1

1

2

Milí čtenáři,
přinášíme Vám nové číslo Školního zpravodaje. Poslední číslo školního roku 2018/2019,
které Vás informuje o všech významných událostech posledních dvou školních měsíců, o kterých
jste mi napsali a podělili se s ostatními o své zážitky a fotografie. Událostí bylo mnoho, jak vidíte
z rozsahu zpravodaje.























Doufám, že Vám jeho čtení zpříjemní Váš
volný čas a fotografie připomenou pěkně prožité
chvíle.
Ladislav Doležel
PS
Přeji všem dlouhé a pohodové prázdniny a
budu se těšit se na všechny nové příspěvky a fotografie v příštím školním roce.
Můj mail:
ladislav.dolezel@vymolova.cz

Foto na titulní straně ze Školy v přírodě MŠ
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Exkurze studentů SŠ na FF UK
38. Celostátní sportovní hry
Mistrovství ČR neslyšících v atletice
Přednáška o Kolumbii
IV.A na výletě v Koněprusích
SŠ v Židovském a Národním muzeu
Kouzlo Vietnamu
Mezinárodní den dětí
Akce mateřské školy
Návštěva z Holandska
Přednáška o slušném chování II.
Akce školní družiny
Výlet III.C do ZOO v Chuchli
Jak medvěd Chlupáč našel zlatý knoflík
Kdo je kdo?
Beseda s Matyášem Valentou
Olympiáda dětí a mládeže v Liberci
Co nového v MTD?
Projekt Ahoj Výmolova
Aktuální projekt Tesco
Co nás ještě čeká?
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Dne 26. 4. 2019 jsem byla s prvním ročníkem a s druhým ročníkem na exkurzi na FF UK obor
Čeština v komunikaci neslyšících. Uvítala nás sama paní ředitelka Hudáková a provedla nás po fakultě.
Byli jsme se podívat např. ve výuce ČZJ, nebo v předmětu O teorii znakového jazyka. Paní Hudáková
pro studenty připravila speciální úkol, rozdala jim papíry, na kterém měli sami doplňovat informace
do prázdných políček. Studenti měli možnost setkat se s pedagožkami paní Macurovou a paní Novákovou.
Zuzana Hájková

Dne 22. 4. 2019 byl Mezinárodní
den Země. Od roku 1990 se slaví
také v České republice. Děti ze
III.C třídy se zúčastnily
soutěže o třídní plakát.
Michal Vojtěch

V rámci akce Den Země proběhla dne 7. května také brigáda
zaměstnanců školy a dětí k úpravě okolí naší školy.

Třída III.C při výsadbě
ředkviček a mrkve na nových
pozemcích školy.
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CSH SPM se konají nepřetržitě od roku 1981. Letošní 38. ročník
pořádala ve dnech 15.-17. května 2019 právě naše střední škola.
Zúčastnili se studenti ze všech šesti středních škol pro SP v ČR. Navzdory studenému a deštivému počasí padaly pěkné sportovní výkony.
Atletika, volejbal (dívky) a fotbal (chlapci) proběhl v areálu atletického stadionu pražské Slavie v Edenu. Stolní tenisté soutěžili v hale
TTC Elizza Chodov.
První tabulka – atletika – ukazuje vždy nejlepší výsledek (1. místo).
DISCIPLÍNA
DÍVKY
ŠKOLA
CHLAPCI
sprint na 100 m
Martina Antušeková
Brno
Ondřej Franěk
Praha Holečkova
běh na 800 m (dívky)
Martina Antušeková
Brno
běh na 1500 m (chlapci)
Ondřej Mendl
Ječná
štafeta 4x 100 m
4 dívky
Brno
4 chlapci
Brno
skok daleký
Denisa Trmalová
Hradec Králové
Maroš Susedka
Brno
skok vysoký
Alice Procházková
Brno
Martin Susedka
Brno
vrh koulí
Lenka Jurková
Praha Holečkova
Erik Čížek
Praha Holečkova
hod oštěpem
Alena Škrbelová
Praha Holečkova
Radim Kuncl
Praha Holečkova
atletika –celkové
dívky
Brno
hodnocení
chlapci
Valašské Meziříčí

VÝSLEDEK
13:52 s
11,58 s
3:06,11 min.
5:26,42 min.
57,15 s
50,14 s
405 cm
534 cm
125 cm
155 cm
8,53 m
11,13 m
20,59 m
36,06 m
1.
1.

