Výroční zpráva
za školní rok 2017 / 2018

Základní škola speciální a praktická škola
Diakonie ČCE Čáslav

Vážení rodiče a přátelé školy, vážení kolegové,
školní rok 2017 / 2018 přinesl do naší školy několik změn a to především v personální oblasti. Dne 1. srpna 2017 jsem byla jmenována do funkce ředitelky školy. Odcházející ředitelce
Ing. Jitce Richterové bych ráda ještě jednou poděkovala za její dlouholeté působení ve škole.
Bez její iniciativy by celá čáslavská Diakonie a následně i základní škola speciální, neexistovala.
Vážím si toho, že v tomto díle mohu pokračovat - se vší pokorou a s vědomím odpovědnosti. Děkuji
také všem kolegyním a kolegovi, kteří po celou dobu uplynulého školního roku s nasazením vyučovali naše žáky, byli blízko
jejich rodinám a často nad rámec svých pracovních povinnosti pomáhali tam, kde to bylo třeba. Děkuji také rodičům za projevy důvěry a solidarity. Škola se ve své činnosti neobejde bez dalších spolupracovníků, ať už na poli profesním nebo v dalších
oblastech. Jsme také v těsném kontaktu a ve stejné budově s naší sesterskou organizací Diakonii ČCE – Střediskem Střední
Čechy. Vstřícnost, porozumění, rada i pomoc – to jsou slova, která spolupráci charakterizují, a za to jsme všem velmi vděčni.
Za finanční i další podporu děkujeme našim sponzorům, mezi ně počítáme jednotlivce, firmy, ale často i rodinné příslušníky
našich pedagogů. Děkujeme vám všem a těšíme se na další společný školní rok.
Mgr. Květuše Mašínová, ředitelka školy
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Základní údaje o škole:
Název školy, sídlo:
Zřizovatel:		
			

Základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE Čáslav
Diakonie Českobratrské církve evangelické
Belgická 22, Praha 2 – Vinohrady, 120 00

Rok zřízení školy:
2005
IČ: 			
711 97 541
Ředitelka:		 Mgr. Květuše Mašínová
Zástupkyně:		
Mgr. Štěpánka Zumpfová
Kontakty:		 Komenského náměstí 140, Čáslav 286 01
			info@skolacsalv.cz
Telefon.:
735 722 650, 734 798 663
			www.specialniskola.org
Přehled oborů vzdělávání:
Základní škola – 79-01-C/01
Základní škola speciální - 79-01-B/01
Praktická škola jednoletá - 78-62C/01
Školní družina
Pro školní rok 2018 / 2019 byl registrován obor: Praktická škola dvouletá 78–62–C/02
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Základní škola speciální
Základním úkolem školy byly výchovně - vzdělávací činnosti zaměřené na poskytování elementárních znalostí - přes výuku sebeobsluhy a sociálních dovedností k základům trivia
- čtení, psaní a počítání. V případě potřeby bylo vyučování doplněno speciální terapií, jako
je doteková terapie a koncept bazální stimulace, orofaciální stimulace, muzikoterapie,
polohování a speciální techniky uvedené ve Školním vzdělávacím programu. Ve všech
oblastech výuky jsme využívali nejnovějších poznatků, speciálních metod a pomůcek.
Práce s počítačem je nedílnou součástí výuky. Ve školním roce 2017 / 2018 se ve speciální
škole vzdělávalo 23 žáků.
Učební plán ve školním roce 2017 / 2018 vycházel ze Školního vzdělávacího programu pro
vzdělávání žáků v základní škole speciální platného od 1. 9. 2010 a podle přílohy ŠVP ZV pro
žáky s lehkou mentální retardací.
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.
Naše speciální škola je přednostně určena pro děti
s nejtěžším zdravotním postižením – středním
i těžkým mentálním postižením, autismem a dětem
s kombinovanými vadami.
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Zápis do základní školy speciální
Zápis do speciální školy se konal 3. a 4. dubna 2018. Zápis do školy s předešlým
pozváním na Den otevřených dveří byl oznámen prostřednictvím webových
stránek školy, Čáslavským zpravodajem a portálem Svoboda.info.cz.
Do první třídy nadcházejícího školního roku byly zapsány tři děti.

