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I. Základní údaje o škole          
Název školy, sídlo:                             
Mateøská škola, základní škola speciální 
a praktická škola Diakonie ÈCE Rolnièka 
Sobìslav                                               
Zøizovatel:

Diakonie Èeskobratrské církve evangelické

Belgická 22, 120 00 Praha

Øeditelka  školy:

Mgr. Kamila Viktorová

Zástupkynì  øeditelky:

Mgr. Daniela Klímová

Kontakty:  skola@rolnicka.cz

webové stránky   www.rolnicka.cz

Datum zøízení:

škola byla zaøazena do sítì škol od 1.9. 1995

Souèásti školy:

mateøská škola

základní škola   

obor  vzdìlání:  79 - 01 - B/001 Pomocná škola 

                             79 - 01 - B/01 Základní škola speciální 

støední škola 

obor  vzdìlání:  78 - 62 - C/001  Praktická škola jednoletá

školní jídelna:  výdejna

Rada školské právnické osoby dbá na 
zachování úèelu, pro který byla škola zøízena, 
dohlíží na øádné hospodaøení s finanèními 
prostøedky a svìøeným majetkem. 

Složení rady:

Mgr. David Šourek - øeditel Diakonie ÈCE

Mgr. Jan Sobìslavský - námìstek Diakonie ÈCE

Mgr. Pavel Kalus - námìstek Diakonie ÈCE
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II. Pøehled oborù vzdìlání

Pomocná škola - 79 -01 - B/001

Základní škola speciální -  79 - 01 - B/01

Praktická škola jednoletá 78 - 62 C/ 001

Kapacita jednotlivých souèástí školy                                             

Základní škola speciální.........................22 žákù            

Pøípravný stupeò ZŠS..............................6 žákù             

Mateøská škola.....................................15 dìtí               

Praktická škola jednoletá.......................12 žákù              

Školní jídelna - výdejna.............56 stravovaných

Poèty žákù v jednotlivých souèástech školy 
ve školním roce 2011/2012

Základní škola speciální.........................18 žákù

Pøípravný stupeò.....................................5 žákù

Mateøská škola....................................13 dìtí

Praktická škola jednoletá......................10 žákù

Kurz k doplnìní základù vzdìlání......3 žáci

Celkem školu navštìvovalo  49  dìtí a žákù.

Školská rada - Tento  orgán školy umožòuje 
rodièùm, žákùm a pedagogickým pracovníkùm  
podílet se na správì školy. 

Školská rada se  vyjadøuje k návrhùm školních 
vzdìlávacích programù, schvaluje výroèní 
zprávu školy a školní øád. Projednává návrhy 
rozpoètu  a zprávy z kontrol Èeské školní 
inspekce. V letošním školním roce se rada sešla 
dvakrát. 

Složení školské rady:

Mgr. Karel Novák - pøedseda  školské rady;

Mgr.Daniela Klímová - zástupce pedagogických 
pracovníkù  školy;

Anna  Holcová - zástupce zákonných zástupcù a žákù 
školy.
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Složení tøíd:  ZŠ speciální 

TØÍDA  A ..................5  žákù

tøídní uèitelka:                           Mgr.D.Klímová  
asistentka pedagoga                        L.Bártíková 
osobní asistentka                           J.Karkušová 

TØÍDA M................... 4 žáci  

uèitelka:                                       J.Šindeláøová 
asistentka pedagoga:                  M.Konyariková

 TØÍDA C..................  5  žákù (4 + 1 v kurzu)

tøídní uèitelka:                      Mgr. D. Zvoníèková 
asistentka pedagoga:                         I. Škodová 
asistentka pedagoga:                          J.Pokorná

TØÍDA D...................5 žákù

tøídní uèitelka:                              Mgr. M.Vávrù  
asistentka pedagoga:                         Z. Kopecká  
osobní asistentka:                          J. Karkušová

Pøípravný stupeò ZŠS......................5 dìtí

tøídní uèitelka:       Mgr. V.Absolonová 
asistentka pedagoga:             I.Valentová      
osobní asistentky:         K.Maòásková, Z.Pátková

Praktická škola jednoletá

TØÍDA  P1.................. 7 žákù (5 + 2 v kurzu)

tøídní uèitelka:                           Mgr.J.Kosíková 
asistentka pedagoga:                        J.Prášková 
uèitelka odbor. výcviku:                L.Hofmanová

TØÍDA P2....................5 žákù

tøídní uèitelka:                         Bc.Olga Kutilová 
uèitelka odbor. výcviku:                L.Hofmanová

