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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!

Editorial
Vážení a milí kolegové,
vážení čtenáři.
Než odkryji své tipy a nabídnu vám malou ochutnávku, dovolte mi poděkovat. Na tomto místě se
patří poděkovat všem, kteří nám věří, pomáhají a povzbuzují nás. Sluší se ujistit vás, že je mi vždy
potěšením setkávat se s vámi na stránkách tohoto časopisu. Není jednoduché vybrat z našich
četných aktivit právě ty nejdůležitější. Z mého pohledu jsou důležité všechny. Bohužel, je jich
hodně a já jsem si vědoma toho, že váš čas je cenný. Jsem velmi ráda, že hodně našich textů
spoluvytvářejí žáci, i když někdy za pomoci pedagogů. Ještě více si cením toho, že grafickou úpravu
od začátku vytváří náš student 5. ročníku SŠ, obor Reprodukční grafik pro média, který je přijat ke
studiu na vysokou školu. Gratuluji.
A co na nás v tomto čísle čeká? Přinášíme vám třeba informaci o první části připravované
metodické podpory pro učitele předmětu Český jazyk, kteří vyučují žáky se sluchovým postižením.
A pokud především vy, kolegové z oboru, chcete vědět více, nalistujte si publikaci v elektronické
podobě, kde najdete texty i s překladem do českého znakového jazyka. Nejen pro mne, ale pro
všechny mé kolegy je ctí, že odborným garantem je náš kolega Petr Vysuček a spoluautory jsou
speciální pedagogové, také naši kolegové.
Pozadu ve své důležitosti nezůstává ani realizace investičního projektu s názvem „Centrum
komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením” (CKOP). Jeho činnost ve své
podstatě již probíhá. Jedná se o první odborné pracoviště u nás, ne-lékařského charakteru, které
poskytuje individualizovanou a komplexní odbornou podporu klientům se sluchovým postižením
(tzn. neslyšícím, nedoslýchavým, ohluchlým a implantovaným) pod jednou střechou.
Málokterá událost se nám uloží v paměti tak, že si ji navždy zapamatujeme. Ještě méně je těch, o
kterých můžeme říct, že změní běh dějin. Já za takovouto událost považuji finální přípravy na
otevření nového vzdělávacího programu pro neslyšící tlumočníky naší VOŠ, a to již v roce
2019/2020. Dlouholetý sen se tak stává realitou.
Dominantní prostor tohoto čísla je věnován všem aktivitám našich dětí a žáků nejen v rámci
vzdělávání a nejrůznějších projektů, ale i v jejich volnočasových aktivitách. Chci zde vyzdvihnout
projekt APIV, který žákům umožňuje získat další dovednosti a zkušenosti, a tak si rozšířit svoje
odborné vzdělání ve všech studijních oborech v naší škole.
Nelze nezmínit naše dlouholeté partnerství mezinárodní přehlídky kuchařů a cukrářů pod názvem
„Gastro Hradec Vitana Cup“, na jeho letošní 24. ročník vás srdečně zvu.
Vážení čtenáři, zkrátka a dobře, v tomto roce na nás čeká hodně práce a budeme rádi, když
všechny naše aktivity a postupně plněná přání budete s námi sledovat. Věřím, že vám
přinejmenším zpříjemníme chvíle při čtení a potěší nás, když si i v tomto čísle najdete něco
zajímavého a nového pro sebe.
Mgr. Iva Rindová, ředitelka komplexu škol
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Dopis prémiérovi
Dobrý den pane premiére.
Rád bych navázal na názor kolegy z Brna Jiřího Pavlíka. Nejdříve mi dovolte představit se.
Jmenuji se Petr Vysuček a jsem neslyšící vedoucí programu Tlumočnictví českého
znakového jazyka na Vyšší odborné škole v Hradci Králové (Vyšší odborná škola, Střední
škola, Základní škola a Mateřská škola Hradec Králové, Štefánikova 549.) Jsem vystudovaný
speciální pedagog a profesně působím současně ve Speciálně pedagogickém centru Duháček
v Hradci Králové (www.neslhk.com). Také přes 25 let podnikám a řídím společnost Pevnost,
která se již 19 let věnuje výuce českého znakového jazyka v kurzech pro širokou
veřejnost (pracovníci státní správy, pedagogové, zdravotní sestry, studenti VŠ) a také
ve specializovaných kurzech ČZJ (www.pevnost.com).
Musím souhlasit s kolegou Jiřím, že v současně době je u nás opravdu bídná situace v
oblasti tlumočení do/z ČZJ. Souhlasím i s tím, že mnoho slyšících pedagogů, kteří pracují ve
speciálních školách pro neslyšící, neovládají dobře - na mysli mám kvalitně - český znakový
jazyk. Poznámka: Do roku 1989 byl český znakový jazyk utlačován a považován za
primitivní komunikaci. Teprve po roce 1998 byl uznán jako plnohodnotný jazyk. I proto je
v naší zemi v současné době nedostatek tlumočníků ČZJ.
Poznámka:
Na 140 až 150 neslyšících připadá 1 tlumočník. Na západě je to přesně naopak: 1 tlumočník
připadne na 4 až 5 neslyšících. Varující stav a tristní situace, která se ani 30 let po revoluci
nedočkala odpovídajícího řešení, nebo se neřešila dostatečně a nebyla problematice dána
potřebná pozornost odpovědných státních úředníků.
Ale pozor! Kolega píše, že se jedná o střední školu! Kolega vypichuje pouze střední odborné
školy, kde pedagogové „nemají povinnost“ umět dobře český znakový jazyk. V tomto
případě je potřeba, aby škola zajistila tlumočníky, a to podle školského zákona, kdy mají na
tuto činnost nárok (mluvíme o tzv. podpůrném opatření).
Tato problematika se ale netýká jenom odborných středních škol, ale i škol speciálních (SŠ,
ZŠ, MŠ), kde se učí děti s vadami sluchu (v republice jich máme 14, z toho ministerské jsou
4). Nejedná se přitom pouze o problém v nedostatku tlumočníků ČZJ , ale o problém celého
vzdělávacího systému dětí se sluchovým handicapem (prelingválně neslyšící, ohluchlí,
nedoslýchaví a implantovaní).
Vážený pane premiére,
je skvělé, že jste ochoten zajet do Brna a navštívit školu pro sluchově postižené a na místě se
blíže seznámit s tímto problémem. Nerad zde píši o tom, že v celé naší zemi je vzdělávání
pro sluchově postižené politování hodné až nekvalitní. Svá slova si mohu dovolit i proto, že
jako externí inspektor ČŠI vidím neustálé nedostatky na všech školách, kde jsem se zúčastnil
inspekce. Vidím nekvalitní výuku dětí se sluchovým handicapem (prelingválně neslyšící,
nedoslýchaví, ohluchlí, implantovaní) a nekvalitní tlumočení. Nejde pouze o množství
tlumočníků, ale hlavně o jejich kvalitu, kterou může zajistit pouze jejich kvalitní vzdělání.
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Dopis premiérovi

