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Úvod

Děkuji všem pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům školy, rodičovské
veřejnosti a příznivcům. Všem, kteří přispěli svou prací, pomocí a svým veškerým úsilím ke
zdárnému průběhu  školního roku 2014/2015 v oblasti školní i mimoškolní.  

První část – základní údaje o škole a její charakteristika

Název:       Základní škola Svobodná a Mateřská škola  
      Písek, Dr. M. Horákové 1720

Sídlo:       Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek
IČ:                   70943842
Právní forma:        příspěvková organizace 
Zřizovatel:          Město Písek, Velké náměstí 114, 397 01 Písek
Statutární 
zástupce:              Mgr. Miloslav Machač
Mail:                     info@zssvobodna.cz
Webové stránky:           www.zssvobodna.cz
Školská rada: Dagmar Hovorková, Jiří Kothánek, Radek Boček, 
              Božena Makaloušová, Lenka Kalašová, Jiří Čáp, 
              Petr   Musil, Kateřina Čápová, Ondřej Nývlt

Součásti školy:     Svobodná mateřská škola Sluníčko, Dr. M. 
                    Horákové 1720, Písek 
                    (od 1. 1. 2003)
                    16. Mateřská škola, Jaromíra Malého 2190,
                    Písek (od 1. 1. 2006)

Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek letos prožila svůj dvacátý pátý školní
rok a rozloučila se sedmnáctým ročníkem absolventů. Výuka byla uskutečňována v areálu
budovy na Šobrově ulici 2070 ve vypůjčených  prostorách pavilonu 1. a 2. stupně. V tomto
areálu se nacházejí také kanceláře ředitelství ZŠ Svobodné. Školní družina pracovala ve 3
odděleních v pavilonu 1. stupně.  K pobytu venku měla k dispozici část školního pozemku u
pavilonu 1. stupně a školní hřiště. V  prostorách  objektu na ulici Dr. M. Horákové 1720  byla
užívána  PC učebna, prostory bývalé ŠD pro některé kroužky, bývalá školní jídelna k výuce
dramatiky a k  nácviku divadelního představení 8. třídy. 

Základní škola pracovala druhým školním rokem ve vypůjčených prostorách od
zřizovatele v areálu na ulici Šobrova 2070. Do budovy školy v ul. Dr. M. Horákové 1720
docházeli žáci na výuku ICT v PC učebně a na některé zájmové  kroužky. 

 Výuka tělocviku probíhala ve všech ročnících v prostorách tělocvičny ZŠ Svobodné
vždy v úterý, ve středu a v pátek a v prostorách tělocvičny ZŠ T. Šobra v úterý a ve středu. V
případě příznivého počasí využívali žáci školy ve výše uvedených dnech   dvě hřiště Základní
školy T. Šobra a jedno hřiště ZŠ Svobodné.

Novými smlouvami o výpůjčce uzavřenými v srpnu 2013 dostala ZŠ Svobodná do
výpůjčky také část pozemků školního areálu. Kromě prostor vypůjčených ZŠ Svobodné
užívala ZŠ Svobodná také společné prostory, které měly ve výpůjčce společně tři právní
subjekty: ZŠ J. Husa, ZŠ Svobodná a ZŠ T. Šobra. 

mailto:info@zssvobodna.cz
http://www.zssvobodna.cz/


Druhá část – přehled vzdělávacích programů a vzdělávacích 
aktivit 

 V 1. - 5. ročníku probíhalo vzdělávání dle Školního vzdělávacího programu pro
základní vzdělávání Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek „Waldorfská škola“
vydaného pod Č.j. 168/2010 s platností od 1.9.2010.

V 6. - 9 ročníku vzdělávání probíhalo dle Školního vzdělávacího programu pro
základní vzdělávání Základní škola  Svobodná a Mateřská škola Písek „Waldorfská škola“
vydaného pod Č.j. 124/2007 s platností od 1.8.2007. 

K 30.8.2013 vznikly dodatky pro oba školní vzdělávací programy s číslem jednacím:
č.j. 71pg/2013 a č.j.72pg/2013 s platností od 1.9.2013.

Plavecký  výcvik byl realizován ve spolupráci s plaveckou školou Plaváček a  
zúčastnili se ho žáci 1. a 2. ročníku. 

1. až 4. třída absolvovala poznávací pobyty ve Výšticích. Žáci celé školy se
zúčastnili řady tematických exkurzí a výletů např. do Tábora, Hluboké nad Vltavou,
Českých Budějovic, Karlových Varů, Plzně a Prahy a navštívili několik divadelních
přestavení ochotnického souboru Copánek. 

Žáci osmé a deváté třídy vystoupili se svými představeními v rámci 10. ročníku
divadelní přehlídky žáků waldorfských škol Duhové divadlo.

           Žáci pátého ročníku se již tradičně zúčastnili olympijských her waldorfských škol.
Tentokrát byla pořadatelem waldorfská škola v Příbrami. 
 