Druhá tabulka – stolní tenis, volejbal a fotbal – ukazuje první tři místa.
Stolní tenis
Volejbal (dívky)
Fotbal (chlapci)
1.

Praha Výmolova

Valašské Meziříčí

Brno

2.

Valašské Meziříčí

Praha (Ječná + Holečkova)

Praha Výmolova

3.

Praha Holečkova

Hradec Králové

Valašské Meziříčí

Potěšily nás výsledky našich studentů, především ve stolním tenise (1. místo), fotbale (2.
místo) a v atletice (3. místo Dariny Leškové v běhu na 800 m, 3. místo Magdaleny Čadkové ve skoku dalekém a chlapců ve štafetovém sprintu na 4x 100 m). Dívky se v celkovém hodnocení atletiky
umístily na 3. místě (ze šesti škol), chlapci na 5. místě.
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Příští rok se středoškolské sportovky budou konat opět v Praze, pořadatelem je Gymnázium
a Střední odborná škola v Praze Ječné ulici.
Naše úspěšné sportovní hry si můžete připomenout i v tomto odkazu v reportáži Tichých zpráv:
http://www.tichezpravy.cz/reportaz-ze-sportovnich-her-pro-sluchove-postizenou-mladez/
text: Petr Pánek, foto: Martin Jarůšek
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V pátek 24. května se v Brně uskutečnilo MČR neslyšících v atletice. Z naší školy tam bylo
celkem 20 osob, z toho 17 žáků a 3 vedoucí – Jiří Kolíska, Monika Novotná a Monika Ťuláková. Přijeli
jsme na místo v pátek večer, ubytovali jsme se a trochu se rozcvičili. V sobotu ráno o půl deváté pak
začaly závody.
Soutěžilo se nejrůznějších atletických disciplínách, např. ve vrhu koulí, hodu oštěpem, skoku
do výšky, různých bězích - sprintu, štafetě a dalších. Naše škola soutěžila i se školou na Smíchově
pod I. Pražským sportovním klubem neslyšících. To jsme mohli díky tomu, že tam máme zaplacené
příspěvky. Sportovalo se až do půl 4 odpoledne. Celkem jsme pod I. PSKN vyhráli 32 medailí, z toho
22 medailí patřilo žákům naší školy, 10 pak škole na Smíchově. Měli jsme z umístění našich žáků
opravdu radost. Mistrovství ČR neslyšících bylo také přípravou na Sportovní hry neslyšících žáků
ze základní školy, které se konají koncem června. Příští rok se bude konat Mistrovství České republiky neslyšících v atletice v Olomouci.
A ještě další zajímavostí bylo, že s námi jeli mladší i starší děti; nejmladší byl Maxim Kulda a i
ten si přivezl domů medaili. Opravdu všechny děti byly šikovné a každé z nich si domů odvezlo medaili. Hezké také bylo, že na mistrovství byl přítomen i bývalý žák Štefan Samko a tak s ním děti zavzpomínaly na staré dobré časy, kdy chodil k nám do školy.
Jiří Kolíska /přeložila Jitka Kubištová/

Dne 20. května se u nás ve škole konala přednáška
o Kolumbii. Přednášející byla Anna Pangrácová, která v této
jihoamerické zemi strávila skoro měsíc svého života. Dětem
poutavě a zajímavě ve znakovém jazyce vyprávěla o zvycích,
národních parcích a památkách v tomto vzdáleném státě.
Velmi hezké bylo, že na závěr měly děti možnost ochutnat tamní speciality, které Anička přivezla. Ty
děti chutnaly se zavázanýma očima a měly za úkol hádat, kterou potravinu zrovna ochutnávají. Celá
akce byla moc příjemná.
Jitka Kubištová
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Děti ze IV.A se na celodenní výlet pořádaný 21. 5. velmi těšily. Návštěva jeskyní a hledání
zkamenělin, to bylo pro děti veliké lákadlo. Užily si nádherný rozhled z kopce Zlatý kůň, nakoupily
sladkosti a domů si každý odnášel zkamenělinu nalezenou v lomu. Počasí nám přálo, takže výlet se
velmi vydařil.
Eva Chudomelová

