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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: 
Sobìslav, Mrázkova 700/III
skola@rolnicka.cz, 739 633 993, 381 522 054
Odlouèené pracovištì Tábor, Svìtlogorská 2771
skola.tabor@rolnicka.cz, 
www.rolnicka.cz

Datum zøízení:
škola byla zaøazena do sítì škol od 1.9. 1995

Souèásti školy:
mateøská škola - kapacita 20 dìtí

základní škola  - kapacita  24 žákù  
obor  vzdìlání:  
79 - 01 - B/01 Základní škola speciální 
79-01-C/01  Základní škola

støední škola  - kapacita 20 žákù
obor  vzdìlání: 
78 - 62 - C/01  Praktická škola jednoletá
78 - 62 - C/02 Praktická škola dvouletá

školní jídelna - kapacita 66 jídel:  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:

Bc. Petr Haška - øeditel Diakonie ÈCE

Ing. Miloslav Bì�ák - námìstek Diakonie ÈCE

Mgr. Jan Sobìslavský - námìstek Diakonie ÈCE

731 194 760 
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Složení tøíd: stav k 30. 6. 2014 

TØÍDA  VIII. A .............................................. 6  žákù

tøídní uèitelka:                                  Mgr. D. Klímová
asistentka pedagoga:                               L. Bártíková

TØÍDA IV. M .................................................. 5 žákù 

tøídní uèitelka:                             Mgr. O. Mišunová
asistentka pedagoga:                            J. Karkušová

TØÍDA X. C .................................................. 6  žákù

tøídní uèitelka:                              Mgr. D. Zvoníèková 
asistentka pedagoga:                              H. Koubová 

TØÍDA VI. D .................................................. 6 žákù

tøídní uèitelka:                 Mgr. Z. Pechaèová
asistentka pedagoga:                              Z. Kopecká

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

tøídní uèitelka:                        Mgr. V. Absolonová 
asistentka pedagoga:                              P.  Málková     

Praktická škola dvouletá

TØÍDA  IIII.P ................................................. 9  žákù 

tøídní uèitelka:                               Mgr. S. Zemanová 
asistentka pedagoga:                     Mgr. P. Kohoutová

TØÍDA II.P ..................................................... 8 žákù

tøídní uèitelka:                                  Mgr. J. Kosíková   
asistentka pedagoga:                               J. Prášková

Tøída I.P ........................................................ 7 žákù

tøídní uèitelka:............................................ I. Škodová  

asistentka pedagoga: ............................... J. Pokorná  

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

vedoucí  MŠ:                                  Mgr. M. Švejdová 
asistentka pedagoga:                             M. Vosolová
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II. Pøehled oborù vzdìlání

Základní škola - 79 - 01 - C/01

Základní škola speciální -  79 - 01 - B/01

Praktická škola jednoletá 78 - 62 C/ 01

Praktická škola dvouletá 78 - 62 C/02

Poèty žákù v jednotlivých souèástech školy ve 
školním roce 2012/2013 

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

Kurz k získání základù vzdìlání ..................... 3 žáci

Individuální vzdìlávání .............................. 1 žákynì

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

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

Praktická škola dvouletá .............................. 20 žákù

Školní jídelna - výdejna .................. 52 stravovaných

Celkem školu navštìvovalo 67 dìtí a žákù.

Školská rada - tento orgán umožòuje rodièùm, 
žákùm a pedagogickým pracovníkùm školy podílet se 
na správì školy. Školská rada se vyjadøuje k návrhùm 
školních vzdìlávacích programù, schvaluje výroèní 
zprávu a školní øád. Projednává návrhy rozpoètu 
a zprávy z kontrol Èeské školní inspekce.

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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V. Zápis a pøijímací øízení

Dne 12. února 2014 probìhl zápis do mateøské školy, 
základní školy speciální a pøípravného stupnì ZŠS. 
Zapsáno bylo 8 dìtí s rùznými typy zdravotního 
postižení, které zaènou školu navštìvovat od záøí 
2014. Do prvního roèníku základní školy speciální 
nastoupí 2 žáci. Na základì pøijímacího øízení do 
praktické školy dvouleté bylo pøijato do prvního 
roèníku  6 žákù. 

