
Ukázka převzata z pracovní verze ŠVP Mateřské školy speciální, Základní školy praktické a 
Základní školy speciální (Praha 9). 
 
 
 
2. 1. Stručná charakteristika školy 
 
Základní údaje 
Škola je speciálně pedagogické zařízení. Směřuje k naplnění kompetencí stanovených 
Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Poskytuje základní vzdělání 
dětem se sníženými rozumovými schopnostmi, dětem se specifickými poruchami učení a 
chování natolik závažnými, že znemožňují i vzdělávání ve třídách zřízených pro žáky se 
zdravotním postižením v běžných ZŠ (podle školského zákona už se nepoužívá označení 
speciální ani specializovaná třída) a dětem ze sociálně znevýhodněných rodin. 
 
Do 30. 6. 2005 fungovala škola pod názvem Zvláštní škola a Pomocná škola. K 1. 7. 2005 
došlo ke sloučení se Speciální MŠ Litvínovská a současně ke změně názvu na Mateřská 
škola speciální, Základní škola praktická a Základní škola speciální. 
 
Škola se nachází v klidném prostředí na okraji městské části Horní Počernice, a tím i na 
samé hranici hlavního města. Je obklopena zčásti rodinnými domy staré venkovské 
zástavby, zčásti lesem, zelenými plochami a rozlehlou školní zahradou. Hlavním objektem je 
110 let stará školní budova, která prošla začátkem devadesátých let minulého století 
rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací. V té době došlo i k přístavbě nového objektu pro dílnu 
a další učebnu. 
 
Dostupnost školy MHD je poměrně dobrá. Ze stanice metra „B“ Černý Most jede ke škole 
několik autobusových linek /cca. 10 minut/, doprava z okolních obcí je zajištěna 
příměstskými linkami a jednou linkou školní. 
 
Škola má v Praze 9 dvě odloučená pracoviště: 

• Základní škola speciální – 3 rehabilitační třídy ZŠS, Kurz na doplnění základů 
vzdělávání v areálu Dětského centra Paprsek Svépravická 701,  
Praha 9 - Hloubětín   

• Mateřská škola speciální se 4 třídami, Litvínovská 300, Praha 9 – Prosek,  
kde je i třída přípravného stupně ZŠ speciální  
  

Veškeré následné údaje a charakteristiky se vztahují pouze na ZŠ praktickou (dříve Zvláštní 
škola) a zčásti k ZŠ speciální (dříve Pomocná škola). 
 
Velikost školy 
Ve škole se vzdělává v průměru 90 žáků, z toho 65 žáků v ZŠ praktické a 25 žáků v ZŠ 
speciální a rehabilitačních třídách. Škola je úplná s 1. až 9. postupným ročníkem ZŠ 
praktické a s 1. a 2. stupněm ZŠ speciální. Počet žáků ve třídách ZŠ praktické a ZŠ speciální 
se pohybuje mezi šesti a čtrnácti. V rehabilitačních třídách je maximálně šest dětí.  
 
Areál a vybavení školy  
V budovách školy je 11 tříd, 4 odborné učebny a 2 odpočinkové a relaxační místnosti. 
Z tohoto počtu jsou 3 třídy na odloučeném pracovišti v Dětském centru Paprsek. K dispozici 
je tělocvična, posilovna, školní družina a školní jídelna. 
Všechny třídy jsou zároveň kmenovými učebnami jednotlivých ročníků. Některé jsou 
koncipovány jako poloodborné učebny (přírodopis, zeměpis). Třídy jsou vybaveny 
jednomístnými žákovskými lavicemi, jejichž uspořádání lze měnit podle potřeby a charakteru 
výuky. V každé třídě je samostatný počítač volně přístupný žákům, televize, videorekordér a 
projekční plátno. Žáci 1. stupně mají ve třídách odpočinkový a hrací prostor. 



