Výroční zpráva

za školní rok 2019 / 2020

Základní škola speciální a praktická škola
Diakonie ČCE Čáslav

Úvod
Vážení rodiče a přátelé školy, vážení kolegové,
Školní rok ve znamení koronaviru – tak budou nadepsány mnohé dokumenty hodnotící uplynulý školní rok. Také my
přemýšlíme, co nám přinesl a co plánovaného se neuskutečnilo. Byl to školní rok bohatý na události. 1. září 2019 jsme
otevřeli třídu přípravného stupně se čtyřmi dětmi. Aby i tyto děti měly svoje příjemné zázemí, museli jsme upravit dispozici školy a přestěhovat školní kancelář. Věříme, že se tato změna povedla. Během školního roku jsme realizovali projekt
s aktivitami pro žáky „Šablony II“ a díky tomuto projektu jsme mohli uskutečnit řadu zajímavých projektových dnů,
besed pro rodiče a nakoupit pomůcky i vybavení. Vše bylo v březnu přerušeno vyhlášením nouzového stavu a následnými epidemiologickými opatřeními. Konfrontace s touto novou situací vyústila ve vznik uzavřené FB skupiny Diáček,
ve které jsme spolu s rodiči dětí sdíleli krátká videa. Pro žáky jsme připravovali pracovní listy s úkoly a vytvářeli jsme nové
pomůcky. Ukázalo se, že tato velmi náročná doba napomohla dívat se na věci kolem nás jinak.. Plánovaná školení
pedagogů jsme realizovali dle nabídek společností elektronicky a zrevidovali jsme naše vybavení pro možnost komunikovat se žáky i rodiči elektronicky. Byla to příležitost jak se zdokonalit a některé zaběhnuté věci dělat jiným způsobem.
Významným mezníkem bylo také zřízení třídy speciální mateřské školy. Ukázalo se, že otevření přípravného stupně dalo
mnohým rodičům malých dětí naději, že zde vzniká zařízení pro předškolní děti, snad mateřská škola.. Na popud mladých rodičů jsme se rozhodli na podzim 2019 školku opravdu zřídit. A to z hlediska MŠMT v mimořádném termínu.
K oficiální žádosti jsme museli velmi rychle vytvořit nový prostor pro školku v budově Diakonie a také realizovat stavební
projekt zakončený kolaudací. Zní to jednoduše, ale jednoduché to nebylo. Jsme rádi, že se vše podařilo a že byla naše
mateřská školka k 1. 7. 2020 zapsána do rejstříku škol. A právě doba „koronaviru“, kdy do školy nemohli chodit naši žáci,
nám umožnila školku v nové místnosti stavebně upravit, vymalovat, vybavit a zkrášlit tak, aby se zde dětem líbilo.
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Uplynulý školní rok byl opravdu bohatý na události. Ale období bez
našich žáků a dětí to nebyla ta škola, kterou máme rádi a kterou
chceme. Žádná distanční výuka nemůže nahradit naše společenství, které tu tvoříme při vyučovacích hodinách. Osobní kontakt,
úsměvy, povzbuzení, pohlazení a držení za ruku, zpívání, povídání
si i hraní.
Děkujeme za porozumění a podporu – finanční i jinou. Děkujeme
všem, kteří nám pomáhali se vznikem třídy mateřské školy a to i dotčeným institucím, které nám, v rámci svých možností, vycházely
vstříc. Děkujeme za podporu vedení města Čáslavi v samém začátku, kdy naše plány byly jen myšlenkou.
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Základní údaje o škole
Název školy, sídlo:
			
Zřizovatel:		
			

Základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE Čáslav
Komenského náměstí 140, Čáslav, 286 01
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
Rada školské právnické osoby dbá na zachování účelu, pro který byla škola zřízena, dohlíží na řádné hospodaření
				s finančními prostředky a svěřeným majetkem.
Složení rady: 		
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Mgr. Jan Soběslavský - ředitel Diakonie ÈCE
Mgr. Petr Neumann - náměstek Diakonie ÈCE
Mgr. Štěpán Brodský - náměstek Diakonie ÈCE
Mgr. Milan Černý - ředitel ŠPO Praha

Přehled oborů vzdělávání
Základní škola – 79-01-C/01
Základní škola speciální - 79-01-B/01 kapacita 29 žáků
Praktická škola jednoletá - 78-62C/01
Praktická škola dvouletá 78- 62-C/02 celková kapacita střední
školy 8 žáků
Školní družina kapacita 16 žáků

Počty žáků v jednotlivých součástech školy
ve školním roce 2019 / 2020
Základní škola speciální

