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VÝROČNÍ ZPRÁVA
Školní rok 2015/2016

Vážení rodiče, přátelé, kolegové,

ve školním roce 2015/2016 se nám podařilo díky Vám získat finanční prostředky na rozšíření
zvedacího a transportního systému do třídy C a družiny, kde nám vyřešilo krizovou situaci se
zvedáním žáků. V tomto roce jsme vynechali realizaci Charitativního bazárku z důvodu přebudování
zahrady. Už se těšíme na další bazárek, který plánujeme na květen 2017. Škola se pomalu naplňuje
dětmi a žáky. Udělali mi radost kolegové, kteří soutěží v tom, kdo vymyslí lepší projektový den pro
žáky. Vznikly dva výborné filmy ze života školy. Jeden vánoční připravili učitelé na Praze 10
k příležitosti vánočních svátků a druhý vznikl u příležitosti ukončení školního roku. Dále se nám daří
zavádět nové technologie do práce s žáky. Školu jsme vybavili třemi interaktivními tabulemi. Vydali
jsme charitativní kalendář Ve vlnách 2016, výtěžek z prodeje jsme využili na nákup houpačky pro
autisty. Velmi mne potěšilo narozeninové přání pana Emenuela Lopeze, který místo dárků vybral od
svých přátel finanční hotovost a věnoval jí škole. Sám navíc daroval 50 000,- Kč. Peníze jsme využili
na nákup zvedacího a transportního systému.

Milan Černý
ředitel školy
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I.
Základní údaje o škole a přehled oborů vzdělávání
Přesný název právnické osoby
Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5
Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 - Stodůlky
IČO: 71197613
RED IZO: 600021033
Ředitel, e-mail a telefon
Mgr. Milan Černý – ředitel
cerny@diakoniep13.cz

235 517 303, 737 258 416
Webové stránky právnické osoby
www.skola-stodulky.diakonie.cz
skola@diakoniep13.cz

Bankovní spojení
134823379/0800
Zřizovatel
Diakonie Českobratrské církve evangelické
Belgická 22, 120 00 Praha 2
Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita
Mateřská škola speciální – 4 děti
Třídy přípravného stupně základní školy speciální
Základní škola – 6 žáků
Základní škola speciální - 41
Školní družina - 28
Školní jídelna - 55
Školní jídelna – výdejna - 25
Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb
Pracoviště Praha 5, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 – Stodůlky (vlastník objektu: Diakonie ČCE –
středisko v Praze 5 – Stodůlkách)
Pracoviště Praha 10, Saratovská 159, 100 00 Praha 10 – Strašnice (vlastník objektu: MHMP)
Rada školské právnické osoby
Rada ŠPO je orgánem zastupujícím zájmy zřizovatele.
Členové: Bc. Petr Haška
Ing. Miloslav Běťák
Mgr. Kamila Viktorová
Školská rada
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Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým
žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na
správě školy. Školská rada v současném složení byla ustanovena dne 29. 6. 2015.
Členové:
z řad zákonných zástupců žáků:

Zuzana Padevětová
Alena Ticháčková

Praha 5
Praha 10

z řad pedagogických pracovníků:

Hana Hönigsfeldová
Martina Hájková

Praha 5
Praha 10

za zřizovatele:

Marta Študentová
Vlasta Beščecová

Praha 5
Praha 10

Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby
Škola vykonává činnost na dvou pracovištích.
Pracoviště Praha 5:
Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 má pro provoz školských zařízení
pronajatou část budovy od Střediska Diakonie ČCE Praha 5. Provoz školských zařízení začíná
v 7.00 a končí v 16.00. Budova je vybavena bezbariérovým přístupem. Mateřská škola speciální a
základní škola speciální využívá pět učeben. Ve třídách jsou začleněny odpočinkové relaxační
kouty s lůžky. Děti a žáci jsou do tříd umísťováni na základě vzdělávacích potřeb. Družina pro
svoji činnost využívá učebnu třídy C, D a E, které spolu sousedí. Zařízení je dále vybaveno hernou
s kuličkovým bazénem, rehabilitační místností, relaxační místností „snoezelen“, místností na
individuální práci, šatnou pro žáky a hygienickými zařízeními.
Pracoviště Praha 10:
Pracoviště na Praze 10 má pronajaté prostory od Střediska Diakonie ČCE Praha 10. Budova je
opět bezbariérová. Škola v budově využívá tři učebny, šatnu, prostor na rehabilitaci, jídelnu
a hygienická zařízení.
V předchozím školním roce se osvědčila práce na interaktivních tabulích. Pracoviště Praha 5 jsme
na základě těchto zkušeností vybavili dalšími třemi interaktivními tabulemi. V tuto chvíli jsou
všechny učebny vybaveny těmito pomůckami. S touto výměnou souvisela modernizace
výpočetní techniky ve třídě A, B a E. Třídu E jsme vybavili novým notebookem. O prázdninách
jsme vyměnili podlahu ve třídě D za nové marmoleum. Středisko Diakonie ČCE Praha vyměnilo
podlahovou krytinu v tělocvičně. Na jaře Středisko Diakonie ČCE Praha investovalo do kompletní
rekonstrukce zahrady, kterou také využívají žáci školy. Škola nakoupila vybavení na tuto zahradu
ve výši 220 000,- Kč. Po dohodě se Střediskem Diakonie ČCE Praha jsme nechali opravit zatékající
střechu nad školní kuchyní. V létě jsme nechali kompletně vymalovat všechny učebny. Nově jsme
přebudovali učebnu pro děti v mateřské škole a žáky v přípravném stupni základní školy
speciální.
Na pracovišti Praha 10 jsme dojednali s majitelem budovy Magistrátem hl. města Prahy instalaci
videotelefonů s cílem zlepšit dostupnost školy. Dalším úspěchem bylo zřízení parkovacího stání
pro rodiče školy, kteří přivážejí své děti do školy. Následně se podařilo získat finanční prostředky
na vybudování hnízda – houpačky pro autisty.
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Z hlediska informačních systémů jsme začali pravidelně ukládat data do jednotného systému
eDoCat. Od září plánujeme přejít na novou evidenci žáků a dořešit sdílení informací v rámci
školy. Z hlediska vybavení plánujeme získat finanční prostředky na dvě interaktivní tabule na
pracoviště Praha 10.

II.
Popis personálního zabezpečení školy
Ve školním roce 2015/2016 zajišťovalo výchovnou a vzdělávací činnost v sedmi třídách celkem
sedm pedagogů a osm asistentů pedagoga. Na konci školního roku odešel asistent pedagoga a
třídní učitel. Na místa obou jsme přijali nové kolegy. O prázdninách jsme naplánovali zásadní
změny v koncepci školní družiny, kde jsme nově najali dva vychovatele. Nově jsme vymezili
provoz mateřské školy. V tomto školním roce se osvědčilo jmenování zástupců ředitele, kteří
převzali zásadní podíl na koordinaci vzdělávání. Provoz školy na Praze 5 zajišťuje hospodářka na
poloviční úvazek, kuchařka a uklízečka. Provoz školy na Praze 10 zajišťuje hospodářka na 0,1
úvazku a pracovnice ve výdejně na 0,2 úvazku. Účetní služby a správa IT jsou nakupovány od
externího dodavatele.
Pedagogičtí pracovníci
Ředitel a zástupce
Učitelé
Asistenti pedagoga
Pedagogičtí
ředitele
fyzické osoby celkem
osoby celkem
pracovníci
fyzické osoby celkem
fyzické osoby celkem

