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NABÍDKA OBORŮ 
  

 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! 
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Vážení a milí čtenáři. 

V čase jara, kdy se i příroda raduje, vám nabízíme další číslo našeho 
zpravodaje. Z obsahu na vás dýchne pestrost akcí, dobrá nálada                        
z každodenního života školek i všech našich škol, učiliště i z prožití volného 
času tráveného během týdne na internátě nebo bydlení obou Jablíček. I v 
tomto čísle se s vámi podělíme o radost z dosažených úspěchů, na které jsme 
v barvách naší školy dosáhli. Jsem hrdá na své spolupracovníky, žáky i 
studenty všech našich škol, za kterými je dnes a denně vidět kus dobré, 
poctivé práce. 

Dovolím si vás nyní krátce provést časem aktivit, které se udály v uplynulých 
třech měsících v různých formách našich úžasných aktivit. Na prvním místě 
bych zmínila dubnovou návštěvu ministra školství v doprovodu náměstkyně 
hejtmana pro odbor školství, sport a kulturu našeho kraje. Velkou radostí pro 
nás byla zpráva, že jsme se stali v loňském roce členy Světové federace 
neslyšících (WFD). Ihned jsme zahájili aktivní spolupráci a seznámili členy 
federace s našimi zkušenostmi, záměry a cíli. Projekt APIV a jeho finanční 
podpora nám umožní organizovat zajímavé kurzy, které obohatí naši činnost 
a rozšíří znalosti a vědomosti. Naše škola také přijala nabídku spolupráce        
s Národním ústavem pro vzdělávání (NÚV). V současné době spolupracujeme 
na tvorbě metodických materiálů pro osoby se sluchovým postižením, a to 
konkrétně pro český jazyk, český znakový jazyk a anglický jazyk. Jedná se 
historicky o první materiály tohoto druhu. 

Věřím, že se spolu s námi potěšíte také z úspěchů našeho mládí, které se 
rozhodně neztratí mezi svými slyšícími vrstevníky. V tomto čísle se dozvíte, 
jak jim doslova ukradli nejvyšší stupínky na poli gastronomickém. Naši učni 
oboru cukrář – kuchař znovu potvrdili nadstandardní přípravu na budoucí 
povolání a chuť prosadit se v těchto oborech. Seznámíte se i s řadou 
volnočasových aktivit, ze kterých jsme pro vás vybrali ty nejhezčí. 

Vážení a milí, těším se s vámi na viděnou v dalším červnovém čísle a do té 
doby mějte krásné a slunečné jaro. 
                                                                             Mgr. Iva Rindová, ředitelka komplexu škol 

Úvodník 
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Sympozium a seminář se uskutečnily v polovině měsíce dubna 
v Hradci Králové v krásných prostorách PETROF Gallery. 

Naše škola byla zastoupena dvěma příspěvky, které tvořily součást odpolední 
přednáškové sekce prvního dne. S příspěvkem nazvaným Celostátní přístup ke klientům 
se sluchovým postižením v poradenské praxi vystoupila za Centrum komplexní odborné 
podpory (CKOP) pro klienty se sluchovým postižením při naší škole Mgr. Martina 
Šmídová, poradenský psycholog. Přítomné seznámila s činností, náplní a cíli Centra. Dále 
připomněla, že Centrum obsahuje 3 koncepčně propojené úseky, a to: Centrum rané péče 
(věk 0 -7 let), SPC - Speciálně pedagogické centrum (věk 3 - 25+) a Centrum metodické 
podpory školám včetně partnerských subjektů pod hlavičkou zřizovatele (KHK), kterými 
jsou SPC pro vady řeči a SPC pro vady zraku. 

S druhým příspěvkem za naši školu vystoupila Mgr. Pavla Pražáková, speciální pedagog   
a logoped, a to s příspěvkem nazvaným Vzdělávání zaměřené na dítě: komplexní potřeby 
dětí se sluchovým postižením. Seznámila přítomné s ucelenou vzdělávací koncepcí naší 
školy od MŠ, přes ZŠ a SŠ až po VOŠ nastavenou podle vzdělávacích, komunikačních           
a sociálních potřeb dětí se sluchovým postižením. Vzdělávání navíc respektuje jejich 
komunikační preference a výuka probíhá v komunikačně uzpůsobených a oddělených 
třídách. 

Mgr. Pražáková uvedla, že na škole pracují slyšící i neslyšící pedagogové, specializovaní 
lingvisté, logopedky, lektoři českého znakového jazyka, tlumočníci českého znakového 
jazyka i externí odborníci. Svou přednášku zakončila sdělením, že cílem školy je, aby z ní 
vycházeli celostně připravené osoby na život v majoritní slyšící společnosti.                     red 

Účast školy na sympoziu 
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Veletrh GAUDEAMUS 2018 
Nabídka pomaturitního vzdělávání 
 
Veletrh Gaudeamus je zaměřen na pomaturitní vzdělávání a je významným 
informačním zdrojem pro studenty středních škol. Uskutečnil se vloni na 
podzim v Brně a letos v lednu v Praze. Hodně středoškoláků, i naše 
maturantky, na které letos čeká maturita, si pokládá stejné otázky: Když 
půjdu dále studovat, jaký obor si zvolím? Jakou školu si mám vybrat? 
Mám správné předpoklady pro vybrané studium?                                     Petr 

Gaudeamus Praha 
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Gaudeamus v Praze a v Brně nabídl kompletní přehled letošních VOŠ, SŠ a většinu českých 
univerzit.  
Letos své možnosti studia nabídlo také přes 80 univerzit ze zahraničí!  
   Nejvíce informací o školách mohli studenti získat přímo na přednáškách, na kterých se dozvěděli 
vše o studiu, fakultách, oborech, vybavení škol i jejich aktivitách. Na veletrhu si studenti se mohli 
otestovat a zjistit, na které obory se nejlépe hodí. Poradit se mohli i přímo v kariérovém 
poradenství, které dokáže studentům pomoci při volbě jejich budoucího studia a vyhledat vhodnou 
školu, nebo studijní obor dle jejich preferencí. Studenti si mohli vybrat z více jak 5 tis. studijních 
oborů. 
   Poprvé jsme se za VOŠ zúčastnili letošního ročníku veletrhu a konstatujeme, že jsme s výsledkem 
velmi spokojeni. Náš stánek navštívilo v Brně 360 studentů a v Praze 300 zájemců, kteří chtěli 
vědět co obor tlumočení do/z českého znakového jazyka na naší VOŠ obnáší, jaké by měli uplatnění 
a kde. Měli velkou radost, když se dozvěděli, že s profesním uplatněním by neměli u nás problém. 
Jak víme, tlumočníku ČZJ je u nás stále velmi, velmi málo. Hodně zájemců o této možnosti dalšího 
vzdělávání a budoucího profesního uplatnění slyšeli poprvé. O to víc nás těšil velký zájem o náš 
tlumočnický obor.   
   Pro příští ročník veletrhu již dnes vyjednáváme s vedením možnost tlumočení přednášek 
vybraných velkých univerzit do/z ČZJ i pro naše neslyšící studenty, kteří se s námi na veletrhu 
v Praze potkali.                                                                                                                                Petr Vysuček 

