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1. Základní údaje o škole

Název: Konzervato Jana Deyla a st ední škola pro zrakov postižené
Sídlo: Maltézské nám. 14, 118 44, Praha 1 – Malá Strana

Z izovatel: Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy
Karmelitská 5 – 8, 118 12, Praha 1 – Malá Strana

Právní forma: p ísp vková organizace
I : 61 387 339
IZO: 061 387 339
IZO (st ední škola): 151 032 688
Identifikátor: 600 020 738

editelka: MgA. Nad žda Ost anská
e mail: nadezda.ostranska@kjd.cz
tel.: 257 286 463, 257 286 465

Statutární zástupce: PaedDr. Mgr. Markéta Kozinová, Ph.D.
e mail: marketa.kozinova@kjd.cz
tel.: 257 286 462

Zástupce editelky: MgA. Eduard Klezla
e mail: eduard.klezla@kjd.cz
tel.: 257 286 464

Webové stránky školy: www.kjd.cz

Školy a školská za ízení, jejichž innost právnická osoba vykonává a jejich cílová
kapacita (podle rozhodnutí o zápisu do školského rejst íku).

Konzervato – cílová kapacita: 90 žák , stav vzd lávaných žák : 71
St ední škola – cílová kapacita: 30 žák , stav vzd lávaných žák : 14

Sou ásti školy:

Internát
IZO: 110 025 768
Místa poskytovaného vzd lávání nebo školských služeb:
Láze ská 3/483, 118 44 Praha 1 – Malá Strana
Láze ská 5/483, 118 44 Praha 1 – Malá Strana
Za Po í skou branou 15/281, 186 00 Praha 8 – Karlín
Kapacita: 76 l žek

Školní jídelna
IZO: 102 413 011
Místa poskytovaného vzd lávání nebo školských služeb:
Maltézské nám. 14, 118 44, Praha 1 – Malá Strana
Kapacita: 50 míst, po et strávník : 150
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Stru ná charakteristika vybavení školy

Konzervato Jana Deyla a st ední škola pro zrakov postižené (dále jen „škola“) je situována ve t ech
budovách tvo ících jeden komplex. V hlavní budov (Maltézské nám. 14) jsou umíst ny u ebny zejména pro
kolektivní výuku, ladírny pro odbornou výuku, dva koncertní sály, žákovská šatna, sborovna a kancelá e. Ve
dvo e propojujícím jednotlivé budovy se nacházejí dílny pro praktickou výuku, školní jídelna a samostatná
místnost pro vodicí psy. V budov Láze ská 5 se nacházejí u ebny individuální nástrojové výuky a zp vu,
nejvyšší patro slouží jako ubytovací ást internátu, jehož sídlo je v budov Láze ská 3. Škola dlouhodob
plánuje rekonstrukci budovy Láze ská 5, která je ve velmi špatném technickém stavu. Údržbové práce, které
vyžadují neustálou obnovu, jsou pouze do asným ešením. Ve školním roce 2012 2013 škola disponovala
dostate ným po tem u eben vybavených kvalitními hudebními nástroji klavíry. Nadále bylo vysoké
procento hudebních nástroj pro výuku druhého oboru (smy cové a dechové) zap j ováno žák m a
nástrojový instrumentá i p es pr b žn zajiš ovanou údržbu došel ke zna nému opot ebení. Materiáln
technické vybavení odpovídalo pot ebám výuky. V oblasti IKT se projevila nutná vým na zastaralých PC.

Školská rada
Od září 2012 pracovala školská rada v novém složení: MgA. Jiří Urban – předseda, Mgr. Jakub Stárek – člen rady 
jmenovaný zřizovatelem (MŠMT), druhý člen nebyl jmenován, Mgr. Michaela Černá, Vladana Bernatová – členka 
rady zákonných zástupců nezletilých žáků, Eva Blažková – členka rady za zletilé žáky.

