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Vážení rodiče, vážení spolupracovníci, vážení přátelé, 

Ve školním roce 2016/2017 pokračovalo vyučování v Základní škole speciální a praktické škole 

jednoleté Diakonie ČCE podle  Školního vzdělávacího programu pro vzdělávání žáků v základní 

škole speciální, dále podle Školního vzdělávacího programu praktické školy jednoleté a přílohy 

ŠVP ZV pro žáky s lehkou mentální retardací.   

 

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 Střední 

Čechy, provozních pracovníků střediska, pracovníků denních center, dílny, domova a řidičů  

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. 

 

Základní škola – 79-01-C/01 

Základní škola speciální-79-01-B/01 

Praktická škola jednoletá- 78-62C/01 

Školní družina 

 

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 školního roku 2016/2017 byla kapacita  naplněna  na 86%, to znamená , že 

školu navštěvovalo 25 žáků.   

 

Součástí školy je školní družina pro 16 žáků, která byla plně obsazena 16ti žáky školy. 

 

Praktická škola jednoletá byla v tomto školním roce otevřena pro osm přihlášených žáků, kapacita 

byla naplněna na 100 %. 

 

Zápis do školy. 

Zápis do školy se konal 18.4. – 19.4.2017. 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 přišel jeden žák.  

 



Přijímací řízení do Praktické školy jednoleté proběhlo v roce 2017 v jednom kole. Ve školním 

roce 2017/2018 bude Praktická škola jednoletá otevřena, je přijato pět studentů. 

 

Organizační uspořádání a učební plány v Základní škole speciální.  

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 2016/17 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 . 

 

Školní družina byla otevřena pro 16 žáků.   

 

Základním úkolem školy byly výchovně-vzdělávací činnosti, zaměřené na poskytování 

elementárních znalostí, přes výuku sebeobsluhy a sociálních dovedností k základům trivia (čtení, 

psaní, počty).  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.  

Každý pracovní týden ve středu jsme se společně setkávali s žáky na bohoslužebném 

shromáždění, kde jsme probírali biblické příběhy a zpívali písně s doprovodem kytar a flétny. Žáci 

měli k dispozici vyrobené zpěvníky doplněné obrázky, velice rádi si písničky vybírali.  

Vyučování bylo rozděleno do bloků, dopoledne byly dvě části oddělené svačinou. Po obědě a 

relaxační pauze probíhalo odpolední vyučování nebo odpolední kroužky školní družiny, kde se 

rozvíjely zájmy žáků a plnila částečně jejich přání.   

Pravidelnou součástí praktického vzdělávání žáků byly jednodenní výlety a pobytové akce 

v přírodě , v rámci tělesné výchovy jsme jezdili na hipoterapii.   

  

 

Organizace vyučování v Praktické škole jednoleté. 

Vyučování ve školním roce  2016/2017  probíhalo podle Školního vzdělávacího programu pro 

vzdělávání žáků v praktické škole – jednoleté, který byl vytvořen ne 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 a získali tak možnost pracovního uplatnění. 

 

Obsazení tříd ve školním roce 2016/2017 

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 14 11 

2. pololetí 25  8 17 14 11 

 



Obsazení tříd ve  školním  roce 2016/2017 k 30.9.2016 

 

Třídy žáci celkem dívky chlapci první stupeň druhý stupeň 

A 8 3 5 7 1 

B 8 3 5 7 1 

C 9 2 7 0 9 ( 1x kurz) 

 

 

 

Obsazení třídy Praktické školy jednoleté ve školním roce 2016/2017 

 

 počet žáků z toho dívky z toho 

chlapci 

první rok prodloužení 

1. pololetí 8  3 5 1 7 

2. pololetí 8  3 5 1 7 

 

    

Pracovníci školy. 

V každé třídě zabezpečovali výchovně-vzdělávací činnost současně minimálně dva nebo tři 

pedagogičtí pracovníci. V přímé práci s dětmi pracovaly tři paní  učitelky a jeden pan učitel, čtyři 

asistenti pedagoga, vychovatelky , pomocní pracovníci  a ředitelka školy.    

