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PROJEKT: 

Jazykový pobyt pro studenty Střední školy pro sluchově postižené  

v Praze – Radlicích na střední škole pro neslyšící Mary Hare School  

v anglickém Newbury, spojený s návštěvou Londýna 

 

Naše střední škola pro sluchově postižené – obor asistent zubního technika 

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. 
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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. Cílem naší školy 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.  

 

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, 

Výmolova 169 

Výmolova 169/2,  

150 00 Praha 5 – Radlice. 

Webové stránky naší školy a kontakty: http://vymolova.cz/ 

 

Zpráva z proběhlého projektu: 

 

Velmi si vážíme toho, že jsme získali od vás finanční podporu, abychom mohli 

náš studijní pobyt uskutečnit. Záměrem našeho projektu podaného do grantového 

programu „Cesta ke vzdělání 2019“ bylo zejména využití jazykových znalostí 

a dovedností nabytých při výuce anglického jazyka na naší škole v praxi a umožnění 

reálné interakce s rodilými mluvčími anglického jazyka ve Velké Británii.  

Studenti dostali tak možnost se seznámit se systémem vzdělávání sluchově 

postižených ve Velké Británii, vzájemně si vyměnit své zkušenosti s ostatními 

neslyšícími a nedoslýchavými studenty v přirozeném studijním prostředí v cizině. 

Důležitá byla pro nás i vzájemná komunikace českých a anglických vrstevníků i mimo 

studijní prostředí ve volném čase, společné sportovní aktivity, navazování vzájemných 

kontaktů apod. a zhlédnutí hlavních londýnských památek, o nichž se studenti učili při 

hodinách anglického jazyka.  

Protože je anglický jazyk i náš maturitní předmět, považujeme tuto zkušenost za 

velmi přínosnou pro studenty i jako velkou motivaci do studia anglického jazyka, jenž 

je pro mnohé z nich již třetím jazykem, který se vedle českého jazyka a českého 

znakového jazyka učí. 

http://vymolova.cz/
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Navázali jsme kontakt s ředitelem školy pro neslyšící Mary Hare School 

v Newbury u Londýna, Peterem Gale a zástupkyní za střední školu, Annou-Marií 

Martin. Tato škola sestává ze základní a střední školy pro neslyšící děti a mládež ve 

věku od 5 do 19 let, a protože zde studují vrstevníci našich studentů, byla to vynikající 

příležitost pro naše sluchově postižené studenty se seznámit se stejně starými studenty 

v zahraničí a procvičit si svoje znalosti anglického jazyka. Oproti bilingválnímu 

systému vzdělávání na naší škole je systém vzdělávání na této škole orální, tudíž se 

zde během výuky nepoužívá britský znakový jazyk, avšak ve volném čase během 

přestávek anebo na internátě ano.  

 

Projekt jsme uskutečnili ve dnech pondělí 18. 11. – sobota 23. 11. 2019. Pobytu se 

zúčastnili studenti ze 4., 3. a jedna studentka ze 2. ročníku: 

1. Darina Lešková 

2. Tomáš Homolka 

3. Nikola Michalíková 

4. Jana Hajská 

5. Tomáš Dolejš 

6. Viktor Čermák 

7. Veronika Hartošová 

8. Jakub Kreuziger 

9. František Leška 

 

Jako pedagogický doprovod jsme jely my dvě učitelky anglického jazyka 

Kateřina Nováčková a já, Ivana Hay. Tam, kde to bylo potřeba, tlumočila Kateřina 

z mluvené angličtiny do českého znakového jazyka ČZJ a vice versa a já, neboť 

ovládám britský znakový jazyk (BSL – British sign language), český znakový jazyk 

(ČZJ) a angličtinu, jsem tlumočila do/z těchto jazyků. 
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Kontaktní údaje a www spolupracující školy ve Velké Británii: 

Arlington Manor, Snelsmore Common, 

Newbury, Berkshire, RG14 3BQ 

https://www.maryhare.org.uk/ 

 

Ubytování nám škola v jejím areálu bohužel v rámci jejich legislativy nemohla 

nabídnout, a tak jsme si zajistili ubytování v Newbury, v Pilgrims Guest House 

(http://www.pilgrimsnewbury.co.uk) Avšak aktivity konané ve škole společně 

s tamějšími učiteli a studenty jsme měli 

zdarma a byl nám ve škole poskytnut i oběd, 

a po domluvě dokonce i odvoz a přívoz 

školním autobusem do a ze školy.  