Praktická škola jednoletá
Vyučování ve školním roce 2017 / 2018 probíhalo podle Školního vzdělávacího programu pro vzdělávání žáků v praktické škole – jednoleté, který byl
vytvořen na základě Rámcově vzdělávacího programu pro obor vzdělávání
praktická škola jednoletá 78-62-C/01 s platností od 1. 9. 2012. Žáci si doplnili
a rozšířili základy vzdělání, které získali v průběhu školní docházky do základní školy speciální. Osvojili si znalosti a manuální dovednosti potřebné k výkonu
konkrétních jednoduchých pracovních činností. Při vyučování se zaměřujeme
na činnosti, které vedou k získání co největší možné míry samostatnosti, soběstačnosti a případného dalšího uplatnění v životě.
Ve školním roce 2017 / 2018 se v praktické škole jednoleté vzdělávalo 6 žáků.

Závěrečné zkoušky praktické školy vykonal ve dnech 19. a 20. června 2018 jeden žák
s výborným prospěchem.
Přijímací řízení do střední školy praktické bylo organizováno ve dvou kolech. V průběhu
druhého kola se ke studiu přihlásilo 5 studentů.
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Výsledky a hodnocení žáků
Na konci každého pololetí obdrželi žáci vysvědčení. Výsledky žáků se hodnotily na pravidelných čtvrtletních pedagogických radách. Předmětem hodnocení byly výsledky,
kterých žák dosáhl ve vyučovacích předmětech v souladu s požadavky učebních programů, ŠVP a vzdělávacích plánů. Hodnocení je prováděno formou širšího slovního
hodnocení.
Školní družina
Školní družinu navštěvovalo 16 žáků, kteří využívali jak ranní otevření školy v 7,30
hodin tak odpolední možnost odpočinku a aktivit po školním vyučování. Družina
byla ve dnech vyučování v provozu v časech 7,30 do 8,00 hodin a od 11,30 do 14,30
hodin. Školní družina byla plně obsazena.
Školní stravování
Někteří žáci školy využívají možnost stravování ve společné jídelně ve Středisku Diakonie. Škola rovněž nabízí možnost dopoledních svačin, samozřejmostí je zajištění pitného režimu.
Doprava žáků do školy
Ve spolupráci se Střediskem Diakonie a po dohodě s rodiči organizujeme svoz a rozvoz
žáků do školy a ze školy.

Spolupracujeme s místním evangelickým sborem. V kostele probíhají
naše společné slavnosti k zahájení i ukončení školního roku, slavíme
vánoce i velikonoční svátky. Paní Drahomíře Havlíčkové – Duškové,
farářce sboru, děkujeme za podporu a slova povzbuzení.
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Obsazení tříd ve školním roce 2017 / 2018
Výuka probíhala ve všech ročnících základní školy speciální.
počet žáků

z toho dívky

z toho chlapci

první stupeň žáků druhý stupeň žáků

1. pololetí

23

7

16

11

12

2. pololetí

21

6

15

9

12

Obsazení tříd ve školním roce 2017 / 2018 k 30. 9. 2017
Třídy

počet žáků

z toho dívky

z toho chlapci

první stupeň žáků druhý stupeň žáků

A

7

2

5

7

0

B

7

2

5

4

3

C

9

3

7

0
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Obsazení třídy Praktické školy jednoleté ve školním roce 2017 /2018
počet žáků

z toho dívky

z toho chlapci

1. pololetí

6

2

4

2. pololetí

6

2

4
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Pracovníci školy
V každé třídě zabezpečovali výchovně-vzdělávací činnost současně minimálně dva nebo tři pedagogičtí pracovníci. V přímé
práci s dětmi pracovaly čtyři paní učitelky, šest asistentů pedagoga a dvě vychovatelky. Chod školy zabezpečují administrativní
a pomocní pracovníci.

Třída A:		
Třída B:		
Třída C:		
Praktická škola:

Mg. Štěpánka Zumpfová, Ruth Junová, DiS. Romana Kuropatnická,
Bc. Jana Petrusová, Marek Šmidt, Alena Al Sharua
Mgr. Jitka Haškovcová , Lenka Kodešová, Michaela Hermanová

Mgr. Marika Jelínková (do 30. 11. 2017), Mgr. Veronika Deverová, (do 30. 6. 2018), Eva Hamralová,
			Kateřina Radovnická, DiS.