2. P ehled obor vzd lání

1. 82 44 M/001 Hudba, denní forma vzd lávání, délka vzd lávání 4 roky, dobíhající obor

2. 82 44 M/01 Hudba, denní forma vzd lávání, délka vzd lávání 4 roky

3. 82 44 N/001 Hudba, denní forma vzd lávání, délka vzd lávání 6 rok , dobíhající obor

4. 82 44 P/01 Hudba, denní forma vzd lávání, délka vzd lávání 6 rok

5. 82 45 M/001 Zp v, denní forma vzd lávání, délka vzd lávání 4 roky, dobíhající obor

6. 82 45 M/01 Zp v, denní forma vzd lávání, délka vzd lávání 4 roky

7. 82 45 M/001 Zp v, denní forma vzd lávání, délka vzd lávání 6 rok , dobíhající obor

8. 82 45 P/01 Zp v, denní forma vzd lávání, délka vzd lávání 6 rok

9. 82 44 M/002 Lad ní klavíru, denní forma vzd lávání, délka vzd lávání 4 roky, dobíhající obor

10. 82 44 M/02 Lad ní klavír a p íbuzných nástroj , denní forma vzd lávání, délka vzd lávání 4 roky

11. 82 44 J/01 Lad ní klavíru, denní forma vzd lávání, délka vzd lávání 2 roky, dobíhající obor

12. 82 44 J/01 Lad ní klavír a kulturní innost, denní forma vzd lávání, délka vzd lávání 2 roky
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3. Rámcový popis personálního zabezpe ení innosti školy

V ková struktura pracovník (k 30. 6. 2013)

Pedagogové do 30 let do 40 let do 50 let do 60 let nad 60 let Celkem
po et 4 15 22 18 13 72
z toho ženy 4 8 12 8 4 36
Nepedagogové 0 do 30 let do 40 let do 50 let do 60 let nad 60 let
po et 5 0 2 2 7 24
z toho ženy 4 0 2 8 4 18

Kvalifikovanost pedagogických pracovník (k 30. 6. 2013)

Pedagogové Po et Odborná a pedagogická
zp sobilost (v %)

Speciální pedagogika (v %)

u itelé 64 100 66
vychovatelé 8 63 63
celkem 72 96 65

Seznam pracovník školy:

Pedagogové
Mgr. Ambrošová Zuzana
Mgr. Arner Milan
Mgr. Bártová Renata
Mgr. Bílek František
Mgr. Bláhová Jana
Mgr. Bobková Kamila
Budín Jan
MgA. ermák Lukáš
Mgr. erná Michaela
Mgr. Farkašová Jitka
MgA. Fiala František
MgA. Fleischmannová Dorothea
PhDr. Galvas Zbyn k
Mgr. Havlí ková Jana
Mgr. Hegerová Magdaléna
MgA. Hoskovec Václav
Janusz Zbigniew
MgA. Klezla Eduard
Mgr. Kohl Otakar
Mgr. Kolková Vladimíra
MgA. Klozová Barbora
MgA. Köhlerová Jana
Mgr. Konášová Miroslava
Mgr. Kosina Petr
BcA. Kozderka Ladislav

Mgr. Kozina Ji í, Ph.D.
PaedDr. Kozinová Markéta Ph.D.
PhDr. Kramosilová Zuzana
K iklánová Alena
Mgr. Kubi ka Miroslav
Mgr. Machotová Anna
Mgr. Malý Roman
MgA. Mgr. Mazalová Kamila
Mgr. Mrá ková Veronika
MgA. Ost anská Nad žda
Mgr. Müllerová Martina
Mgr. Paulík Vladislav
Ing. Pethö Petra
PhDr. Pšánský Jaromír
Schenk Roman, DiS.
Karel Janiš
Skalová Vladimíra, DiS.
Skalák Jan, DiS.
Mgr. Sommerová Danuše
MgA. Sou ková Daniela
Mgr. Svobodová Dagmar
MgA. Šlégrová Radomíra
MgA. Špinlerová Irena
Mgr. Šporcl Petr
MgA. Št pán Jan
MgA. Št pánová Daniela

MgA. Štochl Ond ej
PhDr. Šumníková Pavla, Ph.D.
Triebenekl Jan
Mgr. Urban Ji í
Mgr. Veselková Magdaléna
Vrba Pavel
PaedDr. Wiesnerová Marie
Mgr. Záme ník Josef
Žiaková Marcela, DiS.

