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1. CUKRÁŘI
kurzy  karamelu, 
čokolády, 
vyřezávání ovoce 
a zeleniny, příprava 
pro domácí i 
mezinárodní 
soutěže

2. KUCHAŘI
kuchařská 
avantgarda na 
vašem stole, kurz 
studené kuchyně: 
předkrmy ze syro-
vých 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. PEDAGOG
odborné stáže do 
zařízení
alternativního 
školství 
(Montessori, 
Waldorfská škola, 
Jenská škola). 
Návštěva 
odborných 
pracovišť OSPOD, 
Dětské krizové 
centrum, Středisko 
výchovné péče, 
Domovy pro osoby 
se zdravotním
postižením, 
Domovy seniorů, 
Azylové domy. 
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EDITORIAL

Vážení čtenáři, vážení přátelé a příznivci naší 
školy, milé kolegyně a kolegové.

Do rukou se vám dostává nové číslo našeho 
Zpravodaje věnovaného aktivitám jednotlivých 
úseků naší školy v uplynulém období. Nabízí mi 
příležitost poděkovat vám za vaši přízeň, která se 
v minulém roce projevila vzrůstajícím zájmem 
o činnost žáků i o cíle naší školy a že si Zpravodaj 
našel své pravidelné čtenáře. Velmi mě tato 
situace v současné velmi silné konkurenci celé 
řady nových titulů těší a nás všechny, kdo na 
obsahu pracujeme, zavazuje. 
  
Událostí minulého roku byla beze vších pochyb 
podzimní návštěva vicepremiéra, ministra MPO 
a v současnosti i ministra dopravy Karla Havlíčka 
v naší škole. Důvodem jeho návštěvy bylo 
nejen seznámit se se všemi úseky a systémem 
vzdělávání neslyšících dětí, ale poznat a vidět 
přímo ve výuce především učně, kteří ve svých 
oborech každoročně získávají nejvyšší ocenění 
na domácích i zahraničních soutěžích se stejně 
starými slyšícími vrstevníky. Uvítali jsme nabídku 
pomoci získat škole více podniků, jejichž zástupci 
by se školou spolupracovali a umožnili učňům 
nejen praxi, ale zvláště jim nabídli možnost 
profesně se uplatnit, až opustí školu. S tímto 
problémem se potýkají všechny školy napříč 
celou republikou.
  
Hned v úvodu tohoto čísla jste nalistovali 
certifikát, kterým jsme se stali fakultní školou 
Univerzity Hradec Králové.  Po dobu trvání naší 
rámcové smlouvy o zajištění praxe, kterou jsme 
uzavřeli v minulém roce, jsme navázali spolupráci 
naší VOŠ obor Tlumočnictví českého znakového 
jazyka s tamější Pedagogickou fakultou. 
 

Nemohu nezmínit další kroky související 
s dlouho očekávanou přístavbou nových prostor 
pro Centrum komplexní odborné podpory, které 
se zaměřuje na komplexní a odbornou podporu 
klientů se sluchovým handicapem. V současné 
době připravujeme se zřizovatelem a odborem 
výstavby KHK výběrové řízení na dodavatele 
stavby.  
 
V loňském roce jsme naplnili svůj dlouhodobý cíl 
a otevřeli jsme pobočku CKOP Duháček v Praze. 
Více se dozvíte na stránkách tohoto čísla. Tímto 
krokem můžeme uspokojit zájem rodin, které 
mají děti s vadami sluchu a přiblížit jim naše 
služby v oblasti rané péče. Stejnou aktivitu 
připravujeme i pro další kraje, a to kraj Jihočeský 
a Jihomoravský, konkrétně v Brně a Českých 
Budějovicích. Navázali jsme i užší spolupráci 
s organizací SNN.
 
V závěru tohoto čísla tradičně naleznete vybrané 
aktivity našich žáků ve volném čase. Všechny se 
nám do čísla při nejlepší vůli nevejdou. Ráda bych 
se zdržela u sportu. V letošním roce se v naší zemi, 
konkrétně v Brně, uskuteční Mistrovství Evropy 
v hokeji neslyšících. Pro Českou republiku má 
pořadatelství ME v hokeji neslyšících hned dvojí 
velkou premiéru. Naši neslyšící sportovci se této 
akce účastní poprvé a poprvé se mistrovství koná 
v naší zemi. Je mi ctí, že moje kolegyně, speciální 
pedagožka působí u naší reprezentace nejen 
jako asistentka manažera, ale i jako skvělá PR od 
samého začátku a pro letošní šampionát i jako 
tisková mluvčí.   
 
Vážení, přeji nám všem, aby tento rok přinesl 
každému z nás především hodně úspěchů, 
zdraví, co nejvíce radosti, naplnění v osobním 
i pracovním životě a setkávání s příjemnými 
a obohacujícími lidmi. Přeji vám příjemné čtení.

Mgr. Iva Rindová, ředitelka komplexu škol
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Vicepremiér a ministr průmyslu
a obchodu Karel Havlíček ve škole

Při své cestě do Královéhradeckého kraje se 
vicepremiér Karel Havlíček zastavil v říjnu 2019 
i v naší škole. Zajímal se především o učňovské 
obory, o které zájem mezi žáky v naší zemi stále 
klesá, a tím řemeslo ztrácí zlaté dno. Přitom poptávka 
po absolventech oborů truhlář, umělecký truhlář, 
reprodukční grafik, prodavač, cukrář či kuchař, které 
škola pro děti s vadami sluchu Štefánikova zajišťuje, 
je na trhu práce trvale vysoká. Vicepremiér a ministr 
průmyslu a obchodu Karel Havlíček ocenil zvláště 
vybavenost dílen, odbornost mistrů i naplněnost 
ročníků v daných oborech. Přímo ve výuce pohovořil 
s přítomnými učni i učiteli a zajímal se o to, čím by také 
jeho ministerstvo mohlo pomoci a být nápomocno 
učilišti. „Netušil jsem, v jakém rozsahu a kvalitě 
uvidím zdejší výuku stávajících oborů, po jejichž 
absolventech je na trhu práce velký hlad. Nadchla mě 
i myšlenka otevřít pro sluchově handicapované žáky 
na zdejší škole další obory, ve kterých by se později 
profesně uplatnili.“ uvedl vicepremiér Havlíček po 
skončení prohlídky učiliště a přímé výuky.

