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Tøída D

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
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 ( dobíhající
obor)
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. V tomto
školním roce
pøevzala funkci rady školské
právnické osoby správní rada Diakonie ÈCE ve
složení:
Mgr. David Šourek - øeditel Diakonie ÈCE
Mgr. Jan Sobìslavský - námìstek Diakonie ÈCE
Mgr. Pavel Kalus - námìstek Diakonie ÈCE

Mateøská škola - karneval
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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 2009/2010
Základní škola speciální.........................22 žákù
Pøípravný stupeò.....................................0 žákù
Mateøská škola........................................14 dìtí
Praktická škola jednoletá.........................6 žákù
Kurz k doplnìní základù vzdìlání.............5 žákù
Celkem školu navštìvovalo 47 dìtí a žákù.
Školská rada - v letošním školním roce skonèilo
èlenùm školské rady tøíleté funkèní období,
a proto
na zaèátku školního roku probìhly
volby, ve kterých byli zvoleni noví èlenové rady.
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.
Nové složení školské rady:
Mgr. Karel Novák - pøedseda školské rady;
Mgr.Daniela Klímová - zástupce pedagogických
pracovníkù školy;
Anna Holcová - zástupce zákonných zástupcù a žákù
školy.

Tøída B a C - projekt ZOO
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Složení tøíd:
Základní škola speciální
TØÍDA A ..................5 žákù
tøídní uèitelka:

Mgr. D.Klímová

vychovatelka:

L.Bártíková

asistentka pedagoga:

J. Šindeláøová

TØÍDA B................... 7 žákù (4+ 3 v kurzu)
tøídní uèitelka:

Bc. O. Kutilová

uèitelka:

Mgr. K. Viktorová

asistentka pedagoga:

Mgr. J. Kotouèková

TØÍDA C.................. 5 žákù
tøídní uèitelka:

Mgr. D. Zvoníèková

vychovatelka:

I. Škodová

asistentka pedagoga:

J. Pokorná

TØÍDA D...................6 žákù
tøídní uèitelka:

Mgr. M. Vávrù

vychovatelka:

Z. Kopecká

asistentka pedagoga:

J. Karkušová

Praktická škola jednoletá
TØÍDA P.................. 8 ŽÁKÙ (6 + 2 v kurzu)
tøídní uèitelka:

J.Prášková

uèitelka odborného
výcviku:

Mgr. J. Gonèárová

Mateøská škola
TØÍDA MŠ................16 dìtí (14+2 žákynì ZŠS)
vedoucí MŠ:

Mgr. M. Švejdová

uèitelka:

P. Matìjèková, DiS.

asistentka pedagoga:

I.Valentová

osobní asistentka:

M. Konyariková

Tøída A - výtvarná výchova
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III. Pracovníci školy
Ve školním roce 2009/2010 pracovalo ve škole
celkem 20 zamìstnancù na 18,5 úvazkù, z toho:
tøídní uèitelky.............6
uèitelky ......................3
vychovatelky...............2
asistentky pedagoga....6
mzdová úèetní ............ 0,25
kuchaøka....................0,75
uklízeèka....................0,5
Z celkového poètu 17-ti pedagogických
pracovníkù školy splòuje 14 z nich odbornou
kvalifikaci pro školy zøízené pro žáky se
speciálními vzdìlávacími potøebami.

IV. Vzdìlávání pracovníkù školy
Školní rok 2009/2010 byl ve znamení usilovné
práce na školním vzdìlávacím programu pro
základní školu speciální, podle kterého zaèneme
od záøí 2010 vyuèovat v 1. a 7. roèníku.
Z tohoto dùvodu bylo vzdìlávání pedagogických
pracovníkù zamìøeno na studium rámcového
vzdìlávacího programu pro základní školu
speciální a tvorbu vlastního školního programu.
Celý školní rok probíhaly pod vedením
koordinátorky pravidelné schùzky pracovního
týmu, který se podílel na zpracování vzdìlávacího
programu.
Díky poctivé práci pedagogických pracovníkù se
podaøilo sestavit školní program ušitý na míru
právì našim žákùm a odrážející specifické
podmínky naší školy. Motivaèní název programu
„Spoleènì to dokážeme” vyjadøuje úsilí o
propojení výchovnì vzdìlávacího procesu, který
zajišuje naše škola, s odbornou komplexní péèí,
kterou poskytuje støedisko Diakonie ÈCE
Rolnièka v rámci nabídky sociálních a
doplòkových služeb.

Tøída A
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V. Zápis a pøijímací øízení
Dne 24. února 2010 probìhl zápis do mateøské
školy, základní školy speciální a pøípravného
stupnì ZŠS. Zapsáno bylo celkem 7dìtí a žákù.
Pøijímací øízení do praktické školy jednoleté
probìhlo v letošním roce ve dvou kolech a bylo
pøijato celkem 8 žákù.
Do mateøské školy bylo zapsáno 5 dìtí se
zdravotním postižením a do prvního roèníku
základní školy speciální nastoupí dva noví žáci.

