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škola Diakonie ČCE Čáslav

Výroční zpráva za rok 2009

Vážení rodiče, vážení spolupracovníci, vážení přátelé,
V roce 2009 pokračovalo vyučování v Základní škole speciální Diakonie ČCE podle
vzdělávacího programu pomocné školy a rehabilitačního stupně. Individuální vzdělávacíškolní plány byly sestaveny pro každého žáka naší školy podle jeho schopností a dovedností.
Na čtvrtletních pedagogických radách se pravidelně vzdělávací plány hodnotily a
aktualizovaly podle dosažených výsledků žáků. Většina z Vás rodičů, se do tvorby
individuálních plánů aktivně zapojila a s pedagogy ve třídách aktivně spolupracovala. Děkuji
Vám za Vaše osobní nasazení a ochotu vychovávat Vaše děti k samostatnosti a
odpovědnosti za svoje rozhodnutí.
V úvodní části výroční zprávy se obracím na pedagogický sbor školy, který se svědomitě
a poctivě věnuje své pedagogické činnosti, která je velice složitá, náročná a vyžaduje
kreativní přístup. Děkuji Vám všem, kteří zavádíte do výuky nové metodiky, formy
vyučování a koncepty a stále se odborně vzděláváte a získané znalosti zavádíte do
vyučování ve svých třídách.

Široká aktivita školy by nebyla možná bez úzké spolupráce správní rady Diakonie ČCE
v Čáslavi, provozních pracovníků střediska, pracovníků denního centra, dílny, domova, řidičů
a rehabilitačních pracovníků s pracovníky školy. Děkuji všem zúčastněným za trpělivost a
ochotu ke společné práci, jejímž cílem je spokojenost našich žáků a jejich rodičů.

Přehled oborů vzdělávání
Naše škola poskytuje základy vzdělání pro žáky s mentálním a kombinovaným postižením ve
věku školní docházky podle Školského zákona č. 564/2004 Sb..
V prvním pololetí roku 2009 byla kapacita naplněna na 93%, to znamená že do školy chodilo
27 žáků.
Ve druhém pololetí roku 2009 byla kapacita naplněna na 103%, to znamená , že školu
navštěvovalo 30 žáků.
Součástí školy je školní družina pro 16 žáků, která byla plně obsazena 16ti žáky školy.

Zápis do školy
Zápis do školy se konal 12.2. – 13.2.2009 Oznámení o zápise do Základní školy speciální
Diakonie ČCE Čáslav bylo zveřejněno v Čáslavských novinách a na webových stránkách
školy. K zápisu do prvního ročníku přišli tři noví žáci.

Organizační uspořádání a učební plány
Organizační uspořádání, počty žáků ve třídách, zařazování a přijímání žáků, vyučovací doba,
pravidla péče o zdraví a organizace vyučovacího procesu vycházelo ze zákona č. 561/2004
Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon)
v současném znění. Dále pak ze zákona č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím školského zákona a zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů v platném znění.
Učební plán ve školním roce 2009/10 vycházel ze Vzdělávacího programu pomocné školy a
přípravného stupně pomocné školy – MŠMT ČR, č.j. 24035/97-22 platného od září 1997 a
z Rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy č.j.15988/2003-24. Vzdělávací
programy byly pro všechny žáky rozpracovány do individuálních plánů výuky, které byly
základem výchovného a vzdělávacího procesu ve škole.
Školní družina je otevřena pro 16 žáků.
Základním úkolem školy jsou výchovně-vzdělávací činnosti, zaměřené na poskytování
elementárních znalostí, přes výuku sebeobsluhy a sociálních dovedností k základům trivia
(čtení, psaní, počty), podle vzdělávacího programu pomocné školy. V případě potřeby je
vyučování doplněno speciální terapií jako je doteková terapie a koncept bazální stimulace,
orofaciální stimulace, muzikoterapie, polohování a speciální techniky uvedené v programu
rehabilitační třídy. Ve všech oblastech výuky využíváme nejnovějších poznatků, speciálních
metod a pomůcek. Práce s počítačem je nedílnou součástí výuky, některé třídy jsou vybaveny
speciální klávesnicí a ovládacími prvky.
Každý pracovní týden v pondělí, ve středu a v pátek jsme se společně setkávali s žáky na
bohoslužebném shromáždění, kde jsme probírali biblické příběhy a zpívali písně
s doprovodem kytar a flétny. Žáci mají k dispozici vyrobené zpěvníky doplněné obrázky,
velice rádi si písničky vybírají.
Vyučování je rozděleno do bloků, dopoledne jsou dvě části oddělené svačinou. Po obědě a
relaxační pauze mají žáci odpolední vyučování nebo jsou zařazeni do kroužků a školní
družiny, kde rozvíjíme jejich zájmy a plníme částečně jejich přání.
Pravidelnou součástí praktického vzdělávání žáků byly jednodenní výlety a pobytové akce
v přírodě a pobytové bloky v projektu „Pracovní a výtvarná výchova“, kde se žáci učili
samostatnosti v sociálních dovednostech. Dokumentace pobytů je řádně založena.

