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Vážení rodiče, přátelé, kolegové, 
 
školní rok 2018/2019 byl rokem, ve kterém jsme museli prvně odmítnout žáky z kapacitních důvodů. 
Také jsme začali uvažovat o otevření praktické školy. Dokonce jsme uskutečnili první kroky, tj. 
pokusili jsme se získat prostory pro praktickou školu. To se nepodařilo, ale nevzdáváme se. Velkou a 
úspěšnou akcí se stal 1. ročník charitativního běhu pod názvem „BĚH KOLEM DOKOLA aneb POBĚŽ S 
NÁMI A PRO NÁS“, kterým jsme oslavili 30 let znovuobnovení Diakonie ČCE. Běh se uskutečnil pod 
záštitou Ing. Davida Vodrážky starosty MČ Praha 13 a ve spolupráci s oddílem lehké atletiky TJ 
Stodůlky Praha. V rámci akce se nám podařilo získat finanční prostředky na rekonstrukci sociálního 
zařízení. Na rekonstrukci přispěla Nadace ČEZ ve výši 100 000 Kč, ÚMČ Praha 13 ve výši 30 000 Kč, 
společnost AUTO STYL a.s. ve výši 30 000 Kč a pan Václav Zlatník částkou 5 000 Kč. Při akci jsme si 
dokázali, že umíme spolupracovat. Přímo během přispěli také naši dlouholetí podporovatelé a 
rodiče.  
 
Za jeden z nejdůležitějších bodů tohoto školního roku považuji příchod paní zástupkyně        Mgr. 
Hany Doubkové, která převzala pracoviště Praha 10. Pod jejím vedením došlo k výraznému posunu 
v práci na této škole.  
 
Velkou radost mám z pravidelné a dlouhodobé spolupráce s partnerskými farními sbory 
Českobratrské církve evangelické. Členové Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Praze - 
Dejvicích chodí do školy více než dvacet let. Členka sboru Marta Študentová je členkou školské rady. 
V letošním roce se podařilo podepsat dohodu o spolupráci. Na květnou neděli 14. dubna 2019 jsme 
byli pozváni tímto partnerským sborem na slavnostní převzetí daru – magnetické stavebnice, na 
kterou vybrali peněžní částku žáci nedělní školy. V tomto roce se podařilo navázat spolupráci s 
Farním sborem Českobratrské církve evangelické v Praze 10 – Strašnicích.  

Tento rok jsme ukončili projekt - 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, který pomohl škole k rozvoji dovedností pedagogů a 
posílil spolupráci s Mateřskou školou a základní školou speciální Diakonie ČCE Praha 4. Zároveň jsme 
podali žádost do dalšího projektu – Šablony II. pro MŠ a ZŠ speciální Diakonie - Krok za krokem 
v rámci programu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, Číslo výzvy: 02_18_064, Název 
výzvy: Výzva č. 02_18_064 pro Šablony II - VRR v prioritní ose 3 OP. 
 
To co mne těší je, že škola si udržuje vysoký standard práce s žáky s mentálním postižením. 
 

 
Milan Černý 
ředitel školy 
 
 
 

https://dejvice.evangnet.cz/
https://dejvice.evangnet.cz/
https://dejvice.evangnet.cz/
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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 Praha) 
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. Hana Sklenářová 
                    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 5. 11. 2018 na základě voleb 
do školské rady, které proběhly 8. - 9. 10. 2018.  
 

mailto:svarcova.zuzana@diakoniep13.cz
http://www.skolapraha.diakonie.cz/
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Členové:  

z řad zákonných zástupců žáků: 
Klára Cihlářová           
Alena Ticháčková 

Praha 5                                    
Praha 10 

 
z řad pedagogických pracovníků: 

  

Libuše Loudová 
Lucie Megyešiová 

Praha 5                                    
Praha 10 

za zřizovatele: Marta Študentová 
 
 

 
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 Diakonie ČCE - středisko Praha. 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 Diakonie ČCE - středisko Praha. Budova je opět 
bezbariérová. Škola v budově využívá tři učebny, šatnu, prostor na rehabilitaci, jídelnu, 
hygienická zařízení a zahradu. 