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

Nabídky vicepremiéra Havlíčka si vedení školy velice 
váží a moc za ni děkuje. Vidí v ní naplnění jedné 
z mnoha vizí, a to, že i hendikepovaní učni budou mít 
větší motivaci, protože budou vědět, že po ukončení 
studia mají možnost uplatnit se přímo na trhu práce 
a dále rozvíjet získané schopnosti.
PS: V současné době zastává vicepremiér a ministr  
MPO Karel Havlíček i funkci ministra Dopravy.                 
                                                                                   
                      Hana Marie Kunešová, šéfredaktorka a PR

„Netušil jsem, v jakém rozsahu a kvalitě uvidím
zdejší výuku stávajících oborů.“
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Na podzim minulého roku jsme měli tu čest 
zúčastnit se v několika hodinách semináře 
věnovaného etiketě. Pro děti i studenty, ale 
i pro naše pedagogy, asistenty a doprovod 
velká zkušenost.

První dáma společenské etikety Eliška Hašková 
připravila kurzy společenského chování 
a protokolu i pro nejmenší. Dneska už víme, co 
je etiketa: je to soubor pravidel zdvořilého 
chování ve společnosti. Už také víme, že máme 
být k sobě vzájemně i ohleduplní, sami uvnitř být 
silní, věřit si, být spravedliví a chápat druhého 
člověka/kamaráda. Víme, jak správně stolovat, 
jaká sklenka se používá na červené nebo bílé 
víno, na jaké straně jsou nůž a vidlička, z jaké 
strany se servíruje jídlo. Zajímavé bylo povídání 
o tom, jak bychom měli být oblečeni, jak se 
chovat v určitých situacích a jak záleží na celkové 
úpravě naší vizáže (nejen oblečení). 

V rámci kurzu jsme se prakticky na servírovaném 
jídle o pěti chodech naučili vše, co se vyžaduje 
ve společnosti a navíc jsme si pochutnali na pěti 
chodech, ze kterých se skládalo podávané hlavní 
jídlo. Bylo nám servírováno třemi profesionálními 
číšníky, kteří obsluhují i politické návštěvy v naší 
zemi. Těšilo nás, že i vedoucí pedagogové se 
naučili nové věci ve svém oboru, že jsme nebyli 
na výuku sami. 

V závěru jsme obdrželi certifikát absolvování 
kurzu. Principy slušného chování už šíříme dál 
nejen ve škole, ale i ve svých rodinách.

Kurz etikety tlumočili ochotní tlumočníci z týmu 
tlumočníků naší školy i studentka VOŠ. Děkujeme 
nejen paní Elišce, ale i všem našim pedagogům, 
že jsme navštívili nejen luxusní hotel v Praze, ale 
měli jsme možnost naučit se něco nového.                           
                           účastníci kurzu se svými pedagogy 

Hodiny etikety
S Eliškou Haškovou Coolidge jsme absolvovali první hodiny 
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Kdo je Eliška Hašková Coolidge
První dáma vysoké společenské etikety. 18 let pracovala v Bílém domě pro pět amerických prezidentů, 
a to od prezidenta Kennedyho až po prezidenta Reagana. Založil a řídila kancelář prezidentských 
zpráv. Narodila se u nás, ale jako dítě musela emigrovat do USA. Do vlasti se natrvalo vrátila v roce 
1998. Tato velmi noblesní a decentní dáma měla pohnutý život. Odvíjel se jako jízda na horské dráze. 
Radovala se ze svých vzestupů, ustála několik pádů profesních i rodinných a často začínala od nuly. 
Nikdy ji nevidíme zamračenou, s vyrovnaným úsměvem ve tváři říká, že s úsměvem jde všechno 
lépe. Nestěžuje si. Každému doporučuje, aby se díval do budoucnosti a žil přítomností.
 
Po návratu do Čech se zaměřila na poradenství nejen v otázkách protokolu. V současné době se 
intenzivně věnuje umění a managementu společenského chování a diplomatického a business 
protokolu. Jsme vděční za to, že i naše škola se pyšní tím, že absolvovala její kurzy etikety. 
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V říjnové dny (týden) probíhaly v Berlíně 
každoroční oslavy Dne československé 
státnosti, které byly vloni umocněny i 30. 
výročím od Sametové revoluce. Oslav se 
zúčastnilo více jak 700 lidí z 60 států světa.

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

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

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

Důležitá dominanta - dort s názvem „Hradec 
Králové, salon republiky“ se moc líbil i chutnal. 
Klavír z vrchního patra si odnesl náš velvyslanec 
s tím, že si ho vystaví na památku ve své kanceláři. 
Velvyslanec dort slavnostně zakrojil společně 
s hejtmanem našeho kraje. Nejvíce nám dalo 
zabrat včas stihnout zaplnit na 1600 připravených 
talířků. Součástí slavnostní recepce byla nabídka 
teplých i studených jídel, sladkých zákusků a … 
vrchol večera, již zmíněný dort, který vážil 55 kg! 
Chválili všichni. Na závěr si nás všechny zavolal 
velvyslanec, hejtman a zástupci kraje a dětem 
osobně děkovali za vzornou reprezentaci, 
chování, vystupování i výborně a chutně 
připravená jídla. Do českého znakového jazyka 
tlumočil mistr odborného výcviku Lukáš Ende. 
Potěšila nás slova o zvednutí laťky minimálně 
o deset míst výše, a že každý, kdo přijde po nás, 
bude mít velmi těžkou pozici. Byl to velmi milý 
závěr.

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

Děkovný dopis jménem českého velvyslance 
v Německu naleznete za fotografiemi na další 
straně.
Více zde.
KHK zde.

