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Úvod 
 

Ve školním roce 2018/2019 probíhaly tři stavební akce 

velkého rozsahu . Pokračovala akce „Přístavba učeben technik a 

řemeslných praktik k budově 1. stupně ZŠ a vybavení odborných 

učeben technického a řemeslného vzdělávání, přírodních věd, IT 

technologií a cizích jazyků“, která byla ukončena v březnu 

2019.  V rámci této akce došlo k rozšíření stávajícího 

pavilonu I, st. o nové prostory. Celkem se jednalo o 9 učeben 

(odborné učebny jazyků, ICT, chemie, fyziky, biologie, 

kmenovou inkluzivní učebnu a řezbářskou, keramickou a šicí 

dílnu) a dále o 3 sklady, 4 kabinety, o místnost se serverem, 

o šatnu pro paní uklízečky a o výtah. Současně došlo 

k rozšíření prostoru chodeb. Vybudováním výtahu byla zajištěna 

bezbariérovost celého pavilonu. Realizací nových IT rozvodů  a 

připojením do sítě  prostřednictvím stíněných síťových kabelů 

byla splněna podmínka konektivity. Součástí akce bylo také 

zřízení venkovní učebny kovářství a  dodání nábytku, datových 

rozvodů, reproduktorů, dataprojektorů, promítacích pláten, 

tabulí, interaktivní tabule, školního rozhlasu, systému 

elektronického zabezpečení, šicích strojů, keramické pece a 

hrnčířského kruhu, strojů na opracování dřeva a pomůcek do 

odborných učeben a dílen.  

 Souběžně probíhala akce „Snížení energetické náročnosti 

objektu 2. stupně ZŠ Svobodná Písek“ (bývalý pavilon družin). 

Tato akce byla ukončena v prosinci 2018. Během realizace byl 

celý pavilon zateplen včetně střechy, došlo k výměně 

elektrických rozvodů a byly naistalovány lokální 

vzduchotechnické jednotky ve 2. NP a centrální 

vzduchotechnická jednotka v 1 NP. 

Následně v dubnu 2019 navázalo na obě předchozí akce 

„Snížení energetické náročnosti objektu 1. stupně ZŠ Svobodná 

Písek“.  V tomto případě se stavební práce týkaly jak 

stávajícího pavilonu I. stupně tak prostoru vstupní haly a 

kanceláří ředitelství. Některé činnosti probíhaly již 

v průběhu školního roku, který byl opět ukončen s týdenním 

předstihem, ale převážná část prací včetně odstranění 

původního opláštění probíhala během letních prázdnin.  Od 

poloviny června probíhalo vyklízení nábytku z původních 

prostor pavilonu I. stupně. Postupně docházelo k výměně oken a 

vstupních dveří v prostoru haly a ředitelství, k výměně dveří 

ze tříd na terasy v přízemí pavilonu, k zateplení obvodového 

pláště a střechy celého objektu, k instalaci stropních 

vzduchotechnických jednotek v učebnách, k opravě podlahových 

krytin zejména v přízemí pavilonu, k položení nové dřevěné 

podlahy v eurytmickém  sále, k opravě elektroinstalací včetně 

nových datových rozvodů, ke kompletní výměně otopných těles a 

k obnově výmaleb. Před uvedením pavilonu do provozu, se 

uskutečnil úklid všech prostor specializovanou úklidovou 

firmou a  byla provedena kontrolní měření, která prokázala 



splnění hygienických norem na koncentraci prachových částic a 

vláknitých silikátů.  

Díky vstřícnosti vedení a kolegů naší sousední školy, 

která nám poskytla náhradní prostory, mohla po celý školní rok 

probíhat výuka 6. až 9. třídy  v přízemí  pavilonu II. stupně 

ZŠ T. Šobra.  

           Velmi oceňuji všechny vyučující a žáky zejména I. 

stupně a také provozní zaměstnance za jejich trpělivost a 

výdrž a také za to, jak  zvládali výuku a vůbec celý průběh 

školního roku  navzdory ztíženým a nelehkým podmínkám. 

Společným úsilím se přes všechna možná úskalí a v mezích 

reálných možností podařilo zajistit snesitelný chod školy 

v podmínkách probíhajících stavebních prací v areálu školy. 

          Velké  poděkování patří také všem, kteří byli 

nápomocni jakýmkoliv způsobem při stěhování a přípravě školy 

na nový školní rok. 

 Školní rok byl kromě přístavby a rekonstrukce školy  také 

ve znamení oslav Waldorf 100 u příležitosti stého výročí 

založení první waldorfské školy ve Stuttgartu v roce 1919. 

V rámci těchto oslav  proběhla v dubnu ve Sladovně vernisáž 

putovní výstavy Waldorf 100.  

Poprvé v historii ZŠ Svobodné se uskutečnil v KD školní ples. 

 

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:         Mgr. Jiří Kothánek, Ing.Dagmar 

Hovorková, Ing. arch. Petra Trambová,   

                             Mgr. et Bc. Dana Trojáčková, 

Jaromíra Pajerová, Mgr. Jiří Čáp,    

                             Kateřina Čápová, MUDr. Ondřej 

Nývlt, doc. Mgr. Ing. Lukáš Zagata Ph.D. 

         

 

 

Součásti školy:     Svobodná mateřská škola Sluníčko, Dr. M. 

Horákové 1720, Písek  

                             (od 1. 1. 2003) 

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


                             16. Mateřská škola, Jaromíra 

Malého 2190, Písek 

                             (od 1. 1. 2006) 

 

 

Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek letos 

prožila svůj dvacátý devátý školní rok a rozloučila se 

s dvacátým prvním ročníkem absolventů. Výuka byla 

uskutečňována již dvanáctým rokem v areálu budovy na Šobrově 

ulici 2070 v pavilonu 1. st. ZŠ Svobodné a v náhradních 

prostorách 2. stupně ZŠ T. Šobra a z toho šestým rokem ve 

zřizovatelem zapůjčených  prostorách. Součástí výpůjčky byly 

také kanceláře ředitelství ZŠ Svobodné a malá tělocvična. 

Školní družina pracovala ve 3 odděleních v pavilonu 1. stupně.  

K pobytu venku měla k dispozici školní pozemek u pavilonu 1. 

stupně (sad, travnaté plochy, les) a školní hřiště. Po celý 

školní rok chodili žáci školy v průběhu velké přestávky na 

pozemek v sousedství pavilonu II, stupně ZŠ T. Šobra. Tento 

prostor využívala zejména ve druhém pololetí školního roku 

také školní družina. V  prostorách  objektu na ulici Dr. M. 

Horákové 1720 byla užívána  PC učebna. Výuka druhé a obou 

čtvrtých tříd probíhala po většinu druhého pololetí 

v náhradních prostorách v bývalém pavilonu jeslí v areálu MŠ 

Sluníčko na ulici Dr. M. Horákové 1720. Výuka třetí třídy 

probíhala po nezbytně nutnou dobu v náhradních prostorách ve 

společenském sále pečovatelského domu pro seniory Světlo.    

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. 

V prostorách tělocvičny a eurytmického sálu probíhaly 

pronájmy prostor v rámci doplňkové činnosti příspěvkové 

organizace.  

