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Vážení spoluobčané, milí přátelé školy,
je to již v letošním roce 85 let od založení speciálního
školství v Jičíně. Při této příležitosti proběhne 5. 9. 2019
slavnostní kolaudace školy. Tato škola se speciální výukou
byla jako příspěvková organizace založena dne 10. 9. 2009
Královéhradeckým krajem jako Základní škola a Praktická
škola, Jičín. Sídlí v Soudné podél lipové aleje v bezprostřední
blízkosti budovy Apropa, kde se starají o děti s postižením.
Budova prošla rekonstrukcí s výraznou mnohamilionovou podporou našeho města
a za přispění dotací.
Samotnou školu navštěvují žáci, kterým je poskytována speciální pedagogická péče
se zvláštními vzdělávacími potřebami. Žáci navštěvují základní školu, základní školu
speciální, školu rehabilitačních tříd a jsou zde učebny pro praktickou školu jednoletou
a dvouletou. Vedle učeben pro výuku žáků má škola výrazné materiální zabezpečení,
jako je počítačová učebna, tělocvična, zahrada i cvičná kuchyňka. Žáci navštěvují
družinu a mají zajištěné stravování. O jejich výuku se stará pedagogický sbor se zvláštní
specializací pod vedením pana ředitele Mgr. Novotného. Pro samotný chod školy jsou
důležití i ostatní zaměstnanci.
Všem žákům základní a praktické školy přeji do nového ročníku příjemné prostředí
tak, aby se na výuku těšili a ze školy si přinášeli potřebné dovednosti pro život.
Mé poděkování patří především pedagogům, kterým přeji, aby se jim práce dařila
a věděli, že má smysl. Poděkování patří i nepedagogickým zaměstnancům, protože bez
nich by prostě škola nefungovala.
Přeji tímto Základní škole a Praktické škole Jičín další úspěšné roky

JUDr. Jan Malý
starosta města

Zateplení budovy
Jednou z největších investic Města Jičína v oblasti školství v posledních letech je projekt
Snížení energetické náročnosti budovy č. p. 12 a 13 Základní školy a Praktické školy,
Jičín, jenž právě dospěl ke svému zdárnému dokončení. Tento projekt byl spolufinancován
Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Stavební práce stály přes 19,1 mil. Kč a z toho dotace činila 5,5 mil. Kč, což představuje
40 % ze způsobilých výdajů projektu. Vzhledem k velkému rozsahu projektu trvala jeho
realizace již od konce roku 2017 a v jeho průběhu došlo k výměně oken, zateplení
obvodového pláště budov a půdních prostor, k instalaci vzduchotechniky se zpětným
získáváním tepla, výměně střešní krytiny na části objektů a k hydroizolaci budov.
Na budovách bylo také umístěno osm budek pro rorýse obecného a osm budek pro
netopýry. Realizací projektu a aplikací uvedených opatření by mělo dojít k podstatnému
snížení energetické náročnosti budov, zejména k celkové úspoře nákladů za energie
až o 34 % oproti původnímu stavu, ale také ke snížení o 22 % emisí skleníkových plynů.
Dalším přínosem projektu je zkvalitnění zázemí, a to jak exteriéru, tak i vnitřních
prostor sloužících pro výchovu a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Neméně důležitým aspektem projektu je i zachování historického vzhledu budovy
a sjednocení fasády se sousedním objektem, ve kterém našla své zázemí organizace
Apropo.
Ing. Ladislav Brykner
projektový manažer
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Ukončení zateplení a úprav zahrady, 2019
Základní škola a Praktická škola v Soudné má dlouholetou tradici. Více než desetiletá
spolupráce s vedením školy, a to s bývalou paní ředitelkou Alenou Pechovou, ale i se
současným panem ředitelem Petrem Novotným, vždy probíhala výborně. Podařilo se
nám společně zrealizovat řadu významných akcí, které pomohly a pomáhají nejenom
samotné škole, ale i dětem z Apropa, které sídlí ve vedlejším objektu. Z akcí jmenujme
alespoň venkovní sportovní hřiště, výtah a v současné době probíhající zateplení fasády
objektu včetně výměny oken a dalších úprav. Nesmíme však zapomenout ani na exteriér
školy, kde se vedení školy podařilo, s velkou pomocí žáků a pedagogů, upravit okolí
budovy a zrealizovat školní zahradu, která je jistě chloubou nejenom školy, ale
i samotného města Jičína. To vše se podařilo i díky vstřícnosti zřizovatele školy, kterým
je Královéhradecký kraj, ale i díky Městu Jičínu, které je vlastníkem objektu. Nesmíme
však zapomenout ani na řadu donátorů, kteří školu výrazně podporují. Věřím, že nová
zahrada, včetně venkovní ekologické učebny, bude sloužit všem žákům školy, kteří o ni
budou jistě vzorně pečovat. Ne každá škola se může pochlubit tak krásným prostředím.
Hlavním účelem školy je výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami. Mě osobně zaujaly některé názvy vzdělávacích programů jako například
„Škola pro žáky, žáci pro život“, „Učíme se krok za krokem“ resp. „Učíme se trochu
jinak“. Tyto pojmy jasně vyjadřují charakter školy, její význam a nezastupitelné místo
v jičínském školství. Škola dlouhodobě podporuje individuální přístup a znalosti žáků
a pomáhá jim při vstupu do života. A v tom spatřuji velké „plus“, že umožňuje i žákům,
kteří to v životě nemají právě jednoduché, dosáhnout příslušného vzdělání a vytváří jim
příjemnou atmosféru.
A co škole, zaměstnancům a panu řediteli do budoucna přát? Aby i nadále zvládali svoji
nelehkou práci se svými žáky a aby je připravili na život, který není jednoduchý!

Ing. Miroslav Kazda
vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy
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Budova v Soudné po rekonstrukci
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Rekonstrukce zahrady
V roce 2017 Město Jičín požádalo o poskytnutí dotace z dotačního programu
Královéhradeckého kraje o finanční prostředky na obnovu stávající školní zahrady, která
byla založena před rokem 1920 k tehdy Bradáčově rolnické škole a její další využití
v rámci environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty žáků na Základní škole a Praktické
škole v Jičíně.
Projekt byl nazván „Učíme se trochu jinak“ na Základní škole a Praktické škole, Jičín
- podpora nových forem výuky ve venkovním prostředí. Byl celý směřován na podporu
aktivního zájmu žáků o učení a práci na zahradě, jako jedné ze základních pracovních
činností, které se věnují. Celá investice byla vyčíslena na 225 663,- Kč a z této částky
přispěl Královéhradecký kraj částkou 140 000,- Kč.
Na nové pískovcové chodníky naše škola získala finanční dar od společnosti SECO
GROUP a.s. v hodnotě 38 000,- Kč, Sklopísek Střeleč a.s. v hodnotě 15 000,- Kč
a menší částky přispěli i drobní dárci - rodiče a přátelé školy.
Obnova prostoru školní zahrady na rozloze cca 0,22 ha začala na jaře roku 2017, kdy
byly vykáceny přestárlé a neudržované dřeviny, které zde zůstaly z původní zahrady.
Hlavní myšlenka byla mít krásnou, ale přírodní zahradu.

Po pokácení tisů před vstupem do budovy školy se ukázala budova v původní kráse,
jak byla navržena arch. Musilem.
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Návrh obnovy zahrady počítal s novými záhony podél vstupní cesty, s výsadbou
nových dřevin a dalšími prvky, které jsou nyní pro výuku vyžadovány a jsou pro děti
atraktivnější. Nejdůležitější bylo zastřešení pergoly s posezením pro vyučující a žáky.
Ta je využívána nejen pro výuku přírodovědných a dalších předmětů, ale i pro přednášky
a besedy, dále jako prostor pro školní divadlo, besídky a setkávání s rodiči.
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Pro nové chodníky byla vybrána pískovcová dlažba z Ostroměře a blízké okolí bylo
doplněno záhony s okrasnými rostlinami.
V severovýchodní části zahrady vznikla nejdůležitější část, kde ve spolupráci s žáky byly
vytvořeny zvýšené záhony pro pěstování zeleniny a květin a dále pyramida pro jahody.
O tyto záhony se starají žáci v rámci výuky. Jsou zde i keře s drobným ovocem jako
rybízy, angrešty a borůvky.
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Celá okrasná zahrada byla doplněna o atraktivní systém budek a krmítek pro ptáky
s videokamerami. Pohyb a život v budkách a krmítkách je přenášen na monitor
ve vstupním prostoru budovy školy, kde je možné vše sledovat.
Díky zájmu a péči vedení školy, pedagogů a zaměstnanců vznikla za rok velmi pěkná část
školního areálu, kterou mohou všichni škole závidět.
RNDr. Vladimíra Smolíková
referent ochrany životního prostředí