Oslavy Dne československé státnosti
na Velvyslanectví v Berlíně

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

http://www.neslhk.com
http://www.kr-kralovehradecky.cz/
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Oslavy Dne československé státnosti
na Velvyslanectví v Berlíně ve fotografii
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V měsíci listopadu loňského roku navštívila skupina 
sedmi učitelů s tlumočníkem českého znakového 
jazyka (i ANJ) několik škol a zařízení, které se věnují 
výuce žáků se sluchovým postižením (dále se SP). 
Cesta se uskutečnila díky podpoře a v rámci projektu 
APIV. Školy či zařízení se případně přímo zabývají 
výzkumem finského znakového jazyka, kulturou 
neslyšících a podporou obyvatel se SP po celou dobu 
života.

První návštěva patřila základní škole v Jyväskylä, 
Valteri - koulu Onerva. Jedná se o státní školu, kterou 
navštěvují žáci se sluchovým a zrakovým postižením, 
ale i žáci s těmito postiženími kombinovanými s jinými 
problémy (PAS, poruchy chování). Škola se nachází 
v areálu, který byl před třemi lety rekonstruován 
a přizpůsoben potřebám žáků ve všech ohledech 
(specifika orientace zrakově postižených, komunikace, 
psychologický přístup, praktické vyučování a pracovní 
kompetence žáků, tělesná výchova a sport, specifické 
terapie). Žáci se neučí v heterogenních skupinách.

Odpoledne jsme zavítali na místní Univerzitu 
a seznámili jsme se s programem vzdělávání a studia 
speciálních pedagogů i tlumočníků (slyšících i se SP). 
Dále s lingvisticky zaměřeným programem výzkumů 
finského znakového jazyka a minoritního finsko – 
švédského znakového jazyka. Cílem práce týmu je 
jejich dokumentace, popis a archivace. Další oblastí, 
kterou se místní tým zabývá, je vzdělávání neslyšících 
lektorů finského znakového jazyka a systém výuky 
jazyka v kurzech.

Další den patřil poznání systému vzdělávání 48 
žáků se sluchovým postižením na základní škole 
v Helsinkách. Třídy pro žáky se SP jsou součástí 
běžné školy, ale vyučují je speciální pedagogové. 
Škola má propracovaný systém individuální podpory 
a rozvoje všech žáků. Žáci se mohou na některé 
předměty výběrově přihlásit do společné výuky. Je 
však potřebný souhlas žáka, jeho rodičů a následně se 
provádí vyhodnocení výstupů. 

Třídy, kde se vzdělávají žáci se sluchovým postižením, 
jsou s akustickými úpravami a dalšími speciálním 
technickým a materiálním vybavením. Praktická, 
fungující ukázka, jak by mělo vzdělávání žáků se SP 
probíhat i na našich školách.

V polovině týdne jsme zavítali do sídla Finské asociace 
SP, seznámili jsme se s činností jednotlivých pracovišť 
a systémem podpory běžného života (kultura 
neslyšících, výuka finského znakového jazyka 
v kurzech pro rodiče a cizince, propagace aktivit 
zaměřených na praktické potřeby a společenský život 
SP, sociální služby, tlumočnické služby, zahraniční 
aktivity na podporu rovných možností neslyšících ve 
světě – např. v Africe a související právní poradna, 
zpracování a přenos informací pro finskou veřejnost, 
archiv finského znakového jazyka).

Velmi příjemné a podnětné bylo setkání s bývalým 
prezidentem Světové federace neslyšících a nynějším 
výkonným prezidentem Finské asociace neslyšících 
panem Markku Jokinenem. Dlouho jsme společně 
diskutovali o principech systému Asociace, kterou 
si neslyšící Finové demokraticky a odpovědně řídí. 
Asociaci neřídí její prezident, ale širší Rada asociace, 
které je prezident zodpovědný. Členové Rady se zase 
zodpovídají svým regionům, od kterých sbírají

informace o potřebách v jednotlivých regionech. 
Neslyšící zástupci Asociace sami podávají projekty 
a jednají s politiky.

Náhled do severského života byl krátký a pracovně 
velmi intenzivní. Tak trochu, spíše dost, jsme záviděli 
nejen zdejším pedagogům, že jejich země se nebojí 
podporovat svůj vzdělávací systém velmi štědře.

V lidském a odborném přístupu dávám naši školu na 
stejnou úroveň. V čem se však obě země stále ještě liší, 
je zodpovědnost občanů za svůj život. Ve Finsku o ní 
nikdo nepochybuje.
        Mgr. Pavel Pražák, vedoucí speciální pedagog

Pracovní pobyt ve Finsku
Setkali jsme se s bývalým prezidentem Světové federace neslyšících

panem Markku Jokinenem
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Pracovní pobyt ve Finsku na fotografii
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Zaměřená byla na vzdělávání a podporu dětí se 
sluchovým handicapem „Teaching Deaf Learners“.

Odborníci a zájemci z řad rodičů a studentů 
z celého světa se mohli opět po dvou letech setkat 
a prodiskutovat nové poznatky i palčivé problémy, 
které se k danému tématu vážou. A vedoucí CKOP 
Duháček Mgr. Martina Šmídová MA, PsyS, poradenský 
psycholog a speciální pedagog byla u toho! 

Konference měla široké zaměření: obsáhla okruhy 
z pedagogiky, psychologie, lingvistiky, komunikace 
a komunikační rehabilitace, aj. na velmi vysokém 
odborném rázu. Během konference se vedoucí CKOP 
podařilo navázat užší pracovní až osobní kontakt 

s hostující organizací, což je první úspěch pro 
případnou budoucí spolupráci. Magistra Šmídová 
věří, že se jedná o příležitost k zajímavé mezinárodní 
spolupráci v oboru, který je velmi specifický a pro 
komunitu neslyšících, pro rodiče dětí se sluchovým 
postižením i pro zlepšení vzdělávání a poskytování 
služeb v dané oblasti přínosný. 

Výměna názorů a sdílení zkušeností a příkladů 
dobré praxe se zahraničními odborníky je pro nás 
vždy obohacující a posouvá nás profesně dál: ke 
zkvalitňování podpory pro klienty u nás v Hradci 
Králové. Těšíme se na setkání s holandskými kolegy 
možná již v tomto roce, mnohem více na již zmíněnou 
spolupráci.  
                              Hana M. Kunešová a Martina Šmídová

3. mezinárodní konference pod vedením
královské organizace Kentalis 

Konference se konala v listopadu 2019 v holandském městě Haarlem.   
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Tlumočnické služby zprostředkovávají 
komunikaci mezi klientem se sluchovým 
postižením a slyšícími při vyřizování běžných 
záležitostí (např. na úřadě, v bance, u lékaře 
a podobně). 

