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Vážení rodiče, přátelé, kolegové, 
 
školní rok 2016/2017 vnímám jako rok stability. Po několika letech budování, renovací bylo hlavním 
cílem udržet kvalitu výchovné a vzdělávací práce. Byl to školní rok, kdy jsme začínali s historicky 
nejvyšším počtem žáků.  Ke splněním těchto cílů jsme si stanovili dílčí kroky, tj. nastavení společného 
systému sdílení dat, revizi provozu školky a družiny, zavedení supervize. Vše se nám podařilo, ale 
největší radost mám ze společných akcí pro žáky. Na jaře a v létě jsme dovybavili učebny na Praze 10 
interaktivními tabulemi. Těším se na jejich plné uplatnění v práci s žáky. Po roční pauze jsme opět 
uspořádali Charitativní bazárek a z mého pohledu se jednalo o nejlepší ročník. Zapojili se všichni 
pracovníci školy a přišlo neskutečné množství přátel, známých a našich příznivců. V tomto roce jsme 
zavedli novou evidenci žáků „Škola OnLine“, která se osvědčila. Další novinkou byla tvorba nových 
webových stránek. Ty nové jsou plné fotek a opírají se především o obrazové sdělení. Byli jsme mezi 
prvními pěti organizacemi Diakonie ČCE, které tyto stránky otevřeli. Další výraznou změnou bylo 
jmenování nové zástupkyně pro Prahu 10, po odchodu stávající zástupkyně. Myslím si, že jsme při 
volbě měli šťastnou ruku. Co si přát do dalších let? Především nezastavit se na cestě při hledání 
nových způsobů péče a vzdělávání našich žáků, udržet si radost z práce. 
 
 
 

 
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.skolapraha@diakonie.cz 
734 261 340, 737 258 416 

 
Webové stránky právnické osoby  
www.skolapraha.diakonie.cz 

info.skolapraha@diakonie.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 3392/8, 100  00 Praha 10 – Strašnice (vlastník objektu: MHMP) 

 
Rada školské právnické osoby 
Rada ŠPO je orgánem zastupujícím zájmy zřizovatele. 
 
Členové:    Mgr. Jan Soběslavský  
                    Ing. Miloslav Běťák 
                    Mgr. Kamila Viktorová 

 
Školská rada 
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. Doplňující volby 
do školské rady proběhly dne 19. 6. 2017, kdy místo paní Hájkové byla zvolena paní Kateřina 

Šírová. 

mailto:svarcova.zuzana@diakoniep13.cz
http://www.skolapraha.diakonie.cz/
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Členové:  
 
z řad zákonných zástupců žáků: 

 
  

Zuzana Padevětová           
Alena Ticháčková 

Praha 5                                    
Praha 10 

 
z řad pedagogických pracovníků: 
  

Hana Hönigsfeldová 
Kateřina Šírová 

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. V tomto školním roce jsme 
financovali opravu střechy nad školní jídelnou a další drobné úpravy.  
 

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. Na Praze 10 došlo k vymalování učebny F a G, jejich novému vybavení a 
zakoupení interaktivních tabulí. Zároveň o prázdninách se nově vybavila učebna H. 

 
II. 

Popis personálního zabezpečení školy 

 
Ve školním roce 2016/2017 zajišťovalo výchovnou a vzdělávací činnost v sedmi třídách celkem 
sedm učitelů ZŠ, jedna učitelka MŠ a deset asistentů pedagoga. Dva vychovatelé společně 
s asistenty pedagoga zajišťovali chod družiny. V průběhu roku se osvědčila nová koncepce 
družiny i změna provozních podmínek mateřské školy. 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 
ředitele 

fyzické osoby 
celkem 

Učitelé ZŠ a MŠ 
fyzické osoby 

celkem 

Asistenti 
pedagoga 

osoby celkem 

Vychovatelé Pedagogičtí 
pracovníci 

fyzické osoby 
celkem 

MŠ a ZŠ speciální 3 6 10 2 21 
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Nepedagogičtí pracovníci školy  

fyzické osoby 
celkem 

přepočtení na plně 
zaměstnané 

5 2,8 

 
Kvalifikovanost pedagogických pracovníků  

škola počet pedagogických pracovníků 
celkem % z celkového počtu 
pedagogických pracovníků 

MŠ a ZŠ speciální 
  kvalifikovaných 20 95% 

  nekvalifikovaných 1 5% 

 

 
Další vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků 

V tomto roce jsme veškeré vzdělávací aktivity hradili z rozpočtu školy. Vzdělávání bylo 
zaměřeno několik klíčových kompetencí pedagogických pracovníků (především alternativní 
komunikace s žáky s PAS a rozvoj práce na interaktivních tabulích). Dvě pedagogické  pracovnice 
dokončily specializační vzdělávání nezbytné pro výkon profese. Nově jsme zavedli do procesů 
školy případovou supervizi v týmu.  
 