Program tlumočník českého znakového jazyka a propojení VOŠ s Univerzitou Hradec
Králové
Tuto situaci jsme jako první v zemi začali řešit právě u nás v Hradci Králové. Před třemi
lety jsme získali akreditaci pro obor tlumočník českého znakového jazyka na vyšší odborné
škole. Vzdělávací program pro výuku tlumočníků nám vytvořil americký odborník Tim
Curry, specialista na výuku lidí neslyšících, který je v současné době jediným
kvalifikovaným odborníkem na výuku znakových jazyků v naší zemi a působí právě na
VOŠ při naší škole Štefánikova v HK. Letos od nás odejdou PRVNÍ ABSOLVENTI oboru
tlumočník znakového jazyka. Jsem velmi rád, že v současné době ředitelka komplexu škol
vyjednává spolupráci s UHK s cílem propojit VOŠ s Univerzitou Hradec Králové. Jde
především o to vychovat dostatek kvalitních a profesně zdatných tlumočníků, aby se
zlepšila situace v oblasti vzdělávání dětí neslyšících na jednotlivých stupních všech škol u
nás. Prosím, podívejte se i na odkaz na FB zde.
Jako vlivný zástupce celé komunity neslyšících a dlouholetý prezident organizace ASNEP
jsem velmi rád, že se podařilo nejen otevřít VOŠ, ale následně ji propojit s akademickým
vzděláváním na UHK. Také jsem velmi rád, že naši školu před rokem, při vaší společné
vládní návštěvě kraje Královéhradeckého, navštívil naši školu za doprovodu Vaší bývalé
kolegyně a poslankyně PS za náš kraj Mgr. Martiny Berdychové, současné náměstkyně
hejtmana KHK pro oblast školství, kultury a sportu také současný ministr školství.
Program, vzdělávání a metodiku výuky dlouhodobě sleduje a podporuje i současný
náměstek ministra školství Mgr. Jaroslav Fidrmuc.
Pane premiére,
dovolte, abych Vás touto cestou pozval i k nám do školy, která je v rámci evropského
kontextu hodnocena mezi prvními pěti v Evropě. Jsem přesvědčen, že může jako jediná
v naší zemi nabídnout nejen kvalitní tým speciálně vyškolených pedagogů, ale především
metodiku vzdělávání, kterou nedisponuje žádná speciální škola v naší zemi. Vycházím z
toho, že člověk musí na vlastní oči vidět a seznámit se s výukou, aby mohl posoudit situaci
a rozhodnout ve prospěch věci samé. Důvěřuji Vašemu úsudku.
Vážený pane premiére,
z výše uvedeného si Vás dovoluji zároveň požádat o podporu rozvoje mnou krátce
nastíněného programu Tlumočnictví českého znakového jazyka na naší VOŠ: více najdete
ZDE.
Čím více vychováme kvalitních tlumočníků, tím lepší bude výuka na všech vzdělávacích
stupních a umožníme i lepší život všem neslyšícím v naší zemi. Navíc: můžete jednou
provždy pomoci komplexně vyřešit i otázku vzdělávání neslyšících dětí u nás, a to i
v inkluzi.
Pane premiére,
děkuji za Váš čas i zájem věnovat se desetiletí neřešenému a složitému problému kvalitního
vzdělávání pro minoritní skupinu, kterou tvoří lidé neslyšící. Je třeba mít přitom na
paměti, že neslyšících v naší zemi je cca na půl milionu, což je cca desetina všech obyvatel
země.
Nám všem přeji pěkný den!

Mgr. Petr Vysuček v. r.
speciální neslyšící pedagog, vedoucí
VOŠ, programu Tlumočnictví českého
znakového jazyka

Odkaz a sledovanost na FB ZDE
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Rozhlas
Vnitřní světla zapnuta
Rozhlasová kompozice
Rozhlasový dokument vznikal několik měsíců a věnuje se vzdělávání a využití volného
času dětí a studentů se zrakovým a sluchovým postižením. Autoři se pokusili maximálně
dodržet anonymitu dětí, studentů i pedagogů, a to vzhledem ke společenským dopadům,
ale především z hlediska udržení rodinné pohody díky natáčení různých situací, příběhů
a názorů. Dá se říci, že 50 minutový pořad osciluje mezi dokumentem, reportáží a
zvukovou kompozicí.
Výuka, vzdělávání neslyšících dětí
Mnozí pedagogové vzdělávající děti s oběma tyto hendikepy mají nebo měli doma dítě
nevidomé nebo neslyšící nebo s kombinovanou vadou nevidění i neslyšení a rozhodli se jít
cestou speciální pedagogiky, aby život jejich dětí byl stejně plnohodnotný, jako mají stejně
staré slyšící děti. V obou případech záleží na kvalitní metodice výuky, která je zatím
nedostatečná, dokonce chybějící pokud mluvíme o oblasti neslyšení. Zmíněn je také
význam odborných speciálních pedagogických center, která dávají doporučení, zda dítě
neslyšící nebo špatně slyšící má docházet do školy speciální, nebo jestli zvládne inkluzi či
integraci a může navštěvovat běžnou školu.
Vždycky by mělo platit: Vzdělání neslyšících dětí má mít srovnatelnou úroveň s dětmi
slyšícími, i když se učí v českém znakovém jazyce. Současně se trénuje produkce
českého jazyka v psaném i mluveném projevu. Metodika vzdělávání je u neslyšících
dětí bilingvální, a tuto jako jedinou v naší zemi zajišťuje škola Štefánikova
(z celkového počtu 14 speciálních škol nesoucích ve svém přízvisku škola pro děti
s vadami sluchu).

Dramatická výchova
Velmi zajímavá pasáž je v dokumentu věnována dramatické výchově a divadlu
(pantomimě), ve kterém se neslyšící děti nadané pohybově a s uměleckým cítěním mohou
realizovat jako jejich slyšící vrstevníci v běžné škole při výuce hudební výchovy. Statistiky
říkají, že slova zaujímají v komunikaci jen deset procent, třicet procent jakým způsobem se
vše řekne a šedesát procent patří řeči těla. Řeči těla je v dramatické výchově neslyšících
dětí věnována největší pozornost.
První část tohoto dokumentu, který byl pořízen pro rozhlasovou stanici Vltava, je věnován
problematice nevidění. Od cca 30 minuty celkové stopáže dokumentu si lze poslechnout
stanoviska, postoje a zkušenosti spojené s hendikepem neslyšení.
autoři: Jára Tarnovski a Lukáš Jiřička
Více Zde
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Televizní klub neslyšících
Téma: Vzdělávání dětí
Tento díl se zaměřil na integraci a inkluzi, čili především vzdělávání sluchově
postižených dětí v běžném vzdělávacím proudu
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
vysvětlil Mgr. Petr Vysuček, náš speciální pedagog a pracovník Centra rané péče Duháček.
Ranou péči, kterou centrum nabízí, přiblížili vedoucí centra Mgr. Martina Šmídová,
neslyšící speciální pedagog Mgr. Radek Červinka, Mgr. Tereza Javorková a speciální
logopedka Mgr. Pavla Pražáková. Svůj názor a zkušenosti s inkluzí uvedl i zástupce
ředitelky SŠ v Radlicích 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 ní podílel,
odpovídala zástupkyně ministerstva 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.D. a MUDr. Jakub Dršata Ph.D. z ORL FNHK. Moderují Marie Mašláňová a
Milan Fritz.
Natáčení proběhlo v únoru letošního roku.
redakce

Více ZDE.
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Spolupráce naší školy s NÚV

Elektronická publikace, část I.

