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Vážení a milí čtenáři, 
 
vítám vás nad stránkami našeho prvního, nultého, čísla zpravodaje. 
Na úvod roku 2018 i já vám přeji především hodně zdraví, radost 
každý den a dětem, studentům a všem svým kolegům přeji pohodové 
dny v naší krásné barevné škole.  
 
Každoroční výzvou je pro nás každodenní všestranně prospěšný 
kontakt. Kontakt s dětmi, rodiči, spolupracovníky, partnery a širokou 
komunitou. Na mysli mám kontakty, doteky, které dokáží propojit 
krásné věci, jakými jsou především úspěchy ve vzdělávání, domácí i 
mezinárodní soutěže našich studentů ve všech oborech školy, ale i 
úspěchy ve sportu a vyžití ve volném čase. Kontakt znamená i 
propojení s něčím významným, jako je kvalitní vzdělávání a učení se 
ve znakovém jazyce, přirozeném jazyce našich dětí. Vzájemná 
komunikace, informovanost, otevřenost a dotýkání se všech 
problémů v pozitivním slova smyslu znamená pro nás všechny radost 
a úspěch. Pomáhá nám komunikovat s okolním světem beze slov. 
Přeji vám stejně kvalitní kontakty s okolním světem i příjemné čtení 
s prvním číslem tohoto roku.                               

- Mgr. Iva Rindová, ředitelka školy - 

Úvodník 



 

PROPAGACE OBORŮ NAŠÍ ŠKOLY 
 

Všichni se učíme podle osnov oborů vzdělání. My vám nabízíme mnohem více.   
 

Rozšiřujeme odbornost - podporujeme komunikaci - připravujeme na zaměstnání - 
umožňujeme další dovednosti – zajišťujeme odborné stáže na pracovištích - získáte širší 

kvalifikace pro lepší uplatnění na trhu práce. 
 

TĚŠÍME SE NA VÁS! 
 

Naše nabídka: 
 

OBECNÁ ROVINA  
 

PROJEKT APIV - schválené aktivity projektu pro SŠ 
 

KURZ ETIKETY PRO TEENEGERY - hotel Mandarín Oriental Prague 
  

ZVYŠOVÁNÍ KOMPETENCÍ V ČESKÉM JAZYCE – písemný projev, nácvik chatu  
 

KURZ ČESKÉHO JAZYKA PRO NESLYŠÍCÍ 
 

KURZ ČESKÉHO JAZYKA PRONEDOSLÝCHAVÉ A S KOCHLEÁRNÍM 
IMPLANTÁTEM - mluvený projev, spolupráce s logopedem 

 
CENTRUM PODPORY PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ - doučování, příprava na 

vyučování, podpora žáků na základě jejich individuálních potřeb, pomoc při 
práci s odborným textem 

 
Praktický nácvik příjímacího pohovoru do zaměstnání, využívání tlumočnických 

služeb 
 

VÝKLADOVÝ SLOVNÍK PRO OBOR REPRODUKČNÍ GRAFIK PRO MÉDIA - slovník 
nejpoužívanějších výrazu v grafice, polygrafii, v reklamní praxi. Workshop – 
základy animace, filmové dílny, získání dalších dovedností v oboru 
reprodukční grafik pro média, získání širší kvalifikace pro lepší uplatnění na 
trhu práce 

 
FINANČNÍ PRODUKTY NA ČESKÉM TRHU - osobní rozpočet, spořící produkty, 

pojištění, činnost a služby Úřadu práce, rekvalifikace, Činnost živnostenského 
úřadu - návštěva s průvodcem 

 
 PRÁVNÍ VĚDOMÍ – informace zaměřené na mladistvé 



 

ODBORNÁ ROVINA  
  

 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 

mušlí 
 
3. TRUHLÁŘ - řezbářský kurz na odborném pracovišti řezbáře 
 
4. GRAFIK - odborné stáže v Citygraph - sociální podnik, týden v Artičoku: přednáška a workshopy 

(klasické grafické techniky, malby, kresby, alternativní přístup ke grafice, semináře z oblasti 
grafického designu, setkávání s osobnostmi oboru  

 
5. PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA – 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.  

 
VÍTEJTE MEZI NÁMI! 



