
Šest miliard v černé díře
ČČRR ppřřiicchháázzíí kkaažžddoorrooččnněě aažž

oo ššeesstt mmiilliiaarrdd kkoorruunn kkvvůůllii ččeerr--
nnéémmuu ttrrhhuu pprrááccee.. NNaa kkoonnffeerreenn--
ccii AAggeennttuurrnníí zzaamměěssttnnáávváánníí ttoo
řřeekkllaa pprreezziiddeennttkkaa AAssoocciiaaccee
ppoosskkyyttoovvaatteellůů ppeerrssoonnáállnníícchh
sslluužžeebb JJaarroossllaavvaa RReezzlleerroovváá..

Černý trh práce vzniká při-
dělováním pracovníků do
firem na základě dohody
o provedení práce nebo smlou-
vy o dílo či přes takzvaný
švarcsystém. Velký dopad má
také vyplácení části mzdy
v cestovních náhradách nebo
dietách, uvedla Rezlerová
a přiznala, že značný podíl na
vytváření tohoto černého trhu
mají právě pracovní a perso-
nální agentury.

Viceprezident Svazu prů-
myslu a dopravy PPaavveell JJuuřřííččeekk
dodal, že v ČR je podíl perso-
nálních agentur, které se
nechovají korektně, dost velký.
Snaha o redukci počtu agentur
zpřísněním podmínek pro
jejich podnikání mělo negativ-

ní dopad na ty poctivé a na uži-
vatele. »Nepodařilo se oddělit
zrno od plev,« přiznal Juříček,
že vládní snahy nebyly úspěš-
né a dodal, že svaz nyní spolu-
pracuje s asociací jak na sesta-
vení tzv. blacklistu nekorektně
pracujících agentur. ((ssttee))

NNaadděějjii nnaa rroozzššíířřeenníí ppooččttuu kkrraajjůů,, kkddee ssee
bbuuddee ppooddíílleett nnaa vvlláádděě,, ssii uuddrržžuujjee KKSSČČMM..
SSaammaa ppřřiittoomm pprroossaazzuujjee ššiirrššíí kkooaalliiccee..

Vlastně jistá je účast KSČM na vládě
v Ústeckém kraji, kde jako vítěz zastupitel-
ský klub a vedení KV KSČM přizvaly do
ČSSD a Severočechy. Dnes má s nimi
o trojkoalici jednat. Velké naděje na pokra-
čování koalic jsou v Karlovarském
a Moravskoslezském kraji. Jednání v KV
kraji se od víkendu posunula, potíž je, že
ČSSD, ač získala o mandát méně, než
KSČM, žádá jak post hejtmana, tak většinu
v radě. KSČM klade důraz na většinu
v radě. Spekuluje se ale i o menšinové vládě
ČSSD s podporou pravice. V MSK se
ČSSD a KSČM shodly, že pokud by dohod-
ly koalici, tak hejtmana staví ČSSD, poměr
náměstků bude 4:2 a celkový počet míst

v radě 7:4. Včera ale ČSSD ještě jednala
s lidovci a ODS, ve čtvrtek má rozhodnout
KVV ČSSD.

Naděje na vstup do krajské rady se
KSČM nově silně rýsuje v Olomouckém
kraji. Tamní KVV ČSSD rozhodl jednat
s KSČM a odmítl další rozhovory s pravicí.
V radě by ČSSD chtěla devět míst a pro
KSČM dvě (školství, regionální rozvoj se
zemědělstvím a životním prostředím).
Konečný výsledek má schválit KVV ČSSD
v pondělí. V Královéhradeckém kraji se
ČSSD rozhoduje mezi koalicí s KSČM,
nebo trojkoalicí s Koalicí pro Královéhra-
decký kraj a dalším pravicovým subjektem.
Krajský zastupitel a náchodský starosta JJaann
BBiirrkkee (ČSSD) má »s koalicí s komunisty
problém«. Nevyloučil ale složení mandátu –
ČSSD a KSČM mají v zastupitelstvu větši-

nu jediného hlasu. Na jihu Čech hejtman Jiří
Zimola (ČSSD) zvýšil šance KSČM poté,
co odmítl jednat s trojkoalicí Jihočeši/KDU-
ČSL/TOP 09 jako celkem, jen s jednotlivý-
mi členy, což zase nechtěli oni. V Liberec-
kém kraji Změna pro Liberec preferuje koa-
lici se Starosty pro Liberecký kraj, ale
nebrání se mimokoaliční spolupráci v radě
s ODS nebo ČSSD, stejnou nabídku chce
Jan Korytář (Změna) dát i KSČM. Na jihu
Moravy má ČSSD naplánováno 16 progra-
mových schůzek s lidovci a KSČM.

