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Vážení rodiče a přátelé školy, vážení kolegové,

další uplynulý školní rok je vždy příležitostí k bilancování a k ohlédnutí za vším, co jsme 
společně ve škole a v Diakonii prožili. Nebylo by pravdivé kdybychom říkali, že vše bylo 
jednoduché, nekomplikované a krásné. I naše pedagogická práce je prověřována ve škol-
ním roce řadou složitých situací. Prožíváme je s našimi žáky, jejich rodinami, při vyučování, 
při naplňování administrativních povinností nebo v běžných lidských situacích. Jsme vděčni 
za projevenou důvěru rodičů našich žáků. Bez ní bychom nemohli dobře naplňovat naše po-
slání.  Jde nám především o  spokojeného žáka, který si ze školy odnáší řadu nových vědomostí, 
dovedností, návyků, ale také příjemných prožitků. Naše škola je svými vzdělávacími programy  zaměřená nejen na osvojení 
učiva, ale vyhlížíme i budoucnost našich žáků a chceme, aby byli pro svůj další život co nejlépe prakticky připraveni. Každý 
podle svých možností a s maximální individuální podporou. 

Na sklonku uplynulého školního rou jsme s Diakonií Českobratrské církve evangelické – tedy s naším zřizovatelem – prožili vý-
znamné jubileum. Právě uplynulo 30 let od znovuobnovení činnosti Diakonie a je dobré si připomenout, že mnohá diakonická 
zařízení vznikala již brzy v porevoluční době právě jako společná zařízení školy a sociálních služeb. Tak tomu bylo i v roce 
1993  v Čáslavi. Již můžeme mluvit o historii a tradici. Diakonie a naše speciální škola nešla historií sama, ale vždy jsme byli 
doprovázeni odhodlanými a trpělivými zaměstnanci, chápáni veřejností a podporováni celou řadou dobrovolníků a dárců. 
Tedy lidmi, kteří jsou ochotni si přiznat, že je třeba pomáhat těm, kteří nejsou tak zdraví a silní. Není to samozřejmost. A proto 
děkujeme!

Mgr. Květuše Mašínová, ředitelka školy
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Základní údaje o škole:

Název školy, sídlo: Základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE Čáslav 
   Komenského náměstí 140, Čáslav, 286 01
Zřizovatel:  Diakonie Českobratrské církve evangelické
   Belgická 22, Praha 2 – Vinohrady, 120 00

Rok zřízení školy: 2004
IČ:    711 97 541
Ředitelka:  Mgr. Květuše Mašínová
Zástupkyně:  Mgr. Štěpánka Zumpfová
Kontakty:  Komenského náměstí 140, Čáslav 286 01
   info@skolacaslav.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
Praktická škola dvouletá 78- 62-C/02
Školní družina 

Pro školní rok 2018 / 2019 byl registrován obor: Praktická škola dvouletá 78–62–C/02 
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Základní škola speciální
Organizační uspořádání, počty žáků ve třídách, zařazování a přijímání žáků, vyučovací doba, 
pravidla péče o zdraví a organizace vyučovacího procesu vychází  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 pra-
covnících a o změně některých zákonů v platném znění.

Učební plán ve školním roce 2018 / 2019 vycházel ze Školního vzdělávacího programu pro 
vzdělávání žáků v základní škole speciální platného od 1. 9. 2010 a podle ŠVP ZV pro žáky 
s lehkou mentální retardací.

Základním úkolem školy byly výchovně - vzdělávací činnosti zaměřené na poskyto-
vání 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 stimu-
lace, orofaciální stimulace, muzikoterapie, polohování a speciální techniky 
uvedené ve  Školním vzdělávacím programu. Ve  všech oblastech výuky 
jsme využívali nejnovějších poznatků, speciálních metod a pomůcek. Prá-
ce s počítačem je nedílnou součástí výuky. Ve školním roce 2018 / 2019 se 
ve speciální škole vzdělávalo 23 žáků.

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 byl zapsán jeden žák. Do pří-
pravného stupně základní školy speciální byli zapsáni 4 žáci.

Střední praktická škola jednoletá (obor vzdělávání 

78-62-C/01) a dvouletá (obor vzdělávání 78-62-C/01)
Oba obory středního vzdělávání umožňují absolventům základní školy spe-
ciální pokračovat ve studiu a upevňovat si tak již získané znalosti a doved-
nosti z předchozího vzdělávání. 
V praktické škole jednoleté si žáci osvojují další  znalosti a manuální dovednosti 
potřebné k výkonu jednoduchých pracovních i domácích činností. Ve vyučování se 
zaměřujeme na činnosti, které vedou k získání co největší možné míry samostatnosti, 
soběstačnosti a případného dalšího uplatnění v životě. 
Ve školním roce 2018 / 2019 se v praktické škole jednoleté vzdělávali 3 žáci, ve dvouleté praktické škole 4 žáci.
Ve školním roce 2018 / 2019 probíhala rovněž výuka v nově registrovaném oboru praktické školy dvouleté a to v souladu se škol-
ním vzdělávacím programem vydaným k 15. 8. 2018. Výuka v tomto oboru vzdělávání je náročnější, žák získá hlubší vědomosti 
a dovednosti k větší míře samostatnosti a uplatnění v životě.

