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Podstatou výuky ATM je takzvaná hmatová matematika. Jedná se o systém, díky 

kterému se nevidící lidé učí pracovat s hmotou a proporcemi. To jim postupně 

umožňuje stavět své práce na promyšleném řemeslném základu.  Studium Axmanovy

techniky je individuální, časově rozložené podle míry handicapu žáka. Výuka probíhá 

v několika stupních: základy hmatové matematiky, obličeje, hlavy, figury, reliéf. Jedná 

se o nový a originální přístup, který v roce 2000 dal podnět ke vzniku Mezinárodního 

vzdělávacího centra pro lidi s handicapem v Tasově v České republice.  



 

Výtvarná dílna ATM je zaměřena na profesní růst našich absolventů, kteří díky tomuto 

zaměstnání mohou sbírat zkušenosti z větších i menších výtvarných zakázek jako jsou 

sochy pro zahradu, originální zahradní nádoby a svítilny, domovní znamení či domovní 

andělé a další zajímavé bytosti. Velmi se nám osvědčila spolupráce s architektem, 

 díky které se produkce dílny posunula do nové kvality. 

 

Vítáme zákáníky, kteří se nebojí vstoupit do hmatového světa a kteří upřednostňují 

originální přístup před sériovou výrobou. 



 

V roce 2016 byla veřejnosti představena výstava reliéfů z pálené hlíny na téma 

ZASTAVENÍ ZE ŽIVOTA KRISTA  

autorem reliéfů je nevidící výtvarník Pavel Sláma, 

autorem výstavního designu a mobiliáře Ing.arch.Tereza Axmanová 

 

Výstava ukazuje originální možnost hmatového způsobu vyprávění příběhů 

ze života Krista. Soustřeďuje se na pestrost dějů a také na prostředí, ve kterém 

se jednotlivé události odehrály.  



 

V rámci různých akcí nebo žádostí škol připravujem občasně tvořivé dílny pro děti. 

Naše škola je místem, kde sídlí tvořivý duch a tak se nám zde dobře tvoří.  
 

V roce 2016 jsme ve spolupráci s pedagogy Ústavu pro jazyk český připravili 

doprovodný program k literární konferenci, která veřejnosti představovala dílo 

tasovského rodáka básníka a spisovatele Jakuba Demla. Děti vytvořily "tasovské 

květy", které byly inspirovány přátelstvím Jakuba Demla s okolní přírodou. 

 



Paní Václava Turková, která je hluchoslepá, vystudovala obor řemeslník 

a výtvarník ATM. Jejím snem byla vlastní domácí dílna. Ve svém dosavadním 

životě se s modelováním přímo nesetkala, ale její touha vytvářet věci z hlíny 

se stala učebním motorem při studiu ATM v Tasově.  A možná právě díky tomu 

se vždy chtěla dozvědět co nejvíce a její modelované práce nabývaly na kvalitě. 

Nyní po skončení studia si založila vlastní ateliér a koupila elektrickou pec, 

aby mohla být samostatná i ve výpalech. Přejeme jí hodně úspěchů. 

Bližší informace můžete vidět na jejích stránkách: www.rucevidi.cz



Jedná se o projekt, který reaguje na probíhající transformaci sociálních služeb. 

Sociální pracovníci z různých krajských sociálních zařízení jsou školeni 

ojedinělým způsobem a to přes 12 lidských smyslů. Zaškolení je postaveno jako 

smyslová laboratoř, která spojuje teorii s praktickými úkoly. Snahou je předat 

poznatky, které mohou prakticky uplatnit v každodenní práci s klienty 

především v oblasti motivace, komunikace a tvoření jakožto hravého 

způsobu vzdělávání.  

 

Projekt finančně podpořil Kraj Vysočina. 



 

Výchovně vzdělávací program HELE LIDI je součástí naší vzdělávací filosofie, 

která souzní s ideály Jana Amose Komenského předávat životní vědomosti hrou. 

Program neformální hravou formou seznamuje děti s "jinakostí". 

Program je postaven na hračkách a hmatových objektech, které vymodelovali 

slepí lidé, kteří se vyučili technice ATM. Díky programu našli slepí lidé, 

kteří se naučili modelovat, smysluplnou práci a ti, kteří se vyškolí,  

mohou v programu pracovat také jako lektoří.  
 

V roce 2016 zázemí programu podpořila Nadace českého rozhlasu Světluška. 

Vznikly nové varianty hmatových pomůcek jako tyto zvířátková počítadla.



V roce 2016 byl zahájen projekt, který propojuje netradiční formy vzdělání 

s návazností na pracovní uplatnění účastníků.  Snahou je předat lidem 

s handicapem nový směr pracovního uplatnění postavený na našich dvacetiletých 

zkušenostech práce s modelováním ATM. Součástí projektu jsou individuální 

výrobní programy a předání zjednodušených technologických zkušeností z praxe.  

Projekt je financován z Evropského operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost. 

Seminář  pro účastníky s ředitelkou Živnostenského úřadu 

ve Velkém Meziříčí na téma "založení živnosti a následné povinnosti"



 

V rámci tasovské akce Vánoční koncert byl také nainstalován vánoční betlém, 

který tvoří celkem 20 figur z pálené hlíny ve velikosti 40 - 50 cm. 

Tento betlém vznikal v naší výtvarné dílně ATM 

jako vánoční dar lidem.

 

 

 

 