Služby jsou poskytovány terénní i ambulantní 
formou. 

V roce 2019 tlumočnickou službu využilo 38 
klientů, z toho 26 klientů je nových. Tlumočení 
probíhá na území Královéhradeckého kraje, 
v terénu proběhlo 248 tlumočení. Klienti mají 
možnost využít i ambulantní formu (nejčastěji 
je využíváno telefonické vyřizování), v tomto 
případě bylo poskytnuto 641 výkonů. Operátor 
přijal za celý rok 302 požadavků na tlumočení.

V novém roce se Centrum tlumočnických služeb 
přestěhovalo do prostor školy, najdete jej přímo 
u hlavního vchodu. Očekává se i nástup nových 
tlumočníků, představení celého týmu CTS 
v příštím vydání časopisu.

Věra Beranová, vedoucí Centra tlumočnických služeb

Více zde a zde.

Jak fungují tlumočnické služby
Tlumočení probíhá podle potřeb klienta,

nejčastěji v českém znakovém jazyce.

http://chcitlumocnika.cz/
https://www.facebook.com/chcitlumocnika
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Den pro handicap

Tématem podzimního semináře v loňském roce bylo „Tři 
roky inkluze - a co vy na to?“. Jednalo se o celodenní 
panelovou diskuzi a hlavním obsahem této diskuze 
s přizvanými odborníky byla - jak jinak - inkluze.

Odborníci z praxe – pedagogové, psychologové, 
logopedi a další zástupci krajských institucí včetně 
zástupců Školní inspekce a Ministerstva školství se 
vyjádřili ke stávající situaci ve školství. Zazněly názory 
dotýkající se a zabývající se především praktickými 
dopady vzdělávání v tzv. inkluzi, které získali 
v rámci svých pracovních povinností a problematice 
dlouhodobě věnují. Příspěvky byly plné aktuálních, 
věcných a konstruktivních poznatků. Jednalo se ve své 
podstatě o reflexi kladů a záporů, ale také doporučení, 
jak dál co nejlépe postupovat v této problematice 
v dalším období. 

Zúčastnění odborníci i studenti si vyslechli i reflexi 
týkající se inkluze žáků se sluchovým postižením. 
Tato populace má pestrou škálu vzdělávacích, 
komunikačních a sociálních potřeb a mandatorní 
inkluze v běžné škole není vždy optimální řešení pro 
každého. Právě direktivní charakter inkluze byl terčem 
největší kritiky všech přítomných spolu s profesním 
ponižováním speciálních pedagogů během zavádění 
inkluzivních zákonů do praxe.

Závěrem se všichni zúčastnění shodli na tom, že 
inkluze - její současná podoba - by nutně měla projít 
revizí a vyzdvihnout by se měl především nejlepší 
zájem dítěte (bez ohledu na politiku či neziskové 
organizace). 

Co považuji za absolutně primární, odpovědní 
pracovníci za vzdělávání by měli jasně definovat 
konkrétní indikátory úspěšně inkludovaného dítěte. 
Otázka zní: lze toto vůbec? Věřme, že v budoucím 
období a s novelami zákona dojde k pozitivní změně. 
 
Pro uvolnění atmosféry, během polední přestávky, 
vystoupili malí neslyšící umělci ze školy Štefánikova 

Divadla Beze slov. Mladému publiku, studentům 
i přítomným diskutujícím představili několik 
vybraných etud, se kterými sklízejí úspěchy na mnoha 
festivalech a otevřených scénách u nás. Jednalo se 
o etudy ,,DVEŘE“, ,,PROBLÉM“ a ,,COUNTRY“. Pro 
velký úspěch přidali ukázku irského tance, kterým 
roztleskali celý sál. 

Děkujeme za pozvání na tuto podnětnou akci!    
Mgr. Martina Šmídová, MA, PsyS, SPC - poradenský 
psycholog, speciální pedagog

Panelovou diskuzi pořádala Pedagogická fakulta
Univerzity Hradec Králové
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Pobočka CKOP Duháček v Praze – Karlíně
Ve spolupráci s vedením významné organizace 
v naší zemi pro širokou komunitu osob se 
sluchovým postižením, kterým je Svaz neslyšících 
a nedoslýchavých osob v ČR, se nám podařilo zřídit 
pobočku našeho CKOP Duháček v Praze - Karlíně. 

Naši klienti nás mohou potkat na půl cesty, např. 
mezi Hradcem Králové a Plzní nebo Chebem. Pražští 
klienti přímo v Praze. Tam všude naše CKOP poskytuje 
klientům podporu - speciálně pedagogickou (mj. 
logopedie), psychologickou, komunikační, sociální, 
aj. Klienti se sluchovým postižením a s narušenou 
komunikací, a samozřejmě také i jejich rodiče, nás 
mohou najít v budově v Karlíně – viz letáček. Těšíme 
se na vás. Jsme tu pro vás.

Mgr. Martina Šmídová, MA, PsyS, SPC - poradenský 
psycholog, speciální pedagog, vedoucí CKOP

Kontakt:
CKOP Duháček, Karlínské nám. 59/12 (6. patro),
Praha 8 - Karlín
tel.: 720 966 925. email: info@centrumduhacek.cz

Můžete nás sledovat zde.

CENTRUM
KOMPLEXNÍ
ODBORNÉ
PODPORY

Chcete nás podpořit?