V Pardubickém kraji byla dohodnuta koa-
lice ČSSD (12 ze 45 mandátů), SPOZ (3)
a Koalice pro Pardubický kraj (KDU-
ČSL/SNK ED/Nestraníci; 10). V opozici
budou KSČM (11; získá dva uvolněné posty
předsedů finančního a kontrolního výboru),
ODS (6) a TOP 09/STAN (3). ((kkrruu))

Na náměstí Svobody v Praze 6 byla včera otevřena první
pražská pouliční knihovna. Kdokoli si v ní může vypůjčit
knihu, odnést domů a po přečtení ji zase vrátit. 
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l VV zzáávvěěrruu zzáářříí pprroobbííhhaall vv ČČRR ppoopprr--
vvéé TTýýddeenn kkoommuunniikkaaccee oossoobb ssee sslluu--
cchhoovvýýmm ppoossttiižžeenníímm.. ZZaappoojjiillaa ssee ddoo
ččeettnnýýcchh aakkttiivviitt ttoohhoottoo TTýýddnnee ii vvaaššee
šškkoollaa??

Naše škola vzdělává žáky se slu-
chovým postižením a někteří mimo-
pražští žáci bydlí na internátě. Právě
internát se některých akcí v tomto
Týdnu účastnil. Děti byly na »pirát-
ském« jarmarku v Praze 5, spolu

s dětmi z partnerské školy pro slu-
chově postižené v Radlicích navštívi-
li zoologickou zahradu, kde se jim
věnovali zkušení průvodci. Sport-
centrum Radlice Praha 5 pro všechny
sluchově postižené děti uspořádalo
26. září sportovní den. Pracovnice
speciálně pedagogického centra se
zúčastnily konference k problematice
komunikace sluchově postižených.
l PPrroossíímm,, ppřřiibblliižžttee vvííccee pprroo nnaaššee
ččtteennáářřee šškkoolluu,, kktteerroouu řřííddííttee..

Naše škola je komplexem škol pro
sluchově postižené. Sdružuje mateř-
skou, základní a střední školu. Při
škole je zřízena družina, internát pro
sluchově postižené žáky, speciálně
pedagogické centrum a školní jídelna. 

V současné době na všech stupních
školy máme asi 140 žáků. Ve třídách
máme od sedmi do deseti dětí. Nízký
počet dětí ve třídě dovoluje pedago-
gům věnovat se dětem individuálně.
Ve třídách prvního stupně působí
ještě asistentky pedagoga, které
pomáhají s organizací vyučování,
s přípravou dětí na vyučování
a pomáhají také dětem při plnění
zadaných úkolů. 

V poslední době školu navštěvuje
hodně dětí s kombinovaným postiže-
ním. Ať už jsou to těžká řečová posti-
žení (dysfázie, obrna mluvidel, mutis-
mus apod.), tak těžké poruchy učení
nebo děti s nějakou poruchou autistic-
kého spektra. Takoví žáci potřebují
malý počet dětí ve třídě, individuální
přístup a speciální metody. 

Máme své interní výukové materi-
ály, které si učitelé tvoří. V mnoha
předmětech, jako je biologie, dějepis,
zeměpis, fyzika, je kladen důraz na
obrazovou podporu výkladu. Každá
třída má zahrnuty do vzdělávacího
plánu i dvě hodiny logopedie.
A vlastně každá vyučovací hodina je
u nás hodinou logopedickou, kdy se
žáci učí rozumět odborným termí-
nům a vyjadřovat své myšlenky. 

Jednou z možností, kterou škola pro
těžce postižené děti nabízí, je i vzdě-
lávání podle individuálních vzděláva-
cích plánů, které jsou zaměřené na
prožitkové učení. Ve všech předmě-
tech vycházíme z reálných životních
situací, do kterých se běžný člověk
může dostat. Děti si modelové situace
tzv. prožijí, vyzkoušejí si, jak to
v praxi funguje. Jsou pak schopné si
v podobných situacích lépe poradit.
l JJaakk jjee ssttrruukkttuurroovváánnaa ssttřřeeddnníí
šškkoollaa?? AA nneemmoohhuu ssee nneezzeeppttaatt nnaa ssttáátt--
nníí mmaattuurriittyy -- jjaakk ss nniimmii ssee vvaaššii mmaattuu--
rraannttii vvyyppoořřááddáávvaajjíí?? 