Mateøská škola........13 dìtí              

vedoucí  MŠ:                             Mgr. M.Švejdová 
asistentka pedagoga:                        P.Hunalová 
osobní asistentka:                           D.Štefanová
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III. Pracovníci školy

K 30.6.2012 pracovalo ve škole celkem 21 
pracovníkù  vèetnì øeditelky z toho:

tøídní uèitelky..............8

asistentky pedagoga.....8

uèitelka IVP.................1/0,25 úvazku

uèitelka  odb. výcviku.. 1/0,5 úvazku

mzdová úèetní .............1/0,25 úvazku

kuchaøka.................... 1/0,75 úvazku

uklízeèka.................... 1/0,5 úvazku

Od záøí 2011 škola získala další souhlas k zøízení 
pozice asistenta pedagoga tentokrát do mateøské 
školy, do které nastoupilo 5 nových dìtí se 
zdravotním postižením. Pùvodní asistentka MŠ 
pøešla s dìtmi do novì vzniklé tøídy pøípravného 
stupnì základní školy speciální. Finanèní a 
personální stránku školy zajiš�ovaly paní 
ekonomka Marcela Vejdová spoleènì s 
hospodáøkou Olinou Fricovou. O vzorný  
poøádek a èistotu školy  se starala paní uklízeèka 
Marie Hasmanová. Z celkového poètu 18-ti 
pedagogických pracovníkù školy splòuje 14 z 
nich  odbornou kvalifikaci pro školy zøízené pro 
žáky se speciálními vzdìlávacími potøebami.

IV. Vzdìlávání pracovníkù školy

1. studium ke splnìní kvalifikaèních pøedpokladù 
zahájila tøídní uèitelka praktické školy, která 
pokraèuje v magisterském studium speciální 
pedagogiky na Masarykovì Univerzitì v Brnì. 
Asistentka pedagoga v mateøské škole získala 
kvalifikaci úspìšným absolvování kurzu pro 
asistenty pedagoga.

2. studium k prohlubování odborné kvalifikace 
bylo v tomto školním roce zejména zamìøeno na 
rozšiøování znalostí v oblasti ICT. Tøi paní 
uèitelky absolvovaly roèní intezivní kurz ECDL -
cesta k multimedialní výuce. Další kurzy byly 
zamìøeny na dramterapii, kinestetickou 
mobilizaci, pohybové a psychomotorické hry.



V. Zápis a pøijímací øízení

Dne 23. února 2012 probìhl zápis do mateøské 
školy, základní školy speciální a pøípravného 
stupnì. Zapsáno bylo 5 dìtí s rùznými typy 
zdravotního postižení, které zaènou školu 
navštìvovat od záøí 2012. 

Na základì pøijímacího øízení do praktické školy 
dvouleté, která zahájí provoz 3. záøí 2012, bylo 
pøijato celkem 12 žákù. Tento nový obor 
støedního vzdìlání je urèen zejména  
absolventùm základní školy speciální. Bìhem 
dvouleté pøedprofesní pøípravy získají žáci øadu 
dovedností,které jsou potøebné k budoucímu 
pracovnímu uplatnìní.

VI. Výsledky závìreèných zkoušek 
a vzdìlávání žákù

Závìreèné zkoušky

V èervnu 2012 se konaly závìreèné zkoušky 
v praktické škole jednoleté za úèasti  
pøedsedkynì komise paní Mgr. Ivanky Š�astné, 
øeditelky speciálních škol z Èeských Budìjovic. 
Praktické zkoušky se zamìøením na keramické a 
výtvarné práce probíhaly v chránìných dílnách 
støediska Diakonie ÈCE, kde úspìšnì zkoušku 
absolvovali 4 žáci. Ostatní žáci vykonávali 
praktickou zkoušku z domácích prací v cvièné 
kuchyni v prostorech školy. Teoretické  zkoušky 
se konaly dne 27.6. 2012 a všech 10 žákù je 
úspìšnì složilo  s celkovým hodnocením - 
prospìl/a s vyznamenáním. 

Ukonèení docházky

V tomto školním roce žádný žák školy neukonèil 
povinnou školní docházku v základní škole 
speciální. Pøípravný stupeò ZŠS ukonèili 2 žáci. 
Jedna žákynì bude pokraèovat v docházce v naší 
ZŠS a jeden žák bude integrován v bìžné základní 
škole s podporou asistentky.

