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20 let unikátní školy pro žáky s tělesným 

postižením v Janských Lázních

1994 - 2014



Základní informace o škole

• Zřizovatel: MŠMT

• Úseky: střední škola, internát, zdravotní úsek, SPC, 

SVČ, školní jídelna

• Obory: obchodní akademie (MZ)

obchodní škola (ZZ)

praktická škola dvouletá (ZZ)

( u všech oborů je studium zpravidla rozloženo  - na 5 let 

OA, 3 roky OŠ a PŠ)

• Celková kapacita školy: 110 žáků



Víme, kam směřujeme

• Poskytujeme plnohodnotné středoškolské vzdělání

• Zajišťujeme komplexní péči – vzdělávání, výchova, 

zdravotní péče, rehabilitace, poradenská péče

• Spolupracujeme s rodinami žáků ještě před zahájením 

studia

• Pomáháme našim absolventům se vstupem do 

profesního života nebo s dalším studiem na vyšším typu 

škol

• Rozvíjíme zájmy a dovednosti žáků 

• V rámci projektů rozšiřujeme obzory, jazykové a 

všeobecné znalosti



Usilujeme o maximální míru soběstačnosti a 

samostatnosti, zvyšování sebevědomí a 

uplatnitelnosti absolventů

prostřednictvím:

• zapojením žáků do života školy - samospráva

• zapojením všech do každé aktivity – divadlo, 

koncerty, výstavy, exkurze, kurzy, sportovní 

činnosti, výtvarné práce, vaření, školní noviny, 

pestrá zájmová činnost

• možnosti prezentovat úspěchy na veřejnosti –

veletrhy FF, Vánoční akademie, Velikonoční 

dělánky



Otevíráme se veřejnosti



Spolupracujeme s partnery

• Univerzita Hradec Králové

• Metropolitní univerzita Praha

• SŠ a ZŠ, Nové Město nad Metují

• ZŠ Trutnov, Komenského ul.

• KRNAP

• ERGOTEP Proseč

• VZP

• MěÚ Janské Lázně

• VDV Olgy Havlové

a řada dalších



Stavíme na profesionalitě

• Všichni naši pedagogové vystudovali nebo 

studují speciální pedagogiku

• Součástí týmu jsou psychologové

• Pedagogičtí pracovníci se dále vzdělávají –

prohlubování kvalifikace, zvyšování kvalifikace

• Naši zdravotničtí zaměstnanci navštěvují kurzy 

pro sanitáře

• Podporujeme jazykové vzdělávání zaměstnanců 

a zapojení do projektů



Používáme moderní kompenzační a učební 

pomůcky

• Zvedací zařízení pro imobilní žáky

• Výpočetní technika

• Vybavení automobilů pro transport imobilních 

osob

• Sportovní pomůcky (monoski, speciální vozíky)

• Interaktivní tabule a projekční technika

• Tablety

• Polohovací lůžka



Přijali jsme čestný název

• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
udělilo naší škole dne 12. listopadu 2013  čestný 
název:

Obchodní akademie, odborná škola                
a praktická škola Olgy Havlové,            

Janské Lázně

• Název používáme od 1. 2. 2014

• Paní Olga Havlová významně přispěla ke vzniku 
naší školy, zúčastnila se osobně pokládání 
základního kamene i slavnostního otevření školy 
v roce 1994.



Památce Olgy Havlové jsme věnovali 

Nadační dny v prosinci loňského roku



Kontakty

• www.oajl.cz

• Adresa: OAJL, Obchodní 282, 542 25 Janské Lázně

• E-mail: info@oajl.cz

• Tel.: 499 875 174

• Vedení školy: Mgr. Jana Marešová 
(maresova@oajl.cz)

Ing. Richard Fiedler

Ing. Vladislav Holek

Mgr. Kateřina Dušková

PhDr. Radka Kulhánková Ph.D.

http://www.oajl.cz/
mailto:info@oajl.cz


Děkuji za pozornost 

a těším se

na viděnou v naší 

škole!

Mgr. Jana Marešová

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem 

a státním rozpočtem České republiky.