 

Pedagogičtí pracovníci ve třídách: 

 

Třída A : Mg. Štěpánka Zumpfová, DiS. Ruth Junová, Romana Kuropatnická,  

 

Třída B : Mgr. Rostislav Pipek, Bc.Jana Petrusová, Marek Šmidt, 

 

Třída C : Mgr. Jitka Haškovcová , Lenka Kodešová, Monika Drevňáková, 

                 

Praktická škola: Mgr. Marika Jelínková, Eva Hamralová, Monika Raabensteinová 

 

 

Administrativní pracovníci: 

 

Markéta Gladková, Marie Siváková, Miroslav Richter 

.  

Řidičky mikrobusu : 

 

Romana Kuropatnická, Lenka Kodešová, Jitka Richterová 

 

 

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 akreditací MŠMT. 

Koordinátorka  Školního vzdělávacího programu splnila  požadované vzdělání.  Tři asistentky 



pedagoga vystudovaly specializační studium. Jedna paní učitelka si doplňuje  požadované 

pedagogické vzdělání na vysoké škole v Magisterském oboru.  

 

 

Školská rada: 

Ve školním roce 2016/2017 se školská rada scházela ve  složení:  paní učitelka Bc.Jana Petrusová 

jako předsedkyně, dalšími členy jsou paní Radka Pospíšilová z řad rodičů a pan Ing. Milan Kos.  

 

Rada školské právnické osoby: 

 

Členy Rady školské právnické osoby tvoří  Správní rada Diakonie ČCE v Praze.   

  

Spolupráce  s  SPC.  

Velice  dobře  spolupracujeme s SPC v Kolíně, které zajišťuje psychologická vyšetření žáků, 

doporučují žáky ke speciálnímu vzdělávání a poskytují speciálně pedagogické poradenství. 

Pracovnice centra jezdí do naší školy, kde přímo ve známém prostředí pro žáky probíhá odborné 

vyšetření.  

 

Praxe studentů ve škole. 

Na dlouhodobé praxe k nám přicházeli 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 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.    

 

 

Výsledky kontrol provedených ve škole 

 

Ve školním roce 2016/2017  proběhla 10. října 2016 kontrola České školní inspekce 

Středočeského inspektorátu. Inspekční činnost byla zaměřená na posouzení odstranění nedostatků 

zjištěných při předchozí inspekční činnosti ( Protokol ČŠIS-859/16-S ) a účinnost preventivních 

opatření zamezujících jejich opakování. V protokole o kontrole ČŠIS-2376/16-S je konstatováno, 

že opatření k odstranění dříve zjištěných nedostatků byla přijata. Opatření k odstranění všech 

nedostatků byla splněna.  

 

 

Hospodaření školy 

Výsledovka za rok 2016 

NÁKLADY  

Kancelářské potřeby, potřeba materiálu 20578,00 

Knihy, příručky, noviny, časopisy 7235,00 

Školní pomůcky 54443,00 

Materiál na drobné opravy - výrobky 9785,00 

Provoz automobilů - nafta 41573,00 

Úklidové  a čistící  prostředky                 15348,00    



Ostatní hygienické prostředky 5554,00 

Spotřeba  energie 279308,00 

Dlouhodobý hmotný majetek  226298,00 

Opravy a udržování 12202,00 

Cestovné zaměstnanců 22395,00 

Spoje 19968,00 

Dlouhodobí nehmotný majetek 15477,00 

vzdělávání 58543,00 

Odpady 9351,00 

Nájem budov  358796,00 

Právní a ekonomické služby, softwarové služby 189508,00 

DSA  89494,00 

Školní aktivity hrazené žáky 8710,00 

Obědy žáků 81800,00 

Obědy zaměstnanci 51232,00 

Mzdy zaměstnanců 3804452,00 

DPP  196100,00 

Zákonné sociální pojištění 1293517,00 

Zákonné sociální náklady 25711,00 

Daně a poplatky  4875,00 

Pojistné majetku, auta 16479,00 

Poplatky bance 3733,00 

Odpisy DHM a DNM - účetní 44273,00 

Příspěvky DČCE 53646,00 

Ostatní náklady  244394,00 

Náklady celkem 7264778,00 

     

 

 

 

VÝNOSY Kč 

Obědy žáci 81800,00 

Příspěvek rodičů na vzdělávání 188131,00 

Úhrady zaměstnanců 55373,00 

Úroky z běžného účtu, podúčtu 5745,00 

Doprava  90602,00 

Dary ostatních tuzemských organizací a soukromníků 49000,00 

Aktivity 9220,00 

Provozní dotace z MŠMT ČR 6539426,00 

Úřad práce 273200,00 

CELKEM 7292497,00 

Hospodářský výsledek 27719,00 

 

Normativní dotace na rok 2016 činila: 6539426,-.Kč. Tato dotace byla použita na krytí 

prokazatelných nákladů roku 2016. 

 



Zpráva nezávislého auditora. 

 

 

 

 

 

AKCE ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 

 

12.9.2016                             ZASEDÁNÍ MAP ČÁSLAVSKO VE ŠKOLE 

10.10. 2016                          KONTROLA ČŠI STŘEDOČESKÝ KRAJ 

26.11. 2016                          VÁNOČNÍ KONCERT ROHOZEC 

2.12. 2016                            MIKULÁŠSKÁ  NADÍLKA VE ŠKOLE 

22.12.2016                           VÁNOČNÍ BESÍDKA S RODIČI – OBČERSTVENÍ 

25.2.2017                             SHROMÁŽDĚNÍ DIAKONIE PRAHA 

12.3.2017                             VÝROČNÍ SBOROVÉ SHROMÁŽDĚNÍ ČÁSLAV 

16.3.2017                             HRY PRO RADOST KOLÍN 

12.4.2017                             VELIKONOČNÍ SETKÁNÍ V EVANG. KOSTELE 

18.4. – 19.4.2017                 ZÁPIS DO ŠKOLY DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

                                             KARNEVAL – SPOLEČNÝ SE STŘEDISKEM 

KVĚTEN, ČERVEN         PŘESPÁVÁNÍ VE ŠKOLE 

ZÁŘÍ – ČERVEN               PŘEDSTAVENÍ V DIVADLE, KINĚ 

KAŽDÉ ÚTERÝ                HIPOTERAPIE 

KAŽDÝ PÁTEK                TŘÍDNÍ VAŘENÍ – NOVÉ PROSTORY „ KAVÁRNA“ 

ČERVEN                             ŠKOLNÍ VÝLETY – ZOO JIHLAVA, CHLEBY, FAJN PARK  

                                              CHLUMEC NAD CIDLINOU, HORTIS,                                                                           

                                              PARALYMPIÁDA  KOLÍN 

7.6.2017                                ZAHRADA ZŚ MASARYKOVA - BUBNOVÁNÍ 

23.6.2017                              ROZLOUČŘENÍ SE ŠKOLOU, ZŠ SADOVÁ - BUBNOVÁNÍ 

 

 

 

 

 

Sponzoři školy 

Práci naší školy podpořili tito sponzoři: 

Lékárny HERBA s.r.o. Golčův Jeníkov     

Marie Siváková 

Pavel Tulach 

Diakonie ČCE   

 

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. Při odchodu 



žáků ze školy se osobně informují o průběhu školního vyučování.  Pravidelně  navštěvují 

plánované rodičovské schůzky.   

Všichni společně se pak setkáváme na slavnostních setkáních s rodiči a žáky, která se konají 

čtyřikrát ve školním roce u příležitosti zahájení školního roku, vánočních svátků, velikonočních 

svátků a na  závěr školního roku – předávání vysvědčení.  

 

 

 Děkuji Vám všem, kteří nás podporujete a jste pro nás všechny oporou za spolupráci 

v uplynulých letech. Od školního roku 2017/2018 povede školu nová paní ředitelka paní 

Mgr. Květuše Mašínová.  

  

V Čáslavi dne: 26.6.2017                                             Ing. Jitka Richterová 

 

 

Kontakty na školu: 

Adresa školy: Základní škola speciální 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:    22. 6. 2017 
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