Gaudeamus Praha 
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Vedení kraje se v loňském roce 
spojilo s vedením naší školy, 
s jejími tlumočníky a také i s 
Hradeckým spolkem 
neslyšících. Cílem bylo vytvořit 
podmínky pro tlumočení do 
českého znakového jazyka 
jednání Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje.  
   Tlumočení do/z českého 
znakového jazyka pro kraj 
zajišťuje tým zkušených 
profesionálních tlumočníků, kte
ří se střídají. První zkušenosti 
ukázaly, že se vedení kraje 
vydalo správným směrem. 
V současné době se výsledky 
analyzují a na světě je první 

video: natočený první pilotní 
díl. Český znakový jazyk se od 
mluveného slova odlišuje jiným 
slovosledem, gramatikou a 
délkou tlumočení. Tlumočník 
proto potřebuje čas na 
přípravu, aby dokázal použít co 
nejvhodnější znaky. Podle 
prvních zkušeností na konceptu 
překladu zatím vedení kraje nic 
měnit nebude. Další kroky 
konzultuje s vedením komunity 
neslyšících.   
   My ve škole máme radost ze 
spolupráce a jsme velmi rádi, 
že můžeme nabídnout zkušené 
profesionální tlumočníky 
s dobrou znalostí českého 

znakového jazyka. Kraj si sám 
určuje, zda chce tlumočit 
jednání živě nebo přeložit ze 
zasedání pouze nejdůležitější 
informace, co se v kraji 
odehrálo, nebo co se na 
zasedání zastupitelstva 
projednávalo. Od toho se odvíjí 
příprava tlumočníka a přesnost 
jeho překladu. Vedení kraje 
nenechává nic náhodě a kvalitu 
tlumočeného mluveného slova 
(překlad) konzultuje 
s odborníky v oblasti tlumočení 
do českého znakového jazyka 
(Pevnost, Česká Komora 
tlumočníků znakového jazyka, 
VOŠ Štefánikova).                 red                                                                                                                    

Královéhradecký kraj 

Královéhradecký kraj byl historicky prvním krajem, který zpřístupnil 
jednání Zastupitelstva i neslyšícím.  
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Tlumočník znakového jazyka je regulérní profese 

 

Do loňského října platilo jen pro západní země a 
Spojené státy americké.  

Zvrátit nepříznivý stav v naší zemi si dali za cíl tvůrci nového oboru 
Tlumočnictví českého znakového jazyka, který se od loňského října 
vyučuje na Vyšší odborné škole při VOŠ. SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova 
v Hradci Králové. Jedná se o první a jedinečnou školu pro tlumočníky 
ČZJ v ČR a východní Evropě.  

   Když si třeba neslyšící Michal z Trutnovska potřebuje zajít k lékaři nebo na úřad, má 
problém. Stát mu sice přiznává nárok na tlumočníka, už ale neřeší, kde ho sehnat a v jaké 
kvalitě. V celém Česku je tlumočníků českého znakového jazyka akutní nedostatek. 
O jediného tlumočníka se pan Václav podle odhadů dělí s dalšími 140 neslyšícími. Přitom 
v západních zemích připadne jeden tlumočník na 4 až 5 neslyšících. 

   Cílem oboru Tlumočnictví českého znakového jazyka je vychovat více kvalitních 
tlumočníků, a přináší tak naději na zlepšení situace v naší zemi. Tvorba výukových 
materiálů nebyla jednoduchá a trvala poměrně dlouho. V ČR se nebylo o co opřít. Škola se 
musela při své koncepci inspirovat v zahraničí, především v USA, kde je tlumočení pro 
neslyšící zcela standardně zajištěno a je možné ho i odborně vystudovat. 

   V 1. ročníku v této chvíli studuje 20 studentů. „Většina z nich už tlumočí a potřebují se 
zlepšit nebo si doplnit kvalifikaci, přihlásili se ale i úplní začátečníci,“ říká ředitelka školy 
Iva Rindová. „Garantem programu, jeho cílů, struktury i provázanosti jednotlivých 
předmětů a hlavní autor vzdělávacího obsahu je Američan Tim Curry M.S, B.S.,A.S, A.A.S.,“ 
doplňuje ji vedoucí VOŠ Petr Vysuček a dodává: „Pedagogové před otevřením VOŠ prodělali 
školení, a vždy o letních prázdninách, které bylo tlumočeno mezi anglickým, českým a 
českým znakovým jazykem.“ (Tim Curry je jediný odborník v ČR, který má vysokoškolský 
diplom z tlumočnictví znakového jazyka a pedagogiky tlumočnictví znakového jazyka, 
pozn.red.). 

   Škola se specializuje především na tlumočení ve vzdělávání a program zahrnuje i různé 
metody výuky se zaměřením na vzdělávání dospělých. Absolventi se uplatní nejenom ve 
školách a školských zařízeních (na specializovaných i běžných), ale ve všech běžných 
životních situacích, které zajistí bezbariérovou komunikaci s majoritní společností, jako 
jsou situace u lékaře, na úřadech, u soudů nebo v bance aj. Dále se jedná o účast 
v pracovních týmech pro překlad (tvorba výukových materiálů, slovníků, překlad 
webových stránek aj. Tlumočníci se uplatní i na pedagogických radách, třídních 
schůzkách, u psychologa při vyšetření žáka (dítěte, vzdělávání zaměstnanců – školení aj. 
Více na www.neslhk.com/vyssi-odborna-skola                                                                  red 

Tlumočník 

 

http://www.neslhk.com/vyssi-odborna-skola


 

www.neslhk.com 

Tlumočník 
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V současné době spolupracujeme na tvorbě metodických materiálů pro osoby se sluchovým 
postižením, a to konkrétně pro český jazyk, český znakový jazyk a anglický jazyk. Jedná se historicky 
o první materiály tohoto druhu.   
 
