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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

Mgr. Olga Mišunová

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 – kapacita 36

79–01–C/01 Základní škola – kapacita 12
školní družina – kapacita 36 žáků
střední škola – kapacita 30 žáků

obor  vzdělání: 

78–62–C/01 Praktická škola jednoletá

78–62–C/02 Praktická škola dvouletá

Zaměření oboru praktická škola dvouletá:

Rukodělné práce

Pomocné úklidové práce
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

Mgr. Petr Neumann – náměstek Diakonie ČCE     

Mgr. Štěpán Brodský – náměstek Diakonie ČCE  

Mgr. Milan Černý - ředitel ŠPO Praha
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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 2020/2021

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

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

Praktická škola dvouletá a jednoletá ............ 29 žáků

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

Celkem školu navštěvovalo 81 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. Školská 

rada pracovala v následujícím  složení: 

Mgr. Karel Novák – předseda  školské rady

Mgr. Daniela Klímová – zástupce pedagogických 
pracovníků školy

Otto Beneš – zástupce zákonných zástupců a žáků 
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Složení tříd: stav k 30. 6. 2021

Základní škola speciální 

TŘÍDA 3. A ..................................................... 7 žáků

třídní učitelka: Mgr. Eva Slabá

asistentka pedagoga: Kristýna Forejtová

asistentka pedagoga: Kateřina Kašková

TŘÍDA 6. M .................................................... 5 žáků

třídní učitelka: Mgr. Kristýna Veselá

asistentka pedagoga: Vlasta Nováková

TŘÍDA 8. C .................................................... 6 žáků

třídní učitelka: Mgr. Dagmar Zvoníčková

asistentka pedagoga/učitelka: Irena Škodová

asistentka pedagoga: Jitka Prášková

TŘÍDA 4. D .....................................................7 žáků

třídní učitelka: Mgr. Zdeňka Pechačová

asistentka pedagoga: Drahomíra Štefanová

TŘÍDA 4. B .................................................... 7 žáků

třídní učitelka: Mgr. Veronika Absolonová

asistentka pedagoga: Helena Koubová

asistentka pedagoga: Petra Drsová

Praktická škola dvouletá a jednoletá

TŘÍDA II.T ..............................................……11 žáků

třídní učitelka: Mgr. Soňa Zemanová

asistentka pedagoga: Jana Pokorná

TŘÍDA II.S ......................................................8 žáků

třídní učitelka: Mgr. Daniela Vaňková

asistentka pedagoga: Jitka Karkušová

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

třídní učitelka: Mgr. Mona Drábková

asistentka pedagoga: Mgr. Jana Gončárová

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

vedoucí učitelka MŠ: Mgr. Daniela Klímová

učitelka: Libuše Bártíková

asistentka pedagoga: Libuše Bártíková, Marcela Vosolová

asistentka pedagoga: Lucie Klípová, Dis.

Školní družina……………………………...   32 žáků

vedoucí školní družiny: Mgr. Olga Mišunová
vychovatelka: Lenka Bělohlavová
vychovatelka: Soňa Malenická
vychovatelka: Jitka Prášková
vychovatelka: Pavla Maršíková
vychovatelka: Kristýna Forejtová

V každé z 9 tříd naší školy je zřízena pozice osobního 
asistenta, který je zaměstnanec střediska Diakonie 
Rolnička. Ve školním roce 2020/2021 pracovalo ve 
škole 5,27 přepočtených úvazků osobních asistentů: 
Marcela Konyariková, Dáša Fišerová, Hana Líkařová, 
Lenka Bělohlavová, Soňa Malenická, Martina 
Šítalová, Renata Poláková.
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III. Zaměstnanci  školy

K 30. 6. 2021 pracovalo ve škole celkem 26 pedagogických 
pracovníků včetně ředitelky z toho:

ředitelka škol ……....………………………..1 /1 úvazek

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

asistentky pedagoga .....................15/11,2996 úvazku

učitelé ................................................. 2 / 0,75 úvazku

vedoucí vychovatelka…….………………1/0,8 úvazku

vychovatelky………………………….5/2,6008 úvazku

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

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

správce ICT ………….……………………1/0,5 úvazku

kuchařka .............................................2/1,625 úvazku

Z celkového počtu 26 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.

5 pedagogických pracovnic na pozici vychovatelka 
školní družiny – speciální pedagog nesplňuje 
odbornou kvalifikaci pro tuto pozici.

Finanční a personální oblast školy zajišťovaly 
ekonomka Marcela Vejdová společně s hospodářkou 
Olinou Fricovou.

Správu evidenčního systému Bakaláři, webových 
stránek a další administrativní práce zajišťovala 
Ludmila Dvořáková.

IV. Vzdělávání pracovníků školy

1. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Ve studiu za účelem splnění kvalifikačních 
předpokladů pokračovala na Zdravotně sociální 
fakultě Jihočeské univerzity jedna asistentka 
pedagoga/vychovatelka v oboru “Speciální 
pedagogika pro vychovatele”.