Pro výuku výtvarné výchovy a některé specifické činnosti pracovního vyučování je určen 
výtvarný ateliér v podkroví školy. Zde se realizují též výtvarné a arteterapeutické činnosti 
v rámci kroužků a samostatných programů. 
Škola má specializovanou počítačovou učebnu se šesti počítači s připojením na internet. 
Kromě povinné výuky a kroužků slouží  žákům k samostatné tvorbě vlastních prací a 
projektů.  
Pro potřeby pracovního vyučování jsou k dispozici cvičná kuchyňka a školní dílna. Dílna je 
vybavena jako multifunkční pracoviště pro dřevoobráběcí, kovoobráběcí a další práce dané 
vzdělávacím programem.  
K pohybovým aktivitám v rámci tělesné výchovy i volnočasových činností slouží menší 
tělocvična v hlavní budově školy a kondiční místnost, vybavená rotopedy a posilovacími 
stroji. Součástí areálu školy je nové víceúčelové venkovní hřiště s umělým povrchem (malá 
kopaná, házená, tenis, volejbal, nohejbal, basketbal). Hřiště mohou v době mimo vyučování 
a o víkendech volně využívat jak žáci školy, tak i širší veřejnost. 
Škola je obklopena velkou zahradou s travnatými plochami, ovocnými a okrasnými stromy, 
květinovými i zeleninovými záhony, skleníkem, ohništěm a zahradním jezírkem. Mladším 
žákům slouží k vyžití dřevěné prolézačky a pískoviště. Zahradu z velké části udržují sami 
žáci v hodinách pěstitelských prací. Žáci zde tráví čas i v době velkých přestávek, za 
hezkého počasí probíhá přímo na zahradě výuka některých předmětů.  
 
Vize pro blízkou budoucnost 
Pro zlepšení prostředí školy, zkvalitnění výuky a zatraktivnění vyučovacího procesu jsou 
plánovány pro nejbližší budoucnost následující úpravy a projekty : 

• připojení třídních počítačů ke školní síti a internetu 
• vybavení a zprovoznění multimediální učebny 
• vybudování naučné přírodovědné stezky v areálu školy 
• vybudování venkovní učebny na školní zahradě 
• zajištění úplné bezbariérovosti dolních poschodí školy 
• vytvoření aktivních webových stránek 

 
 
2. 2. Pedagogičtí pracovníci 
 
Ve škole pracuje 15 učitelů a 3 asistentky pedagoga. Věkový průměr pedagogického 
sboru se pohybuje okolo 38 let. 60 % učitelů je plně kvalifikovaných (speciální 
pedagogika), ostatní mají vysokoškolské pedagogické vzdělání s jinou aprobací nebo 
středoškolské pedagogické vzdělání. Všichni pedagogičtí pracovníci si povinně 
rozšiřují své znalosti a praktické dovednosti formou kurzů, školení a seminářů. 
Ve škole pracuje výchovný poradce a metodik prevence sociálně patologických jevů. 
Vždy nejméně dva učitelé jsou absolventy kurzů záchrany a první pomoci a držiteli 
průkazu ČČK, případně absolventy pečovatelského kurzu pro klienty s epilepsií. 
Na pedagogickém procesu se podílejí též externí pracovníci (informatika, arteterapie, 
dramatický kroužek). 
 
2. 3. Žáci, rodiče 
 
Charakteristika žáků 
Převážnou většinu žáků tvoří děti z Prahy 9 a z přilehlých obcí okresu Praha – 
východ. Menší část dětí dojíždí i z jiných částí Prahy a vzdálenějších měst a obcí, 
kdy zpravidla po přestěhování chtějí žáci dokončit povinnou docházku ve „své“ škole. 
Pro stále se zvyšující počet zájemců o umístění ze spádové oblasti školy jsou děti 
z jiných oblastí přijímány jen zcela výjimečně. Školu také většinou navštěvuje několik 