Kromě vypůjčených prostor užívala ZŠ Svobodná také 

společné prostory, které měly ve výpůjčce společně tři právní 

subjekty: ZŠ J. Husa, ZŠ Svobodná a ZŠ T. Šobra. Šlo zejména o 

prostory školní jídelny, 

Na pozemcích školního areálu Šobrova 2070 probíhala nově 

výuka pěstitelství žáků 6., 7. a 8. třídy a byl zde využíván 

dřevěný zahradní domek, který sloužil jako sklad nářadí. 

V rámci hodin zahradnictví žáci pečovali o nově vysazené 

jehličnaté a listnaté stromy.  

Žáci 3. třídy pod vedením paní učitelky Jitky Míkové 

obdělali a oseli třídní políčko a během letních prázdnin pak 

sklidili úrodu obilí.  

 

 

 



Druhá část – přehled vzdělávacích programů a 

vzdělávacích aktivit  

 
V 1., 2., 3., 6., 7. a 8. ročníku probíhalo vzdělávání dle 

Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 

Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek „Waldorfská 

škola“ vydaného pod Č.j. 58/2016 s platností od 1.9. 2016. 

 V 4., 5.  a v 9. 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. 

.  

 K 30. 8.2013 vznikly dodatky pro oba školní vzdělávací 

programy s číslem jednacím: 

č.j. 71 pg/2013 a č.j.72pg/2013 s platností od 1.9.2013. 

 
 4 třídy absolvovaly ozdravné pobyty. 3. třída na 

Benešovském mlýně u Heřmaně,    4. třída v kempu Varvažov,  

5.tř. na Kvildě a 6. třída  ve  Filipově Huti na Modravě. 

 

Žáci celé školy se zúčastnili řady tematických exkurzí a 

výletů např. do Lanového parku v Hluboké nad Vltavou, do Prahy 

(ZOO, Technické muzeum, představení hry Lucerna v Divadle 

V Dlouhé ), do Jump Arény v Českých Budějovicích, do 

Jihočeského zemědělského muzea v Netěchovicích u Týna nad 

Vltavou, do zážitkového parku Zeměráj a  do Vráže u Písku. 

 

Žáci 7. třídy absolvovali lyžařský kurz v Železné Rudě a 

zemědělská praktika v Chotěbořicích u Kestřan. 

 

Pro žáky 8. třídy byla organizována divadelní praktika na 

Bokově chatě v Nových Hutích na Kvildě a pro 9. třídu ve Zlaté 

Koruně. 

 

Žáci II. stupně se mohli zúčastnit v průběhu školního roku 

dvou zájezdů do německy mluvících zemí. Nejprve na podzim 

zájezdu do rakouského Salzburgu a v červnu zájezdu do bavorské 

metropole Mnichova, kde navštívili významné pamětihodnosti 

města a  zavítali též do muzea automobilky BMW a do městečka 

Altotting. 

 

Žáci osmé a deváté třídy vystoupili se svými představeními 

v rámci 14. ročníku divadelní přehlídky žáků waldorfských škol 

Duhové divadlo. 

 

     Žáci pátého ročníku se již tradičně zúčastnili 

olympijských her waldorfských škol. Tentokrát byla pořadatelem 

waldorfské škola v Pardubicích.  

 



Průběžně po celý rok navštěvovali žáci naší školy akce ve 

Sladovně a Prácheňském muzeu, besedy  a výstavy v Městské 

knihovně Písek a žáci 9. třídy se již tradičně zúčastnili 

soutěže dračích lodí během městských slavností. V kině Portyč 

proběhlo pro žáky II. stupně promítání filmů o Nicholasovi 

Wintonovi. Žáci z různých tříd reprezentovali školu na 

braněsportovní akci Prácheňský přebor, na cykloběhu, na 

matematické olympiádě a na olympiádě českého jazyka, dále na 

soutěži pro žáky základních škol „ Mistr Jan Hus následníkům“ 

a žáci 9. třídy se zúčastnili žákovského zastupitelstva a 

v listopadu akce burza středních škol.  

 

Kurzů bruslení v rozsahu deseti lekcí se zúčastnila 1. 

třída. Bruslení v rozsahu pěti lekcí absolvovali žáci 2., 3. a 

4. tříd. Ostatní třídy absolvovaly jednu až čtyři lekce.  

 

Plavecký výcvik v rozsahu deseti lekcí navštěvovali žáci a 

žákyně  2. a 3. třídy.  

 

Na podzim proběhly také návštěvy některých tříd v lezeckém 

centru Lezotop. 

 

V závěru měsíce května proběhla vernisáž výstavy 9. třídy 

v galerii školy, ve které deváťáci zmapovali a zdokumentovali 

svoji devítiletou pouť ZŠ Svobodnou. 

 

Žáci třídy 4.I sehráli představení veršované pohádky 

Perníková chaloupka pro klienty seniorského domu SeneCura 

v Písku. 

 

5 žáků ze 6.,7. a 9. třídy reprezentovalo naši školu na 

vyvrcholení oslav Waldorf 100 na slavnostním koncertu ve 

Smetanově síni Obecního domu v Praze a děti z divadelního 

kroužek Culíček zahráli své představení Objev profesora 

Hollistera  v rámci Waldorfestu na pražském Vyšehradě. 

 

 

Žáci školy měli možnost účastnit se ve školním roce 

2018/2019 těchto kroužků:   

 

Čtenářský klub      V. Tejkalová   

 
Culíček starší               J. Čápová  

  

Jum - Jum 1.třída   J. Čápová  

      

Jum – Jum 2.třída   J. Čápová 

 

Pohádkové tvoření   H. Pátková 

 



Papírové tvoření   H. Pátková 

 
Matematické procvičování  T. Mandík 

 

Háčkování a vaření   I. Šťastná, J. Míková 

 

ČJ a komunikace   Z. Jelenová 

 

Moderní gymnastika   L. Andrejuv 

 

 

 

Třetí část – přehled pracovníků  

 
Ředitel školy     Miloslav Machač 

Zástupce ředitele   Ivana Bibzová 

Učitelé     Míková Jitka 

 Šťastná Ilona 

 Tejkalová Vítězslava 

 Kyselová (Hroudová) Eva 

 Kosinová Alena 

 Vlasáková Libuše 

 Čáp Jiří   

 Hrdličková Iva 

 Mandík Tomáš 

 Wdowyczyn Jan 

 Bartůňková Helena 

 Šimonková Magdaléna 

 Čápová Jitka 

 Vitujová Kateřina 

 Dvořáková Hana 

 Žižková Hana 

 Jelenová Zdena 

 Hovorková Dagmar 

 ten Hagen Libor 

 

Pedagogičtí asistenti              Bibzová Ivana 

                           Dvořáková Hana 

               Pátková Hana 

                                              Šmídová - 

Hejníková Dita 

                                              Horníková Hana 

                                              Andrejuv Lucie 

                                              ten Hagen Libor 

                                              Kozová Michaela 

                                              Králiková Jiřina 

                                              Žižková Hana 

                                              Bečková Michaela 

Školní asistentka                   Kozová Michaela, Bečková 

Michaela 



 

 

