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ve školním roce

2015 / 2016

Č.j. 70 pg/2016

Úvod
Ve školním roce 2015/2016 jsme si připomněli 25. výročí vzniku školy.
V duchu oslav tohoto výročí, které probíhaly pod názvem 25 dobrých let s Vámi, se nesl celý
školní rok.
Oslavy jsme zahájili slavnostním setkáním v den svátku sv. Michaela v kapli sv.
Trojice, kterého se účastnili pozvaní hosté, kteří stáli u zrodu školy. 2.10.pak následně
probíhaly oslavy v předmostí Kamenného mostu a v Divadle pod čarou, jež byly otevřeny
široké písecké veřejnosti, absolventům a příznivcům školy. Oslavy vyvrcholily březnovou
výstavou pod názvem Waldorfská škola – škola pro hlavu, srdce a ruce, v jejímž rámci se
uskutečnilo několik workshopů.
Zdárný průběh těchto mimořádných akcí stejně jako již tradičních slavností by nebyl
možný bez zásadní podpory a aktivní účasti rodičovské veřejnosti, pedagogických i
nepedagogických pracovníků školy a našich příznivců. Všem patří velký dík a uznání za
jejich nezištnou práci a obětavost.
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 2015/2016 v oblasti školní i mimoškolní.
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Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek letos prožila svůj dvacátý šestý
školní rok a rozloučila se s osmnáctým ročníkem absolventů. Výuka byla uskutečňována
v areálu budovy na Šobrově ulici 2070 vevypůjčených 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 a k výuce dramatiky
a k nácviku divadelního představení 8. třídy.
Základní škola pracovala třetím 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.
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.
Na pozemcích školního areálu, které byly ZŠ Svobodné svěřeny smlouvou o výpůjčce,
došlo v tomto školním roce k zahájení prácí, jejichž cílem bylo zvýšit využívání pozemku pro
školní výuku a provoz ŠD. Na dvou brigádách(16.4. a 20.5.) za hojné účasti rodičů žáků naší
školy a také díky jejich materiální podpoře došlo k realizaci záměrů obsažených ve studii
školní zahrady. Studie vznikla díky týmové spolupráci některých pedagogů a rodičů žáků
s odbornou konzultantkou a byla představena širšímu kruhu učitelů a rodičů. Zatím se
podařilo zrealizovat odstranění nefunkčních části bývalého školního pozemku, byla
zužitkována zeminy z původního kompostu, byly vybudovány čtyři vyvýšené záhony, nové
ohraničení kompostu, ohniště, proutěné oplocení bezúdržbové plochy.Proběhla výsadba
ovocných stromů a keřů a osazení jednoduchých herních prvků pro školní družinu
z dřevěných špalků.
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.

Druhá část – přehled vzdělávacích programů a vzdělávacích
aktivit
V 1. - 6. 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 7. - 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. 71 pg/2013 a č.j.72pg/2013 s platností od 1.9.2013.

2.,5.,7. a 9. třída absolvovaly poznávací pobyty ve Výšticích a 3. a 4. třída na Tvrzi
Holešice. Žáci celé školy se zúčastnili řady tematických exkurzí a výletů např.na Nové Hutě,
do Letů u Písku, do skanzenu ve Vysokém Chlumci, do Zážitkového parku Zeměráj u
Kovářova, do Annína na Šumavě, do Koněpruských jeskyní a Prahy.
Žáci 1. stupně navštívili divadelní přestavení ochotnického souboru Copánek.

Žáci 8.tídy se zúčastnili výjezdu do Anglie do Cantebury v rámci 56. výzvy
Operačního programu Vzdělávání a konkurenceschopnost.
Žáci osmé a deváté třídy vystoupili se svými představeními v rámci 11. 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 Ostravě Porubě.

