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Vážení rodiče, přátelé, kolegové, 
 
školní rok 2017/2018 byl rokem, ve kterém jsme si stanovili do strategického plánu na tento školní 
rok cíle jako je naplnění počtu žáků a s tím propagace školy ve speciálně pedagogických centrech a 
organizacích zajišťujících ranou péči, zavedení hodnot Diakonie ČCE do života školy. Dále zavedení 
pravidelného hodnocení zaměstnanců navázaného na mzdy, personální stabilizace a vytvoření týmu 
vedení školy, udržení soutěživosti v projektových dnech, výměna zkušeností se školou na Praze 4 a 
sjednocování procesů s touto školou, dovybavení školy na Praze 10 interaktivními tabulemi. Většinu 
těchto cílů se nám podařilo naplnit. Poprvé za mého působení ve škole jsme museli odmítnou přijetí  
nových dětí a žáků z kapacitních důvodů. Proběhlo několik prezentačních setkání se SPC a ranými 
péčemi a vytvořili jsme systém spolupráce se SPC. V tomto školním roce převzala organizaci a vedení 
týmu na Praze 5 paní zástupkyně Věra Růžičková. Daří se nám vytvářet nově jádro vedení školy, ale 
je to dlouhodobý proces. V tomto roce jsme zaváděli do života školy pět hodnot Diakonie ČCE: 
Rozvoj organizace – mé srdce bije pro Diakonii, Milosrdenství – definované, že když potkám žáka, 
rodiče, kolegu, tak se usměju a pozdravím ho, Fortelnost - pracuji fortelně, vím co, proč a jak dělám, 
Společenství – každý je důležitý dílek skládačky a obraz však tvoříme pouze společně, Naděje - jsem 
stejně důležitý jako dítě, žák a ostatní v týmu. V srpnu 2017 se uskutečnilo vzdělávání na toto téma a 
následně s kolegy ve škole vedeme diskuse, jak tyto hodnoty naplňujeme, jestli je žijeme, co to 
znamená fortelně přebalit žáka, vytvořit nový vzdělávací program, co je cílem práce s žáky 
s mentálním postižením. Žití těchto hodnot, diskuzi o nich považuji za jeden z klíčových faktorů 
udržení a rozvoje kvality školy. Na systém hodnot navázal systém hodnocení zaměstnanců. V tomto 
školním roce se nám podařilo zrealizovat dvě hodnocení. Cílem hodnocení je, abychom se 
zaměstnanci mohli mluvit o tom, co je dobrý výkon a co ne, mohli je pochválit v případě, že pracují 
skvěle a domluvit se na změně, pokud jejich práce neodpovídá hodnotám Diakonie ČCE. Školu na 
Praze 10 se podařilo dovybavit interaktivními tabulemi a zároveň jsme investovali do vybavení 
zahrady na Praze 5. Velkou radost jsem měl z výměn pedagogů a zkušeností mezi školami, která 
probíhala celý školní rok a vedle obou pracovišť do něj byla zapojena i Mateřská škola a základní 
škola speciální Diakonie ČCE Praha 4. Tato spolupráce pokračuje i na neformální rovině po ukončení 
projektu. Jednotliví pedagogové s žáky se navštěvují a plánují společné akce. Nadále probíhají ve 
škole projektové dny, kdy jsem fascinován kreativitou kolegů a jejich nasazením. Byl to také rok, kdy 
přicházeli velké zmatky ve financování školy ze státní dotace, které se nakonec v září vyjasnily. Také 
v tomto roce naplno probíhala rediagnostika stávajících žáků a s tím spojené procesní 
nevyjasněnosti, nejistoty. Nepodařilo se stabilizovat vedení na pracovišti Praha 10, kdy paní 
zástupkyně odešla v pololetí a mně se nepodařilo zajistit odpovídající náhradu jejich pedagogických 
kvalit i kvalitního vedení pracoviště. Byl to krizový moment. Doufám, že se nám situaci podaří vyřešit. 
 

 
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 
ID datové schránky: iaqmc63 

 
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 

mailto:svarcova.zuzana@diakoniep13.cz
http://www.skolapraha.diakonie.cz/
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Šírová. Paní Kateřina Šírová ukončila činnost ve školské radě ke dni 30. 1. 2018. V září 2018 
proběhnou volby do nové školské rady. 
 