Školní družina    Horníková Hana 

                                    Švarcová Irena 

                                    Andrejuv Lucie   

                                    Kozová Michaela  

 

 

Speciální pedagog   Pátková Hana, Bartůńková Helena 
 

Hospodářka     Rabasová Iveta 

 

Ekonomka    Smitková Lenka 
 

Školník    Syrůček Jiří 
  

Uklízečky    Jedličková Marie 

                                              Eliášková 

Karolína 

 
 

Svobodná mateřská škola Sluníčko 
 

               

Vedoucí učit. MŠ       Hájková Marie 

  

Učitelky MŠ       Caisová Jarmila 

                                       Makaloušová Božena 

                                       Šimková Vlasta 

                                       Šímová Lucie 

                                        Lustová Martina  

                                       Trojáčková Dana 

                                       Šimánková Věra 

 

 

Asistentky pedagoga        Kortánková Renata 

          Páterová Eva 

          Ťupová Pavla  

 

Chůva         Jelínková Tereza  

 

Hospodářka šk.výdejny  

a jídelny                Růžičková Hana 

 

Školník MŠ Sluníčko        Smitka František 

 

Uklízečky MŠ                    Šléhoferová Iveta 

                                          Pešková Iveta  

 

Kuchařky          Táchová Zuzana 

          Šéhoférová Iveta 

  



16. mateřská škola 
 

 

Vedoucí učit. MŠ   Kalašová Lenka 
 

Učitelky MŠ   Pajerová Jaromíra 

                                   Hodoušová Alena 

                                   Kržová Michaela 

                                   Bubeníčková Romana 

                                   Janíková Lucie 

 

Pedagogický asistent  Papulová Jitka (od dubna 2018) 

   

Chůva    Fuková Alena 

 

Uklízečky MŠ   Štérová Marcela 

                                   Růžičková Marie  

 

Hl. kuchařka    Košťálová Anna 

Kuchařka    Růžičková Marie 

 

Školník   Smitka František 
 

Pradlena   Štérová Marcela 

 
 

Celkový počet pracovníků (fyzické osoby) celého právního 

subjektu byl 64 

 

Profesní skladba zaměstnanců byla následující: 

- pedagogičtí zaměstnanci : 51 

(z toho MŠ 20)  

 - nepedagogičtí zaměstnanci – 13 

     (z toho MŠ 8) 

 

Pedagogický sbor základní školy a obou mateřských škol 

(přepočtení zaměstnanci dle funkcí)  tvořilo 10 třídních 

učitelů ZŠ, 10 učitelů ZŠ, 11 pedagogických asistentů, 1 

školní asistent, 4 vychovatelky ŠD,   

14 učitelek MŠ, 4 asistentky MŠ, 2 chůvy, 1 zástupce  ředitele 

a ředitel školy. 

 

 

 

Čtvrtá část – údaje o přijímacím řízení a 

zápisu  
 

K zápisu do 1. třídy se dostavilo  39 dětí. Bylo uděleno 5 

odkladů.. Do dvou prvních  tříd nakonec nastoupí 34 žáků. 



Pátá část – údaje o  výsledcích výchovy a 

vzdělávání: 

 

Základní škola Svobodná: 
 

Školní rok 2018 / 2019 zahájilo 218 žáků v deseti třídách 

všech postupných ročníků. Z toho 130 na prvním stupni a 88 na 

druhém. 

 

Počty dětí v jednotlivých třídách (k 30.9.2018): 

1. tř. - 23 

2. tř. - 27 

3. tř. - 26 

4. I.  -  15 

4.K . -  14 

5. tř. - 25 

6. tř. - 20 

7. tř. - 21 

8. tř. - 22 

9. tř. - 25 

 

Školní družina byla naplněna do maximální kapacity, která 

byla od 1. 9. 2012 navýšena na 90 dětí. Vychovatelky vedly 

přesnou evidenci. Žáci 1.-4.třídy se ve 4 odděleních střídali 

podle rozvrhu hodin i podle rozvrhu jednotlivých kroužků tak, 

aby byla splněna všechna kritéria pro chod školní družiny.  

 

V průběhu školního roku jsme projednali množství žádostí o 

přestup na naši školu. Přijato bylo celkem 6 nových žáků 

z jiných základních škol. 4 žáci přestoupili na jinou základní 

školu z toho 2 z důvodu změny bydliště. 

 

Loučili jsme se již s dvacátým prvním ročníkem žáků deváté 

třídy, ze které odešli na střední zdravotnickou školu 1 žák, 6 

žáků na gymnázium, 2 žáci na waldorfské lyceum, 3 žáci na 

střední průmyslovou školu, 6 žáků na SOU, 1 žák na střední 

zemědělskou školu, 2 žáci na uměleckoprůmyslovou školu, 1 žák 

na veterinární školu, 2 žáci na střední odbornou školu a 1 žák 

na konzervatoř. 

Chci tímto poděkovat třídnímu učiteli Tomáši Mandíkovi za 

individuální pomoc žákům i rodičům při výběru studijních oborů 

a profesní orientace. 

 

V posledním čtvrtletí školního roku probíhaly prezentace 

ročníkových prací žáků 9. třídy. Tematické pojetí se neslo 

v duchu individuálních zájmů žáků, od prakticky laděných prací 

až po zajímavé teoretické studie. 

 

Žáci osmé třídy nastudovali pod vedením třídní učitelky 

Ivy Hrdličkové klasickou divadelní hru W. Shakespeara Zkrocení 



zlé ženy. Toto divadelní představení zahajovalo  již čtrnáctý 

ročník celostátní žákovské divadelní přehlídky waldorfských 

škol – Duhové divadlo. Festivalu se účastnili též žáci 9. 

třídy s představením hry Prodaná nevěsta v akci. 

V letošním čtrnáctém ročníku DD byly pořádány další 

doprovodné akce - několik představení pouličního divadla 

v podání herců souboru Bratři v tricku  a divadelní workshopy 

ve Sladovně. Opět proběhla předpremiéra zahajovacího 

představení pro žáky naší školy. 

Všem účinkujícím, rodičům, kantorům a sponzorům, kteří se 

organizačně nebo finančně podíleli na zdárném průběhu celého 

festivalu, děkujeme.  

 

Ve školním roce proběhla všechna předepsaná školení 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Bylo evidováno  celkem 

11 úrazů žáků. Z toho bylo 8 bez  následné absence ve škole. 

 

 

 

Svobodná MŠ Sluníčko:  
(Zpracovala Marie Hájková) 

 
Od září roku 2018 byla MŠ Sluníčko naplněna na  

hygienickou výjimku zřizovatele (104 dětí). Čtvrté oddělení 

pracovalo se dvěma dětmi ve věku 2-3 roky. K naplnění potřeb 

této věkové skupiny jsme opět využili  státní podpory tzv. 

Šablony I. a II. A z tohoto projektu jsme čerpali převážně 

personální podporu - Chůva  MŠ. Čtvrté oddělení má maximální 

kapacitu 20 dětí. Ostatní tři oddělení pracovala v režimu 

smíšených tříd v počtu 28 dětí ve třídě. 

