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Úvod 
  Ve školním roce 2019/2020 mohla základní škola začít užívat  v plném rozsahu nové 
přistavěné a zrekonstruované prostory v pavilonu  I. a II. stupně ZŠ Svobodné.  K  výuce byly 
k dispozici nové odborné učebny cizích jazyků, informatiky, fyziky, biologie, chemie, dále 
dílny řezbářství,  keramiky, šití, kovářství a kmenová inkluzivní učebna včetně nového 
mobiliáře, strojního a audiovizuálního vybavení a pomůcek. 
 V závěru I. pololetí od 27.1. do 30.1. proběhla v celé škole návštěva ČŠI. Předmětem 
inspekční činnosti byly podmínky, průběh a hodnocení výsledků vzdělávání. 
 Druhé pololetí školního roku bylo významně poznamenáno nepříznivou 
epidemiologickou situací v ČR v souvislosti se šířením koronavirového onemocnění Covid- 
19. Po vyhlášení nouzového stavu došlo od 16.3. 2020 k přerušení provozu ZŠ, ŠD a obou 
MŠ. Nastalo několikaměsíční  období distanční výuky. V této souvislosti chci velmi ocenit 
práci všech kolegů, kteří v těchto nestandartních podmínkách komunikovali se žáky a jejich 
rodiči a snažili se ze všech sil kompenzovat nemožnost osobního kontaktu rozesíláním 
učebních materiálů, úkolů a didaktických odkazů a poskytováním zpětné vazby 
prostřednictvím emailů. 

Provoz MŠ Sluníčko a 16. MŠ byl obnoven v plném rozsahu od 18.5. Žáci 9. tříd se 
mohli k nepovinné prezenční výuce vrátit od 11.5. Výuka žáků prvního stupně byla obnovena 
25.5. a žáků 2. stupně 8.6. Při organizaci výuky vycházela škola z doporučení obsažených 
v manuálu MŠMT a postupovala podle nařízení v mimořádných opatřeních MZ. Z těchto 
důvodů se nemohly uskutečnit tradiční akce školy především Velikonoční jarmark, Rytířské 
slavnosti v Kestřanech, Duhové divadlo a mnohé další. Naopak se však podařilo ještě 
v období před nouzovým stavem založit novou tradici setkání rodičů, učitelů, absolventů a 
sympatizantů naší školy na tanečním parketu. V únoru 2020 se uskutečnil první ročník 
Tančírny, který navázal na úspěšný ples v roce 2019 k 25. výročí vzniku školy. 

Stavební práce se v tomto školním roce přesunuly po dokončení dostavby základní školy 
do MŠ Sluníčko, kde došlo k realizaci akce ,,Snížení energetické náročnosti  MŠ Sluníčko, Dr, M. 
Horákové 1720, Písek".  Akce byla předfinancována Městem Písek a bude  na ni čerpána dotace 
ze SFŽP. Během realizace byl celý bývalý pavilon jeslí zateplen včetně střechy, došlo k výměně 
oken, dveří a byly naistalovány lokální stropní vzduchotechnické jednotky. Ve vnitřních 
prostorách došlo k opravě výmaleb a podlahových krytin.  Během srpna byly v prostorách 2.NP 
tohoto pavilonu zřízeny kmenové učebny pro výuku obou tříd druhého ročníku. V přízemí 
pavilonu v  prostorách bývalého Klubíku byl nově zřízen eurytmický sálek.  

V měsíci září pokračovala a byla úspěšně dokončena stavební akce „Oprava havarijního 
stavu stěn v objektu 16.MŠ, J. Malého 2190“, při které byly odstraněny původní a vyzděny 
nové vnitřní stěny na zpevněných základech. Došlo také k obnově původního obložení stěn            
a položení  nových podlahových krytin. 
  Velké  poděkování patří třídním vyučujícím  a  všem rodičům druhých tříd, kteří  
v závěru měsíce srpna intenzivně pomáhali s přípravou a zařizováním tříd před zahájením 
výuky v areálu na ulici Dr. M. Horákové, kde  měla ZŠ Svobodná své dřívější mnohaleté 
působiště.  
 Přestože jsme se v průběhu školního roku museli vypořádat s celou řadou omezení, 
byli jsme velmi rádi, že v závěru školního roku se škola opět zaplnila žáky a život v ZŠ 
Svobodné se začal přibližovat zažitému rytmu. 
 
