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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, 392 01
skola@rolnicka.cz, 739 633 993, 381 522 054

Odloučené pracoviště: 
Tábor, Světlogorská 2771, 390 05
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  36 žáků  
obor  vzdělání:  
79–01–B/01 Základní škola speciální 
79–01–C/01 Základní škola

střední škola – kapacita 30 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:
Mgr. Jan Soběslavský – ředitel Diakonie ČCE
Ing. Miloslav Běťák – náměstek Diakonie ČCE
Mgr. Petr Neumann – náměstek Diakonie ČCE     
Mgr. Štěpán Brodský – náměstek Diakonie ČCE  
Mgr. Kamila Viktorová – náměstkyně pro speciální 
školství Diakonie ČCE

731 194 760 
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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 2017/2018 

Základní škola speciální ............................... 32 žáků

Mateřská škola ............................................... 19 dětí

Praktická škola dvouletá ............................... 29 žáků

Školní jídelna - výdejna ................... 66 stravovaných

Celkem školu navštěvovalo 80 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. V tomto 
školním roce pracovala školská rada poslední rok 
volebního období ve složení: 

Mgr. Karel Novák – předseda  školské rady

Mgr. Daniela Klímová – zástupce pedagogických 
pracovníků  školy

Anna  Holcová – zástupce zákonných zástupců 
a žáků školy

2

Složení tříd: stav k 30. 6. 2018 

TŘÍDA 10. A ................................................... 7 žáků
třídní učitelka:                              Mgr. Eva Slabá
asistentka pedagoga:                  Mgr.Kristýna Veselá
asistentka pedagoga:                        Jitka Karkušová

TŘÍDA 8. M ................................................... 7 žáků
třídní učitelka:                             Mgr. Olga Mišunová
asistentka pedagoga:                      Vlasta Nováková
asistentka pedagoga:                     Kateřina Kašková

TŘÍDA 9. C .................................................... 7 žáků
třídní učitelka:                     Mgr. Dagmar Zvoníčková
asistentka pedagoga:                          Irena Škodová
asistentka pedagoga:                  Kristýna Hackerová

TŘÍDA 5. D ..................................................... 5 žáků
třídní učitelka:        Mgr. Zdeňka Pechačová
asistentka pedagoga:                       Zdeňka Kopecká

TŘÍDA 2. B .................................................... 5 žáků
třídní učitelka:              Mgr. Veronika Absolonová 
asistentka pedagoga:                       Helena Koubová
asistentka pedagoga:                            Petra Drsová

Praktická škola dvouletá

TŘÍDA II.T ..................................................... 10 žáků 
třídní učitelka:                           Mgr. Soňa Zemanová 
asistentka pedagoga:                           Jana Pokorná

TŘÍDA II.S ......................................................10 žáků
třídní učitelka:                          Mgr. Daniela Vaňková
asistentka pedagoga:                          Jitka Prášková
učitel:                                                 Ing. Pavel Mádr

TŘÍDA II.P .................................................... 10 žáků
třídní učitelka:                           Mgr. Mona Drábková
asistentka pedagoga:                     Bc:Věra Růzhová 

Mateřská škola ............................................. 19 dětí
vedoucí MŠ:                              Mgr. Daniela Klímová
učitelka:                                            Libuše Bártíková
asistentka pedagoga:                     Marcela Vosolová
            Lucie Klípová 
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III. Zaměstnanci  školy

K 30. 6. 2018 pracovalo ve škole celkem 
29 pedagogických pracovníků včetně ředitelky z toho:

třídní učitelky .......................................... 9/9 úvazku

asistentky pedagoga .............................16/13 úvazku

učitelé ................................................ 3/1,58 úvazku

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

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

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

Z celkového počtu 29 pedagogických pracovníků 
školy splňuje 27 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 oblast školy zajišťovaly  
ekonomka Marcela Vejdová společně s hospodářkou 
Olinou Fricovou.

IV. Vzdělávání pracovníků školy

1. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 
na Zdravotně sociální  fakultě Jihočeské university 
pokračovala jedna paní asistentka v oboru “Speciální 
pedagogika pro vychovatele”. 

2. Studium k prohlubování odborné kvalifikace 
bylo v tomto školním roce  zaměřeno na:

Dramatická výchova pro současnou školu

Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování 

Výtvarná výchova tvořivě

Rozvoj dítěte s poruchou autistického spektra

Emoce školního dítěte

Respektovat a být respektován

Kreativní tvoření

Rozvoj pohybových dovedností dětí MŠ

Hodnocení dětí předškolního věku

Tvorba - tvořivost - hra
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V. Zápis a přijímací řízení

Dne 7. dubna 2018 proběhl zápis do základní školy 
speciální, přípravného stupně ZŠS a Den otevřených 
dveří. Do 1. ročníku bylo zapsáno 7 nových  žáků. 
Tři žáci přestoupili z jiných základních škol.  