Střední škola má dva obory. Gym-
názium pro sluchově postiženou mlá-
dež a první ročník Střední odborné
školy Informační služby. Gymnázi-
um pro sluchově postižené je jediné
svého druhu u nás. Oba obory mají
v učebním plánu zahrnuty předměty
speciální péče, jako je kultura osob-
ního projevu, český jazyk komunika-
tivní nebo tvořivé psaní, ve kterých se
žáci učí formulovat své myšlenky pro
svůj mluvní i písemný projev. 

Státní maturity našim gymnazis-
tům nedělaly větší potíže. Tradičně
máme vysoké procento přijatých
absolventů na vysoké školy. 
l KKoolliikk jjee vv nnaaššíí zzeemmii oobbddoobbnnýýcchh
ssppeecciiáállnníícchh šškkooll,, kktteerréé ssee vvěěnnuujjíí
dděětteemm aa mmllááddeežžii ss ppoossttiižžeenníímm sslluucchhuu??

V Praze jsou tři školy pro sluchově
postižené. Každá z nich má své speci-
fikum a každá má i odlišný způsob
komunikace. Spolupracujeme se ško-

lami pro sluchově postižené v Českých
Budějovicích, Plzni, Liberci, Hradci
Králové, Olomouci, Valašském Mezi-
říčí, Brně, Ostravě a Krnově.
l VVee vvýýrrooččnníí zzpprráávvěě šškkoollyy zzaa šškkoollnníí
rrookk 22001100//1111 jjee uuvveeddeennoo,, žžee zznnaakkoovvýý
jjaazzyykk nneenníí ddoommiinnaannttnníímm kkoommuunniikkaačč--
nníímm ssyyssttéémmeemm mmeezzii žžáákkyy nnaavvzzáájjeemm
aa mmeezzii žžáákkyy aa uuččiitteellii.. JJaakk tteeddyy pprroobbíí--
hháá vvzzáájjeemmnnáá kkoommuunniikkaaccee?? JJaakk uuččiittee--
lléé vvyykkllááddaajjíí uuččiivvoo??

Děti v MŠ mají vzdělávací program
Sovička. Každý den ráno mají indivi-
duální logopedii s paní učitelkou
a dopoledne tzv. senzomotoriku. Pro-
střednictvím básniček, říkanek, rytmi-
ky, pohybu apod. se učí vnímat řeč, její
melodii, jednotlivá slova, učí se reago-
vat na pokyny apod. Tenhle program
jim usnadňuje vstup do základní školy. 

První třída je u nás rozložena do
dvou let. Tempo je pomalejší a číst se
učí děti genetickou metodou. Pro
výuku čtení jsme vypracovali svůj
slabikář, který několik let sestavovaly
naše zkušené učitelky, a z tohoto sla-
bikáře i vychází texty písanky.
I výuka prvouky je dětem přizpůso-
bena prostřednictvím našich vlast-
ních textů a materiálů.

Výuka na škole probíhá orálně-
auditivní metodou. Žáci rozvíjejí

odezírání. Maximálně se snažíme
využít jejich kompenzačních pomů-
cek – sluchadla, kochleární implantá-
ty. Znakový jazyk vskutku není
dominantním komunikačním pro-
středkem. Učitelé se žáky komuniku-
jí mluvenou řečí. Při obtížné nebo
velmi neschůdné komunikaci využí-
vají prstovou abecedu nebo tzv. znak
do řeči, gesto, které může žákům pro-
blematiku přiblížit, grafickou podobu
slova apod. Při výkladu látky je zása-
da vizuální opory. Text mají žáci
nakopírovaný nebo učitelé využívají
interaktivní tabule či dataprojektory
pro zobrazení textu, látky, svých
poznámek apod. 

l NNaalléézzaajjíí uu vvááss pprraaccoovvnníí ppřříílleežžiittoosstt
ii sslluucchhoovvěě hhaannddiiccaappoovvaanníí ppeeddaaggooggoo--
vvéé??

Pracuje u nás několik sluchově
postižených zaměstnanců. Jsou to
např. uklízečky, kuchařky, pracují
v údržbě atd. Ve škole pracují i dva
sluchově postižení pedagogové.

l JJiižž jjssttee nnaazznnaaččiillaa,, žžee mmááttee vvyyssookkéé
pprroocceennttoo úússppěěššnněě ppřřiijjaattýýcchh nnaa VVŠŠ..
JJaakk ssee vvaaššii aabbssoollvveennttii zzaařřaazzuujjíí ddoo
bběěžžnnéé ssppoolleeččnnoossttii??