Děti pracovaly v těchto kroužcích:
Čtenářská gramotnost

V. Tejkalová

Čtenářské dílny

V. Tejkalová

Výtvarný kroužek

V. Rážová

Korálkování

H. Horníková

Řezbářský kroužek

T. Mandík

Culíček mladší – dramatika

J.Čápová

Culíček starší – dramatika J.Čápová
JUM JUM
(1.,2. a 3. až 5. třída)

J.Čápová

Hravá němčina

J. Žáková

Papírové tvoření

K. Kofroňová

Matematika

J. Čáp

Vyprávění biblických příběhů a náboženství - A. Svoboda

Třetí část – přehled pracovníků
Ředitel školy
Zástupce ředitele
Učitelé

- Miloslav Machač
- Tomáš Mandík
-Vítězslava Tejkalová
- Vaculíková Vaishali
- Žáková Jana
- Kosinová Alena
- Libuše Vlasáková
- Míková Jitka
- Šťastná Ilona

- Čáp Jiří
- Hrdličková Iva
- Wdowyczyn Jan
- Kellnerová Eliška
- Šimonková Magdaléna
- Čápová Jitka
- Vitujová Kateřina
- Dvořáková Hana
- Jelenová Zdena
Pedagogičtí asistenti

Školní družina

- Dvořáková Hana
- Pátková Hana
- Horníková Hana
- Kofroňová Kateřina
- Kříženecká Monika
- Kellnerová Eliška
- Tyčiakova Lucie
- Vlasáková Libuše
- 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

- Hájková Marie

Učitelky MŠ

- Caisová Jarmila
- Makaloušová Božena
- Šimková Vlasta
- Maroušková Iva
- Trojáčková Dana
- Šimánková Věra
- Miluše Vlasatá

Pedagogický asistent

- Kortánková Renata
- Šímová Lucie

Hospodářka šk.výdejny
a jídelny
- Růžičková Hana
Školník

- Syrůček Jiří

Uklízečky MŠ

- Šléhoferová Iveta
- Humrová Marie

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
Kuchařka

- Košťálová Anna
- Kotlínová Antonie

Školnice

- Štérová Marcela

Pradlena

- Štérová Marcela

Celkový počet pracovníků celého právního subjektu byl 51
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, 6 učitelů
odborných předmětů, 10 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 34 dětí. Byly uděleno 7
odkladů. 2 děti nastoupí do jiné školy. Do první třídy nakonec nastoupí 25 žáků.

Pátá část – údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání.
Základní škola Svobodná:
Školní rok 2015 / 2016 zahájilo 206 žáků v devíti třídách všech postupných ročníků.
Z toho 107 na prvním stupni a 99 na druhém.
Počty dětí v jednotlivých třídách (k 30.9.2015):
1. tř. - 25
2. tř. - 21
3. tř. - 17
4. tř. - 23
5. tř. - 21
6. tř. - 28
7. tř. - 24
8. tř. - 21
9. tř. – 26
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
15 žáků z jiných základních škol. Z toho 7 žáků dojíždí z lokalit mimo Písek. 6 žáků
přestoupilo na jinou základní školu z toho 3 z důvodu změny bydliště.
Loučili jsme se již se osmnáctým ročníkem žáků deváté třídy, ze které odešli na
střední umělecké školy 2 žáci, 10 žáků na gymnázium, 8 žáků na střední odborné školy,
na konzervatoř 1 žák, 4 žáci na SOU a 1 žák bude vzděláván formou domácího studia.
Chci zde poděkovat výchovné poradkyni paní Libuši Vlasákové a třídnímu učiteli Jiřímu
Čápovi 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 9. třídy
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 třídní učitelky Ivy Hrdličkové a za podpory
paní učitelky dramatické výchovy Jitky Čápové klasickou hru W. Shakespeara Mnoho
povyku pro nic. Toto divadelní představení se stalo součástí jedenáctého ročníku celostátní
žákovské divadelní přehlídky waldorfských škol – Duhové divadlo. Festival obohatilo i
představení žáků 9. třídy Dědečku, já to dokážu! a také dvě představení absolventů naší
školy pod názvem Tak trochu normální život a komediální detektivka Rudá lady .
V letošním jedenáctém ročníku DD byly pořádány další doprovodné akce - několik
představení pouličního divadla. Profesionálním hostem přehlídky bylo Divadlo Studna.
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 ochrany zdraví
při práci. Bylo evidováno celkem 9 úrazů žáků. Z toho bylo 6 bez následné absence ve
škole.