Děti pracovaly v těchto kroužcích: 

Čteme s porozuměním V. Tejkalová 

Keramický kroužek V. Rážová

Ruční práce J. Míková, I.Šťastná

Řezbářský kroužek T. Mandík

Culíček starší – dramatika J.Čápová

JUM JUM J.Čápová



Strážci lesa B. Brosková

Culíček mladší – dramatika    B. Brosková  

Angličtina hrou E. Kellnerová

Angličtina E. Kellnerová

Papírové tvoření K. Kofroňová

Vyprávění biblických příběhů a náboženství - A. Svoboda

Třetí část – přehled pracovníků 

Ředitel školy -  Miloslav Machač
Zástupce ředitele -  Tomáš Mandík
Učitelé -Vítězslava Tejkalová

- Vaculíková Vaishali
- Žáková Jana
- Kosinová Alena
- Libuše Vlasáková
- Míková Jitka
- Šťastná Ilona
- Jiří Čáp  
- Lenka Majerová
- Wdowyczyn Jan
- Kracíková Lena
- Šimonková Magdaléna
- Čápová Jitka
- Vitujová Kateřina
- Dvořáková Hana
- Rážová Veronika

Pedagogičtí asistenti - Hana Dvořáková
- Hana Pátková
- Horníková Hana
- Kofroňová Kateřina
- Lena Kracíková
- Rážová Veronika

Školní družina - Hana Horníková 
- Irena Švarcová
- Kateřina Kofroňová

Speciální pedagog - Hanka Pátková

Hospodářka - Iveta Rabasová

Ekonom - Smitková Lenka



Školník - František Smitka
 
Uklízečky - Marie Jedličková 

- Renáta Václavíková

Svobodná mateřská škola Sluníčko

Vedoucí učit. MŠ - Vlasatá Miluše (do 31.12.2014)
                         
 
Učitelky MŠ - Caisová Jarmila

- Makaloušová Božena
- Kochanová Lenka
- Malá Ladislava
- Maroušková Iva
- Trojáčková Dana
- Věrka Šimánková
- Miluše Vlasatá
- Vlasta Šimková - učitelka eurytmie

Pedagogický asistent - Hájková Marie
- Nikolajenková Lucie

Hospodářka šk.výdejny 
a jídelny       - Hájková Marie

Školník - Syrůček Jiří

Uklízečky MŠ - Šléhoferová Iveta
- Eliášková Karolína

Kuchařky - Šéhoférová Iveta
- Táchová Zuzana

16. mateřská škola

Vedoucí učit. MŠ - Pajerová Jaromíra

Učitelky MŠ - Šimková Kateřina
- Hodoušová Alena
- Andrlíková Alena
- Kalašová Lenka
- Kokrmentová Lucie

Uklízečky MŠ - Kotlínová Antonie



- Štérová Marcela

Hl. kuchařka - Košťálová Anna
Kuchařka - Kotlínová Antonie

Školnice - Štérová Marcela

Pradlena - Štérová Marcela

Celkový počet pracovníků celého právního subjektu byl 53 

Profesní skladba zaměstnanců byla následující:
- pedagogičtí zaměstnanci : 38 

(z toho MŠ 16)
- nepedagogičtí zaměstnanci – 13
     (z toho MŠ 8)

Pedagogický sbor základní školy a obou mateřských škol tvořilo 9 třídních učitelů, 7
učitelů odborných předmětů, 8 pedagogických asistentů, 3 vychovatelky ŠD,  14 učitelek MŠ,
1 zástupce  ředitele a ředitel školy.

Čtvrtá část – údaje o přijímacím řízení a zápisu 

K zápisu do 1. třídy, včetně dodatečného zápisu, se dostavilo  30 dětí. Byly uděleny 4
odklady. Do první třídy nakonec nastoupí 26 žáků. 

Pátá část – údaje o  výsledcích výchovy a vzdělávání.
Základní škola Svobodná:

Školní rok 2013 / 2014 zahájilo 202  žáků v devíti třídách všech postupných ročníků. 
Z toho 104 na prvním stupni a 98 na druhém.

Počty dětí v jednotlivých třídách (k 30.9.2013):
1. tř. - 17
2. tř. - 17
3. tř. - 23
4. tř. - 20
5. tř. - 27
6. tř. - 26
7. tř. - 25
8. tř. - 25
9. tř. – 22



Školní družina byla zaplněna do maximální kapacity, která byla od 1.9. 2012
navýšena na 90 dětí. Vychovatelky vedly přesnou evidenci. Žáci 1.- 4. třídy se ve 3
odděleních střídali podle rozvrhu hodin i podle rozvrhu jednotlivých kroužků tak, aby byla
splněna všechna kriteria pro chod školní družiny. 

V průběhu školního roku jsme projednali množství žádostí o přestup na naši školu.
Všem žádostem  nemohlo být  z provozních či jiných důvodů vyhověno. Přijato bylo celkem
5 žáků. Z toho čtyři přešli z jiné základní školy. 6 žáků  přestoupilo na jinou základní školu.

Loučili jsme se již se sedmnáctým ročníkem žáků deváté třídy, ze které odešlo na
střední umělecko-průmyslové školy 5 žáků, 5 žáků  na gymnázium, 2 žáci na střední
zdravotnické školy, na zemědělskou školu 1 žák, na průmyslovou školu 1 žák, na
obchodní akademii 1 žák, na rybářskou školu 1 žák, 3 žáci na SOU a 2 žáci na SOŠ a
SOU.
Chci zde poděkovat výchovné poradkyni paní Libuši Vlasákové a třídní učitelce Lence
Majerové za kvalitní a citlivou pomoc žákům i rodičům při výběru studijních oborů a profesní
orientace.

