Podpořte aktivity lidí s mentálním a kombinovaným postižením. Odešlete
dárcovskou SMS ve tvaru DMS MODRYKLIC na telefonní číslo 87 777.
Cena DMS je 30 Kč, MODRÝ KLÍČ obdrží 27 Kč. Děkujeme.
Více informací najdete na www.darcovskasms.cz a www.modry-klic.cz.
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Modrý klíč – základní škola speciální
a mateřská škola speciální, o.p.s.
Sídlo: Praha 4, Smolkova 567/2, PSČ 142 00
IZO: 600 000 231

IČO: 25 765 710

Číslo registrace: 314/97 – A
Zahájení provozu školského zařízení: 1. 9. 1996
Bankovní spojení: Česká spořitelna, č.ú. 70886329 / 0800
 , FAX: 241 714 255

 : 241 715 375

E-mail: modryklic@modry-klic.cz

Modrý klíč – základní škola speciální a mateřská škola speciální, o.p.s. úzce
spolupracuje s poskytovatelem sociálních služeb Škola SPMP Modrý klíč. Tato
spolupráce spočívá v nabídce a realizaci speciálního vzdělávání pro uživatele
služeb, kteří jsou ve věku povinné školní docházky anebo ve věku předškolním.

Z historie
Školské zařízení bylo zařazeno do sítě MŠMT ČR od 1. 9. 1996 ještě pod
hlavičkou sociálního zařízení. V následujícím roce bylo nutné vytvořit na podkladě
změny zákona samostatný právní subjekt pouze pro školu a školské zařízení,
vznikla Soukromá speciální mateřská škola – nadace Modrý klíč. Obě organizace
začaly spolupracovat na základě Smlouvy o spolupráci od 1. 9. 1997.
V roce 1999 došlo k transformaci nadace na obecně prospěšnou společnost
s názvem Soukromé speciální školy - Modrý klíč, o.p.s.
Od 1. září 1999 jsou „Soukromé speciální školy - Modrý klíč, o.p.s.“ vřazeny
do sítě škol ČR.
S novým školským zákonem došlo v roce 2006 ke změně názvu, a to na již
v úvodu uvedený název: „Modrý klíč – základní škola speciální a mateřská škola
speciální, o.p.s.“
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Finanční zabezpečení školského zařízení
Zdrojem finančních prostředků je státní dotace poskytovaná MŠMT ČR,
sponzorské finanční nebo materiální dary, případně vlastní hospodářská činnost.

Správní orgány

Správní rada:
Ing. Kamil Vašák
Martina Sojková
Zdenka Kapicová

Dozorčí rada:
Mgr. Radovan Netušil
Mgr. Nila Orlická
Marie Javůrková

Personální zabezpečení
ředitelka školy
zástupkyně ředitelky školy

Ing. Mgr. Milana Remarová
Mgr. Petra Odstrčilová

Ve škole dále pracovali v roce 2013 v plném pracovním úvazku čtyři speciální
pedagogové, jeden pedagog a čtyři asistenti pedagoga. Tým byl doplněn dvěma
administrativními pracovnicemi na částečný úvazek a na dohodu o provedení práce
či pracovní činnosti byl prováděn úklid a poskytována fyzioterapie.

Poslání školy
Posláním školy Modrý klíč – ZŠS a MŠS, o.p.s. je zprostředkovat dětem a
žákům s těžkým mentálním a kombinovaným postižením předškolní a školní
vzdělávání. Rozpoznávat a v co nejširší míře rozvíjet zachovalé potenciály, učit žáky
vědomostem
a dovednostem, které jsou spjaté s praktickým životem a jejich prostřednictvím
pozitivně ovlivňovat kvalitu současného a budoucího života žáků.

Počet dětí a žáků v roce 2013
období
1 . 1 . – 31. 8. 2013

1. 9. – 31. 12. 2012

počet tříd
1 třída MŠS
3 třídy ZŠS
Kurz pro získání základů vzdělání
1 třída MŠS
3 třídy ZŠS
Kurz pro získání základů vzdělání
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naplněnost
5 dětí
19 žáků
3 žáci
5 dětí
15 žáků
7 žáků

Školním rokem 2012/2013 zakončili školní docházku absolvováním Kurzu pro
doplnění základů vzdělání poskytovaného základní školou speciální 2 žáci. Ve
školním roce 2013/2014 zahájili školní docházku 3 žáci a 2 děti byly přijaty do
speciální mateřské školy.

Spolupráce s partnery
Úzká spolupráce probíhá se zařízením poskytujícím sociální služby žákům
školy – Škola SPMP Modrý klíč. Toto zařízení i v tomto roce poskytlo škole prostory
(třídy se sociálním zázemím, tělocvičnu, místnost pro individuální výuku, bazén),
žákům sociální služby (asistence ve třídách, fyzioterapie, balneoterapie), stravování
a některým dopravu. Dva žáci využili nabídky zájmových kroužků.
Spolupracujícími poradenskými pracovišti byly v tomto roce nadále SPC
Starostrašnická, Hurbanova, Arabská, Štíbrova, dále SPC pro děti a mládež
s vadami zraku, SPC se zaměřením na alternativní a augmentativní komunikaci a
SPC Vertikála.
Dalšími partnery v oblasti sociální jsou odbory sociálních věcí MČ Prahy 11,
12, 4.