Na základě přijímacího řízení do praktické školy bylo 
v prvním a druhém kole přijato celkem 13 žáků. Osm 
znich bude navštěvovat odloučené pracoviště vTáboře. 

VI. Výsledky závěrečných zkoušek 
a vzdělávání žáků                    

Závěrečné zkoušky                                   

Dne 25. června 2018 se konaly závěrečné zkoušky 
žáků praktické školy. Předsedkyní zkušební komise 
byla Mgr. Ivanka Šťastná, ředitelka MŠ, ZŠ a SŠ 
Trhové Sviny. Všech 15 žáků a žákyň úspěšně 
vykonalo praktické i teoretické zkoušky a po 
prázdninách budou navštěvovat centrum denních 
služeb nebo sociálně terapeutické dílny střediska 
Diakonie ČCE Rolnička. Tři úspěšní absolventi 
praktické školy získali pracovní uplatnění na  našem 
chráněném pracovišti v Táboře. Díky podpoře Úřadu 
práce v Táboře se také podařilo v rámci pracovní 
rehabilitace získat pracovní místo pro jednoho žáka 
praktické školy na otevřeném trhu práce.

Ukončení docházky                            

Povinnou školní docházku v základní škole speciální 
ukončilo 7 žáků, kteří byli přijati do praktické školy 
jednoleté a dvouleté.
V mateřské škole jsme  se rozloučili s 12  dětmi, které 
zahájí povinnou školní docházku v běžné základní 
škole nebo přestoupily do jiné MŠ. Jeden chlapec se 
zdravotním postižením nastoupí na základní školu 
s podporou asistenta a 4 děti se zdravotním 
postižením přejdou  do 1. ročníku v naší speciální 
školy..

55
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VII. Spolupráce s ostatními subjekty

Mezi nejvýznamnější spolupracující subjekty patří od 
samého počátku existence školy středisko Diakonie 
ČCE, s nímž 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).

Odlehčovací služba

Spolupracující speciálně pedagogická centra: 

SPC  pro mentálně postižené Strakonice

SPC pro alternativní a augmentativní komunikaci 

SPC pro zrakově postižené EDA

SPC  při dětském centru Arpida

SPC  pro žáky s autismem České Budějovice

VIII. Výsledky kontrol
Dne 7. 3. 2018 proběhla ve škole veřejnoprávní 
kontrola využívání finančních prostředků ze státního 
rozpočtu, která konstatovala, že škola postupovala 
v souladu s podmínkami poskytnutí dotace.

Dne 15. 6. 2018 proběhlo místní šetření stavu výkonu 
spisové služby, na základě které bylo ředitelce školy 
doporučeno uvést tuto službu do souladu se zákonem. 
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IX. Hospodaření  školy

Výsledovka k 31.12.2017

Náklady v tisících Kč

Spotřebované nákupy .......................................1 001  

Služby ...............................................................1 531  

Osobní náklady .................................................11 116   

Ostatní náklady ......................................................51   

Odpisy, prodaný majetek ........................................80   

Poskytnuté příspěvky .............................................96   

Náklady celkem .............................................13 875   

Výnosy                                                               

Tržby za vlastní výkony .....................................800 

Úroky .....................................................................11 

Jiné výnosy ..........................................................80   

Provozní dotace MŠMT ...................................13 148  

Dary .......................................................................15   

Výnosy celkem ..............................................14 054   

Výsledek hospodaření .......................................179   

Rozvaha k 31.12. 2017                                 

Aktiva

Dlouhodobý majetek celkem ..............................476  
Dlouhodobý hmotný majetek .......................................1021   

Oprávky k dlouhodobému majetku ...............................545 

Krátkodobý majetek celkem ..............................2 367 
Pohledávky celkem ........................................................554 

Krátkodobý finanční majetek celkem ...........................1808 

Jiná aktiva celkem ............................................................5 

Aktiva celkem .................................................2 843 

Pasiva

Vlastní zdroje celkem .........................................1 278   
Jmění a fondy celkem ....................................................751 

Výsledek  hospodaření celkem .......................................179 

Ostatní dlouhodobé závazky  .........................................348 

Cizí zdroje celkem .............................................1 565 
Krátkodobé závazky celkem ........................................1565 