Asistenti pedagoga
Deverová Kv toslava
Ejemová Miluše
Hlídková Irena
Hrubá Lenka
Št pán Ivan

Studijní odd lení:
Mašek Lukáš

Koncertní odd lení:
Mgr. Luka ová Vladimíra
Mgr. Josef Reis
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Provozn hospodá ský úsek:
Bártová Nad žda
Sochová Marie
Schreierová Zde ka
Ungerová Olga

Provozní zam stnanci:
Andrýsková Petra
Baudisch Richard
Hlídek Miloslav
Janiš Karel
Ku erová Marie

MgA. Kudlíková Kate ina
P ibylová Jarmila
Ing. Šmídová Zoja
Ter ová Jaroslava
Ulrichová Irena
Vostatková Marie

Internát:
Housková Helena
Mgr. Machotová Anna
Mgr. Marek Martin
PaedDr. Perout Evžen

Sedlá ková Iveta
Mgr. Vávrová Eva

Školní jídelna:
Behenská Magdaléna
Bendelmayerová Zlata
Jirátová Jaroslava
Plochá Jaroslava
Š astná Ji ina

Školní psycholog:
PhDr. Galvas Zbyn k

4. Údaje o p ijímacím ízení

P ijímací ízení do 1. ro níku školy se konalo v t chto termínech: 15. 1., 16. 4., 22. 5. a 21. 6. 2013.

Šk. rok 2013/14
Hudba

82 44 P/01

Zp v

82 45 P/01

Lad ní klavír a p íbuzných
nástroj 82 44 M/02

Lad ní klavír a
kulturní innost
82 44 J/01

Po et p ihlášených 23 25 6 2
z toho v 1. kole 8 5 2 1
z toho v 2. kole 3 1 2 0
z toho ve 3. kole 0 0 1 1
z toho ve 4. kole 1 0 0 0
nedostavili se 5 2 0 0

Po et nep ijatých 6 12 0 0
Po et p ijatých 12 6 5 2

5. Údaje o výsledcích vzd lávání žák

Obory vzd lání: 82 44 P/01 Hudba, 82 44 N/001 Hudba, 82 45 P/01 Zp v, 82 45 N/01 Zp v

Hodnocení Chování
Ro ník Po et

žák
S vyznamenáním Prosp l Neprosp l Velmi

dobré
Uspokojivé Neuspokojivé Pr m r

ro níku
1. 23 5 15 0 23 0 0 1,73
2. 5 2 2 0 5 0 0 1,57
3. 1 1 0 0 1 0 0 1,10
4. 9 0 9 0 9 0 0 1,76
5. 7 0 7 0 7 0 0 1,79
6. 12 2 10 0 12 0 0 1,47
7. 7 1 5 1 7 0 0 1,53

Oproti p edchozímu školnímu roku došlo v 1. a 2. ro níku konzervato e ke zlepšení celkového pr m ru t ídy.
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St ední škola, obory vzd lání: 82 44 M/02, 82 44 M/002 Lad ní klavír

Hodnocení Chování
Ro ník Po et

žák
S vyznamenáním Prosp l Neprosp l Velmi

dobré
Uspokojivé Neuspokojivé Pr m.

ro .
2. 4 0 1 3 2 1 1 2,59
4. 2 1 0 1 2 0 0 1,92
5. 1 0 1 0 1 0 0 1,80

Obor vzd lání: 82 44 J/02 HK
Hodnocení Chování

Ro ník Po et
žák

S vyznamenáním Prosp l Neprosp l Velmi
dobré

Uspokojivé Neuspokojivé Pr m.
ro .