V květnu a  červnu proběhla již tradiční prezentace ročníkových prací žáků 8. tříd.
Tematické pojetí se neslo v duchu individuálních zájmů žáků, od prakticky laděných prací až
po zajímavé teoretické studie.

Žáci osmé třídy nastudovali pod vedením třídního učitele Jiřího Čápa  a za podpory
paní učitelky dramatické výchovy Jitky Čápové  hru  na motivy pohádky Boženy Němcové
S čerty nejsou žerty. Toto divadelní představení se stalo součástí jubilejního desátého ročníku
celostátní žákovské divadelní přehlídky waldorfských škol – Duhové divadlo. Festival
obohatilo i představení Pán a paní Fantomasovi na motivy J. Váchala a také představení
absolventů naší školy pod názvem  Manželství doslova na klíček. 

V letošním jubilejním desátém ročníku DD byly pořádány další doprovodné akce -
několik představení pouličního divadla. Speciálním hostem přehlídky byl herec Vilém
Udatný.

Všem účinkujícím, rodičům, kantorům a sponzorům (Městu Písek a Jihočeskému
kraji, dodavatelským firmám Mlékárna Cibochovi a Fošumcars), Divadlu Pod čarou a Centru
kultury Písek, kteří se organizačně nebo finančně podíleli na zdárném průběhu celého
festivalu, děkujeme. 

Ve školním roce proběhla všechna předepsaná školení bezpečnosti a zdraví při práci. 
Bylo evidováno  celkem 9 úrazů žáků. Z toho bylo 6 bez  následné absence ve škole.

Svobodná   MŠ Sluníčko: 
(Zpracoval Miloslav Machač)

MŠ Sluníčko již 6. rokem pracovala  v budově na ulici Dr. M. Horákové 1720 a
vstoupila do 24 roku své existence. Ve školním roce 2014 – 2015 bylo zapsáno 104 dětí,
v provozu byly všechny 4 třídy naší MŠ, která byla po celý rok naplněna.



Provoz zajišťovalo 8 pedagogických pracovnic, 2 asistentky(jedna  pro chlapce se
syndromem autismu ve třídě  s nejmenším počtem dětí – tj. 20 dětí a druhá pracovala
s chlapcem s SVP ve třetí třídě), 2 uklizečky a 1 pracovní síla v kuchyni.

Provoz mateřské školy byl stanoven dle školního řádu. Během roku nedošlo k žádným
závažným úrazům dětí ani pracovníků školy.

Provoz MŠ byl od 6,30 do 16,30 hod. Při výchově našich dětí jsme pracovali dle
principů waldorfské pedagogiky a řídili se RVP pro MŠ. 

Také v letošním roce probíhala jednou týdně výuka eurytmie. Děti odcházely vždy ve
čtvrtek do pohádky (do eurytmického sálku), kde pod vedením paní učitelky (nyní již úspěšné
absolventky eurytmického vzdělávaní) prožívaly krásu propojení pohybu, gest, slova a rytmu.

Bohatý roční koloběh tradičních  svátků a slavností se uzavřel  Jánskou slavností,
během které rodiče předškolních dětí sehráli vtipnou a veselou pohádku O Jirkovi s kozou a
předškoláci se loučili se svými paními učitelkami a společně slavnostně zažívali  přechod od
předškoláka  ke školákovi.

Z hlediska materiálního vybavení došlo k pořízení šatních skříněk v první  třídě a
k výměně vstupních dveří do koridoru, do atria a do pavilonu kuchyně. Byla zrekonstruována
příjezdová brána do dvora u jídelny.

Hodně se toho dělo na školní zahradě. Na podzim od září do listopadu došlo
k realizaci akce Regenerace zahrady MŠ Sluníčko v přírodním stylu, na kterou se Městu Písek
podařilo získat dotaci ze SFŽP ve výši 1.100.000,- Kč. V rámci této akce byl vybudován
vodní pozorovací biotop a mokřad, stromový domek s velkým pískovištěm a došlo k
zatravnění části zahrady. Oživena byla stará studna, která nebyla doposud po dlouhou dobu
využívána a nyní slouží jako zdroj vody pro kaskádu dubových koryt, která přivádí vodu do
mokřadu. Na jaře se podařilo získat dotaci z městského fondu na podporu dovybavení
školních zahrad herními prvky. Na stromový domek bylo doplněno zábradlí, byla vybudována
tři nová pískoviště a zakoupeny tři sety zahradního nábytku. V měsíci dubnu proběhla již
tradiční brigáda rodičů na školní zahradě, během které bylo provedeno mnoho údržbových
prací. Maminky vyplely  záhony a obnovovaly výplety plůtků z proutí. Děti pomáhaly s
hrabáním  trávníků. Tatínkové  prořezávali  stromy a keře a přenášely kameny. Došlo
k zamulčování  výsadeb zeleně kolem plotů  štěpkou. Na závěr jsme se společně občerstvili u
pece, ve které voněl do křupava upečený slaný koláč. 