V mateøské škole jsme  se rozlouèili s Davidem 
Novotným, který zahájí povinnou školní 
docházku v základní škole. Pøejeme mu dobrý 
start a hodnì nových kamarádù.
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VII. Spolupráce s ostatními subjekty

Mezi nejvýznamnìjší spolupracující subjekty 
patøí od samého poèátku existence školy 
støedisko Diakonie ÈCE,  se kterým je škola 
myšlenkovì i organizaènì spjata. Sociální služby, 
které støedisko poskytuje využívají témìø všichni 
žáci školy. Díky této nabídce, mohou  trávit volný 
èas pøed zaèátkem a po skonèení  školního 
vyuèování v denním centru, které svou nabídkou 
služeb cílenì  doplòuje speciálnì pedagogickou 
péèi. Od roku 2010 pùsobí ve škole také osobní 
asistentky, které zamìstnává právì støedisko 
Diakonie ÈCE. Obì tyto služby jsou úzce vázány 
na èinnost školy a bez jejich existence by škola 
nemohla poskytovat kvalitní  vzdìlávání a  další 
komplexní péèi, kterou žáci s mentálním 
a kombinovaným postižením potøebují.

Služby støediska Diakonie ÈCE:

Centrum denních služeb pro dìti a mládež

Osobní asistence ve škole

Doprava do školy a zpìt

Doplòkové terapie (rehabilitace, logopedie, 
arteterapie, kroužek boccii, drumterapie, 
canisterapie)

 Spolupracující speciálnì pedagogická centra: 

SPC  pro mentálnì postižené Strakonice

SPC pro alternativní a augmentativní 
komunikaci v Praze

SPC pro zrakovì postižené Horáèkova Praha;

Asociace pomáhající dìtem s autismem 

SPC  pøi dìtském centru Arpida

SPC  pro žáky s autismem Èeské Budìjovice

VIII. Výsledky kontrol

V termínu od 19. 10 do 21. 10 2011 probìhla v 
naší škole kontrola ze strany Èeské školní 
inspekce, která byla zamìøena na základní školu 
speciální/viz - str.10 -  závìr výroèní zprávy/.
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IX.Hospodaøení  školy

Výsledovka k 31.12.2011

Náklady v tisících Kè

Spotøebované nákupy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .747

Služby........................................................305

Osobní náklady.........................................6412 

Ostatní náklady.............................................25

Odpisy,prodaný majetek................................46

Poskytnuté pøíspìvky.....................................25

Náklady celkem................................................7560

Výnosy                                                               
Tržby za vlastní výkony.......................................376

Ostatní výnosy..........................................52

Pøijaté pøíspìvky...........................................24

Provozní dotace MŠMT..............................7091

Provozní dotace MŠMT- úèelová.............................30

Výnosy celkem..........................................7573 

Výsledek hospodaøení ..........................................13

Rozvaha k 31.12. 2011                                 
Aktiva

Dlouhodobý majetek celkem.........................252

Dlouhodobý hmotný majetek........................490

Oprávky k dlouhodobému majetku.............-238

Krátkodobý majetek celkem.........................985

Pohledávky celkem.......................................95

Krátkodobý finanèní majetek celkem............886

Jiná aktiva celkem...........................................4

Aktiva celkem..............................................1237  
Pasiva                                                              
Vlastní zdroje celkem.......................................421

Jmìní a fondy celkem.......................................421

Výsledek hospodaøení celkem........................21

Cizí zdroje celkem........................................816

Krátkodobé závazky celkem..........................816 
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X. Aktivity školy a prezentace 
na veøejnosti

Školní rok jsme již tradiènì zahájili v kostele 
Èeskobratrské církve evangelické v Sobìslavi 
spoleènì s faráøem Richardem Draèkou, který 
pøipravil dìtem slavnostní  pøivítání a popøál nám 
všem úspìšný nový školní rok. 

Na zaèátku listopadu jsme pøijali pozvání Rybáøství 
Tøeboò na výlov rybníka Cirkvièný, kde dìti na vlastní 
oèi mohly shlédnout opravdový výlov rybníka. Právì 
na jeho bøehu vznikl nápad, že by bylo dobré vidìt 
kam vlastnì putují vylovené ryby. Na návštìvì 
sobìslavských sádech se žáci školy dozvìdìli další 
zajímavé informace z rybího života.