dětí z rodin žijících přechodně v azylovém bydlení Diakonie na Křovinově náměstí 
v Horních Počernicích. 
Do školy přicházejí děti se sníženými rozumovými schopnostmi, děti se závažnými 
poruchami učení opakovaně selhávající při výuce na ZŠ a děti nezvládající učivo 
běžné ZŠ z důvodů daných komplikovaným rodinným a sociálním prostředím. Ve 
škole bývají integrováni i žáci s kombinovanými vadami. 
Mezi žáky se projevuje velká diferenciace v jejich možnostech a schopnostech 
při osvojování si teoretického učiva i při získávání praktických návyků a dovedností. 
 
Vřazování žáků 
Žáci jsou přijímáni na žádost rodičů a na základě doporučení školského 
poradenského zařízení. Většina žáků je zařazována na tzv. diagnostický pobyt 
v délce trvání 2 – 5 měsíců. V tomto období jsou důsledně sledovány a 
zaznamenávány žákovy výkony, dovednosti, rozumové schopnosti a projevy 
chování. Výsledkem tohoto zjišťování, na němž spolupracují učitelé, vedení školy, 
výchovný poradce a dětský psycholog, jsou dvě základní oblasti informací – zda a 
proč je vřazení žáka do daného typu školy vhodné a odpovídající a pokud ano, jaké 
zvolit metody a postupy při jeho dalším vzdělávání. Na základě celkových výsledků 
diagnostického pobytu pak ředitelka školy vydá souhlasné rozhodnutí o vřazení žáka, 
případně může být žák přeřazen zpět  do své kmenové školy. 
Žáci s předem jasně stanovenou diagnózou odpovídající zařazení do daného typu 
školy bývají přijímáni bez diagnostického pobytu. 
V některých případech jsou pro konkrétní žáky ve spolupráci s SPC vypracovávány 
individuální vzdělávací plány. 
Koexistence ZŠ praktické a ZŠ speciální v rámci jednoho zařízení umožňuje jejich 
vzájemnou prostupnost, tzn. možnost případného přeřazování žáků z jednoho typu 
školy do druhého, společnou výuku některých předmětů, případně i integraci žáků ZŠ 
speciální ve třídách ZŠ praktické. 
 
Spolupráce s rodiči 
Rodiče se mohou informovat o dění ve škole kdykoli telefonicky, při předem 
sjednaných návštěvách a v rámci konzultačních hodin u výchovného poradce a 
jednotlivých učitelů. Rovněž se mohou s dotazy a podněty obracet i přímo na vedení 
školy. Školu mohou navštívit i při všech sportovních akcích, výtvarných a prodejních 
výstavách a dětských vystoupeních. V průběhu školního roku by mělo dojít 
k výraznému rozšíření webových stránek školy a tím i možnosti rodičů čerpat 
informace po internetu. 
Třídní schůzky se konají pravidelně 3x ročně. Pro rodiče vycházejících žáků pořádá 
výchovný poradce mimořádné schůzky zaměřené na volbu povolání a přijímací 
řízení, pro zájemce i individuální konzultace při hledání vhodného učebního nebo 
studijního oboru. 
Učitelé nižších ročníků ZŠ praktické a tříd ZŠ speciální jsou zvyklí prakticky denně 
podávat rodičům informace a řešit s nimi případné problémy. 
Ve škole je ustavena Rada školy, ve které mají rodiče své dva volené zástupce. 
Jistým specifikem tohoto typu školy je absolutní nespolupráce a nezájem určité části 
rodičů. Ti jsou pak opakovaně zváni do školy a v rámci možností motivováni 
k odpovědnějšímu přístupu ke vzdělávání vlastního dítěte a k pozitivnímu vztahu ke 
vzdělávacím i jiným institucím. 
Ve výjimečných případech jsou problémy v rodinném prostředí řešeny ve spolupráci 
s příslušnými sociálními odbory. 