Živá zahrada v Soudné
Projekt revitalizace zahrady při Základní škole a Praktické škole, Jičín začal probíhat
v roce 2016 ve spolupráci s Odborem životního prostředí MěÚ Jičín. Plánovaným
záměrem bylo zahradu více otevřít jejím návštěvníkům a díky prokácení náletových
dřevin ukázat z pohledu od lipové aleje architektonické řešení budovy školy
vyprojektované známým architektem Čeňkem Musilem.
Díky revitalizaci se tak zahrada stává multifunkčním místem pro odpočinek a relaxaci,
zahradnickou práci žáků, školní výuku a ekologickou výchovu. Potěší nejen žáky a jejich
učitele, ale i zvířecí obyvatele, na které škola také myslí. Zbudovaly se zde nové ptačí
budky, krmítka a hmyzí hotely.
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Relaxace - stimulace
Jako odpočinkové prvky byly do různých koutů zahrady rozmístěny lavičky. Díky zeleni
v zahradě, která působí harmonizujícím dojmem, se mohou její návštěvníci odreagovat
a načerpat nové síly. Odpočinek v takovém prostředí snižuje vnitřní napětí, psychickou
nevyváženost, nesoustředěnost a agresivitu. Na vnímání se v zahradě podílejí všechny
smysly. Barvy, světlo, vůně, hmatové podněty, zvuky… Dle potřeby můžeme zahradu
využít k relaxaci nebo naopak ke stimulaci. Pro stimulaci byl vybudován senzorický
chodník. Díky cíleně vybraným odlišným povrchům si mohou žáci vyzkoušet chůzi
na nerovném, měkkém, sypkém a jiném podkladu.
Zahrada má v tomto ohledu mnoho kladů, a proto ji v odpoledních hodinách využívá
i školní družina.
Zahradničení
Součástí osnov na naší škole je pracovní výchova a předprofesní příprava. Oba předměty
zahrnují práci na zahradě. Činnosti na zahradě rozvíjejí hrubou i jemnou motoriku,
zodpovědnost k práci, pochopení a chápaní návodů a pracovních postupů. Naše zahrada
proto poskytuje skvělou příležitost k tomu, jak osnovy plnit. Od jara do podzimu
mají žáci možnost si vyzkoušet celou řadu povinností i radostí zahradníka. Zahrada je
bezbariérová – nejen v přístupu, ale i v péči o ni. Byly zde totiž zbudovány gabionové
záhony. Jedná se o drátokamenný vyvýšený záhon, který je přístupný i pro žáky
s postižením. Stálé místo v záhoně mají bylinky a různé druhy okrasných rostlin.

Zelená učebna - altán
Jedním z dominantních prvků zahrady je altán s lavicemi a stoly. Zázemí, které poskytuje,
je ideální pro jeho využití k výuce. Čerstvý vzduch a podnětné prostředí nabízí spoustu
možností pro zpestření vyučování. Mohou zde například probíhat pravidelné návštěvy
při přírodovědných předmětech s praktickými ukázkami rostoucích rostlin či zvířat
pohybujících se v zahradě. Stejně tak je altán vhodný pro jiné předměty, různé jednorázové
nebo mimoškolní akce – možno zmínit i kreslení v plenéru při výtvarné výchově apod.

Ekologická výchova
Samostatnou kapitolou je využití zahrady k poznávání zákonitostí přírody a pozorování
jejích viditelných změn v různých ročních obdobích. Ekologické výchově je naše
škola velice nakloněna a snaží se různými způsoby žáky motivovat k ochraně přírody.
V zahradě byly rozvěšeny ptačí a veverčí budky, krmítka a byl postaven hmyzí hotel.
Pro přiblížení života ptáků byla do jedné z budek instalována kamera, s jejíž pomocí
můžeme nahlédnout do jejích útrob. Stejně tak jedna z kamer přenáší online záběry
z krmítka, jeho návštěvníky mohou sledovat všichni příchozí do školy. V zádveří hlavního
vchodu vznikl totiž enviromentální koutek. Technické zajištění kamerových přenosů
pomohla zajistit VOŠ a SPŠ Jičín. Celková revitalizace zahrady a technické možnosti
videopřenosů pomáhají žákům k efektivnějšímu a trvalejšímu získávání a upevňování
informací se zaměřením na přírodu.
Mgr. Dita Hendrychová
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Speciální školství v Jičíně slaví 85 let
Požadavek na zřízení školy pomocné v Jičíně se datuje již do roku 1907. První světová
válka však pozornost na její zřízení oddálila. Založení školy pomocné se znovu začalo
projednávat v roce 1921.
Po dlouhých jednáních se podařilo otevřít 1. listopadu 1934 dvě třídy veřejné školy
pomocné v budově novoměstské školy. 5. listopadu bylo zahájeno vlastní vyučování.
Během okupace se škola několikrát přestěhovala, 18. listopadu 1943 musela ihned své
prostory uvolnit říšské branné moci. Od roku 1943 byla škola přestěhována do bývalé
reálky na Komenského náměstí. V poválečném období škola přesídlila opět do budovy
školy na Novém Městě.
Výnosem ze dne 25. 10. 1948 byly dosavadní školy pomocné přejmenovány na školy zvláštní.
Ve školním roce 1953 – 54 získala škola nové prostory v bývalé střední škole dívčí
(pod spořitelnou) v ulici Smiřických. Od 1. září 1955 má již tři třídy.
Novodobá historie naší školy se začala psát v roce 1970, kdy byla zvláštní škola
přestěhována do budovy rolnické školy v Soudné. Měla čtyři třídy, šedesát šest žáků,
ředitelem byl Ladislav Zlatník. Výuka v Soudné započala 1. listopadu 1970. V roce
1981 byla do funkce ředitelky školy jmenována Radmila Svěráková a následně v roce
1987 magistra Alena Pechová.
V průběhu svého fungování škola i vlastní vzdělávání prošly mnoha změnami. Probíhaly
nejenom stavební úpravy, ale rozšířila se i nabídka vzdělávacích programů. Od roku 1998
se zde mohou vzdělávat žáci i se středně těžkým, těžkým mentálním a kombinovaným
postižením.
V roce 2004 byla Zvláštní škola, Jičín přejmenována na Speciální školu, Jičín, Soudná
12. Jejím novým zřizovatelem se stal Královéhradecký kraj. K další úpravě názvu došlo
ve školním roce 2005 – 2006 – Základní škola, Jičín, Soudná 12.
Ve školním roce 2009 – 10 se novým ředitelem školy stal pan magistr Petr Novotný.
Za jeho působení došlo k dalšímu rozšíření nabídky vzdělávacích programů. Fungují zde
jednoletá a dvouletá praktická škola a základní škola pro žáky s logopedickými vadami.
Od roku 2015 nese název Základní škola a Praktická škola, Jičín, Soudná 12.
Zřizovatelem je i nadále Královéhradecký kraj.
Mgr. Hana Kohoutová
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Budově v Soudné je 94 let
Jičín byl vždy kulturním střediskem českého severovýchodu. Školství zde mělo
a má dlouholetou tradici. Ta sahá přibližně do roku 1623, kdy bylo založeno vyšší
gymnázium. Dobře fungovaly i školy obecné a měšťanské. Avšak odborné školství bylo
málo rozvinuté.
Proto jičínští zastupitelé od roku 1920 začali jednat s ministerstvem zemědělství o zřízení
školy rolnicko – ovocnické s kurzem ovocnickým, zelinářským a lukařským.
Dne 28. září 1925 bylo slavnostně zahájeno vyučování v nově postavené škole rolnické
v Soudné. Budova byla vystavěna podle návrhů architekta Čeňka Musila. Skládala se
ze tří samostatných částí – vlastní školy, vzorového statku a výzkumné stanice. Historie
zemědělského školství se uzavřela v naší budově v roce 1970.
Od 1. listopadu 1970 zde probíhá výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
V tomto roce se vyučovalo ve čtyřech třídách zvláštní školy. Od roku 1971 probíhaly
jednotlivé rekonstrukce – zpřístupnění dalších učeben ve škole, přestavba školní
kuchyně s jídelnou, připojení akumulačních kamen, úprava školní zahrady, hřiště
s doskočištěm… V devadesátých letech (1993) byla ke stávajícímu objektu přistavena
nová budova, ve které se nachází učebny dílen, cvičná kuchyně, školní družina, kabinety.
Největších úprav se dočkala ve školním roce 2017 – 18, kdy započala její rekonstrukce.
Výsledek můžete posoudit sami.
Mgr. Hana Kohoutová

Celkový pohled na budovu
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Průběh působení školy pomocné a zvláštní v Jičíně a její ředitelé
Historie speciálního školství v Jičíně se začala psát v roce 1934, kdy byly v budově
novoměstské školy pro pomocnou školu vyhrazeny dvě učebny. Třídními učiteli se stali
pan Josef Rejha a Čeněk Korbelář. V letech 1936 - 1958 se funkce řídícího učitele
a následně ředitele ujímá pan František Fendrych. Během jeho působení musela škola
několikrát opustit a změnit dosavadní prostory. V době okupace byla přestěhována
do jedné učebny Reálného gymnázia na Komenského náměstí. Po ukončení druhé
světové války 1945 se výuka vrací do budovy Obecné školy na Novém Městě. V roce
1953 získává dvě učebny v bývalé střední škole dívčí (pod státní spořitelnou) a sídlí zde
až do jejího posledního přestěhování do budovy v Soudné.
V letech 1958 - 1965 se novou ředitelkou stává paní Anna Vachatová, od roku 1965
- 1981 byl do funkce ředitele jmenován pan Ladislav Zlatník. Od 1. listopadu 1970
sídlí škola v prostorách bývalé rolnické školy v Soudné. Ladislava Zlatníka nahradila
v letech 1981 -1987 ve funkci ředitelky paní Radmila Svěráková, tu následně v období
1987 - 2009 vystřídala paní Alena Pechová. Současným ředitelem od roku 2009
je pan Petr Novotný.