 
 

II. 
Popis personálního zabezpečení školy 

 
Ve školním roce 2018/2019 zajišťovalo výchovnou a vzdělávací činnost v devíti třídách celkem 
osm učitelů ZŠ a jedna učitelka MŠ a třináct asistentů pedagoga (na 11.7 úvazku). 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. Školní rok jsme začali s novou zástupkyní ředitele pro Prahu 10, která 
výrazně přispěla ke zkvalitnění výuky a organizaci práce na Pracovišti Praha 10. Dále došlo 
v květnu ke změně na pozici vedoucí školní jídelny a snížení úvazku ze 1.0 na 0.8. 

 
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 13 2 25 

 

Nepedagogičtí pracovníci školy  
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fyzické osoby 
celkem 

přepočtení na plně 
zaměstnané 

6 3,9 

 
Kvalifikovanost pedagogických pracovníků  

škola počet pedagogických pracovníků 
celkem % z celkového počtu 
pedagogických pracovníků 

MŠ a ZŠ speciální 
  kvalifikovaných 23 92% 

  nekvalifikovaných 2 8% 

 

Další vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků 

V tomto roce jsme veškeré vzdělávací aktivity hradili z rozpočtu školy. Zaměstnanci školy se 
zúčastnili vzdělávání v rozsahu 445 hodin (969h 2017, 331h 2016, 339h 2015). Snížení počtu 
hodin vzdělávání souvisí s ukončením 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. Rozsah vzdělávání odpovídal 
nastavení vzdělávání v rámci strategického plánu.  

 
 
 

Název vzdělávací akce Časová 
dotace 

Účastníc
i  Alternativní a augmentativní komunikace 16 1 

Asertivní komunikace v prostředí sociálních služeb 16 1 

Autismus 6 1 

Bazální stimulace 24 1 

Diakonické hodnoty 96 12 

Efektivní komunikace 6 1 

Ergoterapie a její využití v praxi 8 1 

Fundraising, public relations 8 1 

Hodnocení pracovníků Diakonie 32 2 

Jak hořet, ale nevyhořet 8 1 

Kazuistická konference NAUTIS 8 1 

Komunikace s problémovými typy lidí 16 1 

Kurz pro nové vedoucí školních jídelen 12 1 

Mezinárodní konference k problematice osob se spec. potř. Vzděláva 16 1 

Nové metody ve výuce 12 2 

Nové trendy ve vaření 18 3 

Práce s impulzivním chováním a ADHD 8 1 

Práce s úzkostmi, rituály a dalšími poruchami u lidí s autismem 8 1 

Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku a ml. šk. věku 8 1 

Sebeovládání snadno a rychle 4 2 

Školení o podávání inzulínu 2 2 

Školení v používání defibrilátoru 17 17 

Školení řidičů 10 5 

Úvod do práce a komunikace s dětmi a osobami SPAS 16 2 

Zdravotník zotavovacích akcí 40 1 

Znakovky CZ 30 1 

Celkem 445  
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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 
Žáci z pracoviště Praha 5 závěr školního roku prožili ve dnech 16. 6. – 21. 6. 2019 školu v 
přírodě ve Střelských Hošticích. Byl to úžasný pobyt, protože o 19 žáků se staralo 21 dospělých 
včetně nočních vychovatelů v pěti výchovných skupinách. Žáci a pedagogové prožili společně 
šest slunných dnů v krásném prostředí u řeky Otavy. Každá skupina měla svůj vlastní program 
kromě společného táboráku a rozlučky se žáky, kteří školu opouštějí  - s Lukášem, Patrikem, 
Natálkou a Jozífkem. 
 

 
 
Žáci strašnické školy vyrazili na školu v přírodě do centra Immanuel na Vysočině (Slavíkov – 
Dlouhý, u Hlinska) v termínu 13. 5. – 17. 5. 2019. Žáci i učitelé školu v přírodě zvládli bravurně i 
přes značnou nepřízeň počasí. Školy v přírodě se zúčastnilo 10 žáků, o které pečovalo 10 
pedagogických pracovníků.  
 
Obě školy finančně podpořil Magistrát hlavního města Prahy z dotačního titulu odboru 
zdravotnictví.  
 

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 
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každodenně probíhá rehabilitace. Na Praze 10 se žáci účastní hipoterapie, plavání. V pondělí 
probíhá rehabilitace. Od září plánujeme zavést logopedii i na Prahu 10.  
 