VI. Výsledky závìreèných zkoušek a
vzdìlávání žákù
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
vykonaly a docházku do praktické školy ukonèily
tøi žákynì, které nastoupí do centra denních
služeb Diakonie ÈCE pro dospìlé klienty.
Docházku do základní školy speciální a kurzu k
doplnìní základù vzdìlání ukonèilo 6 žákù. Pìt
z nich bylo pøijato ke studiu v praktické škole
jednoleté.
Také mateøská škola se louèila s 5 dìtmi se
zdravotním postižením, které již zahájí povinnou
školní docházku. Jeden chlapec nastoupí do
základní školy pro vadnì mluvící v Týnì nad
Vltavou. Ostatní pøedškoláci budou navštìvovat
bìžné základní školy a jeden chlapec s tìlesným
postižením bude vzdìláván v základní škole
formou individuální
integrace s asistentem
pedagoga.
Školní rok 2009/2010 pøinesl øadu zmìn ve
složení tøídních kolektivù. Rozlouèili jsme se s 11
dìtmi a žáky a pøivítali jsme 10 nových
spolužákù. Doufáme, že se jim bude v naší škole
líbit a brzy si najdou nové kamarády.
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Závìreèné zkoušky
v praktické škole

VII. Spolupráce s ostatními
subjekty
Èinnost školy je organizaènì i provoznì spjata se
støediskem Diakonie ÈCE Rolnièka, které nabízí
našim žákùm sociální a doplòkové služby( ranní
a odpolední pobyt v centru denních služeb,
rehabilitaci, logopedii, arteterapii, canisterapii
a kroužek Bocci). V tomto školním roce støedisko
požádalo o registraci nové sociální služby osobní asistence ve škole. Tato služba má pomoci
pøi vzdìlávání žákù s nejtìžším zdravotním
postižením, kteøí navštìvují nìkterou z našich
škol. Osobní asistenti zajišují dopomoc pøi
sebeobslužných a doprovodných èinnostech a
tím umožòují dìtem a žákùm úèastnit se
plnohodnotnì školního vyuèování. Od ledna
2010 pracuje v každé tøídì na èásteèný úvazek
osobní asistentka. Díky této nové službì se
podaøilo zkvalitnit vzdìlávání v našich
speciálních školách a zlepšit tak individuální
pøístup k jednotlivým žákùm.
Tìsná spolupráce je navázána s nìkolika
speciálnì pedagogickými centry, která zajišují
psychologická vyšetøení, doporuèení k zaøazení
ke speciálnímu vzdìlávání, pomáhají pøi tvorbì
individuálních vzdìlávacích plánù a poskytují
speciálnì pedagogické poradenství. Již nìkolik
let naše škola spolupracuje se SPC pro mentálnì
postižené
Strakonice, které nám zajišuje
nejenom odborné služby, ale poskytuje nám také
zpìtnou vazbu naší speciálnì pedagogické práce.
Ostatní spolupracující speciálnì pedagogická
centra:
SPC

pro zrakovì postižené Horáèkova Praha;

SPC pro sluchovì postižené Èeské Budìjovice;
SPC pro žáky s autismem Èeské Budìjovice;

VIII. Výsledky kontrol
Ve školním roce 2009/2010 neprobìhla ve škole
žádná kontrola.

Projektový den
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IX.Hospodaøení školy
Výsledovka k 31.12.2009
Náklady v tisících
Spotøebované

nákupy........................665

Služby........................................................431
Osobní náklady.........................................5 761
Ostatní náklady.............................................28
Odpisy,prodaný majetek................................47
Náklady celkem.........................................6 932
Výnosy
Tržby
Pøijaté

za

vlastní

výkony.......................326

pøíspìvky...........................................0

Provozní dotace MŠMT..............................6 608
Výnosy celkem..........................................6 934
Výsledek hospodaøení ....................................2
Rozvaha k 31.12. 2009
Aktiva
Dlouhodobý majetek celkem.........................328
Dlouhodobý hmotný majetek........................479
Oprávky k dlouhodobému majetku..............-151
Krátkodobý majetek celkem.........................940
Pohledávky celkem.......................................100
Krátkodobý finanèní majetek celkem............836
Jiná aktiva celkem...........................................4
Aktiva

celkem.......................................1268

Pasiva
Vlastní zdroje celkem.................................426
Jmìní a fondy celkem.......................................435
Výsledek hospodaøení celkem........................-9
Cizí zdroje celkem........................................842
Krátkodobé závazky celkem..........................842
Pasiva celkem..............................................1268