 

Protože jsme získali pouze část 

grantové podpory, než jsme žádali, přispěli 

studenti do projektu i svojí finanční spoluúčastí, abychom jej mohli realizovat.  

 

Během návštěvy školy pro neslyšící v Anglii naši 

studenti představili pro celou školu v klubovně svoji 

prezentaci o České republice, naší škole, studijním 

oboru Asistent zubního technika a situaci sluchově 

postižených u nás 

v anglickém jazyce a mezinárodním znakovém 

systému. Vše jsem simultánně tlumočila do BSL, 

a tak angličtí učitelé 

a studenti všemu 

rozuměli. Přivezli jsme 

na ukázku i naše tradiční české jídlo a pití, anglicky 

psaného průvodce o naší zemi a hlavním městě Praze. 

Angličtí studenti i učitelé dostali prostor se nás ptát, 

https://www.maryhare.org.uk/
http://www.pilgrimsnewbury.co.uk/
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zajímalo je například, jak se našim studentům studuje, jaké jsou u nás podmínky ke 

studiu sluchově postižených, apod. Studenti odpovídali, jak uměli v angličtině 

a mezinárodním znakovém systému.  

 

Nyní, po návratu do Čech, studenti zpracovávají prezentaci a videoklip 

o pobytu v Anglii, které ostatním studentům, žákům 

a pedagogům na naší škole představí. Studenti měli 

totiž za úkol si připravit základní informace o každé 

ze shlédnutých památek a v českém znakovém 

jazyce je prezentovat před onou londýnskou 

památkou. Tak se naučili i něco z historie Londýna.  

Studenti při hodinách českého jazyka též napsali referáty o studijním pobytu ve 

Velké Británii. Za úkol od nás také dostali napsat po jednotlivcích nebo dvojicích 

deník z pobytu v Anglii na každý den, v českém i anglickém jazyce (viz příloha). 

Památky, které jsme během návštěvy Londýna 

zhlédli, byly: Hyde park kde jsme viděli dětské 

hřiště, které bylo věnované princezně Dianě, 

Kensington Palace, Albert’s Hall, London Eye, 

Houses of Parliament, Buckingham Palace, 

National Gallery, Piccadilly Circus, Trafalgar 

Square, Tower Bridge, Tower of London, 

Westminster Abbey.  

Protože se střední škola Mary Hare se nachází nedaleko městečka Newbury, tak 

jsme některé památky navštívili i v Newbury. Viděli jsme zříceninu hradu Donnington 

Castle, byli jsme v Shaw House, což byla dříve škola, dnes tato historická budova 

slouží jako komunitní centrum s muzeem o historii tohoto domu. Dále jsme 

v Newbury viděli náměstí a muzeum o historii městečka Newbury a okolí.  
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Během dvou dní ve škole jsme byli provedeni paní zástupkyní a jimi vybranými 

anglickými studenty po 

celém objektu školy, který 

sestává ze druhého stupně 

ZŠ a SŠ. Studenti, kteří 

zde studují na střední 

škole, tu pobývají na 

internátě. Aby nás nebylo 

mnoho, rozdělili jsme se do několika skupin, ve kterých jsme navštěvovali právě 

probíhající hodiny a prohlíželi si, jak kampus vypadá. 

 

Některé hodiny jsme měli společné, 

bylo-li místo, jako například dramatickou 

výchovu. Hráli jsme zde s anglickými studenty 

tzv. „icebreaking games“, abychom se 

navzájem poznali, a pak různé pantomimické 

etudy a cvičení. Všechny to bavilo.  

Předměty, které jsme pak absolvovali ve skupinách, byly například angličtina, 

přírodní vědy, chemie, fotografování, modelování, kosmetika, péče o zvířata, hudební 

výchova, výtvarná výchova, dramatická výchova…  

V jeden večer jsme měli společný sportovní 

program, a sice naši studenti hráli s anglickými 

studenty basketbal. 