Další aktivity, prezentace
Žáci školy a jejich rodiče se jako každoročně účastnili programu Slavnosti
Modrého klíče, která prezentuje mj. činnost školy. Všichni pedagogičtí pracovníci se
návazně zúčastnily 1. ročníku festivalu pěveckých sborů „Svět hudby – svět pro
všechny“. Všichni se podíleli organizačně, někteří aktivně přímou účastí ve sboru
Modrého klíče. Při Dnu otevřených dveří tradičně seznamovali zájemce z řad
odborné a laické veřejnosti s posláním školy Modrý klíč - ZŠS a MŠS, o.p.s., s její
cílovou skupinou žáků, se způsobem výuky a se speciálně pedagogickými
metodami a pomůckami využívanými v jednotlivých třídách. V průběhu roku se děti
a žáci zúčastnili následujících akcí: masopustní rej, velikonoční hra, velikonoční
plavání, čarodějnice, sportovní dětský den, ozdravný pobyt ve Střelských Hošticích,
podzimní drakiáda, Mikulášská, vánoční besídka.
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Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol
Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Termín konání komplexní inspekce:
21. – 23. února 2011
Č.j.

ČŠIA-439/11 A

Celkové hodnocení:
„Škola si od minulé inspekce udržuje vysokou kvalitu vzdělávání žáků. Vykazuje a dále rozvíjí
náležité předpoklady pro úspěšné naplňování všech svých vzdělávacích programů. ŠVP
odpovídá zásadám a cílům školského zákona i rámcového vzdělávacího programu.
Poradenské služby jsou naplňovány v rámci komplexní péče a přispívají k celkové
nadstandardní kvalitě nabízených služeb.
Individuální vzdělávací plány a jejich rozpracování do měsíčních plánů jsou příkladné.
Vzdělávání žáků se vyznačuje vysoce profesionálním individuálním a empatickým přístupem
pedagogů a diferenciací učiva dle potřeb a možností žáků. Týmová spolupráce pedagogů a
pracovníků sociálních služeb v rámci komplexní péče o žáky-klienty je příkladná.
Přívětivé, estetické prostředí a vstřícné klima přispívá k pozitivním vzájemným vztahům mezi
žáky a učiteli i bezpečnému prostředí pro vzdělávání.
Ředitelka školy vykonává činnost v souladu se zákonnými normami a na vysoké úrovni.
Vedení školy rozvíjí velmi četné a vzájemně prospěšné vztahy s organizacemi.
Škola využívá efektivně finanční prostředky přidělené za státního rozpočtu.
Pro účely zvýšení dotací podle § 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým
školám, předškolním zařízením a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, je
právnická osoba vykonávající činnost školy celkově hodnocena jako nadprůměrná.“
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Náklady na provoz organizace
Modrý klíč - základní škola speciální
a mateřská škola speciální, o.p.s. v roce 2013
Neinvestiční druh finančních prostředků
materiálové včetně DHIM
knihy
kancelářský materiál
drogerie
materiál ostatní drobný
pomůcky
kuchyňský materiál
DHM
služby
poplatky
poštovné
výkony spojů
účetnictví, mzdy
kurzy, školení
oprava, údržba
audit
inzerce
náklady nedaňové
odvody
zdr.+ soc. pojišt. 10 přep. zam.
zákonné pojištění - Kooperativa

1 053 757,00 Kč
13 042,00 Kč

mzdy zaměstnanců
mzdy zaměstnanců
DOPČ
DOPP
celkem neinvestiční finanční prostředky

3 130
3
57
4 494
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2 658,00 Kč
9 394,10 Kč
449,00 Kč
4 376,00 Kč
47 156,10 Kč
935,00 Kč
14 185,00 Kč

2
51
48
36
12
2

3 598
754,00
325,98
000,00
123,00
562,50
000,00
299,00
408

246,00
800,00
275,00
343,68

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Kč
Kč
Kč
Kč

Příjmy na provoz organizace
Modrý klíč - základní škola speciální
a mateřská škola speciální, o.p.s. v roce 2012
dotace státního rozpočtu
jiné ostatní výnosy
úroky
dary
celkem příjmy

4 452 000,00
999,00
1 403,33
49 883,00
4 504 285,00

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Roční uzávěrka za rok 2013 byla ukončena s hospodářským výsledkem ve výši
+ 9 941,65 Kč. Zisk tvoří dar, který bude využit pro nadcházející rok na platbu
auditu, který není možné hradit z dotačních příspěvků.

Příspěvky dárců v roce 2013
Finanční dary v roce 2013:
pan Neškrabal Radek
paní Kantorová Karla

23 100,00 Kč
1 000,00 Kč

Materiální dary a služby v roce 2013:
LMC s.r.o.
pan Zůček Martin
Talev s.r.o.

inzertní balíček pro neziskovky
hračky
dekorační textilie
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2 299,00 Kč
3 484,00 Kč
20 000,00 Kč