Víte, že – aneb zajímavosti z kroniky
•

V roce 1934 při svém zřízení měla pomocná škola 34 žáků.

•

V roce 1936 probíhala na škole mléčná a polévková akce – žáci z darů jičínských
spolků dostávali čtvrt litru mléka a talíř polévky 4x týdně zdarma.

•

V době okupace v letech 1939 – 1945 byla kronika školy z rozkazu německých
úřadů zapečetěna a uzamčena. Pan učitel Trejbal události těchto dnů psal strojově
a následně po ukončení války je přepsal do kroniky.

•

V roce 1950 byla škola připojena na telefonní ústřednu.

•

Od roku 1960 byly učebnice a učební pomůcky poskytovány žákům zdarma.

•

Od roku 1973 fungoval na škole pěvecký kroužek – veden p. uč. Krivošovou.

•

Od roku 1980 probíhaly výměnné pobyty žáků a učitelů v NDR.

•

V roce 1996 měla škola 140 žáků a 12 tříd.

•

V roce 1997 žákyně Květa Kubíková získala 4. místo v národním finále sportovních
her mládeže v Praze.
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Slovo ředitele
Můj profesní sen být učitelem se začal naplňovat na jaře roku 1986. Píše se
1. duben, stojím ráno před školou v lipách. Otevřu dveře... vkročím... vidím hemžící
se houf dětí a vtom zahlédnu paní učitelku, která mě učila na základní škole, po chvíli
vidím bývalou spolužačku, paní učitelku, které bych za normálních okolností řekl ahoj,
ale zdravím ji dobrý den. Další moje kroky vedou do ředitelny, abych nahlásil svůj
příchod. Vítá mě další známá tvář… Potkal jsem zde lidi, ke kterým jsem měl respekt
a úctu, od kterých jsem se v průběhu své praxe mnohé naučil, a v tento okamžik jsem
si uvědomil, že se nejedná o apríl, ale že se stávám součástí kolektivu lidí, který má tu
hemžící se skupinu dětí, kterou jsem zahlédl na chodbě školy, něco naučit, předat jim
zkušenosti, vychovávat je. A to jsem přece chtěl.
V době mého nástupu nesla škola název Zvláštní škola. Věděl jsem o ní jen to, že
sem chodí žáci, kterým učení moc nejde, a škole se přezdívá mnohdy hanlivě. Ti, kteří
ji navštěvovali jako žáci nebo zde učili jako učitelé, byli v očích mnoha lidí bráni jako
druhá kategorie. Ano, vzpomínám, bylo to tak a toto stigma dlouhé roky v myslích
mnoha lidí bylo zakořeněno a u některých možná přežívá dodnes. Dovolil jsem si tuto
nepříjemnou skutečnost zmínit, ale zároveň se za 33 let, co zde pracuji, mnohé změnilo.
Tento typ školy měl a bude mít i nadále své nezastupitelné postavení v nabídce
školní vzdělávací soustavy. Ani tolik medializovaná a prosazovaná inkluze nevyřeší
potřeby a vzdělávaní žáků se závažným handicapem. Ano, jsme tu pro žáky, kteří
potřebují ke svému vzdělávání speciální přístupy, pomůcky, učebny.
Je to už dávno, ale velmi rád vzpomínám na své začátky. Začínal jsem tu jako
vychovatel školní družiny, v roce 1986 určitě jediný v Jičíně. Byla to určitá rarita. Později
jsem začal učit převážně pracovní vyučování. Na tuto dobu velmi rád vzpomínám,
protože v rámci praktické výuky jsme s žáky budovali potřebné zázemí školy pro výuku:
školní hřiště, školní pozemky. Podíleli jsme se na drobných opravách a údržbě školy.
V této době jsem zde působil se zkušenými kolegy, od kterých jsem se profesně pořád měl
co učit. A byl jsem zde nejen učitelem, ale v případě potřeby údržbářem, zahradníkem,
kotelníkem, školníkem, prostě vším, co bylo potřeba.
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V roce 1996 přišla změna v mém působení na této škole. Paní ředitelka, moje bývalá
třídní učitelka, paní Alena Pechová mě jmenovala zástupcem ředitele školy. Po krásných
13 let jsme vzájemně spolupracovali a společně s kolegy se snažili školu posunout
vpřed. Naplňovali jsme vizi školy v nabídce komplexní péče a vzdělávání pro žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami. V tomto časovém období se nastartovalo mnoho
důležitých věcí, ze kterých škola žije dodnes. Proběhla změna zřizovatele, dvakrát se
měnil její název. Došlo k významné investiční akci - vytápění školy ústředním topením,
byl vybudován bezbariérový vchod, výtah. Z mého pohledu nejdůležitějším počinem
bylo rozšíření nabídky o vzdělávání žáků s těžkým handicapem. Po boku zkušené paní
ředitelky to bylo období sbírání zkušeností v oblasti vedení a řízení školy, problematiky
financování a administrativy. S vizí školy nastavenou paní ředitelkou Pechovou jsem se
ztotožnil, byla blízká mým představám o směru, jakým by se měla škola v budoucích
letech posouvat. A tak jsem po jejím odchodu do důchodu v roce 2009 převzal
odpovědnost za chod školy a po konkurzním řízením jsem nastoupil do funkce ředitele.
Je mi ctí a zároveň velikým závazkem vést kolektiv vynikajících kolegů pedagogů
a zaměstnanců školy, kteří své srdce věnují práci s handicapovanými žáky. V nelehkých
počátcích mi v tom zásadně pomohla paní Hana Finková, jako zástupkyně ředitele.
Společně se nám podařilo, i přes období nejisté budoucnosti speciálního školství,
stabilizovat školu, rozšířit nabídku základního a středního vzdělání pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami. Postupně dochází i ke zlepšování prostředí a modernizaci školy.
Významné investiční akce – výstavba nového školního víceúčelového hřiště, rekonstrukce
sociálního zařízení pro žáky, vybudování specializovaných učeben, rekonstrukce školní
výdejny jídel a cvičné kuchyňky pro výuku žáků, modernizace sborovny jako důležitého
zázemí pro pedagogický sbor, zakoupení speciálních rehabilitačních a kompenzačních
pomůcek, i speciálních výukových programů, školu velmi výrazně posunuly. V současné
době se dokončuje nejvýznamnější investiční akce, zateplení budovy, výměna oken,
izolace suterénu, rekuperace ve všech prostorách a v součinnosti i revitalizace školní
zahrady. Naše škola se stala jednou z nejkrásnějších historických budov města. Jsem rád,
že pro žáky, kteří se na rozdíl od svých zdravých vrstevníků musí potýkat s různými typy
handicapu, funguje moderní, krásně zrekonstruovaná škola v klidném prostředí lipové
aleje. Společně se svými kolegy se budeme snažit, aby škola i nadále kráčela v nastavené
cestě a poskytovala komplexní výchovně vzdělávací a rehabilitační péči všem žákům,
kteří ji potřebují.
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Poděkování patří všem bývalým i současným pedagogům a zaměstnancům za jejich
láskyplnou, náročnou a trpělivou práci. Poděkovat patří vlastníku budovy školy Městu
Jičínu a zřizovateli příspěvkové organizace Základní školy a Praktické školy, Jičín,
Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje jednak za podporu vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami, tak i za nemalé finanční prostředky na modernizaci
a běžný provoz.
Závěrem bych chtěl škole popřát do dalších let, aby jen vzkvétala, její žáci toužili
po vzdělání, zářili úsměvem a štěstím a jejich rodiče byli spokojeni.
Mgr. Petr Novotný
ředitel školy
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Vzdělávací programy v systému základního školství
„Nevědomost, nevšímavost, pověra a strach jsou sociálními faktory,
které v průběhu historie zdravotního postižení pozdržely vývoj
a izolovaly osoby se zdravotním postižením.“
(Standardní pravidla OSN)
Možnosti vzdělávání žáků v naší škole
Vzdělávací programy v systému základního školství
Základní škola a Praktická škola, Jičín vykonává činnost základní školy, střední školy,
školní družiny a školní jídelny – výdejny. Primárním cílem naší školy je výchova
a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. V současné době naše škola
poskytuje možnost vzdělávání žáků všech věkových kategorií, od nejlehčího po nejtěžší
handicapy. Nabízíme moderní trendy vzdělávání, individuální přístup a podporu při
rozvoji osobnosti každého žáka, který se u nás vzdělává.
Základní škola
Žáci se u nás vzdělávají ve třídách základní školy, kde se učí podle běžných vzdělávacích
programů nebo s upravenými osnovami dle individuálních vzdělávacích plánů.
Náš vzdělávací program se jmenuje Školák. Školní docházka je devítiletá a žáci mají
možnost po ukončení základního vzdělání podat dále přihlášky na běžné učební
obory, na speciální učební obory nebo na střední školu. V těchto třídách jsou ideální
podmínky - snížený počet žáků, individuální přístup, speciálně pedagogické metody
výuky a přítomnost asistenta pedagoga. Výukou prolínají projekty, akce školy i potřebná
reedukace v různých předmětech. Třídy navštěvují převážně žáci s těžší řečovou vadou,
poruchou učení, chování nebo tzv. hraniční žáci, kteří by v běžném třídním kolektivu
selhávali. Zde bez problémů plní učební plány základní školy se speciální podporou.
Žáci mají možnost po vyučování navštěvovat školní družinu, kde aktivně tráví svůj
volný čas nebo různé zájmové útvary, které škola nabízí.
Přípravný stupeň základní školy speciální
Budoucí žáci základní školy speciální, kteří potřebují delší dobu na přípravu pro snažší
start do školy, mohou u nás navštěvovat 1. – 3. ročník tzv. přípravného stupně. Ten se
nezapočítává do školní docházky. Ve třídách je snížený počet dětí, je přítomen asistent
pedagoga a prioritou je vysoce individuální přístup. Budoucí žáci se zde učí navazovat
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sociální vztahy, zlepšují si řečové dovednosti, hygienické návyky a sebeobsluhu.
Vzdělávají se podle upravených individuálních vzdělávacích plánů a náš vzdělávací
program se jmenuje příznačně: Těšíme se do školy….
Základní škola speciální
Dále se v našem systému základního školství vzdělávají také žáci ve třídách základní
školy speciální. Ti se zpravidla učí podle školních vzdělávacích programů pro žáky
se středně těžkým, těžkým nebo kombinovaným postižením. Naše školní vzdělávací
programy se jmenují: Učíme se krok za krokem a Učíme se trochu jinak. Samotné názvy
již prozrazují, že zde žáci potřebují daleko větší pomoc v oblasti vzdělávání a podporu
i v oblasti komunikace a socializace. Ve třídách je snížený počet žáků, podpora
asistenta pedagoga a individuální přístup. Součástí výuky jsou i tzv. podpůrné metody.
Vzdělávání probíhá zpravidla podle upravených individuálních vzdělávacích plánů,
které jsou žákům nastaveny dle jejich potřeb. Školní docházka je desetiletá. Žáci mají
možnost po ukončení základního vzdělání, kde získají tzv. základy vzdělání, pokračovat
v praktické škole jednoleté nebo dvouleté. Ta rovněž sídlí v naší škole a je nedílnou
součástí dalšího vzdělávání a jednou z možností pro naše žáky.
„Hlavní a nejúčinnější terapií mentální retardace je učení.“ (speciální pedagogové)
Mgr. Olga Kratochvílová