Zmrzlibar 
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Zmrzlibar na Lipkách 
Proinkluzivní akce u stánku Zmrzlibar se uskutečnila u příležitosti celosvětových 
oslav Mezinárodního dne neslyšících (koná se vždy třetí sobotu v měsíci září). 
Pozvány byly především slyšící děti z hradeckých škol a cílem bylo ukázat, že není 
třeba se bát komunikovat s jejich neslyšícími vrstevníky.  
 
Zmrzlibar je dílem našich šikovných neslyšících učňů oboru umělecký truhlář, 
kteří změnili původní ošklivý rozpadající se stánek na noviny na krásný dřevěný 
s futuristickým nadčasovým designem.  
    
Součástí odpoledního programu bylo taneční vystoupení neslyšících žáků školy a 
taneční etuda v podání jejich starších neslyšících kamarádů z Divadla Beze slov. 
Taneční etuda Globus slavila v loňském roce obrovský úspěch u diváků na 
mezinárodním festivalu pantomimy v Kolíně. Nechyběla ochutnávka výrobků 
mladých neslyšících cukrářů a kuchařů školy zdarma. Záštitu akci udělila Martina 
Berdychová, náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje. Všichni přítomní se 
dobře bavili. 

 - redakce -  



Studentské volby 

www.neslhk.com 

První studentské volby proběhly před více než sedmi lety 

Studenti naší školy se prezidentských voleb zúčastnili společně se středoškoláky 
z celé České republiky. Studentské prezidentské volby se konají v rámci projektu 
„Jeden svět“. Pořádá je společnost Člověk v tísni. První kolo Studentských 
prezidentských voleb proběhlo 12. a 13. prosince. Zapojilo se 397 středních 
škol z celé České republiky. Studenti si „nanečisto“ vyzkoušeli volit kandidáty, 
kteří se uchází o post prezidenta ČR. Výsledky odevzdalo 384 škol, z toho 171 
gymnázií, 170 středních odborných škol (SOŠ) a 43 učilišť (SOU). Bylo odevzdáno 
43 559 platných hlasovacích lístků.  
 
Naši studenti volili velmi podobně jako jejich vrstevníci v celé České republice. 
Jsme rádi, že mají zájem o dění v naší zemi. A jak volby dopadly? Na výsledky se 
můžete podívat na: 
 
https://www.jsns.cz/projekty/studentske-volby/vysledky-studentskych-voleb                                           

 - Jaromíra Nováková -  

https://www.jsns.cz/projekty/studentske-volby/vysledky-studentskych-voleb


VOŠ - Studijní veletrh 
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Brněnský veletrh Gaudeamus 
Naše škola se na podzim loňského roku zúčastnila XXIV. ročníku Evropského 
veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Brno 2017. Náš 
stánek se těšil velkému zájmu budoucích maturantů. Počet 313 studentů, kteří 
u našeho stánku diskutovali během trvání veletrhu, napovídá, že obor tlumočnictví 
českého znakového jazyka má velkou budoucnost. Studenti se zajímali o náplň 
oboru a uplatnění v budoucím profesním životě. Nikdo ze zájemců nevěděl, že 
takovýto obor existuje, že už je otevřen a že má za sebou rok úspěšného fungování. 
Zajímala je kompletní výuka, jednotlivé předměty, kdy probíhají přijímačky a jaké 
jsou podmínky přijetí na náš obor. Jednalo se o studenty z celé republiky od 
Ostravy, přes Prostějov a Brno až po Pardubice a náš Královéhradecký kraj. 
O studium projevili zájem i studenti ze Slovenska, kde také chybí kvalitní 
tlumočníci do ČZJ, stejně jako u nás. Zájem studentů i mnohých pedagogů nás velmi 
potěšil a my se připravujeme na další prezentaci programu tlumočení do/z ČZJ na 
naší VOŠ.   - Petr Vysuček-  



www.neslhk.com 
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Jičín - město pohádky 

