
Motto: „Škola života začíná u nás“ 

Podporují nás 
 

Kdo jsme 
Jsme detašované pracoviště Mateřské školy               
a základní školy speciální Diakonie ČCE                      
Praha. V pěti třídách vzděláváme žáky se středně 
těžkým až těžkým mentálním postižením v kombi-
naci s tělesným postižením, autismem i více       
vadami. V každé třídě pracuje kvalifikovaný       
speciální pedagog a asistenti pedagoga. Škola  
nabízí vzdělávání v programu pro děti a žáky         
v mateřské škole speciální, přípravném stupni a 
základní škole speciální. 
 

Co poskytujeme 
Výuku realizujeme podle školního vzdělávacího 
programu Spolu – škola pro všechny, kterou     
obohacujeme dalšími aktivitami. Nabízíme         
fyzioterapii, canisterapii, logopedii, masáže,        
perličkovou koupel, snoezelen, týdenní pobyt       
ve škole v přírodě pro všechny žáky. Úzce        
spolupracujeme s Farním  sborem ČCE v Praze 
Dejvicích, pod jejímž vedením absolvujeme        
společné hodiny zpívání. 
Škola nabízí družinu a celodenní stravování, rodiče 
mohou pro své děti využít odlehčovací službu        
v partnerském Středisku Diakonie-Praha, které sídlí 
ve stejné budově. 

 

Mateřská škola 

a základní škola speciální 

Diakonie ČCE Praha  

Detašované pracoviště Praha  5 

Vlachova 1502/20 

155 00 Praha 5 — Stodůlky 

Kontakt 

 
Mateřská škola a základní škola speciální  
Diakonie ČCE Praha 
V Zápolí 1250/21 
14100 Praha 4 
 

Detašované pracoviště Praha 5 
Vlachova 1502/20 
155 00 Praha 5 — Stodůlky  
 
Ředitel: Mgr. Milan Černý 
Tel: +420 737 258 416 
E-mail: cerny@skoladiakonie.cz 
 
Zástupkyně Praha 5: Mgr. Věra Růžičková 
Tel: +420 604 223 806 
E-mail: ruzickova@skoladiakonie.cz 
 
E-mail: info@skoladiakonie.cz 
www.skolapraha.diakonie.cz 
Fb: Speciální školy Diakonie ČCE Praha 
Ig: @spec_skoly_diakonie_cce_praha 
Bank. spojení: 134823379/0800 
IČO: 71197630 
Datová schránka: xbymcxs 

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


Masáže 
Pravidelně probíhají  v naší škole masáže  
žáků. V rámci výuky zde vykonávají svou   
odbornou praxi studenti 2. a 3. ročníku čtyřle-
tého maturitního studia oboru „rekondiční a 
sportovní masér“ Střední odborné školy    
Aloyse Klara. 

 

Snoezelen 
Hlavním cílem této aktivity je zprostředkovat 
žákům dostatek podnětů a zážitků prostřednic-
tvím vhodných smyslových nabídek.           
Zaměřujeme se především na rozvoj       
smyslového vnímání, na práci s jemnou     
motorikou, aktivizaci, zvýšení pozornosti a 
soustředění, rozvoj komunikace. 

Canisterapie 
Ve škole nás navštěvuje jednou týdně fenky     
Golden Retrievra Fíbí a Eliška. Žáci si mohou                         
na ně lehnout, hladit je, mazlit se s nimi, nechat se 
olíznout, vnímat její dech a teplo, čímž dochází     
k prohřívání a postupnému uvolňování jejich svalů. 
 

Řečová výchova a logopedie 
Řečovou výchovu vyučujeme nejen v každé třídě, 
ale jeden vyučovací blok máme společný pro 
všechny najednou. Procvičujeme motoriku úst a 
obličeje, správné dýchání, vnímání řeči, lidského 
hlasu, spojujeme rytmické říkanky a zpěv 
s pohybem. Rozvíjíme různé formy alternativní 
komunikace. Souběžně ve škole probíhá i indivi-
duální logopedie s klinickou logopedkou. 

Fyzioterapie 
Fyzioterapeuti s žáky  individuálně rehabilitují.   
Podle jejich potřeb vybírají metody a techniky.  
K dispozici mají rehabilitační místnost s posuvným 
stolem  a tělocvičnu vybavenou rehabilitačními míči, 
válci, kuličkovým bazénem a pod.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Perličková koupel 
Jednou týdně se mohou naši žáci ponořit do      
příjemně vyhřáté vody, kterou probublávají bublinky 
a mohou se nechat masírovat proudem vody z   
masážních trysek. Vířivá vana je dostatečně velká i 
pro více žáků najednou. Žáci zde mohou relaxovat, 
nechat se prohřát, zadovádět si s vodou, pohrát si  
s hračkami a i spolu navzájem. 

 

http://www.spsaklara.cz/
http://www.spsaklara.cz/