Využití stimulačních programů ve výuce
Podpůrné metody v naší škole
„Kvalita společnosti se může měřit, podle způsobu,
jak se stará o své nejzranitelnější a nejzávislejší členy.
Společnost, která se o ně stará nedostatečně, je pochybená.“
(Adrian D. Ward)
Stimulační programy ve výuce žáků základní školy speciální
„Vzdělavatelní jsou všichni, které dokážeme vzdělávat.“

(Iva Švarcová)

Základní škola a Praktická škola v Soudné se v posledních letech prezentuje péčí,
která byla před 17 lety nastartována v oblasti výchovy a vzdělávání žáků s těžkým
a kombinovaným postižením. Vzdělávání těchto žáků je součástí komplexní speciálně
pedagogické péče. Vzdělávání, stejně jako celá speciální pedagogika, se posunulo kupředu,
tak i my ve výuce našich žáků směřujeme k moderním výukovým trendům. V roce
2005 jsme jako jedni z mála v České republice otevřeli tzv. snoezelen. Byl to náš první
stimulační program, který zvyšoval kvalitu života našich žáků a rozvíjel jejich poznávací
schopnosti. Postupem času navazujeme na tento program v oblasti učení. Zařazujeme
další trendy, které pomáhají výuku nejen zpestřit, ale mnohdy u žáků základní školy
speciální (dále jen ZŠS) probouzejí a rozvíjí schopnosti, o kterých jsme mysleli, že ani
nejsou vyvinuty. A to rozhodně stojí za to! Do těchto programů nezbytně patří i jiný
způsob komunikace se žáky, tzv. systémy alternativní a augmentativní komunikace. Ty
pomáhají žákům dorozumět se v běžném životě jinak než slovem (obrázkem, znakem,
gestem, piktogramem).
V současné době využíváme tyto stimulační programy jako součást výuky u žáků základní
školy speciální a jsou nedílnou součástí školních vzdělávacích programů:
• snoezelen
• koncept bazální stimulace
• solná jeskyně
• trampolining
• akustická rezonanční kolébka
Snoezelen
Spojení snoezelen vzniklo ze dvou holandských slov: „snuffen“ znamená čichat
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a „doezelen“ podřimovat nebo klimbat. Tato metoda probouzí smysly, které jsou
oslovovány postupně, každý zvlášť. Žáci jsou tak vedeni k chápání reality (slyšet, vidět,
cítit, ochutnat, dotknout se). Je jim umožněno prožívat nejrůznější pocity (štěstí,
pohoda, uspokojení atd.). Snoezelen je stimulační program určený žákům různého věku
a postižení. Jeho efekt je výrazný. Hlavním principem metody snoezelen je vytvoření
takového prostředí, kde by docházelo k co nejširší nabídce smyslových podnětů –
senzomotorické stimulaci. V dnešní době je snoezelenu přičítána jak relaxační, tak
terapeutická funkce. Z naší praxe při výuce vyplývají následující kritéria. Principem
stimulačního programu je zajistit odhlučnění a zatemnění prostoru pro stimulaci.
Vybavení konkrétní místnosti tvoří např. vodní vyhřívané lůžko, olejové a led lampy,
barevné vodní válce, světelné projekce promítané na stěny a strop, barevné reflektory,
světelný déšť, apod. Základem je hudební produkce – klidná relaxační hudba. Působení
podnětů na žáka tvoří komplex, který ho pozitivně naladí a rozvíjí jeho poznávání.
Ve školním roce 2016/2017 jsme snoezelen nově zrekonstruovali a žáci si ho náležitě užívají.
Koncept bazální stimulace
Koncept bazální stimulace jsme do výuky zařadili od roku 2007. Je z našeho pohledu
nepostradatelnou součástí výuky, her, komunikace, stimulace a interakce se žáky.
Vzhledem k její rozmanitosti a komplexnosti ji využíváme, buď samostatně, nebo jako
součást jiných vzdělávacích předmětů (např. rozumová, řečová, smyslová, pohybová
výchova, aj.). Při uplatnění jednotlivých metod můžeme u žáků pozorovat pozitivní
reakce. Žák má značně redukovanou možnost aktivního vnímání podnětů. Komplexním
bazálním přístupem můžeme žáky obohacovat o nové zkušenosti a zabraňujeme jejich
izolaci. Základními podněty, které u žáků preferujeme, jsou somatické (kožní), vibrační
a vestibulární (poloha těla v prostoru) podněty. Tzv. nástavbovými podněty jsou orální,
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akustické a vizuální. Žák učí vnímat sebe sama a okolí. Později se přidávají nástavbové
podněty čichu, zraku, sluchu a chuti do komplexního vnímání a emočního prožívání.
Žáky obohacujeme o nové zkušenosti a účelně zvyšujeme kvalitu jejich života.
a) Somatické podněty
Cílem je získat pozitivní zkušenosti s vlastním tělem, uvědomovat si své tělesné schéma.
Tyto prožitky vytváříme dotykem, hlazením a tlakem systematicky po celém těle. Tělo
je tak ohraničené. Toho docílíme použitím různých materiálů (vlastní ruce, žínky, froté
ponožky, aj.) a využitím polohovacích pomůcek.
b) Vibrační podněty
Somatické podněty se vztahují jen na část těla žáka (kůže, svaly). Vibracemi po celém
těle, v kloubech, v nosných částech podněcujeme další části těla. K vibracím používáme
naše ruce nebo vibrační hračky. Žáci chvění a vibrace vnímají velmi pozitivně.