 
 



První část – základní údaje o škole a její charakteristika 
 
Název:                 Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Šobrova 2070 
Sídlo:        Šobrova 2070, 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,   
                             Bc. Martina Lustová, Jaromíra Pajerová, Mgr. Jiří Čáp,    
                             Kateřina Čápová, Radek Mazenauer, Jaroslav Smola 
         
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 třicátý školní rok  
a rozloučila se s dvacátým druhým ročníkem absolventů.  Od 1.1. 2020 došlo ke změně 
názvu školy, kdy byla ulice Dr. M. Horákové 1720  nahrazena adresou skutečného sídla 
školy Šobrova 2070.  

Výuka byla uskutečňována již třináctým rokem v areálu budovy na Šobrově ulici 
2070. Poprvé došlo ke sloučení výuky I. i II. stupně ve společném pavilonu, což bylo 
umožněno přístavbou prostor v pavilonu 1. st. Výuka všech předmětů byla zajištěna 
v prostorách ZŠ Svobodné v areálu Šobrova 2070 včetně výuky informatiky. Sedmým rokem 
užívala ZŠ Svobodná prostory v areálu na Šobrově ulici 2070 na základě výpůjční smlouvy 
ve zřizovatelem Městem Písek. Součástí výpůjčky byly také kanceláře ředitelství a malá 
tělocvična. Školní družina pracovala ve 4 odděleních v pavilonu 1. stupně. V průběhu 
školního roku došlo k navýšení kapacity školní družiny z počtu účastníků 90 na 125. 
K pobytu venku měla k dispozici školní pozemek  (sad, travnaté plochy, les) a školní hřiště.   

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  výuka pěstitelství žáků 6., 7., 
8. a 9. 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 Aleny Kosinové obdělali a oseli třídní 
políčko.  

V závěru školního roku během týdne řemesel žáků 9. ročníku byla využívána 
venkovní učebna kovářství pro práci s kovem pod vedením pana kováře.  

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


 
 

Druhá část – přehled vzdělávacích programů a vzdělávacích aktivit  
 

V 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8. a 9. 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 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. 

.  
 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. 

 
 6. třída absolvovala začátkem října ozdravný pobyt na Kvildě. Pro žáky 7. třídy 

proběhl  lyžařský kurz v Železné Rudě. 
 
Žáci celé školy se zúčastnili řady tematických exkurzí a výletů např. do Lanového 

parku v Hluboké nad Vltavou, 5.a 6. tř. do Koněpruských jeskyní a na horu Říp, 9. tř. do 
Lycea v Českých Budějovicích na akci Vzdělání a řemeslo, 8. a 9. tř. do Techmánie v Plzni. 
1.a 2. tř. se vydaly k rybníku Řežabinec, 2.tř. uskutečnila výlet do Štěkně, 4. třída navštívila 
záchrannou stanici v Makově a expozici Městské elektrárny v Písku. 5. třída se vydala do 
psího útulku ve Strakonicích. 7. tř.  byla  na exkurzi v Muzeu husitství v Táboře a navštívila 
hrad Rábí. 

 
 
Průběžně převážně v prvním pololetí navštěvovali žáci naší školy akce ve Sladovně a 

Prácheňském muzeu, besedy  a výstavy v Městské knihovně Písek. Žáci z různých tříd 
reprezentovali školu na soutěži pro žáky základních škol „ Mistr Jan Hus následníkům“.  
 

Kurzů bruslení v rozsahu pěti lekcí se zúčastnily obě 1. třídy, 2. třída v rozsahu tří 
lekcí a  5.třída v rozsahu dvou lekcí.  Zbývající třídy navštívili po jedné lekci bruslení.  
 

Plavecký výcvik z důvodu trvání nouzového stavu neproběhl. 
 
Na podzim proběhly také návštěvy od 4. ročníku včetně v lezeckém centru Lezetop. 

 
V závěru měsíce června proběhla vernisáž výstavy 9. třídy v galerii školy, ve které 

deváťáci zmapovali a zdokumentovali svoji devítiletou pouť ZŠ Svobodnou. 
 