VI. Výsledky závìreèných zkoušek a vzdìlávání 
žákù                    

Závìreèné zkoušky                                   

Dne 25. èervna 2014 se konaly  závìreèné zkoušky 
žákù 2. roèníku praktické školy dvouleté. Pøedsedkyní 
zkušební komise byla Mgr. Ivanka Š�astná, øeditelka 
MŠ, ZŠ a SŠ  Trhové Sviny. Všichni žáci úspìšnì 
vykonali praktické i teoretické zkoušky a po 
prázdninách zaèal i  navštìvovat  sociá lnì 
terapeutickou dílnu v Sobìslavi. Jiøí Polánecký a Jan 
Šíp zahájili  v øíjnu 2014 pracovní rehabilitaci, v rámci 
které se budou pøipravovat na budoucí práci 
v chránìné dílnì. 

Ukonèení docházky                            

Povinnou školní docházku v základní škole speciální 
ukonèila 1 žákynì, která byla pøijata do praktické školy 
dvouleté. Dva žáci navštìvující 10. roèník požádali na 
základì § 55 školského zákona o možnost pokraèovat 
ve vzdìlávání po splnìní povinné školní docházky. 
Øeditelka školy po posouzení dùvodù uvedených v 
žádosti vyhovìla obìma žákùm a prodloužila jim 
docházku o jeden rok.

Pøípravný stupeò ZŠS ukonèili 2 žáci, kteøí nastoupí 
do 1. roèníku základní školy speciální.

Dva žáky se zdravotním postižením z naší školy se 
podaøilo integrovat do bìžné základní školy 
v Sobìslavi. V mateøské škole jsme  se rozlouèili hned 
s nìkolika dìtmi, které zahájí povinnou školní 
docházku v základní škole nebo pøecházejí do 
mateøské školy Duha. 
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III. Zamìstnanci  školy

K 30. 6. 2014 pracovalo ve škole celkem 
21 pedagožek  vèetnì øeditelky z toho:

tøídní uèitelky ................... 9

asistentky pedagoga ....... 9

speciální pedagožka ....... 1

uèitelka  odb. výcviku ...... 1/0,1 úvazku

mzdová úèetní ................ 1/0,5úvazku

ekonomka ...................... 1/0,2 úvazku

kuchaøka ........................ 1 úvazek

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

Z celkového poètu 21 pedagogických pracovnic školy 
splòuje 19 z nich  odbornou kvalifikaci pro školy 
zøízené pro žáky se speciálními vzdìlávacími 
potøebami - obor speciální pedagogika pro uèitele 
nebo obor asistent pedagoga.

Finanèní a personální stránku školy zajiš�ovaly paní 
ekonomka Marcela Vejdová spoleènì s hospodáøkou 
Olinou Fricovou.

IV. Vzdìlávání pracovníkù školy

1. studium ke splnìní kvalifikaèních pøedpokladù 
na Pedagogické fakultì Univerzity Karlovy v Praze 
zahájila jedna paní uèitelka v oboru “Speciální 
pedagogika pro uèitele”. 

2. studium k prohlubování odborné kvalifikace 
bylo v tomto školním roce  zamìøeno na:

Vzdìlávání dìtí a žákù s autismem

Drumterapii

Rozvíjení ètenáøských dovedností

Spolupráce školy s rodièi

Jóga pro dìti

Emoèní inteligence

Využívání iPadu v základní škole speciální
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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, Boccia, drumterapie,  canisterapie).

Spolupracující speciálnì pedagogická centra: 

SPC  pro mentálnì postižené Strakonice

SPC pro alternativní a augmentativní komunikaci 

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

Ve školním roce 2013/2014 probìhly ve škole tyto 
kontroly: 

Finanèní úøad Jihoèeského kraje - kontrola 
poskytnuté provozní dotace  z rozpoètu  MŠMT 

Okresní správa sociálního zabezpeèení Tábor - 
kontrola plnìní povinností v povinných pojištìních  a 
pøi odvodu pojistného.
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IX. Hospodaøení  školy

Výsledovka k 31.12.2013

Náklady v tisících Kè

Spotøebované nákupy ...................................... 1534

Služby ................................................................ 810

Osobní náklady ................................................ 7332 

Ostatní náklady .................................................... 11

Odpisy,prodaný majetek ...................................... 47

Poskytnuté pøíspìvky ........................................... 40

Náklady celkem ............................................... 9 774

Výnosy                                                               

Tržby za vlastní výkony ...................................... 397

Pøijaté pøíspìvky .................................................. 15

Provozní dotace MŠMT .................................... 9 330

Výnosy celkem ................................................ 9742 

Výsledek hospodaøení ....................................... -32

Rozvaha k 31.12. 2013                                 

Aktiva

Dlouhodobý majetek celkem .............................. 159

Dlouhodobý hmotný majetek ............................. 485

Oprávky k dlouhodobému majetku ................... -326

Krátkodobý majetek celkem ............................... 959

Pohledávky celkem ............................................ 165

Krátkodobý finanèní majetek celkem ................. 786

Jiná aktiva celkem ................................................. 8

Aktiva celkem ................................................... 1118

Pasiva                                                        

Vlastní zdroje celkem ......................................... 379

Jmìní a fondy celkem ........................................ 379

Výsledek hospodaøení celkem ............................ -32

Cizí zdroje celkem .............................................. 739

Krátkodobé závazky celkem .............................. 719

Pasiva celkem ................................................. 1118 
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XI. Závìr výroèní zprávy