25 žáků

Přípravný stupeň

4 žáci

Praktická škola dvouletá

4 žáci

Praktická škola jednoletá

2 žáci

Školní družina

16 žáků

Celkem školu navštěvovalo

36 žáků
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Složení tříd – stav k 31. 3. 2020
Obsazenost třídy přípravného stupně
počet žáků

z toho dívky

z toho chlapci

1. pololetí

4

1

3

2. pololetí

4

1

3

Obsazení základní školy speciální ve školním roce 2019 / 2020 - kumulativně
Výuka probíhala ve všech ročnících základní školy speciální.
počet žáků

z toho dívky

z toho chlapci

první stupeň žáků druhý stupeň žáků

1. pololetí

25

8

17

10

15

2. pololetí

24

8

16

9

15

žáci celkem

dívky

chlapci

první stupeň

druhý stupeň

A

9

3

6

9

0

B

8

1

7

1

7

C

8

4

4

0
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Obsazení tříd ve školním roce 2019 / 2020
Třídy
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Obsazení třídy Praktické školy jednoleté ve školním roce 2019 /2020
počet žáků

z toho dívky

z toho chlapci

první rok

prodloužení

1. pololetí

2

2

0

1

1

2. pololetí

2

2

0

1

1

Obsazení třídy Praktické školy dvouleté ve školním roce 2019 / 2020
počet žáků

z toho dívky

z toho chlapci

první rok

druhý rok

prodloužení

1. pololetí

4

0

4

4

0

0

2. pololetí

4

0

4

4

0

0

Úkolem základní školy speciální jsou výchovně - vzdělávací činnosti zaměřené na poskytování elementárních a dalších znalostí a dovedností, které vychází ze školního vzdělávacího programu pro základní školu speciální. V září 2019 naše škola otevřela
také třídu přípravného stupně pro děti od 5 let, kde se hravou formou zaměřujeme zejména na základy sebeobsluhy, sociální
dovednosti a u některých dětí na alternativní způsob komunikace. Také hudební a dramatická výchova je nedílnou součástí
každodenních aktivit, ať již v rámci výuky jednotlivých předmětů nebo při relaxaci. 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 a využití interaktivní tabule je rovněž nedílnou součástí výuky.
Oba obory středního vzdělávání umožňují absolventům základní školy speciální pokračovat ve studiu a upevňovat si tak již
získané znalosti a dovednosti z předchozího vzdělávání za účelem získání co nejvyšší míry soběstačnosti v dalším životě.
V praktické škole jednoleté si žáci osvojují zejména manuální dovednosti potřebné k výkonu jednoduchých pracovních i domácích činností a sebeobsluhy včetně nácviku smysluplného naplnění volného času.
Obor dvouleté praktické školy se zaměřuje také na praktické dovednosti a širší teoretické znalosti pro možné uplatnění absolventů na chráněném trhu práce.

7

Školská rada
tento orgán umožňuje rodičům, žákům a pedagogickým pracovníkům školy podílet se
na správě školy. Školská rada se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů, schvaluje výroční zprávu a školní řád. Projednává návrhy rozpočtu a zprávy z příslušných kontrol
Členové Mgr. Ondřej Zikmund, paní Pavlína Jarkovská a Mgr. Štěpánka Zumpfová se setkali
v průběhu školního roku dvakrát a to 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 kanceláři školy.
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. Pro nadcházející školní rok byla kapacita družina navýšena na 25 žáků školy.
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 nabízíme dle aktuálních kapacit svoz a rozvoz žáků do školy a ze školy z přilehlého regionu. Snažíme se tak napomáhat v obtížných rodinných situacích a pomáháme řešit nedostupnost státní dopravy do spádového
města, školy.
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Zaměstnanci školy
K 30. 6. 2020 pracovalo ve škole celkem 15 pedagogických pracovníků včetně ředitelky z toho:
třídní učitelky
5/5 úvazku
asistentky pedagoga
9/ 8,75 úvazku
učitelé
6/5,75 úvazku
účetní - ekonom
1/0,75 úvazku
úklid a další hospodářské činnosti
2/0,5 (DPP)
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 přípr. Stupně: Mgr. Jitka Haškovcová, Alena Al Sharua
Třída A : Mgr. Štěpánka Zumpfová, Klára Ondrašíková, Leona Littová
Třída B : Mgr. Jana Petrusová, Marek Šmidt, Andrea Kratochvílová
Třída C : Romana Kuropatnická, Kateřina Procházková, DiS., Ing. Mária Kršňáková
Praktická škola: Mgr. Ludmila Chmelíková, Lenka Kodešová, Eva Hamralová,
Administrativní a pomocní pracovníci:
Mgr. Květuše Mašínová – ředitelka školy
Markéta Gladková – účetní a zajištění kanceláře školy
Ostatní:
Erika Jelínková, Andrea Kratochvílová, Eva Hamralová, Ing. Jitka Richterová, Mgr. Eliška Pánková
Z celkového počtu 15 pedagogických pracovníků splňuje 14 z nich odbornou kvalifikaci pro školy zřízené pro žáky
se speciálně vzdělávacími potřebami – obor speciální pedagogika pro učitele nebo obor asistent pedagoga.
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Vzdělávání pracovníků školy
V tomto školním roce žádný pedagogický pracovník nezahájil studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů.
Studium k prohlubování odborné kvalifikace bylo ve školním roce 2019/2020 zaměřeno jednak na metodiky a náměty pro práci
v jednotlivých vyučovacích předmětech – matematika, český jazyk, prvouka, člověk a svět, hudební výchova. Z důvodu nařízení
vlády o uzavření škol a pandemii koronaviru jsme další vzdělávání zaměřovali na inovativní přístupy ve vzdělávání žáků se zdravotním postižením v rámci samostudia a internetových webinářů. Všechny vzdělávací semináře byly akreditované MŠMT. Semináře
absolvované v rámci setkávání skupiny MAP Čáslavi sloužily jako doplňkové vzdělávací aktivity a k výměně zkušeností pedagogů
v Čáslavském regionu.
Názvy seminářů
Online nástroje v práci učitele 1. Stupně ZŠ, Dítě s vývojovou dysfázií v MŠ, E - Školení hygienického minima, E - Přirozený rozvoj komunikace a řeči dítěte předškolního věku, Seminář MAP – Jak na dětské čtenářství, Webinář MAP - matematická gramotnost, Efektivní spolupráce mezi učitelem, asistentem pedagoga a rodinou, Rozvoj logiky a předmatematických dovedností u předškolních
dětí, E- Prevence a řešení konfliktních situací, Kočičí zahrada I, II (rozvoj sociálních dovedností), Kurz bazální stimulace I, II., Rozvoj
matematické gramotnosti – využití robotické pomůcky Blue Bot, Kreativní témata – Velikonoce, Kiberšikana ve školství – prevence
patologických jevů, Koučink pro pedagogy (přerušeno, dokončení podzim 2020), Worklife Balance.

Zápis do základní školy speciální
Zápis do speciální školy se konal 6. a 7. dubna 2020, který byl následně z důvodu výjimečného stavu v ČR prodloužen do 30. 4. 2020.
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 přípravného stupně základní školy speciální byli zapsáni
4 žáci.
Přijímací řízení do střední školy praktické byly organizovány ve dvou kolech. Ve druhém kole přijímacího řízení v červenci 2020 byli
přijati 2 noví uchazeči. Jeden do oboru praktické školy jednoleté a jeden do oboru dvouleté praktické školy. Ve studiu v praktické
škole jednoleté bude pokračovat 1 žák a v praktické škole dvouleté pokračují ve studiu 3 žáci. Celkem bude v nadcházejícím školním
roce navštěvovat střední školu praktickou 6 žáků.
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Výsledky zkoušek a vzdělávání žáků
Na konci každého pololetí obdrželi žáci vysvědčení. Výsledky žáků se hodnotily na pravidelných čtvrtletních pedagogických poradách. 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.
Ve školním roce 2019 / 2020 řádně ukončili základní školu speciální 4 žáci. Jedna studentka ukončila studium na praktické škole
jednoleté dne 18. června vykonáním teoretické i praktické zkoušky s dobrým výsledkem.

Vznik speciální mateřské školy a její zápis do rejstříku škol
Ke dni 1. 7. 2020 byla při škole zřízena speciální mateřská škola s kapacitou 10 dětí. Provoz školky bude zahájen 1. 9. 2020. Do školy
byly k 30. 8. 2020 přijaty 3 děti v souladu s doporučeními příslušných školských poradenských zařízení v Kolíně a Havlíčkově Brodě.
Třída mateřské školy se nachází v suterénu budovy Diakonie, kde sousedí s vybavenou tělocvičnou střediska a školy a oplocenou
zahrádkou. Věříme, že se nová třída nejmenším dětem i rodičům bude líbit.

Spolupráce s jinými subjekty
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 ŠPZ Kolín, paní Mgr. Lence Radoměřské a jejím kolegyním. Dále děkujeme za spolupráci ŠPZ Svítání Pardubice a paní Mgr. Monice Morávkové a ŠPZ Havlíčkův Brod. Dále paní PaedDr. Nastě Páchové,
a PhDr. Janě Žítkové, Mgr. Václavě Břečkové a dalším spolupracujícím specialistům.
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, kterou v uplynulém školním roce využily 2 studentky.
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Aktivity školy ve školním roce 2019 / 2020
Náš školní rok je pestrý a v rámci vzdělávacích programů i mimo ně organizujeme řadu zajímavých aktivit, které doplňují i rozšiřují naše vyučovací hodiny a zároveň pomáhají motivovat naše
žáky a vzbuzovat v nich zájem o školu. Také se snažíme, s ohledem na různá postižení našich
žáků, zařazovat do výuky doplňkové aktivity jako canisterapie s pejskem Goshem, hipoterapie
ve společnosti Dítě a kůň v Miskovicích a bazální stimulaci, kterou individuálně provádí specialista Ing. Jitka Richterová. V rámci pohybových aktivit navštěvujeme workautové a dopravní hřiště.
Všem spolupracujícím subjektům i jednotlivcům děkujeme za spolupráci i snahu pomáhat dětem
s postižením.
Školní rok je rovněž tematicky dělen 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 sportování. 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 a jeho okolí.
V uplynulém školním roce jsme, realizovali zajímavé aktivity v rámci projektu Šablony II. v ČR.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. Projekt byl nouzovým stavem v ČR přerušen a bude dokončen
na podzim následujícího školního roku.
Naše škola byla v roce 2019 / 2020 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).
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Během celého školního roku jsme se snažili vás informovat krátkými reportážemi
i na 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 podle možností a schopností každého z nich. Snažíme se hledat metody a formy pro práci žáků s autismem, využíváme
speciální učebnu pro strukturované učení. Naše snozelenové pracoviště prošlo během jara v době nouzového stavu významnou rekonstrukcí a bylo vybaveno novými
terapeutickými předměty. Pro nadcházející školní rok bylo rovněž vytvořeno nové
rehabilitační pracoviště v rámci terapeutického prostoru ve snoezelenu. Zde bude
nadále probíhat bazální stimulace a rehabilitační cvičení žáků školy.
Za spolupráci na všech doplňkových aktivitách školy děkujeme Ing. Jitce Richterové,
Andree Kratochvílové, společnosti Dítě a kůň z.s., a všem dalším, kteří do naší školy
přináší nové nápady, radost a optimismus. Zejména pak sestře farářce Mgr. Drahomíře Duškové – Havlíčkové, která vede biblické chvilky pro děti a rovněž spolupracujícímu sboru Českobratrské církve evangelické v Čáslavi, který propůjčuje škole
kostel na zvláštní slavnosti. Naším nejbližším partnerem pro spolupráci je Středisko
Diakonie v Čáslavi s nímž sdílíme jednu budovu a společně se setkáváme při různých
příležitostech a oslavách. Děkujeme za vstřícnost a sesterskou sounáležitost během
našich všedních dnů.
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Výsledky kontrol
Ve školním roce 2019 / 2020 neproběhla ve škole žádná kontrola nadřízených nebo státních orgánů.

Hospodaření školy
Náklady
spotřebované nákupy
služby
daně a poplatky

Kč
918 050,66
1 106 722,35
8 324,88

Aktiva
Dlouhodobý majetek celkem
dlohodobý hmotný majetek
oprávky k dlouhodob
Krátkodobý majetek celkem

Kč
89 000,00
443 000,00
-354 000,00

osobní náklady

7 832 968,00

ostatní náklady

57 968,50

pohledávky celkem

odpisy, prodaný majetek

44 273,00

2 195 000,00

poskytnuté příspěvky

49 328,00

krátkodobý finanční majetek
celkem
Aktiva celkem

2 373 000,00

10 017 635,39
Výnosy
tržby za vlastní výkony

600 374,00

ostatní výnosy

10 749,38

přijaté příspěvky, dary

59 440,00

provozní dotace MŠMT

9 534 300,10
10 204 863,48

Hospodářský výsledek
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187 228,09

2 284 000,00
89 000,00

Pasiva
vlastní zdroje celkem

886 000,00

jmění a fondy celkem

699 000,00

výsledek hospodaření celkem

187 000,00

cizí zdroje celkem

1 487 000,00

krátkodobé závazky celkem

1 487 000,00

Pasiva celkem

2 373 000,00
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735 722 650, 734 798 663
www.specialniskola.org
skola.diakonie.caslav