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

9. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů 
Ve dnech 8. – 10. 4. 2019 se uskutečnila další návštěva našich pedagogů v partnerské škole 
ComeniusSchule v Auhofu v Bavorsku. Jedná se o školu pro žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Auhof je částí malého městečka Hilpoltstein nedaleko od Norimberku. Ubytování 
nám jako vždy poskytli žáci ve svém tréninkovém bytě, kde se po týdnech střídají žákovské 
skupiny, aby si žáci nazkoušeli, jak samostatně nakoupit, vyprat, uklidit a postarat se sám o sebe 
s drobnou dopomocí. Po celou dobu se nám velmi mile věnovala ředitelka školy paní Renate 
Merk-Neunhoeffer se svým týmem. Nutno zmínit, že škola je útulná budova, s dřeveným 
interiérem, vyzdobená obrazy žáků (stejně jako naše škola J), provoněná vůněmi z kuchyně, kde 
žáci trénují vaření, jsou zde slyšet zvuky hudebních nástrojů a samozřejmě také běžný školní 
hluk, smích a křik dětí. 
 

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. V tomto roce jsme uzavřeli písemnou dohodu o spolupráci. 
 
Na květnou neděli 14. dubna 2019, týden před Velikonocemi, jsme byli pozváni naším 
partnerským Farním sborem Českobratrské církve evangelické v Praze - Dejvicích na slavnostní 
převzetí daru – magnetické stavebnice, na kterou vybrali peněžní částku žáci nedělní školy. 

 

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 10 - Strašnicích 
V tomto roce se podařilo navázat spolupráci s Farním sborem Českobratrské církve evangelické 
v Praze 10 – Strašnicích. Pan farář a další členové sboru pořádají pravidelné zpívání pro žáky 
školy z Pracoviště Praha 10. Zároveň připravují sbírku pro vytvoření venkovního posezení pro 
žáky školy. 
 
Škola poskytla v rámci spolupráce stáže a praxe 10 studentům (JABOK, SOŠ Drtinova, VOŠSP, 1. 
LF UK, University of New York in Prague. Ve škole proběhlo několik exkurzí (například faráři 
Českobratrské církve evangelické, studenti ze speciálních škol z Německa a další). 

 

 

 

http://dejvice.evangnet.cz/
https://dejvice.evangnet.cz/
http://dejvice.evangnet.cz/
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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. 

 

Volby do Školské rady 2018 
Ve dnech 8. října a 9. října 2018 proběhly na obou pracovištích - ve Stodůlkách i Strašnicích, 
volby do Školské rady.   

 
 
Modrý den 
Čtvrtek 18. října 2018 žáci i učitelé ve Stodůlkách zasvětili modré barvě v rámci projektového 
dne „Modrý den“. Oblékli se do modré barvy, tělocvičnu vyzdobili do modra a všechny aktivity 
zasvětili této barvě. Cílem tohoto dne bylo všemi smysly si rozšířit povědomí o světě modrých 
věcí, které nás obklopují – malovali jsme, pracovali, jedli, poslouchali, zpívali o MODRÉ ….. 

 
 

Výročí založení naší republiky 
Jelikož jsme celý rok pilně sledovali přípravy na oslavu 100. narozenin naší republiky, přemýšleli 
jsme i my, jak přispět svou troškou do mlýna. Pardon, do oslav. Všechny ty výstavy, koncerty, 
přednášky, přehlídky ...  Ve třídě A/S jsme si povídali o symbolech našeho státu, vybarvili jsme 
českého lva, zazpívali si naší hymnu a pak nás napadlo, že bychom si mohli sestavit vlastní živou 
trikoloru 

 

http://www.skolapraha.diakonie.cz/
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I. kroužek vaření aneb vyráběli jsme roládu 
Ve středu 24. 10. 2018 se konal I. kroužek vaření. Kroužku se zúčastnili Emička, Josífek, 
Fanoušek a Deniska. Na programu byla výroba nepečené rolády. 

 
 

 „Kolik řemesel umíš, tolikrát jsi člověkem“ 
V měsíci říjnu si žáci třídy B vyzkoušeli na vlastní kůži devatero řemesel. Stali se na chvíli kuchaři, 
zahradníky, uklízeči, pošťáky, hráli si na doktory, učitele, kadeřníky, prodavače, opraváře.. 