Skvělá spolupráce našich speciálních pedagogů a předání zkušeností metodiky výuky
leta poctivě budované a realizované na naší škole

Publikace vznikla na základě odborné spolupráce Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV)
a Asociace neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel (ASNEP) včetně speciálních pedagogů
naší školy.

Vedení školy je velmi hrdé, že tým pracovníků a spolupracovníků NÚV sestavil a odborné
práce na publikaci garantoval náš neslyšící speciální pedagog Mgr. Petr Vysuček, zároveň
vedoucí VOŠ naší školy, programu Tlumočník českého znakového jazyka. Publikace byla
zveřejněna v listopadu loňského roku na webových stránkách NÚV (odkaz najdete níže).

Jedná se o první část připravované metodické podpory pro učitele předmětu Český jazyk,
kteří vyučují žáky se sluchovým postižením. Všechny texty publikace jsou v elektronické
části opatřeny překladem do českého znakového jazyka. Jedná se o průlom ve vzdělávání
žáků se sluchovým postižením, které mohou mít různé komunikační potřeby a preference.
redakce

Více najdete, dočtete se a s obsahem první části publikace se seznámíte ZDE.
Zároveň na příslušném audiovideu si můžete poslechnout vyjádření Mgr. Petra Vysučka
v českém znakovém jazyce.
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Projekt APIV
Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem

Projekt nabídl možnost vytvoření referenčního rámce pro český znakový
jazyk
Konference proběhla v měsíci lednu letošního roku a naše škola byla zastoupena dvěma
diskutujícími, kteří se svými příspěvky vystoupili v plénu v odpolední sekci.
Projekt APIV nabídl školám pro děti s vadami sluchu možnost vytvoření referenčního
rámce pro český znakový jazyk. Konkrétně se jedná o vypracovávání jazykových sylabů,
směrnic pro vývoj kurikul, zkoušek a učebnic. V popisech by mělo být uvedeno, co se
musejí studenti naučit, aby užívali jazyk ke komunikaci a jaké znalosti i dovednosti musejí
rozvíjet, aby byli schopni v tomto jazyce účinně jednat.
Cílem projektu je podpořit zavádění a realizaci společného vzdělávání a zajistit efektivní
implementaci určených úkolů Akčního plánu inkluzivního vzdělávání. Projekt obsahuje a
sleduje 7 klíčových aktivit a jednotlivé dílčí cíle, mezi které se na 4 místo řadí i referenční
rámec pro český znakový jazyk pro úroveň A1 – B 2.
Konferenci a její program zahájil nám. ministra Mgr. Jaroslav Fidrmuc, který přítomné
seznámil s Implementací Akčního plánu inkluzivního vzdělávání – metodická podpora.
Zajímavě k plénu pohovořila Mgr. Renata Votavová, která se zaměřila především na úpravu
RVP ZV (www.rvp.cz) iniciovanou novelou školského zákona č. 82/2016 Sb. Vyzdvihla
přitom skvělou spolupráci s pedagogy a vedením naší školy, se kterými spolupracuje
v rámci sekce společného vzdělávání, především na materiálech a metodických podkladech
pro učitele českého jazyka žáků se sluchovým postižením. Doktorka Jana Zapletalová ve
svém příspěvku zohlednila výzkumy, statistiku a informace shrnuté v grafech spojených
s procesem inkluzivního vzdělávání. Za naši školu vystoupil se svým příspěvkem Mgr. Petr
Vysuček, vedoucí VOŠ a Mgr. Martina Šmídová, vedoucí CKOP a Centra Duháček.
Mgr. Hana Marie Kunešová
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Nový vzdělávací program na VOŠ
Neslyšící tlumočníci se dočkali
S velikou radostí oznamujeme přípravy na otevření nového vzdělávacího programu
v roce 2019/2020.
VOŠ při škole pro neslyšící Štefánikova v Hradci Králové už třetím rokem vzdělává slyšící
tlumočníky znakového jazyka. Ve školním roce 2019/2020 připravujeme nově otevření
programu pro neslyšící tlumočníky.
Kde je třeba neslyšícího tlumočníka
Neslyšící tlumočník může být potřeba při tlumočení například u psychologa, psychiatra, ve
věznicích, u notáře nebo u soudu. V mnoha situacích je pro slyšícího tlumočníka nesmírně
náročné až nemožné kvalitně tlumočit. Je to například v okamžiku, kdy je neslyšícím
klientem cizinec neovládající český znakový jazyk (ČZJ). Neslyšící klient také může mít
nízkou úroveň jazyka (neslyšící neměl přístup k jazyku v dětství, a tak nemá plně osvojený
žádný jazyk) nebo nízkou úroveň rozumových schopností.
Jak probíhá tlumočení
Slyšící tlumočník tlumočí mezi mluveným českým jazykem a českým znakovým jazykem
pro neslyšícího tlumočníka, který český znakový jazyk upravuje přímo „na míru“ pro typ
neslyšícího klienta. Neslyšící tlumočník je tak mnohem lépe schopen porozumět projevu
specifického neslyšícího klienta a jeho projev převádí do ČZJ pro svého slyšícího kolegu,
který zpětně tlumočí do mluveného jazyka.
Využití a působení neslyšícího tlumočníka
Jedná se třeba o překlady z psaného českého jazyka do českého znakového jazyka. Při
profesionálních překladech obsahů na webových stránkách vládních, neziskových i
soukromých institucí je osobou, která konečný překlad provede, vždy neslyšící překladatel.
Ten v první fázi spolupracuje se slyšícím tlumočníkem na porozumění významu českého
textu a následně text převádí do ČZJ. Zároveň je figurantem, který překlad naznakuje na
videozáznam. Spolupráce probíhá i v médiích jako v případě Zpráv v českém znakovém
jazyce (vysílají se každý den v České televizi). Neslyšící tlumočník se využívá i na
odborných konferencích. Proces tlumočení zde probíhá stejně jako u individuálních
specifických klientů. Jeho projev je pro neslyšící klienty vždy srozumitelnější (jedná se o
jeho mateřský jazyk) než projev slyšícího tlumočníka v ČZJ.
Více informací o VOŠ a obou vzdělávacích programech najdete na www.neslhk.com.
Mgr. Petr Vysuček, vedoucí programu
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CKOP

Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením
(CKOP)
První odborné pracoviště (ne-lékařského typu) u nás
Tímto textem navazuji na předešlou zprávu o záměru vybudovat CKOP jako první odborné
pracoviště v naší zemi. Jsem velmi ráda, že jsme se opět po několika měsících intenzivní
práce, vyjednávání a tvorby obsahu centra, že dnes mohu pozitivně navázat a seznámit vás
s dalšími kroky.
Činnost CKOP již probíhá a v současné době se řeší projekt na přístavbu budovy, který
nabídne a poskytne zázemí, tj. zvýší jeho uživatelskou kvalitu jak pro odborné pracovníky,
tak i pro společné klienty samotného centra a kliniky Otorinolaryngologie Fakultní
nemocnice Hradec Králové. Přístavba tohoto pracoviště v našem areálu vytvoří nové
moderní bezbariérové pracoviště, které bude nejen odborné, ale příjemné a vstřícné.
Pracoviště, které vzniklo při naší škole, již delší čas poskytuje individualizovanou a
komplexní odbornou podporu klientům, kteří jsou prelingválně neslyšící, nedoslýchaví,
ohluchlí, s kochleárním imlanrátem – KI, a to pod jednou střechou. Mluvíme o podpoře
multioborové, tj. speciálně pedagogické, psychologické, surdopedické, logopedické,
rehabilitační, sociálně právní a popř. i lékařské a proteticky orientované (foniatrie,
audiologie, kompenzační pomůcky). Spolupráce s FNHK by spočívala ve využití odborného
pracoviště CKOP (zařízené pracovny) pro individuální práci s klienty a pro odborné
multioborové konzultace a multioborová spolupráce při poskytování komplexní podpory
dětem po KI - spádové CKOP pod jednou střechou.
Krátce si vás dovolím seznámit se složením centra, s jeho pracovišti včetně krátké
charakteristiky jednotlivých služeb.
Složení týmu CKOP, který řídí Mgr. Martina Šmídová, MA, PsyS
- psycholog a speciální pedagog, který má dlouholeté zkušenosti z oblasti rané péče
v zahraničí a je jediným psychologem v ČR s odborným vzděláním zaměřeným na osoby SP
- logopedi a surdopedi se specializací a praxí s klienty se sluchovým a komunikačním
handicapem
- neslyšící speciální pedagogové - komunikační specialisté
- sociální pracovník
- tlumočník ČZJ
- další přizvaní odborníci dle potřeby klientů (např. ergoterapeuti, fyzioterapeuti)
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CKOP
Pracoviště CKOP jsou:
Raná péče (klienti ve věku 0 - 7 let, slyšící a neslyšící rodiče a členové širší rodiny),
sociální služba, která je poskytována v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., v platném
znění.
Speciálně pedagogické centrum (klienti ve věku 3 až do ukončení vzdělávání,
slyšící a neslyšící zákonní zástupci, členové širší rodiny, neslyšící rodiče se
slyšícími dětmi, tj. 25+),
školské poradenské pracoviště, které poskytuje služby dle vyhlášky č. 72/20005 Sb.,
v platném znění.
Centrum metodické podpory pro školy v hlavním vzdělávacím proudu HVP (klienti
SPC, pedagogové škol)
pravidelná odborná metodická podpora tzv. inkluzivním školám, ve kterých se
vzdělávají klienti (děti, žáci, studenti) se sluchovým handicapem. Do škol umístěných
v KHK regionu a do dalších regionů vyjíždějí pracovníci několikrát v průběhu
školního roku.
Mgr. Iva Rindová
ředitelka komplexu škol

Facebook: www.facebook.com/centrumduhacek/
Webové stránky: web: www.centrumduhacek.cz nebo www.spcduhacek.cz
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Mezinárodní projekt

Projekt s názvem „The Power of Creativity“
Týden plný aktivit a výuka mezinárodního znakového systému
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 hodně 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
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Poradce ředitelky

Poradce ředitelky Mateřské školy
Aktuální informace a praktické rady pro řízení mateřské školy, ročník VIII, číslo 6,
únor 2019
Ačkoli na základních školách fungují asistenti pedagoga už poměrně dlouho jako zavedené
opatření pro podporu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, v mateřských školách se
začali častěji objevovat až po zavedení novely školského zákona v roce 2016. Jde o téma
stále diskutované, jež prochází postupným vývojem s novelizacemi vyhlášky. V tomto
článku se podělíme o zkušenosti pracovníků Centra komplexní odborné podpory pro
klienty se sluchovým postižením Duháček.
Mgr. Martina Šmídová, MA, PSYS a Mgr. Pavla Pražáková

KONTAKTY:
E-mail: info@spcduhacek.cz
Telefon: +420 495 267 734
Mobil: +420 606 716 320
Web: http://spcduhacek.cz/
www.facebook.com/
centrumduhacek/
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GASTRO HRADEC—POZVÁNKA

24. ročník Gastro Hradec Vitana Cup 2019
Je nám ctí, že jsme již 15. rokem partnerem této kulinářské show.
Letošní novinka: 4. ročník akce Chuť Itálie 2019
Mezinárodní přehlídku kuchařů a cukrářů pořádá Asociace kuchařů a cukrářů České
republiky, pobočka východní Čechy od 28. března v Kongresovém centru ALDIS v Hradci
Králové.
Gastro Hradec je soutěž, která je již 24 let mezinárodním svátkem kuchařů, cukrářů a všech
milovníků moderní i tradiční gastronomie. 14. rokem je udělován titul Mistr ČR kuchař a
cukrář.

Samotná soutěž je pro návštěvníky otevřená od 9.30 - do 18.00 hod.
Velký sál se soutěžními exponáty je otevřen od 10.30 - do 16.30 hod.
Pojďte s námi prožít zajímavý den s bohatým programem. Uvidíte výstavní exponáty od
více jak 200 soutěžících v mnoha kategoriích, nebude chybět expozice dle historických
receptur od Staré gardy, vaše chuť opětovně rozhodne o vítězné svíčkové omáčce v soutěži
Chuť Česka, před vašimi zraky se odehraje divácky velmi atraktivní výroba Carvingu
v časovém limitu. Ani letos nebudou chybět soutěže pro širokou veřejnost, které jsou
zadané podle velikonočních tradic.
Juniorský národní tým AKC ČR
Tento tým je jednou z novinek letošního ročníku Gastro Hradec. Členové týmu v průběhu
pěti hodin odprezentují ukázku jedné z olympijských disciplín a to:
IKA BUFET pro 12 osob s prezentační tabulí.
4. ročník akce Chuť Itálie 2019
Toto je druhá novinka, která navazuje na předcházející ročníky, které uspořádala hradecká
Agentura Butterfly v Českém Krumlově, Praze, Brně a Hradci Králové.
Cílem gastronomického projektu je představit návštěvníkům malou ochutnávku Itálie.
Akce je zaměřena na věhlasnou italskou gastronomii v podobě ochutnávek italského menu,
delikates, vína a kávy. V rámci doprovodného programu se budou konat workshopy,
cooking show, prezentace sommelierů a baristů. Vše bude tlumočeno z italštiny do češtiny.