c) Vestibulární podněty
Vestibulární podněty můžeme charakterizovat jako uvědomování si změn poloh
a pohybu celého těla v prostoru. V praxi využíváme např. pomalý, plynulý pohyb. Často
používáme velké rehabilitační míče, kolébání v náručí, vodní lůžko aj.
Solná jeskyně
Žáci tříd základní školy speciální se od roku 2008 pravidelně účastní léčebné terapie
v solné jeskyni v blízkosti školy. Žáci jeskyni navštěvují v rámci zdravotní tělesné
výchovy nebo zájmové činnosti ve školní družině. Cílem je celkové zklidnění, zlepšení
obranyschopnosti organismu, jeho dechové kapacity a kvality dýchání. Žáci solnou
jeskyni navštěvují pravidelně od podzimu do jara. Pobyt začínají relaxací na lehátkách
a dechovým cvičením. V jeskyni probíhají i jiné stimulační programy, které tuto terapii
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doplňují. Záleží na pedagogovi, jak 45 minut zorganizuje. Poté se žáci mohou po jeskyni
volně pohybovat a společně si hrát se solí. Při terapii hraje oblíbená hudba. Panuje zde
specifické mikroklima, které je charakteristické výjimečnou bakteriologickou čistotou
vzduchu, který je nasycen minerály a mikroelementy. Vzduch v jeskyni je obohacen
částicemi jódu, draslíku, vápníku, hořčíku, selenu, brómu a mnohými dalšími prvky.
Účinek je doplněn systémem chronoterapie (světelné terapie), která má kladný vliv
na celkovou dobrou kondici organizmu. Použití teplých barevných odstínů (žluté,
oranžové a červené) působí povzbudivě a naplňuje energií. Studené barvy (fialová, světle
modrá, indigo) uklidňují smysly a zlepšují náladu.
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Trampolining
Trampolining je unikátní stimulační program moderního cvičení a pohybů
na trampolíně různého rozměru. Tento program jsme zařadili do výuky žáků v roce
2010. Je součástí zdravotní tělesné výchovy. Přináší nové podněty pro rozvoj osobnosti
žáků. Trampolining významně rozvíjí tělesné schéma, uvědomování si vlastního já.
Rozvíjí pohybovou koordinaci, stabilitu pohybů a uvolňuje psychické napětí. Významně
napomáhá při výuce a koncentraci pozornosti žáků. Na trampolínách lze cvičit, relaxovat,
učit se, provádět speciální cvičení nebo masáže různého charakteru (reflexní, klasická).
Kontakt mezi učitelem a žákem je základem efektivního rozvoje osobnosti žáka. Jde
zejména o rozvoj nervosvalové koordinace, senzomotorických dovedností, prostorové
orientace, rytmizace, sociálního vnímání a prožívání.

Akustická resonanční kolébka
Trendy ve vzdělávání žáků v naší škole i nadále pokračují. Na počátku dubna 2019 jsme
pořídili pro naše žáky novou rehabilitační pomůcku s názvem Akustická rezonanční
kolébka. Jedná se o unikátní netradiční hudební nástroj vyrobený na míru pro naše žáky.
Na každé straně kolébky se nacházejí dva devítistrunné monochordy laděné v kvintách.
Tato kombinace umožňuje velmi kreativní využití kolébky. Žáci v ní sedí, leží, mohou
na ni hrát nebo se nechají unášet tóny, které na ni hraje pedagog. Tóny rozezní celou
kolébku, rezonují tělem žáků. Je na ni možné hrát na obou stranách současně, čímž
vznikají krásné měnící se harmonie, které bohatě rezonují v těle kolébky a přinášejí
příjemné vibrace pro žáka ležícího v kolébce. Kolébka má nesporné léčebné účinky
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- uvolnění psychického napětí, navození pohody, pomáhá při úzkostech i fyzických
obtížích, uvolňuje spasticitu v končetinách. Je proto nezbytné citlivě volit hloubku
i intenzitu tónů. Kolébka je využívána při vysoce individuálním přístupu ve snoezelenu.

„Ve speciálním školství působím 20 let. Celou svoji praxi jsem zasvětila žákům
s těžkým kombinovaným postižením. Byla jsem u zrodu počátků vzdělávání těchto žáků
v naší škole. Je skvělé, jak se péče a výuka posunuly a jaké možnosti v současnosti žáci
v Soudné mají. Baví mě do výuky zařazovat nové trendy a metody. Pokaždé, když se něco
žákům povede, je to pro mě motivací pokračovat dál.“
Mgr. Olga Kratochvílová
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Vzdělávací obory střední školy
Ve školním roce 2014/15 začaly probíhat přípravy k otevření střední školy. Impulzem
k tomu byl zájem pedagogů i rodičů o pokračující vzdělávání a s tím související i lepší
start do života našich žáků. Neodradilo nás ani velké množství administrativy, ani
absence zkušeností, protože nejbližší praktická škola fungovala až v Trutnově. Velký
dík patří tamním zaměstnancům, kteří nám vše trpělivě vysvětlovali, ukazovali nejen
potřebnou dokumentaci, ale i provoz jejich školy. A tak jsme od 1. září 2015 přivítali
první žáky praktické školy jednoleté, kteří na konci roku následně řádně absolvovali
závěrečné zkoušky.
V současné době mají žáci podle svého postižení možnost studovat na praktické škole
jednoleté a dvouleté. Kromě klasických předmětů se učí věci praktického života –
nakupovat, vařit, starat se o domácnost a v předmětu předprofesní příprava pomáhají
pracovat na sjednaných pracovištích. V letošním školním roce byli naši absolventi
zařazeni do projektu „Do praxe bez bariér“ a „Odborník z praxe do výuky na SŠ“, oba
tyto projekty byly financovány z evropských fondů. V našem regionu se velké oblibě těší
spolupráce s oblastní charitou, kde žáci absolvují letní brigádu.
Mgr. Petra Jínová
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Environmentální výchova
„Nejprve bylo nutné civilizovat vztah člověka k člověku. Nyní je nutné civilizovat vztah
člověka k přírodě a zvířatům.“
Victor Hugo
Naše škola stojí na okraji Jičína a mohlo by se zdát, že je poněkud odstrčená. Její
poloha je však pro žáky, kteří ji navštěvují, ideální. Právě odříznutí od ruchu centra
města, malebná krajina pod kopcem Zebínem a velká zahrada přináší klid a propojení
s přírodou.
V rámci environmentální výchovy, která je na škole vyučována zejména prakticky, se
snažíme vést žáky k životu v souladu s krajinou. Za vybudování pevných základů této
činnosti patří poděkování zejména paní učitelce Mgr. Kateřině Mindlové, která byla
ve škole po dlouhá léta koordinátorkou EVVO.
Žáci se celoročně podílejí na péči o školní zahradu. V teplých měsících sledují život
v hmyzím domku a v zimě krmí ptactvo. V rámci projektu „Recyklohraní aneb Ukliďme
svět“ sbírají vybité baterie, drobné elektrospotřebiče a plní soutěžní úkoly (Reklama
na baterie, Baterkožrout, Příběh vysloužilého elektra, Člověče nezlob se a recykluj).
Ve škole probíhají během roku rovněž soutěže (Poznávání ptactva, zvířat,…) a projektové
dny (Den květu, stromu…) s environmentální tématikou. Novou pomůckou k výuce
přírodovědných předmětů je malá meteorologická
stanice umístěná v přízemí budovy.
Přestože naše děti trpí nejrůznějšími handicapy
a vzdělávání se je pro ně činností nesnadnou,
snažíme se z nich vychovat jedince s dobrým srdcem
a pozitivním přístupem ke světu.
Mgr. Jana Mejsnarová
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Školní družina
Ve škole fungují dvě oddělení školní družiny, kde pracují 2 vychovatelky a 2 asistentky
pedagoga. Aktivity žáků jsou součástí výchovně vzdělávacího procesu, ale ne jeho
pokračováním. Aktivně a účelně vyplňujeme žákům volný čas v době mezi, nebo
po vyučování.
Pro žáky připravujeme výtvarné, pracovní, hudební a pohybové činnosti a didaktické
hry, kterými rozvíjí a upevňují své poznávací schopnosti. Žáci mají možnost pracovat
také s keramickou hlínou, nebo připravují jednoduché pokrmy ve školní kuchyňce.
Podílíme se aktivně na výzdobě prostorů ve škole.
Rekreační činnosti venku využíváme zejména k regeneraci sil žáků, navazování
kamarádských vztahů a ke kolektivním hrám. Relaxujeme při pravidelném poslechu
četby na pokračování, ve snoezelenu nebo v solné jeskyni, která je v blízkosti školy.
Pořádáme i příležitostné akce, jako např. soutěže, kvízy, projekty školní družiny,
a účastníme se i těch celoškolních. Aktivity ve školní družině jsou pro žáky rozmanité
a každý si jistě vybere tu, která ho zaujme.
Naďa Tomášková
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Sportovní aktivity žáků školy
V posledních několika letech se výrazně změnila struktura žáků naší školy. Jejich orientace
se posunula jinými směry, výrazně poklesla fyzická zdatnost i chuť něco aktivně konat.
To se projevuje na poklesu zájmu o jakékoliv akce, nejvíce v oblasti sportovní.
Stěžejní akcí byl vždy atletický čtyřboj chlapců i dívek (školní, okresní, krajské kolo).
Žádanou sportovní aktivitou je každoroční organizace a realizace raftů. Sjíždí se úsek
řeky Jizery, nejčastěji z Malé Skály nebo Líšného do Dolánek. O tento adrenalinový
sport je mezi žáky velký zájem. V několika předchozích letech byl na škole oblíbený
turnaj v kopané, především ze strany chlapců, ale i několika dívek. Jezdilo se na různá
školská zařízení do Nové Paky, Nového Bydžova, Trutnova, Chlumce nad Cidlinou. Ale
i naše jičínská škola se stala hostitelem turnaje v letech 2013 a 2014.
Partnerská ZŠ Jičín, Železnická 460 s naší školou spolupracuje na přípravě a vlastním
průběhu orientačního běhu Čeřovkou. Nejde o každoroční akci, ale akci občasnou
po cca 4 letech. Podobná akce, tentokrát v přespolním běhu na úrovni krajského
přeboru v Chlumci nad Cidlinou, proběhla naposledy v roce 2014. Dalším počinem
byl turnaj ve florbale v Hradci Králové v únoru 2015. Žáci praktické školy měli to štěstí,
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že byli v roce 2016 a 2017 pozváni do Jezdeckého centra v Sedličkách, kde proběhly
kurzy základů jízdy na koních.
V minulých letech, až do roku 2012, zajišťovala naše škola účast v turnajích ve vybíjené,
kde jsme byli výborní. Ale opět: poklesem schopností žáků se v dalším období let, 2013
v Hořicích a 2014 v Semilech, konaly turnaje už jen v přehazované.
Velké novum posledních let je dopravní soutěž. Od roku 2015 probíhá jak školní kolo
ve formě testů a praktických znalostí v jízdě zručnosti, tak za cca dva týdny okresní kolo,
které probíhá na SPOŠ Jičín.
Dlouholetou zájmovou aktivitou, probíhající po celý školní rok v Aqua Centru v Jičíně,
je plavání. Žáci v rámci rehabilitace a mimoškolní činnosti zlepšují svou fyzickou
kondici i psychickou odolnost.
V rámci školního vzdělávacího programu se žáci 7. tříd mají účastnit lyžařského
výcviku. Vzhledem k možnostem žáků, rodičů i školy se tento výcvik provádí v rámci
týdenního výcviku v okolí školy. Předposlední výcvik proběhl v lednu 2013. Další roky
byly na dostatek sněhu skoupé, a tak se poslední lyžařský výcvik konal letos v únoru.
PaedDr. Jan Havlík
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Zdravice partnerského města
Vážené vedenie školy, milí kolegovia!
Pri príležitosti slávnostnej kolaudácie školy Vám chceme zaželať šťastné vykročenie
do vynovených priestorov Vašej školy, ktoré bude sprevádzané novými nápadmi, tvorivou
prácou a každodennou spokojnosťou všetkých, ktorí otvoria dvere školy. Pedagógom,
rodičom, ale najmä žiakom želáme, aby v škole nachádzali priestor nielen na prácu, ale aj
na chvíle oddychu a zábavy. Nech je pre Vás miestom, kde budete prichádzať aj odchádzať
s radosťou. Miestom, ktoré Vám vyčarí úsmev na tvári. Miestom, na ktoré budete hrdí,
lebo je to vaša škola. Do ďalších úspešných rokov Vám želáme veľa síl a optimizmu.
Za vedenie a kolegov Špeciálnej základnej školy v Martine
Gabriela Jurčiová
zástupkyňa riaditeľa školy
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Jak nás vidí rodiče
Ve škole mám syna Františka. Fanda chodí do školy rád, vzhledem k jeho
temperamentu děkuji hlavně paní učitelce třídní a paní asistence pedagoga
za obrovskou trpělivost a laskavý přístup.
František udělal za rok velký pokrok v sociální oblasti, našel si kamarády. Po počáteční
obavě v první třídě jsem velmi ráda, že František školu v Soudné navštěvuje.
Děkuji!!!
Komárková Petra