Celkem ve školním roce 2018/2019 navštěvovalo MŠ Sluníčko 

104 dětí.  Z toho 3 děti se specifickými vzdělávacími 

potřebami za podpory asistentů pedagoga. Na vzdělávání a 

výchově se podílelo 8 učitelek, 3 asistentky pedagoga a 1 

chůva. Dále se o chod mateřské školy starali: 1 kuchařka, 1 

školník, 2 uklízečky a paní hospodářka stravování.  

Mateřská škola Sluníčko pracuje v souladu s  RVP PV a ŠVP 

a je držitelkou mezinárodního statutu waldorfských mateřských 

škol. Byla založena jako první waldorfská školka v naší 

republice. Veškerý pedagogický personál MŠ je plně 

kvalifikován. Tři učitelky studovaly Waldorfský základní 

seminář, dvě učitelky se účastnily Waldorfského prohlubujícího 

semináře a též v rámci státního projektu Šablony jedna 

učitelka plnila předepsaný vzdělávací kurz - Matematická 

pregramotnost v MŠ. Jedna učitelka studovala podpůrnou 

pedagogiku a úspěšně své studium v létě zakončila. Dále jsme 

navštěvovali různá školení požadované státními institucemi. 4 

učitelky se v červenci zúčastnily waldorfské Letní akademie - 



týdenní letní waldorfské vzdělávání v Semilech, dvě učitelky 

plnily v rámci základního semináře předepsanou praxi v jiné 

WMŠ. Navštívily waldorfskou školku v Praze na Jarově  a 

waldorfskou školku v Košicích na Slovensku. Při absenci 

učitelek jsme využívali pro zástup naši paní učitelku 

zakladatelku v penzi Ludmilu Rakušanovou. 

Naše MŠ Sluníčko se účastnila  v průběhu roku jihočeských 

setkání waldorfských mateřských škol. Navštívili jsme 

waldorfskou mateřskou školu v Táboře – soukromý klub Janíček. 

Tato setkání se konají už třetím rokem a spolupracují na něm 

WMŠ - Písek, České Budějovice, Tábor, Strakonice a Klatovy.  

Na programu byly – místní podmínky,  aktuální situace v MŠ, 

umělecká činnost k příslušnému ročnímu období, předávání 

zkušeností. V příštím  školním roce nás čeká návštěva 

Strakonic. 

V letošním roce jsme požádali Asociaci WMŠ, které je naše 

mateřská škola členem, o mentorskou činnost. Dojížděla k  nám 

p. Emílie Vítková (dlouholetá waldorfská učitelka MŠ a 

didaktička základního waldorfského učitelského semináře) jak 

na hospitace do jednotlivých  tříd, tak se zúčastnila několika 

našich pedagogických porad. Cílem mentorské práce ve WMŠ je 

vedení  a podpora pedagogů  při práci s dětmi dle waldorfských 

zásad. Spolupráce bude pokračovat i příštím školním roce. 

Své pedagogické cíle jsme zaměřili na naplňování klíčových 

kompetencí stanovených RVP PV a taktéž waldorfským Školním 

vzdělávacím programem. Pedagogickým prostředkem byly v našem 

zařízení rukodělné a  umělecké činnosti (pečení chleba, malba 

akvarelovými barvami, kresba voskovými bločky, eurytmie, práce 

s voskem a práce s přírodními materiály). Kladli jsme důraz na 

individuální přístup k dítěti, práci v malých skupinkách, 

vedení dětí k povědomí o lidské práci a umožnili jsme starším 

dětem aktivně se podílet na práci v MŠ. 

V MŠ Sluníčku pokračovaly stejně jako v loňském roce 

přednášky waldorfské psycholožky Anežky Janátové a dle 

individuálních požadavků rodiče dětí mohli využít její 

přítomnosti k osobním konzultacím o výchově a vedení svého 

dítěte. Dalším hostem v MŠ byl holandský pedagog Cornelis 

Boogert, který  do MŠ Sluníčko pravidelně jezdí  již čtvrtým 

rokem a schůzky jsou naplánovány i pro další školní rok, 

tématem naší spolupráce jsou vztahy WMŠ a WZŠ -  jako dvou 

součástí jednoho právního subjektu. V měsíci říjnu jsme právě 

pod vedením tohoto skvělého pedagoga uskutečnili Waldorfský 

prohlubující seminář, který je putovní po celé republice. MŠ 

Sluníčko zorganizovala svými vnitřními silami významnou  akci 

ve waldorfských mateřinkových kruzích. Hostovalo zde 20 

seminaristů, z nichž mnozí navštívili naše město poprvé a 

velice se jim u nás líbilo.  MŠ zajišťovala i veškerou stravu 

pro seminář, k tomu významně přispěli i rodiče naší MŠ, kterým 

patří velké poděkování.  



Po celý školní rok probíhaly slavnosti korespondující 

s koloběhem roku, které dokreslují život v naší mateřské 

škole. Spolupráce rodičů a mateřské školy probíhala  při 

organizování výše zmíněných slavností, v podobě brigád při 

péči o zahradu, sponzorování různého materiálního vybavení MŠ, 

třídních schůzek s dílničkami, apod. Vrcholem na závěr 

školního roku bylo pasování předškoláků za vydatné podpory  

učitelů ze základní školy a rodičů. Samotnou tečkou spolupráce 

byla Svatojánská  slavnost a dramatizace pohádky  O 

Budulínkovi rodiči předškolních dětí.  

Spolupráce probíhala i s jinými píseckými subjekty. 

Sousední Domov mládeže pro nás připravil již poněkolikáté 

zábavné dopoledne na Den dětí završené společnou písní. 

Navštěvovali jsme s předškolními dětmi v městském muzeu po 

šest týdnů  vzdělávací projekt - O človíčkovi. Jako každý rok 

jsme se i tentokrát vypravili za letošními prvňáčky do   WZŠ, 

kteří si pro nás připravili krátké vystoupení. Ve WZŠ jsme se 

též zúčastnili několika krátkých divadelních představení 

starších školáků. 

Na oplátku jsme přivítali v naší staré budově, v bývalém 

pavilonu jeslí sloužícím k výuce eurytmie, děti ze ZŠ. Naše ZŠ 

procházela celoroční rozsáhlou rekonstrukcí za provozu. 

Bohužel v jarních měsících už hlučnost stavebních prací 

dosáhla svého maxima a vedení ZŠ převedlo tři třídy ZŠ do 

našich prostor. Děti se u nás rychle zabydlely a učitelky ZŠ 

si chválily klid pro svou práci. Mnozí rodiče uvítali možnost 

mít své děti ze ZŠ a MŠ pod jednou střechou a vyzvedávat je 

v jednom místě. Téměř půlroční soužití jsme utužili při 

slavnosti Vynášení smrtky. Tím došlo k vzájemnému propojení 

dětí z WMŠ a WZŠ při společném  zážitku. 

V rámci oprav a investičních akcí proběhly především 

udržovací práce. Dosazování keřů na zahradě, obnova nátěrů 

nábytku, došlo i na nákup nového drobného dovybavení  tříd -  

výměně matrací v lehárnách dvou tříd. Byl pořízen úložný box 

na holínky pro děti a regál pro skladování lůžkovin. 