Ve středu 29. května se první, druhý ročník a polovina 3. ročníku spolu s paní učitelkou Nováčkovou a s tlumočníkem Vojtěchem Lopourem zúčastnili školní exkurze. V rámci ní navštívili výstavy a to v Židovském muzeu a v Národním muzeu. Jako první na programu bylo Židovské muzeum,
studenti se v muzeu dokázali vcítit do kůže Židů a litovali jejich těžkou situaci. V Národním muzeu
pak studenti obdivovali krásu českých památek. Studenti jsou vděčni za velmi podařenou exkurzi a
děkují p. učitelce za vymýšlení programu a doprovod a tlumočníkovi za skvělé tlumočení.
Nikola Michalíková, 3. ročník SŠ
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Na konci května jsme se zúčastnili akce Kouzlo Vietnamu v Muzeu hlavního města Prahy.
Organizátorem akce bylo Centrum pro dětský sluch Tamtam a Informační centrum rodičů a přátel
sluchově postižených za podpory Ministerstva kultury. Akce se zúčastnila jak naše škola, tak i žáci
ze školy v Holečkově ulici. Na místě na nás čekali dva manželé, Vietnamci, žijící odmalička v České
republice. Na přednášce jsme se dozvěděli, jak vypadá život ve Vietnamu. Hlavním rozdílem oproti
Praze je hustota zalidnění v hlavním městě Vietnamu. V Hanoji totiž žije neuvěřitelných 10 milionů
obyvatel. To je desetkrát víc než v Praze! Dále jsme se dozvěděli, že 90 procent obyvatel žije na hranici chudoby. Pouze 10 obyvatel je z bohaté vrstvy. Zajímavé je, že tam není střední vrstva. Paní se
vyjadřovala také o typické vietnamské kuchyni. Tradičním pokrmem je rýže. Ukazovala nám také
typické tamní oblečení, z takové té jemné látky, kterou u nás vůbec nemáme. Pak si děti měly možnost vymalovat svoje vietnamské klobouky. Mohly si ho vymalovat nebo tam namalovat některý
z typických symbolů. Děti pak dostaly na ochutnávku ovoce. Zajímavostí pro ně bylo také zjištění, jak
se jí pomocí hůlek. Děti to hrozně moc bavilo! Mysleli jsme, že se tam zdržíme tak hodinu, ale nakonec to trvalo téměř 2 hodiny! Tlumočení na akci zajistila Naďa Hynková Dingová, která byla naprosto
excelentní. Děti se díky ní vůbec nenudily a akci si moc užily. Na závěr jsme se shodli, že do budoucna by bylo dobré udělat podobnou přednášku na další vzdálené státy, například Čínu, Japonsko a
podobně. Evropa je nám dost blízká, tak proto preferujeme nějakou akci o exotičtějších zemích.
Jiří Kolíska /přeložila Jitka Kubištová/
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V pátek 31. 5. proběhl na školním hřišti Dětský den. Letos se moc povedl. Protože byl určen
dětem naší školy, zeptala jsem se žáků I.C, co se jim nejvíc líbilo:
Tom: „ Mně se nejvíc líbily soutěže.“
Amy: „ Mě bavila soutěž s vlajkou a moc mi chutnaly melouny.“
Kuba: „ Mně se nejvíc líbilo tetování a soutěž s ping pong míčkem.“
Kryštof: „Byl jsem nadšený z malování na obličej.“
Honza: „ Nejlepší byla soutěž s vodní pistolí a házení peněz do sklenice.“
Matýsek: „Velikou radost mi udělal dárek, který jsem si mohl koupit za získané žetony.“
Všichni se těšíme na příští školní rok, až si opět společně užijeme spoustu legrace a zábavy
na Dětském dni od Ulity.
M. Černá, I.C
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Škola v přírodě
Od 3. do 7. června 2019 obě třídy MŠ vyrazily
do školy v přírodě. Ubytování jsme měli
v penzionu Popelka u Špindlerova Mlýna. Téma ŠvP bylo
"Všichni jsme indiáni!" Počasí nám vyšlo skvěle, moc
jsme si to užili.

Výlet do Davle
V pondělí 17. června měla logopedická
školka třídní výlet do Davle. Jeli jsme autobusem, pak jsme měli pěší túru, hráli si s kočičkami, stavěli indiánské teepee a pohladili si i
koníky.

