Milí žáci, rodiče a přátelé školy,
rádi bychom Vám stručně představili naši školu. Funguje od roku 1994 a jako jedna
z prvních škol v České republice začala poskytovat vzdělávání sluchově postiženým
(neslyšícím i nedoslýchavým) žákům ve dvou jazycích – v českém i českém znakovém
jazyce. Každý žák si podle své jazykové preference vybírá jazyk, ve kterém se na škole
vzdělává.
Z toho důvodu působí na škole tlumočníci, kteří převádí výklad z českého
mluveného jazyka do českého znakového jazyka a obráceně. Tento způsob výuky se
netýká pouze výkladu učiva – učitelé se také snaží v maximální možné míře poskytovat
žákům studijní materiály v obou jazycích a spolupracují s různými institucemi na vývoji
těchto učebních materiálů.
Na škole rovněž úspěšně funguje spolupráce slyšících a neslyšících pedagogů.
Společně se podílí na chodu školy, tvorbě školního vzdělávacího programu, systému
výuky a realizaci školních akcí. Vzájemně se doplňují a ve vztahu ke studentům vystupují
jako rovnocenní partneři.
Důraz je kladen také na spolupráci mezi pedagogy a studenty navzájem, například
během přípravy propagačních videomateriálů a prezentací pro účast školy na veletrzích
a výstavách (Pragodent, Schola Pragensis apod.).
Na škole se vyučuje český, anglický a český znakový jazyk pomocí nejnovějších
učebních metod. Díky výuce českého znakového jazyka je umožněno všem studentům se
navzájem dorozumět. Škola respektuje individuální kulturní i jazykové potřeby každého
studenta a posiluje identitu každého z nich.
Naši učitelé jazyků rozvíjí kontakty s dalšími středními školami v České republice,
zejména se středními školami v Hradci Králové a v Brně. Sdílí své zkušenosti, obohacují se
vzájemně ve společných diskuzích a realizují meziškolní jazykové soutěže.
Myslíme rovněž i na zapojení studentů do života školy, což se děje například
během organizace Celostátních sportovních her pro sluchově postižené. Ve škole je
k dispozici centrum mimoškolních aktivit Ulicentrum a také Multimediální tvůrčí dílna
(M. T. D.), kde se studenti mohou realizovat například jako kameramani, režiséři
a moderátoři školních zpráv nebo navštěvovat další různé kurzy.
Naším cílem je, aby studenti ze školy vycházeli nejen s nově nabytými znalostmi
a dovednostmi, ale také jako hrdí, sebevědomí a cílevědomí mladí lidé s touhou něco
v životě dokázat.