MŠ a ZŠ speciální

3

5

8

16

Nepedagogičtí pracovníci školy
fyzické osoby
celkem

přepočtení na plně
zaměstnané

5

2,8

Kvalifikovanost pedagogických pracovníků
škola
MŠ a ZŠ speciální

počet pedagogických pracovníků
kvalifikovaných
nekvalifikovaných

14
2

celkem % z celkového počtu
pedagogických pracovníků
87,5%
12,5%

Další vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků
Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců považujeme stále za jednu z priorit školy. V tomto roce jsme
veškeré vzdělávací aktivity hradili z rozpočtu školy. Vzdělávání bylo zaměřeno několik klíčových
kompetencí pedagogických pracovníků. Jednou z priorit bylo zlepšení dovedností v oblasti ICT,
především v uživatelských dovednostech při práci s MS Excel a MS World. Klima školy je
v současnosti přátelsky nastavené vzdělávacím aktivitám a seberozvoji zaměstnanců. V tomto
roce ve škole proběhlo úspěšně několik supervizí přímé práce s žáky. Vzdělávání
v manažerských dovednostech úspěšně absolvovali obě zástupkyně.
Zaměstnanci školy se zúčastnili vzdělávání v rozsahu 359 hodin, stáží v rozsahu 22 hodin a
konferencí v rozsahu 28 hodin. V současnosti dva pedagogové studují, aby si doplnili
kvalifikační kritéria.
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DVPP
Téma vzdělávání
Aplikovaná behaviorální analýza u PAS

Počet
účastníků
2

Počet hodin
18

Hudebně pohybová výchova

1

6

Inkluzivní vzdělávání dětí a žáků se ZP

2

56

Jak komunikovat s rodiči v problémových situacích

1

5

K muzice a tanci sílu nabereme

1

20

Microsoft Word 2013 - základní kurz

6

64

Nástavbový kurz BS

1

16

Nové trendy v moderním vaření IX.

1

8

PAS s MR

1

7

Porada ředitelů Diakonie ČCE

1

16

Profesní průprava zástupců ředitele

2

60

Úvod do diakonické práce

2

16

Úvod do teorie a praxe KBT u dětí PAS

1

8

Výcvik v integrované supervizi

1

40

Výcvik v integrované supervizi - peer skupina

1

3

Základy aktivizace vjemové soustavy klienta

2

16
359

Celkem

Stáže
Místo

Počet
účastníků

Počet hodin

Stáž v ZŠ pro zrakově postižené nám. Míru, Praha 2

2

6

Stáž v MŠ pro sluchově postižené Holečkova, Praha 5

2

6

Stáž v MŠ Hurbanova, Praha 4

2

4

Stáž ZŠ speciální Diakonie ČCE Merklín - Sušice

3

6

Celkem

22

Konference
Název
Učitelský summit 2016
Krajská konference hromadného stravování
Celkem

Počet
účastníků
1
2

Počet hodin
8
20
28
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III.
Aktivity právnické osoby
Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti
1.

Výchovné a kariérní poradenství
Nemáme.

2.

Prevence sociálně patologických jevů
Vzhledem k závažnosti postižení žáků se v naší škole sociálně patologické jevy nevyskytují.
Přesto máme vypracován Minimální preventivní program zaměřený na osvojování základních
kompetencí v oblasti zdravého životního stylu.

3.

Ekologická výchova a enviromentální výchova
Prvky ekologické a enviromentální výchovy jsou součástí vzdělávacího procesu.

4.

Multikulturní výchova
V pravém slova smyslu se multikulturní výchovou nezabýváme. Ve škole je několik žáků jiných
etnik a národností. A široká škála postižení žáků zaručuje velkou míru tolerance a ohleduplnosti.

5.

Výchova k udržitelnému rozvoji
Jako v předchozích případech nemůžeme mluvit přímo o této výchově. Žáci jsou vedeni
k ekologickému chování.

6.

Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy
Školy v přírodě zrealizovalo každé pracoviště samostatně. Letošní školu v přírodě žáci
stodůlecké školy absolvovali již podruhé ve Střelských Hošticích v neobvyklém termínu od
středy 22. 6. do úterý 28. 6. 2016, těsně před koncem školního roku. Počasí nám přálo a o
krásné zážitky nebyla nouze.
Žáci byli rozděleni do tří skupin. Společně chodili na vycházky do Střelských Hoštic podél řeky
Otavy a navštěvovali místní vodácký kemp. Ochutnali všechny místní speciality - langoše,
bramboráky, hranolky, štrůdl, zmrzlinu. Nejvíce je nadchly palačinky s marmeládou a se
šlehačkou, na které museli chodit každý den. Největší zážitky měli při koupání v řece a na výletě
na hrad Rabí.
Součástí programu byla pravidelná rehabilitace financovaná z projektu MHMP.