Jedná se historicky o první materiály tohoto druhu. NÚV má na starosti tvorbu různých vzdělávacích 
materiálů – metodik, školní učebnice, vzdělávací kurzy, přednášky atd. a zaměřuje se na vzdělávání obecně 
pro všechny.   
   Odpovědnou osobou (garantem) celého projektu NÚV zvolil Petra Vysučka. Za úkol měl vybrat vedoucí a 
autory pro konkrétní metodiky, následně pak vytvořit pracovní skupiny pro jednotlivé předměty. Jedná se o 
materiály pro český jazyk, následně český znakový jazyk a anglický jazyk. U všech tří předmětů proběhlo 
několik pracovních setkání, došlo ke sběru materiálu, zmapování situace a pro všechny je již vytvořena 
základní koncepce, kterou najdete na www.rvp.cz. 
   Mluvíme o webových stránkách rámcového vzdělávacího programu, kde na úvodní straně vpravo zhruba 
ve střední části vidíte tmavě žlutý banner: „Metodická podpora pro učitele žáků se sluchovým 
postižením“. Kliknutím na banner se zobrazí tři odkazy koncepcí s překladem do českého znakového 
jazyka pro konkrétní předmět. Opět si zvolíte jeden z odkazů a uvidíte překlad v českém znakovém jazyce, 
který byl vytvořen ve spolupráci s Deaf Friendly. Přejetím kurzoru myši přes text se tento následně zabarví 
a objeví se informace o překladu. Musíte mít stažené rozšíření Deaf Friendly. Rozšíření Deaf Friendly 
najdete na jejich webové stránce, kde se dozvíte postup a poté už můžete sledovat videa s překlady. 
  V rámci našeho pracovního týmu jsme řešili také zobrazení materiálů na www.rvp.cz a technické 
zpracování. Základní koncepce všech tří materiálů jsou již přístupné. Materiály pro český jazyk by měly být 
spolu s překladem od Deaf Friendly vloženy a oficiálně spuštěny v září tohoto roku. Autoři dané metodiky 
nyní dokončují své texty. 
   Mám upřímnou radost, že první metodika bude brzy hotová. Hlavní zodpovědnou osobou a autorkou dané 
koncepce je Anna Cích - Hronová, která je slyšící pedagožkou studentů se sluchovým postižením a má 
bohaté zkušenosti s výukou. Jejím úkolem bylo dát dohromady kolektiv autorů, kteří mají obdobné 
zkušenosti s výukou žáků se sluchovým postižením a společně vytvořit metodiku. Naší školu zastupují také 
dámy Mgr. Veronika Zemánková a Bc. Pavlína Marešová. 
   Koordinátorkou práce a vedoucí týmu pro český znakový jazyk byla neslyšící Marie Basovníková, rodilý 
mluvčí českého znakového jazyka, kterou nyní vystřídala (z důvodu jejích mateřských povinností) Romana 
Petráňová. Petráňová je slyšící autorka, ale má mnoho zkušeností s  neslyšícími, se kterými se často 
stýká v rámci komunity neslyšících a hodně zkušeností má také s projekty. Na materiálu pro český znakový 
jazyk se začalo pracovat v lednu 2018. V tuto chvíli neznáme konkrétní datum dokončení. 
   Práce na třetím metodickém materiálu pro anglický jazyk je v tuto chvíli pozastavena. Jeho základní 
koncepce je také zpracována a můžete ji najít na již zmiňovaných webových stránkách. Zodpovědnou 
osobou je Mgr. Martina Šmídová, se kterou spolupracuje kolegyně Mgr. Michaela Matoušová a 
Mgr. Žaneta Petraturová. Metodiku pro asistenta pedagoga pracujícího se žákem s těžkým sluchovým 
postižením vede Mgr. Pavla Pražáková s týmem autorů. Metodiku pro asistenta pedagoga pracujícího se 
žákem s lehkým sluchovým postižením vede Bc. Vladimíra Lišková s týmem autorů. Všichni jmenovaní jsou 
pracovníci naší školy. 
   Všechny práce souvisí s financováním projektu. Finance pro jednotlivé týmy jsou poskytovány od NÚV, 
kterému byl úkol zadán MŠMT. Z důvodu postupného uvolňování financí není možné pracovat na všech 
materiálech současně. Petr Vysuček je také „odborný oponent“ (garant) CEFRu pro ČZJ, který v současné 
době připravuje výběrové řízení.                                                                                       Iva Rindová, Petr Vysuček  

Spolupráce s NÚV 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.rvp.cz%2F&h=ATP7Bip4joMuvQjMMHcYuNGyWxJJyoJ0yEHK94TIiLpBDjR9-WqVEn9jpxLuoRlknqmXd1EKjMWugi3qXzCEbVUc4_nSTMo3_Ao_2sz1LTHEQRSB_3_JGqfgLhi7juCz0JlVOXniLdnrQE4jTVHYcagwILWBqC4bIFa0Cu378XhqFbpADKfp71TtJvwcwaF2VfKCmPu
http://rvp.cz/
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Spolupráce naší střední školy a 

sociálním podnikem CITYGRAPH  

 
Naše škola již několik let spolupracuje 
s firmou Citygraph, kde pracují tři 
neslyšící absolventi na odborné pozici 
grafik. Na podzim tohoto roku se 
plánuje spuštění projektu, který 
připravuje vedení KHK a má být 
spuštěn koncem tohoto roku. 
K danému tématu se v první polovině  
února sešli zástupci regionálních 
speciálních středních škol a sociálních 
podniků. Za naši školu se jednání 
zúčastnila ředitelka Mgr. Iva Rindová. 
 
   „Připravujeme projekt na propojení speciálních 
středních škol a sociálních podniků, do jehož 
cílové skupiny patří právě žáci a absolventi 
našich speciálních škol. Spustit ho chceme 
v listopadu tohoto roku,“ uvedla náměstkyně 
hejtmana Martina Berdychová na setkání 
konané pod patronátem Centra investic, rozvoje 
a inovací. Budoucí projekt má přinést spolupráci 
mezi speciálními středními školami a sociálními 
podniky zaměstnávajícími osoby se zdravotním 
postižením. Hlavním tématem diskuze byla 
možnost podpory osob se zdravotním 
postižením, respektive studentů a absolventů 
v souvislosti s jejich vstupem na trh práce. 
Zdroj a více na www.hradecky.denik.cz/
zpravy_region/kraj-chce-projektem-propojit-
specialni-skoly-a-socialni-podniky-
20180211.html                                                
 
                                                                                   red 

SŠ a Citygraph 

http://www.hradecky.denik.cz/zpravy_region/kraj-chce-projektem-propojit-specialni-skoly-a-socialni-podniky-20180211.html
http://www.hradecky.denik.cz/zpravy_region/kraj-chce-projektem-propojit-specialni-skoly-a-socialni-podniky-20180211.html
http://www.hradecky.denik.cz/zpravy_region/kraj-chce-projektem-propojit-specialni-skoly-a-socialni-podniky-20180211.html
http://www.hradecky.denik.cz/zpravy_region/kraj-chce-projektem-propojit-specialni-skoly-a-socialni-podniky-20180211.html
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Světová federace neslyšících (WFD) 
 
Světová federace neslyšících – World Federation of The Deaf (WFD) byla založena v roce 
1951 během prvního světového kongresu v italském Římě. WFD je mezinárodní, nevládní, 
ústřední organizací zahrnující národní organizace neslyšících. Obsahuje 127 členských 
zemí, a reprezentuje tak přibližně 70 milionů neslyšících na světě.  
 