Jsme rodiče dcery Romany Erbanové, která navštěvovala Základní a praktickou
školu v Jičíně. Naše dcera Romča je od narození pomalejší a za svými vrstevníky
zaostává. I přes tento handicap jsme se ji snažili zařadit do běžné základní školy, pokoušeli jsme se o dnes moderní inkluzi. I přes snahu učitelů a naši domácí přípravu,
jsme po třech letech došli k názoru, že musíme zvolit jinou cestu. Pro tento účel
nám byla doporučena Základní a praktická škola v Jičíně. Dcera nastoupila do čtvrté
třídy a byla to úleva pro ni i pro nás, byl jí dán prostor a učivo bylo přizpůsobeno
jejímu tempu. Po ukončení základní školy, nám bylo nabídnuto pokračovat ve studiu
na střední praktické škole, která je součástí této školy. Zde se studenti nevěnují jenom
učivu, ale i praktickým činnostem, jako je např. vaření, nakupování. Pomocí praxe
v různých organizacích a podnicích se je snaží zapojit do pracovního procesu. Během
studia na základní i střední škole si žáci užívají plno poznávacích zájezdů a výletů.
Romanka letos tuto školu ukončí závěrečnou zkouškou. Tímto bychom chtěli
poděkovat všem učitelům, asistentům a pomocnému personálu za příjemně prožitých
deset let. Základní a praktická škola se věnuje dětem s mentálním i fyzickým
handicapem. Osobně si myslíme, že je to dobře a vlastní zkušenost nám to ukázala.
Děkujeme panu řediteli za prostor se vyjádřit a napsat svůj názor.
Dana a Roman Erbanovi, v Jičíně 15. 6. 2019

Do této školy jsem kdysi sama chodila. Teď vidím obrovský pokrok, vybavené třídy,
krásné hřiště i zahradu. Líbí se mi, že paní učitelky mají snahu předat dětem vědomosti
a hlavně, že je připraví do praktického života. Mají tu mnoho tříd pro různé žáky.
Soňa Šídová
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Nostalgická ohlédnutí
V letošním roce uplyne 85 let od ustanovení třídy
Pomocné školy v Jičíně. Na březnovém setkání učitelů
jsem byla požádána ředitelem Základní školy a Praktické
školy Jičín, Soudná, abych zavzpomínala na období svého
ředitelování na této škole. Velmi ráda jsem souhlasila.
Na tehdy zvláštní školu jsem nastoupila v roce 1981
na vlastní žádost, protože jsem cítila, že svou aprobaci pracovní vyučování - lépe využiji na škole, kde je kladen
větší důraz na výuku pracovních dovedností. Rozšířila
jsem si vzdělání o speciální pedagogiku a v roce 1987
jsem byla ustanovena do funkce ředitelky až do roku
2009, kdy jsem odešla do důchodu.
Celé období mého ředitelování souviselo s mnoha zásadními změnami v politice
i ve školství (změny zřizovatele, název školy, nedostatek financí a aprobovaných pedagogů
atd.) V počátcích mé práce jsem cítila, že zvláštní škola i její žáci nemají mezi základními
školami, tak i mezi veřejností, obecně dobrý status. Bylo to totiž tím, že se o dětech se
speciálními vzdělávacími potřebami málo vědělo i mluvilo. To byla první věc, kterou jsem
chtěla změnit. Podařilo se vytvořit výborný kolektiv pracovníků, který se snažil dalším
studiem, spoluprací s různými institucemi, hledáním nových forem a metod práce najít
další možnosti rozvoje školy.
Postupně byly ustanoveny třídy pomocné školy, rehabilitační třídy pro děti s těžkým
mentálním postižením a kombinovanými vadami. Rozšířili jsme výchovu a vzdělání
o komplexní péči formou snoezelenu, rehabilitaci Vojtovou metodou, canisterapií
atd. Postupem času jsme se stali jednou z nejlepších zvláštních škol v kraji a formou
seminářů, ukázkových hodin předávali zkušenosti ostatním speciálním školám. Současně
se také pracovalo na modernizaci školy (s využitím finančních zdrojů města, kraje i EU).
Tím vším byla dosažena dobrá prestiž školy na veřejnosti. Za to všem, kteří se podíleli
na úspěších školy, patří obrovský dík.
Kdykoliv jdu lipovou alejí, se zalíbením se dívám na moderní objekt "své školy "- nová
okna, fasáda, funkční zahrada, na dvoře hřiště, hrací prvky atd. Je to prostě jedna
z nejkrásnějších škol v Jičíně a NAŠE děti si ji určitě zaslouží.
Nemalý dík patří i současnému řediteli školy Mgr. Petru Novotnému, který úspěšně
pokračuje v započaté práci.
Jsem moc ráda, že jsem za dobu 44 let své pedagogické praxe, byla součástí i všech těchto změn.
Mgr. Alena Pechová
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Na zvláštní škole (tehdejší název školy v době mého nástupu) v Soudné jsem učila
bezmála 24 let. Splnilo se mi tak moje přání pracovat právě zde a s těmito dětmi, jež jsou
zatíženy menšími či většími obtížemi, s dětmi, které provází mnohdy neúspěšnost a tím
i ztráta motivace pro další práci, mají oslabené sebehodnocení a neunesou zátěž, jež na ně
klade kolektiv běžné třídy. Když v devátých třídách opouštěli moji žáci školní lavice,
loučili jsme se spolu s dojetím a přáním, aby všichni úspěšně pokračovali na učilištích
a dobře se začlenili do praktického života.
Posledních mých pět let na škole jsem nastoupila do funkce zástupkyně ředitele školy
a s panem ředitelem Petrem Novotným jsme společně pokračovali v rekonstrukci dalších
objektů školy a na nových výchovně vzdělávacích změnách. Naše spolupráce byla oboustranně
obohacující a ustavičně jsme přemýšleli o dalších nových proměnách školy, které by byly
přínosem pro budoucí i stávající žáky, jejich rodiče a všechny zaměstnance školy.
Měla jsem životní štěstí, když jsem mohla dělat práci, která mě naplňovala po všech
stránkách. Pracovala jsem s lidmi, kterých jsem si vážila a měla jsem radost, že jsem mohla
být součástí takového kolektivu. Profesionální vedení školy, počínaje paní ředitelkou
Alenou Pechovou, jejím nástupcem panem Petrem Novotným, všichni kolegové – učitelé,
pedagogičtí a osobní asistenti, provozní zaměstnanci, ti všichni vytvářeli jeden soudržný
tým, který z jedné obyčejné zvláštní školy dokázal vybudovat základní a praktickou školu,
která má dnes ve výchově a vzdělávání našeho regionu své nezastupitelné místo.
Na dobu, kdy jsem zde pracovala, vzpomínám velmi ráda a do dalších let si dovoluji popřát
této mojí bývalé škole, ať se jí stále daří.
Mgr. Hana Finková