Žáci a pedagogové z Pracoviště Praha 10 jako každoročně vyjeli na letní pobyt do oblíbené Bělče
nad Orlicí v týdnu 6. 6. - 10. 6. 2015. Prožili pěkných pět dnů plných sluníčka, výletů a soutěží.
Celý pobyt věnovali tématu Babičky od Boženy Němcové. Babička, slečna Hortenzie a kněžna
Zaháňská je také přijely navštívit. Na oplátku se jeli podívat do Ratibořic a na Staré Bělidlo.
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7.

Další aktivity
Ve škole na pracovišti Praha 5 probíhají standardní aktivity. Jednou týdně probíhají masáže,
které provádějí v rámci praxe studenti SŠ Aloyse Klára, individuální logopedie. Středy jsou
věnovány canisterapii. Ve čtvrtek probíhá skupinová řečová výchova. Ve škole pravidelně
probíhá rehabilitace. Na Praze 10 se žáci účastní hipoterapie, plavání a dalších aktivit.

8.

Soutěže
Vzhledem k těžkému postižení žáků se nemůžeme účastnit žádných soutěží.

9.

Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů
Do mezinárodních programů zapojeni nejsme. V tomto školním roce jsme poskytly stáže pro 15
zaměstnanců Diakonie z Německa, 30 studentům sociální práce z Berlína.

10.

Spolupráce právnické osoby s partnery
Školu významně podpořili Auto Styl, a.s., Nadační fond Avast, CSC Computer Sciences, s.r.o.,
Atelier Culinari s.r.o., Nadační fond Avast, MHMP, KPMG Česká republika, s.r.o. a soukromí
dárci.
Škola poskytla v rámci spolupráce stáže a praxe studentům z JABOK - Vyšší odborné školy
sociálně pedagogické teologické, Vyšší odborné školy sociálně-právní a Evangelické akademie –
střední odborné školy, UJAK, VOŠ Jasmínová, UP Olomouc, Pedagogická Fakulta Ostravské
Univerzity 12 studentům.