1. 2 0 2 0 2 0 0 1,98
2. 7 0 7 0 7 0 0 2, 03

Výsledky žák v ukon ování vzd lávání
Maturitní zkoušky:

Obor vzd lání Po et žák Hodnocení Pr m r

S vyznamenáním Prosp l Neprosp l

82 44 M/001 6 1 5 0 2,85

82 45 M/001 3 1 2 0 2

82 44 M/002 1 1 0 0 1,00

Absolutoria:

Obor vzd lání Po et žák Hodnocení Pr m r

S vyznamenáním Prosp l Neprosp l

82 44 N/001 5 4 1 0 1,20

82 45 N/001 1 0 1 0 2,00

Záv re ná zkouška:

Obor vzd lání Po et žák Hodnocení Pr m r

S vyznamenáním Prosp l Neprosp l

82 44 J/001 3 2 1 0 1,50
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6. Údaje o prevenci sociáln patologických jev

Jedním z hlavních úkol bylo systematické p sobení školy proti projev m rizikového chování žák ,
zajišt ní ú inné individuální pé e o žáky s jakýmkoliv problémem a snahy o dosažení otev ené klidné
atmosféry „psychologického bezpe í“, vzájemné tolerance a úcty. Za tímto ú elem byla b hem školního
roku dopln na nabídka poradenských služeb. Vedle stávající innosti školního psychologa byly ustanoveny
funkce výchovného poradce a školního metodika prevence.

Cílem v oblasti prevence byla podpora zdravého životního stylu, sociálních vztah a profesionální i
zájmové orientace žák . Aktuální spole enská témata sociáln patologického charakteru byla sou ástí
výuky v mnoha p edm tech, po celý školní rok probíhaly r zné akce, které procházely jak výukou, tak
mimoškolní inností. V prvním tvrtletí školního roku bylo uskute n no inicia ní p ldenní setkání pro žáky
1. ro ník se školním psychologem a jeho hosty. Podstatnou ást tohoto setkání tvo ila spole ná diskuze
zam ená na prevenci sociáln patologických jev . Student m byl objasn n pojem sociáln patologické
jevy, v etn jejich klasifikace a specifikace. Významná pozornost byla v nována problematice šikany,
záškoláctví a závislostí. Cílem setkání bylo rovn ž posílení vzájemných pozitivních interakcí mezi studenty,
ale také poskytnutí podrobn jších informací o službách školního psychologa na škole. Spolupráce s vyššími
ro níky probíhala p evážn formou individuálních konzultací.

Škola navázala spolupráci s M stskou policií hl. m. Prahy a nadále spolupracovala s adou odborník
z r zných poradenských pracoviš z oblasti psychologie a speciální pedagogiky.

7. Údaje o dalším vzd lávání (DVPP)

Zam stnanci školy se v pr b hu školního roku zú astnili ady vzd lávacích seminá , odborných
kurz v etn studijních program k dopln ní vzd lání. Nejvíce zastoupeny byly hudebn interpreta ní
seminá e nap . První víkendová škola J. Kvapila, seminá zobcové flétny P. Zejfarta i kurzy zam ené na
problematiku všeobecn vzd lávacích a preventivních program po ádaných vzd lávací agenturou
Descartes. Pro pedagogické pracovníky bylo organizováno školení v uživatelských IT dovednostech a práce
s braillskou tiskárnou. Do oblasti vzd lávání byly investovány náklady v celkové výši 59 939 K .

Pracovník internátu se aktivn podílel v realizaci projektu Jiho eské univerzity „Zdokonalování
systému celoživotního vzd lávání v oblasti pedagogické, psychologické a výchovné pé e o d ti se
sociokulturním znevýhodn ním“ prost ednictvím arteterapeutických aktivit (Arteterapie ve speciálním
vzd lávání pedagogických pracovník ). Projekt byl evidován a financován Evropským sociálním fondem v
R, OP Vzd lávání pro konkurenceschopnost.

