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XI. Závìr výroèní zprávy
Školní rok 2008/2009 byl nabyt øadou událostí,
které jsme jako každoroènì prožívali spoleènì
se zamìstnanci støediska Diakonie ÈCE. Právì
jim patøí velký dík za trvalou spolupráci a
podporu naší pedagogické práce.
Kromì uèení jsme si užili výletù, návštìv
divadelních pøedstavení a výstav, plavání v
bazénu v Tøeboni a také ozdravných pobytù v
krásné šumavské pøírodì.
Díky projektu “Neobyèejný kamarád” navázali
další žáci naší školy nová pøátelství se svými
kamarády z øad studentù støedních škol a zažili s
nimi mnoho zajímavých chvil. Tento projekt
vznikl v rámci dobrovolnického centra støediska
Diakonie ÈCE Rolnièka a je financován ze
sbírkového projektu Pomozte dìtem!
organizovaného spoleènì Nadací rozvoje
obèanské spoleènosti a Èeskou televizí.

Aktivity a prezentace školy..................9

XI. Závìr výroèní zprávy..........................10
A co nás èeká v novém školním roce, kdy bude
naše škola slavit již 15. narozeniny ?
Noví kamarádi v mateøské škole, kde vznikla
další tøída, tentokrát pro dìti bez zdravotního
postižení.
Noví žáci v kurzu pro doplnìní základù vzdìlání.
Známé tváøe nás
zamìstnancù školy.

pedagogù

a

ostatních

Práce na tvorbì školního vzdìlávacího programu
pro základní školu speciální, který budeme šít
na míru našim žákùm.
A mnoho spoleèných akcí, na které se všichni
tìšíme a rádi je spoleènì pøipravujeme.
Mgr. Kamila Viktorová
øeditelka školy
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X. Aktivity školy a prezentace na
veøejnosti
Zahájení školního roku bylo ve znamení oslav
15.výroèí založení Rolnièky, které probìhly pod
názvem “ Vivat Rolnièka”. V rámci oslav jsme
spoleènì uspoøádali zábavný poøad pro dìti i
dospìlé na zahradì Rolnièky. Benefièní
vystoupení divadla Vizita v táborském divadle
moderoval herec Jaroslav Dušek. Vernisáž
výstavy fotografií 15 let Rolnièky v èajovnì byla
zahájena pìveckým vystoupením žákù školy.
Oslavy byly zakonèeny dìkovnou bohoslužbou s
programem pro dìti v místním kostele
Èeskobratrské církve evangelické.
V listopadu jsme spolupracovali na pøípravách
výstavy výtvarných prací žákù školy a klientù
centra denních služeb v prostorách divadla Disk
v Praze. Na slavnostní vernisáži vystoupili žáci
školy s hudebním programem a sklidili bouølivý
potlesk. Obrazy, které vznikly v prùbìhu
školního roku v rámci výtvarné terapie, byly
témìø všechny vydraženy nebo prodány.
Èerven byl ve znamení týdenních pobytù v
krásné šumavské pøírodì. Malí školáci zamíøili
do Lenory a odtud v rámci tøídního projektu
“Cesta kolem svìta” obepluli celý svìt.
Starší školáci a žáci praktické školy se vydali na
Kvildu, kde nachodili spousty kilometrù a také
ulovili první kešku a stali se z nich zapálení
kaèeøi.
Na konci školního roku si pøišli spoleènì s námi
zasportovat studenti z místního gymnázia, se
kterými jsme se utkali v basketbale a ukázali jim
hru “boccia” - sportovní hru pro osoby s tìžkým
tìlesným postižením. V letošním roce byl
sportovní kroužek “boccia” podpoøen Nadací pro
radost, díky které jsme získali finanèní
prostøedky na speciální pomùcky a èinnost
kroužku v pøíštím školním roce.
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I. Základní údaje o škole
Název školy, sídlo:
!Mateøská škola, základní škola speciální a

praktická škola
Zøizovatel:

Diakonie

ÈCE

Rolnièka

!Diakonie Èeskobratrské církve evangelické
!Belgická 22 120 00 Praha

Øeditelka školy
Mgr. Kamila Viktorová
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
pøípravný stupeò základní školy speciální
základní škola
obor vzdìlání: 79 - 01 - B/001 Pomocná škola
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. V tomto
školním roce pracovala rada školské právnické
osoby v tomto složení:
DiS. Kateøina Rùžièková - pøedsedkynì rady ŠPO
Mgr. Karel Novák
Ing. Petra Kupková
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II. Pøehled oborù vzdìlání