Svobodná MŠ Sluníčko:
(Zpracovala Marie Hájková)
MŠ Sluníčko se již sedmým rokem nachází na adrese Dr. M. Horákové 1720 uprostřed
rozlehlé, nově zrekonstruované zahrady. Ve školním roce 2015-2016 bylo zapsáno 104 dětí,
kapacita byla využita na maximum. MŠ je rozdělena do čtyř tříd, ve třech třídách se
pracovalo s 28 dětmi, poslední třídu navštěvovalo z prostorových důvodů pouze 20 dětí.
Provoz celé mateřské školy zajišťovalo 12 zaměstnanců. Z toho 8 učitelek, 2
asistentky pedagoga (v první třídě asistentka individuálně pracovala se třemi dětmi s lehčími
poruchami a zdravotními problémy, ve čtvrté třídě se asistentka věnovala chlapci s vývojovou
dysfázií dle IVP). Úklidu se věnovali 2 uklízečky a stravování 1 kuchařka, strava je dovážena
z nedaleké školní jídelny při ZŠ E. Beneše.
Provoz mateřské školy je stanoven a podrobně popsán ve školním a provozním řádu
zařízení. Provozní doba mateřské školy je od 6.30 do 16.30 hodin. Vzdělávání a výchova
našich dětí se uskutečňovali na základě principů waldorfské pedagogiky dle Školního
vzdělávacího programu, který vycházel z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní
vzdělávání.
Do denních činností byla i nadále začleněna výuka eurytmie (propojení slova, pohybu,
gesta i rytmu) typická pro waldorfské vzdělávání. Výuka probíhala jednou týdně, kdy děti
odcházely do eurytmického sálku „za pohádkou“, pod vedením, dnes již zkušené absolventky
šestiletého eurytmického studia.
Pedagogický personál mateřské školy se i nadále věnoval dalšímu vzdělávání, čtyři
paní učitelky pokračovaly v započatém státním vzdělávání, dvě studiem bakalářského studia
Učitelství pro MŠ v Českých Budějovicích na Jihočeské univerzitě. Dvě paní učitelky
studiem Střední pedagogické školy v Obratani. Další dvě paní učitelky navštěvovaly studium
waldorfského semináře učitelů pro mateřské školy a další z našich řad se účastnily
mezinárodního semináře pro lékaře a učitele IPMT v Českém Krumlově.
Mateřskou školu po celý školní rok naplňovala série tradičních svátků a slavností,
spojených s aktuálním ročním obdobím. Celý koloběh roku uzavřela závěrečná Jánská
zahradní slavnost, doprovázená nádherným letním počasím. Našli jsme zde loučení

