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1 Úvod 

Účelem této seminární práce je vytvořit přehled historického vývoje ústavů pro hluchoněmé ve třech 

moravských městech – v Brně, Ivančicích a Lipníku nad Bečvou. Z tohoto důvodu nejsou popisovány 

historické události v oddělených kapitolách pro každý ústav zvlášť, ale naopak je dodržováno hledisko 

chronologické, díky kterému je snazší vytvořit si představu o dění v ústavech v tom kterém 

historickém období.  

Pro větší přehlednost a názornost celé práce je v hojné míře využito obrazového materiálu, 

především map znázorňujících nejrůznější přesuny mezi ústavy, vznik a zánik jednotlivých ústavů 

a přerušení činnosti ústavů související s politickou situací v průběhu první, respektive druhé světové 

války.  
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2 Historický vývoj ústavů pro hluchoněmé v Brně, Ivančicích 

a Lipníku nad Bečvou 

V roce 1829 byl zakoupen dům se zahradou v Brně, Trnité ulici a 4. října 1832 byl slavnostně otevřen 

Moravsko-slezský ústav pro hluchoněmé v Brně. Vyučováno bylo 15 hochů. Ústav přijímal i české 

děti, ale vyučovalo se zde pouze německy. (Hrubý, 1999) Teprve v roce 1857 začaly být české děti 

vyučovány česky a v září 1863 byli chovanci rozděleni do českých a německých oddělení.  

 

obrázek 1: Dobová fotografie ústavu v Brně 

V roce 1865 byla dosavadní budova vyměněna za prostornější sousední dům a ústav rozšířen na 

počet 55 chovanců. (Zvonek, online) Ústav však stále nebyl schopen vyhovět všem žádostem o přijetí, 

kapacita byla 65 míst. Moravský zemský sněm obdržel návrh na zestátnění a rozšíření ústavu, 

kterému však nevyhověl.  

V roce 1878 byla z výtěžku sbírky a peněz, které poskytly Moravský a Slezský zemský sněm, 

přistavěna druhá budova ústavu a jeho kapacita se tak zvýšila na 120 míst, ale ani to nestačilo. V roce 

1885 došlo na žádost ředitele ústavu ke sčítání všech neslyšících školou povinných dětí na Moravě 

a bylo zjištěno, že na Moravě je ještě 486 neslyšících dětí bez jakéhokoliv vzdělání. (Hrubý, 1999)  
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obrázek 2: Stav školství pro hluchoněmé v roce 1885 + naznačená hranice země Moravskoslezské 

V roce 1889 se Zemský sněm usnesl na zřízení dvou ústavů pro české děti. (MŠ, ZŠ a DD, Ivančice, 

Široká 42; online) Ústav v Brně měl zůstat vyhrazen pro děti německé. Na základě rozhodnutí 

Zemského sněmu byla vyzvána jednotlivá moravská města, aby se ucházela o zřízení ústavů. Přihlásilo 

se jich několik a nakonec byly vybrány Ivančice a Lipník nad Bečvou. 

Ústavy v Ivančicích i v Lipníku nad Bečvou byly stavěny podle stejného plánu a v obou se začalo 

vyučovat 16. září 1894. Do Ivančic byly z Brna převedeny všechny české děti, brněnský ústav byl od té 

doby ryze německý. V prvním roce bylo tedy v Ivančicích celkem 61 žáků, z toho 36 chlapců 

a 25 děvčat, ve čtyřech postupných třídách. V Lipníku nastoupilo do první třídy 24 žáků. (Hrubý, 1999) 

 

obrázek 3: Vznik nových ústavů v roce 1894 + přesun českých dětí z Brna do Ivančic 
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Prvním ředitelem ústavu v Ivančicích byl roku 1894 jmenován Josef Kolář, který do té doby působil 

jako učitel v brněnském ústavu. Podobný přestup absolvoval Antonín Zambal roku 1898, kdy přestal 

vyučovat v Ivančicích a nastoupil do funkce druhého ředitele ústavu v Lipníku. 