Zřizovatel, MÚ Písek, finančně podpořil vypracování projektové 

dokumentace na rekonstrukci pavilonu bývalých jeslí,  která 

v budoucnosti navýší kapacitu naši MŠ a tím též  kapacitu 

předškolních zařízené v Písku.  

V květnu proběhl zápis do mateřské školy. K zápisu 

v řádném termínu přišlo 44 dětí, přijato mohlo být však pouze 

31 dětí, k rozhodování o přijetí jsme byli vázáni kritérii pro 

přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání vydanými v souladu se 

zákonnými podmínkami. Všichni zájemci nebyli uspokojeni, 

jednalo se především o děti s trvalým pobytem mimo Písek a 

nejmladší děti. Přesto jsme hledali možnosti, jak bychom 

s těmito rodinami navázali spolupráci např. při účasti na 

slavnostech v MŠ apod. V naší waldorfské mateřské škole se 

bude v příštím školním roce 2019/2020 vzdělávat 98 dětí. 



Vzhledem k novému financování školství, které bude uplatňováno  

od 1.9.2020 jsme přistoupili ke snižování počtu dětí na třídu 

(26/třída). Tento  krok vede k menší psychické zátěži jak 

učitelek, tak především dětí. Můžeme zkvalitnit práci a 

snadněji realizovat tak žádoucí a potřebný individuální 

přístup ke každému jednotlivému  dítěti. 

 

 

 

16. MŠ : 

(Zpracovala L.Kalašová) 

 

Ve školním roce 2018/2019 bylo zapsáno celkem 78 dětí. 

Vzdělávání probíhalo ve třech třídách. V jedné třídě 

předškoláků, v jedna věkově smíšené od tří do pěti let věku, 

zde byla k paní učitelkám přidělena ke dvěma chlapcům 

asistentka pedagoga a do poslední třídy byly umístěny dvou a 

tříleté děti. V této třídě byla spolu s paní učitelkami i 

chůva. 

Provozní doba MŠ byla od 6:30 do 16:15 hod., od ledna 2019 

jsme však pracovní dobu prodloužili o čtvrt hodiny, tedy od 

6,30 do 16,30 hod. Provoz celé mateřské školy zajišťovalo 11 

zaměstnanců, z toho 6 učitelek (4  s úvazkem 1,00 a 2 

s úvazkem 0,93), 1 asistentka pedagoga (do prosince na 20 

hodin týdně, od ledna 2019 pak na 30 hodin týdně), chůva ( na 

20 hodin týdně) a 3 provozní zaměstnanci. Na dva a půl dne 

k nám docházel pan školník. V srpnu v přípravném týdnu k nám 

nastoupily dvě nové paní učitelky Romana Bubeníčková a Lucie 

Janíková,  obě jako zástup za mateřskou dovolenou kolegyň 

Lucie Kokrmentové a Kateřiny Šimkové. Všichni pedagogičtí 

pracovníci mají požadovanou kvalifikaci a nadále se průběžně 

vzdělávají formou seminářů a samostudia. V mateřské škole 

proběhla letos opět kontrola Krajské hygienické stanice a 

nebyly shledány žádné nedostatky. 

Vzdělávání dětí probíhalo dle ŠVP. V září se uskutečnila 

schůzka s rodiči předškoláků, kde se rodiče dozvěděli potřebné 

informace k povinné předškolní docházce. Zachovali jsme 

osvědčené akce - Mikulášskou besídku, vánoční chystání a 

nadělování, vánoční a velikonoční dílničky s rodiči a dětmi, 

karneval, v květnu besídky pro maminky a v červnu Zahradní 

slavnost spojenou s loučením s předškoláky. Každý měsíc k nám 

zavítalo některé ze zájezdových divadel. Před vánočními svátky 

a na jaře šli předškoláci potěšit babičky a dědečky besídkou 

do Alzheimer centra a Domu seniorů „Světlo“, kterou si pro ně 

spolu s p. učitelkami připravili. Vydařil se i den plný 

soutěží v rámci MDD, který proběhl ve spolupráci se studenty 

z Domova mládeže. Předškoláci si tentokrát užili dva školní 



výlety, z toho jeden vlakem do Ražic k rybníku Řežabinec, kde 

shlédli odchyt a kroužkování ptáků a další autobusem na ranč 

Ixion, kde se seznámili s chovem koní a mohli se na nich i 

svézt. Děti ze třídy Koťátek jely do Muzea zemědělství do 

Netěchovic, kde pro ně byl připravený zážitkový program a naše 

nejmladší Kuřátka se jela podívat do Pohádkové kovárny 

v Selibově. Na přání rodičů proběhlo preventivní vyšetření 

zraku a každoroční fotografování dětí před Vánocemi a na konci 

školního roku. 

Předškoláci se zúčastnili ještě dalších akcí –  plaveckého 

výcviku tentokrát na hotelu Amerika pod vedením p. uč. 

Michaely Kržové, která má kurz plavčíka. Dále pak návštěvy 

Prácheňského muzea, vzdělávacího programu Človíček a cvičení 

v klubu Harmony. Zapojili se také do výtvarných soutěží 

mateřských škol. 

Na MŠ probíhaly v roce 2018/2019 kroužky pod vedením p. 

učitelek a to Logoškolka s Míšou a s Alenkou ve spolupráci 

s klinickou logopedkou Mgr. Malčíkovou, kroužek Angličtina 

hrou s p. uč. Alenkou a p.uč. Jaruška vedla nově přírodovědný 

kroužek. 

Naše MŠ po celý rok spolupracuje s rodiči, s pediatry, 

s PPP Písek, s klinickou logopedkou, ZŠ, Centrem kultury, 

hotelem Amerika, ZUŠ, Prácheňským muzeem, Wellness Harmony 

klubem, Městskou knihovnou Písek, s Domem Světla pro seniory a 

Alzheimer centrem.  

Na odchod do základní školy se během celého školního roku 

připravovalo celkem 27 předškoláků, z toho bylo uděleno 9 

odkladů povinné školní docházky. V květnu proběhl zápis do MŠ, 

dle doporučených spádových oblastí. Celkem bylo k 1.9. 2019 

zapsáno 23 nových dětí k předškolnímu vzdělávání. Pro rodiče 

nově přijatých dětí byla v červnu uspořádána informační 

schůzka. 

Na konci loňských letních prázdnin jsme opět objevili 

prasklinky ve zdi ve třídě Kuřátek. Došlo k jejich opravě a o 

letošních velkých prázdninách (2019) byla zahájena oprava 

havarijního stavu dělících příček ve třídě Kuřátek, která 

potrvá až do konce září a provádí jí firma DV STAV České 

Budějovice. Po dobu pokračování stavebních prací během září 

2019 nám MŠ Sluníčko propůjčila prostory jedné třídy. Kromě 

této rekonstrukce se ještě opravovala opěrná zeď za 

hospodářskou budovou firmou Kočí s.r.o. Ta byla dokončena 

v posledním týdnu prázdnin. Z důvodů těchto stavebních prací 

jsme v naší MŠ neměli letní prázdninový provoz.  