Zaměstnanci školy se zúčastnili vzdělávání v rozsahu 331 hodin (339 2015).  
 

Název vzdělávací akce Časová dotace Počet účastníků 

Práce s interaktivní tabulí 3 11 

Muzikoterapie 4  1 

Syndrom vyhoření a jeho prevence v sociálních službách 12  1 

Dotyk jako forma empatie a komunikace 8  1 

Školení nových diakonických webů 6  1 

Školení v práci na interaktivní tabuli 3  1 

Manažerská akademie 72  1 

Nové trendy v moderním vaření 8  2 

Nové trendy v moderním vaření 8  1 

Základy alternativní a augmentativní komunikace 8  2 

Alternativní a podpůrné metody komunikace u dětí s PAS 8  1 

Nácvik sebeobsluhy a praktických dovedností u dětí s PAS 9  1 

Využití melodických nástrojů v hudebně-pohybových činnostech 16 2 

MAP - spolupráce s rodinou 4  1 

Využití alternativní a augmentativní komunikace 8  1 

Muzikoterapie 4  1 

Volný čas a rozvoj hry u dětí s PAS 8  1 

Supervize 20  1 

Supervize 20  1 

The Hogan Development Survey (HDS) 8  1 

Využití melodických nástrojů v hudebně-pohybových činnostech 16 2 
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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 
 
Letošní školu v přírodě žáci stodůlecké školy, absolvovali již potřetí ve Střelských Hošticích v 
termínu od soboty 27. 5. 2017 do pátku 2. 6. 2017. Počasí nám přálo a o krásné zážitky nebyla 
nouze. Žáci byli rozděleni do pěti skupin. Součástí programu byla pravidelná rehabilitace 
financovaná z projektu MHMP. 
 

 

http://www.skolapraha.diakonie.cz/res/archive/010/001158_05_011014.jpg?seek=1496774635
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Žáci strašnické školy zase po roce vyrazili na školu v přírodě do Bělče nad Orlicí, letos v termínu 
5. – 9. června 2017. Prožili pěkných pět dnů, převážně plných sluníčka, výletů a soutěží. Celý 
pobyt věnovali tématu Safari, proto také jednou navštívili a náramně si užili afrických zvířat. 
 

 
 

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, logopedie 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 
Ve dnech 27. - 29. 3. 2017 učitelka MŠ Libuše Loudová navštívila společně s pedagogy speciální 
školy Diakonie ČCE z Prahy 4 jejich partnerskou školu v Hilpoltsteinu - Auhofu. Smyslem cesty 
bylo seznámení se s místním školským systémem. Přivezli si spoustu nových poznatků a 
inspiraci pro další práci. 
 

10. Spolupráce právnické osoby s partnery 

Školu významně podpořili Auto Styl, a.s., Atelier Culinari s.r.o., MHMP a soukromí dárci. 
 
Škola poskytla v rámci spolupráce stáže a praxe čtyřem studentům z Vyšší odborné školy 
sociálně-právní Jasmínová, dvěma studentkám Střední zdravotní školy v Berouně, studentce 
SOŠ Drtinova, VOŠSP Evangelická akademie, studentce speciální pedagogiky Univerzity 
Palackého v Olomouci, Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích, Pedagogické fakulty UK a VŠ Palestra.  
 
 

11. Další aktivity, prezentace 
 

V dalších aktivitách uvádíme některé z aktivit či prezentací školy. Ostatní lze nalézt na webových 
stránkách školy www.skolapraha.diakonie.cz. 
 
 

http://www.skolapraha.diakonie.cz/res/archive/011/001252_05_012052.jpg?seek=1497383187
http://www.skolapraha.diakonie.cz/
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I kočky léčí 

Ve čtvrtek 22. září 2016 ve stodůlecké škole proběhla felinoterapie – léčba kočkou. Žáci měli 
příležitost si pohrát kocoury Maxem a Monti, prohlédnou si je, pohladit, učesat a dovědět se, co 
mají rádi. 
 