Pohádky si užívá každý člověk. Je jedno, zda nevidí nebo 
neslyší, zda je malý nebo velký. 
Mladí neslyšící žáci a studenti Divadla Beze slov při naší škole se společně se svými 
pedagogy a uměleckou vedoucí souboru zúčastnili pohádkového festivalu, který se 
koná každoročně v polovině září. Pobavili malé i velké diváky svými hereckými a 
pantomimickými etudami. "Lidé se domnívají, že neslyšící vnímají hudbu a rytmus 
ze země. Každý jedinec má ale energetický obal, a když děti pracují společně, obaly se 
spojí, vznikají vibrace a děti je vnímají celým povrchem těla," říká umělecká vedoucí 
Eva Kuršová, která se neslyšícím malým umělcům věnuje už více než třicet let. 
Nazývá je křišťálovými jedinci, ze kterých sálá spousta energie. Na pohádkovém 
festivalu veřejnosti ukázali, jak se dokážou se svými problémy poprat. V Jičíně si 
v Kavárně Potmě podali ruku neslyšící s nevidomými.                                    

- Míša Jirotková - 



www.neslhk.com 

Divadlo beze slov 

Vystoupení „Divadla Beze slov“ v TONGU 
Malí neslyšící umělci Divadla Beze slov, které působí při naší škole již 31 let, si plně 
užívali svého vystoupení, stejně jako diváci, děti i jejich rodiče. Vystoupení se 
uskutečnilo při příležitosti oslav Světového dne předčasně narozených dětí, které 
se slaví po celém světě 17. listopadu. Herci souboru vystoupili se dvěma etudami 
nazvanými GLOBUS, aneb cestování po světě a Šípková Růženka. 

- Eva Kuršová, umělecká vedoucí - 
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Logopedický týden 

Logopedický týden 
V rámci logopedického týdne v měsíci září se děti úspěšně adaptovaly na školní 
režim.  
Žáci 1. a 2. stupně procvičili artikulaci, jemnou i hrubou motoriku, sluchové a 
zrakové vnímání, paměť i pozornost  

- Ivana Přívratská - 
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Logopedická škola - Setkání národů 

Setkání národů 
Začátkem listopadu loňského roku žáci 3. D, 6., 7. a 8. tříd navštívili multikulturní 
festival Setkání národů v královéhradeckém Adalbertinu. Seznámili se s kulturami 
národů ze čtyř kontinentů. Nechyběly ani etnické ochutnávky, přehlídka cizo-
krajné hudby a tanců, výtvarné práce a dřevořezby cizinců I africké umění z Tan-
zanie. Představily se soubory z Dominikánské republiky, Rovníkové Guinei, Armé-
nie a Sýrie. Diváci ocenili vientamské taneční vystoupení, Igora Sitchuka a argen-
tinské tango. 

- Ivana Přívratská - 



Logopedická škola - Pohádka Medová královna 
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Divadlo Drak 
Koncem měsíce října děti ze třídy 3. C a 3. D vyrazily do divadla DRAK na pohádku 
Medová královna. Skvělý výkon herců doplňovaly roztomilé loutky včel. 

 - Ivana Přívratská -  
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Logopedická škola - Mikuláš 

Mikuláš 
Svatý Mikuláš přijal naše pozvání a zavítal k nám na školu v doprovodu anděla a 
čertů. Společně navštívili první až třetí třídy; všem dětem ve škole nadělili zdravé 
dárečky. Čert si nikoho naštěstí neodnesl a všichni si dohromady užili hodně 
radosti a legrace.  

- Ivana Přívratská - 



SPC - Kavárna pro rodiče 
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Podstata školního úspěchu u dětí se SP 
V rámci předvánočních aktivit byla 
zahájena Rodičovská kavárna.  
Odpolední posezení se konalo 
v přízemním lobby naší školy. 
Pedagogové pozvali rodiče na 
neformální, přátelské posezení nad 
kávou s prvním vánočním cukrovím 
z dílny našich cukrářů-učňů. Rodiče si 
mohli vzájemně popovídat, vyměnit své 
zkušenosti i sdílet názory v klidu, 
protože o jejich děti bylo profesionálně 
postaráno. 
   V předvánočních dílničkách vyráběly 
pod odborným dohledem různé zdobné 
dekorace. S rodiči si přišla na téma 
„Podstata školního úspěchu u dětí se SP“ 
pohovořit psycholožka ze SPC Duháček 
Mgr. Martina Šmídová. Celé setkání 
vyznělo jako velké poděkování a 

