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1. 
CUKRÁŘI

kurzy  karamelu, 
čokolády, vyřezávání 

ovoce a zeleniny,
příprava pro domácí

i mezinárodní 
soutěže

2. 
KUCHAŘI
kuchařská 

avantgarda na vašem 
stole, kurz studené 

kuchyně: předkrmy ze 
syrových ryb

a mušlí3. 
TRUHLÁŘ

řezbářský kurz 
na odborném

pracovišti 
řezbáře

4. 
GRAFIK

odborné stáže v
Citygraph, sociální podnik, 

týden v Artičoku: přednáška
a workshopy  (klasické gra-

fické techniky, malby, kresby, 
alternativní přístup ke grafice, 
semináře z oblasti grafického 

designu, setkávání
s osobnostmi

oboru 

5. 
PEDAGOG

odborné stáže do zařízení
alternativního školství 

(Montessori, Waldorfská škola,
Jenská škola). Návštěva odborných 
pracovišť OSPOD, Dětské krizové

centrum, Středisko výchovné péče,
Domovy pro osoby se zdravotním

postižením,  Domovy seniorů,
Azylové domy. 
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EDITORIAL

Vážení a milí kolegové, vážení příznivci naší školy
a vážení čtenáři.

Je mi velkou ctí, že se dneska mohu společně 
s vámi ohlédnout za pěti lety existence našeho 
zpravodaje. Neskrývám hrdost nad všemi 
našimi dosaženými úspěchy na poli vzdělávacím 
i společenském, nad naší účastí ve všech 
mezinárodních projektech, díky nimž získané 
zkušenosti a poznatky implementujeme v naší 
výuce, dále v oblasti mezinárodních soutěží 
v oboru cukrář/kuchař a umělecký truhlář, 
odkud naši žáci přivážejí nejcennější medaile, 
kdy soutěží se stejně starými slyšícími žáky. 
Neztrácíme se ani ve volnočasových aktivitách, 
kam patří úspěchy v oblasti sportu. Žáci naší školy 
jsou vnímáni širokou veřejností i jako úžasní 
mladí umělci na pantomimické scéně díky stále 
rostoucímu věhlasu našeho Divadla Beze slov.

Nemohu než s pokorou i opětovnou hrdostí zmínit 
udělení ocenění a zisk titulu Excelentní škola. 
Tímto titulem se v naší zemi může pochlubit jen 
několik škol většinou s mezinárodním přesahem. 
A také jsem si vědoma, že titul by škola nezískala, 
kdyby nebylo mnohaletého nasazení mých 
kolegů v oblasti vzdělávání našich žáků, které 
je srovnatelné a měřitelné se vzděláváním 
jejich slyšících vrstevníků. Pro všechny z nás 
je ocenění nejen odměnou, ale i podnětem 
k udržení dosažené vzdělanostní úrovně našich 
dětí s různým postižením sluchu. 

Vážení čtenáři, ve výčtu úspěchů našich žáků 
mohu pokračovat ještě dlouho. Důležité je, že 
se naši žáci i studenti neztratí mezi slyšícími 
vrstevníky, že se nebojí s nimi měřit své síly a že 
od nás odcházejí jako sebejistí mladí lidé, kteří 
i přes svůj hendikep bez problémů komunikují 
s většinovou slyšící společností a jsou platnými 
členy naší společnosti v mnoha jimi vybraných 
oborech. Od mateřské školky jsou vedeny k plné 
samostatnosti, ke které jim pomáhá i jedinečné 
internátní bydlení v naší zemi, které si děti samy 
nazvaly „Jablíčko“. Vzorové bydlení jsme si 
přivezli díky účasti v mezinárodních projektech 
a díky pomoci našeho zřizovatele jsme mohli již 
druhé internátní bydlení rodinného typu uvést 
v život. 

Závěrem děkuji především vám, kteří se 
mnou jdete desítky let jako kolegové i všem 
nepedagogickým pracovníkům, bez nichž 
bychom nebyli tam, kde dneska jsme. Děkuji 
i vám, kteří nás podporujete a že se díky našemu 
zpravodaji můžete společně s námi radovat 
z výsledků naší práce. Držte nám palce, neboť se 
letos poprvé s našimi DOTEKY pokusíme uspět 
i v soutěži o „Nejinspirativnější středoškolský 
časopis 2022/2023“. 

Přeji krásné dny nejen nadcházejícího jara. 

 Mgr. Iva Rindová, ředitelka komplexu škol
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Naše škola patřila kdysi pod hradecké 
arcibiskupství a po roce 1989 současné vedení 
školy obnovilo spolupráci se svým prvním 
majitelem. A tak se po několik let účastní 
významných akcí, které arcibiskupství pořádá. 
Nebylo tomu jinak ani v polovině měsíce 
prosince 2022, kdy proběhlo Adventní setkání 
biskupa královéhradeckého a jeho nejbližších 
spolupracovníků s významnými osobnostmi 
regionu ze světa kultury, politiky, veřejné 
správy a dalších zástupců subjektů dlouhodobě 
spolupracujících s církví. 

Toto společenské setkání probíhá v historických 
prostorách biskupské rezidence a nabízí 
příjemné zastavení v dnes až příliš uspěchané 
době předvánoční. O raut, obsluhu i vysokou 
společenskou úroveň se postarali i naši žáci 
z oboru cukrář a kuchař. Patří jim veliké 
poděkování všech zúčastněných a pozvaných 
hostů. Ke gratulantům se připojuje i vedení 
školy a naše redakce. Děkujeme za vzornou 
reprezentaci!

redakce

Arcibiskupství na konci 19. století naši školu založilo
a několik let i provozovalo

Adventní setkání 2022 na arcibiskupství 
Královéhradeckého kraje
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Ocenění EXCELENTNÍ ORGANIZACE
patří od roku 2021 naší škole

Již druhým rokem se může naše škola chlubit i si psát 
titul Excelentní škola s mezinárodním rozměrem. 
Národní ceny každoročně vyhlašuje Ministerstvo 
průmyslu a obchodu a Rada kvality České republiky. 
Letošní jubilejní 20. ročník soutěže měl čtyři hlavní 
kategorie, tj. národní ceny: za kvalitu v programu 
EXCELENCE, za kvalitu v programu START PLUS, za 
společenskou odpovědnost a za kvalitu v rodinném 
podnikání. 

Naše škola získala prestižní ocenění v programu 
EXCELENCE, kde se v kategorii Chytré inovace – 
vzdělávání – věda a výzkum umístila na krásném 
2. místě. Tato cena je udělována organizacím 
s propracovaným a dobře provázaným systémem 
managementu s prokazatelně vynikající výkonností. 

„Velmi si považuji tohoto ocenění, které je výsledkem více 
jak dvaceti pětileté práce všech mých kolegů v oblasti 
vzdělávání dětí s vadami sluchu. Vždy jsme kladli důraz 
především na kvalitu vzdělávání, pracovali na metodice 
a rozvoj dětí jsme vnímali v celé šíři, a to od rané péče 
pro rodiny s nejmenšími dětmi (v průběhu prvního 
roku života) až po vzdělávání žáků a studentů a jejich 
kvalitní přípravě na možný start vysokoškolského 
studia. S tím úzce souvisí rozvoj jediné Vyšší odborné 
školy pro vzdělávání tlumočníků českého znakového 
jazyka a poskytování tlumočnických služeb v naší 
zemi,“ vyznala se dojatě ředitelka komplexu škol Iva 
Rindová. 

„Národní ceny kvality se každoročně udělují ve více než 
osmdesáti zemích světa podle mezinárodních schémat 
uznávání EFQM, které vycházejí z modelu excelence 
EFQM. Hodnocení zvenku firmám napoví, zda jsou 
na správné cestě k vynikajícím výsledkům, jak si stojí 
v českém konkurenčním prostředí a zda mají potenciál 
zlepšit se a rozvíjet,“ uvedla tehdejší náměstkyně 
ministra průmyslu a obchodu pro hospodářskou 
politiku a podnikání a předsedkyně Rady kvality ČR 
Silvana Jirotková.