Přijďte se pobavit, podpořit nás, těšíme se na vás!
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redakce

Maturitní ples a šerpování letošních maturantů
Maturitní ples se vydařil
Zaplněné sály Adalbertina v Hradci Králové patřily v sobotu 8. února maturantům
několika oborů školy Štefánikova v Hradci Králové. Letošní „maturiťák“ se opravdu
vydařil. Kdo přišel, nelitoval, protože se dobře bavil. Nástup maturantů se uskutečnil ve
slavnostní atmosféře, kterou umocnila živá kapela PaedDr. Václava Jandla. Všechny
přítomné dostala krátká originální taneční show maturantů pod režijním dohledem
umělecké vedoucí divadla Beze slov paní Evy Kuršové. Všichni přihlížející fandili do rytmu
a v sále panovala báječná atmosféra.
Vrcholem každého maturitního plesu je netrpělivě všemi očekávané šerpování maturantů.
Slavnostní chvíli si užilo celkem jedenáct maturantů, a to pět maturantů z oboru
Reprodukční grafik pro média, dvě maturantky z oboru Předškolní a mimoškolní
pedagogika a čtyři maturanti z oboru Nábytkářská a dřevařská výroba. Doprovodili
je třídní učitelé PaeDr. Markéta Baraňáková, třídní 5. V, 5. G a Ing. Vladimír Raška, třídní
učitel 3. NT.
Plesem provázeli dva neslyšící moderátoři a v programu za velkého veselí a smíchu
nechyběl tančící pes s paničkou. Po 22. hodině všechny přítomné nadchlo vystoupení
taneční (pantomimické) dvojice Bovkunová a Zudorová s vystoupením „Otevřete svou
mysl“. Na závěr plesu čekalo na přítomné půlnoční překvapení: žonglování se světly.
Tradičně bohatá tombola i hezké hlavní ceny od desítky sponzorů potěšily výherce a
dokreslily celkovou spokojenost všech účastníků. Nutno poděkovat i rodičům a dětem,
kteří se postarali o drobné občerstvení a učitelce Dagmar Kuhnové, která se společně se
žáky a pedagogy postarala o zhotovení květinové výzdoby. Děkujeme i všem
organizátorům pod vedením vedoucí úseku Mgr. Jaromíry Novákové za perfektní práci.
Těšíme se opět za rok!
Celý ples ve fotografii zaznamenala profesionální fotografka z Ostravy Pavla Coufalová.
Letošní jubilejní maturitní ples je za námi, ale maturity jsou teprve před námi!

Milí maturanti, přejeme vám hodně úspěchů a zdaru!
Zuzana Körblerová, Vladimír Raška
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Maturitní ples a šerpování letošních maturantů
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Nahlédnutí do chodu školy

Leťs sign about it
(Film francouzského režiséra Thomase Labourasse.)
V roce 2015 se tehdejšímu prezidentovi ASNEP Petru Vysučkovi ozval mladý francouzský
režisér Thomas Labourasse, který toho času právě pobýval na studijním pobytu v ČR.
Jednalo se o stáž, kterou absolvoval na FAMU v Praze. Měl za úkol vytvořit zajímavý
dokument pro filmový festival, kde žije, a to je ve Francii. Režiséra nejvíce zajímal život
neslyšících a hlavně vzdělávání neslyšících v ČR. Zaujala ho výuka a vybavení školy
Štefánikovy, metodika výuky, péče o děti s těžkými a kombinovanými vadami sluchu a
nabídl nám možnost natočit DVD. A tak po měsících jednání a výměny jednotlivých bodů
finálního scénáře, se nakonec rozhodl natočit pro srovnání výuku a život ve škole
v Radlicích a v naší škole v Hradci Králové, přidal i bydlení dětí v jedinečném bydlení
Jablíčko I. a II.
Přál si natočit i debatu (rozhovor) mezi neslyšícími. Celkem jsme zvolili 4 neslyšící:
Mgr. Marie Basovníková, Mgr. David Jorda, Mgr. Jaroslav Milich a Mgr. Petr Vysuček. Velmi
ho zaujalo rodinné bydlení Jablíčko a jeho poslání a vliv na budoucí život neslyšících dětí.
Jedná se o jediné bydlení tohoto typu v naší zemi.
Dokument nabídne 40 minut zajímavé podívané, povídání o životě a vzdělávání neslyšících
dětí a my vám ho touto cestou vřele doporučujeme. Sledujte ho.
red

Celý film můžete sledovat ZDE.
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SPC Duháček
Setkání CODA
Druhý sobotní listopadový víkend pořádalo SPC Duháček ve spolupráci se spolkem „CODA
ČR - slyšící potomci neslyšících rodičů“ celodenní akci pro neslyšící rodiče a jejich slyšící
dětí. Akce se pořádala ve VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ v Hradci Králové a účastnilo se jí 50 dospělých
(max. kapacita) s 25 dětmi. Šest členů spolku CODA ČR vyprávělo vlastní zkušenosti ze
svého dětství i dospělosti, tak aby se neslyšící rodiče mohli inspirovat při výchově svých
vlastních slyšících dětí. Celý den byl věnován besedě k tomuto tématu nejen s neslyšícími
rodiči, ale i s jejich staršími slyšícími dětmi. Děkujeme členům CODA ČR, dobrovolníkům a
studentům VOŠ, kteří perfektně ohlídali děti a připravili pro ně bohatý program. Akce na
toto téma byla svým rozsahem doposud největší v historii ČR a proběhla skvěle. Děkujeme
nejen vedení školy, ale všem, kteří s akcí pomáhali.
Karel Redlich, předseda CODA ČR, Petr Vysuček
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Divadlo BEZE SLOV

Vystoupení Divadla BEZE SLOV v roce 20. výročí své existence
Záštitu představení poskytla náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje pro
oblast školství, kultury a sportu Mgr. Martina Berdychová.
Začátkem prosince se v divadle DRAK v Hradci Králové dopoledne dětským posluchačům i
veřejnosti v odpoledních hodinách představilo opět 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 jakousi 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, respektujeme přirozený/
mateřský jazyk všech našich žáků a rozvíjíme 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.
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Divadlo BEZE SLOV

Program
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.

