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I. Základní údaje o škole         

Název školy, sídlo:                            
Mateřská škola, základní škola speciální a praktická 
škola Diakonie ČCE Rolnička Soběslav

Zřizovatel:
Diakonie Českobratrské církve evangelické 
Belgická 22, 120 00 Praha

Ředitelka  školy:
Mgr. Kamila Viktorová

Zástupkyně  ředitelky:
Mgr. Daniela Klímová
Mgr. Soňa Zemanová

Kontakty: 
Soběslav, Mrázkova 700, 392 01
skola@rolnicka.cz, 739 633 993, 381 522 054
Odloučené pracoviště: 
Tábor, Světlogorská 2771, 390 05
skola.tabor@rolnicka.cz, 
www.rolnicka.cz

Datum zřízení:
škola byla zařazena do sítě škol od 1.9.1995

Součásti školy:
mateřská škola – kapacita 20 dětí

základní škola – kapacita  30 žáků  
obor  vzdělání:  
79–01–B/01 Základní škola speciální 
79–01–C/01 Základní škola

střední škola – kapacita 30 žáků
obor  vzdělání: 
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 
účelu, pro který byla škola zřízena, dohlíží na řádné 
hospodaření s finančními prostředky a svěřeným 
majetkem. 

Složení rady:
Mgr. Petr Haška – ředitel Diakonie ČCE
Ing. Miloslav Běťák – náměstek Diakonie ČCE
Mgr. Jan Soběslavský – náměstek Diakonie ČCE  
Ing. Hana Řezáčová - náměstkyně Diakonie ČCE

731 194 760 
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II. Přehled oborů vzdělání

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

Počty žáků v jednotlivých součástech školy 
ve školním roce 2015/2016 

Základní škola speciální .............................. 25 žáků

Kurz k získání základů vzdělání .....................9 žáků

Mateřská škola .............................................. 19 dětí

Praktická škola dvouletá .............................. 21 žáků

Školní jídelna - výdejna .................. 66 stravovaných

Celkem školu navštěvovalo 75  dětí a žáků.

Školská rada - tento orgán umožňuje rodičům, žákům 
a pedagogickým pracovníkům školy podílet se na 
správě školy. Školská rada se vyjadřuje k návrhům 
školních vzdělávacích programů, schvaluje výroční 
zprávu a školní řád. Projednává návrhy rozpočtu 
a zprávy z kontrol České školní inspekce. V září 2015 
proběhly volby do nové školské rady, která bude 
v následujícím tříletém období pracovat ve složení:

Mgr. Karel Novák – předseda  školské rady

Mgr. Daniela Klímová – zástupce pedagogických 
pracovníků  školy

Anna  Holcová – zástupce zákonných zástupců 
a žáků školy
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Složení tříd: stav k 30. 6. 2016 

TŘÍDA  IX. A .................................................... 6 žáků

třídní učitelka:                                Mgr. Eva Slabá
asistentka pedagoga:                        Libuše Bártíková

TŘÍDA V. M ..................................................... 5 žáků 

třídní učitelka:                           Mgr. Olga Mišunová
asistentka pedagoga:                            Jana Pokorná

TŘÍDA X. C ..................................................... 7 žáků

třídní učitelka:                       Mgr. Dagmar Zvoníčková
asistentka pedagoga:                           Irena Škodová

TŘÍDA I. D ..................................................... 5 žáků

třídní učitelka:           Mgr. Zdeňka Pechačová
asistentka pedagoga:                        Zdeňka Kopecká

TŘÍDA I. B ....................................................... 5 žáků

třídní učitelka:               Mgr. Veronika Absolonová 
asistentka pedagoga:                        Helena Koubová

Praktická škola dvouletá

TŘÍDA I.P ..................................................... 10 žáků 

třídní učitelka:                            Mgr. Soňa Zemanová 
asistentka pedagoga:               Mgr. Zdeňka Sládková 

TŘÍDA III.P ...................................................... 8 žáků

třídní učitelka:                              Mgr. Jana Bartošová
asistentka pedagoga:                           Jitka Prášková

TŘÍDA II.P ..................................................... 10 žáků

třídní učitelka:                             Mgr. Mona Dejmková
asistentka pedagoga:          Mgr. Barbora Růžičková
             Mgr. Martina Jarešová

Mateřská škola .............................................. 19 dětí

vedoucí MŠ:                               Mgr. Daniela Klímová
učitelka:                                   Mgr. Monika Prchalová
asistentka pedagoga:                      Marcela Vosolová

3



III. Zaměstnanci  školy

K 30. 6. 2016 pracovalo ve škole celkem 
24 pedagogických pracovnic  včetně ředitelky z toho:

třídní učitelky ................... 9/8,7 úvazku

asistentky pedagoga ..... 11/9,0 úvazku

učitelky ........................... 2/1,175 úvazku

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

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

kuchařka ........................ 1 úvazek

Z celkového počtu 22 pedagogických pracovnic školy 
splňuje 22 z nich odbornou kvalifikaci pro školy zřízené 
pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – 
obor speciální pedagogika pro učitele nebo obor 
asistent pedagoga.