Ceny získávají organizace z veřejného sektoru 
a podnikatelé, kdy nezávislí hodnotitelé posuzují 
činnosti organizací a firem, jak kvalitně plní potřeby 
a očekávání zákazníků, klientů a zaměstnanců a jak 
jsou efektivní, produktivní a inovativní. „Národní 
ceny umožňují porovnat se s nejlepšími organizacemi 
a prostřednictvím mezinárodně uznávaného hodnocení 
nejen zlepšovat firemní kulturu, ale i začlenit do řízení 
organizací osvědčené přístupy týkající se kvality, 
společenské odpovědnosti a udržitelnosti,“ upřesnil 
podmínky zisku jednotlivých ocenění tehdejší 
vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel 
Havlíček.

Do soutěže se přihlásilo celkem 71 organizací, uděleno 
bylo 28 cen, z toho 9 zlatých, 8 stříbrných, 8 bronzových 
a byli vyhlášeni 3 absolutní vítězové. Slavnostní akt 
se díky epidemiologické situaci uskutečnil on-line. 
Udílení cen se konalo pod záštitou prezidenta ČR, 
předsedy Senátu, předsedy Poslanecké sněmovny 
a předsedy vlády.

Národní cena kvality České republiky program 
EXCELENCE CHYTRÉ INOVACE

1. místo Vysoká škola báňská – Technická univerzita 
Ostrava

2. místo Vyšší odborná škola, Střední škola, 
Základní škola a Mateřská škola Hradec 
Králové, Štefánikova 549

3. místo Střední odborná škola energetická a stavební, 
Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola 
Chomutov, p.o.

redakce

Jedná se o cenu s mezinárodním rozměrem, která je udělována
v 80 zemích světa podle jednotných pravidel
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Historicky poprvé se podařilo za přispění všech 
realizátorů tohoto pořadu včetně jejich garantů 
zpřístupnit živou výuku i neslyšícím dětem. 
Tlumočení pořadu do českého znakového jazyka 
se stalo pro neslyšící žáky i jejich neslyšící rodiče 
významnou podporou, a to nejen vzdělávací, 
komunikační, informační, ale především sociální 
v čase kovidu. Díky umožnění tlumočení výuky 
dáváme zároveň šanci rodinám, které mají slyšící 
i neslyšící dítě, aby výuku sledovali oba sourozenci 
společně a jeden od druhého se učili a vzájemně 
reagovali. Ukázka nenásilné fungující inkluze 
v praxi. 

Neslyšící žáci, jejich rodiče a další diváci mohli 
tlumočené vysílání sledovat na Facebooku nebo 
na i-Vysílání české televize. Na Facebooku bylo 
možné sledovat vysílání živě v reálném čase. Na 
i-Vysílání pak bylo video vkládáno asi 30 minut 
po odvysílání na stránky pořadu UčíTelka do 
videobonusů. 

Tlumočení pořadu do českého znakového jazyka 
na žádost MŠMT zajišťovala a  odborně garantovala 
VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefánikova 549, 
jako jedna z nejlépe hodnocených škol primárně 
se zabývající vzděláváním dětí, žáků a studentů 
se sluchovým postižením v naší zemi. Vzhledem 
k tomu, že tlumočení pro dětského diváka je velmi 
specifické a náročné, bylo velmi důležité zajistit 
kvalitní tlumočnický tým. Tlumočník by při své 
práci měl dětského diváka zaujmout, jeho zájem 
si udržet po celou dobu tlumočení a srozumitelně 
předávat prezentované učivo, vyprávění, říkadlo, 
písničku atp. A toto vše se dařilo během celého 
vysílání, kdy byl pořad zpřístupněn a vysílán 
v čase kovidu.

Tlumočení v UčíTelce je pro tlumočníky velkou 
výzvou. A to zejména proto, že je pořad primárně 
určen žákům slyšícím. Výukové metody u slyšících 
žáků významně zapojují sluchové vnímání a jsou 
postaveny na schopnosti žáků vnímat český 
jazyk sluchem od raného dětství. Komunikační 
a jazykové kompetence slyšících a neslyšících 
vrstevníků v českém jazyce jsou rozdílné. S tímto 
faktem bylo nutno při tlumočení výuky UčíTelky 
neslyšícím žákům neustále pracovat. 

Je úžasné, že se povedlo zrealizovat tento projekt. 
Obrovský dík patří všem učitelům účinkujícím 
v pořadu, kteří ochotně s tlumočníky sdílí 
své materiály a přípravy na výuku. Takto 
profesionálně nastavená spolupráce je velmi 
významná a má pozitivní dopad na kvalitu 
tlumočení pořadu do českého znakového jazyka. 
Možnost sledovat pořad s většinovou slyšící 
společností dává neslyšícím možnost zapojit 
se, reagovat a získat informace. Velice nás také 
potěšilo, že ve spolupráci s Technologickým 
centrem Hradec Králové jsme získali kompletní 
štíty, které byly speciálně a operativně vyrobeny 
právě pro tlumočníky tohoto pořadu.

Všechna tlumočená videa najdete na tomto odkazu 
(je tam odrážka „O pořadu“- tuto když rozkliknete, 
dostanete se na různé rozcestníky, kam dál 
pokračovat – rozcestník … znakový jazyk).

Konkrétně vše najdete zde.

Mgr. Iva Rindová, ředitelka komplexu škol
Mgr. Pavla Pražáková, koordinátorka pořadu

Program „UčíTelka“ měla i své neslyšící diváky

Televizní pořad UčíTelka, vyučování pro žáky 1. stupně základní školy,
byl od 12. dne vysílání, tj. od 30. března 2020
tlumočen do českého znakového jazyka

http://www.ceskatelevize.cz/ucitelka
https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/12832-znakovy-jazyk/
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Program „UčíTelka“ ve fotografii
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Děti se sluchovým postižením se dostávají do dvou 
vzdělávacích proudů – běžného a speciálního 
školství. V dnešní době integrace a inkluze 
mají otevřeny dveře do běžných škol, které 
jsou povinny jim zajistit vzdělání. Spousta dětí 
projde prvním stupněm většinou bez problémů. 
Naopak na druhém stupni spousta z nich nachází 
útočiště ve speciálním školství. Nejpodstatnější je, 
aby se integrovaný člověk cítil dobře. S běžnou 
populací si rozuměl a dobře navazoval vztahy, 
aby navzájem spolupracovali a respektovali se. 
Potom bude integrace fungovat tak, jak má.
 
Jak jsme na tom v naší zemi s ranou péčí pro 
sluchově postižené děti, jaké podmínky jim 
jsou v případě běžného vzdělávacího proudu 
reálně zajišťovány a zda je pro ně integrace/
inkluze vhodná televizní štáb zjišťoval a natáčel 
i v prostorách naší školy. Rozdíly v pojmech 
integrace a inkluze na kameru vysvětlili 
ředitelka školy Iva Rindová, vedoucí současného 
Centra komplexní odborné péče při škole Mgr. 
Pavla Pražáková, neslyšící speciální pedagog 
Mgr. Radek Červinka a speciální logopedka 
Mgr. Tereza Javorková, která poskytuje služby 
rodinám s neslyšícími dětmi či dětmi se zbytky 
sluchu a působí na odděleném pracovišti CKOP 
v Praze. Svůj názor a zkušenosti s inkluzí uvedl 
i zástupce ředitelky SŠ v Radliccíh Mgr. David 
Jorda. 

Za Ministerstvo školství na otázky jaká je 
koncepce vzdělávání dětí, žáků a studentů 
se sluchovým postižením, kdy byla současná 
koncepce stanovena a kdo se na ni podílel, 
odpovídala zástupkyně ministerstva a vedoucí 
speciálního školství MŠMT Mgr. Ivana Blažková.

Aby diagnostika dětí s vadami sluchu byla 
správná, je nutné, aby speciální centra 
spolupracovala s kapacitami z lékařského 
prostředí. Jak tato spolupráce funguje konkrétně 
v Královéhradeckém kraji televiznímu štábu, 
pověděli prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc. 
Ph. a MUDr. Jakub Dršata Ph.D. z ORL FNHK. 
Moderovali Marie Mašláňová a Milan Fritz.

Natáčení proběhlo v únoru 2019.
        redakce

Více lze najít zde.