Petra Povolná
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Organizace Czech Deaf Youth, z.s. (CDY) zprostředkovala návštěvu neslyšících dětí z Holandska. Uskutečnila se 4. června 2019 u nás ve škole. Celou návštěvu a akci vedl dobrovolník z CDY Michael Veselý, který je také bývalým žákem naší školy. Setkání bylo velmi zajímavé, dozvěděli jsme se
například, že v Holandsku mají známku 1-10 (nejvyšší číslo je u nás jako 1), prozradili nám, jak funguje tamní tlumočnická služba, jaké mají volnočasové aktivity a mnoho dalšího. Časová dotace 1 hodina rychle utekla a holandští žáci poté navštívili střední školu o patro výše, obor asistent zubního
technika - všichni byli překvapení, že něco takového u nás existuje. Žáci nakonec dostali od naší školy malou pozornost na památku (tašku s logem naší školy a další upomínky). S panem učitelem jsme
si vyměnili kontakty a budeme doufat, že se nám někdy podaří navštívit také jejich školu.
Tomáš Bogner

V pondělí 10. 6. proběhla v naší škole další přednáška o slušném chování. Přednášejícími byli
Zlatuše Kurcová a Josef Brožík. Ty starší děti to bavilo, z těch mladších dětí se pak zapojovala jen
část. Na úvod si děti zopakovaly, jak se slušně chovat v restauraci. Řešili například to, jak si správně
zavolat číšníka a požádat o menu. Velkou část věnovali přednášející tomu, kdo podává ruku jako
první, např. zda ruku podá mladší staršímu či žena muži a podobně. Poté také uvedli, že je důležité
lidi slušně představit, než se za zády ptát, kdo která osoba je.
Jiří Kolíska /přeložila Jitka Kubištová/
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V Botanické zahradě
S družinou neslyšících dětí jsme vyrazili na akci do Botanické zahrady do pražské Troji. Šli
jsme se tam podívat na výstavu květin a také jsme viděli vypouštění motýlů. Děti se učily poznávat
různé tropické rostliny a hlavně si moc užily možnost vidět tolik velkých, barevných motýlů. Děti
měly velkou radost z toho, že jim motýli dokonce sedali na tělo. Dozvěděly se také, jak se z kukly
stanou motýli. Byli z toho velmi překvapení. Celá akce se jim moc líbila.
(Akci spolupořádali: Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených a Centrum pro dětský
sluch Tamtam)
Milan Fritz /přeložila Jitka Kubištová/

Koupání na Petynce
Během horkých červnových dní jsme s dětmi
vyrazili na Petynku na koupaliště Prahy 6. Tam je
pro děti k dispozici tobogán i malý bazén a pro ty
větší i klasický bazén. Děti si tam pobyt náramně
užily. Malé děti řádily v bazénku, zatímco starší děti
si házely míčem v tom velkém. Samozřejmě tobogán
měl u dětí obrovský úspěch. Počasí nám během celého odpoledne přálo, a tak byly všechny děti velmi
spokojené.
Milan Fritz /přeložila Jitka Kubištová/

Den dětí v Plzni
Dne 4. června jsme vzali děti na výlet do Plzně. Tamní spolek neslyšících ve spolupráci se Západočeskou univerzitou totiž organizoval Den dětí. A tak jsme se tam s družinovými dětmi vypravili.
Děti si tam mohly vyzkoušet jízdu na elektrické koloběžce. Na elektrotechniku se totiž zaměřuje Západočeská univerzita. Proto její zaměstnanci uměli krásně dětem vysvětlit, jak na ní správně jezdit a
na jakém principu vlastně funguje. V další části se žáci mohli dozvědět jak boxovat. Naučili se, jak
krýt rány protivníka, i jaké pohyby rukou by měl správný boxer dělat. Trenéři zvolili velmi individuální přístup k dětem. Hezké bylo, že tam děti vypustily všechny své emoce, které se jim v těle
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s koncem školního roku nahromadily. Mohly si tak zaboxovat buď do boxovacího pytle, anebo přímo
do trenéra, který měl na rukou speciální ochranné pomůcky. Děti to moc bavilo! Na třetím stanovišti
na děti čekala 3D tiskárna se speciálními natištěnými pastelkami. Pomocí nich si pak nakreslily obrázek na placku, kterou jim pomocí ručního přístroje organizátoři vylisovali na památku. Moc děkujeme Plzeňské unii neslyšících za tuto moc hezkou akci, i za zprostředkování tlumočníka na ni.