Finanční a personální stránku školy zajišťovaly paní 
ekonomka Marcela Vejdová společně s hospodářkou 
Olinou Fricovou.

IV. Vzdělávání pracovníků školy

1. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 
na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze 
pokračovala jedna paní učitelka v oboru “Speciální 
pedagogika pro učitele”. 

2. Studium k prohlubování odborné kvalifikace 
bylo v tomto školním roce  zaměřeno na:

Bazální stimulace

První pomoc

Komunikace v obtížných situacích

Práce s žáky s těžkým zdravotním postižením

Rozvíjení početních představ

Sexuální výchova

Hodnocení pracovníků
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V. Zápis a přijímací řízení

Dne 11. února 2016 proběhl zápis do základní školy 
speciální, přípravného stupně ZŠS a den otevřených 
dveří. Do 1. ročníku byla zapsána jedna žákyně. 

Na základě přijímacího řízení do praktické školy 
dvouleté bylo v prvním a druhém kole přijato celkem 
9 žáků. Pět z nich bude navštěvovat odloučené 
pracoviště v Táboře. 

VI. Výsledky závěrečných zkoušek 
a vzdělávání žáků                    

Závěrečné zkoušky                                   

Dne 29. června 2016 se konaly závěrečné zkoušky 
žáků 2. ročníku praktické školy dvouleté. Předsedkyní 
zkušební komise byla Mgr. Ivanka Šťastná, ředitelka 
MŠ, ZŠ a SŠ Trhové Sviny. Všichni žáci úspěšně 
vykonali praktické i teoretické zkoušky a po prázdninách 
budou navštěvovat centrum denních služeb nebo 
sociálně terapeutické dílny střediska Diakonie ČCE 
Rolnička.

Ukončení docházky                            

Povinnou školní docházku v základní škole speciální 
ukončila 1 žákyně, která byla přijata do praktické školy 
dvouleté. 

Pět žáků navštěvujících 10. ročník požádalo 
prostřednictvím svých zákonných zástupců o možnost 
pokračovat v základním vzdělávání i po splnění 
povinné školní docházky. Ředitelka školy po 
posouzení důvodů uvedených v žádosti a v souladu 
s § 55 školského zákona, všem žádostem vyhověla. 
Jednalo se o žáky s těžkým zdravotním postižením, 
kteří ani po 10 letech docházky do základní školy 
speciální nezískali základy vzdělání. Studium na 
střední škole by pro ně vzhledem ke skladbě 
vyučovacích předmětů a vysokému počtu hodin týdně 
bylo velmi obtížné.

V mateřské škole jsme  se rozloučili hned s několika 
dětmi, které zahájí povinnou školní docházku 
v základní škole nebo přecházejí v předškolním věku 
do místních mateřských škol, aby zde potkaly své 
budoucí spolužáky. Tato dlouhodobá praxe se nám 
velmi osvědčila.
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VII. Spolupráce s ostatními subjekty

Mezi nejvýznamnější spolupracující subjekty patří od 
samého počátku existence školy středisko Diakonie 
ČCE, s nímž je škola myšlenkově i organizačně spjata. 
Sociální služby, které středisko poskytuje využívají 
téměř všichni žáci školy. Díky tomu, mohou trávit volný 
čas před začátkem a po skončení školního vyučování 
v denním centru, které svou nabídkou služeb cíleně 
doplňuje speciálně pedagogickou péči. Od roku 2010 
působí ve škole také osobní asistentky, které 
zaměstnává právě středisko Diakonie ČCE. Obě tyto 
služby jsou úzce vázány na činnost školy a bez jejich 
existence by škola nemohla poskytovat kvalitní  
vzdělávání a další komplexní péči, kterou žáci 
s mentálním a kombinovaným postižením potřebují.

Služby střediska Diakonie ČCE:

Centrum denních služeb pro děti a mládež

Osobní asistence ve škole

Doprava do školy a zpět

Doplňkové terapie (rehabilitace, logopedie, 
arteterapie, Boccia, drumterapie,  canisterapie).

Spolupracující speciálně pedagogická centra: 

SPC  pro mentálně postižené Strakonice

SPC pro alternativní a augmentativní komunikaci 

SPC pro zrakově postižené EDA

Asociace pomáhající dětem s autismem 

SPC  při dětském centru Arpida

SPC  pro žáky s autismem České Budějovice

VIII. Výsledky kontrol
Ve školním roce 2015/2016 neproběhly ve škole 
žádné kontroly. 
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IX. Hospodaření  školy

Výsledovka k 31.12.2014

Náklady v tisících Kč

Spotřebované nákupy ......................................1 275 

Služby ............................................................. 1 306

Osobní náklady ............................................... 9 240 

Ostatní náklady .................................................... 15 

Odpisy, prodaný majetek ...................................... 52 

Poskytnuté příspěvky .......................................... 104 

Náklady celkem ........................................... 11 992 

Výnosy                                                               

Tržby za vlastní výkony ..................................... 519

Úroky ..................................................................... 11 

Provozní dotace MŠMT ....................................11 463 

Dary ......................................................................... 3 

Výnosy celkem ............................................ 11 996 

Výsledek hospodaření ........................................ 4 

Rozvaha k 31.12. 2014                                 

Aktiva

Dlouhodobý majetek celkem ..............................154 
Dlouhodobý hmotný majetek ......................................... 576 