Tento díl se zaměřil na integraci a inkluzi, čili především vzdělávání 
sluchově postižených dětí v běžném vzdělávacím proudu
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Světová federace neslyšících (WFD) byla 
založena v roce 1951 během prvního světového 
kongresu v italském Římě. WFD je mezinárodní, 
nevládní, ústřední organizací zahrnující 
národní organizace neslyšících. Současně má 
127 členských zemí a reprezentuje přibližně 70 
milionů neslyšících na světě.

Světový kongres se koná jednou za čtyři roky 
a 18. ročník se uskutečnil v Paříži. Naši školu 
na prestižním kongresu zastupoval neslyšící 
speciální pedagog Mgr. Radek Červinka. 

Kongresu se účastnilo 2536 účastníků ze 137 
států. Přednášky obsahovaly 100 témat ze šesti 
oblastí: vzdělávání, znakový jazyk, zaměstnanost, 
mezinárodní spolupráce a rozvoj, zdraví, 
technologie a konaly se ve 3 sálech. Přednášelo 
se mezinárodním znakovým systémem (MZS), 
využíval se také francouzský znakový jazyk 
a textový předpis.

Sledoval jsem hlavně téma vzdělávání a znakový 
jazyk. Podobné Centrum rané péče, jako máme 
my v ČR, je FESORD ve Valencii (Španělsko), 
First Signs na Novém Zélandu i LEAD-K                                                      
v Kalifornii (USA). Předmětem mého zájmu byly 
i DeafSkills International (mezinárodní soutěž 
řemesel pro neslyšící do 30–35 let), a to pro obory 
kuchař, truhlář, elektrikář a další, kdy je soutěž 
podobná abilympiádě a bude se konat příští rok 
v Rusku.

Prezentoval jsem naši školu a CKOP Duháček 
a komunikovali jsme MZS. „Podařilo se mi setkat se 
s důležitou osobností: prezidentkou Gallaudetovy 
univerzity Robertou Cordano (viz společné foto). 
Byl jsem velmi rád, že ji naše prezentace zaujala. 
Delegace z Japonska představovala stejně jako 
my bilingvální vzdělávání. S velkou radostí 
jsme přijali informaci, že mají stejný vzdělávací 
systém jako my.“ Další WFD bude v Jižní Koreji
                                                   Mgr. Radek Červinka

18. Světový  kongres WFD
(Světová federace neslyšících) 

Naše škola jako jediná z Čech s úspěchem prezentovala
svůj vzdělávací systém 
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Vicepremiér a ministr průmyslu
a obchodu Karel Havlíček ve škole

Při své cestě do Královéhradeckého kraje se tehdejší 
vicepremiér Karel Havlíček zastavil v říjnu 2020 
i v naší škole. Zajímal se především o učňovské 
obory, o které zájem mezi žáky v naší zemi stále 
klesá, a tím řemeslo ztrácí zlaté dno. Přitom poptávka 
po absolventech oborů truhlář, umělecký truhlář, 
reprodukční grafik, prodavač, cukrář či kuchař, které 
škola pro děti s vadami sluchu Štefánikova zajišťuje, je 
na trhu práce trvale vysoká.

Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel 
Havlíček ocenil zvláště vybavenost dílen, odbornost 
mistrů i naplněnost ročníků v daných oborech. 
Přímo ve výuce pohovořil s přítomnými učni i učiteli 
a zajímal se o to, čím by také jeho ministerstvo 
mohlo pomoci a být nápomocno učilišti. „Netušil 
jsem, v jakém rozsahu a kvalitě uvidím zdejší výuku 
stávajících oborů, po jejichž absolventech je na trhu 
práce velký hlad. Nadchla mě i myšlenka otevřít pro 
sluchově handicapované žáky na zdejší škole další 
obory, ve kterých by se později profesně uplatnili.“ 
uvedl vicepremiér Havlíček po skončení prohlídky 
učiliště a přímé výuky.

Vedení školy otevřelo v krátké, ale oboustranně 
podnětné diskuzi téma nedostatku propojení školy 
s podniky, a to při ukázkovém stolování a malém 
občerstvení v režii učňů oboru cukrář a kuchař. 
Spolupráce s jednotlivými podniky je jedna 
z podmínek, aby se handicapovaní mladí lidé mohli 
profesně dále realizovat. Vicepremiér a ministr 
průmyslu a obchodu Karel Havlíček ještě jednou 
přislíbil škole pomoc v této oblasti.

Nabídky vicepremiéra Havlíčka si vedení školy velice 
váží a moc za ni děkuje. Vidí v ní naplnění jedné 
z mnoha vizí, a to, že i hendikepovaní učni budou mít 
větší motivaci, protože budou vědět, že po ukončení 
studia mají možnost uplatnit se přímo na trhu práce 
a dále rozvíjet získané schopnosti.           
                                                                                   
                      Hana Marie Kunešová, šéfredaktorka a PR

„Netušil jsem, v jakém rozsahu a kvalitě uvidím
zdejší výuku stávajících oborů.“
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V  říjnové  dny  (týden)  probíhaly  v  Berlíně 
každoroční  oslavy  Dne  československé 
státnosti, které byly umocněny  i 30. výročím 
od  Sametové  revoluce.  Oslav  se  zúčastnilo 
více jak 700 lidí z 60 států světa.

Týdenní pobyt zástupců našeho kraje v čele 
s hejtmanem KHK, kterým byla svěřena 
prezentace České republiky a organizace všech 
akcí doprovázených českou gastronomií na 
nejvyšší společenské úrovni s vysokou etiketou, 
byl pro nás všechny z naší školy vysokou školou. 
Hned v úvodu si dovolím říct, že jsme obstáli na 
výbornou.

S hospodářem a šéfkuchařem velvyslanectví 
jsme měli jeden jasný i společný cíl: aby výsledek 
naší práce a prezentace české gastronomie 
i regionálních jídel uspěla, zaujala a případně 
i nadchla. Vše jistila velmi dobrá spolupráce 
se zástupci školy z Nového Města nad Metují. 
Třešničkou na dortu, jak se říká, bylo i oblečení, 
čili přestrojení našich dětí z kuchařského do 
slavnostního oděvu a jejich profesionalita 
obsluhování přítomných hostů. 

Bylo krásné sledovat, s jakou elegancí, lehkostí 
a úsměvem nosili hory talířků, příborů 
a skleniček a kmitaly při obsluze. Nikdo z hostů 
už ale neviděl, jak si v umývárně třeli bolavé 
nohy, protože je tlačily boty a masírovali si 
ruce, aby znovu vyrazili mezi hosty s úsměvem 
a noblesou. Všichni jsme na naše žáky byli velmi 
hrdí. Nejvíce však potěšilo závěrečné hodnocení 
velvyslance a vedení Královéhradeckého kraje, 
kteří nešetřili chválou, uznáním a všechny 
pohladila slova o hrdosti na nás a perfektně 
zvládnutého svěřeného úkolu.  

Důležitá dominanta - dort s názvem „Hradec 
Králové, salon republiky“ se moc líbil i chutnal. 
Klavír z vrchního patra si odnesl náš velvyslanec 
s tím, že si ho vystaví na památku ve své kanceláři. 
Velvyslanec dort slavnostně zakrojil společně 
s hejtmanem našeho kraje. Nejvíce nám dalo 
zabrat včas stihnout zaplnit na 1600 připravených 
talířků. Součástí slavnostní recepce byla nabídka 
teplých i studených jídel, sladkých zákusků a … 
vrchol večera, již zmíněný dort, který vážil 55 kg! 
Chválili všichni.

Na závěr si nás všechny zavolal velvyslanec, 
hejtman a zástupci kraje a dětem osobně děkovali 
za vzornou reprezentaci, chování, vystupování 
i výborně a chutně připravená jídla. Do českého 
znakového jazyka tlumočil mistr odborného 
výcviku Lukáš Ende. Potěšila nás slova o zvednutí 
laťky minimálně o deset míst výše, a že každý, 
kdo přijde po nás, bude mít velmi těžkou pozici. 
Byl to velmi milý závěr.

Děkujeme svému zřizovateli Královéhradeckému 
kraji za možnost být u takovéto akce. Děkuji 
i vedení školy a za sebe jsem moc ráda, že jsme 
výzvu přijali a zabezpečili akci tak, jak jsme jen 
nejlépe uměli. Byla to obrovská zkušenost pro 
nás všechny od pedagogů, přes odborné mistry 
až po učně. V letošním roce je celá tato paráda 
svěřena Jižním Čechám. Přejeme jejím zástupcům 
stejné uznání a ať se jim dílo podaří minimálně 
stejně tak jako nám v loňském roce.