 
 

Dar od dejvického sboru 

První adventní neděli 27. 11. 2016 jsme byli pozváni naším partnerským Farním sborem 
Českobratrské církve evangelické v Praze - Dejvicích na slavnostní převzetí peněžního daru, 
který vybrali žáci nedělní školy. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skolapraha.diakonie.cz/res/archive/001/000139_05_001233.jpg?seek=1476733178
https://dejvice.evangnet.cz/
https://dejvice.evangnet.cz/
http://www.skolapraha.diakonie.cz/res/archive/004/000538_05_004873.jpg?seek=1480285000
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Dostaveníčko I. 

Na přání rodičů a za přispění učitelů se 16. listopadu 2016 uskutečnilo historicky první 
"DOSTAVENÍČKO". Bylo to setkání rodičů a učitelů u dobrého jídla a pití v restauraci Mlejn, při 
příjemné atmosféře nad tématy, která nás zajímají. 
 

 
 
Rekonstrukce třídy F 

O jarních prázdninách proběhla ve Strašnicích rekonstrukce třídy F z důvodu instalace nové 
interaktivní tabule. Proměna potěšila jak žáky s rodiči, tak i učitele. Třída se rázem prozářila 
žlutou barvou a nyní je také prostornější, veselejší a žáci se mohou těšit z nových vymožeností, 
které jim usnadní proces učení. 
 

 
 
Helú, helú a cirkus už je tu!!!! 

Do stodůlecké školy již po čtvrté zavítal cirkus Bombastico v čele s principálem Bombi, jeho 
ženu Barbsine a dětmi Babo a Baru. Ve středu 22. 3. a ve čtvrtek 23. 3. 2017 pro nás a klienty 
stacionáře připravili vystoupení. Šapitó si opět postavili v tělocvičně. Stěny i strop byly 
pokryty díly stanu, v rozích stály reflektory, aparatura, všude byly položeny pomůcky, náčiní, 
rekvizity a hlavně sezení pro diváky. Na vystoupení jsme se všichni moc těšili. Věděli jsme totiž, 
co nás čeká a noví žáci i učitelé byli mile překvapeni. Na začátek jsme jako tradičně zazpívali 
společnou píseň "Helů, helů, cirkus už je tu...", zatřepetali jsme prsty, zabrnkali na rty a 

http://www.skolapraha.diakonie.cz/res/archive/004/000574_05_005223.jpg?seek=1480859830
http://www.skolapraha.diakonie.cz/res/archive/006/000724_05_006633.jpg?seek=1487787248
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představení začalo. Cirkusáci žonglovali s kruhy, šátky, točili talíři na tyči, házeli míčky, tančili se 
stuhou, hráli na různé hudební nástroje, bubnovali a zpívali.  
 

 
 

Máme rádi Česko 

V rámci projektového dne „Máme rádi Česko“ v úterý 4. 4. 2017 měli možnost žáci školy ve 
Stodůlkách poznat naši vlast z různých úhlů pohledu – seznámili se s městy, památkami, 
přírodou, významnými postavami a osobnostmi, výrobky, které Česko proslavily, typickým 
českým jídlem. V tělocvičně všechny přivítal učitel národů Jan Ámos Komenský slovy jemu 
vlastními „Škola hrou“ a hračkami a obrázkovou knihou v ruce. Však se všem moc líbil, děti si ho 
prohlížely a nejvíce se jim líbily jeho fousy, za které ho se zájmem a zvědavostí tahaly.  
 

 
 

Den Země ve Strašnicích 2017 

Již tradičně jsme se zúčastnili 21. dubna 2017 výstavy a oslavy Dne Země v Domě UM. Letošní 
téma výstavy bylo Barvy Afriky, na kterou jsme tradičně přispěli i svými výtvory. Oslava tradičně 
začala kulturním vystoupením, a protože jsme se ocitli v Africe, nesla se v rytmu bubnů. Poté 
následovalo ocenění a poděkování všem autorům výtvarných děl a dopoledne plné africké 
zábavy. Odměnou nám byly korálky, z kterých jsme si udělali „pravý“ africký náramek. 
 