 

Ve Velké Británii je systém vzdělávání 

sluchově postižených poskytován vlastně ve třech podobách, a sice formou inkluze 

(dříve integrace) v běžných školách, dále formou speciálních tříd pro sluchově 

postižené při běžných školách (tzv. units), a konečně speciální školy pro sluchově 

postižené, jako je například naše škola a stejně tak Mary Hare School for the Deaf. 
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Během pobytu v Londýně jsme navštívili 

i NDCS – National Deaf Children Society 

(https://www.ndcs.org.uk/) - organizaci, která se 

věnuje podpoře sluchově postižených dětí 

a mládeže, organizuje různé aktivity pro tyto děti 

i jejich rodiče, bojuje za lepší vzdělávací možnosti 

a rovnoprávný přístup k informacím a zaměstnání. Naši studenti se zde mohli dozvědět 

o systému, který v UK funguje, když se narodí 

neslyšící dítě slyšícím nebo neslyšícím rodičům, 

jaké akce a aktivity pro tyto děti a rodiče 

organizace pořádá. Taktéž jak podporuje neslyšící 

mládež při výběru studia a zaměstnání, jejich 

možnosti (např. formou ATW čili Access To Work, 

kdy mají ze zákona v zaměstnání nárok na bezplatné tlumočnické služby apod.) 

Studenti se ptali na vše, co je zajímalo – od tlumočnických služeb, přepisovatelských 

služeb, rané péče apod. a udělat si tak obrázek o situaci sluchově postižených ve Velké 

Británii a porovnat ji se situací v České republice. Zaměstnancům školy (řediteli, 

zástupkyni) i organizaci jsme rozdali fotografické 

publikace o Praze v anglickém jazyce a naše 

tradiční lázeňské oplatky.  

 

Těchto akčně bohatých pár dní v Anglii 

uteklo rychlostí blesku a než jsme se nadáli, už 

jsme byli na cestě domů. Pro mnohé studenty z naší skupiny to byla dokonce 

i premiéra v letadle. Nyní už se vraceli o něco 

klidnější, když věděli, jak to na letišti a v letadle 

chodí. Někteří si díky tomuto studijnímu pobytu 

rozšířili svůj počet přátel na Facebooku z Mary 

Hare School for the Deaf. Pro studenty byla hodně 

užitečná právě možnost komunikace se svými 

https://www.ndcs.org.uk/
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anglickými vrstevníky, neboť si mohli naživo procvičit své znalosti anglického jazyka, 

prohlédnout společně celou školu, seznámit se s britským systémem školství a díky 

naší vlastní prezentaci mohli vzájemně o tomtéž i diskutovat. Studenti mohli 

každodenně okusit typická britská jídla a zažít jinou kulturu. 

Navázané kontakty se našim studentům jen 

zúročí, neboť již nyní je v plánu návštěva 

anglických studentů na naší škole, doufejme 

v tomto roce.  

Co se týče orálního přístupu na anglické 

škole; je přirozené, že tento vzdělávací přístup 

a systém více vyhovuje těm studentům, kteří dobře 

odezírají a rozumí mluvenému jazyku, avšak i neslyšící studenti byli fascinovaní 

možnostmi výběru oboru a tudíž i předmětů, kterými Mary Hare disponuje. Měli tak 

možnost i srovnání bilingválního přístupu vzdělávání (filozofie naší školy) s orálním 

a zakusit jej na vlastní kůži. 

I v Londýně se naši studenti učili 

samostatnosti a využívání svých znalostí anglického 

jazyka, když byli požádáni, aby se střídali ve 

„službě“ a hledali cestu k určité památce či místu. 

Budeme moc rádi, když zůstaneme s touto 

školou v kontaktu a podaří se i jejich návštěva 

u nás. Naše 

zkušenost s tímto projektem nás jen utvrdila v tom, 

že má smysl v takových projektech pokračovat a že 

bychom jej v budoucnu opět zopakovali s dalšími 

třídami, jejichž maturitním předmětem je 

angličtina.  

 

 

Text a foto: Mgr. et Bc. Ivana Hay, neslyšící učitelka AJ 
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Fotogalerie: 
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