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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/III
skola@rolnicka.cz, 739 633 993, 381 522 054
Odloučené pracoviště Tábor, Světlogorská 2771
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  24 žáků  
obor  vzdělání:  
79–01–B/01 Základní škola speciální 
79–01–C/01 Základní škola

střední škola – kapacita 20 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:
Bc. 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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Složení tříd: stav k 30. 6. 2015 

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

třídní učitelka:                                       Mgr. E. Slabá
asistentka pedagoga:                              L. Bártíková

TŘÍDA V. M ................................................... 6 žáků 

třídní učitelka:                             Mgr. O. Mišunová
asistentka pedagoga:                               J. Pokorná

TŘÍDA X. C ................................................... 6 žáků

třídní učitelka:                              Mgr. D. Zvoníčková
asistentka pedagoga:                                I. Škodová

TŘÍDA I. D ..................................................... 6 žáků

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

Přípravný stupeň ZŠS .................................. 6 dětí

třídní učitelka:                        Mgr. V. Absolonová 
asistentka pedagoga:                              H. Koubová

Praktická škola dvouletá

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

třídní učitelka:                               Mgr. S. Zemanová 
asistentka pedagoga:                    Mgr. P. Kohoutová

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

třídní učitelka:                                  Mgr. J. Kosíková
asistentka pedagoga:                              J. Prášková

Třída I.P ...................................................... 10 žáků

třídní učitelka:                                 Mgr.M. Dejmková
asistentka pedagoga:       B. Růžičková/ M.Jarešová

Mateřská škola ............................................ 20 dětí

vedoucí MŠ:                                      Mgr. D.Klímová
učitelka:                                         Bc. M. Prchalová
učitelka:                                                    P. Málková
asistentka pedagoga:                              M.Vosolová
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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 2014/2015 

Základní škola speciální .............................. 22 žáků

Kurz k získání základů vzdělání ..................... 3 žáci

Individuální vzdělávání .............................. 1 žákyně

Přípravný stupeň ZŠS ................................... 6 žáků

Mateřská škola .............................................. 16 dětí

Praktická škola dvouletá .............................. 20 žáků

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

Celkem školu navštěvovalo 68  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.

Složení školské rady:

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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V. Zápis a přijímací řízení

Dne 5. února 2015 proběhl zápis do mateřské školy, 
základní školy speciální a přípravného stupně ZŠS. 
Zapsáno bylo 9 dětí s různými typy zdravotního 
postižení, které začnou školu navštěvovat od září 
2015. Do prvního ročníku základní školy speciální 
nastoupí 5 žáků. Na základě přijímacího řízení do 
praktické školy dvouleté bylo přijato do prvního 
ročníku  6 žáků. 

O zařazení do kurzu k získání základů vzdělání 
požádala jedna dívka, která v minulosti nedokončila 
vzdělávání v základní škole speciální.

VI. Výsledky závěrečných zkoušek a vzdělávání 
žáků                    

Závěrečné zkoušky                                   

Dne 24. června 2015 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 začali navštěvovat sociálně terapeutickou 
dílnu v Táboře nebo v Soběslavi. Nikola Hofmanová 
zahájila v září 2015 pracovní rehabilitaci, v rámci které 
se bude připravovat na budoucí práci v Obchodě 
dobré vůle.

Ukončení docházky                            

Povinnou školní docházku v základní škole speciální 
ukončili 2 žáci, kteří byli přijati do praktické školy 
dvouleté. Čtyři žáci navštěvující 10. ročník požádali 
na základě § 55 školského zákona o možnost 
pokračovat ve vzdělávání po splnění povinné školní 
docházky. Ředitelka školy po posouzení důvodů 
uvedených v žádosti vyhověla všem žákům 
a prodloužila jim docházku o jeden rok.

Přípravný stupeň ZŠS ukončilo 6 dětí, které nastoupí 
do 1. ročníku základní školy speciální.

V mateřské škole jsme  se rozloučili hned s několika 
dětmi, které zahájí povinnou školní docházku 
v základní škole nebo přecházejí do mateřské školy 
Duha. Jeden chlapec se zdravotním postižením 
odchází do běžné základní školy, kde bude 
vzdělávám podle IVP. 
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III. Zaměstnanci  školy

K 30. 6. 2015 pracovalo ve škole celkem 
24 pedagogických pracovnic  včetně ředitelky z toho:

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

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

učitelky ........................... 3/1,83 úvazku

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

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

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

Z celkového počtu 24 pedagogických pracovnic školy 
splňuje 23 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:

Kvalita, strategie a efektivita v předškolním vzdělávání

Hodnotící dovednosti pedagogů

Zkušeností k respektování

Kyberšikana  a  kyberkriminalita

Enviromentální výchova

Výměnný obrázkový komunikační systém

Úvod do problematiky poruch osobnosti

Manipulace s nepohyblivými klienty

První pomoc
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VII. Spolupráce s ostatními subjekty

Mezi nejvýznamnější spolupracující subjekty patří od 
samého počátku existence školy středisko Diakonie 
ČCE, se kterým 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 Horáčkova Praha

Asociace pomáhající dětem s autismem 

SPC  při dětském centru Arpida

SPC  pro žáky s autismem České Budějovice

VIII. Výsledky kontrol
Ve školním roce 2014/2015 neproběhly ve škole 
žádné kontroly. 
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IX. Hospodaření  školy