podpora rodičům za to, že se zajímají a 
starají o své děti, o jejich rozvoj a 
vzdělání. 
   „Poděkování patří vám, rodičům za to, 
že chápete své děti i s jejich různorodými 
komunikačními potřebami a akceptujete 
je takové, jaké jsou,“ uvedla 
psycholožka Šmídová. Rodiče 
poděkovali především pedagogům a 
celé škole za odborné vedení, 
vzdělávání, také v českém znakovém 
jazyce, a přístupu k dětem, kterým se 
věnují s porozuměním. Ocenili 
přátelské školní prostředí, kde je každý 
nový člen vítán, pozitivně přijat a 
začleněn do kolektivu. 
 
Těšíme se na další kavárnu v roce 2018.                                                                                         

- Martina Šmídová - 



MŠ - Vonné esence 
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Esence pro lepší zdraví a kondici v naší MŠ 
Pro podporu zdraví našich dětí i v náročných obdobích roku (zima, chřipkové 
epidemie, plískanice na podzim a přechod období na jaře) jsme využili nabídky 
zástupce Ústavu školství a za laskavé podpory a pod finanční záštitou tohoto 
Ústavu jsme uvedli do zkušebního provozu kvalitní difuzéry německé výroby 
s vybranými esencemi s certifikovanou terapeutickou kvalitou BEWIT.love. 
 
Esenciální směsi ladí organismus a podporují potřebnou harmonii a vyváženost a 
lze se o jejich účincích poradit i s vybranými lékaři u nás. Jedná se o 100 % přírodní 
esenciální směsi a jedno-druhové oleje BEWIT, které posilují přirozenou 
obranyschopnost, pročišťují organismus, podporují emoční rovnováhu, působí 
preventivně i blahodárně na tělesnou i psychickou stránku. Esenciální směsi 
celkově osvěžují tělo.  
 
Rádi jsme se zapojili do mezinárodního projektu s názvem Esence 
v aromaterapeutické kvalitě do škol. O jejich účincích v zimním období vás 
budeme informovat v jednom z jarních čísel tohoto zpravodaje.                            

 - redakce -  

http://bewit.love/?i=bewitcr
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Akce MŠ 

Sovička uvnitř stromu 
Děti v naší mateřské školce ve věkově smíšené třídě ukázaly, jak jsou šikovné 
a zručné. Dokázaly se poprat s papírem, barvami i nůžkami a lepidlem a 
vyráběly 3D sovičku uvnitř kmene stromu v rámci tématu „les a lesní 
zvířátka“. Děti při vyrábění zábavnou formou procvičovaly grafomotoriku, 
skládání dle předlohy, stříhání. Práce děti moc bavila, malá výstava potěšila i 
starší děti a bylo vidět, jak jsou naše děti na své výrobky pyšné.  

- Radka Havlová - 
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Akce MŠ 

Sudoku 
Na rozdíl od křížovek tato hra nevyžaduje znalosti jazyka ani encyklopedické 
znalosti, děti se však musí vyzbrojit logickým myšlením, protože si s touto hrou 
procvičí základní početní úkony, znalosti i dovednosti. Sudoku pomáhá rozvíjet 
myšlení.  
 
V naší mateřince paní učitelky používají sudoku právě pro rozvoj 
předmatematických představ a logického myšlení u neslyšících dětí předškolního 
věku. Využívají jak barevné kruhy, tak i tematicky zaměřené obrázky. Z fotografií 
vidíte, jak se děti dobře baví  