předškoláků nejen s mateřskou školou a jejich paní učitelkou, ale i dramatizaci pohádky O
zlaté rybě ztvárněnou samotnými rodiči předškolních dětí. Nechybělo občerstvení, pizza
z naší zahradní pece i hudba věnovaná našim dětem. Rodiče si mohli odpočinout za zurčení
vody u našeho zahradního jezírka při pozorování jeseterů.
Po materiální stránce byla obnovena tůňka a vybavena novým vodotryskem u vchodu
do mateřské školy v naší okrasné spirále. Dále byla dovybavena kuchyňka čtvrté třídy
přídavnými policemi a novými spotřebiči. Z dalších investičních akcí bylo přestěhování
kanceláře mateřské školy z nevyhovujících podmínek prvního patra do přízemí, pro usnadnění
přístupu. Kancelář byla vybavena novým nábytkem i IT technikou.
Další významnou akcí byla příprava a pořízení projektové dokumentace k rekonstrukci
zpevněné plochy (dvora), který slouží jako příjezdová komunikace při zásobování mateřské
školy. O hlavních prázdninách proběhla výmalba prvního patra mateřské školy a též
provozních prostor. Akce byla rozdělena do dvou částí, kdy přízemí je v plánu vymalovat
během dalšího školního roku.
Zahrada naší mateřské školy je již z větší části hotova z minulých let. Během tohoto
školního roku probíhaly především údržbové práce, sekání trávy, údržba jezírka a mokřadu,
střih keřů a pletí záhonů. I nadále nám s těmito zahradními pracemi pomáhali rodiče při jarní
a podzimní brigádě, kdy dvě sobotní dopoledne rodiče přišli na pomoc i se svými dětmi.
Maminky se chopily hrabání listí, pletí a osazování záhonů. Tatínkové se zapojili do odvožení
listí, prořezávání keřů a následné tahání větví. Po práci se všichni sešli u stolu s polévkou a
domácí buchtou připravenými našimi paní učitelkami. Společná práce rodičů a dětí byla
velice přínosná nejen pro mateřskou školu, ale i děti samotné, kdy příklad rodičů a učitelů je
nedílnou součástí výchovy a vzdělávání dětí.
Během školního roku naše mateřská škola obdržela sponzorský dar od písecké firmy
20.000,- Kč, za který pořídila Polikarpovu dřevěnou stavebnici (100 dílů) v této hodnotě.
Stavebnice byla pečlivě vybrána a splňuje předpoklady polytechnického vzdělávání pro MŠ.
I v tomto školním roce pokračovala spolupráce s naší ZŠ Svobodnou, uskutečnily se
další přednášky o waldorfské pedagogice, vzdělávací semináře i antroposofické slavnostní
přednášky. Učitelé z MŠ a ZŠ se potkávali nejen na slavnostech, ale vždy jednou měsíčně i
na společných konferencích. Vyvrcholením spolupráce byla realizace výstavy k 25. výročí
založení waldorfské svobodné školy v Písku, která se konala ve Sladovně. Návštěvníci si zde
mohli prohlédnout i sekci mateřské školy a seznámit se s životem v MŠ. Předškoláci si za
učitelského doprovodu prohlédli naší základní školu, kde se setkali z mnoha svými sourozenci
či kamarády, kteří si pro ně připravili krátké vystoupení.
Na odchod do základní školy se během celého školního roku připravovalo celkem 43
předškoláků, z toho bylo uděleno 6 odkladů povinné školní docházky. V dubnu proběhl zápis
do mateřské školy, bylo zapsáno 25 dětí, k dodatečnému zápisu přišlo 8 dětí. Bylo vyhověno
všem Žádostem o přijetí k předškolnímu, která splňovala požadovaná kritéria dle zákona,
pouze ve 3 případech byly žádosti zamítnuty – nesplňovala kritéria. Kapacita MŠ Sluníčko
byla naplněna do počtu 93 dětí pro následující školní rok. V závěru školního roku došlo
k odchodu jedné paní učitelky, od nového školního roku byla přijata nová paní učitelka.

16. MŠ:
(Zpracovala J. Pajerová)
Na naší mateřské škole vládl během hlavních prázdnin čilý stavební ruch.
Rekonstrukce pokračovala další etapou a školní rok 2015/2016 jsme zahajovali v krásně
renovované MŠ. Změnu pozitivně hodnotili děti i rodiče. Díky úsilí dodavatelských firem a