B.úč.u České spořitelny
32 44 64 83 09/0800

VS 7777

Podporují nás:

Královéhradecký kraj

MŠMT

MPSV

Kurzy ČZJ
pro klienty

a další zájemce

Individuální
i skupinová podpora

Karlínské nám. 59/12
Praha 8 - Karlín 186 00

TEL: 720 966 925
MOBIL: 606 716 320

WhatsApp pro neslyšící:
777 840 154

Email:
info@centrumduhacek.cz

CKOP DUHÁČEK
CRP,SPC,CMP

PRO KLIENTY SE
SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM

A VADAMI ŘEČI

Respektujeme
vaše dítě i vás

Ve věku:0 – 25+ let

Komunikujeme: česky, anglicky, rusky, a ČZJ

Dostupnost:Praha, Středočeský kraj, a celá ČR

Ambulantní hodiny: 8 – 16

Po domluvě lze přizpůsobit klientovi

Jak se k námdostanete?

Tram - č. 3, 8 a 24 (od Florence), zastávka Karlínské náměstí

Metro – trasa B, stanice Florence a Křižíkova (pěšky směr Karlínské
nám. asi 5minut)

ADRESA: Karlínské náměstí 59/12 (6.PATRO), Praha 8 - Karlín

GPS: 50.0922769N, 14.4464433E

https://www.facebook.com/centrumduhacek/
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Lednový workshop čtenářských dílen 
pro pedagogy 

Samostatné čtenářství je důležitým klíčem ke 
vzdělanosti a informovanosti, je ovšem také hojně 
diskutovaným tématem mezi pedagogy a leckdy 
vzdálenou metou pro dnešní žáky. U žáků se 
sluchovým (i řečovým) postižením je dosažení 
samostatného čtenářství téměř celoživotní proces. Jak 
tento proces nastartovat a čím ho pro žáky obohatit 
jsme se dozvěděli na daném celodenním workshopu. 

Workshop se konal první lednový týden tohoto roku 
a zúčastnil se ho tým CKOP (Centrum komplexní 
odborné podpory) Duháček a zástupci pedagogů 
ze ZŠ logopedické. Jednalo se o zajímavou událost 
pořádanou Místní akční skupinou Hradecký Venkov 
pod vedením Mgr. Žežulové ze ZŠ Chrudim, která má 
dlouholeté zkušenosti s vedením čtenářských dílen 
i přípravou podpůrného materiálu. 
  

Je zcela samozřejmé, že získané metodické postupy 
a čtenářské inspirace se budou muset uzpůsobit 
jazykovým a komunikačním kompetencím našich 
žáků a klientů, ale i kulturním a sociálním. Ne každou 
metodu lze automaticky uplatňovat s neslyšícími 
žáky a je opravdu minimum pedagogických postupů 
vygenerovaných přímo pro tuto populaci žáků, pro 
komunikaci s využitím českého znakového jazyka. 
Úprava metod, postupů a komunikace podle daných 
potřeb našich žáků je však v naší škole Štefánikova 
i v našem CKOP Duháček profesní samozřejmostí. 

Během workshopu zajišťovala tlumočení do/z CZJ 
pracovnice z Centra tlumočnických služeb KHK.    
                                            Mgr. Martina Šmídová, MA, PsyS

Všechny metody a postupy nelze automaticky
uplatňovat s neslyšícími žáky
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Setkání k mezinárodnímu projektu
Spread the SIgn 360

v rámci ERASMUS + pro pedagogy 

Setkání se uskutečnilo ve druhém říjnovém týdnu 
loňského roku tentokrát u našich slovenských sousedů 
v Prešově. Opět jsme měli možnost s kolegy z ostatních 
evropských zemí příležitost probrat způsoby, jak 
posunout naši společnou práci na projektu zase 
o něco blíže k cíli: interaktivní internetové materiály 
s mezinárodním přesahem.  Tvorba interaktivních 
materiálů s využitím znakových jazyků vyžaduje 
nejen příslušné technické vybavení a znalosti, ale také 
míru zručnosti a trpělivosti, kdy se jedná o časově 
náročnou a detailní práci.

Pravidelné sdílení poznatků s mezinárodními týmy 
nás vzájemně obohacuje a ve výsledku zkvalitňuje 
celkovou koordinaci projektu i jeho finální podobu.
 
Těšíme se na příští setkání, které budou pořádat 
kolegové z Litvy, a to na jaře letošního roku. 
 
                              Mgr. Martina Šmídová, vedoucí CKOP

Více zde.

Tvorba interaktivních materiálů s využitím znakových jazyků

http://www.spreadthesign.com
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CNC V ODBORNÉM VÝCVIKU TRUHLÁŘŮ

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

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

Nové technologie
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3D tiskárna – nové technologie 

Naše škola podporuje práci a vybavení dílen i učeben 
novými technologiemi. Do těchto projektů spadá 
i pořízení 3D tiskárny. Bez velkých finančních nákladů 
umí tiskárna pomocí plastové struny rychle a přesně 
vytisknout školní pomůcku nebo propagační předměty 
školy. Výuka se pomocí 3D tiskárny více zatraktivnila 
a oživila. 

Postupně se žáci seznamují s provozem a údržbou 
tiskárny a zároveň se učí vytvářet vlastní 3D modely 
pro tisk v programu Fusion 360. Žáky netradiční práce 
a možnosti velice zaujaly a projevili zájem naučit 
se modely připravit a vytisknout. To bylo impulzem 
pro myšlenku zrealizovat kroužek 3D tisku. Tento 
program využívají pro svou práci i naši učni v oboru 
truhlář. (viz str. 18)

Díky novým technologiím ve škole pracuje již třetí 
kroužek, jehož cílem je podpořit technické vzdělávání, 
logické myšlení a zručnost žáků od nejmladších 
ročníků. Vybavili jsme se různými konstrukčními 
stavebnicemi. Ti nejzručnější staví modely LEGO 
TECHNIC a učí se pracovat s jednoduchými robotickými 
stavebnicemi (viz foto). Dalším krokem je již zmíněná 
práce s 3D tiskárnou. 

Tvůrčí činnosti jsou dětmi velmi oblíbené, stavebnice 
využívají o přestávkách, v odpoledních hodinách i na 
kroužku. Žáci si hravou formou rozvíjejí technické 
myšlení, zručnost, tvořivost a návyky týmové práce.

                                                                                                                                                 red

Cílem je podpořit technické vzdělávání, logické myšlení
a zručnost žáků od nejmladších ročníků
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Divadlo Beze slov doslova naplňuje svou činností 
význam „kulturního bohatství“ široké komunity 
neslyšících v naší zemi. Je jediné svého druhu 
nejen v Evropě, ale dá se říci, že i na světě. Směle 
můžeme říct, že se řadí po bok nejznámějšímu 
profesionálnímu divadlu neslyšících Tyst 
Teater (Tiché divadlo) založené v roce 1970 a je 
oficiální součástí Švédského královského divadla 
Riksteatern.

Význam divadla spočívá v jeho celospolečenském 
dopadu: umělecké vedoucí se podařilo propojit 
neslyšící malé děti s dětmi slyšícími – většinou 
se zbytky sluchu nebo se sluchadly - a obavy ze 
vzájemné spolupráce brzy zmizely. Děti si na jevišti 
skvěle pomáhaly, krásně se doplňovaly a doplňují, 
vzájemně se respektují.
Vzorná ukázka inkluze v praxi.

Umělecká vedoucí, režisérka, dramaturgyně 
i scénáristka v jedné osobě Eva Kuršová má o to těžší 
pozici, že divadlo je průtokové. Co to znamená? Nic 
více a nic méně, než že děti do školy přicházejí i ze 
školy po skončení docházky odcházejí a je nutné 
proto začínat stále od začátku. Zatím se stále daří 
nadchnout nové malé zájemce o umění a všichni ti, 
kteří divadlem prošli, se na oplátku zase rádi vrací 
i jako hostující vystupující. Některé z nich jsme 
měli možnost vidět i v předvánočním vystoupení. 
Připomeňme si, že v loňském roce divadlo oslavilo 
20 let své existence.

Loňské vystoupení se dělilo do několika samostatných 
obrazů, nechyběla vystoupení nejmenších malých 
umělců v etudách PÍŠŤALA, STUDÁNKA RUBÍNKA, 
CVRČEK A MRAVENCI či CIRKUS, kde se představilo 
mládí ve spolupráci starších členů soubodu. Vše 
jistily osvědčené etudy jako například DLOUHÝ NOS, 
DVEŘE či nové etuda HRACÍ SKŘÍŇKA. 

V delší pauze, nutné k převlečení členů souboru, 
k nadechnutí a připravení se na další vystoupení, 
se přítomní diváci dobře bavili komentovanými 
a hranými ukázkami představujícími různé typy 
tlumočení. Tato zajímavá a zábavně pojatá vložka 
byla v režii speciální pedagožky a dobré duše divadla 
Vlaďky Liškové. Viděli jsme ukázky tlumočení 
STATICKÉHO, BALKÓNOVÉHO, STÍNOVÉHO 
a ZÓNOVÉHO, které navíc roztleskalo sál. Jednalo se 
o tlumočení epizody z oblíbené pohádky MRAZÍK. 

A poté opět patřilo jeviště zkušeným mladým 
umělcům, kteří se předvedli v etudách jako například  
ČAS, SAMOTA, GLÓBUS, NOVÁ ETUDA GIPSY WAY 
a skvělé výkony jistil irský tanec, ukázka cikánského 
tance NÁNE CÓCHA a taneční ukázka s názvem HOP. 
Věřte, že se diváci bavili celých padesát minut skvěle. 
Moderování večera se ujal profesionální moderátor 
i režisér Petr Jančařík, jehož průvodní slovo 
tlumočila do českého znakového jazyka tlumočnice 
Lucie Schneiderová. 

Vedení školy i její zřizovatel, kterým je 
Královéhradecký kraj, mohou být právem hrdi na své 
divadlo. I v letošním roce je před malými neslyšícími 
umělci náročná sezóna, kterou musí zvládnout bez 
ztráty kytičky vedle svých základních povinností: 
učením. Držme jim palce a těšme se s nimi opět na 
viděnou.                                Mgr. Hana Marie Kunešová

Každoroční vánoční bienále v divadle DRAK
Divadlo se pyšní českou a evropskou jedinečností 
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Každoroční vánoční bienále v divadle DRAK
ve fotografii
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Florbalový turnaj.  Lekce bruslení. 
Vánoční jarmark. Projektový den.

Začátkem listopadu se v Praze konal florbalový turnaj 
mezi školami pro neslyšící žáky. Z naší školy odjela dvě 
družstva, mladší a starší děti. Oba týmy s velkou chutí 
a radostí vybojovaly krásná dvě 3. místa.  Činili se 
i žáci, kteří do Prahy nejeli, a že měli celkem na pilno! 
V rámci projektového dne se zhotovovaly výrobky na 
vánoční jarmark, který se konal v hale školy. Utržené 
peníze jako každoročně putovaly až do Indie, kde 
naše škola podporuje 12 ti letou dívku. Tato dívka 
může i díky podpoře našich žáků docházet do školy 
a může si opatřit i potřebné pomůcky.  Sportovalo 
se i v prosinci. Opět jsme absolvovali lekce bruslení 
na zimním stadionu. I když někteří stáli na bruslích 
poprvé a jiní pouze zdokonalovali svou techniku, tak 
si na ledě užívali hodně legrace.

K prosinci patří advent a k adventu vánoční 
vystoupení našich malých umělců z divadla Beze slov. 
Již tradičně vystoupili v Královéhradeckém divadle 
Drak. Dopoledne mohli obdivovat výkony našich 
mladých herců žáci z pozvaných základních škol. 
Jsme moc rádi, že zájem škol rok od roku stoupá. Pro 
veřejnost se hrálo odpoledne a opět před zaplněním 
hledištěm. Obě vydařená vystoupení sklidila 
zasloužený potlesk a nadšení i obdiv bylo vidět ve 
tvářích přítomných diváků.  Adventní čas v naší škole 
vyvrcholil projektovým dnem, který připomněl dětem 
vánoční tradice a zvyklosti nejen naší v naší zemi, ale 
i v jiných koutech světa.  

                                    Simona Jirsáková, asistent pedagoga

Každoroční přidaná hodnota: podpora studia 12 ti leté dívky
v Indii našimi žáky je už samozřejmostí
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Pro Českou republiku je pořadatelství 
ME v hokeji neslyšících hned dvojí velkou 
premiérou. Naši sportovci se této akce účastní 
poprvé.