Obsazení tříd ve školním roce 2009/2010
Výuka probíhala ve všech ročnících pomocné školy.
Od září 2009 pokračovala v programu třída C převážně pro děti s autismem, kde se důsledně
pracuje podle strukturovaného programu a třída B pro děti s kombinovaným postižením, kde
se pracuje s konceptem bazální stimulace a dotyková terapie.
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Obsazení tříd ve 2. pololetí roku 2009
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Pracovníci školy
V každé třídě zabezpečovali výchovně-vzdělávací činnost současně minimálně dva
pedagogičtí pracovníci. V přímé práci s dětmi pracovaly tři učitelky a jeden učitel, pět
asistentů pedagoga a ředitelka školy.
Pedagogičtí pracovníci ve třídách:
Třída A: DiS. Ruth Junová, Romana Kuropatnická,
Třída B: Jana Petrusová, Ing. Jitka Richterová,
Monika Raabensteinová ,
Třída C: Marek Šmidt, Marie Vilímková
Třída D: Mgr. Štěpánka Müllerová, Lenka Kodešová,

Administrativní pracovníci:
Markéta Gladková, Marie Siváková

Jako ředitelka školy velice kladně hodnotím u zaměstnanců schopnost navázat s žáky osobní
kontakt. Velmi úzký vztah mají pedagogové i s některými rodiči našich žáků. Tato skutečnost
se příznivě projevuje hlavně v oblasti sociálních dovedností žáků, protože se setkávají
s jednotnými požadavky doma, ve škole i v domově.
Pracovníci školy si stále doplňují požadované vzdělání v odborných kurzech s mezinárodní
akreditací. V tomto školním roce probíhalo intenzivní vzdělávání pedagogických pracovníků
školy v oblasti tvorby ŠVP. Byla jmenována koordinátorka ŠVP na škole a všichni pracovníci
se zapojili do přípravy tvorby ŠVP.

Školská rada:
Ve školním roce 2009/2010 byla zvolena nová Školské rada. Předsedkyní se stala na řádné
schůzi paní učitelka Mgr. Štěpánka Müllerová. Dalšími členy jsou paní Erika Jelínková z řad
rodičů a paní Mgr. Květuše Mašínová, ředitelka střediska Diakonie ČCE v Čáslavi.

Rada školské právnické osoby:
Ve školním roce 2009/2010 se změnilo složení ŠPO. Členy se stala Správní rada Diakonie
ČCE. Došlo tak k potřebnému naplňování strategie Diakonie ČCE při výkonu činnosti
zřizovaných škol.

Praxe studentů ve škole.
Na dlouhodobé praxe k nám přicházejí studenti Gymnázia a střední pedagogické školy
v Čáslavi a studenti dalších sociálních a pedagogických vyšších škol z celé republiky.
Nabízíme také možnost absolventské praxe.