                      Ing. Helena Urbanová, vedoucí pedagog

Více zde.
KHK zde.

Oslavy Dne československé státnosti
na Velvyslanectví v Berlíně

Námi servírovaná jídla i recepce byla velvyslanci i diplomaty všech 
národností hodnocena jako velmi profesionální

http://www.neslhk.com
http://www.kr-kralovehradecky.cz/
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Oslavy Dne československé státnosti
na Velvyslanectví v Berlíně ve fotografii
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Cílem je:  porozumět novým technologiím, 
procesům a vztahům v digitálním světě, 
dále eliminace rizik spojená s digitální 
dobou,  rozvíjení  schopností odhalit mediální 
manipulaci a bránit se jí. Zároveň projekt 
zvyšuje dovednosti spojená s využitím nových 
médií a sociálních sítí při bezpečné komunikaci 
a kreativní vytváření vlastních mediálních 
obsahů. 

Plánováno 6 projektových dnů v průběhu 
školního roku.

Mimo jiné se v rámci projektu studenti setkají 
s youtuberem, podívají se na pracoviště Českého 
rozhlasu a České televize.
Nositelem projektu je ČVUT Praha. 
                                              Mgr. Jaromíra Nováková

Projekty

Informace pro rozvoj demokratické společnosti
- nová média a sociální sítě 
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Skutečnost, že naše škola je dlouhodobým 
partnerem tohoto prestižního programu, nás 
velmi těší a je pro nás velkou ctí. Naše škola je 
jediným zástupcem naší republiky, což nás těší 
ještě více, ale zároveň i zavazuje.

Na konci roku 2021 skončil projekt s názvem STS 
360 – kdy bylo úkolem všech partnerů pracovat na 
slovníku znakového jazyka pomocí speciálních 
kamer, které dokáží udělat 360° snímky. Jeden 
projekt skončil a druhý hned začal. 

Od letošního roku se věnujeme tvorbě slovníku 
znakového jazyka pro začátečníky. V rámci této 
práce se soustředíme na osoby se sluchovým 
postižením, které nemají žádnou zkušenost se 
znakovým jazykem, ale především se zaměříme 
na rodiny a učitele těchto dětí. Součástí práce 
na slovníku je také vývoj interaktivních cvičení 
v aplikaci, kde budou děti svoje znalosti 
procvičovat.

V rámci projektu jsme se již zúčastnili dvou 
mezinárodních projektových setkání. Úvodní 
setkání proběhlo na jaře ve Švédsku a další 
pracovní schůzka se konala vloni v říjnu v řecké 
Soluni.

Těší nás fakt, že můžeme jako jediní z naší země 
nabídnout své zkušenosti a přispět k rozvoji 
obsahu prestižního mezinárodního programu. 
Pro mne osobně je pozice koordinátora za naší 
zemi velmi zavazující.

Bc. Vladimíra Lišková
speciální pedagog

koordinátor projektu Spread za ČR

Mezinárodní projekt: Projekt Spread The Sign 

Naše škola je dlouhodobým partnerem tohoto projektu



17

Žáci ZŠ pro sluchově postižené v rámci projektu 
strávili třetí lednový týden v Litvě. Do litevského 
města Kaunas odcestovala skupina 12 žáků (6 
děvčat a 6 kluků) za doprovodu 4 pedagogů. 
V rámci projektu The Power of Creativity, ve 
kterém spolupracují 3 školy pro sluchově 
postižené (Litva – Kaunas, Lotyšsko – Riga, ČR – 
Hradec Králové), jsme společně strávili týden 
plný aktivit. 

Hostitelé a zároveň koordinátoři z Kaunasu 
v Litvě pro nás připravili velmi pěkný program, 
který obsahoval výuku mezinárodního 
znakového systému, přednášky neslyšících 
osobností o různých tématech, divadelní 
workshop, prohlídku města Kaunas s neslyšícím 
průvodcem, návštěvu Fakulty umění a možnost 
vyzkoušet si různé techniky umělecké práce. 
Nechyběl také celodenní výlet do hlavního města. 
Ve Vilniusu jsme navštívili Pedagogickou fakultu, 
kde studují budoucí tlumočníci, a prohlídku 
města jsme si užili s neslyšícím průvodcem. 

Zažili jsme opravdu hodně. Poznali spousty 
nových věcí, ochutnali zdejší typické jídlo, a co 
především, našli jsme zde nové přátele. I když se 
z pracovního hlediska jednalo o velmi náročný 
týden pro všechny zúčastněné, odnesli jsme si 
z něho jen pozitivní zkušenosti a vzpomínky. 
Bylo velmi pozoruhodné sledovat, jak zpočátku 
3 různorodé skupiny na konci setkání tvořily 
jeden nádherný komunikativní a přátelský celek. 
Děkujeme za možnost poznat jiný styl života, jiný 
kraj a nové přátele.                             

Vlaďka Lišková

Týden plný aktivit a výuka mezinárodního znakového systému

Projekt s názvem
„The Power of Creativity“
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ZŠ pro sluchově postižené je zapojena do projektu 
Erasmus Plus. Jsme partnery projektu, který 
nese název „The Power of Creativity“. Tento 
projekt koordinuje škola pro sluchově postižené 
v Kaunasu (Litva) a naším dalším partnerem je 
škola pro sluchově postižené v Rize (Lotyššsko).

Před koncem školního roku jsme se s partnery 
mohli opět sejít. Naše první setkání se uskutečnilo 
v lednu v Litvě a nyní byla řada na nás. Proto jsme 
od 10. do 14. června roku 2019 měli tu čest hostit 
naše partnery v Hradci Králové.

Každé takové setkání není jen o tom, že se žáci 
potkají a užijí si zábavu, důležité je také, aby si 
odnesli nějaké nové poznatky související s tématy 
projektu.

Naším hlavním tématem bylo řešení problémových 
situací, proto jsme se snažili, aby se i toto téma 
odráželo na aktivitách celého týdne. Program 
byl velmi bohatý. Přednášky na různá témata 
např. o řešení problémových situacích, kterou 
vedla Mgr. Jana Kastnerová, o práci ochránce 
lidských práv a o životě neslyšících, kterou si 
pro nás připravila Mgr. Jana Havlová, ale také 

seznámení s aktivitami Czech Deaf Youth, které 
nám představily Anna Pangrácová a Veronika 
Skohoutilová. Do odborného programu jsme také 
zapojili návštěvu Prahy, kdy neslyšící průvodci 
ukázali našim partnerům krásy Pražského hradu. 
Také jsme chtěli, aby se žáci ze všech zemí lépe 
poznali při sportovních aktivitách, tak jsme 
hráli bowling, a ještě se nám podařilo připravit 
workshop, při kterém si všichni mohli namalovat 
obrázek na dřevo, vyrobit odznak anebo si zahrát 
hry na prohloubení komunikace. Celý týden 
byl velmi náročný pro všechny účastníky, a to 
především z hlediska komunikačního, nejenom že 
se komunikovalo v národních znakových jazycích, 
ale také bylo vidět mezinárodní komunikační 
systém, bylo slyšet mluvenou angličtinu, češtinu, 
litevštinu, lotyšštinu, a dokonce i ruštinu. 

Velký dík patří všem mým kolegům za jejich práci 
a také žákům za skvělou reprezentaci školy a za 
jejich komunikační dovednosti.

Naše další setkání v Rize v Lotyšsku se z důvodu 
covidu neuskutečnilo.
                                                              Vlaďka Lišková

Projektové setkání „The Power of Creativity“ 
v Hradci Králové
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Úsek VOŠ prezentoval studijní program Tlumočnictví českého znakového jazyka na brněnském 
veletrhu pomaturitního vzdělávání Gaudeamus. Studentky 3. ročníku zde plnily část své odborné 
praxe - s podporou tlumočníka ze školního tlumočnického týmu zprostředkovávaly veškerou 
komunikaci zájemců o studium s našimi neslyšícími vyučujícími. Věříme, že propagační akce byla 
úspěšná a můžeme se těšit na řadu nových uchazečů o studium!