 

obrázek 4: Dobové fotografie ústavů v Ivančicích (vlevo) a v Lipníku (vpravo) 

Ve školním roce 1905/06 měla škola v ivančickém ústavu poprvé všech osm postupných tříd, v nichž 

bylo 89 žáků. Tím se stal ivančický ústav nejlépe organizovaným ústavem v celé monarchii, protože 

žádný jiný ústav osm postupných tříd neměl. 

Po zřízení dvou českých ústavů v Ivančicích a Lipníku požadovali němečtí poslanci Zemského sněmu 

zřízení ještě jednoho ústavu pro německé děti. Ústav byl otevřen 1. října 1907 prozatímně 

v Olomouci a měl 15 žáků, v roce 1913 přesídlil ústav do nové budovy v Šumperku. 

V roce 1911 došlo k dalšímu pedagogickému přestupu mezi ústavy – ivančický učitel Josef Rozsypal 

byl jmenován čtvrtým ředitelem ústavu v Lipníku. 

2. ledna 1911 bylo zahájeno vyučování ve třetím ústavu pro české hluchoněmé ve Valašském 

Meziříčí. Ve dvou souběžných třídách bylo vyučováno 11 chlapců a 15 děvčat. (Hrubý, 1999) 

 

obrázek 5: Vznik ústavů v Šumperku a Valašském Meziříčí – stav před 1. světovou válkou 
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Po vypuknutí první světové války byly ústavy v Ivančicích, v Lipníku, v Šumperku a ve Valašském 

Meziříčí přeměněny na vojenské nemocnice a činnost brněnského ústavu byla také přerušena. 

 

obrázek 6: Stav po vypuknutí první světové války v roce 1914 

Počátkem roku 1916 byl ústav v Lipníku navrácen svému účelu a byly sem převedeny i děti z ústavů 

v Ivančicích a ve Valašském Meziříčí. (Hrubý, 1999) 

 

obrázek 7: Obnovení ústavu v Lipníku v roce 1916, převedení dětí z Ivančic a Valašského Meziříčí 
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V Ivančicích se znovu začalo vyučovat v březnu, ve Valašském Meziříčí v říjnu 1919. Po válce byl znovu 

otevřen i ústav v Šumperku a byly do něj převedeny německé děti z ústavu v Brně. (Hrubý, 1999) 

Brněnský ústav musel být totiž zrušen, protože jmění, ze kterého byl provoz ústavu financován, bylo 

za války znehodnoceno.  Budova ústavu byla zabrána pro státní účely. (Zvonek, online) 

 

obrázek 8: Návrat dětí do Ivančic a Valašského Meziříčí, zrušení ústavu v Brně v roce 1919 

1. listopadu 1925 byla v Brně na žádost dvaceti rodičů zřízena jedna třída jako expozitura1 

ivančického ústavu. Zpočátku měla sedm dětí ve dvou odděleních. (Hrubý, 1999) 

 

obrázek 9: Zřízení expozitury ivančického ústavu v Brně v roce 1925 

  

                                                             
1 expozitura = pobočka, filiálka (podniku, úřadu) 
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V roce 1926 podal ivančický učitelský sbor Zemskému výboru žádost o přemístění ústavu do Brna, 

která však nikdy nebyla vyřízena. V únoru roku 1931 byla při ivančickém ústavu zřízena Živnostenská 

škola pokračovací pro hluchoněmé. 

Po vypuknutí druhé světové války se stal z ústavu v Lipníku internát pro německou mládež 

z vybombardovaných měst, v Šumperku byla zřízena vojenská nemocnice a ústav v Ivančicích byl 

obsazen vojskem (Hrubý, 1999), od roku 1941 pak využíval polovinu budovy Ústav pro duševně 

choré. V obou případech byly děti v ústavu ubytovány, ale na vyučování docházely do místních škol. 