Na Základní škole v Soudné jsem působila dva roky, na začátku své
„pedagogické kariéry“. Sbírala jsem zde jedny z prvních pedagogických zkušeností.
Lásku ke kantořině ve mně vzbudili tehdejší zkušenější kolegové a kolegyně
a současně skvělý kolektiv, jehož součástí byl mimo jiné i současný pan ředitel Petr
Novotný. Viděla jsem kolem sebe tu mravenčí a odbornou práci pedagogů se žáky,
kteří potřebovali jiný přístup, jiné metody a formy práce.
V průběhu svého současného působení na „Trojce“ mám možnost zblízka sledovat,
jak se škola v Soudné vypracovala po stránce odborné, vzdělávací, vybavením,
novým a moderním vzhledem. A pokud vidím, že našemu žákovi na základní škole
nemůžeme poskytnout tu správnou odbornou výchovně vzdělávací péči, neváhám
rodičům svých žáků doporučit přestup na tuto školu.
Vím, že jejich děti jsou v těch nejlepších rukách.
Mgr. Michaela Štálová
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Pohledy současných pracovníků
Do Soudné jsem přišla po letech praxe ve speciálním školství. Při své práci
jsem se snažila naplňovat slova profesora Zdeňka Matějčka: „Nemůžeme všechny děti
všechno naučit, ale můžeme všechny děti učinit šťastnými“.
Mým profesním úsilím tedy bylo vytvořit žákům s postižením co možná nejlepší
podmínky pro jejich další rozvoj. Předat jim co nevíce zkušeností a dovedností
a přitom spolu s nimi prožívat radost a pocit štěstí z jejich drobných i větších úspěchů.
V létě 2015 jsem nastoupila na pozici zástupce ředitele pro základní a střední školu
v Jičíně. Ráda bych řekla, že rozjezd byl pozvolný, ale pravdou je, že jsem naskočila
do rozjetého vlaku. Ve škole se začínaly realizovat hned dva nové vzdělávací programy.
Vzdělávací program pro žáky bez mentálního postižení, určený především pro žáky
s řečovými vadami a poruchami chování, a pak vzdělávací program střední školy.
Oba nové ŠVP si záhy našly své zájemce a své pevné místo ve struktuře vzdělávání
na naší škole.
Ve vzdělávacím programu pro žáky s těžkými řečovými vadami vidím jako logoped
místo pro svoji hlubší realizaci. Zapojit se do rozjezdu logopedické intervence ve škole
byla pro mě lákavá výzva.
Výsledkem společného působení speciálních pedagogů v Soudné je, že pro žáky,
kteří mají řečový hendikep, již 4 roky nabízíme odbornou logopedickou pomoc.
Na základě spolupráce s klinickými logopedy vytváříme koncept logopedické
podpory šitý každému žákovi s řečovou vadou „přímo na míru“. Logopedickou péči
poskytujeme nejen v individuální práci, ale i v běžné výuce klademe důraz na rozvoj
řečových dovedností a podpůrných schopností, které s vývojem řeči souvisejí. Zkrátka
v Soudné si – a doufám, že natrvalo – našla své místo logopedická pomoc zaměřená
na žáky s těžkými řečovými vadami v jičínském regionu. Pevně věřím v to, že její
kvalita bude rok od roku stoupat.
V úvodu jsem zmínila ještě jeden ŠVP, u jehož rozjezdu jsem mohla být, a tím je
vzdělávací program střední školy. Naši středoškoláci jsou převážně žáci se středně
těžkým postižením. Díky svému vzdělávání na naší škole si mohou vyzkoušet, v čem
se chtějí v budoucnu realizovat, co dokáží sami a co s dopomocí.
V letošním roce jsme žáky zapojily do projektu „Do praxe bez bariér“. Při realizaci
tohoto projektu se nám naskytla příležitost podívat se do celé řady podniků, kde
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zaměstnávají lidé s hendikepem. A nejen se podívat, pro většinu zúčastněných
středoškoláků se podařilo zajistit i placenou praxi na dobu hlavních školních
prázdnin. A kdo ví, možná i zaměstnání pro budoucí absolventy.
Za čtyři roky, kdy zde pracuji, prošla škola mnoha změnami. A nemám na mysli
pouze změny, které jsou na první pohled vidět, jako jsou nová fasáda a krásná
otevřená zahrada. Lidsky i profesně výborný tým pedagogů spolu s nepedagogickými
zaměstnanci školy systematicky buduje pro své žáky rodinné zázemí a přátelské
klima, ve kterém vzdělávat se je a bude radost a pohoda.
Po čtyřech letech na společné cestě se Soudnou mohu říci, že vydat se po této cestě
mělo a má smysl.
Soudná je pro mě synonymem pro školu, která je otevřená pro všechny, pro všechny žáky,
kteří potřebují podat pomocnou ruku, aby dosáhli svého vysněného cíle – získat výborné
vzdělání a přitom prožít radostné dětství.
Mgr. Jolana Zahradníková

Psalo se září 1984. Jako začínající a svobodná učitelka jsem neměla šanci získat
umístění na jičínské základní škole. Bylo mi nabídnuto místo na Zvláštní škole
v Soudné. Ani ve snu jsem si nemyslela, že budu učit děti s mentálním postižením.
Omyl byl pravdou. Po roce učení na této škole se mi práce tak zalíbila, že jsem si podala
přihlášku na PF Olomouc – obor psychopedie. Osud se zachoval trochu jinak a tuto
školu jsem studovala při mateřské dovolené. Během studia se mi narodily dvě zdravé
děti a krásnou mateřskou dovolenou jsem si užila až poslední dva roky po studiu.
V únoru 1992 jsem se na svou školu opět vrátila. Nemohla jsem se dočkat. Začala
jsem učit na I. stupni. Vám, dříve narozeným, nemusím připomínat, jaké změny
v 90. letech nastaly. I naše škola byla nucena se přizpůsobit těmto změnám.
Z I. stupně jsem odešla a začala jsem rozjíždět pomocnou třídu pro žáky se středním
mentálním postižením. V roce 2001-2008 jsem byla oslovena paní ředitelkou
Pechovou, abych nastartovala projekt rehabilitační třída, která byla pro žáky s těžkým
mentálním postižením. Práce je to velmi záslužná, ale nemůže ji učitel vykonávat
stále. Každý chce za sebou vidět výsledky a odvedenou práci.
V roce 2009 předstupuji před žáky V. ročníku, stala jsem se učitelkou pro II. stupeň.
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Za posledních 11 let jsem připravila budoucí zedníky, kuchaře, cukrářky, montéry,
automechaniky a mnoho dalších profesí. Zde jsem se opět našla.
Asi nejvíce sil mně vzaly všechny změny ve školství. Za 35 let škola prošla třikrát
změnou názvu, právní subjektivitou a několika změnami školního vzdělávacího
programu. Nebudu vás unavovat vypisováním všech těchto změn, ale ta nejkrásnější
změna nastala ve vzhledu školy. Když vám pro příklad uvedu, že dozory na chodbách
jsme vykonávali v bundách a zimní obuvi, asi mi nebudete věřit. Je to tak. Následovala
změna plynového topení, výtah pro tělesně postižené, nová okna, zateplení budovy,
nová fasáda a veškeré bezbariérové přístupy ve škole, … a mohla bych ještě pokračovat.
Dovolte mi se ještě zmínit o mojí druhé aprobaci – pracovní výchova. Od počátku
mého působení na škole tento předmět vyučuji. Velkou změnou prošla přestavba
cvičné kuchyně a školního pozemku (včetně okrasné zahrady). Mrzí mě, že žáci
už nejsou tak manuálně zruční, jako byli před 35 lety. Slovo práce nemají ve svém
slovníku ani v mobilních telefonech. Je to problém celostátní a vyplývá to z fungování
rodin současné generace.
A nyní pár řádků na závěr. Chtěla bych všem začínajícím, ale i stávajícím učitelů dát
pár rad do života. Nikdy nedovolte, aby vám žáci řídili hodinu a prosazovali si své
požadavky. Vy jste učitelé a vychovatelé. Zvyky z rodiny, ať nechají doma a snažte
se další generaci připravit do života. Děti musí znát mantinely, které nepřekročí.
V takovém prostředí mají pocit bezpečí a budou se chtít něco naučit. Věřte učitelce,
která zde prožila 35 let a ještě do vyměření důchodu bude 3 roky učit.
Je to krásné povolání (poslání) a nikdy mě nenapadlo tuto profesi změnit.
Mgr. Václava Jurycová (Mindlová)