Milan Fritz /přeložila Jitka Kubištová/
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Ve středu 19. června děti ze III.C navštívily malou lesní ZOO v Malé Chuchli. Od naší školy je
to jen kousek autobusem a potom pěšky Chuchelským hájem do malé lesní ZOO. Bylo horko, ale
naše cesta vedla po polní pěšině lemované stromy a keři, kde jsme měli i příležitost zopakovat si
jejich názvy a naučit se některé nové.
V ZOO jsme si prohlédli mnoho druhů živočichů v jejich přirozeném prostředí, pozorovali
jsme lesní a u nás zdomácnělou zvěř.
Ve stínu uprostřed ZOO jsme snědli své svačiny a krásnou procházkou kolem Mariánské kapličky a pramene jsme se vydali přes Velkou Chuchli na zastávku autobusu a zpět do Prahy.
Ještě jsme si stačili dát zmrzlinu v cukrárně a vrátili jsme se do školy. Výlet se nám opravdu vydařil.
Marie Vaňková, třídní učitelka
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V pátek 21. června navštívily neslyšící děti z mateřské školy a z I. a II. třídy základní školy divadlo. Do divadla však nemusely nikam daleko, divadlo přišlo za nimi! Představení ve školní klubovně pro ně totiž připravily děti ze IV. třídy. Vyprávění o medvědovi, který po nalezení zlatého knoflíku
zpychl, až na to doplatil, ale také o tom, že i z chyb se můžeme poučit a že kamarádství je víc než
zlato, se dětem moc líbilo. Čtvrťáci sklidili velký úspěch, jak za představení samotné, tak za jeho přípravu, kterou si celou zajišťovali – od nácviku, rozdělení rolí, promýšlení scénáře, přes vyrábění kulis, masek, papírových i videopozvánek, až po vystoupení samotné. Podařilo se jim krásně spolupracovat s publikem, pomáhat si, když někdo něco zapomněl a společné dílo si s radostí užít. Těšíme se,
že s představením děti vystoupí třeba i na nějaké mimoškolní akci.
Žofie Nedbalová

Příjemné zpestření závěru
školního roku přinesla zaměstnancům i dětem výstava fotografií s názvem "Proměny aneb poznej kdo je
kdo". Jednalo se o fotografie zaměstnanců digitálně upravené
na opačné pohlaví. Žáci a učitelé
měli za úkol poznávat kdo je kdo.
Michal Vojtěch
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Poslední červnový týden zavítal do školy herec z Ulice – Matyáš Valenta. Ten v Ulici ztvárňuje roli Františka Lišky. Na besedě se žáci ptali Matyáše na to, jak se k herectví dostal a kde všude
hraje. Hodně je také zajímalo, jaké měl známky ve škole. Matyáš na závěr slíbil, že v seriálu Ulice
navrhne, aby se do budoucna týkala nějaké kapitola i neslyšících lidí. Tak uvidíme, třeba si někdo
z MTD nakonec v Ulici zahraje! 
Za tlumočení besedy moc děkuji Fedoru Krajčíkovi a Nadě Hynkové Dingové.
Jitka Kubištová

Damian, žák IV.A, byl v naší škole 21.6. naposledy. Stěhuje se totiž s rodinou do Jablonce a
tak budou Damian i jeho sestra Vanesa chodit do školy v Liberci. Třída IV.A s paní učitelkou Žofkou
připravila pro Damiana překvapení, upekli mu na rozloučenou dort. Přejeme Damianovi i Vanesce
hodně štěstí!
Eva Chudomelová
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Aktuální zpráva před uzávěrkou zpravodaje:
Žáci naší školy ze VI.A, VIII..A a X. třídy v doprovodu Mgr. Markéty Hanušové, Bc. Moniky Novotné a
Jaroslava Kleina se zúčastnily Olympiády dětí a mládeže pořádané v Liberci od 23. června.
Naši zástupci budou závodit už na 55. Celostátních hrách sluchově postižených žáků.
Výbornou zprávou pro naši školu je získání zlaté a stříbrné medaile v disciplíně: dívky - plavání na
50m prsa a 50mvolný způsob, které vyhrála naše žákyně Tamara Zúdorová. Hry ještě neskončily,
možná přibudou ještě další medaile.
Přinášíme aktuální fotografie z místa dění.