Výsledky a hodnocení žáků
Na konci každého pololetí obdrží žáci vysvědčení. Individuální plány výchovně-vzdělávací
činnosti se hodnotí na pravidelných čtvrtletních pedagogických radách. Předmětem hodnocení
jsou výsledky, kterých žák dosáhl ve vyučovacích předmětech v souladu s požadavky
učebních programů a individuálních vzdělávacích plánů. Hodnocení je formou širšího
slovního hodnocení. Všichni žáci plní IVP.
Výsledky kontrol provedených ve škole
V roce 2009 neproběhla kontrola České školní inspekce na naší škole.

Hospodaření školy
Výsledovka za rok 2009
NÁKLADY
Tiskopisy, papíry, tonery
Knihy, příručky, noviny, časopisy
Školní pomůcky
Materiál na drobné opravy
Ochranné pomůcky
Úklidové a čistící prostředky
Ostatní hygienické prostředky
Strava dětí svačina
Spotřeba elektrické energie
Spotřeba plynu
Vodné
Drobný majetek do 500 Kč neevidovaný
Drobný majetek od 500-40000 Kč
Opravy a udržování
Cestovné zaměstnanců
Telefony
Poštovné
Školení nepořádané ústředím
Pořizovací cena DDNHM do 500 neevidovaný
Pořizovací cena DDNHM od 500-60000 Kč
Nájem budov
Právní a ekonomické služby
Doména
Ostatní nakoupené služby jinde nezařazené
Školní aktivity hrazené dětmi
Obědy klientů
Obědy zaměstnanci
Mzdy zaměstnanců
Praní prádla
Dohody o provedení práce
Zákonné zdravotní pojištění
Zákonné sociální pojištění
Pojistné podle zákona č. 125/93 Sb.
Pojistné majetku
Finanční náklady za bankovní operace
Finanční náklady za bankovní operace-podúčet
Ostatní náklady

CELKEM

Kč
16979
8895
32880
3666
510
3040
1417
20741
106192
142638
20872
10788
57851
95436
16189
14476
2120
15565
1397
0
200000
110335
559
172592
7310
62854
28296
2479903
3749
59779
223188
593585
10417
14674
4518
695
53440

4597546

VÝNOSY
Obědy, divadla,
Příspěvek rodičů na vzdělávání
Úhrady zaměstnanců
Úroky z běžného účtu, podúčtu
Úroky z běžného účtu - Kovadlina
Dary ostatních tuzemských organizací
Dary od tuzemských soukromníků
Provozní dotace z MŠMT ČR
Dary ostatních tuzemských církví
Dary zahraničních církví
Ostatní výnosy

CELKEM
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Kč
147441
179340
30600
828
2
25000
2000
4232000
7900
0
0

4625111
27565

Normativní dotace na rok 2009 činila: 4.232.000,- Kč. Tato dotace byla použita na krytí
prokazatelných nákladů roku 2009.
Na rok 2010 byla schválena dotace ve výši 4.408.000,- Kč.