Z hlediska materiálního byly vybaveny šatny Veverek a 

Koťátek novými šatními bloky, koupily se další dvě učitelské 

židle, sušáky na mokré oblečení do každé třídy, boxy na 

nočníky do třídy Kuřátek, námětové dětské koberce, nové osušky 

, konferenční stolek před kancelář ved. učitelky, skartovačka, 



dětský konferenční stolek do Kuřátek, venkovní plastový 

domeček pro malé děti, hrací roh do Koťátek, dále pak cvičební 

pomůcky – pompony, žížaly, velká molitanová stavebnice, dráha 

na pokusy, tři nové kočárky (do každé třídy jeden) a odborná 

literatura pro učitelky. Do kuchyně byla koupena nová lednice, 

servírovací nerez stolek, umělohmotné hrnečky, gastro nádobí a 

pro pana školníka nové nářadí. Na zahradu jsme si nechali 

vyrobit dřevěný zahradní domek, který slouží z jedné poloviny 

jako úschovna zahradního náčiní a z druhé jako úschovna hraček 

na zahradu. 

 

 

Šestá část – prevence sociálně patologických 

jevů a podpora dětí se svp 

 
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 PhDr. Anežky Janátové) a preventivní akce se 

zaměřením na pedagogy (semináře asociace waldorfských škol a 

NIDV, pravidelné týdenní konference - setkání všech pedagogů 

ve čtvrtek 15:30 – 18:00, rozhovor o dítěti nebo třídě,  

společná práce s PhDr.A.Janátovou (zhruba jednou za dva 

měsíce), týdenní hospitace mentora školy Leo Kleina 

z Holandska a Godiho Kellera z Norska. 

 

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: 

PhDr.A.Janátová – psycholog 

L.Klein – holandský mentor školy 

G. Keller- norský mentor školy 

SPC Č.Budějovice 

SPC Strakonice 

PPP Písek  

Arkáda Písek – preventivní výchovný program 

 

Došlo také ke spolupráci se zájmovými organizacemi (DDM – 

nabídka zájmových činností pro naše žáky). 

  



Ve škole působila výchovná poradkyně H. Bartůńková, 
metodik prevence 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 

 metodik prevence: 

- sledování oblasti zneužívání návykových látek 

- spolupráce s neziskovými organizacemi zabývajícími touto  

  problematikou 

- sledování situace ve škole (žáci z nepodnětných  rodin) 

- rozhovory o třídách na konferencích kolegia pedagogů 

koordinátor EVVO: 
- koordinace činností ve třídách souvisejících s problematikou   

EVVO 

- sledování třídění odpadu 

- organizace přednášek, dílen pro veřejnost (práce 

s přírodními materiály) 

 

Ve školním roce 2018/2019 pokračovalo ve své činnosti 

Školní poradenské pracoviště, které bylo zřízeno již v roce 

2016/2017. ŠPP pracovalo v tomto složení: výchovná poradkyně 

Helena Bartůňková, speciální pedagožky Hana Pátková a Helena 

Bartůňková a metodik prevence Jiří Čáp. V případě potřeby se 

na poradenské činnosti podílel také konzultační tým, jež 

tvořili členové pedagogického kruhu. Členové ŠPP měli 

stanoveny konzultační hodiny pro rodiče, žáky, učitele a pro 

pracovníky školských zařízení.  

Školní poradenské pracoviště spolupracovalo s pedagogy, 

žáky i rodiči. Provádělo primární prevenci školní neúspěšnosti 

a sociálně nežádoucích jevů. Usilovalo o průběžnou a 

dlouhodobou péči o žáky se SVP a včasnou intervenci při 

aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních 

kolektivů. Dále sledovalo účinnost preventivních programů 

aplikovaných školou a poskytovalo kariérové poradenství. 

 ŠPP  vypracovalo a aktualizovalo tyto dokumenty školy: 

Strategii podpory v oblasti školní úspěšnosti, Strategii 

podpory žáků s odlišným mateřským jazykem, Předmět speciálně 

pedagogické péče a Školní strategii prevence šikanování. 

Ve školním roce 2018/2019 byla poskytnuta podpůrná opatření 25 

žákům se SVP. Pedagogická intervence byla poskytována 19 žákům 

se SVP. Předmětu SPP se účastnilo osm žáků se SVP. Při 

preventivních programech pro ohrožené třídy škola 

spolupracovala s neziskovými organizacemi Arpida a Do světa. 

 

 



Sedmá část – DVPP 
 

     Také v tomto školním roce 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 a BOZP. 

     V prostorách ZŠ Svobodné třetím rokem probíhal Základní 

seminář waldorfské pedagogiky spoluorganizovaný Akademií 

Tabor.  Mezi seminaristy bylo 6 vyučujících naší školy. Jedna 

vyučující navštěvovala Základní seminář waldorfské pedagogiky 

organizovaný  AWŠ v Praze. 

  

 

 

Dlouhodobé akce 
 

Waldorfská pedagogika  

 

❖ Základní seminář waldorfské pedagogiky – J. Wdowyczyn,  
I. Hrdličková, K. Vitujová, J. Míková , I. Bibzová, D. 

Hovorková, Z. Jelenová 

(tříleté studium) 

Akademie Tabor Praha, Asociace waldorfských škol 

Ostatní pedagogičtí pracovníci podle zájmu  

 

❖ Studium podpůrné pedagogiky – H. Dvořáková, D. Trojáčková 
Akademie waldorfské pedagogiky ve spolupráci se Sdružením 

pro antroposofickou medicínu a ZŠ aSŠ waldorfskou Praha 

4, Opatov 

 

❖ Základní seminář waldorfské pedagogiky v předškolním věku 
– M.Hájková, V. Šimánková,  L. Šímová  (tříleté studium) 

Asociace waldorfských mateřských škol Praha 

 

❖ Prohlubující seminář waldorfské pedagogiky prvního 
sedmiletí – B. Makaloušová,  V. Šimková,  

Asociace waldorfských mateřských škol Praha 

 

 

Jednorázové akce 

 
Zde se předpokládá účast dle zájmu jednotlivých zaměstnanců, 

příp. dle potřeb zaměstnavatele. 

 

Waldorfská pedagogika  

 

o Asociace waldorfských škol  ČR  



19. interní setkání  v Příbrami na téma Waldorfská škola 

jako dílna lidskosti 

 

o Waldorf International Summer School (WISS) 

Rudolf Steiner University College, Institute for Rudolf 

Steiner Pedagogy, 

 

o Asociace waldorfských mateřských škol  ČR 

28. Letní akademie Semily 

 

o Asociace waldorfských škol  ČR 

29. Letní kurz waldorfské pedagogiky v Semilech  

 

o Art of leading waldorf school 

 

o Další akce pořádané Asociací waldorfských škol ČR, 

Akademií waldorfské pedagogiky, Akademií sociálního umění 

Tabor, příp. pod hlavičkou jednotlivých škol 

 

o Letní kurz  lékařů a učitelů IPMT K pramenům zdraví 

v Českém Krumlově na téma Moudrost stáří – naplnění a 

nový počátek  

 

Ostatní akce  

• Semináře prohlubující znalosti legislativy (zněny ve 

školské legislativě) – vedení školy 

• Další semináře dle výběru a zájmu jednotlivých 

zaměstnanců (logopedický kurz) 

 

 

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  

tříd. Pravidelně se střídaly ve vystoupeních sudé a liché 

třídy. Setkání organizovala paní učitelka Jitka Čápová. 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. 