Iveta Kalousková
     tlumočnice českého znakového jazyka

VOŠ

Prezentace studijního programu Tlumočnictví českého znakového jazyka
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Na základní škole pro sluchově postižené se 
opravdu nemáme čas nudit. Pro naše žáky 
připravujeme spoustu zajímavých akcí na půdě 
školy i mimo ni. Pryč jsou doby distanční výuky, 
kdy jsme byli uzavřeni doma a my znovu máme 
možnost naplno rozjet vše, co nás baví, co nám 
přináší nová poznání a kdy můžeme upevňovat 
svá přátelství. Výuka není jen biflování se 
slovíček, nazpaměť se učit vyjmenovaná slova 
a psát testy. Na naší škole vše naplno a pořádně 
prožijeme a ještě si přitom užijeme. 

Tak třeba v rámci adaptačního týdne, který 
se uskutečnil hned na začátku září, se naši 
žáci rozdělili do několika skupin a zúčastnili 
se různých akcí. Například návštěvy Muzea 
východních Čech, služebny profesionálních 
ale také dobrovolných hasičů. U nás je úplnou 
samozřejmostí pohyb, protože pohyb je pro 
naše zdraví i duševní svěžest důležitý. Vedeme 
naše žáky ke sportu, a tím v nich budujeme 
k němu kladný vztah. A že se nám daří, o tom 
svědčí výsledky na každoročních sportovních 
hrách, turnajích a závodech, kterých se 
pravidelně zúčastňujeme. V zimě si užíváme pro 
změnu radosti z bruslení. Už nyní plánujeme 
a připravujeme se na lyžařský výcvik, a to hned 
v první části nového roku.

A v neposlední řadě připravujeme různé projekty. 
V říjnu jsme pro žáky připravili nabídku 
workshopů, která byla široká a dá se říci, že 
i hodně zajímavá. Žáci si mohli sami vybrat, 
kterých workshopů se zúčastní a o zájemce 
nebyla nouze. Však si také vyberte: od zábavné 
fyziky, přes vaření a sport, až po únikové hry 
a návštěvu mýdlárny a mnoho dalšího.

Vedle všech výše uvedených aktivit mají 
jednotlivé třídy ještě spoustu svých zajímavých 
aktivit a výletů. A tak vám nabízíme krátký 
vhled přes připojená vybraná fota. My se při 
učení fakt nenudíme.

                               Bc. Vladimíra Lišková
                                 speciální pedagog

a odborný garant ZŠ pro první stupeň

Podzimní aktivity a workshopy
na základní škole 

K nudě máme daleko
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V mateřské škole se děti s vadami sluchu 
vzdělávají ve 2 věkově heterogenních pracovních 
skupinách – skupině dětí nedoslýchavých 
a skupině dětí neslyšících. V průběhu hlavního 
výchovně vzdělávacího bloku jsou neslyšící děti 
vedeny k přirozenému osvojování si českého 
znakového jazyka neslyšící učitelkou. A naopak: 
děti nedoslýchavé jsou vedeny slyšící učitelkou 
k sluchovému vnímání a správné artikulaci při 
vyvozování slabik a slov. 

Obě pracovní skupiny jsou nepřetržitě 
seznamovány s kulturou Neslyšících a pracují 
s autorským bilingválním a bikulturním 
vzdělávacím programem mateřské školy. 

Koncem letošního roku do naší školy zavítala 
ministerská návštěva z MŠMT, která měla 
možnost projít výukou jak na základní škole, 
tak i na střední, ocenila vybavenost učiliště 
a zdržela se i ve výuce budoucích tlumočníků 
do/z ČZJ na VOŠ. Celkový dojem zástupců 
škol, které se také věnují vzdělávání dětí 
s vadami sluchu od útlého jejich věku, ocenili 
výukové programy, práci s dětmi a zvláště pak 
prostředí celé školy a jednotlivých jejích úseků 
uzpůsobených a přizpůsobených právě dětem, 
žákům a studentům s vadami sluchu. Chvála 
i ocenění systému práce s dětmi potěšili všechny 
pedagogy i pracovníky školy. 

Kolektiv učitelů MŠ

Rámcový vzdělávací program 

I naše děti v MŠ jsou vzdělávány prostřednictvím
tohoto programu stejně jako slyšící děti v běžné MŠ
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Nejrůznější předkrmy, hlavní chody, dezerty či dorty 
obdivovali návštěvníci letošního ročníku mezinárodní 
přehlídky Gastro Hradec. Gastronomický svátek se 
uskutečnil 28. března v Kongresovém centru Aldis 
v Hradci Králové. Ředitelkou soutěže je z naší školy 
vedoucí pedagog Ing. Helena Urbanová. Naši žáci 
oboru kuchař a cukrář soutěžili v juniorské kategorii. 
Opět se v silné konkurenci neztratili a odvezli si dvě 
zlaté medaile a přidali i cenu absolutního vítěze ve 
své kategorii.

Své vrcholné umění předvedli gastronomičtí 
profesionálové, ale i studenti v kategorii junior 
i kadeti z celé republiky. Nechyběli ani jejich kolegové 
ze zahraničí, a to především ze Slovenska. Letošní 
novinkou byla Chuť Itálie zaměřená na věhlasnou 
italskou a středomořskou gastronomii v podobě 
ochutnávek delikates. Návštěvníci svou pozornost 
věnovali prezentaci Face latte art (malování do 
kávové pěny). Originální italské produkty si hosté 
mohli přímo zakoupit i domů. Velké pozornosti se těšil 
populární carving, čili soutěž ve vyřezávání na čas.
Nechyběla soutěž o nejlepší svíčkovou omáčku, 
kterou hodnotila porota, ale i laická veřejnost. Zaujala 
i ukázka modelování z mandlového těsta a prezentace 
využití česneku v kuchyni a lidovém léčitelství.

Veřejnosti se představili i členové juniorského 
národního týmu Asociace kuchařů a cukrářů ČR, 
kteří připravili a prezentovali jednu z olympijských 
disciplín pro olympiádu IKA v Erfurtu – IKA BUFET 
pro dvanáct osob.

Na letošním Gastru Hradec se neztratili ani žáci naší 
školy. Denisa Trmalová s menu Slavnostní mísa pro 
osm osob z jatečního masa získala zlatou medaili 
a první místo v kategorii junior, navíc i prestižní cenu 
pro připravující školu. Její kolega Josef Vozobule 
obdržel zlatou medaili a obsadil celkové třetí místo 
v této kategorii, a to za mísu s názvem Rybí slavnostní 
mísa pro osm osob. Úspěch našich žáků potvrdili svým 
umístěním v soutěžích s velikonoční tradicí další jejich
kolegové z učiliště. Nikola Fillingerová obsadila 
druhou příčku, stříbrnou medaili a pohár za 2. 
místo v kategorii Velikonoční mazanec. V této samé 
kategorii přidala bronz Katka Šolcová. Jan Berousek 
si odnesl bronzovou medaili a Velikonoční nádivku. 
Všem oceněným gratulujeme, děkujeme za vzornou 
reprezentaci školy. Naše poděkování patří i jejich 
mistrům.

Iva Rindová, ředitelka komplexu škol a za redakci
Hana Marie Kunešová, šéfredaktorka

Naši junioři oboru kuchař se stali
absolutním vítězem ve své kategorii

Mezinárodní soutěž GASTRO Hradec Králové 
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9. ročníku regionální soutěže, jehož pořadatelem 
byla Střední škola profesní přípravy Hradec 
Králové, se v měsíci listopadu zúčastnili i žáci 
naší školy oboru E Kuchařské dovednosti 2021. 

Naši školu reprezentovalo dvoučlenné družstvo 
Kateřina Havelková a Kamil Souček, žáci 2. 
ročníku odborného učiliště. Každé soutěžní 
družstvo mělo za úkol připravit oběd pro 4 
osoby podle vlastních receptur, a to následující 
menu:  Čočková polévka, řízek, bramborová 
kaše a okurkový salát. Při zpracování daného 
menu žáci využili své fantazie a připravili tyto 
variace:

Podzimní čočková polévka s chorizo
Stehenní kuřecí řízek s novým kořením
a rozmarýnem
Máslová kaše se smetanou
Beurre blanc omáčka
Okurkový salát s koprem

V průběhu soutěže se všichni soutěžící snažili 
o maximální výkon. Vzhledem k loňskému roku, 
kdy mnoho času strávili žáci doma na distanční 
výuce díky kovidu, byly výsledky všech družstev 
překvapivě velmi dobré.

Vyhrát však může pouze jeden a nám se to 
povedlo. Kateřina s Kamilem získali první 
místo a zlatou medaili. Ocenění bylo spojeno 
i s hodnotnými cenami, které využijí při dalším 
vaření.

Všichni jsme velice šťastní a k zisku nejcennější 
medaile jim moc blahopřejeme. Těšíme se na 
příští rok a věříme, že svůj úspěch zopakují. 
Velké poděkování patří i zástupcům školy, 
která letošní ročník pořádala, a to za skvělou 
organizaci soutěže a zajištění klidného prostředí 
pro soutěžící. 

Marie Čížková

První místo a zlatá medaile

Regionální kuchařská soutěž a ústředním tématem bylo „ Řízkování“
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Zakázková výroba na učilišti

Naši žáci oboru Cukrář připravují na přání zákazníků
dorty k různým příležitostem

Svatební dorty. Jedná se o svatební dort 
pro ženicha a nevěstu a poděkování mamin-
kám. Dort a ozdoby jsou z marcipánu. Krémy 
v dortech byly dle přání různé (jahodový, ma-
linový, ořechový, karamelový, čokoládový).

Narozeninový dort s lehkým mascarpone 
krémem. Potažený marcipánem a ozdobený 
marcipánovými růžemi.

Dětský 3 D dort, kočička - potažený marci-
pánem. Náplně jsou různé podle přání dětí.

Ovocný dort patrový. Náplň tvořila straccia-
tela krém, dort byl obložený plátky zdobené 
čokolády a ovocem potřeným želé. 
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Naši žáci oboru cukrář, cukrářské práce se zúčastnili soutěže kouzlení z perníku. Z důvodu 
kovidové situace se soutěž konala v říjnu roku 2021 v malém počtu škol v Nové Pace – jednalo se 
pouze o 3 školy. Byli jsme moc rádi, že jsme byli mezi pozvanými školami. Exponát je celý vyrobený 
z perníkového těsta.                                                                                                                          Ivana Jiřičná

učitelka odborného výcviku 
a odborných předmětů cukrář

Soutěž kouzlení z perníku

Výrobek dostal čestné uznání
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U příležitosti módní přehlídky v Petrofu u nás v Hradci Králové jsme vytvořili sladké i slané pokrmy 
na raut: zákusky, koláče a více typů slaných kanapek. Jsme na své žáky velice hrdi.

      Markéta Moníková
učitelka odborného výcviku u cukrářů

Přehlídka v Petrofu

Ukázka šikovnosti našich budoucích cukrářů a kuchařů
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CNC v odborném výcviku truhlářů

Výuka v odborném výcviku oboru TRUHLÁŘ je 
obohacena o žádané dovednosti při práci s CNC 
strojem. Vlastnímu výrobku předchází rýsování na 
PC v programu Fusion 360 a následný výstup na CNC 
stroj. 

Program Fusion 360 je určen pro nové uživatele, 
kteří chtějí vytvářet jednoduchou cestou 3D modely, 
ať už pro využití ve vývoji, výrobě, nebo v oblasti 
rozmáhajícího se fenoménu domácích 3D tiskáren. 
                          
                                                             Mgr. Aleš Melichárek

Nové technologie
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V měsíci dubnu 2019 se Hradec Králové zařadil mezi 
deset českých měst, ve kterých proběhly festivalové 
ozvěny letošního 30. ročníku filmového festivalu 
Febiofest. Zároveň se jedná také o již druhý ročník 
regionálních ozvěn 15. ročníku mezinárodního 
festivalu filmu, televize a videa.

Mezinárodní filmový festival Praha – Febiofest opět 
nabídl pestrou paletu děl nejen současné světové 
kinematografie, ale znovu do Prahy přivezl také 
několik zajímavých filmařů. Cenu Kristiána si odnesla 
i česká herečka Jiřina Bohdalová.

Během čtyř dnů filmového festivalu si náročný 
divák mohl vybrat ze širokého spektra filmových 
žánrů. K zajímavým titulům, které se promítaly, 
patřil oskarový film „Až na krev“ Paula T. Andersona, 
dále jsme mohli vidět film kandidátů na cenu jako 

„Mongol-Čingischán“ Sergeje Bodorova či poslední 
film slavného korejského mystika Kim Ki-Duka „Dech“. 
Českou tvorbu v tomto ročníku zastupuvola laskavá 
komedie s názvem „Bobule“, ve které hlavní roli hraje 
hvězda „Tmavomodrého světa“ Kryštof Hádek.

K 15. ročníku Febiofestu byla vydána publikace 
„Fenomén Febio“. „Hradec Králové bude první region, 
ve kterém se tato knížka přestavila. V průběhu 
festivalu si ji bylo možné zakoupit v kině Centrál,“ 
sdělil novinářům Miloš Vognar z pořadatelské 
agentury. 

Naše pohybové divadlo se zúčastnilo zahajovacího 
programu letošních festivalových ozvěn a znovu 
potvrdilo, že výkony malých i velkých umělců osloví 
srdce snad každého přítomného diváka. O tom svědčil 
nejen aplaus jednotlivých čísel, ale i otázky a zájem 
návštěvníku zahajovacího programu při následném 
rautu v kině Cinema. Není to jenom tím, že neslyšící 
malí umělci si dokážou sáhnout až do morku kostí 
a cit pomocí pohybu umí dokonale předat pozornému 
a vnímavému slyšícímu divákovi. Umělecký soubor 
je uznávaný na poli profesionální pantomimy. 
Umělecká vedoucí souboru říká: „Snažíme se hlavně 

„mluvit“ a vyjadřovat se pomocí řečí těla. Divák se 
často v našich etudách najde a začne přemýšlet 
o vzájemném chování jedinců. Pantomimické divadlo 
má fantastickou moc: za dvě minuty se dá říct více než 
za dvě hodiny.“                              Hana Marie Kunešová

Promítal se francouzský film „Věrní, nevěrní“
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Začátkem prosince se v divadle DRAK v Hradci 
Králové dopoledne dětským posluchačům 
i veřejnosti v odpoledních hodinách představilo 
naše divadlo Beze slov. Tímto představením 
zakončilo rok oslav, neboť v loňském roce tomu 
bylo 20 let, kdy začala jeho bohatá historie. 
Divadlo DRAK se již po několik let stalo našemu 
divadlu domovskou scénou, na které pravidelně 
umělecký soubor neslyšících malých i větších 
umělců vystupuje pro veřejnost již několik let. 

V hodinovém programu se plnému hledišti 
představili malí neslyšící umělci a jejich učitelé. 
Tito speciální pedagogové vedou a vyučují děti 
od MŠ, dále na ZŠ, učilišti až po školu střední. 
Vyučuje se podle komunikačních kompetencí 
všech žáků, respektuje se přitom přirozený/
mateřský jazyk všech zdejších žáků a rozvíjí 
se jejich komunikační kompetence na nejvyšší 
úrovni. Stále je nutné vědět a připomínat si během 
celého představení, že se díváme a sledujeme 
děti neslyšící, které hudbu vnímají tělem nebo 

přes vibrace.

Soubor od jeho samotného založení vede, režíruje 
a choreografii staví umělecká vedoucí divadla 
paní Eva Kuršová, spoluzakladatelka divadla. 
Umělecká vedoucí nacvičila a choreograficky 
postavila se svými uměleckými svěřenci 10 
nových etud.

Samozřejmě, že v hodinovém programu 
nechyběly ani osvědčené pecky, kterými jsou 
nejúspěšnější etudy. S nimi si divadlo získalo 
srdce mnoha slyšících diváků na různých 
divadelních festivalech a veřejných vystoupeních. 
Nutno zdůraznit, že si malí neslyšící umělci 
získali především obdiv a respekt diváků 
a svých slyšících vrstevníků. Moderování se ujal 
profesionální moderátor, herec Petr Jančařík, do 
českého znakového jazyka tlumočila Mgr. Eva 
Kastnerová. 