Od září roku 1943 byla celá budova ústavu v Ivančicích zabrána pro děti z velkých německých měst 

a žáci i pedagogický personál byl převeden do ústavu ve Valašském Meziříčí. (MŠ, ZŠ a DD, Ivančice, 

Široká 42; online) Expozitura ivančického ústavu v Brně fungovala i během okupace. (Zvonek, online) 

 

obrázek 10: Stav v roce 1943 - převedení dětí z Ivančic do Valašského Meziříčí 

V Ivančicích i v Lipníku se po válce začalo znovu vyučovat, ústav v Šumperku již otevřen nebyl. (Hrubý, 

1999) 

 

obrázek 11: Návrat dětí do Ivančic, zrušení ústavu v Šumperku – stav po 2. světové válce 
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Po zavedení povinné školní docházky pro sluchově postižené děti a zestátnění a kategorizaci škol 

v dubnu roku 1948 byly školy pro sluchově postižené rozděleny na "školy pro děti hluchoněmé, školy 

pro děti se zbytky sluchu, školy pro děti nedoslýchavé a školy pro hluchoněmé a méně nadané“ 

(Hrubý, 1999, s. 190). V Ivančicích byla zřízena národní škola pro hluchoněmé a střední škola pro 

hluchoněmé. V Lipníku byla zřízena národní škola pro hluchoněmé, národní škola pro nedoslýchavé, 

národní škola pro vadně mluvící a střední škola pro hluchoněmé.  

Budova školy v Lipníku sousedila s kasárnami a zalíbila se armádě. Proto byla škola v roce 1950 

přestěhována do budovy bývalého kláštera na Svatém Kopečku u Olomouce. Vyučování bylo 

zahájeno 1. září 1950. (Hrubý, 1999) 

 

obrázek 12: Stěhování ústavu v Lipníku do Olomouce v roce 1950 
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Expozitura ivančického ústavu se stěhovala celkem sedmkrát do budov různých brněnských škol. 

V roce 1951 se osamostatnila a v roce 1956 získala vlastní budovu v podobě typizované přízemní 

dvojškoličky na Sadech osvobození (nyní Koliště). 

 

obrázek 13: Osamostatnění expozitury ivančického ústavu v Brně v roce 1951 

V roce 1956 byla v Ivančicích otevřena mateřská škola. 

Protože prostory školičky na Sadech osvobození nestačily vzrůstajícímu počtu žáků brněnské školy, 

byly roku 1965 učiteli svépomocně adaptovány bytové prostory v blízké budově. V témže roce byla 

při základní devítileté škole v Brně zřízena Učňovská škola pro mládež s vadami sluchu, obor strojní 

zámečník. 

Z nařízení vlády byla roku 1978 prodloužena povinná školní docházka pro žáky základní školy pro 

neslyšící, základní školy pro žáky se zbytky sluchu a základní školy pro nedoslýchavé, stejně jako 

zvláštních škol pro tyto žáky, na 11 let. 

Ve školním roce 1979/80 byla Učňovská škola pro mládež s vadami sluchu v Brně přejmenována na 

Střední odborné učiliště pro sluchově postiženou mládež. Od roku 1981 byl otevřen učební obor 

krejčová a chlapecký učební obor byl ze strojního zámečníka změněn na strojního mechanika. 

V roce 1984 se podařilo ředitelce brněnské školy získat objekt bývalých jeslí ve Šrámkově ulici 

v Lesné. Do nového objektu přešla 1. až 4. třída a školní družina. V témže roce došlo ke zkrácení 

povinné školní docházky na školách pro žáky s vadami sluchu, a to z 11 na 10 let. 

Po předešlých změnách délky povinné školní docházky pro žáky základní školy pro neslyšící, základní 

školy pro žáky se zbytky sluchu a základní školy pro nedoslýchavé byla nakonec roku 1986 v těchto 

školách stanovena povinná školní docházka na 9 let. Kromě těchto tří typů škol se dle vyhlášky 

ministerstva školství z roku 1986 zřizuje ještě střední odborné učiliště pro sluchově postiženou 

mládež a střední průmyslová škola oděvní pro sluchově postiženou mládež.  (Hrubý, 1999) 
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Od roku 1986 tedy v Brně funguje MŠ a ZŠ pro nedoslýchavé, ZŠ pro žáky se zbytky sluchu a SOU pro 

sluchově postiženou mládež, v Ivančicích MŠ a ZŠ pro neslyšící a na Svatém Kopečku u Olomouce MŠ 

a ZŠ pro žáky se zbytky sluchu. (Šimůnková In Sovák, 1987; Hudáková, 2012) 

Roku 1987 se od komplexu škol v Brně oddělilo a bylo zřízeno samostatné Střední odborné učiliště. 