Pozitivním krokem bylo navázání metodické spolupráce školy s katedrou speciální pedagogiky
Pedagogické fakulty UK v Praze.

8. Údaje o aktivitách a o prezentaci školy na ve ejnosti

Mezi nejvýznamn jší akce školního roku pat ilo pojmenování barokního sálu na „Koncertní sál Jana
Drtiny“ (8. 11. 2012), ke kterému dal podn t speciální pedagog a historik PhDr. Josef Smýkal, na po est
nevidomého editele školy PhDr. J. Drtiny, který ve škole p sobil v letech 1948 1982. Sou ástí slavnostní
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spole enské akce bylo odhalení pam tní desky a koncert pedagog a student školy, za ú asti vzácného
hosta, klavírní pedagožky, paní Libuše Drtinové.

Projev PhDr. J. Smýkala p i slavnostním odhalení desky „Koncertní sál Jana Drtiny“ Foto: J. Donné

Významné bylo navázání spolupráce s profesionálními orchestry, s Talichovou komorní filharmonií
(TKF) a eským národním symfonickým orchestrem ( NSO). V rámci abonentního koncertu K3: „TKF uvádí
mladé talenty“ ú inkovali Eva Blažková, Anežka Kufová (flétny) a Jakub Svejkovský (trubka). Mediáln
sledované bylo vystoupení klavíristky Ráchel Skleni kové, kterou v rámci festivalu „Prague Proms 2013“
doprovodil NSO p i interpretaci Beethovenova koncertu . 3 ve Smetanov síni Obecního domu v Praze.
Miroslav Orság (zp v) ú inkoval na jednom z abonentních koncert Západo eského symfonického
orchestru Mariánské Lázn .

Z koncertu slavnostního pojmenování Koncertního sálu Jana Drtiny Foto: J. Donné
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Ráchel Skleni ková (klavír) s dirigentem S. Mercuriem Foto: Jana Pertáková

Koncerty

Jako v každém roce po ádala škola množství tradi ních interních i ve ejných koncert , p i kterých
ú inkovala ada sólist , Žes ový soubor J. Záme níka a více se za al uplat ovat žákovský p vecký sbor pod
vedením sbormistra F. Fialy.

Pro své partnery škola p ipravila adu koncertních vystoupení, nap . pro Lions Klub, Nada ní fond
Mathilda, Nadaci Leontinka, Rotary klub Praha Staré m sto, Klub aktivního stá í aj.
Žáci ú inkovali nap . na nesout žní p ehlídce žák pražských základních um leckých škol a konzervato í
hudebním festivalu „Libe ské jaro mladých“, R. Skleni ková na recitálu p i Benefi ním koncertu pro Nadaci
Mathilda ve Stavovském divadle, dále na tradi ním adventním a záv re ném koncertu školy, p i kterém byl
vyhlášen „Nejlepší žák školy“ (ocen ní získaly E. Blažková a T. Nováková). Za výborné studijní výsledky získal
ocen ní v hlavním oboru trubka také Jan Svejkovský. Miroslav Orság (zp v) ú inkoval za doprovodu
Komorního orchestru ND na Slavnostním koncertu se zrakovým postižením ve Špan lském sálu Pražského
hradu. MgA. Z. Puklická napsala a nastudovala p edstavení žák p veckého odd lení „Pozor, tady straší“.



 Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené     Výroční zpráva 2012 –2013     11

Seminá e pro žáky

Velkému zájmu žák školy se t šily seminá e vedené Lukášem Vytla ilem (zobcová flétna), Clarou
Novak (p í ná flétna), saxofonovým kvartetem Bohemia a klavíristkou prof. Marií Gambarian.

