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Motto: "Správně vidíme jen srdcem. 

Co je podstatné, je očím neviditelné"  

Antoine de Saint Exupéry 

Podporují nás 
 

Spolu — škola pro všechny 
 

Ţáci se ve škole vzdělávají dle Školního vzdělá-

vacího programu pro vzdělávání ţáků s mentál-

ním postiţením a souběţným postiţením více 

vadami „Spolu—škola pro všechny“.  

Vyučování probíhá v pět i  tř ídách                       

od  8:00 do 13:00 hodin.  Ze zdravotních důvo-

dů můţe být docházka individuálně upravena.   

Ráno od 7:00 a v odpoledních hodinách                        

od 13:00 do 16:00 nabízíme druţinu.               

V kaţdé třídě je maximálně šest ţáků. Ţáci jsou 

do tříd zařazováni na základě jejich  specific-

kých potřeb. V kaţdé třídě zajištuje vzdělávání 

třídní učitel — speciální pedagog a asistent pe-

dagoga. 

Škola nabízí vzdělávání v programu pro děti a 

ţáky v mateřské škole speciální, přípravném 

stupni, základní škole speciální a kurzu k dopl-

nění základů vzdělání. 

Škola nabízí celodenní stravování s moţností 

diet. Rodiče mohou pro své děti vyuţít odlehčo-

vací sluţbu v partnerském Středisku Diakonie-

Praha, které sídlí ve stejné budově. 

Kontakt 
Mateřská škola a základní škola speciální  

Diakonie ČCE Praha 5 

Vlachova 1502 

155 00 Praha 5 
 

Odloučené pracoviště Praha 10 

Saratovská 159 

110 00 Praha 10 — Strašnice  

 

ředitel: Mgr. Milan Černý 

tel: 737 258 416 

e-mail: cerny.skolapraha@diakonie.cz 

 

zástupkyně Praha 5:  Mgr. Věra Růžičková 

tel: 604 223 806 

e-mail: ruzickova.skolapraha@diakonie.cz 

 

 

e-mail: info.skolapraha@diakonie.cz 

www.skolapraha.diakonie.cz 

bank. spojení: 134823379/0800 

Mateřská škola  

a základní škola speciální 

Diakonie ČCE Praha 5 

http://www.diakoniep13.cz/Odlehcovaci-sluzba/
http://www.diakoniep13.cz/Odlehcovaci-sluzba/
http://www.diakoniep13.cz/
http://www.diakoniep13.cz/


Masáže 
Pravidelně probíhají  v naší škole masáţe ţáků.                 

V rámci výuky zde vykonávají svou odbornou 

praxi studenti  2. a 3. ročníku čtyřletého maturit-

ního studia oboru „rekondiční a sportovní masér“ 

Střední odborné školy Aloyse Klara. 

 

 

 

 

 

Snoezelen 
Hlavním cílem této aktivity je zprostředkovat 

ţákům dostatek podnětů a záţitků prostřednic-

tvím vhodných smyslových nabídek. Zaměřuje-

me se především na rozvoj smyslového vnímá-

ní, na práci s jemnou motorikou, aktivizaci, zvý-

šení pozornosti a soustředění, rozvoj komunika-

ce.   

Fyzioterapie 
Fyzioterapeuti s ţáky  individuálně rehabilitují.   

Podle jejich potřeb vybírají metody a techniky.        

K dispozici mají vodní postel, rehabilitační místnost 

s posuvným stolem  a tělocvičnu vybavenou reha-

bilitačními míči, válci, kuličkovým bazénem a pod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Canisterapie 
Ve škole nás navštěvuje jednou týdně fenka Gol-

den Retrievra Kessi. Ţáci si mohou                         

na  Kessinku lehnout, hladit ji, mazlit se s ní, ne-

chat se olíznout, vnímat její dech a teplo, čímţ do-

chází k prohřívání a postupnému uvolňování jejich 

svalů. 

 

Kdo jsme 
Jiţ od svého vzniku v roce 1995 jsme  se zaměřili na 

vzdělání a výchovu dětí a ţáků s těţkým kombino-

vaným postiţením. Povinnou školní docházku  u nás 

plní ţáci se střední, těţkou  aţ hlubokou mentální 

retardací  v kombinaci s tělesným postiţením, autis-

mem i více vadami.  

 

 

 

 

 

 

Poskytujeme 
Kromě výchovy a vzdělávání nabízíme řadu dalších 

aktivit, např. individuální fyzioterapii, canisterapii,  

masáţe, perličkovou koupel, relaxaci ve snoezele-

nu a kaţdoroční  rehabilitační pobyt ve škole v příro-

dě apod. 

 

 

http://www.spsaklara.cz/
http://skola-stodulky.diakonie.cz/aktuality-a-clanky/rozhovory/
http://skola-stodulky.diakonie.cz/skola/nase-aktivity/