Žáci školy měli možnost účastnit se ve školním roce 2019/2020 těchto kroužků:  
 
Šití na stroji Lucie Malá 

 
Klokánek 
 

Kateřina Sedláková 

Keramika a modelování 
 

Iva Hrdličková 



Řezba a práce se dřevem Tomáš Mandík 
 

Barevné malování křídami Hana Horníková 
 

Filcování, šití, pletení 
 

Irena Švarcová 

Sezónní tvoření 
 

Jitka Míková, 
Michaela Bečková 

Deskové hry Petr Václavík 
 

Angličtina Petr Václavík 
 

Culíček 
 

Jitka Čápová 

Matematika 
příprava k přijímacím zkouškám 
 

Tomáš Mandík 

ČJ  
příprava k přijímacím zkouškám 

Zdeňka Jelenová 

 

 
Třetí část – přehled pracovníků  
 
Ředitel školy    Miloslav Machač 
Zástupce ředitele  Jiří Čáp 
Učitelé    Hovorková Dagmar 
    Sedláková Kateřina 
    Vlasáková Libuše 

Kosinová Alena 
    Míková Jitka 
    Šťastná Ilona 

Vitujová Kateřina 
Tejkalová Vítězslava 
Jelenová Zdena 
Wdowyczyn Jan 
Hrdličková Iva 
Mandík Tomáš 
Šimonková Magdaléna 
Čápová Jitka 
Dvořáková Hana 
Žižková Hana 
ten Hagen Libor 
Hrodková Markéta 
Václavík Petr 
Pátková Hana 
Bartůňková Helena 
 
 



Pedagogičtí asistenti             Dvořáková Hana 
               Šmídová - Hejníková Dita 
                                              Kortánková Renata 
                                              Králiková Jiřina 
                                              Žižková Hana 
                                              Bečková Michaela 
     Bartůňková Helena 
     Malá Lucie 
     Ocmanová Šárka 
     Štemberková Alena 
  
Školní asistentka                   Monika Kříženecká 
 
 
Školní družina    Horníková Hana 
                                    Švarcová Irena 
                                    Bibzová Ivana  
                                    Kříženecká Monika  

 
 

Hospodářka     Rabasová Iveta 
 
Ekonomka    Smitková Lenka 
 

Školník    Šmída Martin 
  
Uklízečky    Jedličková Marie 
                                              Eliášková Karolína 

 
 

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        Rothová Jitka 
          Zemanová Eva 
          Ťupová Pavla  
 
Chůva         Jůzková Lea  
 
 



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 

   
Chůva    Fuková Alena 
 
Uklízečky MŠ   Štérová Marcela 
                                   Růžičková Marie  
 
Hl. kuchařka    Košťálová Anna 
                                   Novotná Jana (od 1.1. 2020) 
Kuchařka    Růžičková Marie 
 
Školník   Smitka František 
 

Pradlena   Štérová Marcela 

 
 
Celkový počet pracovníků (fyzické osoby) celého právního subjektu byl 68. 
 
Profesní skladba zaměstnanců byla následující: 

- pedagogičtí zaměstnanci    55 
(z toho MŠ 20)  

 - nepedagogičtí zaměstnanci    13 
     (z toho MŠ 8) 

 
Pedagogický sbor základní školy a obou mateřských škol (přepočtení zaměstnanci dle funkcí)  
tvořilo 11 třídních učitelů ZŠ, 12 učitelů ZŠ, 10 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  45 dětí. Bylo uděleno 11 odkladů.. Do dvou prvních  
tříd nakonec nastoupí 34 žáků. 

 
 

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

Školní rok 2019 / 2020 zahájilo 236 žáků v jedenácti třídách všech postupných 
ročníků. Z toho 144 na prvním stupni a 92 na druhém. 
 
Počty dětí v jednotlivých ročnících (k 30.9.2019): 
1. D -  18 
I.  K -  16 
2. tř. - 25 
3. tř. - 27 
4. tř. - 26 
5. I.  - 16 

5. K. - 16 
6. tř. - 26 
7. tř. - 22 
8. tř. - 22 
9. tř. - 22

 
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 8 nových žáků z jiných základních škol. 1 žákyně přestoupila na jinou 
základní školu a jedna změnila bydliště. 

 
Loučili jsme se již s dvacátým druhým ročníkem žáků deváté třídy, ze které odešli na 

střední zdravotnickou školu 1 žákyně, 1 žák na gymnázium, 5 žáků na waldorfské lyceum, 1 
žák na střední průmyslovou školu, 2 žáci na střední uměleckoprůmyslovou školu, 2 žáci na 
SOŠ lesnickou, 3 žáci na obchodní akademii, 4 žáci na SOU, 1 žák na veterinární školu, 1 žák 
na střední odbornou školu pro administrativu EU a jedna žákyně nepokračovala ve vzdělání. 
Chci tímto poděkovat paní učitelce třídní Ivě Hrdličkové za individuální pomoc žákům i 
rodičům při výběru studijních oborů a profesní orientace. 
 

 
Ve školním roce proběhla všechna předepsaná školení bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci. Bylo evidováno  celkem 7 úrazů žáků. Z toho byly 4 bez  následné absence ve 
škole. 