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 hodin. 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. Budova je opět 
bezbariérová. Škola v budově využívá tři učebny, šatnu, prostor na rehabilitaci, jídelnu                       
a hygienická zařízení.  

 
 

II. 
Popis personálního zabezpečení školy 

 
Ve školním roce 2017/2018 zajišťovalo výchovnou a vzdělávací činnost v devíti třídách celkem 
šest učitelů ZŠ a jedna učitelka MŠ a deset asistentů pedagoga. Dva vychovatelé společně 
s asistenty pedagoga zajišťovali chod družiny. Provoz školy na Praze 5 zajišťuje vedoucí školní 
jídelny a hospodář školy na celý úvazek, kuchařka a uklízečka. Provoz školy na Praze 10 zajišťuje 
hospodářka na 0,2 úvazku a pracovnice ve výdejně na 0,5 úvazku. Účetní služby a správa IT jsou 
nakupovány od externího dodavatele. V průběhu školního roku došlo ke změně na pozici 
vedoucího vychovatele ve školní družině, kdy stávající vedoucí odešla na mateřskou dovolenou. 
Další výraznou změnou byl odchod paní zástupkyně na Praze 10 v pololetí. Tento odchod se nám 
nepodařilo adekvátně do konce školního roku nahradit.  

 
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 7 10 2 21 
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Nepedagogičtí pracovníci školy  

fyzické osoby 
celkem 

přepočtení na plně 
zaměstnané 

6 3,65 

 
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. Zaměstnanci školy se 
zúčastnili vzdělávání v rozsahu 969 hodin (331h 2016, 339h 2015). Výrazný nárůst počtu hodin 
vzdělávání byl dán několika faktory. Prvním faktorem bylo zavádění „Hodnot Diakonie“ do 
života škol a s tím spojené jednodenní školení na toto téma. Zavádění těchto hodnot je jedním 
ze strategických cílů školy. Školení otevřela diskuzi o těchto hodnotách a jejich žití ve škole. 
Druhým významným faktorem bylo téma hodnocení zaměstnanců a s tím spojené vzdělávání ve 
vedení hodnoticích rozhovorů. Třetím významným faktorem byla realizace projektu „Krok za 
krokem 2017-19“ registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0004444 realizovaného 
v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Výzvy č. 02_16_023 Podpora škol 
formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro Prahu v prioritní ose 3 
OP. V rámci projektu proběhla celá řada kvalitních vzdělávacích akcí zaměřených na rozvoj 
práce s žáky především v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti. Jednou 
z nejdůležitějších součástí projektu byly výměny zkušeností mezi školami a i mezi pedagogy 
napříč třídami. Tyto prvky přinesly výrazné zlepšení práce ve škole. Do projektu se partnersky 
zapojila Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 4. Část pedagogů si 
doplňovala povinné vzdělávání, tj. jazykovou zkoušku z českého jazyka pro cizince či kurz pro 
asistenty pedagoga. 
 

Název vzdělávací akce Časová 
dotace 

Počet 
účastníků Diakonické hodnoty 160 20 

Nové trendy ve vaření 8 1 

Manažerská akademie 80 1 

Hodnoticí rozhovory 16 1 

Hygienické minimum 5 1 

Vzájemná spolupráce pedagogů – Matematická gramotnost 60 3 

Tandemová výuka – Matematická gramotnost 80 4 

iPad jako jedna z pomůcek pro rozvoj dětí s postižením 5 1 

Tandemová výuka – Čtenářská gramotnost 40 2 

Vzájemná spolupráce pedagogů - Čtenářská gramotnost 60 3 

Čtenářská gramotnost 80 5 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol 128 8 

Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince 16 2 

Rozvoj čtení a čtenářských dovedností v ZŠ 64 2 

Sexuální výchova žáků s mentálním postižením 40 5 

Kurz asistenta pedagoga 120 1 

Zpracování osobních údajů 7 1 

Celkem 969  
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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 environmentální výchova 
Prvky ekologické a environmentální 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 
V letošním školním roce žáci z pracoviště Praha 5 strávili školu v přírodě na novém místě a to 
uprostřed lesů Vysočiny v rekreačním středisku "Oáza srdce" v Horním Bradle v týdnu                                 
od 10. - 15. června 2018. O 15 žáků rozdělených do pěti skupin se staralo celkem 15 pedagogů a 
dvě noční vychovatelky. Ke zdárnému průběhu bychom chtěli poděkovat Jardovi Klapovi a firmě 
Erilens, která nám zapůjčila přenosný transportní rám na zavěšení zvedací kazety. 
 