Vedení naší školy si velmi váží skutečnosti, že v listopadu 2017 se i naše škola stala členem 
této organizace. Máme bohaté zkušenosti z oblasti vzdělávání neslyšících a spolupodílíme 
se na řadě aktivit a dokumentů vedoucích ke zlepšení přístupu neslyšících k informacím 
a službám. Ihned jsme zahájili aktivní spolupráci a seznámili členy federace s našimi 
zkušenostmi, záměry a cíli.  
   V lednu letošního ročníku jsme se již jako řádný člen zúčastnili mezinárodní konference 
WFD, která se konala v Maďarsku (výstup z konference přinášíme na další straně 
zpravodaje).                                                                          Iva Rindová, ředitelka komplexu škol  

Zahraniční prezentace 



 

www.neslhk.com 

V listopadu 2017 se pedagogové z našeho 
týmu zúčastnili mezinárodního setkání 
v Budapešti pořádaného pod hlavičkou 
Světové organizace neslyšících (World 
Federation of the Deaf – WFD) s hlavním 
tématem „Znakovým jazykem k inkluzi“. 
Zástupci z celého světa měli možnost 
představit své projekty, prezentovat své 
poznatky, a vzájemně sdílet zkušenosti 
z různých oblastí života ve vztahu 
k neslyšícím. Velmi zastoupeným a 
účastnicky vděčným tématem bylo 
vzdělávání a odborná podpora neslyšících, a 
to již od raného věku. 
   Bylo zajímavé porovnávat vzdělávací 
programy a přístupy v různých zemích i 
míru (podíl) zapojení neslyšících odborníků 
v daných aktivitách. Plénum se shodlo, že 

bilingvální model vzdělávání (tj. užívání 
dvou jazyků – u nás český znakový jazyka a 
český jazyk) je stále nejefektivnější 
vzdělávací přístup pro neslyšící děti (a to 
bez ohledu na to, zda mají kochleární 
implantát nebo sluchadla), s vysoce aktivní 
osobní účastí neslyšících pedagogů, kteří 
spolupracují se slyšícími kolegy. Dítě má 
možnost mít dva komunikační vzory. 
   Jsme potěšení, že i v naší škole můžeme 
bilingvální metodu praktikovat ve výuce, a 
být zcela v souladu s našimi zahraničními 
partnery a efektivními vyučovacími 
postupy.                                   
 
 

 
Martina Šmídová  

Spolupráce mezi školami 

Mezinárodní setkání o vzdělávání neslyšících v Maďarsku 
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Projekt „Finanční produkty na českém trhu zaměřené na hendikepované osoby“ 
 
Od letošního roku se v rámci projektů financovaných z peněz Evropské unie konají 
přednášky na různá témata.  
   Do této doby proběhly dvě přednášky, ve kterých jsme byli seznámeni s naší měnou, 
platidly dalších států Evropy, dále s funkcemi bank a pojišťoven. Byly nám vysvětleny 
rozdíly použití platebních karet, měli jsme možnost procvičit si prakticky sestavení 
domácího rozpočtu v reálných cenách na trhu. Velmi zajímavý byl přehled možností 
spoření, případně investování financí. Už víme, že existuje mnoho produktů, ale je 
důležité vědět, na co si člověk musí dát pozor. 
   Lektorem přednášek je sympatický Mgr. Leoš Bílek. Čekají nás s ním ještě tři přednášky 
a finále projektu bude návštěva jednoho finančního ústavu v Hradci Králové. Všichni žáci 
naší střední školy se těší na informace na téma finance a bezpečného zacházení s nimi. 
                                                                                                                                          Vladimír Raška 

                                  

Projekt APIV 
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Prezentace kuchařského umění studentů oboru kuchař-cukrář naší školy s uznáním 
  
V polovině února jsme v reprezentativních prostorách naší školy přivítali vzácnou 
návštěvu. Pozvání přijala náměstkyně hejtmana Mgr. Martina Berdychová se svou 
asistentkou Ing. Radkou Duškovou, vedoucí asistentkou kanceláře hejtmana - úsek 
asistentů/asistentek.  
   Naši učni oboru kuchař-cukrář při přípravě vybraného menu opět dokázali, že se ve 
světě gastronomie po opuštění naší školy rozhodně neztratí. Za čtyř-chodové menu by se 
nemuseli stydět ani kuchaři s Michelinskou hvězdou. Téma s otázkou „Jak připravit 
kuchaře, číšníky a cukráře na našich středních školách, aby byli skutečnými mistry 
svého oboru?“ se projednávalo při návštěvě na naší škole. A jak ohodnotila servírované 
menu náměstkyně hejtmana? „Mistr kuchař Lukáš Ende byl naším průvodcem. V gastro 
oborech má smysl kvalita nad kvantitou, což je naše cesta, kterou jsme v rámci nepopulární 
optimalizace zahájili. Ale ještě musíme jít dále a nápady tu jsou. Děkujeme škole a žákům za 
skvělý gastro zážitek,“ uvedla na svém FB náměstkyně Berdychová. Děkujeme za ocenění i 
návštěvu.                                                                                                                                              red 

Jak dále v gastronomii 

Podávalo se toto menu:  
Studený překrm 

Variace z červené řepy a kozího sýru, toast s kachní paštikou a cibulová 
marmeláda 

Polévka 
Krémová polévka z tmavých žampionů s domácí těstovinou a 

bazalkovou šlehačkou 
Hlavní chod 

Dušené telecí na víně podávané na celerovém pyré s máslovým 
škubánkem a opečenou zeleninou  

Moučník 
Dušená hruška v portském víně plněná nugátovou pěnou, ořechy a 

višňovou omáčkou 
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GASTRO HRADEC - VITANA CUP 2018 
XXIII. ročník národní soutěže kuchařského a cukrářského umění s mezinárodní účastí 
XIII. ročník mistrovství republiky kuchařů a cukrářů 
 
Naše škola je již 13. rokem spolupořadatelem veletrhu, jehož ředitelkou je vedoucí 
učiliště naší školy ing. Helena Urbanová.  
 
Mezinárodní svátek kuchařů, cukrářů a všech milovníků moderní i tradiční 
gastronomie se uskutečnil 15. března v Kongresovém centru ALDIS v Hradci Králové. 

GASTRO 2018 

Velký sál se soutěžními exponáty – výrobky 
od soutěžících ze všech koutů České 
republiky i okolních států se veřejnosti 
otevřel v 9.30 hod. a slavnostní ukončení 
s vyhlášením vítězů v jednotlivých 
kategoriích udělalo definitivní tečku za 
letošním ročníkem v čase kolem 18. hodiny.       
Pořadatelem byla opět AKC ČR pobočka 
východní Čechy. Zájem veřejnosti byl veliký, 
nabídka rozmanitá a vystavené soutěžní i 
nesoutěžní výtvory braly chvílemi doslova 
návštěvníkům dech. Každý, kdo letos na 
Gastro zavítal, nelitoval. Prožil zajímavý den 
s bohatým programem.  
   Jako každým rokem, i letos návštěvníci 
shlédli výstavní exponáty od více jak 220 
soutěžících v mnoha kategoriích. Zájmu se 
těšila i stálá expozice výrobků podle 
historických receptur od naší Staré gardy 
(kuchaři a cukráři v seniorském věku). 

