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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............. .......12žákù              

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

Poèty žákù v jednotlivých souèástech školy 
ve školním roce 2010/2011

Základní škola speciální.........................21 žákù

Pøípravný stupeò.....................................0 žákù

Mateøská škola.......................................12 dìtí

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

Kurz k doplnìní základù vzdìlání.............2 žáci

Celkem školu navštìvovalo 45  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 ..................6 žákù

tøídní uèitelka:                            Mgr. D.Klímová

vychovatelka:                                   L.Bártíková

asistentka pedagoga:                    J. Šindeláøová

TØÍDA M................... 3 žáci  

uèitelka:                                P.Matìjèková, DiS

asistentka pedagoga:                        I.Valentová

 TØÍDA C..................  6 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  P1.................. 8 žákù (6 + 2 v kurzu)

tøídní uèitelka:                           Mgr.J.Kosíková

asistentka pedagoga:                        J.Prášková

uèitelka odbor. výcviku:                L.Hofmanová

TØÍDA P2....................4 žáci

tøídní uèitelka:                         Bc.Olga Kutilová

uèitelka odbor. výcviku:                L.Hofmanová

Mateøská škola

TØÍDA MŠ................12dìtí              

vedoucí  MŠ:                             Mgr. M.Švejdová

speciální pedagog:       Mgr. M. Komma Janovská

asistentka pedagoga:                        I.Valentová

osobní asistentky:   M. Konyariková, P. Hunalová
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III. Pracovníci školy

Ve školním roce 2010/2011 pracovalo ve škole 
celkem 21 pracovníkù  vèetnì øeditelky z toho:

tøídní uèitelky..............6

vychovatelky................2

speciální pedagog........ 1/0,4 úvazku

uèitelka  odb. výcviku.. 1/0,5 úvazku

asistentky pedagoga.....7

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

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

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

Pracovní kolektiv v tomto školním roce posílil 
také faráø ÈCE Richard Draèka, který pravidelnì 
vedl biblické hodiny. Finanèní a personální 
stánku 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 
ukonèila vedoucí mateøské školy a získala tak 
kvalifikaci pro práci s dìtmi se speciálními 
vzdìlávacími potøebami.

2. studium ke splnìní dalších kvalifikaèních 
pøedpokladù dokonèila øeditelka školy a získala 
tím kvalifikaci ke koordinaci školních 
vzdìlávacích programù.

3. studium k prohlubování odborné kvalifikace 
bylo zamìøeno na problémové chování žákù, 
práci s agresí, bazální stimulaci, poskytování 
první pomoci, matematiku žákù s Downovým 
syndromem, grafomotoriku, vedení dokumentace 
školy. Kurzù se zúèastnilo 18 pracovníkù školy.



V. Zápis a pøijímací øízení

Dne 24. února 2011 probìhl zápis do mateøské 
školy, základní školy speciální a pøípravného 
stupnì. Zapsány byly 4 dìti bez zdravotního 
postižení. V prùbìhu èervna se do mateøské školy 
pøihlásilo dalších 5 dìtí s rùznými typy 
zdravotního postižení. 

Pøijímací øízení do praktické školy jednoleté 
probìhlo v letošním roce ve dvou kolech a byli 
pøijati  3 noví  žáci.  

VI. Výsledky závìreèných zkoušek 
a vzdìlávání žákù

Závìreèné zkoušky

V èervnu 2011 se konaly závìreèné zkoušky 
v praktické škole za úèasti pøedsedkynì komise 
paní Mgr. Ivanky Š�astné, øeditelky speciálních 
škol z Èeských Budìjovic. Zkoušky úspìšnì 
vykonali a docházku do praktické školy ukonèili 
tøi  žáci. Jeden z absolventù praktické školy získá 
pracovní uplatnìní ve støedisku Diakonie ÈCE, 
kde bude pomáhat s donáškou jídla 
a vyøizováním pošty. Dvì dívky budou 
navštìvovat centrum denních služeb pro dospìlé 
v Bezdìkovì ulici.