Mistrovství Evropy se koná ve dnech 6. – 12. 
dubna 2020 v Brně. Vážíme si důvěry, že nás 
mezinárodní organizace European Deaf 
Sports Organization (EDSO) pro ME 2020 
vybrala.  Šampionátu se zúčastní neslyšící 
reprezentanti z těchto států: Rusko, Finsko 
a Maďarsko a Česká republika. 
 
Pro neslyšící reprezentanty je velikou ctí být 
součástí takto významné události. Uspořádáním 
důležité mezinárodní sportovní akce se chceme 
dostat do povědomí nejen neslyšící společnosti, 
ale především chceme, aby se o nás mluvilo i mezi 
slyšícími. Cílem české hokejové reprezentace 
je stát se dobrým vzorem pro neslyšící mládež 
a motivovat ji ke sportovním aktivitám.

Díky těmto aktivitám je možné učinit první 
kroky ke spolupráci mezi intaktními sportovci 

a sportovci neslyšícími a na základě takovéto 
spolupráce je pak možné najít cestu k začlenění 
sluchově postižené mládeže mezi nepostižené 
sportovce, což může vést ke zlepšení úrovně 
neslyšících sportovců obecně.

Kromě toho, že se sportovci intenzivně připravují 
na víkendových soustředěních, která se teď konají 
pravidelně každý měsíc, hrají přátelské zápasy, 
připravují se také individuálně. Snažíme se o to, 
aby hráči získali co největší možnost natrénovat si 
hokejové situace, vylepšit techniku, ale především 
se sehrát jako tým. Co je hlavní prioritou: postarat 
se o vzornou a bezproblémovou organizaci 
celého šampionátu. Je to velká výzva. Organizace 
takovéhoto šampionátu zabere mnoho času 
a my věříme, že se nám podaří vše zvládnout 
tak, jak má. Největším úskalím pro nás jsou 
finance. Tyto se snažíme obstarat na základě 
žádostí v dotačních programech a samozřejmě 
od sponzorů. Držme si palce. Držte nám palce!

                         Vlaďka Lišková, speciální pedagog,          
asistentka manažera a tisková mluvčí šampionátu 

3. ročník Mistrovství Evropy v ledním hokeji neslyšících
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BAREVNÝ TÝDEN V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Poslední zářijový týden zářila naše mateřská škola 
barvičkami. V pondělí jsme všichni oblékli žlutou 
barvu, podle tříd žirafek a lišek, v úterý červenou podle 
slůňat, ve středu modrou podle tuleňů a čtvrtek byl 
podle žabiček zelený. V pátek byl den duhový. Čekalo 
na nás i překvapení v podobě soutěží. Překonali jsme 
překážkovou dráhu, navlékali jsme korálky, zahráli 
si hry s „padákem“, foukali jsme do míčku a dávali 
ovoce do košíku podle barviček. Poté jsme si společně 
zatancovali na písničky od Míši Růžičkové a na konci 
nás čekala sladká odměna.

DEN ZVÍŘAT
Celá mateřská škola navštívila začátkem října SOŠ 
veterinární Hradec Králové, kde se konala akce „Den 
zvířat“. Děti si prohlédly a pohladily zvířata a na výstavě 
drobných zvířat hlasovaly o nejhezčí zvíře. Mnoho 
hlasů dostal chameleon, kočka mývalí, ale i barevná 
morčata. Ve školních stájích jsme si prohlédli koně, 
kozy, krávu i ovci. Naproti v kurníku chránily slepice 
svoje vajíčka a králíci si pochutnávali na čerstvém 
seně. V tělocvičně školy jsme fandili králíčkům při tzv. 
Králičím hopu. Agility, během kterých se předváděli 
psi, jsme sledovali na trávě vedle budovy školy. 

KALEIDOSKOP akcí v MŠ: podzim 2019
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VŠE, CO JEN OČIMA NEVIDÍME
Začátkem října nás navštívila paní Kalousová, která 
si pro naše děti připravila krásný program: zkoumali 
jsme ho očima. Pomocí mikroskopů jsme pozorovali 
věci z našeho okolí (přírodniny, hmyz, koření apod.).  
Nahlédli jsme do zvětšovacího zrcadla, stolní lupy 
a malých lupiček. Abychom si lépe pamatovali, 
kolikrát jsme zvětšovali lupičkami (desetinásobně), 
udělali jsme 10 kroků. Také jsme pozorovali pod 
mikroskopem zrnko máku, peříčko, mech, sirku, nebo 
listy. Vysvětlili jsme si, proč udržovat hygienu. Viděli 
jsme fotografie chřipky, žloutenky, roztoče, kteří bydlí 
v prachu pod postelí, když neuklízíme.

ZAMYKÁNÍ STROMŮ
V polovině října jsme vyhlásili soutěž: mít klíč 
k zamykání stromů. Děti na stanovištích plnily různé 
úkoly; hledaly stejný tvar klíče, zametaly na mřený 
čas kaštany, překonávaly překážkovou dráhu, kreslily 
do pískovničky různé tvary a z přírodnin si vyrobily 
podzimní paletu. Po všech splněných úkolech jsme 
dostali klíč k zamykání stromů před zimou. Poté 
jsme se vydali na procházku do lesoparku, kde jsme 
poznávali listnaté a jehličnaté stromy, sbírali jsme 
šišky a obejmuly jsme stromy, které jsme nakonec 
zamkli. 

DIVADLO LETADLO S PŘEDSTAVENÍM:
V KORUNÁCH STROMŮ
Podzim nám vykouzlil pestrou paletu barev zářivou 
a svěží atmosféru. Povídali jsme si a zazpívali 
o změnách v přírodě s veverkou a strakapoudem. 
Děti se rozloučily s vlaštovkami, opekly si brambory, 
zasoutěžily si ve sběru hub a pouštěly si papírové 
draky. 

SVATÝ MARTIN A LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Na sv. Martina jsme vyhlásili akci Den Svatého 
Martina. Děti se seznámily s postavou svatý Martin, 
bílý kůň, čím je tento den výjimečný. Odpoledne 
proběhl lampionový průvod i s rodiči dětí. Všechny 
děti měly při průvodu lucerničku, kterou doma 
s rodiči vyrobily. Průvod byl zakončen překvapením: 
přišel bílý kůň. 