 
 
 
 
 
 



 MŠ Sluníčko:  
(Zpracovala Vlasta Šimková) 
 

Od září roku 2019 chodilo do MŠ Sluníčko 98 dětí. Ve třech třídách byla umožněna 
zřizovatelem hygienická výjimka. Tato oddělení pracovala v režimu smíšených tříd v počtu 
26 dětí ve třídě. Čtvrté oddělení má maximální kapacitu 20 dětí. Dvouleté děti byly 
umístěny v druhé třídě s chůvou. Její zajištění bylo čerpáno z projektu Podpora vzdělávání 
II. (šablony).  

Celkem ve školním roce 2019/2020 navštěvovaly mateřskou školu tři děti se 
specifickými vzdělávacími potřebami za podpory asistentů pedagoga. Na vzdělávání a 
výchově se podílelo 8 učitelek, 3 asistentky a 1 chůva. O chod mateřské školy se také staraly 
1 školník, 1 kuchařka, 2 uklízečky a 1 hospodářka stravování. 

Mateřská škola Sluníčko pracuje v souladu RVP PV a ŠVP a je držitelkou 
mezinárodního statutu waldorfských mateřských škol. Veškerý personál byl plně 
kvalifikován. Dvě učitelky studovaly waldorfský seminář pro předškolní pedagogiku. 
Asistentka zahájila studium kurzu logopedická prevence. 

Při absenci učitelek jsme využívaly kvalifikovaného suplenta: Ludmilu Rakušanovou. 
Jihočeské setkání mateřských škol se neuskutečnilo z důvodu velké nemocnosti a 

následné hygienické situace. Jako host k nám zavítala PhDr. Anežka Janátová. 
Pravidelnou mentorskou činnost, kterou zajišťuje Emílie Vítková, se nepodařilo 

naplnit z důvodu nemocnosti. V rámci společných porad (kolegií) se podařilo propojit 
v pravidelném týdenním rytmu pedagogické pracovníky MŠ a ZŠ. 

Velký úspěch u rodičů a přátel školy měla W Tančírna v DPČ, jako nový projekt 
vzájemných mimoškolních setkávání, která se uskutečnila díky organizaci W sdružení Písek 
z.s. a s pomocí MŠ Sluníčko a ZŠ Svobodná. 

Z důvodu Covid – 19 a mimořádných hygienických opatření musela být MŠ od 16. 
března do 15. května uzavřena. Během této doby se pedagogové věnovali činnostem 
v domácím prostředí – šití skřítků, výroba voskových svíček, šití panenek a roušek aj. Byly 
nově vymalovány třídy a šatny a došlo k vydezinfikování hraček. Pracovalo se na doplnění 
ŠVP, TVP a na úpravách zahrady. 

Zápis do mateřské školy proběhl bez přítomnosti rodičů a dětí formou podání 
přihlášek do schránky. K zápisu přišlo 41 dětí a bylo přijato 27 dětí. Do konce školního roku 
byl provoz omezen, veškeré slavnosti a akce školy byly zrušeny. 

V závěru roku jsme se rozloučily s kolegyněmi Ludmilou Rakušanovou a Jarmilou 
Caisovou. 

Od dubma do července probíhalo zateplení a výměna oken v prostorách bývalých 
jeslí. Dočasně zde byly umístěny dvě třídy ZŠ Svobodné. 

 

16. MŠ : 
(Zpracovala L.Kalašová) 

Školní rok 2019/2020 začal v pondělí 2. září,  do tříd nastoupilo 75 dětí a 1 dítě 
v rámci individuálního vzdělávání.  Vzdělávání probíhalo ve třech třídách. Na nástup do 
základní školy se během roku připravovalo 28 dětí, z toho 9 dětí mělo odklad z důvodu 
nedostatečné zralosti či jazykové bariéry. Jelikož se do třídy předškoláků nevešly všechny 
předškolní děti, byly do prostřední třídy „ Koťátek“  umístěny ještě dvě děti předškolního 
věku, kterým se paní učitelky  zvýšeně věnovaly v oblasti přípravy pro  vstup do ZŠ.  



Pro třídu „Kuřátek“ kvůli rekonstrukci třídy, začal školní rok v náhradních prostorách v 
MŠ Sluníčko. Nástup byl tedy pro nejmladší děti poněkud náročnější, ale díky paní 
učitelkám a chůvě vše úspěšně zvládly a 28. září se vrátily do zrekonstruovaných prostor 
v naší MŠ. 

