
Motto: "Škola života začíná u nás“ 

Podporují nás 
 

Kdo jsme 
Jsme detašované pracoviště Mateřské školy               

a základní školy speciální Diakonie ČCE                      

Praha. Ve třech třídách vzděláváme žáky se 

středně těžkým a těžkým mentálním                             

a kombinovaným postižením a žáky s PAS.                

V každé třídě pracuje kvalifikovaný speciální 

pedagog a asistent pedagoga nejvíce se šesti 

žáky. 

Poskytujeme 
Výuku podle školního vzdělávacího programu 

Spolu – škola pro všechny, kterou obohacuje-

me dalšími aktivitami. Nabízíme fyzioterapii, 

hipoterapii, canisterapii, možnost plavání,                

cvičení v tělocvičně Sokola Strašnice či týdenní 

pobyt ve škole v přírodě pro všechny žáky.   

Úzce spolupracujeme s místním sborem ČCE, 

pod jejímž vedením absolvujeme společné  

hodiny zpívání. Každý rok organizujeme Vá-

noční setkání i oblíbenou Zahradní slavnost. 

Detašované pracoviště Praha 10 

Saratovská 3392/8 

100 00 Praha 10 — Strašnice  

Kontakt 
Mateřská škola a základní škola speciální  

Diakonie ČCE Praha 

V Zápolí 1250/21 

14100 Praha 4 
 

Detašované pracoviště Praha 10 

Saratovská 3392/8 

100 00 Praha 10 — Strašnice  

 

Ředitel škol: Mgr. Milan Černý 

Tel: +420 737 258 416 

E-mail: cerny@skoladiakonie.cz 

 

Zástupkyně Praha 10: Mgr. Hana Doubková 

Tel: +420 730 554 216 

E-mail: doubkova@skoladiakonie.cz 

 

E-mail: info@skoladiakonie.cz 
www.skolapraha.diakonie.cz 
Fb: Speciální školy Diakonie ČCE Praha 
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Mateřská škola  

a základní škola speciální 

Diakonie ČCE Praha 



Canisterapie 
Několikrát do měsíce navštěvuje naši školu    

zkušená terapeutka se psem. Práci s pejskem 

využíváme k terapeutickým a aktivizačním           

činnostem a vždy ji přizpůsobujeme                    

možnostem žáků. Kontakt se zvířetem jim                  

nabízí nové zkušenosti a zážitky. 

 
 

 
 

 

Hipoterapie 
Pro hodiny hipoterapie využíváme rehabilitační 

jízdy v areálu Zmrzlíku. Pod dozorem  zkuše-

ných vodičů a za dodržování přísných bezpeč-

nostních zásad žáci absolvují jízdu na hucul-

ských koních. 

Pohybové aktivity 
K rozvoji pohybové zdatnosti využíváme nejen 

tělocvičnu sousedního Sokola, ale i rehabilitační 

přístroje umístěné na zahradě školy. Možnost     

častých vycházek nabízí celá klidná a zelená 

městská čtvrť Strašnic s dobrou dostupností                  

do centra. 

Škola v přírodě 
Každý rok s našimi žáky absolvujeme týdenní          

pobyt ve škole v přírodě. Děti čeká zábavný pro-

gram plný her, soutěží, výletů i zpívání u táboráků. 

 
 

Fyzioterapie 
V rehabilitační místnosti mohou žáci cvičit 

pod vedením fyzioterapeuta i jednotlivých 

pedagogů. K dispozici mají vybavenou sa-

mostatnou místnost. Cvičení probíhá vždy 

podle individuálních schopností a možností 

žáků. 

Plavání 
Hodiny plavání probíhají v bazénu Slavie 

na Edenu. Pod dohledem plavčíků                         

a pedagogů žáci odbourávají svůj strach               

z vody, postupně se seznamují s pobytem 

ve vodě a užívají si hraní her. 
 