 
 
Žáci strašnické školy zase po roce vyrazili na školu v přírodě do Bělče nad Orlicí, letos v termínu 
11. – 15. června 2018. Prožili pěkných pět dnů, převážně plných sluníčka, výletů a soutěží. 
 
 
 

http://www.erilens.cz/
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7. Další aktivity 

Ve škole na pracovišti Praha 5 probíhají standardní aktivity jako jsou masáže, které provádějí 
každé pondělí v rámci praxe studenti SŠ Aloyse Klára. V úterý se koná individuální logopedie, 
středy jsou věnovány canisterapii.  Ve čtvrtek je zařazena skupinová řečová výchova. Ve škole 
každodenně 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 
Ve dnech 7. 5. - 9. 5. 2018 tři pedagogové z Prahy 5 byli vysláni na stáž do Německa společně 
s pedagogy z Prahy 4, aby navštívili jejich partnerskou školu v Hilpoltsteinu – Auhofu. Cílem bylo 
podívat se na německý systém školství, na to, jak probíhá speciální vzdělávání, jak daleko jsou 
při zavádění inkluze do praxe, jaké možnosti mají žáci po absolvování základního vzdělání. 
Přivezli si spoustu nových poznatků a inspirací pro další práci. 

 
10. Spolupráce právnické osoby s partnery 

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze - Dejvicích 
Členové farního sboru se účastní a pomáhají škole při různých akcích jako předvánoční setkání s 
rodiči a přáteli školy. Sbor zajišťuje škole na svých shromážděních a akcích propagaci naší školy. 
Škola naopak má odkaz na svých webových stránkách na stránky sboru. Nejvýznamnější je 
pravidelné pořádání pátečního zpívání s žáky školy, které zajišťuje farář sboru Pavel Ruml 
s dalšími členy sboru.  
 
Firma Erilens zapůjčila zvedací systém na školu v přírodě. Dále obce a soukromí a firemní dárci 
přispěli na rozvoj školy. Především společnost AutoStyl, a. s., která je dlouholetým finančním 
podporovatelem školy.  
 
Škola poskytla v rámci spolupráce stáže a praxe 14 studentům (9 studenti z VOŠ JABOK,                      
2 studenti Pedagogická fakulta - Univerzita Karlova, pedagogické fakulty UK, 1 student VOŠSP 
Evangelická akademie, 1 student  Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technická 
fakulta v Liberci, 1 student  Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. 

 
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. 
 
Výlet do pravěku za dinosaury 
Žáci třídy C - Helenka, Lukášek a Tomášek za doprovodu svého asistenta Matěje a třídní učitelky 
Markéty v pátek 22. září 2017 vyrazili na výlet do Dinoparku, který je na střeše OC Harfa 
v Praze. Počasí jim nebylo úplně příznivě nakloněno, ale od výletu do pravěku by je pár kapek 
deště stejně neodradilo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://dejvice.evangnet.cz/
http://www.skolapraha.diakonie.cz/
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Hrajeme si - Člověče, nezlob se! 
Jeden z posledních slunných zářiových dnů, ve středu 27. 9. 2017, žáci třídy B využili k souboji 
v Člověče, nezlob se! na venkovní hrací ploše na zahradě. Hlavním cílem byl pobyt na zdravém 
vzduchu s využitím znalostí a dovedností napříč všemi předměty – pohyb a hrubá motorika, 
jemná motorika, znalost barev, základy matematických představ a počítání, vzájemná 
spolupráce a respekt, zažití pocitu vítězství i prohry. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Venkovní tělocvična  
V pátek 13. října 2017 přišlo konečně babí léto, tak jsme my, žáci třídy G, tak krásný den využili 
k tomu, že jsme si šli „zacvičit“ na nedaleké hřiště. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Putování Vesmírem 
V úterý 24. října 2017 ve škole ve Stodůlkách přistála kosmická loď Apollo 13 s kosmonautem 
Matty a obyvatelkou nově objevené planety "AZ 568"  Peggy s cílem prožít s žáky a učiteli 
Projektový den VESMÍR. 
Společně jsme se všichni vznesli do oblak, opustili planetu Zemi a podívali se do širokého 
vesmíru. Prohlédli jsme si planety, poznali vesmírná tělesa a při hledání souhvězdí jsme se 
setkali s flotilami marťanů, mimozemšťanů, popovídali jsme si s E. T. mimozemšťanem. Svezli 
jsme se na Velkém voze, prošli se po Mléčné dráze a na cestu nám svítil nejen Měsíc, ale i 
hvězdy Polárka a Vega, ale hlavně Slunce. 
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Kde se hledají kamarádi?  
Koncem listopadu v úterý 21. 11. 2017 jsme zažili neobvyklou návštěvu. Kdopak to byl? Byli to 
naši nejlepší kamarádi - pejsci. A nejenom kamarádi, ale i velcí pomocníci – speciálně vycvičení 
asistenční psi! 