Dìkuji zamìstnancùm za každodenní trpìlivou 
a profesionální práci, kreativitu a nadšení pro nové 
vìci. Vám, rodièùm, za otevøenou komunikaci, 
podporu a spolupráci, která je pro nás velmi dùležitá.

Výroèní zpráva byla dne 9.10. 2014 projednána 
a schválena školskou radou v souladu s § 168, odst. 
1, zákona è. 561/2004 Sb., o pøedškolním, základním, 
støedním, vyšším odborném a jiném vzdìlávání.

                                                 Mgr. Kamila Viktorová

                                                            øeditelka školy

Speciální škola Rolnièka zahájila školní rok 
2013/2014 s 65 dìtmi a žáky tentokrát již na dvou 
místech v Sobìslavi a na odlouèeném pracovišti 
praktické školy v Táboøe. V prùbìhu letních prázdnin 
bylo na obou pracovištích velmi rušno. V Táboøe se 
kompletnì zaøizovaly dvì uèebny pro novou tøídu, do 
které nastoupilo 10 žákù.

V Sobìslavi se malovala tìlocvièna, která dostala 
také novou podlahovou krytinu. V nìkolika èerstvì 
vymalovaných tøídách byl vymìnìn školní nábytek 
a koberce. Zkrátka nepøišly ani dìti z mateøské školy, 
které se tìší z nového høištì s houpaèkami 
a prolézaèkami. Všechny tyto zmìny, úpravy 
a novinky si Rolnièka nadìlila k nadcházejícím 
20. narozeninám!
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X. Aktivity školy a prezentace 
na veøejnosti 

"Toto je den, který uèinil Hospodin, jásejme a radujme 
se z nìho. Prosím, Hospodine, pomoz! Prosím, 
Hospodine, dopøej zdaru! 

Tìmito slovy zahájil faráø Richard Draèka ve ètvrtek 
5. záøí tradièní úvodní bohoslužbu, na které se sešli 
dìti, žáci i dospìlí klienti Rolnièky. Pan faráø seznámil 
všechny s tématem, které je bude celý školní rok 
provázet pøi biblických hodinách a novým dìtem 
i žákùm pøedstavil prostøedí kostela a prùbìh 
bohoslužby.

V pátek 27. záøí oslavila Rolnièka 20. narozeniny, 
které pøišlo oslavit na 300 návštìvníkù. Zahradní 
slavnost mìla bohatý program, kterým provázel 
dlouholetý patron Jaroslav Dušek. Velký aplaus 
zaznamenal muzikál Pomáda, který pøedvedli žáci 
našich speciálních škol. Vrcholem veèera bylo 
podìkování dìtí, žákù a klientù Rolnièky souèasným 
i bývalým øeditelùm.

Týden od 30. záøí do 4. øíjna 2013 prožili žáci 
z Rolnièky spoleènì s vojáky 42. mechanizovaného 
praporu z Tábora ve vojenském výcvikovém prostoru 
v Boleticích. 

Ve støedu 4. prosince probìhlo v praktické škole 
v Táboøe „Mikulášské spaní“. Úèast byla znamenitá, 
sešli se studenti praktické školy z Tábora i ze 
Sobìslavi, pozvání pøijali také žáci základní školy 
speciální a klienti chránìného bydlení. Odpoledne 
probíhalo ve znamení taneèní zábavy s kapelou pana 
Duška, která mìla nebývalý úspìch. Kromì bohatého 
obèerstvení byla pøíjemným zpestøením návštìva 
vojákù ze spoleèného pobytu v Boleticích. 

Školy v pøírodì i v tomto školním roce probìhly opìt 
na nìkolika místech. Žáci praktické školy vyrazili do 
Benešova mlýna u Heømanì a prožili zde týden plný 
zajímavých výletù a odpoèinku. Mladší žáci využili 
možnosti  ubytování na faøe v Klokotech 
a prozkoumali táborské pamìtihodnosti a pøilehlé 
okolí. Také letní pobyt žákù ve škole v Sobìslavi 
a Táboøe se vydaøil, i pøesto že už jsme se všichni tìšili 
na prázdniny.
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