Administrativní a pomocní pracovníci:
Markéta Gladková, Marie Siváková (do 31. 12. 2017), Miroslav Richter (do 31. 7. 2017), Květuše Mašínová (od 1. 7. 2017), Markéta
Gabčová (do 31. 1. 2018)
Pedagogové naší školy se pravidelně vzdělávají a zavádějí do výuky speciální metody, které žákům s hendikepem pomáhají
zvládat vzdělávací programy. Přístup k žákům je vysoce individuální, respektujeme učební tempo žáka a jeho specifické potřeby.
Ve vyučování využíváme interaktivních tabulí, práci s počítači, ale za neméně důležité pokládáme podporu jejich vlastní kreativity při výtvarné činnosti i v ostatních předmětech.
Ve školním roce 2017 /18 se pedagogický sbor zúčastnil povinného školení Diakonické hodnoty se školitelkou Mgr. Evou Provazníkovou. Dále jsme se zúčastnili interního semináře Zdravotní tělesná výchova – aneb jak na to (školitelka Mgr. Květuše Mašínová) a vedení školy se zúčastnilo povinného školení Hodnocení pedagogických pracovníků (školila paní Mgr. Patricie Chvojková).
Počátkem školního roku dokončily dvě pracovnice školy rekvalifikační kurz asistenta pedagoga a jedna třídní učitelka úspěšně
dokončila magisterské vzdělání speciální pedagogiky. Jeden pedagog v rámci stáže navštívil sesterskou diakonickou speciální
školu v Praze – Michli. Sdílení dobré praxe, výměna zkušeností i diskuze jsou nedílnou součástí našich každotýdenních malých porad i čtvrtletních hodnotících pedagogických rad.
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Školská rada
Ve školním roce 2017 - 2018 se školská rada scházela ve složení: paní učitelka Bc. Jana Petrusová jako předsedkyně, dalšími členy
byly paní Radka Pospíšilová z řad rodičů a pan Ing. Milan Kos. V druhé polovině roku 2017 odstoupila ze školské rady paní Radka
Pospíšilová a dovolba člena byla naplánována v následujícím kalendářním roce.

Rada školské právnické osoby
Dbá na zachování účelu, pro který byla škola zřízena, dohlíží na řádné hospodaření s finančními prostředky a svěřeným majetkem. Členy Rady školské právnické osoby tvoří Správní rada Diakonie ČCE v Praze ve složení: Mgr. Jan Soběslavský – ředitel
Diakonie ČCE, Mgr. Kamila Viktorová – náměstkyně pro speciální školství, Ing. Miroslav Běťák - náměstek Diakonie ČCE, Mgr. Petr
Neumann – náměstek Diakonie ČCE, Mgr. Štěpán Brodský – náměstek Diakonie ČCE.