A jak se divadlo připravuje na třetí desítku svého působení v umělecké branži
v prvním pololetí tohoto roku?
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
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Rozhovor (Čerpáno: Hradecká drbna, Jan Hořejš, 26. října 2018)

Umělecká vedoucí Eva Kuršová
Spoluzakladatelka divadla, režisérka a choreografka se neslyšícím dětem věnuje více
než třicet let.
Mohli bychom jmenovat řadu akcí, na kterých nechybělo Divadlo Beze slov za 20 let své
existence. Toto vše je zásluha umělecké vedoucí Evy Kuršové, která stála nejen u zrodu
divadla, ale celých 30 let se učí vnímat potřeby a projevy neslyšících a pracuje s pohybově
talentovanými neslyšícími dětmi, které dovedla k mnoha úspěchům na prknech, která
znamenají svět. Mluvíme o pohybovém divadle, které je zřízeno při škole VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ
Štefánikova v Hradci Králové a vzdělává děti se sluchovým handicapem. Jak říká umělecká
vedoucí: „Snažíme se hlavně „mluvit“ a vyjadřovat se pomocí řečí těla.“

Za všechny akce lze jmenovat například Divadlo evropských regionů, všesokolský slet,
Otevřeno Kolín nebo Jičín-město pohádky. Herecký projev za doprovodu světových
evergreenů a skvělé hudby dokáže hodně slyšících diváků dojmout. Diváci reagují velice
pozitivně a nejednou se stává, že přijde divák, zamáčkne slzu se slovy: „No, zase jste mne
rozplakali.“ Neslyšící malí umělci si dokážou sáhnout až do morku kostí a cit pomocí
pohybu na divadle umí dokonale předat pozornému a vnímavému divákovi. Paní Eva říká:
„Divák se často v našich etudách najde a začne přemýšlet o vzájemném chování
jedinců, lidí ve společnosti. Pantomimické divadlo má fantastickou moc: za dvě
minuty se dá říct více než za dvě hodiny.“

Celý článek najdete zde.

krátký výstup ze zveřejněného rozhovoru připravila redakce
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SPC centrum DUHÁČEK

Prosincové setkání
Být rodičem dítěte s hendikepem sluchu není vždy pohodová jízda.
Na závěr roku jsme se s některými rodiči a jejich dětmi sešly u nás v Centru, abychom
v pohodové atmosféře ukončily rok 2018. program se nesl v duchu přátelského setkání a
rozjímání, sdílení poznatků, které uběhlý rok přinesl. Ano, být rodičem dítěte se sluchovým
handicapem není vždy tzv. „pohodová jízda“, ale i tato jízda složitými zatáčkami a
překvapivými výmoly může být chvílemi i veselá a mít krásnou vyhlídku.
O děti bylo po všech stránkách postaráno, většinu z nich měli v péči zkušení pedagogové
a o zbytek se ještě staraly jejich maminky. Těšíme se opět se všemi na viděnou v letošním
roce.
tým Centra Duháček
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Učiliště: obor kuchař

Aldis Hradec Králové

Odborná stáž
Od měsíce listopadu se naši žáci opakovaně účastní stáží v kongresovém centru Aldis
v Hradci Králové. Vyzkoušeli si již přípravu polévek, příloh, moučníků a ze studené
kuchyně přípravu obložených chlebíčků a salátů. Důležitý byl i nácvik servisu pokrmů
odbytového střediska, spolupráce se servírkami a číšníky. Obstáli na výbornou.
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Učiliště: obor truhlář a řezbář

Exkurze žáků truhlářských oborů
Návštěva výstavy Ligna Bohemia v Lysé nad Labem
V polovině měsíce února se nám po třech letech podařilo opět vyjet na výstavu Ligna
Bohemia do Lysé nad Labem. Je zaměřena na stavební obory a pro nás zajímavější
truhlářskou techniku a materiály.

Od firmy FELDER vyrábějící truhlářské obráběcí stroje jsme dostali volné vstupenky a na
výstavě se nám dostalo i kvalifikovaného výkladu a ukázky novinek našeho oboru. Krom
jiného se nám vydařilo i počasí, bylo krásně slunečno, a tak jsme si celou akci parádně užili
a dozvěděli se hodně zajímavého z našeho budoucího oboru.
Vladimír Raška a žáci SOU
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Učiliště: obor truhlář a řezbář

Projekt „Podpora žáků SVP na trhu práce“
V rámci tohoto projektu dřevařských oborů truhlář a řezbář pokračoval v naší škole
řezbářský kurz, kterého se účastnili žáci oboru truhlář, umělecký truhlář a nástavbového
studia. Kurzy nadále probíhaly pod vedením mistra Romana Marka.
Žáci v následujících lekcích pokračovali ve výrobních postupech prostorové řezby
zakončené jednoduchým výrobkem a na zhotovené intarzii si vyzkoušeli techniku starých
mistrů při povrchové úpravě.
Aleš Melichárek

www.neslhk.com

Učiliště: obor cukrář
Zakázková výroba
Naší žáci oboru Cukrář připravují na přání zákazníků dorty k různým příležitostem.
Malé ukázky:
Narozeninový dort s lehkým mascarpone krémem. Potažený marcipánem a ozdobený
marcipánovými
Dětský 3 D dort, kočička - potažený marcipánem. Náplně jsou různé podle přání dětí.
Svatební dorty. Jedná se o svatební dort pro ženicha a nevěstu a poděkování
maminkám. Dort a ozdoby jsou z marcipánu. Krémy v dortech byly dle přání různé
(jahodový, malinový, ořechový, karamelový, čokoládový.
Ovocný dort patrový. Náplň tvořila stracciatela krém, dort byl obložený plátky
zdobené čokolády a ovocem potřeným želé.
Stanislava Vágnerová
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Učiliště: obor cukrář

CUKROVAR v Českém Meziříčí
Začátkem listopadu 2018 žáci oborů kuchař a cukrář zamířili na exkurzi do cukrovaru
v Českém Meziříčí. Zdejší cukrovar byl založen v roce 1871 a je druhý největší v České
republice. Zpracovává cukrovou řepu na řepný cukr a z odpadu vyrábí lisované pelety,
které jsou žádaným krmivem pro hospodářská zvířata. V cukrovaru jsme se seznámili
nejen s postupem výroby cukru, ale také jsme si prohlédli tepelnou elektrárnu, která je
součástí cukrovaru. Exkurze byla velice zajímavá a našim průvodcům z řad zaměstnanců
cukrovaru patří velké poděkování.
Mgr. Marie Čížková

www.neslhk.com

Učiliště: obor kuchař

Exurze do výrobny TRITON
Motto: „Denně čerstvá výroba bez přidané chemické konzervace.“
Filosofie:
„Profesionální zpracování, ale chuť jako od maminky.“
Lahůdkářská a cukrářská výrobna se zaměřuje především na zakázkovou výrobu
obložených chlebíčků, salátů, aspikových výrobků a obložených mís. V oblasti cukrářství
připravují dorty dle přání zákazníka, zákusky, minizákusky a svatební koláčky. Společnost
byla založena roku 1994 a úspěšně funguje dodnes zejména díky profesionálnímu
zpracování kvalitních surovin a chuti domácích výrobků.
Exkurzi naši budoucí kuchaři a cukráři absolvovali koncem měsíce října loňského roku
a poznali chod výrobny rodinného typu. Všichni zaměstnanci nám ochotně zodpověděli
všechny otázky a ukázali jak strojové vybavení, tak ruční práci a výrobky. Po exkurzi
a ochutnání zákusků jsme dali plně za pravdu mottu a filosofii zaměstnanců této výrobny.
Mgr. Marie Čížková
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Učiliště: Kurz studené kuchyně

