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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
Mgr. Soòa Zemanová
Kontakty:
Sobìslav, Mrázkova 700, 392 01
skola@rolnicka.cz, 739 633 993, 381 522 054
Odlouèené pracovištì:
Tábor, Svìtlogorská 2771, 390 05
skola.tabor@rolnicka.cz, 731 194 760
www.rolnicka.cz
Datum zøízení:
škola byla zaøazena do sítì škol od 1.9.1995
Souèásti školy:
mateøská škola – kapacita 20 dìtí
základní škola – kapacita 30 žákù
obor vzdìlání:
79–01–B/01 Základní škola speciální
79–01–C/01 Základní škola
støední škola – kapacita 30 žákù
obor vzdìlání:
78–62–C/01 Praktická škola jednoletá
78–62–C/02 Praktická škola dvouletá
školní jídelna – kapacita 66 jídel: výdejna
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II. Pøehled oborù vzdìlání

Složení tøíd: stav k 30. 6. 2017

Základní škola 79–01–C/01

TØÍDA X. A .................................................... 5 žákù
tøídní uèitelka:
Mgr. Eva Slabá
asistentka pedagoga:
Libuše Bártíková

Základní škola speciální 79–01–B/01
Praktická škola jednoletá 78–62–C/01
Praktická škola dvouletá 78–62–C/02
Poèty žákù v jednotlivých souèástech školy
ve školním roce 2016/2017
Základní škola speciální .............................. 26 žákù
Mateøská škola .............................................. 19 dìtí
Praktická škola dvouletá .............................. 29 žákù
Školní jídelna - výdejna .................. 66 stravovaných
Celkem školu navštìvovalo 74 dìtí a žákù.

TØÍDA VIII. M ................................................. 5 žákù
tøídní uèitelka:
Mgr. Olga Mišunová
asistentka pedagoga:
Vlasta Nováková
TØÍDA IX. C ................................................... 7 žákù
tøídní uèitelka:
Mgr. Dagmar Zvoníèková
asistentka pedagoga:
Irena Škodová
TØÍDA IV. D ..................................................... 5 žákù
tøídní uèitelka:
Mgr. Zdeòka Pechaèová
asistentka pedagoga:
Zdeòka Kopecká
TØÍDA II. B ...................................................... 4 žáci
tøídní uèitelka:
Mgr. Veronika Absolonová
asistentka pedagoga:
Helena Koubová
Praktická škola dvouletá
TØÍDA II.P ..................................................... 10 žákù
tøídní uèitelka:
Mgr. Soòa Zemanová
asistentka pedagoga:
Jana Pokorná
TØÍDA III.P ...................................................... 8 žákù
tøídní uèitelka:
Mgr. Daniela Vaòková
asistentka pedagoga:
Jitka Prášková
uèitel:
Ing. Pavel Mádr
TØÍDA I.P ..................................................... 10 žákù
tøídní uèitelka:
Mgr. Mona Drábková
asistentka pedagoga:
Mgr. Barbora Rùžièková
Mgr. Martina Jarešová
Mateøská škola .............................................. 19 dìtí
vedoucí MŠ:
Mgr. Daniela Klímová
uèitelka:
Mgr. Monika Prchalová
asistentka pedagoga:
Marcela Vosolová

Školská rada - tento orgán umožòuje rodièùm, žákùm
a pedagogickým pracovníkùm školy podílet se na
správì školy. Školská rada se vyjadøuje k návrhùm
školních vzdìlávacích programù, schvaluje výroèní
zprávu a školní øád. Projednává návrhy rozpoètu
a zprávy z kontrol Èeské školní inspekce. V záøí 2015
probìhly volby do nové školské rady, která
v následujícím tøíletém období pracuje ve složení:
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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III. Zamìstnanci školy

V. Zápis a pøijímací øízení

K 30. 6. 2017 pracovalo ve škole celkem
24 pedagogických pracovníkù vèetnì øeditelky z toho:

Dne 11. února 2017 probìhl zápis do základní školy
speciální, pøípravného stupnì ZŠS a Den otevøených
dveøí. Do 1. roèníku byl zapsán jeden žák. Na konci
školního roku byl pøijat také jeden žák do pøípravného
stupnì základní školy speciální a 5 žákù požádalo
o pøestup z táborských speciálních škol. Kapacita
školy byla k 1. 9. 2017 naplnìna.

tøídní uèitelky .......................................... 9/8,7 úvazku
asistentky pedagoga ............................. 11/9,0 úvazku
uèitelé ................................................ 2/1,175 úvazku
mzdová úèetní ........................................ 1/0,5 úvazku
ekonomka .............................................. 1/0,2 úvazku
kuchaøka ...................................................... 1 úvazek

Na základì pøijímacího øízení do praktické školy
dvouleté bylo v prvním a druhém kole pøijato celkem
6 žákù. Pìt z nich bude navštìvovat odlouèené
pracovištì v Táboøe.