Spolupráce s SPC
Škola velmi úzce spolupracuje se speciálně pedagogickými centry, které mají ve spádové oblasti bydliště našich žáků i školu.
Za úzkou spolupráci v uplynulém školním roce děkujeme SPC Kolín, paní Mgr. Lence Radoměřské a jejím kolegyním. Dále děkujeme za spolupráci SPC Svítání Pardubice a paní Mgr. Monice Morávkové. Dále paní PaedDr. Nastě Páchové,
a PhDr. Janě Žítkové. Specialisté poskytují škole doporučení žáků ke vzdělávání a konzultace k optimálnímu vzdělávacímu procesu jednotlivých žáků.
Praxe studentů ve škole.
Na dlouhodobé praxe k nám přicházeli studenti Gymnázia a střední pedagogické školy v Čáslavi a studenti Církevního gymnázia v Kutné Hoře. Nabízíme také možnost absolventské
praxe.
Výsledky kontrol provedených ve škole
Ve školním roce 2017/2018 proběhla ve škole kontrola Správy sociálního zabezpečení, která zkontrolovala
správnost vedené mzdové a personální dokumentace.
Kontrola neuložila škole žádná nápravná opatření.
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Aktivity školy ve školním roce 2017 / 2018
Naše škola pro žáky pravidelně organizuje krátké biblické programy se zpěvem a během školního
roku se společně s Diakonií Střední Čechy setkáváme na slavnostních vánočních a velikonočních
bohoslužbách. Rádi využíváme spolupráci s místním evangelickým sborem v čele s farářkou sestrou Mgr. Drahomírou Duškovou, které děkujeme za laskavá slova a dělnou spolupráci.
Mezi další doplňkové činnosti školy patří hipoterpaie, která probíhala v organizaci Dítě a kůň
v Miskovicích. Nově jsme do činnosti školy zařadili canisterapii s paní Andreou Kratochvílovou
a psíkem Gošem. Za obohacující považujeme i plavecký výcvik našich žáků – samozřejmě dle individuálních možností každého z nich. 1x za měsíc navštěvovali Vodní svět v Kolíně, kde se našim
žákům velmi erudovaně i sympaticky věnovali mladí instruktoři plavání. Do organizace školního
roku jsou zahrnuty i společné tematické činnosti dle ročních období s exkurzemi do světa Dýni v Nové
vsi u Leštiny, podzimní výstavou výrobků, adventní tvoření s nácvikem na vánoční slavnost a přípravou
na Vánoce. Zima nám neumožnila mnoho zimních radovánek. Alespoň jsme tedy prožili společné karnevalové veselí s klienty Střediska Diakonie. Na jaře jsme se stali malými zahradníky, což se poznalo na zkrášleném vchodu do školy a další týdny jsme věnovali
přípravě programu na Den matek, kdy si všechny třídy pro setkání s rodiči připravily divadlo, nebo módní přehlídku, zpívání a také
ochutnávku pokrmů z dílny našich studentů praktické školy. Náš hodinový program se všem velmi líbil a potlesk publika byl pro
naše žáky i učitele velkou odměnou. Tak, jak jsme si předsevzali v rámci exkurze, jsme společně navštívili skanzen Veselý kopec a závěr školního roku jsme již věnovali sportu na Sportovních hrách v Kolíně a přípravě na Indiánské léto s přespáváním ve škole. Během
celého školního roku jsme se snažili vás informovat krátkými reportážemi i na nové facebookové stránce a na www.speciálniskola.
org. Třikrát ročně vydáváme školní Zpravodaj o nejaktuálnějším dění a s kalendářem akcí na nadcházející období. Při celém bohatém školním programu však nezapomínáme na naše hlavní poslaní – vzdělávat, vychovávat a podporovat naše žáky s maximálním
úsilím, individuálně, podle možností a schopností každého z nich. Umíme hledat metody a formy pro práci žáků s autismem, využíváme speciální učebnu pro strukturované učení. Pro smyslovou výchovu jsme zřídili nový snoezelenový koutek, pracujeme s projektem bazální stimulace. Pro žáky se spastickou formou dětské obrny využíváme zázemí rehabilitační místnosti s fyzioterapeutem.
Cílem školy je maximálně rozvíjet schopnosti a dovednosti našich žáků a propojit teoretickou výuku s praktickými dovednostmi,
které jsou důležité pro jejich běžný život. Výše zmíněné aktivity napomáhají i společenskému začlenění – to znamená prožívat
a žít život plnohodnotně uprostřed společnosti v bezpečném a přátelském prostředí.
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Hospodaření školy
Výsledovka k 31. 12. 2017 (náklady v tisících Kč)

Náklady
spotřebované nákupy
služby
daně a poplatky
osobní náklady
ostatní náklady
odpisy, prodaný majetek
poskytnuté příspěvky
Náklady celkem

Aktiva
554 394,95
1 130 028,88
4 822,32
5 767 081,00
25 369,00
44 273,00
54 099,00
7 580 068,65

Výnosy
tržby za vlastní výkony
ostatní výnosy
přijaté příspěvky, dary
dotace ÚP
provozní dotace MŠMT
Výnosy celkem

Hospodářský výsledek

Dlouhodobý majetek celkem
dlohodo hmotný majetek
oprávky k dlouhodob
Krátkodobý majetek celkem
pohledávky celkem
krátkodobý finanční majetek celkem
Aktiva celkem

177 000
443 000
266 000
1 146 000
120 000
1 026 000
1 323 000

Pasiva
439 073,00
5109,63
23 500,00
253 319,00
6 914 706,00
7 635 707,63

vlastní zdroje celkem
jmění a fondy celkem
výsledek hospodaření celkem
cizí zdroje celkem
krátkodobé závazky celkem
Pasiva celkem

641 000
585 000
56 000
682 000
682 000
1 323 000

55 638,98
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735 722 650, 734 798 663
www.specialniskola.org
skola.diakonie.caslav