 

 

 

http://www.skolapraha.diakonie.cz/res/archive/006/000791_05_007263.jpg?seek=1490306478
http://www.skolapraha.diakonie.cz/res/archive/006/000819_05_007523.jpg?seek=1491510597
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Čarodějnice ve Strašnicích 2017 

Tak nás zase po roce 25. dubna 2017 navštívila čarodějnice. Pomohli jsme jí nalézt jejího 
kocoura, který se jí zatoulal i s našimi buřtíky. Pak jsme ji připomněli její příběh pomocí obrázků 
a klíčových slov. Následovalo posilnění z grilu – výborné buřtíky, klobásky a hermelíny. Po 
načerpání energie jsme absolvovali ještě drobné disciplíny. 
 

 
 

Projektový den "Hawai" 

Již pátý projektový den v tomto školním roce nazvaný „Hawai“ se uskutečnil ve čtvrtek 11. 
května 2017. S blížícími se prázdninami a nadcházejícím létem se škola proměnila 
v prosluněnou pohádkovou pláž plnou nádherných domorodých tanečnic s barevnými 
sukénkami, pestrými věnci kolem krku, květinovými doplňky ve vlasech, vlnícími se boky 
v rytmu hudby a ovocnými koktejly v rukou všech zúčastněných. Průvodkyněmi exotického 
ostrova se staly Verča, Líba a Věrka. Po přivítání jsme si zazpívali hawaiskou píseň za doprovodu 
hry na ukulele v podání Věrky. 

 

 
 

Charitativní bazárek byl úspěšný 

V sobotu 20. května 2017 proběhl na školní zahradě v pořadí již pátý "Charitativní bazárek se 
zahradní slavností". Utržilo se na něm úžasných 61 416,- Kč.  
Stejně jako v předešlých ročnících bylo cílem, aby lidé přišli, nakoupili to, co doma ještě nemají. 
To se do posledního detailu vyplnilo. Přišlo mnoho návštěvníků z řad rodičů, známých, 

http://www.skolapraha.diakonie.cz/res/archive/008/000989_05_009188.jpg?seek=1495136675
http://www.skolapraha.diakonie.cz/res/archive/007/000933_05_008623.jpg?seek=1494524957
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kamarádů, přátel školy, sponzorů, ale i lidí, kteří šli okolo a byli zvědaví, co se to na zahradě 
školy odehrává. Nejenže všichni nakoupili, ale poslechli si příjemnou hudbu, zpěv, občerstvili se, 
poseděli s přáteli a děti se zabavily bohatým doprovodným programem. 
Slavnost zahájil vtipný moderátor Pepa Trnka, který seznámil přítomné diváky s bohatým 
programem, poděkoval všem sponzorům, dárcům, dobrovolníkům a přivítal na pódiu ředitele 
školy Milana Černého, který svým úvodním slovem všem poděkoval a připomněl úspěchy školy 
a plány na další období. Ředitele školy vystřídal vzácný host, místostarosta Městské části Prahy 
13, pan Petr Zeman. Vyzdvihl smysluplnost akce, to, že poskytovat péči a vzdělávání dětem 
s postižením je záslužná a vysoce ceněná práce. Dalším hostem u mikrofonu byl pan farář 
Farního sboru ČCE v Praze Dejvicích pan Pavel Ruml. 
Kulturní program byl zahájen vystoupením Pedagogického pěveckého sboru školy třemi 
písněmi za doprovodu kytary a ukulele. Pro velký úspěch a potlesk je čekal ještě přídavek. Pak je 
vystřídal Dětský pěvecký sbor ZUŠ Stodůlky pod vedením Dragany Novaković - Vitas. Po 
pěveckém sboru nastoupilo kytarové duo dvou malých kytaristek, akordeonový soubor a bicí, 
vystoupení ZUŠ zakončil smyčcový orchestr. Všichni sklidili velký potlesk. 
Společně s hlavním programem v areálu celé zahrady probíhal doprovodný program zaměřený 
hlavně na děti. Byly pro ně připraveny Výtvarné dílničky. Milovníci psů mohli zhlédnout ukázky 
canisterapie v podání paní Padevětové a fenky Fíbi, která se nechala hladit, vodit, zkrášlit 
ozdobami, česat.  
Zájemci o dění ve škole se mohli pohodlně usadit a zhlédnou video ze života školy nazvané 
"Škola hrou aneb mozaika školních dní“. 
Hlavní program pokračoval pohádkou pro děti nazvanou Sieřino tajemství v podání 
komediantského dua „Pro srandu králíků“.  Děti se nechaly strhnout kouzelnou atmosférou 
pohádky tak, že napovídaly, radily a vlastně spolutvořily celý děj. Následovalo vystoupení 
skupiny Pamflet a celý program zakončila rocková kapela Kráva. 
Během celého odpoledne návštěvníci nakupovali oblečení, boty, kabelky, sklo, porcelán, knihy, 
hračky a ptákoviny. Naši prodavači a prodavačky byli vstřícní a sjednávali výhodné ceny, takže 
každý si mohl odnést domů plné igelitky pokladů. 
Ti, kteří byli již unaveni, se mohli zdarma občerstvit u bohatě prostřených stolů zákusky, 
chlebíčky, jednohubkami, koláčky, ovocem a zakoupit slané dezerty z Atelieru Culinari 
Vladislava Stupariče. Kdo neochutnal, tak zaváhal. Jedli jste například řezy s pěnou z uzené 
makrely s koprovým želé, řezy s paštikovou pěnou a rybízovým želé, houbový závin se 
špenátem, šunkovou terinku? Ne? Stálo to za to. Milovníci grilované krkovice, kterou nám 
věnoval pan Václav Zlatník, nebo kuřecích prsou, či klobásy ze zámecké  výrobny uzenin pana 
Nováka a firmy Perama si přišli na své. A to vše jste mohli zapít pivem, vínem, limonádou, 
kávou či čajem. 
 