zaměstnanců MŠ se většinu prací podařilo zvládnout tak, aby děti mohly nastoupit 1. září do
nově upravených prostor. Rekonstrukce MŠ však pokračovala dále za provozu do konce
kalendářního roku. V tomto období byly provedeny nové obklady vydávacích kuchyněk,
úpravy v šatnách zaměstnanců, ředitelně, logopedii. Na hlavním schodišti, spojovací chodbě a
v hale pavilonu třídy Kuřátek byla položena nová dlažba a vymalováno. Celkovou
rekonstrukcí prošla hlavní kuchyně, přilehlé prostory, včetně prádelny a sušáren. Zároveň se
v říjnu a listopadu prováděly terénní úpravy na školní zahradě. Byly vybudovány nové
chodníky kolem hospodářské budovy a pavilonu třídy Kuřátek, osazeny čistící zóny a osety
nově upravené plochy. Během vánočních prázdnin přišlo na řadu vybavení tříd novým
nábytkem. Byly také ukončeny práce související s úsporou elektrické energie a plynu. Na jaře
2016 byla upravena zeleň na školní zahradě. Další etapa rekonstrukce probíhala v době
letních prázdnin v červenci a v srpnu 2016. Položením nové zámkové dlažby byly obnoveny
chodníky kolem hlavní budovy a cesta. Rekonstrukcí prošla terasa a rampa před kuchyní.
Výměny se dočkala také lampa osvětlení a brána k hospodářské budově. Boční schodiště a
obklady terasy budou realizovány později.
Ve školním roce 2015/2016 bylo v 16.MŠ zapsáno 79 dětí. Vzdělávání probíhalo ve 3
třídách, z toho dvě třídy byly smíšené a do 3. třídy byli zařazení předškoláci. Provozní doba
MŠ byla od 6:30 do 16:15 hod. Provoz zajišťovalo 6 učitelek a 3 provozní zaměstnanci,
jejichž úvazky byly přizpůsobeny potřebám MŠ. Všichni pedagogičtí pracovníci mají
požadovanou kvalifikaci a nadále se vzdělávají formou kurzů, seminářů a samostudia. Jedna
paní učitelka absolvovala kurz pro zdravotníky, jedna logopedický kurz v Českých
Budějovicích.
V průběhu školního roku došlo k personálním změnám – k 31.12.2015 odešla do
důchodu jedna paní učitelka a na její místo nastoupila paní učitelka po mateřské dovolené.
K 30.6.2016 odešla do důchodu jedna provozní pracovnice, na její místo nastoupila 15.8.2016
nová pracovní síla. Ve školní kuchyni proběhly 2 kontroly Krajské hygienické stanice.
Nebyly shledány žádné nedostatky a paní kuchařka byla pochválena za vhodnou skladbu
jídelníčku.
Během školního roku jsme se snažili vytvořit hezké a klidné prostředí pro děti a
naplnit motto naší MŠ „Všichni jsem tu pro děti“. Vzdělávání dětí probíhalo podle ŠVP „Od
podzimu do léta“. Kromě naplňování ŠVP byly dětem nabídnuty ještě další aktivity.
Pohádkové příběhy zahrála zájezdní divadla. V rámci koncertů v MŠ děti poznávaly hudební
nástroje. V adventním čase nás navštívil Mikuláš a čert, následovala vánoční besídka
s nadílkou. Na jaře měly děti možnost seznámit s výcvikem dravých ptáků a životem koníka
Samíka, na kterém se mohly i povozit. Tradičně proběhl v naší MŠ karneval. Děti navštívily
„Zvířátkov“ Na Bakalářích a dopravní hřiště. Den dětí jsme strávili ve společnosti
pohádkových postav, které si připravily různé úkoly. Školní výlety se uskutečnily do ZOO
Hluboká a do Záchranné stanice živočichů Makov. Předškoláci absolvovali ještě další akce –
návštěva solné jeskyně 10x, plavecký výcvik 10x a cvičení v Harmony. Zajímavý pohled na
život ptáků nabídl cyklus „Ptačí svět“ v Prácheňském muzeu.
Na MŠ pracovaly kroužky, které vedly paní učitelky – Logoškolka s Míšou,
S flétničkou do MŠ, Cvičíme a tancujeme a Angličtina hrou.
Na dobré úrovni byla spolupráce s rodinami dětí. Rodiče (a výjimkou nebyli ani
prarodiče či sourozenci) se zúčastnili podzimních a jarních výtvarných dílniček, vánočního
chystání, besídky pro maminky a již tradičně největší účast byla na zahradní slavnosti při
loučení se školáky. Na přání rodičů proběhlo preventivní vyšetření zraku a fotografování dětí.
MŠ dále spolupracuje s pediatry, PPP Písek, ZUŠ, ZŠ, Prácheňským muzeem,
Sladovnou, Plaveckou školou, Centrem kultury a solnou jeskyní. Žáci ZŠ Svobodná pro naše
předškoláky zahráli anglickou pohádku.

