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Květen – červen 

Jaký byl školní rok 2013/2014, který žil duchem oslav 20. výročí Danety? Byla to 

vskutku pestrá a zdařilá mozaika vzdělávání, zábavy, projektů, exkurzí, výletů a 

v neposlední řadě i oslav. Rozsah Listů Danety nám neumožňuje o všech událostech 

podrobněji napsat. Přečíst si o nich ale můžete na našich nově vytvořených 

webových stránkách. Začátek školního roku byl pro nás významný zahájením 

provozu denního stacionáře v Severní ulici. Na podzim nás potěšilo ocenění paní 

Kosinové (Medaile statutárního města Hradce Králové), které je oceněním celého 

zařízení Daneta. Konec školního roku pak bude ve znamení příprav na stěhování 

střední školy do zbrusu nových prostor v Lidické ulici.  

Za vedení a všechny zaměstnance Danety Vám přejeme slunečné a pohodové 

prázdniny a budeme se těšit na shledání v příštím školním roce. 

 

Kalendář 

27. 6.  Slavnostní zakončení roku 2013/2014 

1. 9.   Slavnostní zahájení školního roku 2014/2015 

Dne 29. 8. v 10 hodin jste všichni srdečně zváni na slavnostní otevření učiliště 

Daneta. Nově zrekonstruované prostory se nacházejí na Slezském Předměstí v ulici 

Lidická. 

 

Den dětí v Danetě 

Naše děti z mateřské školky dostaly milé pozvání, aby se v pondělí 16. června 

připojily k oslavě Dne dětí, která se konala ve stacionáři. Zde nás přivítal milý 

personál, který uspořádal velké množství zajímavých soutěží. V těch jsme si 

prověřili naše znalosti a fyzickou kondici a také se při nich potkali i s jinými malými 

kamarády, kteří se přišli podívat ze sousední školky. Připraveno bylo také bohaté 

občerstvení, které děti doslova nadchlo. Za všechny splněné soutěžní aktivity jsme 

dostali razítka, díky nimž jsme si pak mohli vybrat odměny, které se nám nejvíce 
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líbily. Děkujeme za příjemně strávené dopoledne, které jsme si opravdu užili. 

Martina Urbánková 

 

  

Dětský den v Danetě – Daneta má talent 

V pátek 6. června se již tradičně konal Dětský den, tentokrát s podtitulem – 

Daneta má talent. Program byl bohatý a pestrý. Zahajoval vynikající a cenami 

ověnčený akordeonový orchestr Safari ze ZUŠ Střezina pod vedením pana Radka 

Škeříka. V téměř hodinovém programu zazněly písně zahraniční i české, klasické i 

novodobé. Potom odstartovaly Hry bez hranic. Děti se utkaly v netradičních 

disciplínách jako např. Věž z kostek, Najdi písmena nebo Cesta temnotou. Na závěr 

jsme hledali talent Danety. Viděli jsme tanec, slyšeli kolektivní i sólový zpěv, hru na 

zobcovou flétnu a Kubíkův poznávací talent. Krásné a slunečné dopoledne jsme 

zakončili předáním odměn a diplomů. Lada Holaňová a Josef Suchánek 

„Mně se tam líbily Hry bez hranic.  Bylo to zajímavé a počasí nám vyšlo, to je 

dobře.“ Eliška Štěpánová  

„Mně se tam líbilo lovit písmenka z kuličkového bazénku.“  Aleš Pergler  

„Mně se líbilo, jak jsem šla poslepu.“ Jana Veselá  
 

Školní turnaj v hodu papírovou vlaštovkou 

„V úterý 20. května proběhl na školní zahradě turnaj v hodu papírovou vlaštovkou. 

Každý si mohl vybrat jeden model vlaštovky z časopisu ABC. Soutěž byla obtížná, 

ale přesto jsem si ji užil.“ Ondřej Pilař 

Do finále školního turnaje „Vládce nebes II“ postoupili přes kvalifikaci a semifinále 

tři soutěžící, kteří hodili vlaštovkou nejdále. Vítězem se nakonec stal Martin Groh 

ze třídy I. A – jeho nejdelší hod papírovou vlaštovkou měřil 11, 4 metrů. Na druhém 

místě se umístil Robert Štěpán (VI. Z) a třetí místo obsadil Ondřej Pilař (VII. Z). 