Pasiva celkem ..................................................2 843 



XI. Závěr výroční zprávy

Vážení přátelé, rodiče, milé kolegyně a kolegové,
další školní rok, v pořadí již 23.,  je za námi a je čas na 
bilancování naší práce a děkování za spolupráci 
a podporu. 
V uplynulém roce naši školu navštěvovalo již 80 dětí 
a žáků v mateřské, základní a střední škole, o které se 
staralo 28 pedagogických pracovníků. Kapacita školy 
byla zcela naplněna a bylo nutné požádat ministerstvo 
školství o navýšení kapacity. Žádost byla podpořena 
souhlasným stanoviskem Krajského úřadu 
Jihočeského kraje  a ministerstvo nám vyhovělo.
 Kromě podpory rozvoje školy  Krajský úřad také ocenil 
naší dlouholetou práci v oblasti vzdělávání dětí 
a dospělých lidí se zdravotním postižením a já jsem 
v prosinci loňského roku získala ocenění hejtmanky 
Jihočeského kraje za pozitivní přístup ke zdravotně 
postiženým lidem. Keramický anděl, kterého jsem při 
předávání ceny získala, zdobí ředitelnu Rolničky a při 
každé poradě nám všem připomíná toto ocenění, ale 
i závazek do budoucnosti.
Kromě navyšování kapacity školy jsem také celý rok 
usilovala o zřízení internátu v prostorách budovy školy 
v Táboře, kde se uvolnil byt po bývalém správci. 
Složitá jednání se zařazením do rejstříku škol, přísné 
podmínky hygieny a stavebního řízení se nakonec 
podařilo překonat. Z důvodů potřebnosti služby také 
pro zájemce, kteří již nenavštěvují školu a akutně 
potřebují z tíživých sociálních důvodů pobytovou 
službu, jsme se rozhodli provozovat místo internátu 
odlehčovací službu pro 4 klienty nebo žáky školy. 
Na rekonstrukci bytu se podílel zřizovatel Diakonie 
ČCE, firma Hochtief a náš dlouholetý podporovatel 
pan Vladislav Veselý. Vybavení a provoz služby od 
září 2018 finančně podpořil Krajský úřad v rámci 
mimořádné dotace. Chtěla bych moc poděkovat všem, 
kteří se na vzniku této velmi potřebné a v jihočeském 
kraji ojedinělé službě podíleli. Vážím si ochoty 
a podpory, kterou jsem při všech jednáních cítila. 
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Konec školního roku byl ve znamení velkého loučení, 
ale i očekávání nových spolužáků a kamarádů. 
Z praktické školy odešlo po závěrečných zkouškách 
15 žáků, povinnou školní docházku v základní škole 
speciální ukončilo dalších 7 žáků a děti v mateřské 
škole se musely rozloučit se svými 12 kamarády. 
Podle těchto čísel by se mohlo zdát, že je naše škola 
poloprázdná, ale není tomu tak. Odcházející žáky 
nahradili noví, takže v září byly školní lavice a školkové 
stolečky zase plné dětí a spolužáků. 
Škola nám omládla a tak trochu zrychlila, kapacita se 
zase naplnila, a já jsem za to moc ráda. 
Doufám, že se vám všem novým dětem bude ve škole 
líbit a oceníte milé a vždy dobře naladěné paní učitelky 
a asistentky, krásné, čisté a kreativní prostředí plné 
hraček a učebních pomůcek. Vy rodiče, že oceníte 
otevřený a vstřícný prostor pro komunikaci, ochotu 
naslouchat vašim potřebám a touhu nabízet stále 
kvalitnější a komplexnější vzdělávací služby.
V letošním roce slaví Rolnička 25 let od svého vzniku. 
Škola zahájila provoz sice až o 2 roky déle, ale slavili 
jsem společně a za dva roky budeme slavit znovu. 
Děkuji Vám všem, milým kolegyním a kolegům za 
práci ve škole, za čas, který věnujete mimoškolním 
aktivitám a za vše, co pro Rolničku děláte jen tak, že 
vám to dává smysl a naději.....

Mgr. Kamila Viktorová
ředitelka školy



MŠ, ZŠ speciální a praktická škola 
Diakonie ČCE Rolnička 

Mrázkova 700, 392 01 Soběslav

Tel: 381 522 054

      739 570 420 recepce

      739 633 993 ředitelka školy

E-mail: skola@rolnicka.cz

www.rolnicka.cz     

IČO: 70806209

Číslo účtu: 3727344369/0800 

Odloučené pracoviště Tábor:

Praktická škola dvouletá

Světlogorská 2771, 390 05 Tábor

Tel: 

E-mail: skola.tabor@rolnicka.cz

731 194 760
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