Z hlediska materiálního vybavení byl zakoupen nový nábytek do tříd, 3 zahradní sety,
tiskárna, nová lednička do kuchyně, myčka nádobí, servírovací stolky a nerezové hrnce.
Zrenovovány byly zahradní lavičky.

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 pro rodiče PhDr. Anežky
Janátové, Godi Kellera ve Sladovně a Leo Kleina ve škole 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 a několikadenní hospitace Godi Kellera
z Norska.
Godi Keller v listopadu vedl seminář pro rodiče na téma výchovy dětí, otázka autority
a rolí učitelů a rodičů.
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
Godi Keller – norský mentor
L.Klein – holandský mentor školy
SPC Č.Budějovice
SPC Strakonice
PPP Písek – pan P.Václavík, paní D. Mečířová Tobi
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
Dvě učitelky základní školy úspěšně zahájily Vzdělávání léčebné eurytmie.
V MŠ Sluníčko 2 paní učitelky pokračovaly v dálkovém bakalářském studiu
předškolní pedagogiky v Českých Budějovicích a dvě v dálkovém studiu předškolní
pedagogiky na Soukromé střední škole pedagogiky a sociálních služeb v Obratani.
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.

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.
 Studium léčebné eurytmie – Jitka Čápová, Magdalena Šimonková
Asociace waldorfských škol ČR
 Základní seminář waldorfské pedagogiky v předškolním věku – M.Vlasatá,
D.Trojáčková, M.Hájková,V. Šimánková,
(tříleté studium)
Asociace waldorfských mateřských škol Praha
 Prohlubující seminář waldorfské pedagogiky prvního sedmiletí – J.Caisová
B.Makaloušová, I.Maroušková
Asociace waldorfských mateřských škol Praha
Kvalifikační studium

 Studium programu Učitelství pro mateřské školy – M. Hájková, D.
Trojáčková
(tříleté studium)
Fakulta pedagogická České Budějovice
 Studium programu Učitelství pro mateřské školy – B. Makaloušová, V.
Šimková
(dvouleté studium)
Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb
v Obratani.

Jednorázové akce
Zde se předpokládá účast dle zájmu jednotlivých zaměstnanců, příp. dle potřeb
zaměstnavatele.
Waldorfská pedagogika
o Asociace waldorfských škol ČR
16.interní setkání – dílna waldorfských učitelů
o Waldorf International Summer School (WISS)
Rudolf Steiner University College, Institute for Rudolf Steiner Pedagogy, Oslo,
Norway - červenec 2016
o Asociace waldorfských mateřských škol ČR
25. 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 (logopedický kurz, Letní
kurz lékařů a učitelů IPMT v Českém Krumlově)
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 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.
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 i mimopíseckou 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
2015/ 2016:
Slavnostní večer k oslavám 25. výročí
29.9.
Zábavné odpoledne k 25. výročí
2.10.
Michaelská slavnost
1.10.
Martinská slavnost
11.11.
Adventní jarmark
28.11.
Přednášky A. Janátové
7.10., 2.12.,
Přednáška G. Kellera
19.11.
Tříkrálová slavnost
7.1.
Masopustní rej
2.2.
Vynášení Smrtky
12.3.
Velikonoční jarmark
12.3.
Pásmo ke dni matek
10.5.
Letnice
15.5.
Rytířské slavnosti v Kestřanech
28.5.
Duhové divadlo
3.6.- 4.6.
Jánská slavnost
24.6.
Povídání o waldorfské pedagogice
21.10.,18.11.
Den otevřených dveří
29.9.,19.11.
Konzultační týden
25. – 29.5.
Poznávací pobyty tříd
květen,červen
25.11.

Tvůrčí dílna Vázání adventních věnců

29.9. – 3.10.

práce s holandským mentorem školy Leo Kleinem

14.4.