Všem žákům děkujeme a vítězům gratulujeme! Josef Suchánek 
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Výlet do Smiřic, 4. 6. 2014 

Krásné letní počasí nás navnadilo na výlet. Dobrodružství již začalo jízdou výtahem 

a podchodem na perón, kde jsme s nadšením čekali na příjezd vlaku. Jízda vlakem i s 

vozíky byla naše třídní premiéra, ale o to více jsme ji prožívali. Sledovali jsme okolí 

cestou do Smiřic a ani se nám nechtělo vystupovat. Z vlaku nám velmi ochotně 

pomáhali pracovníci Českých drah, což nás mile překvapilo. Z nádraží ve Smiřicích 

jsme se vydali cestou k zámeckému parku. Nejdříve jsme si prohlédli budovu 

knihovny a zámeckou kapli, až jsme se cestičkou dostali k řece a prošli se 

upraveným parkem. Byla to příjemná procházka, a abychom nabrali síly, v parku 

jsme si připravili piknikové posezení. Drobečky ze svačinky jsme nemuseli luxovat, o 

to se postarali ptáčci, kteří nám svým zpěvem zpříjemňovali výlet. Na nádraží jsme 

se opět setkali s neobvykle ochotným personálem Českých drah. Pomohli nám 

překonat rozdíl výšky na nástupišti, který je různý na jednotlivých nádražích a 

nebyl tak jednoduše bezbariérový jako v Hradci Králové. S úsměvy nám připravili 

vysunovací plošinu, a tak jsme si mohli opět užít cestu vlakem zpět do školy. Výlet 

jsme si moc užili, při cestování jsme se setkali s báječnými lidmi, kteří nás svým 

lidským přístupem potěšili. Dana Suchá 
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Vystoupení Daneťáčku ke Dni matek v Novém Bydžově 

V pondělí 12. 5. jsme zazpívali v krásném prostředí bydžovského divadla na pozvání 

paní pořadatelky Pavlíny Strnkové ze ZŠ V. Kl. Klicpery v Novém Bydžově. Akce byla 

moc hezky připravená, vystupovala zde celá řada velice talentovaných dětí, na které 

jsme se rádi podívali. V zaplněném sále nám tleskali na písně např. Cesta od T. Kluse 

a R. Krajča, lidovou píseň Kdybys měla má panenko a největší úspěch měla píseň Hey 

boy – s naším vlastním textem. I když jsme se vrátili domů ve večerních hodinách 

unaveni, měli jsme velice příjemný pocit. Děkujeme za milé pozvání.  

Lada Holaňová 

 

Slavný 21. květen 

U nás ve třídě si moc rádi slavnostně prostíráme, proto se snažíme nepromarnit 

žádnou příležitost k oslavě. Dne 21. 5. bylo těch důvodů hned několik. Jednak měla 

svátek Monika, takže paní ředitelka, nesmíme zapomenout na naši asistentku a ještě 

navíc slavila tento den Simona svých krásných sedmnáct. Přejeme všem 

oslavenkyním hodně štěstí, zdraví a sluníčka v duši. Svatava Formánková 

 

Projekty a dotace 

Sdružení: 

KÚHK - Volnočasové aktivity v Danetě 

Nadace - Umění pro zdraví Tvoříme v Danetě 

KÚHK - Daneťáček v roce 2014 

MMHK - V kuchyni se neztratíme, s vařením si poradíme 

Škola: 

KÚHK - Pohybem ke zdraví 

KÚHK - Rok v tradicích 

  
 A. Pergler: Turnaj v hodu papírovou vlaštovkou                 M. Švecová: Divadlo v Danetě 
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Cesta do života začíná…… 

Projekt „Na cestě do života“ spolufinancovaný ESF a státním rozpočtem ČR v rámci oblasti podpory Rovné 

příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami prostřednictvím 

Královéhradeckého kraje v naší škole, tj. Mateřské, základní a střední škole Daneta s.r.o. je sice s červnem 

2014 u konce, ale další životní cesty našich studentů teprve začínají… 

Daneta je organizace poskytující komplexní odborné služby dětem, mládeži a dospělým se zdravotním 

handicapem. Jde zejména o služby vzdělávací, speciálně pedagogické (mateřská škola, základní škola, 

základní škola speciální a střední škola), služby sociální (denní stacionář, chráněné bydlení, osobní 

asistence) a završením služeb je zaměstnávání dospělých osob se zdravotním postižením. Tyto služby jsou 

doplněny a propojeny službami zdravotnickými (logopedie, fyzioterapie, odborní lékaři apod.), 

rehabilitačními a relaxačními (terapie, snoezelen apod.), psychologickými a mnoha dalšími zájmovými a 

nadstandardními aktivitami. 

