 
maturitních zkoušek. 

5. – 10. září se se sportovně 
nadaní žáci školy zúčastnili 
sportovního soustředění 
v Nymburce, které pořádal pro 
středoškoláky Český svaz zrakově 
postižených sportovců; účastníci 
zlepšovali svou kondici v atletice, 
plavání, cyklistice, goalballu 
i showdownu pod vedením paní 
Paďourové 

6. – 17. září proběhla odborná 
praxe žáků S4. 

14. – 17. září se konal adaptační kurz prvních ročníků. 

 

 

Říjen 
6. října se uskutečnila prezentace zařízení sociálních služeb. 

10. – 12. října se žáci tříd S2 a S3 účastnili na sbírce Bílá pastelka.  

 

Listopad 
10. listopadu proběhl 
projektový den ke Dni 
nevidomých. 

26. listopadu se uskutečnil 
Den otevřených dveří. 
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Prosinec 
12. – 17. prosince se sportovně nadaní žáci školy zúčastnili sportovního 
soustředění v Jeseníkách, které pořádal pro středoškoláky Český svaz 
zrakově postižených sportovců; účastníci zlepšovali svou kondici 
zejména v zimních sportech pod vedením paní Paďourové. 

 

 

21. prosince byly realizovány tradiční vánoční dílny. 

22. prosince se uskutečnilo tradiční vánoční představení žáků školy pro 
žáky a pedagogy školy a hosty. 

 

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

31. ledna žáci získali písemné hodnocení za první pololetí. 

 

Únor 
18. února došlo k ukončení 
plošného testování žáků 
a zaměstnanců v souvislosti 
s pandemií. 

23. února proběhl projektový 
den Byli bychom další na 
řadě. 

 

Březen 
3. března byla uspořádána přednáška a praktická ukázka ve Středisku 
vodících psů. 
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Duben 
1. dubna se konal maturitní 
a imatrikulační ples 
v kulturním domě Ládví. 

25. dubna proběhla účast na 
prezentaci plastických map 
a 3D modelů v Olomouci. 

27. dubna se konala vernisáž 
výtvarných prací třídy G2. 

 

Květen 
13. května byla uspořádána 
exkurze do Hrdličkova muzea. 

25. května byla uspořádána 
exkurze do Chlupáčova 
muzea. 

26. května došlo 
k slavnostnímu předání 
maturitních vysvědčení. 

31. května proběhla návštěva 
Ježkova Modrého pokoje – 
projekt Prague in Dark Blue.. 

 

Červen 
1. června byla uspořádána procházka 
Prahou po stopách slavných osobností. 

8. června došlo k ukončení projektového 
roku Byli bychom další na řadě. 

16. června se konal projekt Den napříč 
Evropou. 

17. června proběhla účast na prezentaci 
plastických map a 3D modelů na Karlštejně. 
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20. – 24. června byl realizován cykloturistický kurz v Třeboni. 

29. června se konala tradiční školní akademie. 

30. června bylo žákům předáno vysvědčení. Začaly hlavní prázdniny. 

 

Ať žije školní rok 2022/2023! 
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SEZNAMY 
 

Žáci školy 2021/2022 
 

 

Gymnázium 

 

G1 – třídní učitelka HANA LUŽNÁ 

František Bednář, Jakub Blaško, Lukáš Brzoň, Matěj Gebauer, Daniel 
Hubr, Lukáš Králíček, David Malý, Sofie Manič, Jakub Pejchal, Lukáš 
Rejchrt, Zuzana Traubová, Ondřej Štěrba 

G2 – třídní učitelka DANIELA CHAMOUTOVÁ 

Lukáš Brandýs, Ondřej Calda, Ferdinand Galbavý, Kateřina Hornátová, 
Michal Janoušek, Vojtěch Kotaška, Daniel Kučera, Matyáš Ott, Aleš 
Pelikán, Libor Svoboda, David Valenta, Petr Víteček 

G3 – třídní učitelka PETRA PAĎOUROVÁ 

Nela Franková, Richard Horák, Teresa Slimáková, Vilém Včala, Matěj 
Zárevucký 

G4 – 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 HANA TŮMOVÁ  

Alena Boulová, Lucie Čechová, Richard Hlas, Filip Mayer, Daniel 
Rousek, Veronika Střihavková, Vojtěch Štindl, Armando Valdes  

A2 – třídní učitelka MIROSLAVA KUČEROVÁ  

Jan Fišer, David Foriška, Dušan Krutil, Natálie Kulíšková, Maya Michaela 
Maršálková, Daniel Přikryl, Adam Šebek, Bořek Šindelka, Zuzana 
Šochmanová, Jan Vích, Marie Vlachová, Marek Voříšek  

A3 – třídní učitelka JANA NAVRÁTILOVÁ 

Adam Balázs, Hubert Hejduk, Kryštof Honců, Štěpán Kadlec, Apolena 
Kommová, Radek Matoušek, Věra Mráčková, Filip Vaněk, Jakub Vospil  
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Sociální činnost 

S1 – třídní učitelka ZUZANA PETRŽILKOVÁ 

Barbora Doleželová, Elisangela dos Santosová, Justýna Kadlecová, 
Valerie Kováčová, Eliška Kühnlová, Vít Navrátil, Kateřina Procházková, 
Jakub Průša, Šárka Šumberová, Vendelín Švarc 

S2 – třídní učitelka IVANA SEIFERTOVÁ 

Veronika Brožová, Lucie Flügelová, Josef Gregor, Michal Chanas, 
Elizabeth Jamborová, Lucie Jiříkovská, Petr Kulhánek, Tomáš Kulíšek, 
Ondřej Průša, Sabina Smržová 

S3 – třídní učitel MIROSLAV FOLTÝN 

Apolena Adamíková, Stanislav Cejpek, Pavla Dvořáková, Vojtěch 
Kovtun, Antonín Pacík, Matěj Rejthárek, Viktor Slanec, Matěj Sousedík 

S4 – třídní učitelka JITKA JANSOVÁ 

Tereza Benková, Christiána Daňková, Xenie Jenilina, Roman Janoch, 
Carlota Vochalová, Petr Zárevucký, Hana Zelená 
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Zaměstnanci školy 2021/2022 
 

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 

 
 DANIELA CHAMOUTOVÁ matematika, cvičení z matematiky 

 JITKA JANSOVÁ matematika, fyzika, zbožíznalství,  
  cvičení z matematiky 

 JAKUB JELÍNEK informatika a výpočetní technika, informační 
  technologie 

 MIROSLAVA KUČEROVÁ český jazyk a literatura, pedagogika 

 HANA LUŽNÁ  německý jazyk 

                                     JANA NAVRÁTILOVÁ obchodní korespondence, právo,  ekonomika 
podniku, základy obchodní korespondence, 
administrativa v oboru, ekonomika 

 JANA NEUMANN estetická výchova 

                                 MICHAELA NOVÁKOVÁ odborné sociální předměty 

 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 

PAVLA KŘÍSTKOVÁ 

 

Sociální pracovnice 

JANA HAŇOVÁ 

 

Ekonomka školy a internátu 

LEONA DEJMKOVÁ 

 

Školník školy a internátu 

JIŘÍ BIDOVSKÝ 
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