Tøída B - pracovní vyuèování

8

X. Aktivity školy a prezentace na
veøejnosti
Nový školní rok byl tradiènì zahájen 1. záøí spoleèným
setkáním žákù, rodièù i zamìstnancù v budovì školy.
Druhý den se k pøíležitosti 15. výroèí založení naší
školy konala dìkovná bohoslužba v kostele sboru
Èeskobratrské církve evangelické v Sobìslavi.
Podzimní dny jsme prožili ve znamení pøíprav na
tradièní benefièní koncert, který poøádala Diakonie
ÈCE - støedisko Rolnièka, tentokrát s kapelou Michala
Hrùzy. Žáci naší školy nacvièili spoleènì s taneèní
skupinou Žáby pøedtanèení na píseò Bílá velryba.
Benefièní koncert se konal v táborském divadle
a pøišlo nás podpoøit více jak 300 divákù.
Své taneèní úspìchy si žáci zopakovali v pražském
Divadle Èertovka, kde se v prosinci konal benefièní
veèer, který uvádìl herec a pøítel Rolnièky Jaroslav
Dušek. Souèástí veèera byla i dražba obrazù, které
malovali žáci naší školy a klienti centra denních
služeb. Táborské i pražské taneèní vystoupení bylo
nejenom pro žáky, ale i pro nás dospìlé, velkým
pøedvánoèním zážitkem.
V únoru jsme spoleènì s žáky druhého stupnì
pøipravili projekt „Tøídím, tøídíš, tøídíme aneb všechny
tøídy u nás tøídí”. Celý mìsíc probíhala v tìlocviènì
školy pracovní dílna, ve které se ostatní dìti a
spolužáci mohli nauèit správnì tøídit odpadky. Do
projektu se zapojili také žáci z táborské Církevní
základní školy Orbis - Pictus a žáci 2. roèníku
sobìslavské základní školy, kteøí s námi strávili
pøíjemné dopoledne.
A protože se nám zalíbila divadelní vystoupení, zkusili
jsme hrát i divadlo. Paní uèitelky spoleènì s žáky
nacvièili divadelní pøedstavení klasické ruské
pohádky O Mrazíkovi, které jsme v premiéøe zahráli
našim dobrovolníkùm v sobìslavském kinì.
A abychom se stále jenom neuèili, odjely v prùbìhu
kvìtna a èervna všechny tøídy na školu v pøírodì do
rùzných koutù naší zemì.
Školní rok jsme ukonèili slavnostní vernisáží výstavy
výtvarných prací všech dìtí a žákù školy v prostorách
èajovny - kavárny Rolnièka. Celé prázdniny tak mohli
hosté obdivovat krásné obrázky, které vznikly pod
vedením Larisy Hofmanové.

Projekt Tøídím, tøídíš, tøídíme”.
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XI. Závìr výroèní zprávy
Patnáct let èinnosti naší školy je za námi. Na zaèátku
jsme byli malou školou v rámci støediska Diakonie
ÈCE s 26 žáky a dnes jsme samostatným právním
subjektem, který nabízí výchovu a vzdìlávání
47 dìtem a žákùm.
Se vzrùstajícím zájmem o naše služby jsme rozšiøovali
i vzdìlávací nabídku. V roce 2006 jsme otevøeli
Praktickou školu jednoletou, která umožòuje lidem se
zdravotním postižením pokraèovat ve vzdìlávání
a pøipravovat se na budoucí práci v chránìné dílnì.
Naši praktickou školu již úspìšnì absolvovalo
11 žákù, z nichž zatím pouze 2 získali práci
v chránìné dílnì. Právì díky této skuteènosti
Diakonie ÈCE - støedisko Rolnièka zamìøilo své
projektové aktivity na podporu pracovního zaèlenìní
osob se zdravotním postižením. Projekt „Rozvoj
pracovní integrace na táborsku“ byl podpoøen
z operaèního programu „Lidské zdroje
a zamìstnanost”. Cílem projektu je umožnit osobám
se zdravotním postižením vstup na trh práce a také
motivovat zamìstnavatele k jejich zamìstnávání.
Pevnì vìøíme, že tento projekt pomùže najít pracovní
uplatnìní i absolventùm naší praktické školy.
V roce 2005 jsme zaèali pravidelnì otvírat kurzy
k získání základù vzdìlávání pro dospìlé osoby, které
v minulosti nemìly možnost navštìvovat speciální
školu nebo ani po absolvování docházky do základní
školy speciální nezískaly základy vzdìlání. Kurzy
prošlo za uplynulých pìt let 15 osob.
Již dlouhých 15 let podporujeme prostøednictvím
mateøské školy spoleèné vzdìlávání dìtí s postižením
s jejich zdravými kamarády. Tato forma integrace je
pro nás velmi dùležitá, nebo umožòuje dìtem
s tìžkým zdravotním postižením, kteøí se v budoucnu
budou vzdìlávat ve speciální škole, být co nejdéle
spoleènì se svými zdravými vrstevníky.
Naše škola je výjimeèná svým neformálním
prostøedím, provázaností vzdìlávání se sociálními
službami, køesanskými východisky naší práce,
integrovanou mateøskou školou, ale také stabilním
týmem kreativních pedagogù. Právì jim patøí
podìkování za jejich každodenní
poctivou
a profesionální práci.
Mgr. Kamila Viktorová - øeditelka školy
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Taneèní vystoupení
v divadle Èertovka

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