11. Další aktivity, prezentace
V dalších aktivitách uvádíme některé z aktivit či prezentací školy. Ostatní lze nalézt na webových
stránkách školy www.skola-stodulky.diakonie.cz.
Výlet třídy C do ZOO
První říjnový den třída C vyrazila na výlet do pražské ZOO. Ráno se všichni sešli ve škole, zabalili
do batůžku svačinu, oběd, pití a vyrazili. Vozíčkáři byli přepraveni školním autem, ostatní se
přepravili MHD. V dopravních prostředcích jsme trénovali správné chování mezi lidmi. Úspěšně
jsme zdolali i eskalátory, kterých se někteří trochu bojí.
Výlet do Šárky
V pondělí 14. září 2015 se třída F společně se stacionářem ve Strašnicích vydala na výlet do
údolí Tiché Šárky. Dojeli jsme na Hanspaulku, a poté se vydali z kopce dolů. Cesta šla lesem a
byla to příjemná procházka. Došli jsme do našeho cíle, kde jsme využili útočiště bývalé hospody
a její zahrady.
Setkání v parku Gutovka
V pátek 11. září 2015 jsme se, jako na začátku každého školního roku, setkali s našimi kamarády
ze ZŠ německo-českého porozumění v parku Gutovka. Asi v půl deváté ráno u nás zazvonilo
přibližně dvacet školáků, kteří se pod vedením svých dvou paní učitelek začali seznamovat s
našimi dětmi. Společně jsme potom vyrazili do nedalekého parku Gutovka, který nám po zbytek
dopoledne skýtal útočiště.
Vítáme vás ve Stodůlkách, kamarádi ze Strašnic!
Ve čtvrtek 4. února 2016 žáci ze Strašnic navštívili své spolužáky ve Stodůlkách. Přestože
sloučená škola funguje již rok, tak se žáci viděli poprvé. Prožili spolu dvě hodiny plné zážitků,
úsměvů, společné hry a povídání.
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Nevíte, kam ve Strašnicích vyrazit na něco dobrého?
Žáci třídy G se vydali otestovat novou cukrárnu na Starostrašnické a mohou ji co nejvřeleji
doporučit!
Ve zvedacím systému jako v bavlnce
Nadační fond Avast přispěl na zakoupení zvedacího a transportního systému částkou 44 000,Kč. Ačkoli se snažíte, jak můžete, někdy vaše fyzické síly prostě nestačí. To je případ těžce
postižených dětí a jejich učitelů a vychovatelů. Díky NF Avast, firmě Autostyl a dalším dárcům
jsme získali finanční prostředky a pořídili zvedací systém, který umožňuje zvedání a přesouvání
imobilních žáků na vozík, lůžko, nebo zkrátka tam, kam je potřeba. Velkou výhodou je propojení
zvedacího systému ve třídě s přebalovacím pultem, toaletou a perličkovou lázní.
Advent 2015 ve Stodůlkách
Čas předvánoční, čas čekání na Štědrý den jsme ve škole ve Stodůlkách v jednotlivých třídách
naplnili přípravou dárečků, výzdobou tříd, výrobou přáníček, ale i společnými akcemi – Vánoční
besídkou, účastí v cirkusu Bombastico a projektovým dnem "Vánoce".
Zavítal mezi nás Mikuláš s doprovodem
V pátek 4. prosince 2015 ve škole bylo slyšet "Dobrý den, Mikuláši", "Byli jsme hodní", "Já umím
básničku", "To je Jirka".... Zavítal totiž mezi nás jako každoročně Mikuláš s čertem a andělem.
Peklo aneb žerty s čerty
Čas čekáni na advent a blížící se datum, kdy mezi nás zavítá Mikuláš, jsme si zkrátili ve čtvrtek
26. 11. 2015 projektovým dnem “Peklo aneb žerty s čerty“. Dokázali jsme si, že se čertů
nebojíme, naopak si na ně rádi zahrajeme, vyrobíme je, při tom se pobavíme a zaskotačíme si.
Křest kalendáře Ve vlnách 2016
Křest kalendáře „Ve vlnách 2016 aneb topíme se pro Ratolest“ se konal v pondělí 9. 11. 2015 v
kavárně Dejvického divadla za účasti topících se, manželů Řehákových a celého realizačního
týmu, pozvaných hostů a pracovníků školy. Po úvodním proslovu ředitele školy Milana Černého
slavnostní část večera zahájil dvěma houslovými skladbami profesor Pěruška se synem Janem. S
tím, jak vůbec taková myšlenka vznikla, seznámili přítomné manželé Řehákovi „Vlastníme
společnost zabývající se prodejem potápěčského vybavení, pořádáním kurzů potápění a
podvodním fotografováním. Oslovili jsme známé osobnosti ze světa divadla, umění, módy,
sportu či médií se záměrem pořízení jejich fotek pod vodní hladinou se společným úmyslem, a
to podpořit znevýhodněné děti. A tak jsme se všichni společně vrhli pod vodní hladinu…“.
Na moři i pod mořem
„NA moři i POD mořem“, v tomto duchu se nesl celý projektový den v úterý 20. října 2015 ve