Na začátku tohoto školního roku zahájily 4 paní učitelky bakalářské studium
předškolní pedagogiky  na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a na Masarykově
univerzitě v Brně. Některé paní učitelky se zúčastnili mezinárodního semináře pro lékaře a
učitele v Českém Krumlově IPMT a víkendových seminářů waldorfské pedagoiky ve
Slušticích. 

Ve spolupráci se ZŠ Svobodnou  bylo pro naše rodiče zorganizováno několik setkání
Povídání  o waldorfské pedagogice. V prostorách mateřské školy proběhly čtyři slavnostní
přednášky pobočky antroposofické společnosti díky úsilí pana Karla Samce. Předškoláci
zavítali do základní waldorfské školy, kde pro ně bylo připraveno vystoupení žáků od 1 do 3.
třídy v eurytmickém sále a navštívili tři školní třídy. Děti a rodiče z MŠ se také mohli
zúčastnit tradičního masopustního průvodu městem a slavnosti Vynášení Smrtky. Po celý rok
probíhala jednou týdně v Klubíku setkání maminek na mateřské dovolené s dětmi ve věku do
tří let.

Na zápis do  ZŠ Svobodné přišlo z MŠ Sluníčko 18 dětí. K řádnému a
dodatečnému zápisu do MŠ přišlo celkem 51 uchazečů, z nichž 37 bylo přijato.
Z nepřijatých dětí dali přednost 3 jiné MŠ a 11 dětí nebylo přijato, jelikož nezískali
potřebný počet bodů dle kriterií pro přijímání dětí do MŠ. Můžeme tedy říci, že všechny
děti, které potřebovaly umístit v naší MŠ, byly přijaty od září 2015.



V průběhu školního roku proběhly v MŠ dvě kontroly Krajské hygienické stanice.
První se zaměřila na výsledky měření intenzity denního a nočního osvětlení ve třídách. Bylo
zjištěno, že v jedné třídě bude  třeba navýšit počty svítidel a zmenšit rozsah zakrytí oken
závěsy. Druhá kontrola sledovala dodržování zákona o ochraně veřejného zdraví z hlediska
očkování. Bylo zjištěno, že ve třech případech byly přijaty děti, které nebyly z hlediska
zákona řádně očkovány. Po odvolání  rodičů jednoho dítěte proti obnově řízení, bylo
Krajským úřadem Jihočeského kraje shledáno, že řízení má být zastaveno a děti mohou zůstat
v MŠ, jelikož již byly jednou řádně přijaty. 

Od nového kalendářního roku došlo k odvolání vedoucí učitelky a její agendu převzal
po zbytek školního roku ředitel školy. Školní rok byl ukončen personálními změnami. Od
srpna povede MŠ Sluníčko opět vedoucí učitelka z řad zaměstnankyň MŠ Sluníčko.

16. MŠ:
(Zpracovala J. Pajerová)

Školní rok 2014/2015 byl pro děti, rodiče i zaměstnance 16. MŠ poměrně náročný,
protože mateřská škola procházela rekonstrukcí. V červenci a srpnu 2014 se předělávaly
rozvody vody a sanitární zařízení pro děti i personál MŠ. Částečné rekonstrukce se dočkaly i
vydávací kuchyňky, kde byly instalovány nové dřezy a bojlery. V lednu začala stavba nové
plynové kotelny v prostoru prádelny a následně byly provedeny i rozvody a osazení radiátorů
pro nové ústřední topení, které bude znamenat značnou úsporu energie. V zápětí začala
likvidace starých akumulačních kamen, jejichž provoz byl velmi nákladný. Po změně topného
systému jsme dokončili úpravy interiéru a začali připravovat další rekonstrukci, která
zahrnovala generální opravu střechy, výměnu oken, zateplení celého objektu včetně nové
fasády a dalších úprav interiéru a exteriéru. Tato rekonstrukce proběhla v červenci a srpnu
2015, MŠ byla uzavřena po celé prázdniny od 25.6. do 31.8.2015.

Přes všechny obtíže a nenadálé situace, které se během školního roku vyskytly, jsme
se snažili spolu s rodiči vytvořit přijatelné podmínky, klidné a hezké prostředí pro naše děti.
Vše se podařilo jen díky dobré spolupráci s firmami provádějícími rekonstrukce a také díky
obětavosti a nasazení zaměstnanců MŠ, kteří pomáhali při úpravách a úklidu.

Školní rok 2014/2015 jsme začali s počtem 79 dětí rozdělených do 3 tříd. První dvě
třídy byly smíšené, do třetí třídy jsou zařazeni předškoláci. Změnilo se vedení mateřské školy
– výkonem funkce vedoucí učitelky byla pověřena paní Jaromíra Pajerová. Také nastoupila
nová paní učitelka Kateřina Šimková do třídy předškoláků. Všechny učitelky mají
požadované vzdělání a dále se vzdělávají prostřednictvím kurzů.

V průběhu školního roku jsme se snažili zachovat akce, které jsou již tradičně úspěšné,
a dle možností jsme je doplňovali novými. V září opět proběhlo posezení u kávy, kde byli
rodiče seznámeni s fungováním MŠ. V prosinci vánoční posezení spojené se zdobením
stromečků pro děti a vánoční besídka s nadílkou. Karneval v únoru byl tentokrát vzhledem
k rekonstrukci pouze pro děti. Následovala besídka pro maminky v květnu a v červnu
zahradní slavnost spojená s loučením se školáky a spaní v MŠ. Do MŠ každý měsíc zavítalo
některé ze zájezdových divadel se svým programem. Na školní zahradě proběhla ukázka
výcviku ptáků. Vydařil se i den plný překvapení a soutěží v rámci MDD. Školní výlety jsme
tentokrát uspořádali do Muzea čokolády v Táboře a do Pohádkové kovárny v Selibově.

Předškoláci absolvovali ještě další akce – návštěva solné jeskyně 10 lekcí, plavecký
výcvik 10 lekcí, návštěvy Prácheňského muzea – historický cyklus „Človíček...“, návštěva
ZUŠ, koncert „Děti pro děti“, návštěvy programů kulturního domu a Sladovny. Předškoláci se
také zapojili do soutěže „Moje město“, kde dva chlapci získali čestné uznání za kresbu.



Na MŠ byly v roce 2014/2015 organizovány tyto kroužky: Angličtina hrou,
Logoškolka s Míšou a Cvičíme a tancujeme. Kromě vyjmenovaných akcí a kroužků jsme se
po celý rok snažili naplňovat náš školní vzdělávací program s názvem „Od podzimu do léta“.
Každá třída měla program rozpracovaný dle věku a možností dětí s přihlédnutím
k probíhajícím rekonstrukcím.

MŠ spolupracuje s rodiči dětí, s pediatry, s PPP Písek a Týn nad Vltavou, ZUŠ, ZŠ,
Sladovnou, Prácheňským muzeem, Centrem kultury a Plaveckou školou Písek.

Na přání rodičů proběhlo preventivní vyšetření zraku a každoroční fotografování před
Vánocemi a společné foto na konci školního roku.

Co se podařilo: Zrekonstuování sanitárního zařízení a vydávacích kuchyněk,
vybudování plynové kotelny a ústředního topení, dovybavení potřebami pro stravování dětí,
nákup stavebnic LEGO, nákup úklidových pomůcek, zakoupení doplňků do umýváren dětí.

Dále proběhla celková rekonstrukce MŠ zahrnující generální opravu střechy, zazdívání
a výměnu oken, zateplení celého objektu včetně nové fasády a další úpravy interiéru a
exteriéru MŠ.

Šestá část – prevence sociálně patologických jevů

V oblasti prevence sociálně patologických jevů byl na škole realizován minimální
preventivní program, ve kterém byly rozpracovány aktivity pro žáky v rámci vyučování
podle jednotlivých ročníků, preventivní akce se zaměřením na rodiče (setkání s rodiči
v rámci tříd s třídními učiteli – konzultační hodiny, třídní schůzky, besedy na určité téma,
přednášky na témata z waldorfské pedagogiky, přednášky PhDr. Anežky Janátové a Leo
Kleina a preventivní akce se zaměřením na pedagogy (semináře asociace waldorfských
škol a NIDV, pravidelné týdenní konference (setkání všech pedagogů) ve čtvrtek 15:00 –
17:30, rozhovor o dítěti nebo třídě, pravidelná práce s PhDr.A.Janátovou (zhruba jednou za
dva měsíce), týdenní hospitace mentora školy Leo Kleina (Holandsko) v listopadu.

Pedagogickým pracovníkům byly k dispozici metodické pomůcky, informace,
kontakty
(knihovna s materiály se zaměřením na prevenci – v rámci učitelské knihovny ve sborovně,
kartotéka institucí, organizací a odborníků v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro
okres Písek).

Uskutečnila se spolupráce s odborníky a institucemi:
 Mgr. J.Ptáčková - PPP 
PhDr.A.Janátová – psycholog
Godi Keller – norský mentor
L.Klein – holandský mentor školy

SPC Č.Budějovice

SPC Strakonice

Arkáda Písek



Došlo také ke spolupráci se zájmovými organizacemi (DDM – nabídka zájmových 
činností pro naše žáky).

Ve škole působila výchovná poradkyně L. Vlasáková, protidrogový koordinátor J.Čáp
a koordinátorka EVVO M. Šimonková, kteří vyvíjeli činnost v těchto oblastech: 
 výchovný poradce:
 -spolupráce se středními školami a odb. učilišti
- rozmisťovací řízení
- příprava přechodu žáků deváté třídy na střední školy a odb.učiliště
- spolupráce s rodiči problémových žáků
- spolupráce s PPP a odd.péče o rodinu a děti
- spolupráce s učiteli – individuální vzdělávací plány
protidrogový koordinátor:
- sledování obl. zneužívání návykových látek
- spolupráce s neziskovými organizacemi zabývajícími touto problematikou
- sledování situace ve škole (žáci z nepodnětných  rodin)
- rozhovory o třídách na kolegiích
koordinátor EVVO:
- koordinace činností ve třídách souvisejících s problematikou EVVO
- sledování třídění odpadu
- organizace přednášek, dílen pro veřejnost ( práce s přírodními materiály)

Sedmá část – DVPP

3 nekvalifikované učitelky 1. stupně si doplňily vzdělání pětiletým vysokoškolským
studiem oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Pedagogických fakultách v Praze a Plzni .
Dvě učitelky základní školy úspěšně ukončily Eurytmické vzdělávání v Čechách a na Moravě.

V MŠ Sluníčko byly z 8 učitelek 3 nekvalifikované. Dvě  učitelky zahájily bakalářské
studium předškolní pedagogiky v Českých Budějovicích. Jedna zahájila studium speciální
pedagogiky MŠ v Brně.

V 16. mateřské škole jsou všechny učitelky kvalifikované.
 

     Jako každým rokem se naši učitelé zúčastnili řady vzdělávacích akcí v rámci DVPP.
Vzdělávání zajišťuje nejčastěji Asociace waldorfských škol svými akreditovanými semináři a
přednáškami. 
     Vedení školy a školek se účastnilo seminářů prohlubujících znalosti legislativy, BOZP.
Další  učitelka absolvovala kurz Zdravotník zotavovacích akcí.

Dlouhodobé akce

Waldorfská pedagogika 

 Základní seminář waldorfské pedagogiky – H.Pátková
(tříleté studium)
Asociace waldorfských škol ČR – Praha Opatov, Semily
Ostatní pedagogičtí pracovníci podle zájmu a vyhlášeného tématu.



 Jazykový seminář pro waldorfské školy – J.Wdowyczyn, L.Kracíková, K. 
Vitujová
(dvouleté studium)
Asociace waldorfských škol – Praha Opatov
Ostatní pedagogičtí pracovníci podle zájmu a vyhlášeného tématu

 Seminář bothmerovy gymnastiky – L. Kracíková
Asociace waldorfských škol ČR – Praha Jinonice 
Ostatní pedagogičtí pracovníci podle zájmu a vyhlášeného tématu

 Základní seminář waldorfské pedagogiky v předškolním věku – M.Vlasatá, 
D.Trojáčková, M.Hájková,L.Malá,
(dvouleté studium)
Asociace waldorfských mateřských škol Praha

 Studium Eurytmie – Jitka Čápová, Magdaléna Šimonková
(pětileté studium)
Asociace waldorfských škol ČR 

 Prohlubující seminář waldorfské pedagogiky prvního sedmiletí – J.Caisová 
B.Makaloušová, I.Maroušková
Asociace waldorfských mateřských škol Praha

Kvalifikační studium 

 Studium programu Učitelství pro základní školy, obor učitelství pro 
1.stupeň ZŠ –V.Vaculíková (pětileté studium)
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta pedagogická 

 Studium programu Učitelství pro mateřské školy – M. Hájková, B. 
Makaloušová, D. Trojáčková
(tříleté studium)
 Fakulta pedagogická České Budějovice

 Studium speciální pedagogiky – L. Malá
(pětileté studium)
Fakulta pedagogická Brno

Jednorázové akce

Zde se předpokládá účast dle zájmu jednotlivých zaměstnanců, příp. dle potřeb 
zaměstnavatele.

Waldorfská pedagogika 



o Asociace waldorfských škol  ČR 
15.interní setkání – dílna waldorfských učitelů 

o Waldorf International Summer School (WISS)
Rudolf Steiner University College, Institute for Rudolf Steiner Pedagogy, Oslo,  
Norway  - červenec 2015

o Asociace waldorfských mateřských škol  ČR
24. Letní akademie Semily

o Asociace waldorfských škol  ČR
26. Letní kurz waldorfské pedagogiky v Semilech 

o Další akce pořádané Asociací waldorfských škol ČR, příp. pod  hlavičkou
jednotlivých škol – např. Sochařské sympozium Příbram a další

   
Ostatní akce 

 Semináře prohlubující znalosti legislativy (zněny zákoníku práce atd.) – vedení školy
 Semináře prohlubující kvalifikaci – koordinátoři ŠVP, prevence, EVVO, ICT
 Semináře v rámci Šablon – jazyky, matematika, ICT
 Červený kříž – kurz Zdravotník zotavovacích akcí
 Doškolovací akce - PO atd.
 Další semináře dle výběru a zájmu jednotlivých zaměstnanců

Celková koncepce 

 Zvyšování a prohlubování kvalifikace jednotlivých zaměstnanců
 Waldorfská pedagogika – další dovzdělávání, prohlubování dosavadních 

znalostí a dovedností
 Doškolení jednotlivých zaměstnanců -  z hlediska BOZP, PO atd.
 Podpora zájmu jednotlivých zaměstnanců

Osmá část - slavnosti, akce školy, prezentace na veřejnosti

Každý měsíc po celý rok probíhala pravidelná měsíční setkání tříd v eurytmickém
sále, vždy s malou ukázkou z výuky všech tříd. Setkání organizovala paní učitelka Ilona
Šťastná. Tyto malé slavnosti se staly příjemným zastavením pro všechny. Mladší spolužáci
měli možnost seznámit se s tím, co je čeká, starší si pak zavzpomínali, čím si již prošli.

V rámci Sdružení rodičů a přátel školy pak dále úspěšně pracoval ochotnický soubor
Copánek. Odehrál úspěšně mimo představení pro děti naší školy i řadu představení pro
píseckou veřejnost.