Na veletrhu firem si návštěvníci mohli 
nakoupit čerstvé výrobky od různých firem. 
Chuť návštěvníků rozhodla o vítězné 
svíčkové omáčce v soutěži Chuť Česka. 
Atraktivní se stala živá výroba Carvingu 
v časovém limitu přímo před zraky 
přihlížejících. V letošním roce si široká 
veřejnost opět zasoutěžila v soutěži 
koncipované podle velikonočních tradic. 
Došlo i na vyhlášení Cukrárny roku 2018. 
   V programu nechybělo vystoupení našich 
předních, mediálně známých odborníků. 
Programem provázela herečka, 
moderátorka, modelka a také vynikající 
kuchařka Markéta Hrubešová. Tato je mimo 
jiné i autorkou knihy Markéta vaří 
Rettigovou. Záštitu veletrhu i pro letošní rok 
poskytl primátor města Hradce Králové 
MUDr. Zdeněk Fink.  
                                          Ing. Helena Urbanová 

Lukáš Ende, mistr kuchař 
Mudr. Zdeněk Fink, primátor Hradce Králové 
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GASTRO 2018 
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GASTRO 2018 

Mísa pro 6 osob - kategorie do 18 let 
1. místo, zlatá medaile, ztratil jen 2 body na absolutního vítěze soutěže 

kadet Josef Vozobule, žák oboru cukrář-kuchař naší školy  
 

Vítězné menu: 
Šafránové želé s krevetami a bylinkovou pěnou z halibuta 

Treska plněná špenátem, sépií a slávkou 
Marinovaný losos v okurkovém kabátku 

Paprikové želé se smetanovým sýrem 
Hráškové pyré na sladovém chlebu 

Pomalu vařená brambora v šafránu plněná bylinkovým tvarohem 
 

Slavnostní mísa pro osm osob 
3. místo, stříbrné ocenění v páru  

Jaroslav Dvořák - soutěž juniorů - celkově  
 

Soutěžní menu: 
Paštika z uzeného vepřového jazyku  

Krůtí roláda plněná dýňovými semínky ve špenátovém kabátku 
Pečená panenka v oříškové strouhance 

Tzatziki želé s plněnou mrkví tvarohovým sýrem 
Mrkvové žele se žlutou mrkví  

Sýrové kuličky v paprikovém aspiku na chlebu  
 
 

Soutěž juniorů  
stříbrné ocenění v pásmu 

Tomáš Vokál  
 

Soutěžní menu: 
Studený předkrm 

Krevetové kostky v mangovém želé doplněné mango kaviárem a fava fazole  
Polévka 

Špenátová se smaženým vajíčkem a uzeným lososem 
Hlavní chod 

Pečená kachní prsíčka, panenka plněná špenátem a pekanovým ořechem  
Podávaná s polentou, hráškovým pyré a omáčkou z vína, brusinek a červené řepy 

Moučník  
Pružná čokoláda s vanilkovým krémem, maliny, pusinky a omáčka z rakytníku 
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Den otevřených dveří 
 
Uskutečnil se na naší škole začátkem března. Jednalo se o zájemce, kteří by chtěli 
studovat program tlumočnictví českého znakového jazyka na naší VOŠ. 
 
   Vedení školy i VOŠ bylo potěšeno zájmem o podmínky studia, předměty i o budoucí 
profesní uplatnění tlumočníka. Dostavilo se 25 zájemců, kteří měli možnost vidět výuku, 
kde vyučuje kolega Bc. Jindřich Mareš, a to v předmětu Teorie tlumočení znakového 
jazyka. Uchazeči byli seznámeni s celkovou filosofií oboru a možnostmi studia včetně 
využití ubytování na našem internátě, který přímo sousedí se školou, kde výuka probíhá. 
Internátní pokoje jim byly také zpřístupněny a jimi je ochotně provedl vedoucí internátu. 
 
   Další termín dne otevřených dveří plánujeme nyní – v měsíci dubnu. Pro případné 
zájemce odkazujeme na webové stránky školy a VOŠ, kde najdou všechny potřebné 
informace. 
Více na www.neslhk.com 

Těšíme se na vás! 

Den otevřených dveří 

http://www.neslhk.com
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SPC a Raná péče připravuje víkendový pobyt pro neslyšící a slyšící rodiče dětí se sluchovým 
postižením (SP)  
 
Hlavním tématem víkendového pobytu je: jak nejlépe řešit vzdělávání dětí se SP, jak je dobře a 
kvalitně vzdělávat, jak správně vychovávat.  
 
Termín konání:  8. - 10. června 2018 
Místo konání:    VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova 
 
Zajištěno tlumočení do/z českého znakového jazyka 
 
Program: bohatý, různá témata, budou přednášet odborníci, pedagogové, logopedi, psycholog  
 
Pro děti je zajištěno hlídání profesionálními pracovníky.  
Všichni zájemci jsou vítáni. Těšíme se na vás.                                                          Tým SPC 
 
Více informací najdete na www.spcduhacek.cz                                                 

Víkendový pobyt 

P o z o r !  P o z o r !  P o z o r !  P o z o r !  P o z o r !  P o z o r !  

http://www.spcduhacek.cz
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Spolupráce mezi školami 
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Spolupráce mezi školami 



 

www.neslhk.com 

Spolupráce mezi školami 
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Maturitní ples 2018 se vydařil! 
 
Je společenská tradice a událost, která je spojena se závěrem vzdělávání na střední škole 
zakončeného maturitní zkouškou. Náš letošní „maturiťák“ se konal začátkem února v prostorách 
Adalbertina v Hradci Králové. Přípravy se ujali maturanti a jejich třídní učitelka Dáša Kuhnová. 
Učitelé – hokejisté, kteří loni vyjeli do USA na mistrovství světa, nás provázeli celým večerem v roli 
moderátorů plesu. Zatančili jsme si, zhlédli krásná vystoupení, jako třeba „Sněhurka a  
7 trpaslíků“ od samotných maturantů, kterou pojali jako parodii na známou pohádku a osvědčené 
vystoupení s názvem  „Děti ráje“ v podání malých umělců Divadla beze slov, žáků základní školy 
s vadami sluchu. 
   Vrcholem večera bylo slavnostní šerpování 8 maturantek. Před šerpováním k maturantům 
promluvila i ředitelka školy Iva Rindová: „Čeká vás poslední zkouška – maturita. Já vám přeji kus 
štěstí, trpělivost do finální cílové rovinky a za nás učitele slibuji, že vám budeme čestnou oporou 
až do konce.“ A pak už následoval samotný akt. Samé slečny a mladé dámy v krásných večerních 
toaletách, proměněné dokonalými účesy a výjimečností chvíle. Kromě současných žáků, jejich 
rodin a kamarádů přijelo také hodně bývalých absolventů školy. Plesem vládla příjemná a veselá 
atmosféra, hosté se dobře bavili a všichni na tento večer budeme rádi vzpomínat. Dá se říci, že 
ples byl opět svým nápadem originální, nezapomenutelný a my měli možnost vidět maturanty 
jako hvězdy jedinečného večera. Velmi děkujeme sponzorům, kteří nám poskytli nejen krásné 
věcné, ale i finanční dary.                                           Dagmar Kuhnová; foto: Adam Kováč  
 
Sestřih plesu živě ke zhlédnutí na www.vimeo.com/262580771 

Maturitní ples 

http://www.vimeo.com/262580771
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Slavíme 10 let a televizní kamery byly přitom 
Vysílalo se dne 4. dubna 2018. 
 
V polovině února nás čekala událost, na kterou jsme se všichni dlouhé týdny těšili: přijel k nám 
televizní štáb z ČT1 natáčet naše oba byty jménem Jablíčko, protože letos slavíme více jak 10 let, 
kdy jsme se mohli poprvé do Jablíčka nastěhovat. Přijeli natáčet i nás, kteří v bytech žijeme, 
staráme se o sebe, užíváme si legrace i volného času, protože nemůžeme být se svými sourozenci, 
rodiči, babičkami a dědy doma díky našemu hendikepu neslyšení a těžkým vadám sluchu. 
   S radostí a velkou zvědavostí jsme mezi námi přivítali celý televizní štáb, který s námi strávil 
celé dva dny. Pracovníci televizního štábu s námi byli dokonce i na obědech ve školní jídelně, 
doprovázeli nás do zábavného centra TONGO, což byla také velká legrace.  
   Atmosféru natáčení jsme si opravdu hodně užívali, dobře se bavili a ukazovali jsme všechno, co 
umíme, kam chodíme ve volném čase, kde se učíme, kde si hrajeme apod. Velkou událostí pro nás 
všechny byl slavnostní večer, na kterém se krájel velký dort, který pro nás upekli naši starší 
spolužáci z oboru kuchař-cukrář v naší škole. My sami jsme pro hosty připravili večeři, podával se 
řízek, udělali jsme chlebíčky a zahráli jsme malou etudu, která se bude také vysílat.  
   Pokud budete mít zájem a najdete si čas, podívejte se určitě na vysílání Televizního klubu 
neslyšících (Vysílalo se dne 4. dubna 2018). Na televizních obrazovkách uvidíte i naše 
milované vychovatelky Annu Keri, Radku Černohousovou, Zdeňku Dvořákovou a Evu Zářeckou, 
naši paní vychovatelku Moniku Zelinkovou, která má dnes malého chlapečka a byla při ocenění 
v Adventním koncertu 2015, starší žáky Pepu Vozobuleho, paní učitelku MŠ Radku Havlovou a 
jejího manžela Mirka, kteří pro nás rekonstruovali Jablíčko i se svojí dcerou Janičkou, naší paní 
ředitelku Ivu Rindovou a další. 
 
Více najdete na www.ceskatelevize.cz/porady/1096066178-televizni-klub-neslysicich/218562221800006/ 

děti z obou Jablíček 

Jablíčko 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096066178-televizni-klub-neslysicich/218562221800006/
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Co je bydlení Jablíčko? 
 
Už jsme se o něm krátce zmínili v prvním našem čísle. Dnes přidáváme ještě další 
informace. Inspirovali jsme se v zahraničí, konkrétně ve Švédsku a Anglii. Bydlení je 
koncipováno tak, aby děti byly připravené lépe do života, protože jsou pod stálým 
dohledem dvou vychovatelek (denní a noční) vedeny k samostatnosti, což běžný 
internátní typ, jak ho známe i u nás, neumožňuje. Oba byty jsou v centru města 
v činžovních domech a skládají s e ze tří pokojů a kuchyně. V bytě Jablíčko II. Je ještě 
pokoj pro rodiče, kteří mohou za svými dětmi v průběhu týdne přijet na návštěvu.  
   V klasickém internátě se k mnoha věcem a povinnostem vůbec nedostanou. Nejlépe bylo 
proto vytvořit dětem prostředí velmi podobné prostředí domova… samostatný byt, 
samostatně hospodařit s penězi, umět si nakoupit, společně si připravit jídlo, podílet se na 
všech domácích pracích i si umět zorganizovat volný čas, vzájemně se respektovat a 
pomáhat si, navštěvovat kroužky a pobývat venku s dětmi slyšícími, kde je nutné s nimi 
umět komunikovat, a tím se zbavit strachu z komunikace se slyšící většinovou společností. 
Děti dojíždějí každý den do školy hromadným dopravním prostředkem, v bytě  se učí 
třídit odpad, šetřit se energiemi, znají financování celého bytu… a řeší i situace, kdy se 
rozbije televize a kdo ji opraví a kde na to vezmeme peníze a kolik to může vlastně stát. 
Nebo děti společně  s vychovatelkou umí řešit i situace, kdy se při bouřce vypne elektřina.  
   Byt Jablíčko I. bylo otevřeno v roce 2008 za podpory města a řady sponzorů. Byt Jablíčko 
II. jsme otevřeli v roce 2016, a to díky finanční podpoře posluchačů Adventních koncertů 
v roce 2015. Získané finance jsme použili na rekonstrukci bytu uvolněného pro naše 
potřeby městem v centru Hradce Králové.  
   Moc bychom si přáli mít k dispozici více takovýchto Jablíček… a to nejenom v našem 
kraji, ale v celé republice. Naše děti potřebují i od nás intenzivní péči, neustálý zdroj 
informací a lásku, kterou jim dává rodina. Jedině tak mohou vyrůst v samostatné jedince, 
kteří budou žít samostatný a plnohodnotný život  Iva Rindová, ředitelka komplexu škol  

Jablíčko 
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Slovo psychologa, Mgr. Martina Šmídová, vedoucí SPC při naší škole: 
 
„Odloučení od rodiny je emočně náročné v každém věku dítěte, zvláště v mladším věku, a 
to bez ohledu na typ sluchového postižení. Děti si na Jablíčko a soužití v něm se svými 
kamarády (ideálně jako se svými různě starými sourozenci) velmi rychle zvyknou. 
Jablíčko má podstatný vliv na rozvoj komunikace a sociálních kompetencí. Významně se 
posílí jejich samostatnost a praktické znalosti o chodu domácnosti. A faktory jako 
kamarádství, pocit soudržnosti a sounáležitosti jsou pro jejich psychický rozvoj a 
psychickou stabilitu velmi důležité. V takové míře by stejné zkušenosti nezískaly 
v internátním zařízení a  - smutně - některé z nich ani doma u svých rodičů. Děti mají 
pocit zodpovědnosti za prostředí, ve kterém žijí - samy si ho udržují, pečují o něj - a chtějí 
ho mít hezké a příjemné. Zcela určitě by zkušenosti nezískaly v takové míře někde 
v inkluzi - klíčovým faktorem je dostupná komunikace a přátelská, podpůrná atmosféra. 
Vyspělejší děti pomáhají samozřejmě mladším.  
   Děti z Jablíčka poznáte - vzájemně si pomáhají (jako sourozenci, kteří se mají opravdu 
rádi) a jsou kamarádští a i více empatičtí. Velmi hezky vás pohostí, postarají se o vás, když 
přijdete na návštěvu. Dětem z Jablíčka více záleží na tom, kde žijí a ví, jak by do budoucna 
chtěly žít. Chtějí napodobit hezké a příjemné bydlení a atmosféru, jakou mohly zažít 
v Jablíčku.“ 

Jablíčko 
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Život je cesta učení, stejně tak 
divadlo. 
Letos naše divadlo prožívá krásné 
jubileum a připravilo si nejen nová 
představení, ale naplánovalo řadu svých 
vystoupení. 
    
Opět se soubor blýsknul na Maturitním 
plese našich letošních maturantek (píšeme 
o plese na jiném místě), chystá se na 
jubilejní dvojpředstavení v divadle Drak 
(v květnu), koncem června plánuje zúčastnit 
se znovu festivalu Divadla Evropských 
regionů v Hradci Králové, který má svou 
tradici, nacvičuje skladby pro 16. 
všesokolský slet (16. vysokoškolský slet), 
který připravuje Česká obec sokolská 
k 100. výročí vzniku samostatného 
Československého státu, náš soubor nebude 
chybět ani na zářijovém festivalu Pohádky 
v Jičíně a další. Vedle tradičních titulů jako 
je velmi úspěšná etuda Děti ráje, soubor 
postupně zařazuje i náročnější tituly, mezi 
které patří třeba Život je boj, Country a 
Zodpovědnost. Souborem prošlo už několik 
generací. Někteří členové soubory se stali 
pedagogy, jiní se uchytili v uměleckém 
světě, mnozí se rádi vrací a zúčastňují se 
představení. A to všechno pod taktovkou 

umělecké vedoucí Evy Kuršové, která 
divadlu zasvětila více jak 30 let svého 
uměleckého a profesního života. Je duší 
souboru, dramaturgyní, režisérkou a 
mnohým členům i náhradní mámou.  
   Naší umělecké vedoucí děkujeme za 
obětavou práci se všemi malými i staršími 
herci, kteří prošli jejíma rukama, děkujeme i 
za uměleckou invenci a trpělivost. Přejeme 
jí i sobě hodně tvůrčích nápadů, bez kterých 
se žádné dobré divadlo neobejde. Celému 
souboru malých i větších neslyšících 
umělců, kteří jsou zároveň žáky a studenty 
naší školy, přejeme, aby se jim vyhýbaly 
nemoci a nezdary, aby mezi nimi vládla 
pospolitost, vzájemný respekt, úcta jednoho 
ke druhému a láska. Aby letošní rok byl pro 
všechny rokem tvůrčí pohody, plný úspěchů 
a radosti z poctivě odvedené práce. Jsme na 
vás všechny hrdi!                                     
                                       Iva Rindová, ředitelka škol, 
                        Eva Kuršová, umělecká vedoucí 
 
 
Poznámka redakce: 
My se k divadlu, jeho historii, ale i současnosti 
budeme průběžně v letošním roce vracet. Máte se 
určitě na co těšit a dozvíte se hodně zajímavostí 
ze zákulisí i z chodu divadla. 

Divadlo beze slov 
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Dílenské práce se dřevem 
Chlapci z 5. D zatoužili vyzkoušet si dílenskou práci se dřevem. Proto jsme se vydali do 
profesionálních dílen, které jsou součástí moderního pavilonu dřevařských oborů na naší 
škole, abychom si vyrobili hladké kuchyňské prkénko. Velké poděkování patří rodičům 
Honzíka Kundrta za materiál a pomůcky k výrobě.                                                        Bc. Zita Nováková 

Logopedická škola 
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Etický projekt – Neverbální komunikace 
 
V úterý 30. ledna 2018 se třídy druhého stupně zapojily do etického projektu o neverbální 
komunikaci. Během dopoledního programu se žáci seznámili s možnostmi mimoslovního 
vyjadřování, zahráli si scénky beze slov a pátrali v mimických výrazech. Během celého 
programu měli žáci k dispozici průvodce v podobě pracovního listu. Projekt byl 
realizován podle etického způsobu vyučování: senzibilizace, hodnotová reflexe, nácvik ve 
třídě a reálná zkušenost. Děti odcházely se zkušeností, že mnohokrát více za nás mluví 
naše tělo, než slova!                                           Mgr. Simon Schwab  

Logopedická škola 
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Deník Anny Frankové 
 
Třída 9. C zavítala v rámci výuky dějepisu a českého jazyka do pobočky Městské knihovny 
Hradec Králové na Slezském Předměstí. Výukový program byl zaměřen na - po Bibli 
nejčtenější dílo - Deník Anny Frankové. Anna toužila být celé dětství spisovatelkou. Sen se 
jí splnil až po jejím odchodu na onen svět. Zemřela na tyfus v táboře Bergen-Belsen pár 
měsíců před koncem druhé světové války. Její tatínek Otto Frank nalezl deník, který Anna 
sepisovala po celou dobu jejich tajného úkrytu v Amsterdamu. Malá Anna Franková se 
stala společně se svojí rodinou obětí holocaustu. Deník vyšel jak v klasické knižní, tak i v 
komiksové podobě. Deváťáci se na závěr dozvěděli, jaké postavení měli Židé za války a 
jakým omezením se museli přizpůsobovat  Mgr. Simon Schwab 

Logopedická škola 
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Zimní školní družina 
 
Poprvé jsme na naší škole zorganizovali zimní družinu a klub v době ředitelského volna 
od 3. do 5. ledna 2018. A moc jsme si ty tři dny užili! Venku bohužel sníh nebyl, ale 
zasportovali jsme si vydatně ve FLY ZONE parku, kde jsme běhali, skákali, šplhali a 
balancovali. Na výpravě k soutoku jsme ušli celých 5 km.  Také jsme odpočívali. Navštívili 
jsme knihovnu Velryba, a družinu jsme proměnili v kino, nechyběl ani popcorn. V pátek 
jsme užasli nad krásou přírody v Obřím akváriu. Zejména jsme měli dostatek času hrát si 
s kamarády, s novými hračkami v družině. Vše bylo fajn i bez sněhu.                                           

Radka Černohousová  

Logopedická škola 
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Šermířská show 
 
V polovině února k nám do školy zavítala historicko-šermířská skupina Pernštejni 
z Pardubic, aby dětem přiblížila život v době středověkých Vikingů. Děti se zajímavou 
formou dozvěděly mnoho informací o způsobu života, módě, stravování a stylu boje 
mocné a silné skupiny Vikingů.  
   Vikingové byli skandinávští mořeplavci, kteří se vydávali na výpravy do Evropy mezi 
8. a 11. stoletím. Děti zároveň zjistily, že Vikingové měli mnoho pojmenování, a tak se 
můžeme setkat s pojmem Normané nebo Varjagové. Vystoupení bylo tlumočeno do 
znakované češtiny.                                                                        Mgr. Simon Schwab 

