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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, 731 194 760
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 - kapacita 36
79–01–C/01 Základní škola - kapacita 12
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
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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
Mgr. Petr Neumann – náměstek Diakonie ČCE
Mgr. Štěpán Brodský – náměstek Diakonie ČCE
Mgr. Milan Černý - ředitel ŠPO Praha

II. Přehled oborů vzdělání

Složení tříd: stav k 30. 6. 2020

Základní škola 79–01–C/01

TŘÍDA 2. A ..................................................... 6 žáků

Základní škola speciální 79–01–B/01

třídní učitelka:

Praktická škola jednoletá 78–62–C/01

asistentka pedagoga:

Kristýna Forejtová

Praktická škola dvouletá 78–62–C/02

asistentka pedagoga:

Bc. Kristýna Hackerová

Počty žáků v jednotlivých součástech školy
ve školním roce 2019/2020

TŘÍDA 5. M .................................................... 4 žáků

Základní škola speciální ............................... 29 žáků

asistentka pedagoga:

Vlasta Nováková

Mateřská škola ............................................... 21 dětí

asistentka pedagoga:

Mgr. Olga Mišunová

Mgr. Eva Slabá

třídní učitelka:

Mgr. Kristýna Veselá

Praktická škola dvouletá ............................... 27 žáků
Školní jídelna - výdejna ................... 66 stravovaných

TŘÍDA 10. C .................................................. 6 žáků

Celkem školu navštěvovalo 77 dětí a žáků.

třídní učitelka:

Mgr. Dagmar Zvoníčková

asistentka pedagoga/učitelka:

Irena Škodová

asistentka pedagoga:

Jitka Prášková

TŘÍDA 6. D .....................................................7 žáků
třídní učitelka:

Mgr. Zdeňka Pechačová

asistentka pedagoga:

Drahomíra Štefanová

TŘÍDA 3. B .................................................... 6 žáků
třídní učitelka:

Mgr. Veronika Absolonová

asistentka pedagoga:

Helena Koubová

asistentka pedagoga:

Petra Drsová

Praktická škola dvouletá a jednoletá
TŘÍDA II.T .............................................……10 žáků
třídní učitelka:

Mgr. Soňa Zemanová

asistentka pedagoga:

Jana Pokorná

asistentka pedagoga:

Bc. Věra Růzhová

TŘÍDA II.S ......................................................7 žáků
třídní učitelka:
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. Dne 24.9.
2018 proběhly volby do nové školské rady, která bude
pracovat v následujícím 3letém období v tomto
složení:
Mgr. Karel Novák – předseda školské rady
Mgr. Daniela Klímová – zástupce pedagogických
pracovníků školy
Otto Beneš – zástupce zákonných zástupců a žáků
školy
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Mgr. Daniela Vaňková

asistentka pedagoga:

Jitka Karkušová

asistentka pedagoga:

Kateřina Kašková

TŘÍDA II.P .................................................... 10 žáků
třídní učitelka:

Mgr. Mona Drábková

asistentka pedagoga:

Mgr. Jana Gončárová

Mateřská škola ............................................ 20 dětí
vedoucí MŠ:

Mgr. Daniela Klímová

asistentka pedagoga:

Libuše Bártíková

asistentka pedagoga:

Marcela Vosolová
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III. Zaměstnanci školy

V. Zápis a přijímací řízení

K 30. 6. 2020 pracovalo ve škole celkem 26
pedagogických pracovníků včetně ředitelky z toho:

Dne 21. dubna 2020 proběhl zápis do základní školy
speciální, bez přítomnosti žáků. K zápisu se dostavili
4 žáci, z toho 1 získal na základě žádosti zákonných
zástupců odklad školní docházky o jeden rok.

ředitelka škol ……………………………..1 / 1 úvazek
třídní učitelky ........................................ 9 / 8,8 úvazku
asistentky pedagoga ....................15 / 11,9255 úvazku
učitelé ................................................ 2 / 0,55 úvazku
mzdová účetní ...................................... 1 / 0,5 úvazku
ekonomka ............................................. 1 / 0,2 úvazku
kuchařka ..................................................1 / 1 úvazek

Ve čtvrtek 7. května proběhl zápis do naší mateřské
školy bez přítomnosti dětí, ke kterému se dostavilo
6 dětí.
Na základě přijímacího řízení do praktické školy
jednoleté a dvouleté bylo v prvním a druhém kole
přijato 7 žáků, kteří budou navštěvovat školu na
našich pracovištích v Táboře a v Soběslavi.