V prosinci se již po páté konala benefièní akce 
tentokrát s názvem  ”Pomáhání není nuda ”, která 
probìhla v divadle Kampa v Praze za úèasti herce 
Jaroslava Duška, který moderoval závìreènou dražbu 
výrobkù chránìné dílny Rolnièka. Žáci školy spoleènì 
se svými uèitelkami vystoupili s divadelním 
pøedstavením Èervená Karkulka. Pøedstavení mìlo 
velký úspìch  a v závìru roku jej mohli shlédnout  žáci 
základních a mateøských škol ze Sobìslavi a také 
obyvatelé  Senior domu. 

Vánoèní èas byl  ve znamení tradièního jarmarku na 
sobìslavském námìstí, na který  žáci praktické školy 
jednoleté pøipravili  výrobky z keramiky, proutí a 
korálkù. O výrobky, které vznikly v rámci praktických 
cvièení byl velký zájem a urèitì potìšily v 
pøedvánoèním èase mnoho lidí.

V únoru se nejstarší žáci vydali na lyžaøský výlet do 
nedalekého Dráchova, pøi kterém zažili mnoho 
veselých pøíhod a malé obèerstvení v restauraci jim 
dodalo síly na zpáteèní cestu.

Na konci školního roku jsme pro rodièe uspoøádali 
výstavu výtvarných prací a výrobkù, které vzniky v 
hodinách výtvarné a pracovní výchovy. 

Celý uplynulý školní rok jsme se pravidelnì každý 
týden scházeli ke spoleènému   bubnování, které si 
dìti velmi oblíbily. Pøi vytváøení spoleèného rytmu si 
dìti upevòovaly sociální vazby , rozvíjely kreativitu a 
zvyšovaly schopnost koncentrace.

Škola v pøírodì patøí již neodmyslitelnì k létu a konci 
školního roku. Všechny tøídy  strávily týden v krásné 
pøírodì a pøivezly  si øadu zážitkù a vzpomínek.



XI. Závìr výroèní zprávy

V øíjnu 2011 probìhla v naší škole kontrola ze 
strany Èeské školní inspekce. Pøedmìtem 
kontroly bylo hodnocení podmínek, prùbìhu a 
výsledkù vzdìlávání v  základní škole speciální. 
Po 10 letech od poslední inspekèní èinnosti jsme 
opìt skládali velkou zkoušku. A obstáli jsme na 
výbornou. Dùkazem je výòatek z inspekèní 
zprávy, který Vám pøedkládám: 

“Silnou stránkou školy jsou psychosociální 
podmínky. Velmi dobré vztahy na pracovišti, 
pøátelské vztahy s žáky, individuální pøístup, 
propojování vzdìlávání se životem. Školní 
vzdìlávací programy jsou v plné míøe naplòovány. 
Dùraz je kladen na propojování vzdìlávacího 
procesu s odbornou komplexní péèí s využitím 
reedukaèních, kompenzaèních a rehabilitaèních 
metod. Vedení školy svojí nastavenou strategií 
vytváøí pozitivní klima školy. Informaèní systém 
smìrem k žákùm, rodièùm a ostatním partnerùm 
je pøíkladem dobré praxe. Spolupráce s partnery 
školy výraznì zlepšuje podmínky vzdìlávání 
žákù. Škola poskytuje vzdìlávání a podporuje 
všestranný rozvoj osobnosti žákù v souladu se 
zásadami a cíli školského zákona a školního 
vzdìlávacího program”.

Celý text inspekèní zprávy najdete na webových 
stránkách školy - www. rolnicka.cz.

Školní  rok 2011/2012 je úspìšnì za námi. K 
jeho zdárnému prùbìhu pøispìli všichni 
pracovníci školy a støediska Diakonie ÈCE, ale 
také  rodièe našich žákù, kteøí nám pomohli 
realizovat všechny plány a aktivity. Bez jejich 
vstøícnosti, podpory  a spolupráce bychom se 
neobešli. 

Dìkujeme Vám! 

Výroèní zpráva byla dne 15.10. 2012 projednána 
a schválena školskou radou v souladu s § 168, 
odst. 1, zákona è. 561/2004 Sb., o pøedškolním, 
základním, støedním, vyšším odborném a jiném.

                                        Mgr. Kamila Viktorová

                                                   øeditelka školy
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Kontakt

MŠ, ZŠ speciální a praktická škola 
Diakonie ÈCE Rolnièka 

Mrázkova 700/III, 392 01 Sobìslav

Tel: 381 522 054

      739 570 420 recepce

      739 633 993 øeditelka školy

E-mail: skola@rolnicka.cz

www.rolnicka.cz     

IÈO: 70806209

èíslo úètu: 27-5808420297/0100
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