Logopedická škola 
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Podpora žáků SVP na trhu práce  
 
V rámci tohoto projektu určeného studentům a učňům dřevařských oborů truhlář a 
řezbář probíhá v naší škole řezbářský kurz, kterého se účastní žáci oboru truhlář a 
umělecký truhlář i nástavbového studia. Do této doby proběhly dva kurzy pod vedením 
mistra Romana Marka. Žáci se v těchto dvou lekcích seznámili s oborem řezbář, 
s používáním nářadí, nástrojů, materiálů a názornými ukázkami ostření dlát. 
Vyzkoušeli si také jednoduché výrobní postupy při řezbě.                                                                                                             Aleš Melichárek 

Truhláři 
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Rauty v režii našich mladých kuchařů a cukrářů 
 
Naše škola se zapojuje do veřejného života plněním různých zakázek na klíč, a to 
zajišťováním rautů a hostin k různým příležitostem, jako narozeniny, svatby, jednání a 
další akce. Naši učni pod pozorným a přísným okem Mistra odborného výcviku připravují 
výrobky studené kuchyně, hlavně obložené mísy, dále teplé pokrmy v rautové úpravě a 
sladké minidezerty, vše v moderním pojetí současné gastronomie. Zajišťujeme včetně 
úpravy prostor, aranžování a obsluhy vše na klíč. Nutno dodat, že dlouhodobě získáváme 
nejcennější kovy a přední místa na nejrůznějších soutěžích u nás i v zahraničí. Naši mladí 
cukráři – kuchaři soutěží se svými slyšícími vrstevníky a rozhodně se v oblasti 
gastronomie neztratí. Jsme na ně a jejich výkony právem velice pyšní. Pokud budete mít 
zájem, více se dozvíte na webových stránkách školy www.neslhk.com.                                                                                   
    
 
 
Poznámka, vysvětlení: 
Rauty se nejčastěji konají ve velkých sálech nebo noblesních prostorách, ale i na zahradě, 
kde většinou bývají umístěny tzv. švédské stoly, z nichž si hosté berou pokrmy dle svého 
výběru. Někdy mohou být součástí rautového pohoštění i jednoduchá teplá jídla, která 
vydávají u pultu kuchaři. Slavnostnější typ rautu, který je zahájen proslovem a přípitkem, 
se nazývá recepce. 

Ing. Helena Urbanová 

Veřejné aktivity cukrářů a kuchařů 

http://www.neslhk.com
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Karneval na téma „LES“ 

Na karneval jsme se dlouho a poctivě připravovali. V polovině února jsme se nemohli 
dočkat. Karneval proběhl v naší mateřské škole na téma „Les“. Školkou se proháněla lesní 
zvířátka, tančily lesní víly, ve větru se třepotaly listy stromů. Masky byly moc krásné a 
pestré. Nejprve se každé dítě představilo ostatním ve své masce. Následovaly tanečky, 
soutěže a hry, které si všechny děti moc užily. Na závěr dostaly všechny děti balíček 
s odměnou. Bavili jsme se výborně a karnevalového veselí jsme si všichni užili.                                          

Radka Černohousová 

MŠ 
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Logopedické pohádky od žirafy Žofky 
 
Naší mateřskou školu navštěvuje divadélko žirafy Žofky se svými logopedickými 
pohádkami. Pohádky jsou naučné a motivují děti spolupracovat při rozvíjení jejich 
komunikačních dovedností. Slyšící i neslyšící děti s nadšením pohádky sledují, komunikují 
a spolupracují s žirafou Žofkou i herečkami. Po zhlédnutí pohádky dostanou děti pracovní 
list s úkoly, které mohou vyplnit doma s rodiči. Tato hravá forma se našim dětem moc líbí 
a na svou žirafu Žofku se vždycky moc těší.                                                                                   Radka Havlová 

MŠ 
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Soutěž Kufr 
 
V polovině ledna se na internátu uskutečnila soutěž Kufr. Žáci ze základní a střední školy 
soutěžili odděleně. Z dětí ze základní školy byli vybráni čtyři kapitáni. Soutěž vyhrálo 
družstvo kapitána Dominika Dao, druhé místo obsadilo družstvo kapitánky Katky 
Havelkové, na třetím místě se umístilo družstvo pod vedením Nikoly Trejtnarové a 
čtvrté místo připadlo družstvu pod velením Petra Dolečka. Na obsazení skupin se 
podívejte na fotografiích.  
   Druhý den se soutěže zúčastnili žáci ze střední školy. Starších žáků bylo méně, proto 
utvořili jen dvě družstva. Zvítězilo družstvo kapitánky Hanky Kulhánkové, druhé místo 
obsadilo družstvo pod vedením Anety Matuškové. Složení družstev starších žáků najdete 
na fotografiích níže.                                                                                                 Marcel Hauschke 
 
Pro zájemce více na www.youtube.com/watch?v=at9b34E6bEk&feature=youtu.be 

Internát 

http://www.youtube.com/watch?v=at9b34E6bEk&feature=youtu.be
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Zimní radovánky 
 
Začátkem ledna nás venku čekalo sněhové překvapení, a tak jsme ho hned využili pro 
zorganizování akce „Zimní radovánky“. Zúčastnily se jí všechny děti ze základní školy, a 
to z obou úseků včetně dětí z obou našich Jablíček (internátní bydlení rodinného typu). 
Všichni jsme šli ven, kde byla připravena malá soutěž a po ní už děti čekala volná zábava, 
koulování, stavění sněhuláků a všemožné sněhové dovádění. Foto je důkazem toho, jak 
dobře se všichni bavili. V té době nikdo z nás netušil, že na další sníh této podivné zimy si 
musíme počkat až zase na začátek měsíce března.                                                                     Mgr. Zdeňka Dvořáková 

Volný čas 
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QR kódy 

Karetní hra o Černého Petra 

Internátní akce o Kufr 

Hokejový sen 

Zimní radovánky 

Mikulášská nadílka 



 

www.neslhk.com 

Lyžařský kurz pro žáky ZŠ 
 
Konal se ve druhé polovině března letošního roku. Žáci naší školy byli ubytováni v Malé 
Úpě v Krkonoších. Druhý den se na svah u lanovky odvážili i začátečníci.  
   Kurz se uskutečnil v Dolní Malé Úpě v chatě Sněženka. Na kurz odjelo 17 žáků a 4 učitelé 
jako  instruktoři. Účastníky přivítal nový sníh a ideální podmínky na sjezdovkách. Bylo 
krátce po jarních prázdninách a cvičné svahy i sjezdovku měli jen pro sebe. Druhý den 
pobytu bylo pro všechny nádherným zážitkem samo prostředí a ideální počasí, viz 
fotografie s kouzelnými pohledy na prosluněné Krkonoše a vrchol Sněžky. Hlavní věc: 
všechny účastníky začalo lyžování hodně bavit. Adepti kurzu se den ode dne zlepšovali a 
užívali si.            Pavel Pražák 

Lyžařský výcvik 
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