Žáci naší školy připravili mnoho krásných vystoupení. Krátkými vystoupeními dělaly
děti radost  na oslavě Dne matek a při měsíčních setkáních celé školy. 



Přehled nejvýznamnějších slavností a akcí školy, které se uskutečnily ve školním roce 
2014/ 2015:
Michaelská slavnost 29.9.
Martinská slavnost 11.11.
Adventní jarmark 29.11.
Svátek sv.Mikuláše 5.12.
Svátek sv.Lucie 13.12.
Tříkrálová slavnost  8.1.
Masopustní rej 17.2.
Vynášení Smrtky 21.3.
Velikonoční jarmark 21.3.
Pásmo ke dni matek 11.5.
Středověké slavnosti 23.5.
Letnice 24.5.
Duhové divadlo 5.6.- 6.6.
Jánská slavnost 23.6.
Projekt EU Maďarsko 18. – 27.9.

12. – 21.10.
Povídání o waldorfské 
pedagogice

15.10.,18.11.,
13.5.

Den otevřených dveří 5.11.
Konzultační týden 25. – 29.5.
Poznávací pobyty tříd květen,červen

24.11. Tvůrčí dílna Vázání adventních věnců 

10.11. 2014 – 14.11.2014 práce s holandským mentorem školy Leo Kleinem

Řada těchto akcí mohla zdárně proběhnout také díky nezištné pomoci rodičů žáků a W
sdružení Písek, které bylo spoluorganizátorem některých z nich. 

O dění ve škole byli rodiče i děti informováni v Listech, vycházejících přibližně
jedenkrát za 2 měsíce pod redakčním vedením Tomáše Mandíka a Jiřího Čápa. Korektury
prováděla paní učitelka Lenka Majerová. Po celý školní rok přinášely Listy informace o dění
ve škole, pořádaných slavnostech,  podněty z waldorfské pedagogiky a ukázky ze slohových
prací žáků školy. V souvislosti s aktivitami školy vycházely i  články v místním tisku,
především zásluhou angažovaných rodičů. Patří jim za to veliký dík. 

Na konci měsíce září se naše škola již tradičně zapojila do dobročinné akce na
podporu nově vznikajících waldorfských škol ve světě pod názvem WOW DAY. Tentokrát
jsme přispěli částí výtěžku z adventního jarmarku.

Žáci deváté třídy  se zapojili do dobrovolnické akce Tříkrálová sbírka organizované 
Oblastní charitou Písek.

Průběžně  po celý rok navštěvovali žáci naší školy akce ve Sladovně (stokrát
interaktivní výstavu Stroj času, besedy  a výstavy v Městské knihovně Písek a žáci 9. tříd se
zúčastnili soutěže dračích lodí během městských slavností.



Ve školním roce 2014/2015 se také uskutečnilo několik přednášek pro rodiče žáků
naší školy. Proběhly dvě přednášky  PhDr. Anežky Janátové. 19.11. na téma Setkání a
rozhovor jako základ výchovy a 11.3. Dětská duše v naší době.

Pro rodiče žáků přednášeli a besedovali s nimi o tématech výchovy ke zdraví mentor
školy Leo Klein z Holandska a dlouholetý waldorfský učitel Godi Keller z Norska.

28.1. navštívili naši žáci divadelní představení Pohádka o zeleném hadu a krásné Lilii
od J. W. Goetha v Divadle Frání Šrámka v Písku.

Naše škola je stálým členem Asociace waldorfských škol ČR (AWŠ) a podílí se na
její činnosti. Práce AWŠ se za naší školu účastnili   Tomáš Mandík a Miloslav Machač.
Mateřská škola Sluníčko je stálým členem Asociace waldorfských školek ČR. Na práci
v AWMŠ se podílí  J.Caisová.

V rámci spolupráce školy a rodičů proběhlo během školního roku 6 otevřených setkání
rodičů a učitelů, která společně organizovala ZŠ Svobodná a MŠ Písek a W – sdružení rodičů.

V červnu 2015 byl pro žáky 9. tříd připraven tradiční Týden řemesel, v jehož průběhu
si žáci vyzkoušeli měditepectví, košíkářství, knihvazačství, tvorbu origami a kovářství.

V rámci spolupráce s SOU Písek proběhla návštěva žáků 3. třídy na akci stavění domu
z ytongu a exkurze do skanzenu lidových staveb a řemesel. Žáci 7. a 8. třídy navštívili
výstavu Techmánie v Plzni. 

V rámci spolupráce s neziskovou organizací Arkáda absolvovali žáci 8. třídy program
Nenech se otrávit.

Žáci 4. ročníku absolvovali na  Dětském dopravním hřišti AMK St. Maliny Písek 
povinnou dopravní výchovu žáků a to jak teoretickou tak i praktickou  část v rozsahu dvou 
vyučovacích hodin.

Žáci 7. a 8. třídy se zúčastnili v rámci projektu „Planeta Země 3000“ promítání 
cestopisných filmů a besed o Indonézii a Austrálii. 

Devátá část – ČŠI

Ve spolupráci s ČŠI škola organizovala testování žáků 9. tříd. Z důvodu nemoci
nebylo 8 žáků  testováno. 14 žáků se testování zúčastnilo. 

Inspekční činnost na místě v tomto školním roce ve škole neproběhla.
Škola se zúčastnila výběrových zjišťování prostřednictvím portálu INEZ na téma:
 výskyt azbestu, alternativní metody výuky, žáci vzdělávaní podle RVP ZV – LMP,

vzdělávání dětí/žáků s odlišným mateřským jazykem a výuka cizích jazyků, školní stravování



Desátá část – základní údaje o hospodaření

Rozbor hospodaření
Základní školy Svobodná a Mateřské školy Písek,

Dr. M. Horákové 1720

I.Úvod

     Výroční zpráva Základní školy Svobodná a Mateřské školy Písek, Dr. M. Horákové
1720 (dále jen ZŠ), jejíž je tento rozbor přílohou, je zpracována ve smyslu § 10 zák. č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školského zákona) a § 7 vyhlášky Ministerstva školství č. 15/2005 Sb.. Podrobnější
informace o hospodaření ZŠ v roce 2014 lze dohledat v účetní závěrce ZŠ za rok 2014 a
výkazu P1-04 k 31. 12. 2014. Tyto výkazy sice nejsou ve smyslu citované vyhlášky č.
15/2005 Sb. přímou přílohou tohoto základního rozboru hospodaření, ale v případě potřeby
jsou oprávněným osobám k dispozici u ředitele ZŠ.

II.Rozbor hospodaření ZŠ

      V roce 2014 činil příspěvek zřizovatele na provoz na Kč 250.000,-- na 1 měsíc. S
těmito prostředky se ZŠ snaží hospodařit vyrovnaně.

     V roce 2014 vzrostly tržby jídelny za obědy, což je dáno zvýšením počtu strávníků.
S tím souvisí i nárůst nákladů na potraviny (materiálu).

     V roce 2014 proběhla revitalizace zahrady Mateřské školy Sluníčko, rekonstrukce
sociálního zařízení 16.mš a pokračovaly práce na zateplení budovy 16.mš. Na všechny tyto
akce obdržela ZŠ dotaci.



Přehled hospodaření za rok 2014

III.Závěr
     
Na konci roku 2014 uzavřela ZŠ své hospodaření s kladným hospodářským

výsledkem, který udržuje i pro první pololetí roku 2015. ZŠ předpokládá, že za toto období
bude hospodařit se svěřenými prostředky vyrovnaně.

Jedenáctá část – rozvojové a mezinárodní programy



Ve školním roce 2014/2015 byla v naší škole úspěšně ukončena realizac projektu EU
peníze školám v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Aktivity tohoto programu byly směřovány na výuku cizích jazyků, zkvalitnění výuky
prostřednictvím ICT, rozvoj matematické gramotnosti, inovace v oblasti přírodních věd.
Zapojení do tohoto programu škole umožňilo z peněz EU financovat účast pedagogických
pracovníků na metodických kurzech cizích jazyků, zřídit funkci asistenta pedagoga a
speciálního pedagoga pro děti ze SVP, financovat vytvoření výukových materiálů v rámci
jednotlivých šablon a zakoupit noteboky pro výuku informatiky a další pomůcky pro výuku
přírodních věd.

Osmá třída se zúčastnila mezinárodního projektu s maďarsou školou ve Vácu
v rámci programu Comenius II, který byl financován z grantu EU. Projekt v minulém
školním roce spočíval ve dvou výměnných pobytech obou škol, při kterých žáci spojili své
síly při nácviku pantomimického divadelního představení a výrobě netradičních hudebních
nástrojů. Projektu se zúčastnilo 26 žáků a 4 učitelé ZŠ Svobodné a 24 žáků a 4 učitelé
z maďarské waldorfské školy.

Dvanáctá část – předložené projekty financované z     cizích zdrojů

Ve spolupráci se zřizovatelem a OŠK  MÚ Písek škola provedla v červenci a srpnu
realizaci akce Energetické úspory na 16. MŠ, která je dotována ze SFŽP a v jejímž rámci byla
budova MŠ zateplena a došlo k výměně oken. V závěru srpna byla 16. MŠ uvedena do
zkušebního provozu.

Proběhla realizace projektu Regenerace zahrady MŠ Sluníčko při ZŠ Svobodné
v přírodním stylu, na kterou Město Písek obdrželo dotaci ze SFŽP.

Firma Enesa provedla v budově 16. MŠ práce na změně systému vytápění. Byla
demontována akumulační kamna a došlo k instalaci ústředního vytápění, plynových kotlů a
systému DIRC.

Třináctá část - Závěr

Tuto výroční zprávu vypracoval  Miloslav Machač, ředitel školy, Jaromíra Pajerová,
vedoucí učitelka 16. MŠ a ekonom školy Lenka Smitková.

Výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou Základní školy Svobodná 
a Mateřské školy Písek, Dr. M. Horákové 1720 dne 13. října 2015.

Byla projednána a schválena kolegiem školy (pedagogickou radou) dne 8. října 2015 a
vydána pod č. j. 86 pg/2015.



Podpis ředitele: Podpis předsedy 
školské rady:
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