
Anketa pro ředitele škol – www.mochovska.cz  

Na závěr letošního školního roku jsme připravili pro ředitelky a ředitele našich základních škol 
malou anketu, v níž jsme se chtěli dozvědět něco o právě uplynulém školním roce a také o tom, 
co se u nich bude dít o prázdninách. Všem jsme položili dvě stejné otázky a tady jsou jejich 
odpovědi:  

l. otázka: Co bylo pro vaši školu v uplynulém školním roce nezapomenutelné a na co byste 
naopak nejraději zapomněli?  

2. otázka: Jaké aktivity budou na vaší škole probíhat o prázdninách?  

 

Speciální školy Mochovská 570, Hloubětín ředitelka Věra Simkaničová:  

1. V nedávné době proběhla na škole anketa, ve které měly děti hodnotit svoji školu. Naprostá většina 
hodnotila kladně pedagogický sbor. To je pro mne opravdu potěšitelná a povzbuzující informace. 
Velice si vážím soustavné, namáhavé a vyčerpávající práce všech zaměstnanců školy. Především ve 
speciálním školství je nutné, aby byli lidé, kteří práci dělají poctivě a práce s dětmi je baví. Tady 
opravdu platí: "Málo platné kantořina bez srdce studí. Proto je tak vidět na každého, kdo si stoupne za 
katedru omylem". A na co z uplynulého roku zapomenout? Asi na nic! Všechno, co se stalo mělo 
nějaký důvod a přineslo něco nového.  

2. Na prázdniny se již opravdu těšíme. Po dvou letech příprav se nám podaří zrealizovat velkou 
investiční akci - přestavbu kanalizace v celém objektu školy. Věříme, že se také v době prázdnin 
dokončí a nový školní rok budeme moci začít ve zrekonstruovaném prostředí. Držte nám palce!  

 
 
 
 
URL: http://www.praha14.cz/~listy/2005/7/anketa.htm 
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ZVŠ Mochovská 570, Hloubětín  

ředitelka Mgr. Věra Simkaničová Bc.  
zástupkyně ředitelky Mgr. Soňa Zingrošová tel. /fax : 281 862 033 mail : 
zvs.mochovska@zris.mepnet.cz 

Charakteristika školy  

18 tříd, 170 žáků, výuka probíhá podle vzdělávacích programů ZŠ (pro děti s poruchami chování), ZvŠ 
a PŠ. Speciální zařízení, které pomáhá dětem se specifickými potřebami co nejlépe zvládat učivo (i 
redukované) základní školy.  

Škola tvoří nedílnou součást vzdělávacího spektra MČ Praha 14.  

 

Pěkné, klidné prostředí, dobré materiální zázemí, snížený počet žáků ve třídách a vyvážený 
pedagogický sbor tvoří základ pro rozvíjení schopností dětí se specifickými potřebami. Škola 
pravidelně organizuje pro žáky lyžařské výcvikové kursy, kurzy plavání, školu v přírodě, hypoterapii, 
výlety a exkurze. Že se práce s dětmi daří, ukazují i výborné výsledky v soutěžích výtvarných, 
tanečních, pěveckých i sportovních. Kvalitní a vysoce profesionální práce speciálních pedagogů 
připravuje žáky pro úspěšné zvládnutí učebních oborů a budoucího života.  

Zájmové kroužky: keramický, turistický, počítačový, sportovní, stolní tenis, angličtina, němčina, práce 
s knihou, logopedie hrou, práce v domácnosti, šachy (náklady na provoz kroužků hradí škola).  

zpracoval dle podkladů ZŠ: Jaroslav Šmíd, foto autor a archiv  

 

URL: http://www.praha14.cz/~listy/2005/1/velke.htm 
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