Přijímací řízení do  střední školy praktické bylo organizováno ve  dvou kolech. Ve  druhém 
kole byl přijat 1 nový uchazeč. Ve studiu v praktické škole jednoleté budou pokračovat 2 žáci 
a v praktické škole dvouleté pokračují ve studiu 3 žáci.
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Výsledky a hodnocení žáků
Na konci každého pololetí obdrželi žáci vysvědčení.  Výsledky žáků se hodnotily na pra-
videlných čtvrtletních pedagogických radách. Předmětem hodnocení byly výsledky, 
kterých žák dosáhl ve  vyučovacích předmětech v  souladu s  požadavky školních 
vzdělávacích programů pro jednotlivé obory vzdělávání.  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. Ško-
la 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 2018 / 2019
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 9 14

2. pololetí 24 7 17 10 14

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 9

počet žáků z toho dívky z toho chlapci

1. pololetí 3 2 1

2. pololetí 3 2 1

Obsazení tříd ve školním roce 2018 / 2019 k 30. 9. 2019

Obsazení třídy Praktické školy dvouleté ve školním roce 2018 /2019

Obsazení třídy Praktické školy jednoleté ve školním roce 2018 /2019

počet žáků z toho dívky z toho chlapci

1. pololetí 4 0 4

2. pololetí 4 0 4
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Pracovníci školy
V každé třídě zabezpečovali výchovně-vzdělávací činnost současně minimálně tři pedagogičtí pracovníci, třídní učitelky a dvě 
asistentky pedagoga. Chod školy zabezpečují administrativní a pomocní pracovníci. 

Třída A:  Mgr. Štěpánka Zumpfová,  Klára Ondrašíková, Ruth Junová DiS., (do 30. 4. 2019)
   (od 1. 5. 2019 Leona Littová) 

Třída B:  Mgr. Jana Petrusová, Marek Šmidt, Alena Al Sharua

Třída C:  Mgr. Jitka Haškovcová , Kateřina Radovnická DiS., Romana Kuropatnická 

Praktická škola: Mgr. Ludmila Chmelíková,  Lenka Kodešová, Eva Hamralová 

Administrativní a pomocní pracovníci:
Markéta Gladková, účetní a zajištění kanceláře školy
Mgr. Květuše Mašínová – ředitelka školy
Ostatní: Lenka Kodešová, Romana Kuropatnická, Erika Jelínková, Andrea Kratochvílová, Eva Hamralová
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 kreati-
vity při výtvarné  činnosti i v ostatních předmětech. 

Ve školním roce 2018/ 2019 se pedagogové vzdělávali  a rozšířili si vědomosti i zkušenosti v těchto kurzech: 
Učíme se s tabletem (akreditován MŠMT), Sociální učení – čtení s využitím globální metody a psaní hůlkovým písmem, sociální 
počty (akreditováno MŠMT), Učím se rád v 1. třídě (akreditováno MŠMT), Jak se připravit na inspekci (akreditováno MŠMT), ško-
lení BOZP a PO, účast na tematických přednáškách v rámci  MAP – MAS Lípa pro venkov – spolupráce základních škol v Čáslavi.
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Školská rada
Ve školním roce 2018 – 2019 skočilo funkční období školské rady a v souladu se Školským zákonem č. 561/2004 v současném 
znění podle § 167 byly vyhlášeny volby do nové školské rady. Ty se uskutečnily dne 12. prosince 2018 a z navržených kandidátů 
v souladu s volebním řádem a Řádem diakonické práce. Na funkci předsedy školské rady byl zvolen Mgr. Ondřej Zikmund, čle-
nem školské rady z řad rodičů byla zvolena paní Pavlína Jarkovská  a členem školské rady za pedagogy byla zvolena Štěpánka 
Zumpfová. Školská rada se setkala v průběhu školního roku dvakrát k projednání strategie školy i k řešení běžných záležitostí 
týkajících se chodu školy z provozního i ekonomického hlediska. Ze setkání jsou vyhotoveny zápisy, které jsou uloženy v kance-
láři školy.

Rada školské právnické osoby
Tento orgán zřizovatele dbá na zachování účelu, pro který byla škola zřízena, dohlíží na řádné hospodaření s finančními pro-
středky 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. Hana Sklenářová - 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 ob-
lasti 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 a všem dalším 
spolupracujícím specialistům.

Praxe studentů ve škole.
Na dlouhodobé praxe k nám přicházeli studenti Gymná-
zia a střední pedagogické školy v Čáslavi a studenti Cír-
kevního gymnázia v Kutné Hoře. Nabízíme také možnost 
absolventské praxe, kterou v uplynulém školním roce vy-
užili 4 studentky.
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Aktivity školy ve školním roce 2018 / 2019
Náš školní rok je pestrý a v rámci vzdělávacích programů i mimo ně organizujeme řadu zajímavých akti-
vit, které doplňují i rozšiřují naše vyučovací hodiny a zároveň pomáhají motivovat naše žáky a vzbuzo-
vat v nich zájem o školu. Také se snažíme, s ohledem na různá postižení našich žáků, zařazovat do vý-
uky doplňkové aktivity jako canisterapie s pejskem Gošíkem, hipoterapie ve společnosti Dítě a kůň 
v Miskovicích a bazální stimulaci, kterou individuálně provádí specialista Mgr. Jitka Richterová. V rámci 
pohybových aktivit navštěvujeme workautové hřiště, dopravní hřiště a jezdíme na plavání do Vodní-
ho světa v Kolíně – vždy s malou skupinou žáků, kde se jim skvěle věnují plavečtí instruktoři. Všem spo-
lupracujícím subjektům i jednotlivcům děkujeme za spolupráci i snahu pomáhat dětem s postižením. 

Školní rok je rovněž tematicky dělem dle aktivit v různých ročních obdobích a tak se v naší výuce odráží 
podzimní sklizeň úrody, předvánoční a vánoční období, čas karnevalu i masopustu, jarní zahrada i letní spor-
tování. Naši žáci chodí několikrát za rok na divadelní představení nebo do kina a i v rámci těchto aktivit se učíme 
společenskému chování a seznamujeme se s kulturním děním v našem městě. 

V uplynulém školním roce jsme realizovali zajímavé aktivity v rámci projektu Šablony II. Tento projekt s názvem Zábavná škola (registrační 
číslo  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010580) podpořený MŠMT v rámci OP Věda, výzkum a vzdělávání částkou 483 tisíc Kč nám umožnil nad 
rámec našeho vyučování realizovat  projektové dny, pracovat s novými tablety ve výuce, v odpoledních hodinách realizovat školní kluby 
se zaměřením na čtenářskou dovednost, badatelství i deskové hry. Také všichni učitelé prošli zajímavým školením k výuce s PC tablety. 
Velmi zajímavé byly rovněž přednášky pro rodiče, při kterých jsme  besedovali s Mgr. Lenkou Radoměřskou o školní zralosti a s Mgr. Evou 
Tomanovou o vztazích v rodině s dítětem s postižením. Projekt Zábavná škola bude pokračovat i v nadcházejícím školním roce 2019 / 2020. 

Naše škola byla v roce 2018 / 2019 zapojena do projektu Mléko do škol,  Ovoce do škol a jsme rovněž partnery projektu spolupráce 
místních základních škol v rámci MAS Lípa pro venkov (název projektu – Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro SO OPR Čáslav II).

Během celého školního roku jsme se snažili vás informovat krátkými reportážemi i na  facebookové stránce  a na www.specialniskola.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 podle možností a schopností každé-
ho z nich. Snažíme se hledat metody a formy pro práci žáků s autismem, využíváme speciální učebnu pro strukturované učení. Relaxujeme 

ve snoezelenovém koutku, kde pracujeme s projektem bazální stimulace. Každý školní den je u nás trochu jiný. I když škola nemůže být jen 
zábavná, jak jsme si to napsali do názvu projektu. Škola však může  být  prostředím, kde je nám společně dobře a kde se dozvídáme 
nové věci.  A proto nás to baví! 
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Náklady 
spotřebované nákupy 521 000
služby 806 000
daně a poplatky 6 000
osobní náklady 6 331 000
ostatní náklady 24 000
odpisy, prodaný majetek 44 000
poskytnuté příspěvky 49 000
Náklady celkem 7 781 000

Výnosy 
tržby za vlastní výkony 451 000
ostatní výnosy 6 000
přijaté příspěvky, dary  48 000
provozní dotace MŠMT  7 370 000

Výnosy celkem 7 875 000

 

Aktiva
Dlouhodobý majetek celkem 133 000
dlohodobý hmotný majetek 443 000
oprávky k dlouhodob. m. -310 000
Krátkodobý majetek celkem 1 674 000
pohledávky celkem 175 000
krátkodobý finanční majetek celkem 1 499 000

Aktiva celkem 1 807 000

Pasiva 
vlastní zdroje celkem 732 000
jmění a fondy celkem 638 000
výsledek hospodaření celkem 94 000
cizí zdroje celkem 1075 000
krátkodobé závazky celkem 1075 000
Pasiva celkem 1 807 000

Hospodaření školy
Výsledovka k 31. 12. 2018

Hospodářský výsledek  94 000,00
Za projevenou přízeň, pomoc a podporu děkujeme všem, kteří nás v uplynulém období finančně podpořili celkovou 
částkou 47 640 Kč. Děkujeme vám všem, kteří jste nás obdarovali věcně, nebo dobrovolnou pomocí. Děkujeme za pod-
poru konkrétních žáků školy 212. letce Základny taktického letectva v Čáslavi. Děkujeme FS ČCE v Čáslavi, zejména 
pak sestře farářce Mgr. Drahomíře Duškové za službu slovem při společných slavnostech. A také vám, kteří zde nejste 
uvedení, ale máte nás stále na zřeteli!



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