V této škole jsem nyní sedmým rokem. Za tuto dobu se značně zlepšilo vybavení
i vzhled tříd a zejména máme krásnou novou zahradu, kde žáci mohou aktivně trávit
výuku na čerstvém vzduchu. Je to škola, ve které najde individuální přístup a příslušnou
péči ve výchově i vzdělávání skutečně každý žák s jakýmkoliv zdravotním znevýhodněním.
Jsem tu moc šťastná a práce učitelky je smyslem mého života.
Mgr. Adéla Flečková
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Když jsem se na podzim v roce 2017 přihlásila do kurzu asistenta pedagoga,
opravdu jsem netušila, že se ještě ten samý školní rok stanu součástí týmu základní
a praktické školy v Soudné.
Pracovala jsem v diametrálně odlišném oboru, ale sociální tématika a problematika
lidí se speciálními potřebami mne vždy zajímala. Zkrátka, práce s lidmi a mezi lidmi
je mi nejspíš souzena.
Živě si vybavuji, když se mě paní zástupkyně zeptala po absolvování povinné praxe
zde na škole, zda bych nechtěla nastoupit jako asistent, jak jsem kroutila hlavou,
vyčerpaná po 14denním maratonu ve třídě třeťáků a čtvrťáků.
Samozřejmě s odstupem času jsem začala posuzovat vše jinak. Po absolvování praxe
jsem si uvědomila, že lidé s handicapem jsou často odkázáni na pomoc druhých
a bylo pro mě osvěžující se na svět podívat jejich očima.
Aktuálně pracuji s dětmi s poruchami chování, lehkým mentálním postižením
a řečovými vadami. Je pro mě důležitý dobrý a spolehlivý kolektiv, který funguje.
Zde na škole jsem se s takovým příkladem kolektivu setkala a jsem za to ráda. Vyjít
si vstříc a komunikovat mezi sebou, s dětmi a rodiči dětí, nebát se říct vlastní názor.
Jako asistent pedagoga vnímám každé ráno jako dar, když vidím děti přicházet do školy
s úsměvem a radostí. Určitě tato práce pro mě má smysl a vím, že člověk ji může vykonávat
jedině s láskou.
Jana Michálková

Úvodem bych chtěl ještě jednou poděkovat za pozvání na předávání vysvědčení
vycházejících žáků střední školy. Chvílemi to bylo skutečně dojemné. Znovu a znovu
jsem si mohl uvědomit, proč tuto práci dělám. Jsem moc rád, že děti navštěvují
právě Vaši školu. Po tom, co jsme spolu v tomto školním roce společně zažili a měl
jsem možnost poznat Vás, Vaše kolegyně učitelky a asistentky, jsem přesvědčený, že si
tito žáci odnesou do života skutečně mnoho. Možná zapomenou některé vědomosti
nebo dovednosti, ale jsem si jistý, že si odnáší minimálně vzpomínku na to, že byli
v prostředí, kde jim někdo dal šanci, kde je měli rádi, a že nejsou v životě zbyteční.
Takový dojem z toho mám a děkuji Vám za Vaši práci - je skutečně velká!
Jaroslav Ludvík, DiS.
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Jak vidí školu naši žáci
Na počátku června roku 2019 byli žáci třídy II. Z osloveni, aby popsali, jak se
jim ve škole líbí, na co se nejvíce těší a jaké akce je baví. Jsou to žáci 3., 4., 5. třídy
základní školy. Tady jsou jejich názory a postřehy:
•

Anička - „Bavilo mě, jak jsme měli projekt - Učíme se za 1. republiky, protože
jsme měli ve třídě místo světel svíčky a psali jsme obyčejným inkoustem.
Taky mám ráda rafty a letos se to opravdu povedlo, bylo dost vody.“

•

Honzík - „ Líbilo se mi, že jsme chodili do muzea a nejvíc mě zaujalo vyprávění
o Albrechtu z Valdštejna. Taky jsme byli na dopravním hřišti a jezdili na kole
a koloběžce.“

•

Terezka - „Líbí se mi, jak jsme jeli na rafty. Ve škole je to moc pěkný a všechny
paní učitelky jsou moc hodný. Taky jsme měli bubnování a to mě baví.“

•

Matěj - „Chodím rád do družiny, hrajeme tam různé hry a čteme knížku
na pokračování. Máme hodně akcí a výletů, byli jsme i na Karlštejně, takový
hrad jsem ještě neviděl. Chodím do pěveckého kroužku a budu vystupovat
na školní akademii. Taky jsem byl v soutěži Slavíček.“

•

David - „Tato škola se mi líbí, protože máme milou paní učitelku a paní
asistentku. Je s nimi legrace. Nejvíc mě baví dopravní výchova, protože je u nás
v Jičíně dopravní hřiště a občas to tam na kole rozpálím na rovině.“

•

Jakub - „Líbí se mi zahrada, družina, celá tahle škola se mi moc líbí. Jezdíme
na výlety a je tu hodný pan ředitel. Chodíme do muzea, na plavání, do knihovny.
Taky tu máme projekt - Ovoce do škol a akademii. Rád hraju na bubny, když
je muzikoterapie. Byli jsme na raftech, Karlštejně, na zdravotní soutěži v Úpici
a půjdeme zpívat a hrát do domova důchodců.“

•

Nela - „Na naší škole máme hmyzí hotel a ptačí budky a taky je tu hodný pan
ředitel. Líbí se mi, že chodíme do knihovny a do muzea a na dopravní hřiště.
Líbilo se mi, jak jsme se přestrojili na stoleté výročí České republiky. Těším se
na výlet do Všestar na „archeopark.“

Zaměstnanci ve školním roce 2018/2019
Ředitel školy:
Zástupkyně ředitele školy:

Mgr. Petr Novotný
Mgr. Jolana Zahradníková

Učitelé:

Mgr. Borovičková L.
Mgr. Fejfarová Z.
Mgr. Flečková A.
PaedDr. Havlík J.
Mgr. Jahoda J.
Mgr. Jínová P.
Mgr. Jurycová V.
Mgr. Kohoutová H.
Mgr. Kosová I.
Mgr. Kratochvílová O.
Mgr. Mejsnarová J.
Mgr. Musilová T.
Kratochvílová O.
Tomášková N.
Myslivcová H.
Dvořáčková J., Havelková J., Košťáková A.,
Bc. Kučerová J., Michálková J., Militká M.,
Pletánková M., Mgr. Podzimková I., Skopárová
M., Spurná M., Špůrová R., Ing. Vraštilová L.,
Zelbová A.

Vychovatelky ŠD:
Administrativní pracovnice:
Asistenti pedagoga:

Provozní zaměstnanci:

Bělohlávek M., Bubnová H., Novotná J., Veselá A.

Bylo nám ctí spolupracovat s bývalými kolegy, kteří věnovali svůj profesní život práci
s handicapovanými dětmi.
Poděkování patří paní, panu: Kůtovi (1961), Štrauchové L. (1961), Marksové (1963),
Krivošové (1968), Šneibergové (1969), Bacílkové (1970), Murdychové a Víchové (1974),
Papíkové (1975), Frýbovi a Vitochové (1977), Doležalovi, Bašové, Trmatové, Fišerové,
Šulcovi (1980), Čelišovi, Prokorátové (1981), Žižkové, Majorové a Čeřovské (1982),
Palasovi, Bienové (1984), Špicarové a Florové (1985), Šupitarové a Slavíkové (1986),
Lánské, Vackové, Finkové J. (1987), Vašíčkové, Panochové, Komárkové, Zrůstové,
Maťátkovi a Borovičkové (1989), Freiwaldové, Macounové, Pechové A., Tománkové
(1991), Bryknerové a Štěpánové (1992), Štrauchové M. (1993), Bímovi, Vonkové
a Finkové H. (1994), Dvořákové a Horčičkové (1996), Matějkovi (1998), Mindlové
a Krausové (2002), Ročkové (2003), Nyčové (2005), Benešové (2006), Eberlové (2007),
Labaštové (2011), Hendrychové (2015).
Děkujeme i všem ostatním, kteří zde působili.
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Učitelský sbor - 2009

Učitelský sbor - 2019

Akce školy - fotogalerie

Rafty
46

Jinolice
47

Karlštejn
48

Archeopark
49

Sázení lípy
50

Školní akademie

Dopravní soutěž
51

Zoo Chleby

Solná jeskyně
52

Exkurze

Jičín - město pohádky
53

Výzdoba školy
54

Teambuilding
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