škole ve Stodůlkách. Tělocvična se proměnila v loď Bounty, v moře se všemi mořskými živočichy
a samozřejmě, že nechyběli námořníci a piráti.
Drakiáda
V úterý 13. října 2015 létali na Vypichu strašničtí draci. Jelikož jsme spolu s kamarády ze
stacionáře a s dobrovolníky z firmy SAP byli poměrně velká skupina, museli jsme se rozdělit a
každý jel, jak uměl a mohl - někdo tramvají, někdo metrem, někdo dalším metrem…
Den Země v Domě UM
Jako každoročně se strašnická škola zúčastnila 22. 4. 2016 výstavy a oslavy Dne Země v Domě
UM. Letos výstava nesla téma V oblacích.
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Oslava narozenin v McDonald’s
„V pondělí 18. dubna 2016 jdeme do McDonald´s, Týna má narozeniny“, znělo celou školou. Za
přispění maminek, které vždy oslavu svolají, dopraví žáky až na místo a zajistí pohoštění, se
z takové jedné první oslavy stala tradice třídy B.
Návštěva rumunských kolegů
V pátek 8. dubna 2016 přišli k nám na návštěvu rumunští učitelé ze školy Saint Nicholas
v Bukurešti. Přišli v doprovodu Mgr. Lucie Laudové ze Speciálně pedagogického centra pro děti
s vadami řeči.
Na návštěvě v Tloskově
Ve čtvrtek 7. dubna 2016 se třída G vypravila na návštěvu do Centra sociálních služeb v
Tloskově.
Poznáváme svět aneb cesta kolem světa
V úterý 15. března 2016 žáci ze Stodůlek absolvovali „Cestu kolem světa“ za pouhé čtyři
hodiny. Poznávali a vnímali všemi smysly svět kolem sebe, podle rozcestníku v tělocvičně získali
povědomí o všech světadílech s jejich specifickými znaky, seznámili se s jednotlivými státy a
jejich obyvateli, mapou, kde žijí zvířata a jak se cestuje v Londýně.
Výlet do Lysé nad Labem
Ve čtvrtek 3. března 2016 jsme se ve škole ve Strašnicích sešli o něco dřív než obvykle. Proč?
Aby nám neujel vlak! Rozhodli jsme se totiž udělat si se začínajícím jarem výlet. Za cíl jsme si
vybrali Lysou nad Labem.
Návštěva žáků 1. A ze ZŠ Kuncova
Ve čtvrtek 25. února 2016 jsme přivítali žáky 1. A z nedaleké Základní školy Kuncova
za doprovodu paní učitelky Hany Gallerové. Připravili jsme si pro ně bohatý program a oni nám
to oplatili zájmem o vše dění, bezprostředností, radostí, úsměvem a vzorným vystupováním.
Vítejte, žáci německé školy!
V pondělí 20. června 2016 nás navštívili žáci německé školy „Školy česko-německého setkávání“
z Jinonic v doprovodu paní učitelky Tanji Kaminski. Žáci v rámci projektového týdne nazvaného
„Inkluze“ chtěli poznat život, strasti i radosti, způsob vzdělávání i samotné děti s postižením.
Oslovili nás, jejich nabídku jsme přijali, a tak jsme započali naši budoucí spolupráci.
Canis maturita 2016
Věřte, či nevěřte, v květnu proběhla ve stodůlecké škole v historii první canis maturita.
Maturitní zkoušku složilo sedm žáků, kteří byli zkoušeni ze znalostí ze života psů v teoretické i
praktické části. V maturitní komisi zasedla canisterapeutka Zuzana Padevětová s jejími
svěřenkyněmi Kessi a Fíbí.
Kluci v akci aneb vaří třída C
Čtvrteční den 16. 6. 2016 byl něčím výjimečným. Běžně se nám nestává, že bychom naši třídu
proměnili v kuchyňku a společnými silami utvořili něco dobrého do bříška. Praktikantka Bára si
pro nás připravila pečení čokoládového cheesecaku.
Hurá na zahradu aneb Člověče, nezlob se!
Zpřístupnění nové zrekonstruované zahrady jsme využili v pátek 3. 6. 2016 k oslavě Dne dětí a
vyzvali klienty stacionáře k turnaji v „Člověče, nezlob se“, jehož hrací pole je přímo nakresleno
na nové společné ploše.
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Dobrovolníci ze Siemensu s námi na exkurzi a na výletech
Pátek třináctého je pro někoho podle pověr smolný den, ale pro žáky stodůlecké školy byl pátek
13. května 2016 příjemný a nevšední den plný zážitků. Dobrovolníci z firmy Siemens v rámci
dobrovolnického dne vypomohli v jednotlivých třídách a doprovodili žáky na výletech a na
exkurzi do veterinární kliniky.
Den vody aneb prší krásně...
V úterý 10. května jsme si společně v rámci projektového dne „Den vody“ dali za úkol hravou
formou připomenout si význam, formy a využití vody. Hrátky s vodou, ledem, malování vody,
deštníků, lodiček, zpívání o vodě a dešti jsme si všichni náramně užili.