Výsledovka k 31.12.2014

Náklady v tisících Kč

Spotřebované nákupy ........................................ 413 

Služby ............................................................. 2 079

Osobní náklady ............................................... 8 239

Daně a poplatky..................................................... 2 

Ostatní náklady .................................................... 69 

Odpisy,prodaný majetek ...................................... 55 

Poskytnuté příspěvky ........................................... 47

Daně z příjmu........................................................ 18 

Náklady celkem ........................................... 10 922 

Výnosy                                                               

Tržby za vlastní výkony ..................................... 499

Tržby z prodeje majetku ..........................................1 

Provozní dotace MŠMT .................................10 474 

Výnosy celkem ............................................ 10 974 

Výsledek hospodaření ...................................... 52 

Rozvaha k 31.12. 2014                                 

Aktiva

Dlouhodobý majetek celkem ..............................112 

Dlouhodobý hmotný majetek ............................. 483 

Oprávky k dlouhodobému majetku .................. - 371 

Krátkodobý majetek celkem ............................ 1 591 

Pohledávky celkem ............................................ 223 

Krátkodobý finanční majetek celkem .............. 1 359

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

Aktiva celkem .................................................1 703 

Pasiva

Vlastní zdroje celkem ......................................... 455 

Jmění a fondy celkem ........................................ 415 

Výsledek hospodaření celkem ............................ 40

Cizí zdroje celkem ............................................ 1248 

Krátkodobé závazky celkem .............................1248

Pasiva celkem ................................................1 703
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XI. Závěr výroční zprávy

Vážení přátelé,

Speciální škola Rolnička v letošním školním roce 
oslavila 20 let své existence. Čtrnáct let jsem měla 
možnost být její součástí a jako ředitelka školy se 
podílet na její každodenní činnosti. Za dvacet let se 
počet žáků zvýšil téměř trojnásobně, z původních 26 
na současných 76 dětí a žáků. Byly zařazeny nové 
obory vzdělání (přípravný stupeň, praktická škola, 
kurz k získání základů vzdělání) a vzniklo odloučené 
pracoviště v Táboře.

Škola je od samého počátku neodmyslitelně spjata  
se střediskem Diakonie Rolnička, které nabízí také 
žákům školy sociální služby, doplňkové terapie 
a dopravu do školy a zpět. Absolventi praktické školy 
zase mohou najít pracovní uplatnění v chráněné nebo 
sociálně terapeutické dílně, které středisko 
provozuje. Rozvoj školy a spolupráce se střediskem 
by nebyly možné bez trpělivé a profesionální práce 
všech zaměstnanců, kteří dělají Rolničku 
neobvyklou, kreativní, veselou a ve všech směrech 
bezpečnou. Děkuji Vám za to.

Vám, rodičům, děkuji za důvěru, otevřenou 
komunikaci a spolupráci, která je pro nás velmi 
důležitá.

Výroční zpráva byla dne 14.10. 2015 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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X. Aktivity školy a prezentace 
na veřejnosti 

„Vše má svou chvíli, každá věc pod nebem má svůj 
čas:“ (Kaz 3,1) 

Slavnostní bohoslužba k zahájení nového školního 
roku  se 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. Bohoslužbu vedl pan farář 
Richard Dračka, který povede biblické hodiny ve škole 
v Soběslavi a také na odloučeném pracovišti 
v Táboře.

Ve středu 17. září se přišli žáci speciální a praktické 
školy i klienti z centra denních služeb podívat do 
soběslavské knihovny na vernisáž výstavy svých 
výtvarných prací. Práce vznikaly při výtvarné 
aktivizaci – arteterapii a hodinách výtvarné výchovy v 
období asi dvou let. Práce jsou originální, výtvarně 
velmi zdařilé a v prostředí knihovny vypadají 
nádherně. Vernisáž byla spoje s občerstvením 
a hudebním doprovodem, kdy při kytaře zazpívali žáci 
III.P a X.C. Výstava potrvá do pátku 17. října.

Ve čtvrtek 17. prosince 2014 třída III.P a X.C ze 
Soběslavi přijeli na pozvání táborské Rolničky na 
„spací“ návštěvu. Táborští připravili spoustu cukroví, 
pamlsků, na svačinu výbornou vánočku a na večeři 
ještě lepší sekanou s opečenými brambory. Nejvíce 
se ale klienti těšili na odpolední bowling a večerní 
diskotéku.   

Ve středu 29. dubna zamířili do Rolničky žáci I. stupně 
Církevní základní školy Orbis - Pictus z Tábora. 
Setkání jsme zahájili společným bubnováním. Poté se 
děti „Orbisky“ rozešly po Rolničce. Navštěvovaly 
stanoviště v jednotlivých třídách, kde si pro ně naši žáci 
připravili různé soutěžní úkoly, ukázali jim zajímavé 
pomůcky a hry. Závěr setkání patřil zápasu v i-Boccie, 
což je hra podobná francouzskému pétanque. Úplný 
konec patřil přátelskému utkání paní učitelek obou 
škol. Hádejte, kdo vyhrál …. přece náš tým!

8


	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4
	Stránka 5
	Stránka 6