 

Žáci naší školy připravili mnoho krásných vystoupení,  

kterými dělali radost divákům např. na oslavě Dne matek, Na 

Tříkrálové slavnosti a při měsíčních setkáních celé školy.  

Žáci třídy 4.I navštívili s nastudováním pohádky Perníková 

chaloupka seniorský dům SeneCura. 

 

V rámci W Sdružení rodičů a přátel školy pak dále úspěšně 

pracoval ochotnický soubor Copánek. Odehrál kromě představení 

pro děti naší školy i řadu představení pro píseckou i 

mimopíseckou veřejnost (např. Tři přadleny, Zvířátka a 

loupežníci, Paleček, Duhové pohádky I a II,  Pejsek a 

kočička). 

 

 

Přehled nejvýznamnějších slavností a akcí školy, které se 

uskutečnily ve školním roce 2017/ 2018: 

Základní seminář waldorfské 

pedagogiky 

7.-9. 12, 15.- 17. 3., 26.-

28.  4.,17.-19.5. 

Michaelská slavnost 27.9. 

WOW - day celoročně 

Vítání prvňáčků 7.9. 

Den otevřených dveří 21.11.,  13.2. 

Martinská slavnost 15.11. 

Návštěva předškoláků v ZŠ březen 

Setkání pedagogů a rodičů  20. 11. 

Dílna vázání adventních věnců 1.12. 

Adventní jarmark  1.12. 

Prezentace ročníkových prací žáků 

9. třídy 

březen, květen 

Návštěva Sv. Mikuláše v MŠ 5.12. 

Oslava sv. Lucie 13.12. 

Přednášky a setkání učitelů s  A. 

Janátovou 

5. až 6. 12, 3. 4. 

Povídání o waldorfské pedagogice 14.11, 20.3. 

Tříkrálová slavnost v DFŠ 8.1. 

Masopustní rej z pohádky do 

pohádky 

26.2. 

Reprezentační W ples 22.2. 

Vynášení Smrtky 5.4. 

Návštěva mentora L. Kleina 23.3. – 28.3. 

Návštěva mentora Godi Kellera 5.-7.11. 

Velikonoční jarmark 6.4. 

Výstava  Waldorf 100 ve Sladovně  14.-27.4. 

Pásmo ke dni matek 14.5. 

Přednáška Uwe Buermana o médiích 13.3. 

Středověké slavnosti v Kestřanech 18.5. 

Duhové divadlo 29.5.- 1.6.. 



Jánská slavnost 24.6. 

Pasování předškoláků 18.6. 

Konzultační týden 20. – 24.5. 

Volební mítink žákovského 

parlamentu 

13.6. 

Ozdravné pobyty tříd, praktika květen , červen 

  

Anežka Janátová nazvala své přednášky Význam dětství,  

Rodič - průvodce dítěte. 

Uwe Buerman nazval svou přednášku Jak média využívat a 

nenechat se zneužívat. 

 

O dění ve škole byli rodiče žáků informováni v Listech, 

které  vycházely jednou za dva měsíce a také v elektronicky 

rozesílaném Zpravodaji.  V redakční radě spolupracovali rodiče 

Jaroslav Smola,  Lukáš Zagata a  pan učitel Tomáš Mandík. 

 

Na konci měsíce září se naše škola již tradičně zapojila 

do dobročinné akce prodeje domácích produktů na podporu nově 

vznikajících waldorfských škol ve světě pod názvem WOW DAY.  

 

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 20. 11. 2018  

Setkání společenství rodičů a učitelů, které společně 

organizovala ZŠ Svobodná a MŠ Písek a W – sdružení rodičů na 

téma Výzvy výchovy a vzdělávání v našem věku – Je v naší škole 

potřeba spolupráce externích odborníků z poradenských 

pracovišť? 

 

V prostorách školy a Mateřské školy Sluníčko se v průběhu 

školního roku uskutečnily 4 slavnostní antroposofické 

přednášky ( Michaelaká, Vánoční, Velikoční a Jánská) Těchto 

přednášek se účastnili jak členové písecké pobočky 

Antroposofické společnosti ČR, tak učitelé, rodiče a 

veřejnost.  

V rámci spolupráce se SOU Písek proběhla návštěva žáků 4. 

třídy na akci stavění domu z ytongu.  

 

Žáci 7. a 8. třídy se zúčastnili v rámci projektu „Planeta 

Země 3000“ promítání cestopisných filmů a besed o Mianmaru.  

 

 

Devátá část – ČŠI 
Inspekční činnost na místě v tomto školním roce ve škole 

neproběhla. 



Škola se zúčastnila výběrových zjišťování prostřednictvím 

portálu INEZ: 

Mediální výchova 

 

 

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 2018 lze dohledat v účetní závěrce ZŠ za 

rok 2018 a výkazu P1-04 k 31. 12. 2018. 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 2018 činil příspěvek zřizovatele na provoz Kč 

254.166,-- na 1 měsíc. S těmito prostředky se ZŠ snaží 

hospodařit vyrovnaně. 

 

     V roce 2018 proběhly tyto akce: 

- „Oprava havarijního stavu stěn v objektu 16.Mš, J. Malého 

2190“, 

- „Přístavba učeben technik a řemeslných praktik k budově 1. 

stupně ZŠ Svobodná, Písek a vybavení odborných učeben na ZŠ 

Svobodná, Písek (IROP)“ 

- „Přípojka elektrického vedení pro MŚ Sluníčko“, 

- „Zabezpečení mateřských škol“ 

- „Snížení energetické náročnosti objektu 1. stupně ZŠ 

Svobodná, Písek (OPŽP)“, 

- „Snížení energetické náročnosti objektu 2. stupně ZŠ 

Svobodná, Písek (OPŽP)“, 

- „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Sluníčko“ 

- „Stavební úpravy pro zvýšení kapacity na MŠ Sluníčko – PD“ 

- „Výměna otopných ploch v učebnách budovy 1. stupně ZŠ 

Svobodná. 

Na tyto akce obdržela ZŠ dotaci. 