Další 4 kolegyně  v příštím školním roce zahájí 
studium ke splnění kvalifikačních předpokladů – 
vychovatelství.

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

problematika autismu

práci s dětmi a žáky s projevy chování, které jsou 

náročné na péči

didaktické metody v hlavních výukových předmětech

metodiku psaní písma Comenia Script®

sexualitu osob s MP
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V. Zápis a přijímací řízení

V měsíci dubnu 2021 proběhl zápis do základní školy 

speciální. Byli zapsáni 4 žáci, z toho 1 byl přijat do 

přípravného stupně ZŠS.

Od 2. do 16. května proběhl i zápis do mateřské školy, 

zapsáno bylo 5 dětí.

Na základě přijímacího řízení do praktické školy 

jednoleté a dvouleté bylo v prvním a druhém kole 

přijato 5 žáků, kteří budou navštěvovat střední školu 

na odloučeném pracovišti v Táboře. 

VI. Výsledky závěrečných zkoušek 
a vzdělávání žáků                    

Závěrečné zkoušky                                   

Ve dnech 17. 6. a 24. 6. proběhly v naší škole 

závěrečné zkoušky, které skládalo 6 žáků praktické 

školy, tři na pracovišti v Táboře a tři v Soběslavi. 

Předsedkyní zkušební komise byla paní Mgr. Květuše 

Mašínová, ředitelka speciálních škol Diakonie ČCE 

v Čáslavi. 

Všichni žáci zvládli teoretickou i praktickou část 

závěrečné zkoušky na výbornou. 

Ukončení docházky                            

Povinnou školní docházku v základní škole speciální 

ukončili dva žáci. Jeden z nich byl přijat do praktické 

školy dvouleté. Jeden žák bude navštěvovat centrum 

denních služeb střediska Diakonie ČCE Rolnička.

Naši mateřskou školu opustilo 5 dětí, dvě z nich zahájí 

povinnou školní docházku v běžné základní škole, dva 

nastoupí po prázdninách do 1. ročníku naší základní 

školy speciální a jedno dítě ukončilo docházku 

z důvodu změny bydliště.
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VII. Spolupráce s ostatními subjekty

Mezi nejvýznamnější spolupracující subjekty patří od 

samého počátku existence školy středisko Diakonie 

Rolnička, s nímž je škola myšlenkově i organizačně 

spjata.

Sociální a fakultativní služby střediska Rolnička:

Centrum denních služeb pro děti a dospělé, v rámci 

kterého jsou žákům školy nabízeny následující 

aktivizace: pohybová, řečová, hudební, dramatická 

výchova a kroužek Boccia.

Osobní asistence – ve škole a při využívání 

rolničkové dopravy

Odlehčovací služba pobytová – od 15 let

Terénní a ambulantní odlehčovací služba – do 3 let

Sociálně terapeutická dílna – po ukončení docházky 

do školy

Chráněné bydlení – od 18 let

Doprava do školy a zpět přednostně pro žáky plnící 

povinnou školní docházku

Dobrovolnické centrum – projekt Kamarád pro volný 

čas, letní a podzimní pobyty s dobrovolníky, 

volnočasové kroužky, taneční.

Sociální službu osobní asistenci a individuální 

aktivizace v rámci centra denních služeb mohou 

využívat všichni žáci školy dle jejich potřeb. Centrum 

denních služeb pro dospělé v Táboře nabízí navíc 

žákům střední školy pobyt před a po skončení 

vyučování, protože již nemohou navštěvovat školní 

družinu.

V letošním školním roce již naplno fungovala terénní 

a ambulantní odlehčovací služba, která rodinám 

našich žáků nabízí možnost péče o jejich děti 

v prostorách školy po skončení provozu školní družiny  

- pondělí až pátek (od 16 do 19 hodin) nebo přímo 

v rodině, každý den včetně víkendu od 7 do 22 hodin.

Spolupracující speciálně pedagogická centra:

SPC pro mentálně postižené Strakonice

SPC pro alternativní a augmentativní komunikaci Praha

SPC pro zrakově postižené EDA

SPC při dětském centru Arpida

SPC pro žáky s autismem České Budějovice

V tomto školním roce jsme navázali pravidelnou 

spolupráci i s APLOU Jižní Čechy, která nám 

poskytovala pravidelné odborné konzultace při práci 

s žáky s PAS.

VIII. Výsledky kontrol
V letošním školním roce neproběhla ve škole žádná 

kontrola 
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IX. Hospodaření  školy
Výsledovka k 31. 12. 2020

Náklady v tisících Kč

Spotřebované nákupy .......................................1 232

Služby ...............................................................1 698

Osobní náklady ...............................................15 543

Ostatní náklady ..................................................... 49

Odpisy, prodaný majetek ...................................... 67

Poskytnuté příspěvky ............................................ 91

Náklady celkem ............................................ 18 680

Výnosy

Tržby za vlastní výkony .......................................693

Úroky .................................................................... 19

Jiné výnosy ......................................................... 131

Provozní dotace MŠMT ................................. 18 060

Dary ...................................................................... 10

Výnosy celkem ............................................. 18 913

Výsledek hospodaření ...................................... 233

Rozvaha k 31. 12. 2020

Aktiva

Dlouhodobý majetek celkem .............................. 344

Dlouhodobý hmotný majetek .................... 1 081

Oprávky k dlouhodobému majetku ............. -737

Krátkodobý majetek celkem ............................. 3 410

Pohledávky celkem ...................................... 532

Krátkodobý finanční majetek celkem ........ 2 864

Jiná aktiva celkem ......................................... 14

Aktiva celkem ................................................. 3 754

Pasiva

Vlastní zdroje celkem ....................................... 1 913

Jmění a fondy celkem ............................... 1 628

Výsledek hospodaření celkem ..................... 233

Ostatní dlouhodobé závazky ......................... 52

Cizí zdroje celkem ........................................... 1 841

Krátkodobé závazky celkem ..................... 1 841

Pasiva celkem ................................................ 3 754
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XI. Závěr výroční zprávy

Vážení rodiče, milé kolegyně a kolegové,
je za námi již druhý školní rok, který je poznamenán 
opatřeními v souvislosti s onemocněním covid 19. 
Naše škola byla bohužel jedna z prvních, které se 
dotkla karanténa a následné uzavření a to hned 4. září 
2020. 

K náročnosti tohoto školního roku patřila kromě 
uzavření škol i zvýšená hygienická a organizační 
opatření, která nám neumožňovala naplno prožívat 
aktivity, na které jsme zvyklí, jako je hudební výchova, 
tělocvik, společné akce školy v rámci projektových 
dnů, návštěvy sportovních a kulturních akcí, výlety 
a ozdravné pobyty. V neposlední řadě to bylo 
i zavedení povinného testování žáků i pracovníků 
školy. Pandemická doba nám přinesla také něco 
pozitivního. Více jsme se zaměřili na možnosti výuky v 
přírodě. Třídy vyrážely do okolí školy, kde měly paní 
učitelky připravené zajímavé výukové aktivity. 
Trénovala se i výdrž při turistických vycházkách. 
Výsledky pravidelného tréninku byly vidět zejména ke 
konci školního roku, kdy se z mnohých žáků stali 
zdatní chodci.

V naší pedagogické práci jsme se posunuli dopředu 
zejména v oblasti vzdělávání žáků s poruchou 
autistického spektra a to plánovaným navázáním 
spolupráce s organizací Aplou Jižní Čechy. V druhém 
pololetí začaly probíhat praktické náslechy při výuce 
a následné konzultace, kterých se účastnila 
poradkyně z Aply, paní učitelka a paní logopedka. 
Pozornost se soustředěně věnovala vždy práci 
s jedním žákem a hledaly se účinné metodické 
přístupy. Tyto konzultace se velice dobře osvědčily 
zejména v oblasti předcházení problémového chování 
u žáků a rádi bychom v nich pokračovali i v příštím 
školním roce.

Od 1. ledna 2021 byla v základní škole speciální 
v Soběslavi zahájena činnost školní družiny, která 
nabízí zájmové vzdělávání dětem z přípravného 
stupně a žákům základní školy speciální. Provozní 
doba je nastavena od 7:00 do 16:00 hodin.

Vážení rodiče, kolegyně a kolegové, milé děti, děkuji 
Vám všem za to, že i přes všechny nepříjemnosti 
uplynulého školního roku jsme zůstali spolu.

To, že „Společně to dokážeme“ platí nejenom pro náš 
školní vzdělávací program, ale i pro nepředvídatelné 
životní situace, které nás potkávají.                         

Pevně věřím, že již příští školní rok si užijeme bez 
omezení a se vším co k rolničkové škole patří……

Mgr. Kamila Viktorová

ředitelka školy
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KRABICE OD BOT

Krabici od bot organizuje náš zřizovatel Diakonie 
Českobratrské církve evangelické. Nápad obdarovat 
děti ze složitých sociálních poměrů vznikl 
v evangelické církvi už v roce 2011. Sbírka má podtitul 
Děti darují dětem. Balíčky s dárky dostaly také některé 
děti z naší školy a určitě jim udělaly radost.

www.krabiceodbot.cz

KRABICE OD BOT ON LINE

Krabice online je doprovodná finanční sbírka Krabice 
zaměřená na dlouhodobou pomoc dětem a rodinám 
v nouzi. Finanční prostředky se shromažďují na účtu 
Diakonie a poté se na základě pečlivě vybraného 
projektu rozdělují do našich středisek a škol.

Jsem ráda, že i naše škola je zařazena mezi vybrané 
projekty a díky tomu můžeme několika rodinám 
pomoci ve složité finanční situaci.



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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