Napsali o nás
Topit se pro dobrou věc
V časopise STOP, Zpravodaji městské části Praha 13, v lednovém čísle 2016 vyšel článek o
vzniku, realizaci, křtu a podpoře kalendáře Ve vlnách 2016 aneb topíme se pro Ratolest.

12. Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních prázdnin
Prázdniny jsme využili k malování místností, opravám, strategickému plánování.

IV.
Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol
1.

Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

V tomto roce neproběhla kontrola ČŠI.
2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol
Odpovědná auditorka Ing. Eva Neužilová, číslo oprávnění auditora č. 1338 provedla nezávislý
audit účetní závěrky školy za kalendářní rok 2015. Výsledné znění je, že „účetní uzávěrka ve
všech významných ohledech a podstatných bodech, věrně a poctivě zobrazuje aktiva, pasiva
a finanční situaci MŠ a ZŠ speciální Diakonie ČCE Praha 5 – Stodůlky k 31. 12. 2015 a výsledek
jejího hospodaření za rok 2015, v souladu s účetními předpisy, platnými v České republice“.
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V.
Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Stav HIM a NHIM v zůstatkové ceně
Materiál na skladě
Peníze na bankovních účtech
Peníze v pokladnách
Pohledávky
Závazky
Vlastní jmění
Fondy, nerozdělený zisk
Hospodářský výsledek – zisk

1,393.453
0
864.613
108.319
392.008
104.714
1,184.270
1,438.072
31.337

Náklady
Spotřeba energií (elektřina, plyn)
Vodné, stočné
Mzdové náklady
OON
Pojistné sociální a zdravotní
Náhrady za nemoc
Spotřeba materiálu
Drobný dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný
Opravy a údržba
Výkony spojů
Služby
Odpisy
Ostatní náklady (pojistné, cestovné)
Náklady celkem

266.316
44.425
5,656.379
37.879
1,816.391
29.003
600.682
191.772
107.669
24.647
679.162
213.324
104.473
9,772.122

Výnosy
Úhrady uživatelů
Dotace MŠMT
Dotace MHMP
Dotace obcí a městských částí
Dary, nadace
Dotace EU projekt OPPA
Ostatní výnosy (úroky, zúčtování fondů)
Výnosy celkem

1,439.047
7,600.193
58.000
128.000
79.777
224.274
274.168
9,803.459
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Školu v roce 2015 podpořili
Rádi bychom poděkovali všem, kteří nás v roce 2015 podporovali a pomáhali nám vlastními
silami i finančně k rozvoji školy. Největší část darů jsme využili na nákup zvedacího a
transportního systému do třídy C a družiny.
Finanční dary
Auto Styl s.r.o.
Konto Bariéry
Nadační fond Avast
Diakonie ČCE
KPMG
Emanuel Lopez
PRO.MED.CS. Praha a.s.
CASA BONA a.s.
Theodore Olivier
Theodore Olivier
Eva Neužilová
Jiří Kříž
Tomáš Baťa
Miroslava Kovářová
D.U.K. H+C
Šárka Jarošová
Ivan Poláček
Atelier Culinari
Hana Honigsfeldová
Škofin
Dárce
Kamil Pinkava
Martina Anton
Nadace z Příbrami
MUDr. Lenka Misiaczková
CK Laterna
Milan Jirásek
Tomáš Bakoš
Celkem
Věcné dary
MATFILM, s.r.o.
Lidl
Billa
Alseko
Celkem

55 700,00 Kč
50 000,00 Kč
44 000,00 Kč
20 000,00 Kč
18 432,00 Kč
18 100,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
6 250,00 Kč
3 740,00 Kč
6 000,00 Kč
6 000,00 Kč
5 600,00 Kč
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
4 000,00 Kč
3 500,00 Kč
3 333,00 Kč
3 000,00 Kč
3 000,00 Kč
2 250,00 Kč
1 650,00 Kč
1 000,00 Kč
1 000,00 Kč
250,00 Kč
250,00 Kč
297 055,00 Kč

29 802,00 Kč
3 425,00 Kč
2 000,00 Kč
1 100,00 Kč
34 327,00 Kč
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Finanční příspěvky obcí
Magistrát hlavního města Praha
Městská část Praha 17
Městská část Praha 8
obec Zbuzany
obec Hostivice
obec Všenory
Městská část Praha 4
Městská část Dubeč
Kostelní Hlavno
Kostelec u Křížku
Městská část Újezd nad Lesy Dubeč
Celkem

58 000,00 Kč
20 000,00 Kč
20 000,00 Kč
20 000,00 Kč
15 000,00 Kč
15 000,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
5 000,00 Kč
10 000,00 Kč
3 000,00 Kč
186 000,00 Kč

14