 
 
V říši snů 
V úterý 28. listopadu 2017 si žáci stodůlecké školy prožili pyžamové dopoledne, proběhl 
projektový den "V říši snů". Za bílého dne se ocitli v postýlkách, mohli se zasnít a plout na 
peřinových obláčcích do světa fantazie a splněných přání.  

 
 

Pečení perníčků ve Strašnicích 
Rok se s rokem sešel a jsou tu zase Vánoce. Jako tradičně jsme se žáci třídy G s nadšením pustili 
do pečení perníčků.  
Kulinářská akademie aneb kuchtíci ze Stodůlek 
V letošním školním roce mají žáci stodůlecké školy nově možnost zapojit se do kroužku vaření. 
První lekce proběhla 1. listopadu 2017 a druhá před pár dny 13. prosince 2017. Již se zapojilo 
osm žáků a vyzkoušeli si recepty Markéty a Matěje. 
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Doba ledová 
Letošní leden nám ještě nepřinesl mnoho sněhu, ledu ani mrazu, ale žáci ve Stodůlkách si 
v úterý 23. 1. 2018 projevů zimy užili v rámci projektového dne až, až. Přenesli se totiž do DOBY 
LEDOVÉ. 

 
 
Co nového ve Strašnicích na přelomu roku? 
Ve Stašnicích se stále něco děje! Noví kamarádi ze speciální školy z Prahy 4 v Michli byli s námi 
21. prosince 2017 na vánočních trzích. Pozvali jsme je na lednové setkání a návštěva se 
uskutečnila 24. ledna 2018 v naší škole. Mezi tím jsme ještě stačili zrealizovat 19. ledna 2018 
pohádkový výlet do Muzea hudby. 

 
 
„Červená Karkulka", tak trochu jinak… 
Ve čtvrtek 3. května 2018 do naší stodůlecké školy zavítal náš známý a Matějův kamarád 
Dimitar Dimitrov. Přivezl s sebou loutkové divadlo, aby nám zahrál pohádku O Červené 
Karkulce. Všichni jsme se těšili na nám dobře známou verzi, ale čekalo nás veliké překvapení….. 
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Cirkus Bombastico postavil ve škole šapitó 
Ve dnech 22. března až 27. března 2018 nás navštívil již po páté cirkus Bombastico. Naši staří 
známí v čele s principálem Bombi, jeho ženou Barbsine a dcerou Bara si pro nás, klienty 
stacionáře i žáky z Prahy 4 připravili na pondělí 26. 3. a úterý 27. 3. bohatý program plný 
neuvěřitelných a veselých vystoupení. 

 
 
Přednáška o tradiční čínské medicíně 
Ve čtvrtek 31. 5. 2018 ve škole ve Stodůlkách proběhlo podvečerní setkání a povídání o tradiční 
čínské medicíně, se kterou nás seznámil náš fyzioterapeut Jiří Vosáhlo, DiS. Nedílnou součástí 
byla i ochutnávka potravin a jídel i nápojů připravených podle receptů a zásad tradiční čínské 
medicíny. Celé setkání se uskutečnilo v rámci projektu Šablony. 