IX.Hospodaøení školy

Pomocná škola - 79 -01 - B/001

Výsledovka k 31.12.2008

Praktická škola jednoletá 78 - 62 C/ 001

Náklady v tisících

Kapacita jednotlivých souèástí školy

Spotøebované nákupy..................................374

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

Služby........................................................414

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

Osobní náklady.........................................5 095

Mateøská škola........................................8 dìtí

Ostatní náklady.............................................30

Praktická škola jednoletá.................. .......8 žákù

Odpisy,prodaný majetek................................37

Školní jídelna - výdejna.............56 stravovaných
Poèty žákù v jednotlivých souèástech školy
ve školním roce 2008/2009
Mateøská škola..........................................6 dìtí
Pøípravný stupeò......................................2 žáci
Základní škola speciální.........................21 žákù
Kurz k doplnìní základù vzdìlání...............3 žáci
Praktická škola jednoletá.........................7 žákù
Celkem školu navštìvovalo 39 dìtí a žákù, což je
stejný poèet jako ve školním roce 2007/2008.

Náklady celkem.........................................5 950
Výnosy
Tržby za vlastní výrobky a zboží.....................311
Pøijaté pøíspìvky............................................47
Provozní dotace MŠMT...............................5 601
Výnosy celkem..........................................5 959
Výsledek hospodaøení .....................................9
Rozvaha k 31.12. 2008
Aktiva
Dlouhodobý majetek celkem.........................374
Dlouhodobý hmotný majetek........................478
Oprávky k dlouhodobému majetku..............-104

Školská rada - je orgán školy umožòující
rodièùm, žákùm, pedagogickým pracovníkùm a
zøizovateli 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 tomto školním roce pracovala
školská rada v tomto složení:
Kateøina Rùžièková, DiS. - pøedsedkynì školské
rad;
Mgr. Veronika Jùzová - zástupce pracovníkù
školy;
Jitka Knotková - zástupce zákonných zástupcù a
žákù školy.
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Krátkodobý majetek celkem.........................676
Pohledávky celkem........................................90
Krátkodobý finanèní majetek celkem............585
Jiná aktiva celkem...........................................1
Aktiva

celkem.......................................1

050

Pasiva
Vlastní zdroje celkem.................................423
Jmìní celkem............................................435
Výsledek hospodaøení celkem........................-12
Cizí zdroje celkem........................................627
Krátkodobé závazky celkem..........................627
Pasiva celkem.............................................. 1 050
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VII. Spolupráce s ostatními
subjekty
Naše škola zahájila svou èinnost v roce 1995 jako
souèást novì vzniklého støediska Diakonie
Èeskobratrské církve evangelické, které
poskytovalo sociální služby dìtem a dospìlým
lidem s mentálním a kombinovaným postižením.
I pøesto, že v roce 2005 škola získala právní
subjektivitu a stala se samostatnou organizací,
je stále tìsnì spjata s èinností støediska. Žáci
mohou v mimoškolní dobì využívat centrum
denních služeb pro dìti a mládež a doplòkové
služby støediska (dopravu mikrobusem,
logopedii, canisterapii, fyzioterapii, výtvarný
kroužek atd.)

Složení tøíd:
TØÍDA A .................. 5 žákù
tøídní uèitelka:

Mgr. D.Klímová

vychovatelka:

L.Bártíková

asistentka pedagoga:

J. Šindeláøová

TØÍDA B................... 7 žákù
tøídní uèitelka:

Bc. O. Kutilová

uèitelka:

Mgr. K. Viktorová

asistentka pedagoga:

Mgr. D. Beránková

TØÍDA C.................. 6 žákù

Tìsná spolupráce je také navázána s nìkolika
speciálnì pedagogickými centry, která zajišují
psychologická vyšetøení, doporuèení k zaøazení
do speciálního vzdìlávání, pomáhají pøi tvorbì
individuálních vzdìlávacích plánù a poskytují
speciálnì pedagogické poradenství. V tomto
školním roce jsme spolupracovali s tìmito
organizacemi:

asistentka pedagoga:

SPC pro zrakovì postižené Horáèkova Praha;

vychovatelka:

Z. Kopecká

SPC pro sluchovì postižené Èeské Budìjovice;

asistentka pedagoga:

J. Pokorná

tøídní uèitelka:

Mgr. D. Zvoníèková

vychovatelka:

I. Škodová
J. Karkušová

TØÍDA D....................5 žákù
tøídní uèitelka:

Mgr. M. Vávrù

SPC pro žáky s autismem Èeské Budìjovice;
SPC pro žáky s mentálním postižením Strakonice