 

http://www.skolapraha.diakonie.cz/res/archive/009/001055_05_009903.jpg?seek=1495486962
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Strašnická škola v ZOO  

V pondělí 22. května 2017 se žáci strašnické školy vydali na celodenní prosluněný výlet. Čekala 
je cesta do pražské zoologické zahrady. Na tvářích bylo vidět natěšení i nadšení, ale časem se 
objevila i únava. Všudy přítomná zvířátka se líbila úplně každému. Po náročné procházce 
vyhládlo a přišel čas na vydatný oběd, který si dali pod palmovým slunečníkem, jakoby byli 
někde v zámoří. A hned to chutnalo jinak!  
 

 
 

Třída E v ZOO 

Na měsíc květen si třída E naplánovala výlet do ZOO. Dne 22. května 2017 přišel jejich veliký 
den. Dvěma auty vyrazili „směr ZOO“. Cesta byla dlouhá, ale zábavná. Cestování májí totiž moc 
rádi. Na návštěvu ZOO se pilně připravovali. Pomocí plastových zvířátek a fotografií zvířat si o 
ZOO povídali a se zvířaty se seznamovali. Také se učili jejich řeč, aby si s nimi případně mohli 
popovídat. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.skolapraha.diakonie.cz/res/archive/009/001070_05_010057.jpg?seek=1495725200
http://www.skolapraha.diakonie.cz/res/archive/011/001268_05_012217.jpg?seek=1497781616
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Zahradní slavnost ve Strašnicích 

29. června 2017 

S posledním školním měsícem se sešli žáci školy, rodiče, klienti Střediska Diakonie ČCE Praha a 
přátelé školy na tradiční letní zahradní slavnosti ve Strašnicích, která se konala pod sloganem 
"Letní slunce se již směje, paprsky nás hřejí, na zahradě slavnost spěje k radostnému 
dovádění." K dokonalosti přispěla příjemná hudba, o kterou se postaralo hudební trio "Je nám 
vedro". Jedním slovem, nádhera.  
 

 
 

 

Napsali o nás 
 
V časopise STOP, Zpravodaji městské části Praha 13,  v únorovém čísle 2017 vyšel článek s 
informací o zápisu žáků a dětí do naší školy. 
 
V časopise ŠKOLSTVÍ č. 7,  15. února  2017 vyšel článek o canisterapii v naší škole.  
 
V časopise Týdeník ŠKOLSTVÍ č. 15 - 16,  19. dubna  2017 vyšel článek o cirkusu Bombastico v 
naší škole "Cirkus Bombastico přinesl radost až do školy". 
 
V časopisu INSTINKT číslo 20/XVI 11. května 2017 na straně 24 vyšel článek o zooterapi, jehož 
autorka Michaela Jindruchová navštívila i naši školu a vyzpovídala canisterapeutku paní Zuzanu 
Padevětovou a zástupkyni ředitele Věru Růžičkovou. 
 