Z gymnázia většina žáků studuje
vysokou školu. Máme vystudované
chemiky, biology, ekonomy, ICT
techniky, biomedicíncké techniky
apod. Máme několik pedagogů, kteří
vystudovali obor tělesná výchova
v kombinaci s matematikou, ICT,
pracovním vyučováním nebo výtvar-
nou výchovou. Naši absolventi pra-
cují i jako psychologové nebo speci-
ální pedagogové. Škála jejich profesí
je opravdu široká. Jsou to šikovní
a cílevědomí lidé, kteří dokázali pře-

konat svůj handicap a jít svou
vlastní cestou. K jejich
nasměrování, jak věřím, jim
pomohlo i studium na našem
gymnáziu.
l JJaakk ddlloouuhhoo ppůůssoobbííttee nnaa
ttééttoo šškkoollee aa jjaakk ssee ppřřiihhooddiilloo,,
žžee jjssttee nnaaššllaa mmííssttoo ssvvééhhoo pprroo--
ffeessnnííhhoo uuppllaattnněěnníí pprráávvěě vv ttééttoo
ssppeecciiáállnníí šškkoollee??

Na škole působím již 20 let.
Po absolvování filozofické
fakulty jsem hledala místo
a přečetla jsem si inzerát, kde
škola hledala učitele dějepisu.
Učit jsem vždycky chtěla, ale
na postižené děti jsem si muse-
la zvykat. Před tím jsem se
s problematikou výchovy
postižených nesetkala. V prů-
běhu let jsem si dodělala další
aprobaci, vystudovala speciální
pedagogiku a dokončila mana-
žerská studia. Ve funkci ředite-

le školy jsem od února letošního roku.
l PPrroojjeevvuujjee ssee vvššeeoobbeeccnnéé ššeettřřeenníí
nněějjaakk ii vv rroozzppooččttuu vvaaššíí šškkoollyy zz ppoohhllee--
dduu ttoohhoo,, žžee zzřřiizzoovvaatteelleemm jjee hhllaavvnníí
mměěssttoo PPrraahhaa?? 

Jistě bychom dokázali ve prospěch
dětí utratit víc peněz, ale na součas-
nou ekonomickou situaci si nemůže-
me stěžovat. S Magistrátem hl. města
Prahy se dobře spolupracuje.
l MMaajjíí rrooddiiččee vvaaššiicchh žžáákkůů kkrroomměě
oobbvvyykkllýýcchh ppoolloožžeekk,, jjeežž ssee hhrraaddíí
vv kkaažžddéémm šškkoollnníímm zzaařříízzeenníí,, nněějjaakkéé
ddaallššíí úúhhrraaddoovvéé ppoovviinnnnoossttii??

Snažíme se rodičům ulehčit jejich
nesnadný úkol. Při škole působí
Nadační fond Tón, který přispívá na
zahraniční zájezdy dětí, na lyžařské
nebo plavecké výcviky žáků apod.
l AA nnaa zzáávvěěrr -- jjssoouu nněějjaakkéé zzáássaaddyy
kkoonnttaakkttuu mmeezzii ssllyyššííccíí mmaajjoorriittoouu
aa nneessllyyššííccíímmii,, aabbyycchhoomm ssee mmyy,, ssllyyššíí--
ccíí,, vvyyvvaarroovvaallii cchhyybbnnýýcchh kkrrookkůů?? 

Učíme děti, aby se nestyděly za
svůj handicap, aby při kontaktu se
slyšícím člověkem upozornily na to,
že neslyší. Vyzvaly takového člově-
ka, aby mluvil pomalu, zřetelně, pří-
padně opakoval svá slova. Učíme je,
aby klidně řekly: »Promiňte, nesly-
ším, nevidím vám na rty a nemohu
dobře odezírat.«

MMoonniikkaa HHOOŘŘEENNÍÍ

Naši absolventi jsou šikovní a cílevědomí lidé
Rozhovor Haló novin s Olgou Maierovou, ředitelkou Gymnázia, základní a mateřské školy pro sluchově postižené v Praze

Učíme děti, aby se nestyděly za svůj handicap,
aby při kontaktu se slyšícím člověkem

upozornily na to, že neslyší.

Výuka na škole probíhá orálně-auditivní
metodou. Žáci rozvíjejí odezírání. Maximálně
se snažíme využít kompenzačních pomůcek.

Novinářská prohlídka před zahájením výstavy s názvem »1912« ke 100. výročí otevření
Obecního domu v Praze se uskutečnila včera v Obecním domě. FFOOTTOO -- ČČTTKK//RRoommaann VVOONNDDRROOUUŠŠ 

KSČM má šanci rozšířit
zastoupení ve vládách krajů