Hana Marie Kunešová

Záštitu představení poskytla tehdejší náměstkyně hejtmana Královéhradeckého 
kraje pro oblast školství, kultury a sportu Mgr. Martina Berdychová

Vystoupení Divadla BEZE SLOV
v roce 20. výročí své existence
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Zahájení patřilo nejmenším malým umělcům, 
kteří večer otevřeli roztomilou etudou CVRČEK 
A MRAVENCI. Na ně navázali jejich starší 
kolegové s etudou POD HLADINOU, která ukázala 
dovednosti, jako že umět se vznášet nad hladinou 
vyžaduje hodně tréninku a zodpovědného 
partnera. Děti z 5. a 6. třídy se předvedly v etudě 
NÁBYTEK, který se zlobí a  nelíbí se mu chování 
některých lidí, kteří stále hledí do mobilu, počítačů 
a zapomínají na spoustu zajímavých věcí kolem 
sebe. A tak se nábytek bouří…. Paní Monika, 
asistentka pedagoga nás v etudě KLOBOUK svým 
vyzrálým pantomimickým projevem přesvědčila, 
že milovanou bytost nám může přiblížit třeba jen 
pouhý klobouk. Děti ze 7. třídy se zbytky sluchu 
v etudě ČAS vyprávěly o tom, jak čas rychle utíká, 
ani se nenadějeme a přichází stáří. Přibrzděme 
trochu a více se radujme z každé chvilky v našem 
životě.

Jeviště svým potleskem doslova bouřilo už 
během vystoupení malých dětí ze 4. třídy ZŠ, 
které dojemně a s elegancí předváděly čistou, 
pramenitou vodu, která si zaslouží naši oslavu 
i ochranu v etudě STUDÁNKA RUBÍNKA. 
Aplaus u diváků vyvolali protagonisté etudy 
SEDM TRPASLÍKŮ. Po dalších etudách, které 
roztleskávaly celý sál, přišly opravdové pecky 
souboru.

Etuda COUNTRY je dokonalou symbiózou 
a vynikající spoluprací  neslyšících a slyšících 
herců, kteří své neslyšící kolegy učí cítit hudbu, 
vysílat a přijímat vibrace v energetickém obalu, 
který se při těchto aktivitách zcelí v jednu velkou 
bublinu. Tento efekt je přímo úměrný zájmu 
a nasazení účinkujících. Tanečníci, kteří tuto 
skladbu tančí, ji mají jaksepatří už pod kůží, 
dobře zažitou a navíc, je to jedna ze starších 
skladeb u diváků velmi žádaných. Tančili Tereza, 
slyšící pedagog a Roman, neslyšící pedagog se 
6 studenty a žáky. Tanec DĚTI RÁJE je nejen 
srdeční záležitostí vystupujících umělců, ale 
jedna z neoblíbenějších u diváků, a proto 
nemohl chybět ani v závěru tohoto emotivního 
představení. 

Začátkem února vystoupilo na maturitním 
plese školy, duben bude ve znamení Národního 
festivalu pohybového divadla a pantomimy 
Otevřeno Kolín, kde divadlo pravidelně několik 
let vystupuje. V květnu si naši malí neslyšící 
umělci nenechají ujít v Náchodě Prima dětskou 
sezónu a v červnu se soubor zúčastní festivalu 
Divadla Evropských regionů zde v Hradci 
Králové.  

Divadlu v čele s uměleckou vedoucí přejeme 
hodně krásných tvůrčích nápadů, zdraví 
a loučíme se zvoláním a přáním divadelníků: 
Divadlo Beze slov: čert Tě vem!
                                                  Hana Marie Kunešová

Vystoupení Divadla BEZE SLOV
v roce 20. výročí své existence - program
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Vystoupení Divadla BEZE SLOV
v roce 20. výročí své existence - fotokoláž
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Divadlo Beze slov na 20. ročníku
Open Air Program Hradec Králové

Přehlídka se jako každý rok konala ve druhé polovině 
června v Hradci Králové. Jednalo se o jubilejní 
25. ročník mezinárodního divadelního festivalu 
Divadlo evropských regionů, jehož tradiční součástí 
je od roku 2000 Open Air Program Hradec Králové, 
který slavil 20 let své existence. Představení malých 
i větších neslyšících umělců a jejich slyšících 
i neslyšících pedagogů našeho Divadla Beze slov 
proběhlo v rámci programu Open Air Program. 

V osmi festivalových dnech bylo v rámci Open Air 
Programu realizováno celkem 261 produkcí. Hrálo se 
na 19 scénách pod širým nebem, v parcích, ulicích i  
divadelních šapitó. Přehlídka má pro svou uměleckou 
otevřenost a diváckou přístupnost v rámci území ČR 
zcela výlučný charakter. 

Jubilejní ročník nabídl desítky divadelních, 
hudebních a doprovodných produkcí. Od činohry 
a alternativního divadla, přes tanec, stand-up comedy, 
autorská představení, pohádky, loutkové divadlo až 
po programy pro děti a celé rodiny včetně workshopů. 
Tahákem byla série vystoupení souboru La Putyka, 
což je unikátní projekt propojující akrobaty, tanečníky, 
herce a muzikanty ze Rwandy, České republiky 
a Kanady. K tradici patří divácky velmi navštěvované 
večerní koncerty.
 
Festivalu se zúčastnilo na 150 souborů a jednotlivců, 
ze zahraničí přijely soubory z Polska a Německa, 
návštěvníky oslovila divadelní bojovka pro děti 
a kreativní dílny také určeny dětem. Tento ročník díky 
nádhernému počasí a skvělým kulturním zážitkům 
zůstane nám všem dlouho ve vzpomínkách. Věříme, 
že i vy máte na co vzpomínat. Za rok se těšíme na 
viděnou!

                                   Eva Kuršová, umělecká vedoucí 
a Hana Marie Kunešová, šéfredaktorka

PROGRAM Divadla BEZE SLOV

Etuda CVRČEK  A  MRAVENCI v podání našich 
nejmenších nabídla příběh, jak moc je důležité umět 
si pomáhat. Etuda OBRAZ patří k divácky oblíbeným. 
Díky ní vidíme sami sebe. Etuda NÁBYTEK (nábytek 
se zlobí, nelíbí se mu, jak se chováme sami k sobě.) 
Etuda NARUBY ukazuje, jak náročné je na začátku 
pracovat s rekvizitou, ale když se s ní naučíme, je to 
již „hračka“. 

V roztomilé etudě STUDÁNKA RUBÍNKA děti pohybem 
vyjadřují vztah k vodě a jak je pramenitá voda pro nás 
důležitá. Etuda DVEŘE před námi otevírá okamžiky, 
trapasy, situace, které se dějí před různými typy 
dveří. Etudou KAMARÁD nám děti ukazují, že na nás 
záleží, kdo bude naším kamarádem, přítelem. O tom, 
jak rychle plyne a utíká čas, a jak rychle stárneme, 
vypovídá etuda ČAS. Nastudování etudy VÝKLADNÍ 
SKŘÍŇ nabízí pohled na dnešní uspěchanou dobu, 
kdy necháváme oživit předměty, které nám zpříjemní 
chvíle a nám je tak líp. IRSKÝ TANEC patří k divácky 
žádaným ukázkám divadla, proto v programu divadla 
nechyběl ani letos. Jedná se o unikátní představení 
v podání neslyšících členů souboru. Etudy CIRKUS 
a KLOBOUK dokreslily umění všech členů souboru 
divadla.

O zážitky nebyla po celou dobu trvání festivalu nouze.
A bylo se rozhodně na co dívat!
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Letní olympijské hry mládeže

Letní olympijské hry se konají jednou za dva roky 
a v roce 2019 proběhly v posledním červnovém týdnu 
v Liberci. Naši školu zastupovalo 16 žáků v doprovodu 
3 pedagogů, kteří jim byli oporou. Celkově se CSH 
účastnilo na 200 lidí (žáci i dospělí) z 11 základních 
škol pro SP.