TØÍDA P.................. . 7 ŽÁKÙ

Psychologové a speciální pedagogové z jednotlivých
center uskuteènili ve škole 7 návštìv, pøi kterých
vyšetøili 24 žákù.

tøídní uèitelka:

J.Prášková

uèitelka:

Mgr. J. Gonèárová

TØÍDA MŠ..................9 dìtí a žákù

VIII. Výsledky kontrol
V tomto školním roce probìhla kontrola ze strany
Okresní správy sociálního zabezpeèení v Táboøe,
která byla zamìøena na odvody pojistného a
plnìní úkolù v nemocenském a dùchodovém
pojištìní. V žádné ze sledovaných oblastí nebylo
uloženo opatøení k nápravì.
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(ve tøídì jsou integrováni 2 žáci pøípravného
stupnì a jedna žákynì základní školy speciální)
vedoucí MŠ:

Mgr. M. Švejdová

uèitelka:

P. Matìjèková, DiS.

asistentka pedagoga:

I.Valentová
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III. Pracovníci školy

V. Zápis a pøijímací øízení

Ve školním roce 2008/2009 pracovalo ve škole
celkem 20 zamìstnancù na 18,75 úvazkù z toho:

Dne 20. února 2009 probìhl zápis do mateøské
školy, základní školy speciální a pøípravného
stupnì. Tento den byla Rolnièka otevøena všem
zájemcùm o prohlídku školy a centra denních
služeb pro dìti a mládež.

tøídní uèitelky.............6
uèitelky ......................3
vychovatelky...............3
asistentky pedagoga....5
mzdová úèetní ............ 0,25 úvazku
kuchaøka....................1
uklízeèka....................0,5 úvazku
Z celkového poètu 17-ti pedagogických
pracovníkù školy splòuje 14 z nich odbornou
kvalifikaci, vedoucí mateøské školy si rozšiøuje
kvalifikaci se zamìøením na speciální
pedagogiku. Kvalifikovanost pedagogického
sboru se v letošním roce opìt
zvýšila a v
souèasné dobì dosahuje 83 %.

IV. Vzdìlávání pracovníkù školy
V tomto školním roce bylo vzdìlávání na
prohlubování kvalifikace zamìøeno na tvorbu
školního vzdìlávacího programu v základní škole
speciální. Tøídní uèitelky a øeditelka školy se v
prùbìhu bøezna až èervna zúèastnily nìkolika
jednodenních semináøù zamìøených na
koordinaci a tvorbu ŠVP poøádaných Národním
institutem pro další vzdìlávání pedagogických
pracovníkù
Praha. Semináøi nás provázeli
koordinátoøi z pilotních pražských základní škol
speciálních.
Dvì paní uèitelky se zúèastnily týdenního
semináøe zamìøeného na pøechod žákù do života
po ukonèení školy. Toto téma je v souèasné dobì
pro školu aktuální. V pøíštích letech bude konèit
docházku do praktické školy nìkolik žákù a my
se snažíme je co nejlépe na tuto novou etapu
života pøipravit.
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Do mateøské školy bylo zapsáno 5 dìtí bez
zdravotního postižení a do prvního roèníku
základní školy speciální v záøí 2009 nastoupí dva
noví žáci, kteøí ukonèili docházku v pøípravném
stupni základní školy speciální.

VI. Výsledky závìreèných zkoušek a
vzdìlávání žákù
V záøí 2008 škola pøivítala 2 nové žákynì do
prvního roèníku ZšS a jednoho žáka do
pátého roèníku. I mateøská škola speciální se v
dubnu 2009 rozrostla o nového chlapce a dívku.
Praktická škola doplnila tøídu o tøi žáky, kteøí
v minulosti ukonèili povinnou školní docházku a
nemìli možnost studovat na støední škole.
Návrat do školních lavic pro nì byl pøíjemnou a
potøebnou životní zmìnou.
V tomto školním roce jsme po roèní pauze opìt
otevøeli kurz k doplnìní základù vzdìlání pro
3 žáky, kteøí ani po ukonèení docházky do
základní školy speciální nezískali základy
vzdìlání.
Závìreèné zkoušky
V èervnu 2009 se konaly závìreèné zkoušky v
praktické škole za úèasti pøedsedkynì komise
paní Mgr. Ivanky Šastné, øeditelky speciálních
škol z Èeských Budìjovic. Zkoušky úspìšnì
vykonal a docházku do praktické školy ukonèil
jeden žák. Ostatní žáci praktické školy, kteøí
mají studium rozloženo do tøí let, pokraèují v
docházce v dalším školním roce. Tøi frekventanti
kurzu pro doplnìní základù vzdìlání budou kurz
opakovat v následujícím školním roce.
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