Cílem realizovaného projektu Na cestě do života bylo vytvořit podmínky pro omezení předčasného opuštění 

vzdělávacího systému nejčastěji ohroženou skupinou žáků se zdravotním postižením a zvýšit zájem 

k návratu do vzdělávacího systému jedinců bez dokončeného vzdělání. K naplnění tohoto cíle bylo velkou 

motivací v naší škole nejen nově otevřené dvouleté odborné učiliště se zaměřením na provozní služby, ale i 

spousta dalších zajímavých aktivit školy v podobě dnů otevřených dveří, společných pracovních dílen, 

sdílených hodin, projektových dnů, ukázkových hodin, exkurzí, zajímavých praxí, výstav žáků střední školy 

„Co už dokážu sám“ apod.  

V našem odborném učilišti jsou žáci připravováni na pomocné práce ve službách, tj. v prádelnách, 

kuchyních, při úklidech v kancelářích, nemocnicích, školách a také především pro výrobu bytových doplňků 

a dárkových předmětů ve firemní „chráněné“ dílně. Do této dílny chodí žáci každý týden na praxi, tzn., že se 

již nyní cíleně připravují na práci v takové či podobné dílně, což považujeme za veliké plus pro jejich další 

profesní uplatnění. 

V průběhu projektu získali studenti také další praktické dovednosti a zajímavé pracovní zkušenosti např. při 

praxích ve Školkách Kukleny, při praxích ve školní kuchyni, při úklidových pracích ve skutečném bytě 

Chráněného bydlení Daneta apod. O svém budoucím povolání a možném pracovním uplatnění měli žáci 

možnost se zamyslet i při mnoha exkurzích zejména řemeslného charakteru a také se zaměřením na 

chráněná pracoviště. Ve skutečnosti vidět a zažít atmosféru skutečných pracovišť, provozoven, je pro žáky 
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s handicapem opravdu to nejpřínosnější. Volbě profesní dráhy napomohli také i některé projektové dny 

zaměřené na péči o dům a zahradu, péči o domácí zvířata či dovednostní soutěže ve vaření. Skutečná 

řemesla a neobvyklé techniky si pak mohli vyzkoušet při takto zaměřených projektových dnech. 

S výsledky toho, co se nejen při odborném výcviku žáci v novém učilišti naučili, se pochlubili při dvou 

realizovaných výstavách pro rodiče a veřejnost a při dnech otevřených dveří. Na tyto akce přišli nejen 

rodiče, ale i budoucí zájemci o studium na naší škole. Nejen že zde měli možnost vidět skutečnou výuku 

včetně odborného výcviku, ale někteří byli i do aktivit zapojeni. Taktéž společné sdílení vyučovacích hodin, 

či ukázkové hodiny pro mladé dospělé či naopak ještě žáky základních škol bylo velmi úspěšné, což se 

odráží i na zájmu o naši střední školu na příští roky.  

Nejen projekt, ale celý systém vzdělávání žáků školy byl cíleně podporován odborným poradenským týmem 

specialistů (psycholog, mistři odborné praxe, neurolog, zástupce zaměstnavatelské sféry, speciální 

pedagogové apod.). Pedagogové školy rozvíjeli své odborné zkušenosti nejen v rámci dalšího vzdělávání, tj. 

v kurzech a seminářích, ale také při odborných stážích ve školách podobného typu a při exkurzích ve 

firmách.  

Inovativními prvky projektu bylo především úzké propojení školy s pracovním trhem a spolupráce 

s potencionálními zaměstnavateli žáků se zdravotním postižením.  

Díky projektu vznikly i některé cenné materiály - metodiky, které by mohly pomoci podobným organizacím, 

které mají společný cíl: poskytnout zdravotně postiženým co nejvyšší úroveň vzdělání a pomoci jim nalézt 

další životní cestu, a to tu pracovní. 

Velmi děkujeme všem, kteří nám pomáhali, a budeme se těšit na další spolupráci ve prospěch našich 

studentů. 

 

3. 6. 2014    Mgr. Bourová Monika, odborný garant projektu 

 

 

        