KALEIDOSKOP akcí v MŠ: podzim 2019
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Jedinečná rodinná forma tohoto bydlení (škola 
v současnosti disponuje se dvěma byty) je 
ojedinělým projektem v naší zemi. Tento typ 
bydlení vznikl po vzoru Švédska, s nímž má 
škola dlouholetou spolupráci v mezinárodním 
projektu SPREADTHESIGN. Ve srovnání s dětmi 
z běžných internátů jsou tyto děti lépe připravené 
do života, s mnoha praktickými zkušenostmi. 
K běžným aktivitám patří i příprava na Vánoce.

Letos se děti z Jablíčka 1 a Jablíčka 2 sešly na 
vánočním posezení v bytě Jablíčka 1. Kromě 
dětí a vychovatelek přijali pozvání i třídní 
učitelé a zástupci vedení školy. Děti společnými 
silami a s pomocí vychovatelek samy připravily 
pohoštění, které si všichni pozvaní chválili. 

Po společné večeři a popovídání si děti předvedly 
nacvičenou koledu ve znakovém jazyce. Menší 
děcka netrpělivě čekaly na rozsvícení stromečku 
a dárečky. Dárky, které vlastnoručně vyrobily 
děti, dostali i učitelé. Dárky vyrobené pro 
rodiče si děti odnesly domů. Večer se vydařil, 
všichni byli spokojení a děcka měla radost, že 
jejich dárky překvapili učitele a vychovatele. 
Fotografie dokumentují další krásné vánoční 
setkání a nasazení dětí při výrobě chlebíčků, 
salátu, pečení řízků i strojení stromečku.                                                                
                  Bc. Jitka Václavíková, Dis, vychovatelka

Vánoce v Jablíčku
Byty Jablíčko určené neslyšícím dětem jsou koncipovány

jako rodinné bydlení
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Aktivity logopedické školy
Zisk titulu Podnikavá škola
Naše škola se aktivně podílí na činnosti a rozvoji 
projektu Učíme se podnikavosti, který organizuje 
vzdělávací společnost Schola Empirica. ZŠ 
logopedická vytváří Centrum kolegiální podpory pro 
Královéhradecký kraj a spolupracuje se základními 
školami v okolí. Žáci se aktivně zapojují do aktivit 
a soutěží, které vedou k rozvoji finanční gramotnosti, 
etických hodnot a utváření soft skills. Za tvůrčí přístup 
v projektu obdržela naše škola nový titul „Podnikavá 
škola“.                                                     
                               Mgr. Simon Schwab za celý tým školy

Stavba papírové zdi na Ulrichově náměstí
V rámci oslav 30. výročí sametové revoluce v naší 
zemi se i naše škola zapojila do stavby papírové zdi 
na Ulrichově náměstí v Hradci Králové. Připomněli 
jsme si důležitý úsek národních dějin, který vytvořil 
nezbytný článek ve světovém dění. Za spolupráci 
děkujeme Muzeu východních Čech v Hradci Králové. 
Papírová zeď byla postavena i ve škole při akci Měsíc 
filmu na školách, na které se spolupodílel dr. Jindřich 
Vedlich. Na výzdobě krabic pracovali žáci 9. třídy 
v rámci výuky moderních dějin.                    
                                                              Mgr. Simon Schwab

 

Projekt: Měsíc filmu - film věnovaný 30. výročí 
Sametové revoluce
V rámci tohoto projektu na školách měli žáci 2. stupně 
ve středu 13. listopadu 2019 možnost shlédnout 
dokumentární film věnovaný 30. výročí sametové 
revoluce. O tom, jak konkrétně probíhal listopad 
1989 v Hradci Králové, přišel žákům vyprávět 
PaedDr. Mgr. Jindřich Vedlich, Ph.D. Doktor Vedlich 
byl v přelomovém roce studentem vysoké školy 
a jedním z hlavních spoluorganizátorů revolučních 
akcí v Hradci Králové., mj. se zapojil do utvoření 
lidského řetězce z Hradce Králové do Pardubic, 
postavil se do vedoucího týmu studentského 
stávkového výboru a v minulých letech sepsal knihu 
Sametová revoluce v Hradci Králové. Dnes působí 
jako manažer a vysokoškolský pedagog na hradecké 
univerzitě. Poutavá přednáška byla doprovázena 
poučnou a zajímavou prezentací. A mějme na mysli: 
svobodný a demokratický stát není samozřejmostí, je 
nutné o něho neustále pečovat, aby nám nebyl nikdy 
odcizen. Buďme zodpovědní za své činy.          
                   Mgr. Pavla Jakoubková, Mgr. Simon Schwab
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Aktivity logopedické školy
Sbírka pro psí hospic Domov na konci cesty 
v Lupenci
Našim žákům není lhostejný osud pejsků v útulcích, 
proto každoročně pořádáme sbírku psích pamlsků, 
granulek, ale i starších dek, pelíšků a ostatních 
chovatelských potřeb. Tyto letos doputovaly do psího 
hospicu Domov na konci cesty v Lupenici, který se stal 
trvalým domovem pro přestárlé a handicapované psy. 
O ně se obětavě stará paní Lenka Pelinková. Paní Lenka 
spolu s jedním svým svěřencem – třínohým pejskem 
Rexem - přijeli dětem osobně poděkovat a popovídat 
si s nimi o tom, jaké radosti a starosti přináší soužití se 
zvířecími kamarády.

Návštěva Babiččina údolí

Ve čtvrtek 5. prosince zavítali žáci druhého stupně do 
Babiččina údolí a na zámek v Ratibořicích. Prohlédli 
si všechna místa známá z knihy Babička od Boženy 
Němcové – mlýn, Staré bělidlo či Viktorčin splav. 
V budově mandlu jsme navštívili adventní trhy 
a na zámku na nás čekala prohlídka zaměřená na 
seznámení s dobovými adventními zvyky, kterou 
provázely postavy z Babičky v historických kostýmech.
                                                         Mgr. Pavla Jakoubková
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