Z celkového poètu 24 pedagogických pracovnic školy
splòuje 23 z nich odbornou kvalifikaci pro školy zøízené
pro žáky se speciálními vzdìlávacími potøebami –
obor speciální pedagogika pro uèitele nebo obor
asistent pedagoga.
Finanèní a personální stránku školy zajišovaly
ekonomka Marcela Vejdová spoleènì s hospodáøkou
Olinou Fricovou.

IV. Vzdìlávání pracovníkù školy
1. Studium ke splnìní kvalifikaèních pøedpokladù
na Pedagogické fakultì Jihoèeské university
pokraèovala jedna paní uèitelka v oboru “Speciální
pedagogika pro uèitele”.
2. Studium k prohlubování odborné kvalifikace
bylo v tomto školním roce zamìøeno na:
Bazální stimulace
Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování
Komunikace v obtížných situacích
Metodika SFUMATO
Komunikaèní systém VOKS
Kurz dramatiky
Respektovat a být respektován

VI. Výsledky závìreèných zkoušek
a vzdìlávání žákù
Závìreèné zkoušky
Dne 27. èervna 2016 se konaly závìreèné zkoušky
žákù 2. roèníku praktické školy dvouleté. Pøedsedkyní
zkušební komise byla Mgr. Ivanka Šastná, øeditelka
MŠ, ZŠ a SŠ Trhové Sviny. Všichni žáci úspìšnì
vykonali praktické i teoretické zkoušky a po prázdninách
budou navštìvovat centrum denních služeb nebo
sociálnì terapeutické dílny støediska Diakonie ÈCE
Rolnièka.
Ukonèení docházky
Povinnou školní docházku v základní škole speciální
ukonèil 1 žák, který byl pøijata do praktické školy
dvouleté.
V mateøské škole jsme se rozlouèili s 5 dìtmi, které
zahájí povinnou školní docházku v bìžné základní
škole. Dvì z nich formou individuální integrace. Jeden
chlapec se zdravotním postižením nastoupí do naší
základní školy speciální.
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VII. Spolupráce s ostatními subjekty
Mezi nejvýznamnìjší spolupracující subjekty patøí od
samého poèátku existence školy støedisko Diakonie
ÈCE, s nímž je škola myšlenkovì i organizaènì spjata.
Sociální služby, které støedisko poskytuje využívají
témìø všichni žáci školy. Díky tomu, 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, Boccia, drumterapie, canisterapie).
Spolupracující speciálnì pedagogická centra:
SPC pro mentálnì postižené Strakonice
SPC pro alternativní a augmentativní komunikaci
SPC pro zrakovì postižené EDA
SPC pøi dìtském centru Arpida
SPC pro žáky s autismem Èeské Budìjovice

VIII. Výsledky kontrol
V únoru probìhla ve škole ètyødenní kontrola Èeské
školní inspekce. Pøedmìtem kontroly bylo Hodnocení
podmínek, prùbìhu a výsledkù vzdìlávání
poskytovaného mateøskou školou, základní školou
a støední školou, zjišování a hodnocení podmínek,
prùbìhu a výsledkù vzdìlávání podle pøíslušných
školních vzdìlávacích programù.

IX. Hospodaøení školy
Výsledovka k 31.12.2016
Náklady v tisících Kè
Spotøebované nákupy ....................................... 1 138
Služby ............................................................... 1 690
Osobní náklady ................................................. 9 897
Ostatní náklady ...................................................... 83
Odpisy, prodaný majetek ........................................ 83
Poskytnuté pøíspìvky ............................................. 93
Náklady celkem ............................................. 12 984
Výnosy
Tržby za vlastní výkony ..................................... 559
Úroky ..................................................................... 12
Jiné výnosy .......................................................... 143
Provozní dotace MŠMT ................................... 12 355
Dary ....................................................................... 19
Výnosy celkem .............................................. 13 088
Výsledek hospodaøení ....................................... 104
Rozvaha k 31.12. 2016
Aktiva
Dlouhodobý majetek celkem .............................. 556
Dlouhodobý hmotný majetek ....................................... 1 048
Oprávky k dlouhodobému majetku ............................... -492

Krátkodobý majetek celkem .............................. 2 137
Pohledávky celkem ........................................................ 569
Krátkodobý finanèní majetek celkem ........................... 1 549
Jiná aktiva celkem ............................................................ 19

Aktiva celkem ................................................. 2 693
Pasiva
Vlastní zdroje celkem ......................................... 1 121
Jmìní a fondy celkem .................................................... 577
Výsledek hospodaøení celkem ....................................... 104
Ostatní dlouhodobé závazky ......................................... 440

Cizí zdroje celkem ............................................. 1 572
Krátkodobé závazky celkem ........................................ 1 572

Pasiva celkem .................................................. 2 693
6
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X. Aktivity školy a hodnocení ÈŠI
Také tento školní rok byl plný zajímavých akcí, výletù
a výstav, které paní uèitelky pro dìti a žáky pøipravily.
Kromì toho jsme hráli Bocciu a zùèastnili jsme se
Evropských her hendikepované mládeže v Brnì.
Nacvièili jsme divadelní pøedstavení Nikola Šuhaj
Loupežník a sklidili velký úspìch.
Prožili jsme hezké dny na ozdravných pobytech.
Mìli jsme také možnost prezentovat výsledky naší
práce pøed Èeskou školní inspekcí. A že jsme obstáli
na výbornou, dokládají slova ze závìreèné zprávy.
“Škola funguje podle jasných pravidel umožòujících
konstruktivní komunikaci všech aktérù (vedení,
pedagogové, rodièe) a jejich participaci na chodu
školy, což má kladný dopad na podmínky, prùbìh
i výsledky vzdìlávání.
Další vzdìlávání pedagogických pracovníkù je
promyšlené, vychází z potøeb školy a zájmu pedagogù
a pozitivnì se odráží v prùbìhu vzdìlávání. Nové
poznatky sdílí celý pracovní tým.
Pedagogové dùslednì uplatòují pøi komunikaci
s žáky, rodièi a kolegy vstøícný, respektující pøístup,
který se zøetelnì promítá do pøíznivého sociálního
klimatu školy.
Pedagogové systematicky sledují vzdìlávací
pokroky každého dítìte i žáka, což jednak zajišuje
zpìtnou vazbu pracovnímu týmu, ale patrné (písemnì
zaznamenané) pokroky dìtí pozitivnì ovlivòují
spoluúèast rodièù pøi vzdìlávání a otevøenou
komunikaci.
Pøíkladná spolupráce pracovního týmu (vedení,
uèitelé, asistenti pedagoga, osobní asistenti) výraznì
pøispívá k dobrým výsledkùm vzdìlávání.”
Dìkuji všem Vám, kteøí jste se o to zasloužili.

XI. Závìr výroèní zprávy
Vážení pøátelé, rodièe, milé kolegynì a kolegové,
školní rok 2016/2017 byl plný akcí, ale také zmìn
v oblasti vzdìlávání dìtí a žákù se zdravotním
postižením. Ministerstvo školství finanènì i legislativnì
podpoøilo integraci tìchto dìtí do bìžných škol. Také
z naší mateøské školy byly od 1. 9. 2017 dvì dìti
integrovány a já pevnì vìøím, že kolektiv zdravých dìtí a
speciálnì pedagogický pøístup jim pomùže pøekonat
zdravotní hedikep.
Novì byla zavedena podpùrná opatøení, díky kterým
mají dìti se zdravotním postižením zákonný nárok na
podporu pøi vzdìlávání v bìžné základní škole.
Speciální školy jako je i naše, jsou pøednostnì urèeny
pro dìti s nejtìžšími formami zdravotního postižení:
støednì tìžké a tìžké mentální postižení, autismus
a kombinované vady. Pro nì je také pøizpùsoben školní
vzdìlávací program. Jsme tedy nadále škola speciální,
pøesto že se v tisku mùžete setkat s oznaèením “školy
podle § 16 odst. 9 školského zákona.“
V souvislosti s tìmito zmìnami bych Vám všem na
závìr pøipomnìla a novým rodièùm a zamìstnancùm
pøedstavila Vizi rolnièkovské školy a hodnoty
našeho zøizovatele, ze kterých pøi své práci
vycházíme:
Rolnièka je køesanská speciální škola nabízející
výchovu a vzdìlávání dìtem a žákùm s tìžkými formami
zdravotního postižení.
Výchovnì vzdìlávací proces je propojen s odbornou
péèí s využitím reedukaèních, kompenzaèních
a rehabilitaèních metod.
Jsme otevøená a bezpeèná škola, spolupracujeme
s rodinami našich žákù a usilujeme o podporu a toleranci
ze strany vìtšinové spoleènosti.
Hodnoty Diakonie Èeskobratrské církve evangelické
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MŠ, ZŠ speciální a praktická škola
Diakonie ÈCE Rolnièka
Mrázkova 700, 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: 3727344369/0800
Odlouèené pracovištì Tábor:
Praktická škola dvouletá
Svìtlogorská 2771, 390 05 Tábor
Tel: 731 194 760
E-mail: skola.tabor@rolnicka.cz