L.Doležel, A. Krňanská, foto J.Klein
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Mezinárodní ocenění filmu BAD GIRL
Náš krátký hraný film BAD GIRL získal na mezinárodním filmovém festivalu neslyšících Deaffest v anglickém Wolverhamptonu hlavní cenu v kategorii mladých talentů Young Deaffest Film
Award. Jedná se tak o náš historicky první mezinárodní úspěch. Jako jediný český film byl také nominován na mezinárodní festival Clin d´Oeil, který se koná 4. - 7. července v Reims ve Francii. S filmem bychom se ještě rádi účastnili na podzim Malého filmového festivalu mladé tvorby Malá šestnáctka v Brně 17. - 19. října a 3. ročníku Pražského filmového kufru 9. listopadu.

MTD ve školním roce 2018 - 2019
V tomto školním roce se MTD podařilo natočit nejen úspěšný film BAD GIRL. Ve Zprávičkách
na ČT:D bylo odvysíláno několik našich reportáží, televize NOVA odvysílala naši reportáž
z Noci filmových nadějí, děti ze ZŠ natočily více jak deset krátkých hraných filmů. MTD také natáčela
na Mezinárodním dni neslyšících, na Filmovém festivalu Oty Hofmana, při vysazovaní školního Stromu republiky, na zimní škole v přírodě, na Celostátních sportovních hrách sluchově postižené mládeže, na školním Dětském dnu. Spolupracovali jsme na všech projektech Tesca Vy rozhodujete, my
pomáháte.
Všechna
videa
jsou
promítána
průběžně
ve
školní
televizi
ve vestibulu školy. Do aktivit MTD se zapojilo více jak 30 dětí a studentů. Děkujeme všem tlumočníkům, pedagogům a dalším spolupracovníkům, kteří nám v této činnosti pomáhají a mají tak značný
podíl na úspěšnosti MTD.

Leoš Procházka
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Koncem května započaly práce na projektu „Ahoj Výmolova“. Ke spolupráci škola vyzvala
akademickou malířku Táňu Svatošovou, která již v minulosti výtvarně zpracovala a upravila vstupní vestibul naší školy.
Nejprve bylo nutné koncem května připravit k malování opěrnou šedivou zeď oddělující
školní hřiště od ulice Výmolovy. Následně pak v červnu paní malířka podle svého návrhu načrtla osnovu se základními obrysy, které žáci pod jejím vedením vymalují. Na fotografiích vidíte studenty
SŠ, kteří jako první již začali s výmalbou. Počítáme s aktivním zapojením žáků, tříd a pedagogů, kteří
zde zanechají památku na své působení.
Během září 2019 chceme projekt dokončit. Zeď v délce 76 m esteticky zkrášlí prostředí naší
školy. Až bude celá hotová, přineseme v dalším Školním zpravodaji fotografickou reportáž hotového
díla.
Ladislav Doležel, foto Milena Čámková
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Naše škola se zúčastnila i 6. ročníku soutěže od nadačního fondu Tesco: Vy rozhodujete, my
pomáháme. Tentokrát jsme se přihlásili s projektem Pobyt českých neslyšících studentů ve škole
pro sluchově postižené ve Velké Británii. V současné době se nám povedlo, že jsme se opět umístili
mezi 3 nejlepší projekty na Praze 5. Od 17. června až do 14. července bude opět probíhat sbírání
žetonů. Nasbírané žetony pak lze vhodit do boxů ve vybraných obchodech a podpořit tak studenty
naší střední školy. Pokud by projekt vyhrál, získá naše škola, resp. naši studenti částku 30 000 korun
na pobyt v cizině. Video na propagaci akce momentálně připravuje Iva Hay a Leoš Procházka. Brzy
bude ke zhlédnutí na našem Facebooku.
Jitka Kubištová

 V pátek 29. 6. přejeme všem krásné vysvědčení.
 Přejeme všem dětem, žákům a studentům i pedagogům krásné prázdniny bohaté na zážitky.
 Nový školní rok 2019/2020 začíná až v pondělí 2. září 2019.
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Milí učitelé, žáci, studenti, rodičové a všichni ostatní.
Rádi bychom vás i v příštím školním roce poprosili o zasílání všech možných
příspěvků, které byste rádi ve Školním zpravodaji četli.
Příspěvky mohou být zaslány i formou videa ve znakovém jazyce.
Rádi je v Ulicentru přeložíme.

Děkujeme také všem sponzorům za celoroční podporu.

Školní zpravodaj
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