- Radka Havlová - 
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Akce MŠ 

Vánoční besídka v MŠ 
Krásná předvánoční atmosféra a nadšené výkony i radost našich dětí potěšili 
rodiče i pracovníky školy a paní učitelky mateřské školky na vánoční besídce, která 
se uskutečnila v polovině prosince. Děti od 2,5 roku do 7 let se s chutí předvedly 
všem hostům a vůbec se nebály. Všechny dohromady tancovaly a bubnovaly, 
částečně slyšící děti i zpívaly. Závěrem děti ze všech tříd mateřské školy zazpívaly 
závěrečnou píseň Rolničky, rolničky, která byla tlumočena i do českého znakového 
jazyka. Po vystoupení bylo připraveno občerstvení z ovoce a cukroví, které napekly 
paní učitelky a maminky dětí. Rodiče si mohli zakoupit vánoční výrobky svých dětí 
a finanční obnos bude použit na zakoupení pomůcek do školky. Dětem ani jejich 
rodičům se domů nechtělo. Přejeme všem krásný celý rok 2018. 

- Radka Havlová - 



Benefiční jarmark 
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Pátý ročník 
Jarmark se uskutečnil v odpoledních hodinách ve vestibulu školy poslední 
listopadový den. Koná se na podporu projektu Adopce na dálku. Jedná se 
o populární způsob dobročinnosti, jehož podstatou je pravidelná finanční podpora 
dětí z chudých rodin v rozvojových zemích za účelem jejich vzdělávání a obživy 
dárci z vyspělých zemí. Podpora je obvykle poskytována po dobu školní docházky. 
 
Náš školní benefiční jarmark byl již tradičně spojen s ochutnávkou domácích 
marmelád, sladkého i slaného pečiva, mikulášských perníků, bylinkových a 
ovocných čajů, polévky a koláčů z dýní Hokkaidó, domácích vánočních věnců a 
dalších drobných vánočních doplňků. Součástí akce byla i malá tvůrčí dílna. 
Výtěžek akce byl věnován projektu Adopce na dálku. 

 - Dáša Kühnová a Veronika Horejšová, organizátorky akce -  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Dobro%C4%8Dinnost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rozvojov%C3%A1_zem%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vysp%C4%9Bl%C3%A1_zem%C4%9B
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Jablíčko 

Vánoce v Jablíčku 
V prosincový podvečer v nádherném adventním čase dětičky z naší mateřské školy předvedly 
všem přítomným svoje vánoční vystoupení. I přes znatelnou trému všichni účinkující zvládli své 
vystoupení na jedničku a v nejednom oku přihlížejících diváků, převážně rodičů a prarodičů, se 
zaleskla slzička dojetí. Účast na akci byla velká a my děkujeme všem za účast i podporu během 
celého roku a věříme v další příjemná setkání v roce 2018. Přejeme všem šťastné a požehnané 
Vánoce a v novém roce 2018 hodně zdraví, rodinné pohody a radosti v dětských očích. Domů jsme 
se rozcházeli s příjemnou předvánoční náladou. 
 
Co znamená, když se řekne „Byt jménem Jablíčko“? 
Děti se v této formě bydlení zcela přirozeně seznamují s tím, jak věci fungují, jak mají reagovat 
v různých situacích, jako třeba, když při bouřce vypnou elektriku, jak nakupovat, jak uvařit, jak se 
postarat o hosty. Aby už třeba v masně, kde jim vychovatelka ukázala mleté maso, neslyšící děti 
nekřičely: „Blé červi!“ Jaké bylo doma jejich překvapení, když si v kuchyni s tetou vychovatelkou 
z těchto červů upatlaly karbanátky k večeři. Děti jsou záměrně zapojovány do běžného chodu 
domácnosti, pomáhají vychovatelce a spolupodílejí se na všech domácích pracích. 
   Název bytu, kde děti se sluchovým postižením žijí, si vymyslely samy. Cítí se v něm bezpečně 
jako jablíčka na stromě. Po odchodu jsou samostatné a schopné se o sebe postarat jako každé 
jablíčko, které ze stromu spadne. V České republice má jen 2 x šest takovýchto dětí v předškolním 
a mladším školním věku (dívky i chlapci) to štěstí, že nejezdí do internátu, ale do Jablíčka. Starají 
se tu o ně jedna denní a jedna noční vychovatelka. Den má podobný rytmus jako doma. Děti 
z Jablíčka jsou oproti vrstevníkům z internátu mnohem samostatnější, klidnější a sebevědomější.                                 
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