Ze seminá e Clary Novak Foto: Magdalena Nová ková

Dalšími akcemi s ú astí žák školy byly interpreta ní kurz klavíristy Ivana Klánského, masterclass
Garricka Ohlssona (klavír), irské klavíristky Thérèse Fahy, jazzového klavíristy Martina Kratochvíla a
skladatele Milana Dvo áka.

Žáci odd lení hudebn teoretických p edm t (skladba) se zú astnili ty seminá vedených
hudebními skladateli Markem Kopelentem, Zde kem Šestákem, Jakobem Ullmannem a Pavlem Kopeckým.
Mimo ádný koncert houslisty M. Ambrože a klavíristy M. Rezka byl spojen se seminá em o hraných
skladbách a jejich interpretaci.

                                                Z klavírního seminá e irské klavíristky Thérèse Fahy   Foto: Josef Reis 
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Sout že

Z. Lorenz získal 3. místo ve h e na trubku na koncertní p ehlídce konzervato í a hudebních
gymnázií eské republiky. R. Skleni ková se zú astnila sout že, kterou po ádala Mezinárodní
konzervato Praha. Za p evážné ú asti student HAMU získala estné uznání. Na P vecké sout ži
v klasickém sólovém zp vu Olomouc získaly Eva Blažková 1. cenu, Ilona Burianová a Tereza Nováková
estné uznání.

Praxe žák st ední školy

Mimoškolní odborná praxe žák 4. a 5. ro níku v oboru vzd lání 82 44 J/01 Lad ní klavír se
konala v konzervato ích Pardubice a Duncan Centre Praha. Mimoškolní praxi v zam ení Hudebn
kulturní innost žáci vykonávali formou kulturních vystoupení, nap . v jind ichohradeckém kostele, v
ZŠ Jaroslava Ježka v Praze a v koncertním sále školy. Pro své rodi e p ipravili ve ejné vystoupení
v záv ru školního roku. Žáci obou obor se za ú asti pedagog , vychovatel a asistent žák st ední
školy zú astnili exkurze do firmy "Petrof" v Hradci Králové.

9. Údaje o výsledcích inspek ní innosti provedené eskou školní inspekcí

V zá í 2012 byla provedena ŠI státní kontrola dodržování ustanovení § 69 odst. 9 školského
zákona, jejímž p edm tem byla kontrola zam ená na komisionální p ezkoušení. V uvedené oblasti
nebylo zjišt no porušení právního p edpisu.

V íjnu 2012 se uskute nila kontrola ŠI, jejímž p edm tem byla kontrola pracovních pom r
dle p íslušných ustanovení zákona . 262/2006 Sb., v platném zn ní. Kontrolním šet ením nebylo
zjišt no nespln ní povinností dle uvedeného ustanovení p íslušného zákona.
V b eznu 2013 byla vykonána inspek ní innost ŠI, jejímž p edm tem bylo zjiš ování a hodnocení
podmínek, pr b hu a výsledk vzd lávání, zjiš ování a hodnocení napln ní školních vzd lávacích
program a jejich souladu s RVP. Inspek ní innost byla vykonána na podn t.

Ze záv ru inspek ního zjišt ní vyplynulo, že škola napl ovala zám ry podporující rozvoj školy a
p ijímala ú inná opat ení ke zvyšování úrovn vzd lávání žák , dosahovala velmi dobrých výsledk ve
vzd lávání žák v oblasti její profilace. Nedostatky byly zjišt ny v dlouhodob realizovaném zp sobu
p ijímání žák bez doporu ení školského poradenského za ízení a v oblasti výchovného poradenství.
Jako riziková byla hodnocena oblast prostorových podmínek budovy Láze ská 5.
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10. Základní údaje o hospoda ení školy