Docházku do základní školy speciální  ukonèila 
1 žákynì, která byla pøijata do praktické školy 
jednoleté.  

V mateøské škole jsme  se rozlouèili se ètyømi 
dìtmi  bez zdravotního postižení, které buï 
zahájí povinnou školní docházku nebo budou 
navštìvovat jinou mateøskou školu. Z šesti dìtí 
s rùznými typy zdravotního postižení dvì zahájí 
povinnou školní docházku v bìžné škole a ostatní 
pøejdou do pøípravného stupnì základní školy 
speciální, který novì otevøeme v následujícím 
školním roce. 

Poèet dìtí a žákù, kteøí ukonèili docházku do naší 
školy - 9.

Poèet dìtí a žákù, kteøí byli novì pøijati od záøí 
2011 do naší školy - 10. 
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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)

 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

Ve školním roce 2010/2011 neprobìhla ve škole 
žádná kontrola ze strany Èeské školní inspekce.
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IX.Hospodaøení  školy

Výsledovka k 31.12.2010

Náklady v tisících Kè

Spotøebované nákupy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .508

Služby........................................................331

Osobní náklady.........................................5 819 

Ostatní náklady.............................................28

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

Náklady celkem.........................................6 733

Výnosy

Tržby za vlastní výkony.......................401

Pøijaté pøíspìvky...........................................0

Provozní dotace MŠMT..............................6 331

Výnosy celkem..........................................6 732 

Výsledek hospodaøení ...................................1

Rozvaha k 31.12. 2010

Aktiva

Dlouhodobý majetek celkem.........................298

Dlouhodobý hmotný majetek........................493

Oprávky k dlouhodobému majetku.............-195

Krátkodobý majetek celkem.........................722

Pohledávky celkem.......................................15

Krátkodobý finanèní majetek celkem............703

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

Aktiva celkem.......................................1020

Pasiva

Vlastní zdroje celkem.................................454

Jmìní a fondy celkem.......................................446

Výsledek hospodaøení celkem........................8

Cizí zdroje celkem........................................566

Krátkodobé závazky celkem..........................566

Pasiva celkem..............................................1020 
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X. Aktivity školy a prezentace 
na veøejnosti

Školní rok jsme již tradiènì zahájili v kostele 
Èeskobratrské církve evangelické tentokrát poprvé 
s novým panem faráøem Richardem Draèkou. Velkou 
událostí bylo uvedení do provozu nového mikrobusu, 
který od záøí vozil naše žáky do školy.

V øíjnu jsme mìli možnost vystoupit s naší divadelní 
hrou ”O Mrazíkovi” v pražském divadle Kampa. 
Závìreèný aplaus byl pro žáky a paní uèitelky velkou 
odmìnou a zároveò podìkováním za nároènou práci, 
kterou pøi nacvièování divadelní hry odvedli. Do Prahy 
jsme se podívali ještì jednou tentokrát s pìveckým 
vystoupením, které bylo souèástí benefièního veèeru 
s Jaroslavem Duškem. 

Žáci praktické školy jednoleté mohli prezentovat 
výsledky své práce na vánoèním jarmarku, který 
Rolnièka každoroènì poøádá. Výrobky z keramiky, 
proutí a korálkù, které vznikly v rámci praktických 
cvièení  se všem moc líbily a urèitì našly v mnoha 
domovech místo pod vánoèním stromkem.

Zimní mìsíce jsme vìnovali  usilovné práci na 
filmovém zpracování úspìšné hry “O Mrazíkovi”. 
Pøipravovali se rekvizity a kostýmy, natáèelo se 
v interiérech i exteriérech. Slavnostní premiéra filmu 
probìhla v  Táboøe v novì otevøené kavárnì Klid, která 
se stala místem pracovních pøíležitostí pro lidi 
s postižením. Film byl také promítán v sobìslavském 
kinì, kde jej mohli shlédnout rodièe žákù školy, 
pøátelé a sobìslavská veøejnost.