Oprávky k dlouhodobému majetku ............................... - 422 

Krátkodobý majetek celkem .............................. 1 924 
Pohledávky celkem ........................................................ 374 

Krátkodobý finanční majetek celkem ........................... 1 541

Jiná aktiva celkem .............................................................. 9 

Aktiva celkem .................................................2 078 

Pasiva

Vlastní zdroje celkem ........................................... 600 
Jmění a fondy celkem .................................................... 556 

Výsledek hospodaření celkem ......................................... 44

Cizí zdroje celkem ............................................. 1 478 
Krátkodobé závazky celkem ........................................1 478

Pasiva celkem ................................................ 2 078
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X. Aktivity školy a prezentace 
na veřejnosti 

Slavnostní bohoslužba k zahájení nového školního 
roku se jako každý rok konala v kostele Českobratrské 
církve evangelické v Soběslavi, kde se sešli děti a žáci 
školy se svými pedagogy, ale také zaměstnanci 
střediska a klienti sociálních služeb. 

Začátek školního roku byl spojen s přípravou na 
obnovení certifikátu „Pracoviště Bazální stimuace“. Na 
základě supervize paní PhDr. Karolíny Friedlové byl 
Institutem Bazální stimulace certifikát na další dva 
roky obnoven.

Vojenskou operaci téměř jako ve skutečnosti zažili na 
konci září starší žáci školy. Netradiční program pro ně 
už potřetí připravili vojáci ze 42. mechanizovaného 
praporu Tábor.

Celý podzim se v Rolničce pilně nacvičovalo divadelní 
představení na motivy knihy Pavla Čecha “ O Čertovi, 
které bylo ve své premiéře uvedeno v rámci 
benefičního večera v divadle Kampa. Úspěch byl 
veliký a všem hercům i režisérům patří  poděkování 
a obdiv za netradiční zpracování.

V březnu jsme  přivítali žáky a klienty z dětského 
centra Arpida a prožili s nimi zajímavý den plný 
povídání a společných aktivit. A protože se nám 
spolupráce s  Arpidou zalíbila, naplánovali jsme si také 
společný ozdravný pobyt ve Střelských Hošticích.

Také v tomto školním roce jsme sklízeli úspěchy 
v integrované Boccii a zúčastnili se řady turnajů 
a zápasů. V příštím školním roce bychom rádi sestavili 
také nové družstvo z žáků praktické školy v Táboře.

Závěr školního roku byl spojen s ozdravnými pobyty 
v přírodě, kde si děti užily čerstvé vzduchu 
a zajímavého programu, který jim připravily paní 
učitelky a asistentky. 
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XI. Závěr výroční zprávy

Vážení přátelé, rodiče, milé kolegyně a kolegové,

21. rolničkový školní rok je za nám. Opět to byl rok plný 
usilovné práce, kterou jste odvedli vy všichni, kteří se 
každodenně věnujete dětem a žákům naší školy. 

Děkuji vám za to, že děláte svoji práci poctivě 
a profesionálně, nenecháte se odradit neúspěchy 
a stále hledáte nové cesty a způsoby, jak vzdělávat 
děti s těmi nejtěžšími formami zdravotního postižení. 

Děkuji také za všechny ozdravné pobyty, výlety a hry, 
které s dětmi podnikáte, a tím jim umožňujte zažít 
spousta dobrodružství  a  zábavy.

Každý rok se snažíme v našich školách něco dalšího 
vylepšit a změnit. V tomto školním roce jsme se dali do 
úpravy školní zahrady. Podél plotů vyrostly nové 
květinové záhony a na podzim přibude živý plot 
s jedlými keři, vyvýšené záhony a nový kompostér. 

Také výdejna jídla prošla během letních prázdnin 
kompletní rekonstrukci a proměnila se v příjemně 
útulnou kuchyňku, kam se všichni těšíme na dobré 
a zdravé jídlo z mateřské školy Duha. Nové vybavení 
získala také společenská místnost. Červené knihovny 
a pracovní stoly, šedé sedačky s křesly a nový koberec 
jí daly elegantní vzhled.

Výroční zpráva byla dne 14.10. 2016 projednána 
a schválena školskou radou v souladu s § 168, odst. 1, 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

                                        

Mgr. Kamila Viktorová

                                        ředitelka školy
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MŠ, ZŠ speciální a praktická škola 
Diakonie ČCE Rolnička 

Mrázkova 700, 392 01 Soběslav

Tel: 381 522 054

      739 570 420 recepce

      739 633 993 ředitelka školy

E-mail: skola@rolnicka.cz

www.rolnicka.cz     

IČO: 70806209

číslo účtu: 27-5808420297/0100

Odloučené pracoviště Tábor:

Praktická škola dvouletá

Světlogorská 2771, 390 05 Tábor

Tel: 

E-mail: skola.tabor@rolnicka.cz

731 194 760
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