Ryby v moderní úpravě
Rybí huspenina
Koncem ledna letošního roku žáci učiliště absolvovali kurz studené kuchyně zaměřený na
přípravu pokrmů z ryb v moderní úpravě. Vyzkoušeli si seviche, různé huspeniny, sulc a
aspik. Tentokrát jsme v kurzu využili maso pstruha a okouna, krevety a mušle, které jsme
zpracovali do různých pokrmů. Jelikož právě probíhalo období masopustu, vyzkoušeli
jsme si i tradiční masopustní pochoutky, a to i ve variaci s rybami, jako je neobvyklá, ale
velmi chutná a na západě oblíbená rybí huspenina. Výsledky velmi zdařilé práce žáků
jsme prezentovali na výstavě, kterou jsme uspořádali pro celou školu a sklidili jsme
zasloužené pochvaly a uznání.
Mgr. Marie Čížková
Co jsou seviche (ceviche)
Jedná se o pokrm z ryb oblíbený v přímořských oblastech latinské Ameriky. Připravuje se
ze syrového rybího masa, které se nakrájí na malé kousky a marinuje několik hodin v
citronové nebo limetové šťávě, poté se smíchá s nakrájenou cibulí, chilli papričkami a
dalšími ingrediencemi. My jsme připravili sevich z okouna, rukolový olej.

Dále jsme připravili k ochutnání pokrmy:
VEPŘOVÝ SULC S CHLEBOVÝMI HRANOLKY
RYBÍ HUSPENINA
VAJEČNÁ TLAČENKA S ANČOVIČKOVOU MAJONÉZOU
PSTRUH NAKYSELO A KYSELÁ ZELENINA
PSTRUH NAKYSELO S FENYKLOVÝM SALÁTEM
ŠUNKOVÉ KOLENO V ASPIKU S KŘENEM
RYBÍ HUSPENINA S KYSELOU ZELENINOU
POMALU VAŘENÉ HOVĚZÍ, OLIO MAJONÉZA, SALÁTEK
TLAČENKA SE SALÁTKEM A KRUTONKY
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Divadlo Beze slov: Vánoční jarmark

Vánoční jarmark se konal pod záštitou hejtmana KHK
Uskutečnil se začátkem prosince před budovou Královéhradeckého kraje. Záštitu
jarmarku udělil hejtman kraje PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Náměstí se proměnilo v malé, živé
barevné tržiště s výrobky lidové tvorby a uměleckých řemesel a s příjemnou nabídkou
stylového občerstvení. V tyto dny mrazivé počasí, které sevřelo celé Česko, zalézalo pod
kabáty a vhod přišly především teplé nápoje jako tradiční vánoční svařák, punč a čaj
s rumem. Návštěvníci si mohli nakoupit vánoční cukroví, vánočky, ručně vyráběné svíčky,
keramiku, vánoční ubrusy, dekorace z přírodních materiálů, čaje, bylinkové polštářky a
další drobné výrobky učňů i žáků zúčastněných škol. Stánky byly vkusné a ochotní
studenti se jen otáčeli.
Přítomným vánoční atmosféru zpříjemnilo a zpestřilo vystoupení našeho Divadla Beze
slov, které vystoupilo se svým novým programem. Diváci měli možnost shlédnout 7
ukázek jako třeba etuda Dveře, silným potleskem oceněná úsměvná etuda Sedm trpaslíků,
Zrcadlo, Zase budou Vánoce a k překvapení patřila ukázka streat dance s názvem HOP,
která ukázala, že na ulici je lépe soutěžit v pohybových dovednostech a v tanci, než se
prát.
Vystoupilo celkem 17 malých i větších umělců z naší školy Štefánikova a 35 minutový
program v silném mrazu skvěle moderovala Aneta Novotná.
Eva Kuršová, Hana M. Kunešová
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Mateřská škola

Divadlo Kozlík a Mikulášská nadílka
Pohádka „jak Mikuláš berlu ztratil“ se dětem moc líbila.
Svátek Mikuláše nebyl jen tak obyčejný den: očekávali jsme příchod Mikuláše a jeho
družiny. Od rána jsme se všichni na setkání jaksepatří připravovali. Děti i učitelky měly
připravené čertovské převleky, růžky a nemohly chybět ani ocásky. Čertovský rej plný
soutěží a her ukončilo pořádné divočení s tancem. Odpoledne za námi do školky přijelo
loutkové divadlo Kozlík s pohádkou „Jak Mikuláš berlu ztratil“. Pohádka o polepšeném
čertovi se dětem moc líbila. A pak zazvonil zvoneček a nastala nadílka. Děti se pochlubily
připravenou básničkou a písničkou. Nikdo neplakal, všechny byly statečné a dobroty si
zasloužily. V nadílce nechyběl ani kousek uhlí jako pozdrav od čerta. Každý z nás někdy
trochu zazlobí.
M. Čistecká
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Mateřská škola

Liška Mia na návštěvě ve školce
V polovině ledna jsme měli ve školce vzácnou návštěvu: myslivce s liškou Miou. Mladá liška
byla ochočená, zvyklá na děti a po chvilce váhání si přišla k dětem pro pohlazení. Myslivec
dětem vyprávěl o tom, jak lišku získal, jak se chová, čím se živí. Ukázal dětem fotografie
ze života malé lištičky, povyprávěl i o životě lišek ve volné přírodě. Zodpověděl všechny
zvědavé otázky. Děti i jejich učitelky měly krásný zážitek, někteří viděli živou lišku poprvé.
Odpoledne jsme si lišku nakreslili. Pan myslivec chová také sovy a dravce a my se už
dneska těšíme na další zvířecí návštěvu.
M. Čistecká
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Mateřská škola

Oslava svátku Sv. Martina
V listopadu dopoledne, kdy se slaví svátek Svatého Martina, jsme se s dětmi z MŠ vypravili
na Plachtu, kde jsme pozorovali volně žijící koně. Cestu tam i zpět děti pohodově zvládly
pěšky. Odpoledne na ně čekal další program, kdy se seznámily s legendou o Sv. Martinovi.
Následovaly motivované závody a soutěže a čekali jsme, až se venku setmí. Paní učitelky
připravily trasu průvodu, a když si pro děti přišli rodiče s lampiony, mohli jsme vyrazit.
Cestou jsme hledali lucerny s bílým koníkem. Na závěr průvodu na děti v lesoparku čekalo
překvapení: bílý kůň! Učitelky byly oblečené do krásného převleku koně, a tak dobře
nasvícené, že nejenom děti, ale i někteří rodiče nepoznali, že není opravdový.
M. Čistecká
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Mateřská škola