Základní údaje o hospoda ení školy ve školním roce 2012/2013

P íjmy v K

P íjmy celkem 45 882 490,00

Dotace z izovatele 38 111 080,00

Ostatní p íjmy 1 125 079,00

Zú tování fond 6 646 331,00

Náklady v K

Náklady celkem 45 592 269,00

Náklady na mzdy (v etn OON) 25 472 236,00

Sociální a zdravotní pojišt ní 8 660 560,00

Zákonné pojišt ní (Kooperativa) 101 889,00

Cestovné 16 737,00

Opravy a údržba 1 109 343,00

Spot eba materiálu 985 286,00

Spot eba energie 2 088 560,00

Školení a vzd lávání 59 939,00

Jiné ostatní náklady 1 779 947,00

Zákonné sociální náklady 433 758,00

Jiné dan a poplatky 1 200,00

Odpisy dlouhodobého majetku 4 882 814,00

Hospodá ský výsledek

Kladný hospodá ský výsledek 290 221, 00

Do fondu odm n 0,00

Do rezervního fondu 290 221, 00

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních program

Škola se ve spolupráci s eskou rozvojovou agenturou zú astnila zahrani ního vzd lávání v
Kosovu, jehož cílem byla podpora zkvalitn ní výuky nevidomých a slabozrakých student v oblasti
hudebního vzd lávání na školách s hudebním zam ením. Sou ástí cesty byl i monitoring kvality a
používání pracovních pom cek pro nevidomé, poskytnutí konzultací vyu ujícím hudebních p edm t ,
kte í vyu ují nevidomé studenty a vlastní výuka nevidomých student v p edm tech klavír a bodový
notopis. V rámci cesty pedagogové poskytovali individuální konzultace pedagog m zrakov postižených
kosovských student , vyu ovali individuáln nevidomé studenty v oborech klavír a Braillovo písmo
(notace), poskytovali konzultace managementu školy, zam ené na zp sob získávání u ebních pom cek
apod., informovali o nových metodách výuky nevidomých a p edávali zkušenosti s problematikou
nástrojové výuky nevidomých.
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12. Údaje o spolupráci s odborovou organizací

Vedení konzervato e spolupracovalo ve školním roce 2012/2013 s odborovou organizací v oblastech
tvorby rozpo tu, erpání finan ních prost edk z FKSP a p i schvalování vnit ních p edpis školy.
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P íloha 1

Internát

Internát disponuje t emi ubytovacími lokalitami. Studenti jsou ubytováni s ohledem na v k a
stupe postižení. Vzhledem k volným ubytovacím kapacitám byla v internát Za Po í skou branou 15
realizována dopl ková innost. K 31. 10. 2013 bylo v internát ubytováno 53 žák školy, z toho 45 se
speciálními vzd lávacími pot ebami. Ubytovaní studenti byli rozd leni do p ti skupin, každou skupinu
vedl jeden vychovatel. Studenti m li možnost vyjad ovat se k chodu internátu prost ednictvím
samosprávného orgánu šesti lenné Rady internátu, b hem školného roku prob hlo 5 setkání.
Výchovn vzd lávací innost byla realizována podle Výchovn vzd lávacího programu pro internát, který
navazoval na Školní vzd lávací program a v n kterých aspektech jej dopl oval. S možnostmi a nabídkou
zájmových inností byli studenti seznámeni formou dotazníku. Snahou bylo, aby každý student nalezl
svou oblast zájmové innosti, jejíž obsah i formu sám mohl následn ovliv ovat. Internát tak neplnil
pouze sociální roli, ale motivoval studenty k jejich vlastní spoluú asti na podob zájmových inností.
Studenti internátu se ú astnili školních program – seminá o projevech šikany, p ipravený ve spolupráci
s Útvarem prevence M stské policie hlavního m sta Prahy, seminá o typech a možnostech sebeobrany.