Spokojenost s naší účastí je opravdu veliká. V tomto 
roce jsme podali nejlepší výkon za poslední čtyři roky, 
kdy jsme se právě po čtyřech letech vrátili k účasti 
na CSH po devítileté odmlce. Během posledních čtyř 
let jsme nabírali zkušenosti a kondici a letos jsme se 
opravdu předvedli v plné síle. Ve fotbale jsme skončili 
na 1. místě. Získali jsme zlatou medaili ve vrhu koulí 
(M. Jonáš), stříbro ve skoku vysokém (V. Beránek), 
bronz ve skoku vysokém (N. Trejtnarová) a stříbro ve 
štafetě 4 x 60m. 

Celostátní sportovní hry sluchově postižených žáků 
se sice konaly ve stejném termínu jako Olympiáda 
dětí a mládeže, ale my jsme soutěžili zvlášť. Jedná 
se o soutěže, ve kterých změřili své síly žáci z 11 
škol pro SP. Atmosféra byla velmi dobrá. Především 
propojení s Olympiádou dětí a mládeže a úvodní 
ceremoniál, který se konal v hokejové aréně. Užili 
jsme si vyhlašování medailových pozic ve štafetě, 
kdy jsme byli pozváni na hlavní pódium na náměstí. 
Atmosféra byla velmi slavnostní a líbilo se mi, že 
naše úspěchy vidělo a našim dětem tleskalo zaplněné 
náměstí. Celkově k vynikající atmosféře v našem týmu 
pomohly právě úspěchy v jednotlivých disciplínách, 
kterých jsme dosáhli.
   
Jako vedoucí výpravy jsem opravdu velmi pyšný na 
výkony našich dětí. Domů jsme se vrátili s velkým 
úspěchem. Děkujeme vedení školy i našemu 
zřizovateli za obrovskou osobní podporu a především 
za krásné reprezentativní nové dresy. Velmi si této 
podpory vážíme.

MgA. a Bc. Jiří Procházka, pedagog

Výsledková listina
Atletika:
1. místo
Martin Jonáš - koule
 2. místo
Václav Beránek - skok do výšky
Václav Beránek, Josef Berousek, Sára Lešková, 
Markéta Filipová (štafeta 4 x 60m)
 3. místo
Nikola Trejtnarová - skok do výšky
Celkové bodováni atletiky:
Hradec Králové - 3. místo

Plavání:
Výkony naši sportovci zlepšili, ale medaile nezískaly 
žádné. 

Celkové bodování: Hradec Králové - 7. místo
Košíková:
Tým děvčat se zlepšil a obsadily 6 místo.
Fotbal:
Po 18 letech jsme konečně vyhráli a jsme první! 
Veliký úspěch! Celkem potřetí v historii.
Hráli jsme 5 zápasů a všechny jsme vyhráli.
 
Nejlepší hráč: Václav Beránek
Nejlepší střelec: Martin Jonáš
 
CELKOVÉ POŘADÍ ŠKOL:
(atletika, plavání, fotbal a košíková)
HRADEC KRÁLOVÉ: 2. MÍSTO!!!
 
Vynikající  reprezentace  naší  školy  a  velká 
spokojenost s výkony studentů a žáků. Gratuluji 
všem sportovcům! Děkujeme.  

Naše škola v celkovém pořadí obsadila nádherné druhé místo
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Letní olympijské hry mládeže ve fotu
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57. Celostátní sportovní hry
sluchově postižených žáků v Praze

Sportovních her se účastníme pravidelně a jsme 
zvyklí, že se konají vždy v červnu. Vloni byly tyto 
hry z organizačních důvodů odloženy na září, a to ve 
dnech 7. až 9. září 2022. 

Vždy se připravujeme v rámci sportovního kroužku, 
a tak jsme byli velmi dobře připraveni na červnový 
termín. Zaskočila nás zpráva o odkladu, protože přišly 
dva měsíce prázdnin. A tak jsme se hned na začátku 
školního roku pustili do tvrdého tréninku a intenzívně 
jsme začali trénovat, abychom se dostali zpět do formy.

Naše výprava se skládala z 8 kluků a 8 holek a 3 
pedagogů a společně jsme vyrazili do Prahy, kde se 
hry konaly. Hned po příjezdu jsme se vrhli do boje. 
Sára Polgárová vybojovala bronzovou medaili (50m 
prsa). Čtvrtek byl ve znamení atletiky a já jsem byl 
překvapený z výsledků našich žáků, protože jsme na 
poslední chvíli museli udělat nutné změny. V běhu 
na 60m získala Thu Thanh Duong zlatou medaili 
a smíšená štafeta skončila na 3. místě. V atletice 
se naše škola celkově umístila na 2. místě. Velkým 
překvapením pro nás byl výkon žákyně 5. třídy Vanesy 
Dunové, která v běhu na 800m  obsadila 5. místo. 

Ve čtvrtek odpoledne se hrály fotbalové zápasy, naše 
družstvo vyhrálo všechny zápasy ve skupině, a tak 
ze skupiny postupovalo z prvního místa. Také se 
hrály zápasy skupin v košíkové a podařilo se nám 
postoupit do finálové skupiny. Finálové zápasy fotbalu 
a košíkové byly na programu v pátek dopoledne.

Fotbalistům se nedařilo tolik jako v základní skupině, 
ale celkové 6. místo je pro nás také dobrý výsledek. 

Největší nervy přišly až při košíkové. Čtyři týmy - 
Plzeň, HK, Liberec, Ostrava se utkaly ve finálovém 
boji. Byly to nervy do posledního okamžiku a HK se 
podařilo vyhrát až díky propočtu výsledků v tabulce. 
A pozor! Hradec byl vyhlášen celkovým vítězem.

Důležité je, že dívky, které hrály o tuto zlatou medaili, 
se poprvé košíkové na sportovních hrách účastnily 
před 5 lety. Tehdy neměly žádné zkušenosti a prohrály 
vše. Byly tehdy velmi smutné a já jsem jim slíbil, že 
budeme dřít a za 5 let vyhrajeme zlatou medaili a... 
Podařilo se! Přesně za 5 let jsme se stali vítězi.

Všechny naše výsledky znamenaly, že jsme v celkovém 
hodnocení škol obsadili 2. místo, a tak jsme z Prahy 
odjížděli zcela spokojeni.

MgA. Bc. et Bc. Jiří Procházka
speciální pedagog

vedoucí výpravy CSH SPŽ

V celkovém hodnocení jsme obsadili krásné druhé místo
Přesně za 5 let jsme získali zlato v košíkové dívek
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Jedinečná rodinná forma tohoto bydlení (škola 
v současnosti disponuje se dvěma byty) je 
ojedinělým projektem v naší zemi. Tento typ 
bydlení vznikl po vzoru Švédska, s nímž má 
škola dlouholetou spolupráci v mezinárodním 
projektu SPREADTHESIGN. Ve srovnání s dětmi 
z běžných internátů jsou tyto děti lépe připravené 
do života, s mnoha praktickými zkušenostmi. 
K běžným aktivitám patří i každoroční příprava na 
Vánoce.

Děti z Jablíčka 1 a Jablíčka 2 se pravidelně každý 
rok scházejí na vánočním posezení v bytě Jablíčka 1. 
Kromě dětí a vychovatelek přijímají pozvání i třídní 
učitelé a zástupci vedení školy. Děti společnými 
silami a s pomocí vychovatelek samy připravují 
pohoštění, které si všichni pozvaní chválí. 

Po společné večeři a povídání děti předvádějí 
vždy novou nacvičenou koledu ve znakovém 
jazyce. Menší děcka netrpělivě čekají na rozsvícení 
stromečku a dárečky. Dárky, které vlastnoručně 
děti vyrábějí, dostávají i učitelé. Dárky vyrobené 
pro rodiče si děti odnášejí domů. Večery se vždy 
vydaří, všichni jsou spokojení a děcka mají radost, 
že jejich dárky překvapí učitele a vychovatele. 
Fotografie dokumentují další krásné vánoční 
setkání a nasazení dětí při výrobě chlebíčků, salátu, 
pečení řízků i strojení stromečku. Věřte, že máme 
z našich dětí a jejich samostatnosti velikou radost.
                                                                                    

Bc. Jitka Václavíková, Dis, vychovatelka

V naší zemi jedinečné internátní bydlení

Byty Jablíčko určené neslyšícím dětem
jsou koncipovány jako rodinné bydlení
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