 
 
Den dětí ve Strašnicích 2018 
Konečně je venku krásně teplo, kolem vše nádherně kvete a voní. Hurá, léto nám klepe na 
dveře! Ani jsme se nenadáli, rok s rokem se sešel a my máme opět 1. června. Je Mezinárodní 
den dětí a my jsme byli pozváni do domova dětí a mládeže DŮM UM ve Strašnicích. Naše 
procházka byla i zároveň rozcvičkou na nadcházející sportovní aktivity. 
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Vítejte na psí svatbě 
Středa 6. června 2018 se stal významným dnem pro naše terapeutické psy Fíbí a Decamerona, 
byl to jejich den svatební. Své psí „Haf“ si řekli za přítomnost žáků školy a klientů stacionáře pod 
širým nebem, na školní zahradě slavnostně vyzdobené květinami a stoly prohýbajícími se dorty 
a dobrotami nejen pro žáky, ale i pro pejsky. 

 
 

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 školním roce neproběhla ve škole inspekční činnost provedená pracovníky 
České školní inspekce. 
 

2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol 
Dne 23. 11. 2017 proběhla kontrola Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
zaměřená na využívání finančních prostředků ze státního rozpočtu v rámci 
rozvojového programu „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty 
se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním“, 
na období leden až srpen 2017 se závěrem, že kontrolovaná osoba postupovala 
v souladu s Rozhodnutím a Podmínkami použití dotace. 
 
Odpovědná auditorka Ing. Eva Neužilová, číslo oprávnění auditora č. 1338 provedla 
nezávislý audit účetní závěrky školy za kalendářní rok 2017. 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. 2017 a výsledek jejího hospodaření za rok 2017, 
v souladu s účetními předpisy, platnými v České republice“. 
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V. 
Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2017 

 
 

Stav HIM a NHIM v zůstatkové ceně 1,007.031 

Materiál na skladě 15.288 

Peníze na bankovních účtech 2,489.288 

Peníze v pokladnách 33.002 

Pohledávky 412.951 

Závazky 1,455.320 

Vlastní jmění 828.992 

Fondy, nerozdělený zisk 1,304.220 

Hospodářský výsledek – zisk  369.030 

  

Náklady  
Spotřeba energií (elektřina, plyn) 306.831 

Vodné, stočné 63.486 

Mzdové náklady 7,306.783 

Ostatní sociální náklady 93.043 

Pojistné sociální a zdravotní 2,398.602 

Náhrady za nemoc 49.155 

Spotřeba materiálu 601.629 

Drobný dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný 425.248 

Opravy a údržba 455.805 

Výkony spojů 23.988 

Služby 834.559 

Odpisy 237.968 

Ostatní náklady (pojistné, cestovné) 194.006 

Náklady celkem 12,991.103 

  

Výnosy  
Úhrady uživatelů 1,680.509 

Dotace MŠMT 11,230.150 

Dotace MHMP 68.000 

Dotace obcí a městských částí 114.000 

Dary, nadace 20.819 

Dotace EU projekt OPPA 0 

Ostatní výnosy (úroky, zúčtování fondů) 246.655 

Výnosy celkem 13,360.133 
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Školu v roce 2017 podpořili 
 
Rádi bychom poděkovali všem, kteří nás v roce 2017 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.  

 

Finanční dary 2017 Částka 

Auto Styl              30 000,00 Kč  

W.A.G. payment solutinons, a.s.                20 800,00 Kč  

Hájek Karel              10 000,00 Kč  

Poláček Ivan              10 000,00 Kč  

Kvietek Erik              10 000,00 Kč  

Farní sbor ČCE Dejvice                6 000,00 Kč  

Neužilová                6 000,00 Kč  

Kříž                6 000,00 Kč  

Pinkava Kamil                5 000,00 Kč  

Pěruška                5 000,00 Kč  

Růžička Tomáš                4 500,00 Kč  

Atelier Culinari                 4 000,00 Kč  

Procházková Iva                4 000,00 Kč  

Delegace Německo                1 000,00 Kč  

Celkem             122 300,00 Kč  
 

 
Finanční příspěvky obcí 2017 Částka 
MHMP          68 000,00 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 15          10 000,00 Kč  
Městská část Praha - Dubeč          10 000,00 Kč  
Městská část Praha 6             9 000,00 Kč  
Nižbor              5 000,00 Kč  
Městská část Praha 16 (Radotín)             5 000,00 Kč  
Kostelní Hlavno              5 000,00 Kč  
Celkem        182 000,00 Kč  

 