Z celkového počtu 27 pedagogických pracovníků
školy splňuje 26 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
předpokladů na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské
univerzity pokračovala jedna asistentka pedagoga
v oboru “Speciální pedagogika pro vychovatele”.
2. Studium k prohlubování odborné kvalifikace
bylo v tomto školním roce zaměřeno na:
Feuersteinova metoda instrumentálního
obohacování
výtvarné techniky
problematika autismu
komunikace na pracovišti
práce s dětmi v MŠ - individualizace
dítě se SVP
sexualita osob s MP
dramatická a estetická výchova
geometrie na prvním stupni
seberozvíjející semináře pro pedagogy
BOZP
právnické normy – zákoník práce, nemocenské
pojištění zaměstnanců, právní minimum pro MŠ

VI. Výsledky závěrečných zkoušek
a vzdělávání žáků
Závěrečné zkoušky
Ve středu 10. 6. 2020 proběhly v naší škole závěrečné
zkoušky, které skládalo 7 žáků praktické školy
jednoleté a dvouleté. Předsedkyní zkušební komise
byla paní Květuše Mašínová, ředitelka speciálních
škol Diakonie ČCE v Čáslavi. Přestože byla příprava
na zkoušky v tomto školním roce komplikována
uzavřením škol, všichni žáci zvládli teoretickou
i praktickou část závěrečné zkoušky na výbornou. Po
prázdninách budou navštěvovat, jiný obor školy,
centrum denních služeb nebo sociálně terapeutické
dílny střediska Diakonie ČCE Rolnička.
Ukončení docházky
Povinnou školní docházku v základní škole speciální
ukončili 3 žáci. Dva z nich byli přijati do praktické školy
jednoleté a dvouleté. Jedna žákyně již nebude
pokračovat ve vzdělávání a bude navštěvovat
odlehčovací službu střediska Diakonie ČCE Rolnička.
Naši mateřskou školu opustilo 5 dětí, dvě z nich zahájí
povinnou školní docházku v běžné základní škole, tři
nastoupí po prázdninách do 1. ročníku naší základní
školy speciální.
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VII. Spolupráce s ostatními subjekty

IX. Hospodaření školy

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 centru denních služeb, které svou nabídkou
aktivizací 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.

Výsledovka k 31.12.2019
Náklady v tisících Kč
Spotřebované nákupy ........................................1 295
Služby ................................................................1 745
Osobní náklady ................................................15 287
Ostatní náklady .......................................................54
Odpisy, prodaný majetek ........................................64
Poskytnuté příspěvky .............................................91
Náklady celkem ............................................. 18 536
Výnosy
Tržby za vlastní výkony .......................................1 104
Úroky ......................................................................16
Jiné výnosy ............................................................ 65
Provozní dotace MŠMT ................................... 17 694
Dary ....................................................................... 7
Výnosy celkem .............................................. 18 886
Výsledek hospodaření ....................................... 350

Služby střediska Diakonie ČCE:
Centrum denních služeb pro děti a dospělé
Osobní asistence ve škole
Doprava do školy a zpět
Doplňkové terapie (rehabilitace, logopedie,
arteterapie, Boccia, drumterapie, muzikoterapie,
dramatická výchova).
Odlehčovací služba
Terénní 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
Ve školním roce 2019 - 2020 proběhla ve škole
kontrola ze strany Okresní správy sociálního
zabezpečení a Krajské hygienické stanice. V obou
kontrolovaných oblastech nebyly zjištěny žádné
nedostatky.

Rozvaha k 31.12. 2019
Aktiva
Dlouhodobý majetek celkem .............................. 411
Dlouhodobý hmotný majetek .................. 1 081
Oprávky k dlouhodobému majetku .......... -670
Krátkodobý majetek celkem .............................. 2 940
Pohledávky celkem ..................................... 495
Krátkodobý finanční majetek celkem .......... 2 440
Jiná aktiva celkem ........................................... 5
Aktiva celkem .................................................. 3 351
Pasiva
Vlastní zdroje celkem ......................................... 1 607
Jmění a fondy celkem ................................. 1 104
Výsledek hospodaření celkem ..................... 350
Ostatní dlouhodobé závazky ........................ 153
Cizí zdroje celkem ............................................. 1 744
Krátkodobé závazky celkem ..................... 1 744
Pasiva celkem .................................................. 3 351
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XI. Závěr výroční zprávy
Vážení přátelé, rodiče, milé kolegyně a kolegové,
uplynul 25. školní rok, který byl pro nás všechny
výjimečný a odlišný od těch minulých.
Na začátku školního roku jsme se všichni s chutí pustli
do práce. Každodenní vzdělávací aktivity jsme jako
každý rok obohatili o další školní a mimoškolní akce.
Mateřská škola uspořádala plavecký výcvik, školy své
měsíční pravidelné turistické vycházky, naši žáci se
zúčastnili turnaje v iBoocie, kde získali 1. místo
v jihočeské lize, starší žáci a žáci praktické školy začali
chodit do tanečních pořádaných dobrovolnickým
centrem, někteří z nich nacvičili divadelní představení
„Adéla ještě nevečeřela“, se kterým sklidili úspěch na
akcích pořádaných naším střediskem. Až do března
školní rok probíhal jako obvykle.
návštěvách mohly pochlubit vypracovanými úkoly,
které jim byly doručeny v dopisech. Začali jsme
natáčet krátká videa, na kterých si žáci mohli
s pedagogy zacvičit, zazpívat nebo se ti dospělejší
naučili připravit kávu. Pan farář natočil biblické hodiny.
Odkazy na videa jsme pravidelně posílali všem
rodinám. Pedagogičtí pracovníci v případě potřeby
mohli zprostředkovat využití terénní odlehčovací
služby, která probíhala přímo v rodinách po celou dobu
uzavření škol. Opět se osvědčila naše dlouholetá
spolupráce se sociálními službami. Tak se nám
společně podařilo zvládnout toto velmi náročné
období.
Od 1. června 2020 byla umožněna dobrovolná osobní
přítomnost žákům Základní školy speciální Rolnička
navštěvující 1. – 10. ročník, mateřská škola se otevřela
o týden dříve. Provoz škol byl po zbytek školního ve
znamení dodržování přísných hygienických podmínek
a organizačních opatření.
Dne 11. 3. byly naše školy nařízením vlády uzavřeny
v souvislosti s rizikem onemocnění COVID-19.
Mateřská škola se uzavřela 17. 3. 2020.
Výuka v druhém pololetí z těchto důvodů probíhala
z větší části nestandardním způsobem, vzdělávání se
uskutečňovalo zejména distanční formou. Zpočátku
byly paní učitelky a paní asistentky se svými žáky
v kontaktu prostřednictvím týdenních dopisů a skypu,
který ocenili zejména starší žáci. Situace nebyla nijak
veselá, přesto nám jedna věc udělala velkou radost.
Obvykle je to Rolnička, která žádá své okolí o podporu.
Nás potěšilo to, že jsme to v této nelehké době mohli
lidem v Soběslavi aspoň z části oplatit. Rolnička se
proměnila v šicí dílnu. Šilo se ve školách v Soběslavi
i v Táboře. K šicím strojům zasedli učitelky, asistentky,
administrativní pracovnice i paní uklízečky, pracovníci
v sociálních službách, kdo nezvládl šití na stroji, stříhal
a žehlil látky. Šili jsme roušky pro lidi i organizace ze
Soběslavi a blízkého okolí.
Během dubna a května začaly navštěvovat paní
učitelky a paní asistentky naše žáky i osobně. Rozjeli
jsme se do domovů přímo za rodinami. Cílem našich
návštěv byla podpora rodin v tomto nelehkém čase.
Pohovořili jsme s rodiči i dětmi, děti se při svých
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Přesto to pro nás bylo velmi povzbuzující.
S nadějí a chutí do práce se díváme na nadcházející
školní rok. Máme v plánu navázat na naši práci
v oblasti péče o žáky s poruchou autistického spektra.
Chceme jim věnovat zvýšenou pozornost a systematicky
s nimi pracovat. Zaměřit se na podporu komunikace
a porozumění, zaměřit se na řešení chování, které
vyžaduje zvýšenou péči. Dalším naším cílem je
zdokonalit se v metodách distančního vzdělávání,
abychom mohli pružně reagovat na aktuální
epidemiologickou situaci.
V neposlední řadě se těšíme na otevření školní
družiny, která by měla být při základní škole speciální
v Soběslavi zřízena od ledna 2021.
Na závěr bych chtěla vyjádřit uznání a poděkování
vám rodičům, kteří jsme byli nuceni převzít na sebe
naši práci a trávit s dětmi veškerý čas bez možnosti
odpočinku.
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: 731 194 760
E-mail: skola.tabor@rolnicka.cz