Přednáška Martina Semeráda
Včely na školní zahradě

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 žáků informováni v Listech, které začaly vycházet
v novém pojetí ke konci školního roku. V redakční radě spolupracovali rodiče Jaroslav Smola,
Lukáš Zagata a pan zástupce Tomáš Mandík.
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 osmé třídy se zapojili do dobrovolnické akce Tříkrálová sbírka organizované
Oblastní charitou Písek.
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 zúčastnili soutěže
dračích lodí během městských slavností a poprvé se jim podařilo zvítězit.
9.6. proběhla vernisáž výstavy 9. třídy v galerii školy.
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.
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

Inspekční činnost na místě v tomto školním roce ve škole neproběhla.
Škola se zúčastnila výběrových zjišťování prostřednictvím portálu INEZ na téma:
Tělesná výchova
ZV
Vzdělávání v
globálních a
rozvojových
tématech v ZŠ
Vzdělávání v
oblasti bezpečnosti
Vzdělávání v
oblasti bezpečnosti

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 2015 lze dohledat v účetní závěrce ZŠ za rok 2015 a
výkazu P1-04 k 31. 12. 2015. 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 2015 činil příspěvek zřizovatele na provoz na Kč 250.000,-- na 1 měsíc. S
těmito prostředky se ZŠ snaží hospodařit vyrovnaně.

V roce 2015 byla dokončena akce „Energetické úspory na budově 16. MŠ Písek“ a
proběhla rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace na ZŠ. Na všechny tyto akce obdržela ZŠ
dotaci.

Přehled hospodaření za rok 2015

HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - školy
NÁZEV:
v tis. Kč

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

OBDOBÍ:

k 31.12.2015

PROVOZ + DOTACE MÚ
plán
(rozpočet)
5 106,0

5 060,0

46,0

plán
(rozpočet)
17 493,0

Spotřeba energie
Opravy a údržba
Ostatní služby
Mzdové náklady
Sociální a zdravotní pojištění
Odpisy
Ostatní další náklady (cestovné, daně, poplatky, penále, aj.…)
Vlastní výnosy celkem

1 060,0
1 700,0
298,0
530,0
72,0
24,0
800,0
622,0
5 106,0

982,0
1 678,0
260,0
576,0
74,0
25,0
868,0
597,0
5 060,0

78,0
22,0
38,0
-46,0
-2,0
-1,0
-68,0
25,0
46,0

Tržby celkem
Ostatní další výnosy
Hospodářský výsledek po zdanění

1 006,0
4 100,0
0,0

1 019,0
4 041,0
0,0

-13,0
59,0
0,0

Náklady celkem
Spotřeba materiálu

skutečnost

DOPLŇKOVÁ
ČINNOST

SR + GRANTY

odchylky

skutečnost

odchylky

skutečnost

17 493,0

0,0

83,0

161,0
0,0
0,0
201,0
12 306,0
4 106,0
0,0
719,0
17 493,0

161,0
0,0
0,0
201,0
12 306,0
4 106,0
0,0
719,0
17 493,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2,0
23,0
0,0
0,0
43,0
13,0
0,0
2,0
86,0

17 493,0
0,0

17 493,0
0,0

0,0
0,0
0,0

86,0
0,0
3,0

Další údaje navazující na rozpočet a schválené závazné limity
Závazné ukazatele
Vlastní výnosy (tržby celkem + ostatní další výnosy)
Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši
Neinvestiční příspěvek na provoz
Účelový příspěvek neinvestiční
Odpisy

Stav k 1.1.

Schváleno

Upraveno

Použito

Zůstatek

960,0
10,0
2 999,0
0,0
776,0

793,0

793,0

0,0
0,0
0,0

- nehmotného majetku
- hmotného majetku movitého
- hmotného majetku nemovitého
Příspěvek na investice

12 867,0

793,0
0,0

793,0
11 422,0

0,0
1 445,0

Energetické úspory na budově 16.mš Písek - předfinancování dotace FS

10 643,0

0,0

9 233,0

1 410,0

2 017,0

0,0

2 017,0

0,0

99,0

35,0

Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace
Pavilon I. Stupně - rekonstrukce obvodového pláště, PD, energetický audit
PD - Výměna oken a zateplení vč. Sanačních prací, Šobrova 2070

Použití fondů:
- investiční
- rezervní
- odměn
Průměrný evidovaný počet zam.
Průměrný měsíční plat v Kč