Na webových stránkách Prahy 16 a v květnovém vydání Novin Praha 16, měsíčníku správního 
obvodu Praha 16, vyšel článek o naší žákyni Kristýně Kačabové. Článek sloužil i jako pozvánka na 
Memoriál Aleše Hřebeského, z jehož sbírky je Kristýnka již několikátým rokem podporována. 
 
V časopise Týdeník ŠKOLSTVÍ č. 23.,  7. června 2017 vyšel článek o charitativním bazárku se 
zahradní slavností "Charitativní bazárek ve Stodůlkách" 
 

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

http://www.skolapraha.diakonie.cz/res/archive/011/001295_05_012492.jpg?seek=1498756837
https://www.ahmemorial.cz/
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IV. 
Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 

 
 

1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
 

V týdnu 6.3 – 10. 3. 2017 proběhla ve škole inspekční činnosti provedená pracovníky 
České školní inspekce, aby zkontrolovali naši pedagogickou práci, ostatní činnosti a 
podmínky pro vzdělávání. Po týdnu důkladných kontrol pedagogické dokumentace, 
ekonomických výkazů, náslechů ve třídách, pohovorů odcházeli velice spokojeni, 
nenalezli žádné nedostatky, naopak jsme byli velmi pochváleni. V následujícím textu 
naleznete průřez Inspekční zprávou. 
 
Uvádíme výstupní hodnocení. Protokol a zpráva jsou uvedeny na webových 
stránkách školy. 
 
Hodnocení podmínek vzdělávání 
Ředitel školy uplatňuje promyšlený systém řízení založený na úzké komunikaci všech 
zaměstnanců, demokratických postupech a vzájemné důvěře. Má jasně 
formulovanou reálnou koncepci a strategii rozvoje. 
Stanovené cíle se škole daří průběžně naplňovat. Důraz je kladen na sestavování 
třídních kolektivů jako optimální sociální skupiny, ve které se žáci pozitivně ovlivňují, 
vzájemně spolupracují a komunikují. Všichni třídní učitelé mají stanovenou oblast, 
které se více věnují a jsou zodpovědní za její implementaci ve škole. 
Uspořádání chodu školy je účelné, vychází z její velikosti a rodinného prostředí. 
Učitelé pracují týmově, což umožňuje vzájemné předávání zkušeností i lepší adaptaci 
nově nastupujících pedagogů. Tyto skutečnosti se příznivě projevily ve sledovaném 
průběhu vzdělávání. 
 
Škola má příznivé materiálně technické podmínky. Od poslední inspekční činnosti 
byly kompletně zrekonstruovány všechny učebny, byly vybudovány dvě místnosti 
určené k individuální práci, pořízen zvedací a transportní systém a dovybavena 
kuchyň. Všechny třídy jsou nyní zařízeny moderním nábytkem, kompenzačními, 
rehabilitačními i didaktickými pomůckami pro práci s dětmi a žáky. Pro relaxaci dětí a 
žáků jsou vyčleněny odpočinkové a relaxační kouty s lůžky. V každé třídě je počítač s 
připojením na internet a novým programovým vybavením. Byly zakoupeny i speciální 
židle pro žáky, pořízen bazén s míčky, do místnosti pro individuální fyzioterapii byla 
zakoupena vodní postel. Novým nábytkem a potřebnými pomůckami byla vybavena 
všechna oddělení školní družiny. Byly uskutečněny četné opravy a úpravy 
jednotlivých místností školy (např. rekonstrukce koupelny, vjezd pro vozíčkáře, 
výměna podlahové krytiny v tělocvičně, aj). K pobytu venku je k dispozici rozlehlá 
zahrada s nově vybudovaným hřištěm. Vedení postupně zajišťuje další potřebné 
vybavení školy, opravy a úpravy, které financuje ve velké míře z příspěvků od 
sponzorů a také z vlastních zdrojů. 
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Škola zabezpečuje dětem a žákům celodenní stravu připravenou podle jejich 
dietetických potřeb. Školní jídelna dbá na zajištění plnohodnotné a vyvážené stravy. 
Poskytuje stravování v souladu s individuálními potřebami strávníků. 
K činnosti školy významně přispívají recipročně rozvíjené partnerské vztahy. Nejužší a 
každodenní spolupráce se odvíjí se zákonnými zástupci, kteří mohou navštěvovat 
výuku, společné aktivity a konzultovat problémy svých dětí s pedagogy. Škola sdílí své 
zkušenosti s ostatními diakonickými školami v oblasti dobré praxe, konzultací, 
předávání dokumentace a vzájemnými návštěvami. Zaměřuje se i na spolupráci se 
speciálně pedagogickými centry či návštěvy speciálních škol. 
 
Hodnocení průběhu vzdělávání 
Pedagogové volí při vzdělávání vhodné metody a organizační formy výuky, které 
respektují principy individualizace a diferenciace ve vzdělávání. Zařazují i moderní 
metody speciálně pedagogické práce se žáky s těžkým zdravotním postižením 
(bazální stimulaci, muzikoterapii, alternativní komunikaci). Vyučující přistupují k 
dětem i žákům s maximálním zohledněním jejich individuálních vzdělávacích potřeb. 
Vzhledem k náročnosti organizace průběhu hodin je velmi účelná přítomnost dalšího 
pedagoga (asistent pedagoga nebo druhý učitel). Pedagogové zařazovali vstupní i 
průběžnou motivaci (pochvala, odměna). Oceňovali snahu a dílčí pokrok, 
povzbuzovali žáky k další aktivitě. Využívali mnoha názorných pomůcek, 
alternativních způsobů komunikace (obrázkové symboly a schémata – denní rozvrh, 
kartičky se jmény žáků, fotografie aj.). Důraz byl kladen na osvojování základů 
sebeobsluhy, mnohé činnosti vedly k nácviku jemné i hrubé motoriky. Vyučující 
zařadili do výuky i moderní didaktickou techniku (tablet a interaktivní tabule) s 
aktivní činností žáků (přiřazování písmen ke slovu, určování částí těla, smyslových 
orgánů). Komunikační schopnosti všech žáků byly systematicky rozvíjeny podle jejich 
individuálních schopností, pracovní atmosféru charakterizovala vzájemná důvěra a 
empatie, spolupráce i respekt.  Při vzdělávání čtyř sluchově postižených žáků 
používali učitelé vhodné metody ve snaze najít nejlepší cestu k porozumění, využívali 
řadu účinných pomůcek. Komunikovali řečí, znaky a piktogramy. Porozumění je 
podporováno i obrázky a předměty. Činnosti jsou zaměřené především na zlepšování 
koordinace pohybů, zlepšování komunikace a rozvoj sluchového vnímání.  
Pedagogové pružně reagovali na vzniklé hygienické nároky jednotlivých dětí a žáků. 
Do výuky zařazovali aktivní i pasivní relaxaci (využití odpočinkového místa nebo 
polohování tělesně postiženého žáka v míčkovém bazénku). Na výuku navazuje 
zájmové vzdělávání v rámci činnosti ŠD, které probíhá v souladu s cíli školy, rozvíjí a 
upevňuje klíčové kompetence žáků. Sledované aktivity probíhaly v příznivé 
atmosféře, přístup obou vychovatelů k žákům byl vstřícný. Po dopoledním vyučování 
byl dán žákům dostatečný prostor pro spontánní výběr hry či možnost volby řízené 
činnosti (malování), čímž podpořili návaznost a propojení znalostí a dovedností 
získaných ve škole. Škola realizuje dlouhodobé projekty (např. Abeceda) i projektové 
dny, některé s celoročními tématy. Pravidelně pořádá dva rehabilitační pobyty dětí a 
žáků v přírodě. 
 
Hodnocení výsledků vzdělávání 
Pedagogové průběžně získávají a vyhodnocují výsledky vzdělávání každého žáka a 
sledují jeho vzdělávací pokroky. Systém speciálně pedagogické diagnostiky je 
promyšlený, záznamy o vývoji žáka v individuálních vzdělávacích plánech (dále „IVP“) 
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obsahují úroveň dosažených schopností a co nejkonkrétnější, reálné a srozumitelné 
cíle. 
Škola podporuje zdravý životní styl především pravidelným pobytem v přilehlé 
zahradě. Velmi dobře je zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví. Dohled nad vstupem 
do budovy je zabezpečen pomocí videotelefonu. 
 
Závěry  
Hodnocení vývoje 
Škola si od poslední inspekční činnosti v roce 2011 udržuje velmi kvalitní úroveň 
vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením. Prošla rozsáhlou rekonstrukcí 
vnitřních i vnějších prostor 
 
Silné stránky: - reálná koncepce a strategie rozvoje školy, - optimální materiální 
podmínky umožňující individuální podporu dětí a žáků při vzdělávání a relaxaci, - 
nadstandardní vzdělávání pedagogů pozitivně ovlivňující vzdělávací proces, - 
empatický přístup pedagogů, - efektivní volby výukových postupů a metod 
zohledňující specifické potřeby dětí a žáků, - důsledné sledování a pravidelné 
vyhodnocování individuálního pokroku dětí a žáků ve vzdělávání. 
 

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 2016. 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. 2016 a výsledek jejího hospodaření za rok 2016, 
v souladu s účetními předpisy, platnými v České republice“. 
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V. 
Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2016 

 
 

Stav HIM a NHIM v zůstatkové ceně 1,244.999 

Materiál na skladě 4.889 

Peníze na bankovních účtech 1,619.278 

Peníze v pokladnách 36.278 

Pohledávky 288.964 

Závazky 201937 

Vlastní jmění 1,011.835 

Fondy, nerozdělený zisk 1,454.375 

Hospodářský výsledek – zisk  -198.030 

  

Náklady  
Spotřeba energií (elektřina, plyn) 281.458 

Vodné, stočné 62.073 

Mzdové náklady 6,231.657 

OON 26.247 

Pojistné sociální a zdravotní 2,017.365 

Náhrady za nemoc 30.194 

Spotřeba materiálu 584.096 

Drobný dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný 614.836 

Opravy a údržba 471.291 

Výkony spojů 33.873 

Služby 789.909 

Odpisy 254.813 

Ostatní náklady (pojistné, cestovné) 197.224 

Náklady celkem 11,595.036 

  

Výnosy  
Úhrady uživatelů 1,574.543 

Dotace MŠMT 9,288.451 

Dotace MHMP 58.000 

Dotace obcí a městských částí 130.000 

Dary, nadace 71.425 

Dotace EU projekt OPPA 0 

Ostatní výnosy (úroky, zúčtování fondů) 274.587 

Výnosy celkem 11,397.006 
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Školu v roce 2016 podpořili 
 
Rádi bychom poděkovali všem, kteří nás v roce 2016 podporovali a pomáhali nám vlastní silami 
i finančně k rozvoji školy. Finanční dary jsme v tomto roce především využili na nákup vybavení 
pro práci s žáky, nákup interaktivních tabulí do tříd na Praze 10 a rehabilitační pobyty. 

 
Finanční dary 

 
Věcné dary  
MATFILM, s.r.o.                    38 480,00 Kč  
MATFILM, s.r.o.                   25 520,00 Kč  
Lidl                     3 425,00 Kč 
Celkem                   71 425,00 Kč  
 

 
 

Farní sbor ČCE Dejvice               28 953,00 Kč  

Baťa                  6 500,00 Kč  

Neužilová                  6 000,00 Kč  

Kříž                 6 000,00 Kč  

Prajerová                  5 000,00 Kč  

Farní sbor ČCE Dejvice                 5 000,00 Kč  

Středisko Praha                  4 000,00 Kč  

Pinkava                  3 000,00 Kč  

Poláček                  3 000,00 Kč  

Honigsfeldová                  2 810,00 Kč  

Pěruška                  2 000,00 Kč  

Matušková                  1 750,00 Kč  

Řehoř                  1 700,00 Kč  

Horáková                  1 000,00 Kč  

Hájková                      750,00 Kč  

Štromerová                      750,00 Kč  

Háčková                        30,00 Kč  

Celkem                78 243,00 Kč  

Finanční příspěvky obcí  
 MHMP           58 000,00 Kč  

Městská část Praha 8           20 000,00 Kč  
Městská část Praha 17           20 000,00 Kč  
Zbuzany           20 000,00 Kč  

Městská část Praha 13           15 000,00 Kč  
Všenory           15 000,00 Kč  

Městská část Praha 4           10 000,00 Kč  
Městská část Praha - Dubeč           10 000,00 Kč  
Nižbor               5 000,00 Kč  
Městská část Praha 16 (Radotín)              5 000,00 Kč  
Kostelní Hlavno               5 000,00 Kč  

Kostelec u Křížků              5 000,00 Kč  
Celkem         188 000,00 Kč  