 
III. Závěr 

      

Na konci roku 2018 uzavřela ZŠ své hospodaření s kladným 

hospodářským výsledkem, který udržuje i pro první pololetí 

NÁZEV:

OBDOBÍ:

plán 

(rozpočet)
skutečnost odchylky

plán 

(rozpočet)
skutečnost odchylky skutečnost

Náklady celkem 6 010,0 5 648,0 362,0 24 136,0 24 137,0 -1,0 137,0

Spotřeba materiálu 1 151,0 1 129,0 22,0 119,0 119,0 0,0 2,0

Spotřeba energie 1 749,0 1 511,0 238,0 0,0 0,0 0,0 61,0

Opravy a údržba 429,0 453,0 -24,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ostatní služby 1 268,0 1 127,0 141,0 119,0 119,0 0,0 2,0

Mzdové náklady 104,0 95,0 9,0 17 466,0 17 466,0 0,0 65,0

Sociální a zdravotní pojištění 31,0 22,0 9,0 5 858,0 5 858,0 0,0 7,0

Odpisy 1 203,0 1 203,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ostatní další náklady (cestovné, daně, poplatky, penále, aj.…) 75,0 108,0 -33,0 574,0 575,0 -1,0 0,0

Vlastní výnosy celkem 6 015,0 5 726,0 289,0 24 136,0 24 137,0 -1,0 163,0

Tržby celkem 994,0 1 042,0 -48,0 0,0 163,0

Ostatní další výnosy 5 021,0 4 684,0 337,0 24 136,0 24 137,0 -1,0

Hospodářský výsledek po zdanění 5,0 78,0 -73,0 0,0 0,0 0,0 26,0

Závazné ukazatele Stav k 1.1. Schváleno Upraveno Použito Zůstatek

Vlastní výnosy (tržby celkem + ostatní další výnosy) 970,0

Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši 5,0

Neinvestiční příspěvek na provoz 3 050,0 2 287,0 763,0

Účelové příspěvky neinvestiční 0,0 846,0 729,0 117,0

Snížení energetické náročnosti 16.MŚ, J. Malého 2190 8,0 8,0 8,0 0,0

Oprava havarijního stavu stěn v objektu 16.Mš, J. Malého 2190 80,0 0,0 80,0 0,0

Odpisy 1 200,0 0,0 1 200,0 0,0 1 200,0 0,0

             - nehmotného majetku

             - hmotného majetku movitého

             - hmotného majetku nemovitého 1 200,0 1 200,0 1 200,0 0,0

Příspěvek na investice 0,0 0,0 25 868,0 0,0 25 161,0 707,0

Přípojka elektrického vedení pro MŚ Sluníčko 111,0 0,0 111,0 0,0

Zabezpečení mateřských škol 140,0 140,0 0,0

Snížení energetické náročnosti objektu 1. stupně ZŠ Svobodná, Písek (OPŽP) 672,0 0,0 177,0 495,0

Snížení energetické náročnosti objektu 2.stupně ZŠ Svobodná, Písek (OPŽP) 9 149,0 0,0 9 143,0 6,0

Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Sluníčko 0,0 0,0 0,0

Stavební úpravy pro zvýšení kapacity na MŠ Sluníčko - PD 303,0 0,0 303,0 0,0

Výměna otopných ploch v učebnách budovy 1. stupně ZŠ Svobodná 314,0 0,0 9,0 305,0

Použití fondů: 761,0 28 871,0 0,0 28 802,0 830,0

    - investiční 126,0 28 789,0 0,0 28 471,0 444,0

    - rezervní 518,0 82,0 0,0 331,0 269,0

    - odměn 117,0 0,0 0,0 0,0 117,0

ODVODY do rozpočtu zřizovatele

- nevyčerpané prostředky z poskytnutých příspěvků

Dotace s účelovým znakem: 472,0 472,0 0,0

UZ 33063 Podpora vzdělávání - ZŠ Svobodná a MŠ Písek 472,0 472,0 0,0

Průměrný evidovaný počet zam. 0,0 xxx xxx 53,4 xxx xxx 0,1

Průměrný měsíční plat v Kč 0,0 xxx xxx 26 890,2 xxx xxx 534,8

Zpracoval/a: Lenka Smitková

V Písku dne 15.2.2019, tel.: 382 214 815

Schválil: Mgr. Miloslav Machač

V Písku dne 15.2.2019, tel.: 382 214 815

117,0

Přístavba učeben technik a řemeslných praktik k budově 1.stupně ZŠ Svobodná, 

Písek a vybavení odborných učeben na ZŠ Svobodná, Písek (IROP)
758,0 641,0

v tis. Kč

Další údaje navazující na rozpočet a schválené závazné limity

HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - školy

PROVOZ + DOTACE MÚ SR + GRANTY
DOPLŇKOVÁ 

ČINNOST

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

206,0

k 31.12.2018

Přístavba učeben technik a řemeslných praktik k budově 1. stupně ZŠ Svobodná, 

Písek a vybavení odborných učeben na ZŠ Svobodná, Písek (IROP) 15 796,0 15 590,0



roku 2019. ZŠ předpokládá, že za toto období bude hospodařit 

se svěřenými prostředky vyrovnaně. 

Jedenáctá část – rozvojové a mezinárodní 

programy 
 

Ve školním roce 2018/2019 pokračovala a byla ukončena 

realizace projektu „Podpora vzdělávání – ZŠ Svobodná a MŠ 

Písek“ z dotačního programu OP VVV „Podpora škol formou 

projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I“ 

V rámci tohoto projektu  ve škole nadále působil školní 

asistent, v mateřských školách působily chůvy a pokračovalo 

sdílení zkušeností pedagogů, setkávání rodičů, čtenářský klub 

a aktivity k rozvoji čtenářské gramotnosti. 

Úspěšně bylo také zažádáno o čerpání z dotačního programu 

„Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – 

šablony II pro MŠ a ZŠ“. Od 1. 1. 2019 započala realizace 

projektu „Podpora vzdělávání II. - ZŠ Svobodná a MŠ Písek“. 

Díky tomuto projektu opět mohly v obou MŠ působit chůvy, ve 

škole školní asistent a speciální pedagog.  

 

 

Dvanáctá část – předložené projekty financované 

z cizích zdrojů 

 
Ve školním roce 2018-2019 probíhaly realizace stavebních 

akcí podpořených z dotačních výzev Integrovaného regionálního 

operačního  programu a z Operačního programu životní 

prostředí. Jednalo se o  akce:  Přístavba učeben technik a 

řemeslných praktik k budově 1. stupně ZŠ a vybavení odborných 

učeben technického a řemeslného vzdělávání, přírodních věd, IT 

technologií a cizích jazyků“, „Snížení energetické náročnosti 

objektu 1. stupně ZŠ Svobodná Písek“ a „Snížení energetické 

náročnosti objektu Družin  (2.stupně) ZŠ Svobodná Písek“. 

Pokračovaly přípravné práce na akci „Snížení energetické 

náročnosti objektu MŠ Sluníčko“, která bude také dotačně 

podpořena ze SFŽP.  

Z prostředků zřizovatele proběhla ve školním roce 2018-

2019 „Oprava havarijního stavu stěn v objektu 16. MŠ“ a 

„Rekonstrukce opěrné zdi u 16. MŠ“. 

 

 

Třináctá část - Závěr 

 
Tuto výroční zprávu vypracoval Mgr. Miloslav Machač, 

ředitel školy, Lenka Kalašová, vedoucí učitelka 16. MŠ, Marie 

Hájková, vedoucí učitelka MŠ Sluníčko a ekonomka školy Lenka 

Smitková. 

 



Výroční zpráva byla projednána a schválena kolegiem školy 

(pedagogickou radou) dne 3.10. 2019 a vydána pod č.j. 84 pg/ 

2019. 

 

Školskou radou Základní školy Svobodné a Mateřské školy 

Písek byla Výroční zpráva projednána a schválena dne 8. října 

2019. 

 

 

       

Podpis ředitele:                                                        

Podpis  předsedkyně školské rady:     

 

 