2 999,0

134,0
73,0

652,0
129,0
406,0
117,0
0,0
0,0

12 349,0
12 289,0
60,0
0,0
xxx
xxx

xxx
xxx

12 349,0
12 289,0
60,0
0,0
46,0
21 846,0

73,0

0,0

12 431,0
12 378,0
53,0
0,0

570,0
40,0
413,0
117,0

xxx
xxx

xxx
xxx

III. Závěr
Na konci roku 2015 uzavřela ZŠ své hospodaření s kladným hospodářským
výsledkem, který udržuje i pro první pololetí roku 2016. ZŠ předpokládá, že za toto období
bude hospodařit se svěřenými prostředky vyrovnaně.

0,2
743,0

Jedenáctá část – rozvojové a mezinárodní programy
Ve školním roce 2015/2016 byly v naší škole úspěšně realizovány projekty v rámci
výzvy č.56 a č.57.
Výzva č. 56 s názvem „Zvyšování kvality v ZŠ Svobodná Písek“ v rámci Operačního
programu vzdělávání pro konkurenceschopnost byla zaměřena na tyto aktivity: čtenářské
dílny pro žáky školy včetně nákupu knih, zahraniční jazykový kurz pro učitele, stínování
(náslechy a hospitace) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a
technických předmětů v zahraničí a zahraniční jazykově vzdělávací kurz pobyt pro žáky.
Výzva č. 57 s názvem „Rozvoj technických dovedností žáků ZŠ Svobodná Písek“
v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost umožnila získat vybavení
do školní dílny v ceně 204 000,- Kč pro rozvoj technických dovedností žáků. Odborná
učebna řezbářství tak mohla být vybavena novými hoblicemi a stroji na opracovávání dřeva.

Dvanáctá část – předložené projekty financované z cizích zdrojů
Ve spolupráci se zřizovatelem a OŠK MÚ Písek škola ukončila v závěru roku 2015
realizaci akce „Energetické úspory na 16. MŠ“, která byla dotována ze SFŽP a v jejímž
rámci byla budova MŠ zateplena a došlo k výměně oken. Od září do prosince probíhal
zkušební provoz. Akci realizovala firma PROTOM Strakonice.
Následně z prostředků zřizovatele probíhaly akce „Energetické úspory na 16. MŠ“
doprovodné akce – 1. etapa a „Energetické úspory na 16. MŠ“ doprovodné akce – 2.
etapa. V průběhu těchto akcí byly vybudovány nové povrchy pochozích a pojízdných ploch
v areálu. Byla zrekonstruována rampa u pavilonu kuchyně a terasa u pavilonu SO02. Byly
opraveny obě brány do areálu a proběhly také úpravy v interiéru MŠ. Akce realizovaly firmy
Stareko CZ a DV STAV.
Byla ukončena akce „Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace na ZŠ Svobodná“,
která započala již ve školním roce 2014/2015. Došlo k zrekonstruování toalet u pavilonu I.st.
a do všech učeben byla přivedeny rozvody teplé vody. Došlo též k výměně dešťových svodů
v pavilonech I. i II. st. Akci realizovala firma ŠAFINVEST.
Z příspěvků na investice byly provedeny přípravné práce na Rekonstrukci obvodového
pláště pavilonu I.st. (PD, energetický audit, PD –Výměna oken a zateplení, včetně sanačních
prací).

Třináctá část - Závěr

Tuto výroční zprávu vypracoval Miloslav Machač, ředitel školy, Jaromíra Pajerová,
vedoucí učitelka 16. MŠ, Marie Hájková, vedoucí učitelka MŠ Sluníčko a ekonom školy
Lenka Smitková.
Výroční zpráva byla projednána a schválena kolegiem školy (pedagogickou radou)
dne 29.9. 2016 a vydána pod č. j. 70 pg/2016.
Školskou radou Základní školy Svobodné a Mateřské školy Písek byla Výroční zpráva
projednána a schválena dne 11. října 2016.

Podpis ředitele:

Podpis předsedy
školské rady:

