1928
Introduction of special music curriculum
that included musical instrument
instruction, music theory & piano tuning.
Pupils were being prepared for taking
National Music Examinations.
1930
Kindergarten & public nursery were
established.
1948
The Institution was nationalised, bearing the
name of Nursery, National and Middle School
for the Blind while the boarding facility
becomes Pupils’ Home for Children from 3 to
15 Years. Sisters of Charity of St. Charles
Borromeo leave.
1952
The first sports games of schools for the
blind of Prague, Brno and Levoča are held
(founder Lubomír Nop); the tradition of
national sports games for the blind was
established.
1967
Pupils with residual vision leave for their
specific new school.
1991
Counselling Centre for Visually-Impaired
Children from 3 to 15 Years was established
to cater for children who do not attend the
Hradčany School.
1993
Mobility & independent long cane travel
instruction was officially integrated in the
curriculum.
1997
Two-Year Comprehensive Training School
was established.

S C H O O L
J E Ž E K
J A R O S L A V
Y E A R S

1807 – 2007

1807
Založen Soukromý ústav pro slepé děti a na
oči choré, první výchovně vzdělávací zařízení
na našem území.
1807
Profesor Alois Klár (1825 – 1828 ředitel
ústavu) je autorem základní směrnice pro
výchovu a výcvik v zaměstnání.
1836
Zakoupení Vrbnovského paláce v Loretánské
ulici č.p. 104 a přestěhování chovanců (1838).
1865
Zavedeny roční zkoušky dovedností
chovanců, prezentace naučené látky ve škole,
dílnách a při výuce hudby (autor J. Bezecný).
1879
Kongregace Milosrdných sester sv. Karla
Boromejského novým vlastníkem ústavu.
1887
Zakoupen dům č.p. 103 (bývalý hostinec
U Kanónu), který byl propojen schodištěm
s Vrbnovským palácem.
1914
Nástup hudebního skladatele Jaroslava Ježka
(1906-1942) do ústavu, studoval hru
na klavír, kytaru, klarinet a violoncello, dále
základy harmonie a sborového zpěvu.
1928
Vznik hudebního kurzu, kromě výuky hry na
hudební nástroje zavedena i hudební teorie
a ladění klavírů. Příprava žáků ke státním
zkouškám z hudby.

2 0 0

1914
Music composer, Jaroslav Ježek (1906-1942)
becomes inmate; studied piano, guitar,
clarinet and cello, harmony basics & choirsinging.

let

/

1887
The neighbouring house No. 103 with the “at
the Canon” inn was purchased; it was
connected with the Vrbnovský Palace by a
short equalising stairway.

200

1930
Založena mateřská škola a tzv. opatrovna.

J E Ž K A

1879
Ownership of the Institution passes to the
Congregation of Sisters of Charity of St.
Charles Borromeo.

1948
Zestátnění ústavu pod názvem Mateřská,
národní a střední škola pro slepé, z internátu
je Žákovský domov pro mládež od 3 do 15
let. Odchod řádových sester z Kongregace
Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
ze školy.

J A R O S L A V A

1865
J. Bezecný was instrumental in introducing
annual skills examinations in academic
subjects, crafts & music.

1952
První lehkoatletické závody škol pro zrakově
postižené v Praze, Brně a Levoči (zakladatel
Lubomír Nop), založena tradice pořádání
celostátních sportovních her.
1967
Odchod žáků se zbytky zraku do nové
Základní devítileté školy internátní pro děti
se zbytky zraku ve Šporkově ulici v Praze 1.

Š K O L Y

1836
Vrbnovský Palace, No. 104, Loretánská Street
was purchased; inmates were moved in 1838.

L E T

1807
Professor Alois Klar (1825–1828 Principal of
the Institution) authored the fundamental
directive on education & occupational
training of the blind.

2 0 0

1807
Was founded Private Institution for Blind
Children & the Vision Defective, the first
educational establishment of its kind in the
Czechlands.

ŠKOLA JAROSLAVA JEŽKA

1991
Založeno pedagogické centrum pro zrakově
postižené od 3 do 15 let, které nenavštěvují
hradčanskou školu.
1993
Oficiální výuka prostorové orientace
a samostatného pohybu a techniky chůze
s bílou holí.
1997
Založena dvouletá Praktická škola.