 
 

 Halloween ve Strašnicích 
Máte rádi Halloween? My žáci ve Strašnicích ano, všechna ta strašidla, kostlivce, pavouky, 
umrlce... Rádi se občas bojíme a tak jsme se rozhodli, že si také vydlabeme strašidelnou dýni. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Hipoterapie 
My žáci třídy B/S ze Strašnic jsme milovníci přírody, všemožných procházek na čerstvém 
vzduchu a hlavně hipoterapie. Těšíme se na dny, kdy jedeme na Toulcův dvůr a setkáváme se 
s koňmi, kteří nám dávají nejenom úžasné prožitky a spousty nových podnětů, ale taky nám 
pomáhají zlepšit svoje pohybové dovednosti. 

 
 

 Retro, retro a zase retro 
Ve čtvrtek 22. 11. 2018 v rámci projektového dne Retro se celá škola ocitla v době nedávno 
minulé, v době dětství a mládí učitelů, rodičů a prarodičů žáků. Seznámili jsme se s tím, co se 
nosilo, v čem se sportovalo, co se jedlo, co jsme mohli koupit v obchodech, jaké písně jsme 
poslouchali a s čím si hrály děti. 

 
 

 Předvánoční akce ve Strašnicích 
Předvánoční čas žáci ve Strašnicích vyplnili kulturou. Nejdříve zavítali ve středu 12. 12. 2018 do 
kina Bio Oko a zhlédli Vánoční příběh Mimi a Lízy a v úterý 18. 12. 2018 byli pozváni do speciální 
školy v Praze 4 - Michli, kde se zúčastnili vystoupení cirkusu Bombastico. 
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Bruslení aneb zimní radovánky 
Máte rádi zimní sporty? Klouzání, sáňkování nebo koulování? V úterý 29. ledna 2019 žáci ze Strašnic 
a učitelé třídy A/S a C/S se rozhodli, že vyzkouší bruslení. 

 

Masopustní karneval ve Strašnicích 
V úterý 12. 3. 2019 byl ve Strašnicích velký rozruch a moc se neučilo. Zeptáte se proč? Protože se 
v prostorách naší školy uskutečnil masopustní karneval!  Žáci ze všech tříd se zapojili do této 
radostné události, která se  konala až do samého poledne. 

 
Otevřená hodina "VAŘENÍ" 
Ve středu 17. dubna 2019 proběhla pro širokou veřejnost v prostorách školy ve Stodůlkách otevřená 
hodina zaměřená na téma VAŘENÍ realizovaná v rámci projektu „Místní akční plán II rozvoje 
vzdělávání pro Prahu 13“. Cílem setkání bylo nahlédnout do vzdělávání dětí a žáků s postižením, 
seznámit se možností jejich mimoškolních aktivit, s provozem školy. 
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Výlet za motýly 
Krásné počasí posledního dubnového dne 30. 4. 2019 nás zlákalo na výlet – do Botanické zahrady a 
skleníku Fata Morgana. 

 

Charitativní Běh kolem dokola 
V sobotu 25. května 2019 jsme charitativním BĚHEM KOLEM DOKOLA aneb POBĚŽ S NÁMI A PRO 
NÁS oslavili 30 let znovuobnovení Diakonie. Byla to oslava plná sportu, zábavy, hudby a her. Bylo to 
setkání lidí všech věkových kategorií - dětí, rodičů, přátel, známých i kolemjdoucích, které tato akce 
zaujala.  Běh se konal pod záštitou Ing. Davida Vodrážky, starosty Městské části Praha 13, který ve 
13:00 celou akci zahájil krátkým projevem a běh odstartoval výstřelem z pistole. Druhým naším 
partnerem byl Oddíl lehké atletiky TJ Stodůlky Praha v čele s panem Jiřím Hejbalem, který celý 
program moderoval. Někteří členové oddílu se zapojili do běhu a svým výkonem významně podpořili 
naběhané kilometry. Běhalo se kolem Stodůleckého rybníka v Centrálním parku Prahy 13. Sešlo se 
neuvěřitelných 132 běžců v pěti kategoriích, kteří oběhli rybník celkem 876 krát, což je téměř 552 
km. Absolutním vítězem se stal Martin Žežulka s 51 uběhnutými koly. Mezi běžci byli i žáci školy a 
klienti stacionáře. Za výdrž a snahu jim náleží uznání a to hlavně Helence a Adélce, které překonaly 
svým výkonem i jiné běžce. 

 
Den dětí jsme oslavili Bingem 
My všichni žáci ve Stodůlkách jsme v pátek 31. května 2019 oslavili Den dětí netradičně. Společně 
jsme si zahráli Bingo. Žádný hazard to však nebyl, naopak, vítěz si mohl vybrat, kterou krabičku tzv. 
piňatu si zvolí a dřevcem ji shodí, získá tak sladkou odměnu. Na konec všichni byli pohoštěni 
nefalšovanou kopečkovou zmrzlinou v kornoutu. 
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Hurá na prázdniny! 
Ve slunečném týdnu od 10. 6. do 14. 6. 2019 se proměnil snoezelen v mořskou pláž s bazénem se 
slanou vodou, škeblemi, hračkami a různými pomůckami na potápění. Dopoledne si zde užívala třída 
A a v odpoledních hodinách se vystřídalo několik žáků ze školní družiny. 

 
12. Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních prázdnin 
Prázdniny jsme využili k malování místností a chodeb, rekonstrukci sociálního zařízení, rekonstrukci 
výlevky, dalším opravám a revizi personální dokumentace. 

 
 

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 

Odpovědná auditorka Ing. Eva Neužilová, číslo oprávnění auditora č. 1338 provedla nezávislý 
audit účetní závěrky školy za kalendářní rok 2018. 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. 2018 a výsledek 
jejího hospodaření za rok 2018, v souladu s účetními předpisy, platnými v České republice“. 
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V. 
Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2018 

 
 

Stav HIM a NHIM v zůstatkové ceně 769.069 

Materiál na skladě 18.603 

Peníze na bankovních účtech 2,213.139 

Peníze v pokladnách 15.390 

Pohledávky 326.054 

Závazky 1,115.693 

Vlastní jmění 646.155 

Fondy, nerozdělený zisk 1,660.477 

Hospodářský výsledek – ztáta  - 80.070 

  

Náklady  
Spotřeba energií (elektřina, plyn) 296.875 

Vodné, stočné 39.797 

Mzdové náklady 8,460.733 

Ostatní sociální náklady 87.754 

Pojistné sociální a zdravotní 2,797.596 

Náhrady za nemoc 51.419 

Spotřeba materiálu 605.411 

Drobný dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný 358.802 

Opravy a údržba 82.926 

Výkony spojů 22.624 

Služby 1,177.975 

Odpisy 237.962 

Ostatní náklady (pojistné, cestovné) 66.554 

Náklady celkem 14,286.428 

  

Výnosy  
Úhrady uživatelů 1,673.720 

Dotace MŠMT 12,103.316 

Dotace MHMP 65.000 

Dotace obcí a městských částí 112.000 

Dary, nadace 0 

Dotace EU projekt OPPA 0 

Ostatní výnosy (úroky, zúčtování fondů) 252.322 

Výnosy celkem 14,206.358 
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Školu v roce 2018 podpořili 
Rádi bychom poděkovali všem, kteří nás v roce 2018 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 2018 Částka 

Černý Milan              1 600,00 Kč  

Řehoř David                3 000,00 Kč  

Křížová Jana              152,00 Kč  

Dobšovič Lubomír              1 050,00 Kč  

ORBIS LINK              10 000,00 Kč  

Pinkava Kamil                5 000,00 Kč  

Poláček Ivan                10 000,00 Kč  

Řehořová                2 500,00 Kč  

Vovsová Hana                2 450,00 Kč  

Padevětová Zuzana                1 600,00 Kč  

Klindera Zdeněk – Vaďurová Martina                10 000,00 Kč  

Celkem             47 352,00 Kč  
 
 

 
Finanční příspěvky obcí 2018 Částka 
MHMP          65 000,00 Kč  
Městská část Praha - Zličín          10 000,00 Kč  
Městská část Praha 15          10 000,00 Kč  
Městská část Praha 16           5 000,00 Kč  
Městská část Praha 4          20 000,00 Kč  
Městská část Praha 6          9 000,00 Kč  
Městská část Praha - Dubeč          10 000,00 Kč  
Město Kralupy nad Vltavou             5 000,00 Kč  
Obec Všenory             15 000,00 Kč  
Obecní úřad Nižbor             5 000,00 Kč  
Město Králův Dvůr 3 000,00 Kč              
Celkem        157 000,00 Kč  

 