Po oddělení a zřízení samostatného SOU byl zbytek školy v Brně přejmenován na Mateřskou 

a základní školu pro žáky se zbytky sluchu. 

Výuka v samostatném SOU v Brně začala 1. září 1988. Učebními obory byl strojní mechanik a krejčová 

(Hrubý, 1999), roku 1989 přibyl ještě obráběč kovů. Od roku 1998 pak přibyly ještě obory klempíř, 

lakýrník a kadeřnice. (SŠ pro SP a OU, Brno, Gellnerova 1; online) 

V roce 1990 bylo při brněnské škole otevřeno speciálně pedagogické centrum a o rok později malý 

internát. (Hrubý, 1999) Při škole v Ivančicích bylo rovněž v roce 1990 zřízeno SPC. (MŠ, ZŠ a DD, 

Ivančice, Široká 42; online) 

Roku 1991 byla budova bývalého kláštera na Svatém Kopečku u Olomouce restituována řádu 

premonstrátek a škola v ní byla pouze v pronájmu. V témže roce došlo prostřednictvím vyhlášky 

MŠMT ke zrušení rozdělení škol na školy pro nedoslýchavé, neslyšící a žáky se zbytky sluchu a bylo 

zavedeno jednotné označení „školy pro sluchově postižené“. (Hrubý, 1999) Ve stejném roce, v roce 

1991, navázala ivančická škola spolupráci s holandským Institutem pro neslyšící v Sint-Michielsgestel, 

kde byla rozpracována orální metoda, kterou zde nazývají „metoda rozhovoru“. Touto metodou se 

v Ivančicích vyučuje dodnes. (MŠ, ZŠ a DD, Ivančice, Široká 42; online) 

V budově, kde sídlilo samostatné SOU v Brně, byla v roce 1992 zřízena ministerstvem školství Střední 

průmyslová škola oděvní, obor oděvnictví. (SŠ pro SP a OU, Brno, Gellnerova 1; online) 

Roku 1993 se část brněnské školy doposud umístěná na Kolišti přestěhovala do podnájmu ve škole 

v Novoměstské ulici, zbytek školy sídlil již od roku 1984 v objektu bývalých jeslí ve Šrámkově ulici 

v Lesné. 

Roku 1996 přibylo ke Střednímu odbornému učilišti a Střední průmyslové škole oděvní v Brně ještě 

Odborné učiliště s učebními obory šití oděvů, zámečnické práce a údržba, na které byli přijímáni 

absolventi zvláštních škol. 

Škola v Olomouci – Svatém Kopečku se v roce 1999 přestěhovala do nové budovy v Olomouci 

přestavěné z bývalých kasáren. (Hrubý, 1999) Provoz byl zahájen 1. září 1999. (SŠ, ZŠ a MŠ pro SP, 

Kosmonautů 4, Olomouc; online) 

V Ivančicích byla v roce 2000 otevřena v mateřské škole třída pro děti s vadami řeči. O dva roky 

později, v roce 2002, byly do ivančické školy poprvé zařazeny děti se zdravotním, ale ne se sluchovým 

postižením. A o další dva roky později, v roce 2004, byl v Ivančicích zahájen provoz dětského domova 

rodinného typu, který je určen výhradně dětem se zdravotním postižením. Z důvodu vysokého počtu 

dětí s jiným než sluchovým postižením byla roku 2005 změněna zřizovací listina ivančické školy. (MŠ, 

ZŠ a DD, Ivančice, Široká 42; online) 
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Na střední škole pro sluchově postižené v Brně vznikaly postupně tyto obory: v roce 2003 

Prodavačské práce, v roce 2005 Mechanik elektrotechnických zařízení a v roce 2006 Informatika 

v ekonomice a Podlahářské práce. (SŠ pro SP a OU, Brno, Gellnerova 1; online) 

V roce 2008 byla při olomoucké škole zřízena Praktická škola dvouletá, obor Ruční práce a příprava 

pokrmů. (SŠ, ZŠ a MŠ pro SP, Kosmonautů 4, Olomouc; online) V témže roce byla v Ivančicích 

otevřena Základní škola speciální. (MŠ, ZŠ a DD, Ivančice, Široká 42; online) 
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3 Současný stav 

Brněnská škola nese v současné době název Mateřská škola a Základní škola pro sluchově postižené, 

Brno, Novoměstská 21, jejím zřizovatelem je Jihomoravský kraj. Mateřská škola, internát a speciálně 

pedagogické centrum sídlí v budově ve Šrámkově ulici, základní škola se nachází v budově běžné 

základní školy v Novoměstské ulici. Kapacita mateřské školy je 24, základní školy 128 a internátu 

10 míst. (MŠMT, online) 

 

obrázek 14: Budovy brněnské školy v Novoměstské (vlevo) a Šrámkově ulici (vpravo) 

 

Druhou školou pro sluchově postižené žáky v Brně je Střední škola pro sluchově postižené a Odborné 

učiliště, Brno, Gellnerova 1, jejím zřizovatelem je také Jihomoravský kraj. Kapacita školy je 125 žáků. 

(MŠMT, online) Škola nabízí čtyřletý studijní obor Informační technologie, který je zakončen maturitní 

zkouškou, a dále dva tříleté učební obory Prodavačské práce a Podlahářské práce, oba zakončené 

závěrečnou zkouškou, po které absolventi získávají výuční list. (SŠ pro SP a OU, Brno, Gellnerova 1; 

online) 

 

obrázek 15: Budova brněnské střední školy v Gellnerově ulici 
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Škola v Ivančicích nese název Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice, Široká 42, 

jejím zřizovatelem je rovněž Jihomoravský kraj. Kapacita mateřské školy je 30, základní školy 92, 

internátu 48 a dětského domova 12 míst. (MŠMT, online) 

 

obrázek 16: Současná fotografie budovy ivančické školy 

 

Původní ústav pro hluchoněmé v Lipníku nad Bečvou nyní sídlí v Olomouci a nese název Střední škola, 

základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4. Zřizovatelem školy 

je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Kapacita mateřské školy je 24, základní školy 100, 

střední školy 12 a internátu 120 míst. (MŠMT, online) Kromě mateřské a základní školy je součástí 

komplexu i praktická škola dvouletá, která nabízí studijní program Ruční práce a příprava pokrmů. 

(SŠ, ZŠ a MŠ pro SP, Kosmonautů 4, Olomouc; online) 

 

obrázek 17: Současná budova školy v Olomouci 
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4 Závěr 

V průběhu tvorby této seminární práce bylo dosaženo dvou zásadních zjištění. Především to byl fakt, 

že historie všech tří ústavů, o kterých tato seminární práce pojednává, je velmi úzce propojená 

a pokud by neexistoval jeden z nich, neexistovaly by velice pravděpodobně ani zbylé dva. Ústavy 

v Ivančicích a v Lipníku nad Bečvou totiž vznikly z iniciativy ústavu brněnského, a když byl tento ústav 

po první světové válce zrušen, byl to právě ústav v Ivančicích, který zde zanedlouho zřídil expozituru. 

A díky jejímu osamostatnění začalo opět v Brně fungovat samostatné zařízení pro děti se sluchovým 

postižením.  

Dále bylo zjištěno, že není možné zpracovat ucelený přehled historického vývoje a omezovat se 

přitom pouze na události v těchto třech školách. Stejně tak úzce historicky propojenou historii jako 

mezi sebou mají totiž ještě s dalšími dvěma školami, a tak byly do celkového přehledu zahrnuty ještě 

školy v Šumperku a Valašském Meziříčí.  

Pro větší přehlednost a srozumitelnost byly veškeré informace obsažené v této seminární práci 

zpracovány do časové osy v podobě tabulky, která je zařazena jako příloha na samém konci práce.  
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7 Příloha: časová osa 

 

 Brno Ivančice Lipník 

1829 

Moravsko-slezský 
ústav pro 
hluchoněmé v Brně 

  

1832 
4. 10. ústav slavnostně 
otevřen (vyučovací jazyk 
němčina, 15 žáků) 

  

1857 
české děti vyučovány 
v češtině 

  

1863 
vznik českých a německých 
oddělení 

  

1865 rozšíření ústavu (55 žáků)   

? 

neúspěšný návrh zemskému 
sněmu na zestátnění 
a rozšíření ústavu (vysoký 
počet žádostí o přijetí, 
kapacita jen 65 žáků) 

  

1878 
přistavěna druhá budova 
ústavu (120 žáků) 

  

? 
žádost ředitele ústavu 
o sčítání 
 

  

1885 
 

sčítání všech neslyšících školou povinných dětí na Moravě (486 neslyšících dětí bez 
jakéhokoliv vzdělání) 

1889 
 
 

4. 11. – usnesení Zemského sněmu o zřízení dvou ústavů pro české děti 

1894 

  
 

Moravský zemský 
ústav pro 
hluchoněmé 
v Ivančicích 

 
 

Moravský zemský 
ústav pro hluchoněmé 
v Lipníku 

 16. 9. začalo vyučování 16. 9. začalo vyučování 

do Ivančic převedeny 
všechny české děti 
ústav se stal ryze 
německým 

z Brna převedeny všechny 
české děti 

 

učitel Josef Kolář jmenován 
ředitelem v Ivančicích 
 

prvním ředitelem 
jmenován Josef Kolář 
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 Brno Ivančice Lipník 

1898 
 učitel Antonín Zambal 

jmenován ředitelem 
v Lipníku 

druhým ředitelem jmenován 
Antonín Zambal 

1905 

 nejlépe organizovaný ústav 
v celém Rakousku 
(všech osm postupných 
tříd, 89 žáků) 

 

1907 (v Olomouci otevřen druhý ústav pro německé hluchoněmé děti na Moravě) 

1911 

 učitel Josef Rozsypal 
jmenován ředitelem 
v Lipníku 

čtvrtým ředitelem jmenován 
Josef Rozsypal 

(ve Valašském Meziříčí otevřen třetí ústav pro české hluchoněmé děti na Moravě) 

1913 (ústav pro německé děti přesídlil z Olomouce do nové budovy v Šumperku) 

1914 
činnost ústavu přerušena ústav přeměněn na 

vojenskou nemocnici 
ústav přeměněn na 
vojenskou nemocnici 

1916 

 děti převedeny do ústavu 
v Lipníku 

1. 3. obnoveno vyučování 
do ústavu převedeny děti 
z Ivančic a Valašského 
Meziříčí 

1918 
za války znehodnoceno 
jmění, ze kterého byl provoz 
ústavu financován 

  

 
1919 

ústav zrušen 
německé děti přešly do 
Šumperku 
 

15. 3. obnoveno vyučování  

1925 
1. 11. zřízena jedna třída 
jako expozitura ivančického 
ústavu 

v Brně zřízena expozitura 
ústavu 

 

1926 

 žádost učitelského sboru o 
přemístění ústavu do Brna 
(nikdy nebyla vyřízena) 
 

 

1931 

 9. 2. zřízena 

Živnostenská škola 
pokračovací pro 
hluchoněmé 
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 Brno Ivančice Lipník 
1938  ústav zabrán vojskem  

1939   ústav zrušen 

? 

expozitura funguje i za 
okupace 

děti v ústavu ubytovány,  
ale na vyučování dochází 
do místních škol 
 
 
 

(internát pro německou 
mládež z vybombardovaných 
měst) 

1943 

 v září budova zabrána pro 
děti z velkých německých 
měst 
žáci i pedagogický personál 
převedeni do ústavu 
ve Valašském Meziříčí 

 

1945 
 obsazení budovy ústavu 

armádou 
7. 9. odchod armády 

 

1946  3. 2. obnoveno vyučování obnoveno vyučování 

1948 

zavedení povinné školní docházky pro sluchově postižené děti 

zestátnění a kategorizace škol: 
školy pro děti hluchoněmé, školy pro děti se zbytky sluchu, školy pro děti nedoslýchavé, 

školy pro děti hluchoněmé a méně nadané 

 - národní škola pro 
hluchoněmé 

- střední škola pro 
hluchoněmé 

 

- národní škola pro 
hluchoněmé 

- národní škola pro 
nedoslýchavé 

- národní škola pro vadně 
mluvící 

- střední škola pro 
hluchoněmé 

? 
stěhování expozitury do 
budov různých brněnských 
škol (celkem sedmkrát) 

  

1950 

  budova ústavu zabrána 
armádou 

  ústav přestěhován do budovy 
bývalého kláštera na Svatém 
Kopečku u Olomouce 

   

Olomouc – Svatý 
Kopeček 
1. 9. zahájeno vyučování 
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 Brno Ivančice Svatý Kopeček 

1951 
osamostatnění 
expozitury 

  

1956 

zisk vlastní budovy 
(typizovaná přízemní 
dvojškolička na Sadech 
osvobození – nyní Koliště) 

otevření mateřské školy  

1965 

svépomocně adaptovány 
bytové prostory v blízké 
budově 

  

při základní devítileté škole 
v Brně zřízena 

Učňovská škola pro 
mládež s vadami 
sluchu 
obor strojní zámečník 

  

1978 
povinná školní docházka prodloužena na 11 let pro žáky ZŠ pro neslyšící, ZŠ pro žáky 

se zbytky sluchu, ZŠ pro nedoslýchavé a zvláštní školy pro tyto žáky 

1979 

učňovská škola 
přejmenována na  

Střední odborné 
učiliště pro sluchově 
postiženou mládež 

  

1981 

otevření učebního oboru 
krejčová 
obor strojní zámečník 
změněn na strojní mechanik 

  

1984 

zisk objektu bývalých jeslí 
ve Šrámkově ulici v Lesné, 
přestěhování části školy 

  

zkrácení povinné školní docházky na 10 let 

1986 

zkrácení povinné školní docházky na 9 let 
zřizují se: ZŠ pro neslyšící, ZŠ pro žáky se zbytky sluchu, ZŠ pro nedoslýchavé 

- MŠ pro nedoslýchavé 
- ZŠ pro nedoslýchavé 
- ZŠ pro žáky se zbytky 
  sluchu 
- SOU pro sluchově 
  postiženou mládež 

- MŠ pro neslyšící 
- ZŠ pro neslyšící 

- MŠ pro děti se zbytky sluchu 
- ZŠ pro žáky se zbytky sluchu 

1987 
oddělení učiliště 
zřízeno samostatné Střední 
odborné učiliště 

  

1988 
1. 9. začíná začíná vyučování 
(obory strojní mechanik, 
krejčová) 

  

1989 přibyl obor obráběč kovů   

1990 1. 9. při škole otevřeno SPC při škole otevřeno SPC  
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 Brno Ivančice Svatý Kopeček 

1991 

změna názvu škol: školy pro sluchově postižené 

otevřen internát spolupráce s holandským 
Institutem pro neslyšící 
v Sint-Michielsgestel 
(orální metoda) 

budova školy restituována 
řádu premonstrátek – škola 
v podnájmu 

1992 
v budově SOU zřízena 
Střední průmyslová škola 
oděvní (obor oděvnictví) 

  

1993 
přestěhování zbytku školy 
z Koliště do podnájmu ve 
škole v Novoměstské ulici 

  

1996 

ředitelka školy přijímá první 
neslyšící učitele 

  

zřízení odborného učiliště 
(obory šití oděvů, 
zámečnické práce a údržba) 

  

1998 
vznik nových oborů na SOU: 
klempíř, lakýrník, kadeřnice 

  

1999 

  Olomouc 
1. 9. zahájen provoz v nové 
škole v Olomouci 

 Brno Ivančice Olomouc 
2000 

 v MŠ otevřena třída pro 
děti s vadami řeči 

 

2002 
 do školy zařazeny první 

děti se zdravotním, ale ne 
sluchovým postižením 

 

2003 
nový obor vzdělávání: 
prodavačské práce 

  

2004 

 zahájen provoz dětského 
domova rodinného typu 
určeného výhradně dětem 
se zdravotním postižením 

 

2005 

nový obor vzdělávání: 
mechanik 
elektortechnických zařízení 

změna zřizovací listiny 
(z důvodu vysokého počtu 
dětí s jiným než sluchovým 
postižením) 

 

2006 
nové obory vzdělávání: 
Informatika v ekonomice 
a Podlahářské práce 

  

2008 
 otevření Základní školy 

speciální 
zřízena Praktická škola 
dvouletá - obor Ruční práce 
a příprava pokrmů 
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Legenda:  
 

událost ovlivňující více škol najednou 

 

období první, resp. druhé světové války 

 

samostatná střední škola v Brně 
 