Pracovní a výtvarná výchova na Základní škole speciální

Naše škola v roce 2009 podávala žádost o finanční podporu z Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro oblast podpory Rovné příležitosti dětí a žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami.. Usnesení zastupitelstva Středočeského kraje dne
12.10.2009 schválilo finanční podporu z veřejných prostředků na grantový projekt
„Pracovní a výtvarná výchova na Základní škole speciální“. Délka trvání projektu je
16. měsíců.
Cílem projektu je vytvořit 80 pracovních listů a metodické příručky pro pedagogy vyučující
předmět Pracovní a výtvarná výchova na ZŠS zohledňující různé stupně postižení.
Cílovou skupinu projektu tvoří žáci ZŠS Čáslav a ZŠ praktické Čáslav, celkem 35 žáků, kteří
budou vytvořené materiály využívat při výuce a učitelé za ZŠS Čáslav a dalších Základních
škol speciálních a praktických ze Středočeského kraje.
Každý žák naší školy se zúčastní čtyř výchovně vzdělávacích pobytů na statku v Rohozci
nedaleko Kutné Hory. Jednotlivé pobyty trvají pět dní (pondělí až pátek). Dopoledne se žáci
učí podle rozvrhu. V odpoledních hodinách probíhají aktivity v rámci předmětu Pracovní a
výtvarná výchova, kde žáci rozvíjejí své schopnosti a dovednosti pod odborným vedením
lektorů v těchto oblastech (truhlářská dílna, rukodělné a výtvarné techniky, keramika,
košíkářství a domácí práce).
Žáci Základní školy praktické Čáslav pak vyzkouší pod vedením lektorů pracovní postupy
přímo v Základní škole speciální Diakonie ČCE Čáslav.
Po každém pobytovém bloku se uskuteční seminář, kde se pedagogičtí pracovníci seznámí
s metodikou jednotlivých výrobků a aktivit a aktivně se zapojí do tvorby pracovních postupů
ve společné diskuzi.
Kompletní metodický materiál a pracovní listy budou k dispozici zdarma na závěrečné
konferenci, která se bude konat v dubnu 2011. Celkem bude vydáno 200 sad pracovních listů
a 50 metodických příruček.
Funkční elektronický portál je na adrese: www.specialniskola.org.
První dva pobytové bloky se již uskutečnily v březnu a v květnu 2010, třetí pobytové bloky
jsou naplánovány na září až říjen 2010 a závěrečné čtvrté pobytové bloky proběhnou v lednu
a únoru 2011.
Celý projekt bude zakončen závěrečnou konferencí, kde budou prezentovány výsledky
projektu a budou zde k dispozici již vydané metodické materiály a pracovní listy pro všechny
zájemce ze Základních škol speciálních ve Středočeském kraji.

Rekondiční pobyt u moře
V květnu jsme s pěti žáky navštívili letovisko Bibione v Itálii. K dispozici jsme měli dva
bezbariérové apartmány asi 300 m od moře. V areálu byl krásný bazén, ve kterém se pěkně
odpočívalo po koupání v moři. Počasí se vydařilo, dětem se líbilo koupání, velké pískoviště
na pláži, výborná zmrzlina a obrovská pizza...

Škola v přírodě - Janské Lázně
Žáci ze třídy B vyjeli na školu v přírodě do Krkonoš do hotelu Sola Fide. Krásné a teplé
počasí podzimu bylo ideální na výlety a vycházky do krásné barevné přírody. Výborná
kuchyně hotelu Sola Fide a zcela vyhovující bezbariérové ubytování jen umocnilo klidnou a
pohodovou atmosféru celého pobytu.

Sponzoři školy
Práci naší školy podpořili tito sponzoři:
Lékárny HERBA s.r.o. Golčův Jeníkov
Obec Horky
Marie Siváková
Synodní rada ČCE
Willem Hekhuis – Nizozemí
Sbor v Brandenburku
Finanční prostředky byly použity na pomůcky pro jednotlivé žáky.
Děkujeme Vám všem, kteří nás podporujete a jste pro nás všechny posilou a oporou.

Spolupráce rodičů našich žáků
Většina rodičů se velmi zajímá o vzdělávání svých dětí na naší škole. Informováni jsou denně
v informačních sešitech, kde vzájemně komunikují s pedagogickými pracovníky. Pravidelně
navštěvují plánované rodičovské schůzky. V roce 2009 se konala velká Mikulášská slavnost
s divadlem „Boudo, budko“ v budově sboru ČCE V Čáslavi.
Vánoční svátky jsme oslavili „Vánoční bohoslužbou“ přímo v Evangelickém kostele
v Čáslavi.

Děkuji Vám všem, kteří nás podporujete a jste pro nás všechny oporou.
V Čáslavi dne: květen 2010

Ing. Jitka Richterová

Kontakty na školu:
Adresa školy: Základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE
Komenského nám. 140
286 01 Čáslav
telefon: 327 311 359
email: skolacaslav@seznam.cz
stránky: www.specialniskola.org

Projednáno a schváleno pedagogickou radou dne: 25.8.2010