Vánoční besídka v MŠ
Od listopadu se ve všech třídách pilně nacvičoval program na vánoční besídku. Písničky,
básničky, tancování a pohádky se stále opakovaly a vylepšovaly. A dne 12. 12. nastal „Den
D“, kdy se do školky přišli podívat rodiče. Děti vše zvládly, na závěr programu jsme si
s rodiči i společně zazpívali. V hale MŠ bylo připravené občerstvení (cukroví od maminek,
ovoce a pití), ve třídě Tuleňů na ně čekal prodejní jarmark. Tam si mohli rodiče zakoupit
výrobky učitelek a dětí. Jsme rádi, že rodiče dokázali ocenit naši práci s dětmi a že jsme se
společně „naladili“ na nejkrásnější svátky v roce, kterými jsou právě a jenom Vánoce.
M. Čistecká
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Internát

Mikuláš na internátě
Tento Mikuláš byl nachystán ke sv. Mikuláši o den později, než se realizoval pro všechny
děti přesně na den 5. prosince. Pro děti na internátě byl nachystán mikulášský program,
který se setkal s velkým ohlasem a radostí. Odpoledne se neslo v duchu soutěží a her
rozdělených na několik stanovišť s mikulášskou tématikou. Po večeři pak internát navštívil
Mikuláš, čert a anděl. Děti na ně v hojném počtu čekaly. Někdo z dětí se bál, jiní byli
odvážnější, všichni do jednoho však dostali balíček se sladkostmi jako odměnu.
Pepa Herz a kolektiv pracovníků
Více ZDE.
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Internát

Mikuláš na Bílé věži
Internátní děti ze základní školy společně s dětmi z bytů Jablíčko I a II se začátkem prosince
na sv. Mikuláše společně vydaly za Mikulášem na Bílou věž na Velkém náměstí. Děti vyšly
až nahoru na věž, kde se pokochaly výhledem na město, setkaly se zde s Mikulášem,
andělem a čertem, vyfotily se s nimi a spokojeně se vrátily dolů.
Pepa Herz

Více ZDE.
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Internát

Vánoční posezení na internátě
Také na internátě se slavily Vánoce, kdy se sešly všechny děti včetně kamarádů z bytů
Jablíčko I. a II. na vánočním posezení. Odpoledne se neslo ve znamení příprav a výzdob.
Nachystala se krásně ozdobená sváteční tabule. A pak už se přešlo ke sváteční večeři, která
zahájila společné oslavy. Na programu bylo tradiční vánoční menu. Společný večer pak děti
zakončily nadšeným rozbalováním dárků.
Pepa Herz za kolektiv pracovníků
Více ZDE.
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Vánoční posezení dětí z bytů Jablíčko I. a II.
Vánoce na bytě Jablíčko II. jsme s dětmi oslavili těsně před odchodem dětí na Vánoce a
vánoční prázdniny. Sešly se zde děti jak z bytu Jablíčko I., tak i z bytu Jablíčko II. Pozvání
přijali i někteří učitelé, což udělalo radost všem dětem. Společně se všichni najedli a
povídali si. Zahráli si také zajímavé hry, se kterými vypomohli i sami učitelé. Nechybělo ani
rozdávání dárků. Večer se vydařil a všichni byli moc spokojení.
Pepa Herz za kolektiv pracovníků
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Logopedická škola
Bowling
Zahráli jsme si ho v polovině února v Malšovicích. Zúčastnily se ho děti ze
školní družiny I. a III. oddělení, hru si plně užily, vydováděly se, doslova byly nadšené a
určitě si hru s chutí znovu zopakujeme.
Učitelky ŠD

Hravý dějepis v 7. C třídě
Začátkem února jsme se hravou formou výuky v sedmém ročníku věnovali závěrečným
etapám husitských válek a průběhu stoleté války. Proto jsme se rozdělili na dva týmy a
soutěžili v hraní pexesa. A k čemu se obrázky vztahovaly? Přeci k Janu Husovi a husitským
válkám! Naopak ve třídě 7. D jsme propojili dějiny umění s biografií o francouzské
bojovnici Janě z Arku. Děti měly za úkol dokreslit zbylou polovinu obrazu, na kterém je tato
dívka, která byla v průběhu války upálena, vyobrazena.
Mgr. Simon Schwab

Zimní turistický kurz
V polovině ledna se někteří z nás vydali na týdenní turistický kurz do Vrchlabí. Předpověď
počasí slibovala sníh, a když jsme dorazili na určené místo, byli jsme nadšeni. Sněhu bylo
opravdu dostatek. Každý den byl jiný a originální. Vydali jsme se na dlouhou výpravu,
poznávali krásy města Vrchlabí a užívali jsme si sněhové nadílky stavěním různých
pevností, sněhuláků, sněhuláčků a dokonce i housenky! Navštívili jsme také Krkonošské
centrum environmentálního vzdělávání, kde jsme se dozvěděli něco více o fauně a floře
Krkonoš.
Obdrželi jsme plno zajímavých brožur a publikací o přírodě. Večery jsme trávili vždy
společně u společenských her, různých zábavných aktivit, her a soutěží. Besedovali jsme
o tom, jak se zachovat při úrazech v zimě. Zpočátku pro nás byl nejhorší budíček a
následující ranní rozcvičky na sněhu! Později jsme si ale zvykli. Celý týden jsme prožili
aktivně. Oněch pár dní pospolu, jsme si užili naplno. Příště určitě vyrazíme znovu!
Mgr. Simon Schwab
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Základní škola logopedická

Na životním prostředí nám záleží
Proč třídit odpad?
Odpověď na tuto otázku Vám pohotově dají žáci ze Základní školy logopedické, kteří si
v rámci projektového dne zjistili následující fakta:
jen tříděním papíru se zachrání ročně 2 milióny stromů
je snazší vyrobit novou věc ze správně vytříděného odpadu než z primárních surovin
zpracování směsného odpadu je 18x dražší než zpracování vytříděného odpadu
pořádek v našem okolí
snížení zdravotních rizik
čistější planeta Země
mít ze sebe dobrý pocit
Toto všechno jsou argumenty, které školáci neberou na lehkou váhu a rozhodli se aktivně
zapojit do záchrany naší planety a přispět k lepšímu životnímu prostředí tím, že sami nejen
odpad důsledně třídí doma i ve škole, ale během třídnických hodin si vyrobili vlastní
sběrné nádoby. Za jejich šikovnost a přístup jim patří velká pochvala.
Mgr. Ivana Přívratská , vedoucí pedagog
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