V èervnu jsme završili sérii úspìšných vystoupení 
taneèním  pøedstavením, které žáci školy nacvièili 
spoleènì s taneèní skupinou Guerilla Dance. 
Vystoupení  se uskuteènilo v Èeských Budìjovicích 
pøi benefièním koncertu Lenky Dusilové.

Konec školního roku byl ve znamení výletù, škol 
v pøírodì a exkurzí. Mladší žáci a dìti z mateøské školy 
strávili krásné chvíle v Èastrovì tentokrát se 
zamìøením na vesmírné putování. Starší žáci odjeli do 
Strmìch, kde si užili krásného poèasí, her  a  výletù. 
Pro rodièe žákù jsme pøipravili výstavu výtvarných 
prací, které vznikly v hodinách výtvarné výchovy a  pøi 
arteterapii. 

Školní rok 2010/2011 byl opravdu pestrý, plný 
kulturních akcí a výletù, ze kterých jsme si odnesli 
øadu nezapomenutelných  zážitkù a vzpomínek. 



XI. Závìr výroèní zprávy

V tomto školním roce jsme se v rámci 2. etapy  
autoevaluace  vìnovali hodnocení naší práce za 
uplynulé 3 roky a stanovení budoucí prosperity školy.  
Hodnocení pøineslo nejenom reflexi toho co se nám 
daøí, ale také kde jsou naše rezervy a kam se má naše 
pozornost více ubírat.

 Jednou z oblastí, které se musíme v následujícím 
období více vìnovat je pracovní uplatnìní absolventù 
naší  praktické školy. Z analýzy, kterou jsme  v rámci 
autoevaluace zpracovávali vyplynulo, že zatím pouze 
14 % absolventù praktické školy získalo pracovní 
uplatnìní.  Vzhledem k tomu, že v následujících 
letech absolvuje školu dalších 10 žákù je tøeba již nyní 
hledat øešení.

 Ve spolupráci se støediskem Diakonie ÈCE jsme 
zpracovali analýzu možností  pracovního uplatnìní 
lidí s mentálním postižením na táborsku, ze které 
vyplynulo,  že je nutné  rozšíøit nabídku  pracovních 
pøíležitostí pro tuto cílovou skupinu. 

Prvním krokem by mìla být registrace nové sociální 
služby - sociálnì terapeutická dílny, ve které by 
našli pracovní uplatnìní absolventi, kteøí zatím 
nesplòují nároky na práci v chránìné dílnì. 

Druhý krok je zamìøen na rozšíøení možností 
pracovního uplatnìní osob s mentálním postižením 
v chránìné dílnì a na otevøeném trhu práce. Tento 
krok bude realizován v rámci projektu OP LZZ - 
Integrace sociálnì vylouèených skupin na trhu práce. 
Projekt byl podán pod názvem ”Práce jako šance” 
a pokud bude podpoøen mohou se do nìj zapojit právì  
žáci naší praktické školy. Pevnì doufáme, že se 
støedisku Diakonie ÈCE  podaøí oba kroky realizovat 
a absolventi naší školy získají odpovídající pracovní 
uplatnìní.

Další školní rok je tedy za námi a nezbývá než 
podìkovat Vám všem zamìstnancùm školy 
i støediska, kteøí jste svou obìtavou a profesionální  
prací pøispìli k jeho úspìšnému prùbìhu. Právì 
díky Vám se dìti nauèily mnoho nového, podívaly 
se na zajímavá místa a prožily ve škole radostné 
dny. 

Vám rodièùm, dìkuji za spolupráci, vstøícnost 
a otevøenou komunikaci, které si moc vážím.

                Mgr. Kamila Viktorová, øeditelka školy

10



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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