Pro ú ely zájmové innosti byl zajišt n pronájem plavecké dráhy bazénu v Tyršov dom a jednou
týdn se konalo kondi ní plavání. V zimních m sících byl organizován goalball, od jara cyklistika. Formy
sportovní zájmové innosti byly p izp sobeny zdravotn postiženým žák m.
Výtvarné aktivity se konaly v podob hmatového modelování ve školním keramickém ateliéru, innost
m la relaxa n rehabilita ní a arteterapeutický charakter. Ve spolupráci s nadací Artevide se jednou
týdn konaly výtvarné workshopy. Ve spolupráci s NG SOU palác Kinských a NG Sbírka starého um ní
Schwarzenberský palác byly organizovány specializované výtvarné dílny zprost edkovávající výtvarné
um ní i žák m se speciálními vzd lávacími pot ebami.
Kulturní po ady Klub mladého diváka navštívil v pr b hu školného roku 6 divadelních p edstavení.
Celkem se zú astnilo 35 student . Zájemci v doprovodu vychovatele navštívili 6 koncert .
Výuka sebeobsluhy – pravideln probíhala po celý školní rok a byla zam ena na innosti ve cvi né
kuchy ce. D raz byl kladen na rozvoj samostatnosti, manuální zru nosti, rozvoj mikro a makro orientace,
nákupy jsou spojeny s prostorovou orientací, prací s kompenza ními m rnými pom ckami. Výuka dalších
sebeobslužných dovedností byla zam ena na nácvik díl ích úkon t íd ní, praní a sušení a žehlení
prádla, povlékání, obsluhu vysava e, vytírání podlahy.
Samostatnou formou výuky byl kurz estetiky oblékání a lí ení – témata jednotlivých lekcí – osobní
hygiena, kosmetické p ípravky a jejich používání, pravidla spole enského chování, estetika oblékání.
Výlety, exkurze tematické vycházky – internát organizoval dva výlety. Obsahem prvního byla návšt va
staroboleslavských poutních kostel . Pro tuto akci byla zajišt na pr vodkyn . Druhým výletem
realizovaným na konci školního roku byla nau n populariza ní návšt va IQ parku v Liberci. V rámci
týdenní výchovné innosti byly organizovány tematické vycházky, seznamující žáky s lokalitou, ve které
b hem školního roku žijí.

Vzd lávací akce internát organizoval seminá na téma Zdravotní postižení a právo. Lektorem byl
právník sociáln právního odd lení SONS. Tematické okruhy seminá e – legislativní rámec problematiky
sociálních služeb a sociální pé e, otázka právní zp sobilosti, problematika invalidních d chod a pr kaz
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ZTP, problematika p ísp vku na pé i a pom cky, právní poradenské služby.
Ve spolupráci s ob anským sdružením KampaNula a Artevide byly organizovány dv výstavy obraz

zrakov postižených student školy v rámci benefi ních ve er – Prost ený st l I a Prost ený st l II.
Samostatná výstava Obrazy z Artevide, p edstavující tvorbu zrakov postižených student , prob hla ve
školní galerii ECCE TERRA a byla spojena s aukcí tvorby školního keramického ateliéru.
Ve spolupráci s Galerií Oliva byl organizován workshop ve školním ateliéru na téma domovní znamení.
innost probíhala v rámci grantové innosti – Praha bez bariér. V sout ži eského rozhlasu Malujeme po

síti, téma Nebojme se strašidel byl ocen n student P. Diblík.
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P íloha 2

Školní jídelna

Školní jídelna s kuchyní jsou umíst ny v samostatné jednopodlažní budov . Dvousm nný provoz
zajiš ovalo 5 pracovnic (1 vedoucí, 2 kucha ky a 2 pomocné pracovnice). Ve školní jídeln je celkem 50
míst. Ve sledovaném období se v tomto za ízení stravovalo celkem 150 strávník . Pro 53 žák
ubytovaných v internát bylo zajiš ováno celodenní stravování s celotýdenním provozem. Ob dy byly
vydávány 55 žák m a 33 zam stnanc m školy. Možnosti stravování bývalých zam stnanc využil jeden
d chodce.
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P íloha 3

Plakát koncertu Ráchel Skleni kové s NSO
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