Provozní doba byla po celý školní rok od 6,30 do 16,30 hod. Provoz celé mateřské 
školy zajišťovalo 11 zaměstnanců, z toho 6 učitelek, 1 asistentka pedagoga, 1 chůva a 3 
provozní zaměstnanci. Na dva a půl dne k nám docházel pan školník. Od Nového roku k nám 
nastoupila nová paní kuchařka, stávající paní kuchařka odešla k 31.12. 2019 do penze. 
Všichni pedagogičtí pracovníci mají požadovanou kvalifikaci a nadále se průběžně 
vzdělávají formou seminářů a samostudia.  

 Vzdělávání dětí probíhalo dle ŠVP, který byl na začátku školního roku aktualizován a 
obměněn. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí jiných národností 
probíhalo v souladu s IVP a PLPP, které vytvořily paní učitelky na třídách. Na začátku září 
proběhla schůzka s rodiči předškoláků, kde byli seznámeni s povinnou předškolní docházkou 
platnou od 1.9. 2017 a o vedení potřebných dokumentů (omluvných listů, žádostí o 
uvolnění..). Během 27. – 29. ledna do naší mateřské školy zavítala Česká školní inspekce, 
která neshledala žádné závažné nedostatky. 

I v tomto školním roce proběhly některé osvědčené akce – podzimní dílničky s rodiči, 
Mikulášská  besídka, vánoční chystání a nadělování, Vánoční besídka pro rodiče a karneval. 
Předškoláci během 1. pololetí navštívili Muzeum, Sladovnu, For Body klub a začali chodit i 
na plavecký kurz do hotelu Amerika, který vedla naše paní učitelka, která má plavecký kurz. 
Každý měsíc až do března k nám do školky zavítalo některé ze zájezdových divadel. Ostatní 
plánované akce byly z důvodu koronavirové pandemie od března až do konce školního roku 
zrušeny. Kvůli výskytu nového infekčního virového onemocnění byl zřizovatelem  přerušen 
od 16. března až do 17. května provoz všech mateřských škol ve městě. Po znovu otevření 
školek musela být dodržovaná přísná hygienická pravidla. 

Na MŠ probíhaly  kroužky pod vedením p. učitelek a to Logoškolka s Míšou a 
s Alenou, Angličtina hrou, Přírodovědný kroužek a externí kroužek Brick by brick, který vedla 
paní asistentka. Kroužky probíhaly také pouze do měsíce března. 

Během školního roku jsme spolupracovali s rodiči, s PPP Písek, ZŠ, Centrem kultury, 
hotelem Amerika, Prácheňským muzeem, Sladovnou,  s Domem světla a For body klubem. 

Na odchod do základní školy se během celého roku připravovalo 28 dětí, čtyřem 
dětem byl udělen odklad školní docházky. V květnu proběhl zápis do mateřských škol, celkem 
bylo k 1.9. 2021 zapsáno 26 nových dětí k předškolnímu vzdělávání a dvě děti na 
individuální vzdělávání. Pro rodiče nově přijatých dětí byla v červnu uspořádána informační 
schůzka. 

V průběhu loňských letních prázdnin proběhly v naší školce dvě rekonstrukce a to 
rekonstrukce opěrné zdi za provozní budovou a velká rekonstrukce ve třídě „Kuřátek.“ Kde 
bylo třeba zbourat a znovu vystavět dělící příčky, opravit odpady, položit novou podlahu, 
natáhnout elektřinu, znovu obložit umývárnu a vše vymalovat. Rekonstrukce pokračovala  až 
do konce září, kdy byla úspěšně dokončena. 

Z hlediska materiálního vybavení došlo k pořízení kuchyňské linky včetně vestavěné 
lednice ve třídě Kuřátek, k zakoupení tří slunečníků s podstavcem a malého nafukovacího 
bazénku na školní zahradu. Byl pořízen námětový koberec do třídy Koťat, konstruktivní 
stavebnice a hračky pro děti, zásobníky na papírové utěrky do všech umýváren v MŠ, nové 
úklidové pomůcky pro paní  uklízečky a bylo doplněno nádobí do kuchyně. 



Šestá část – prevence sociálně patologických jevů a podpora dětí se 
speciálními vzdělávacími potřebami 
 

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 15:15 – 18:00, rozhovor o dítěti nebo třídě,  společná práce s PhDr.A.Janátovou 
(zhruba jednou za dva měsíce), hospitace mentora školy 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 
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 M. Šimonková, metodik prevence J. Čáp a 
koordinátorka EVVO Z. Jelenová, 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 2019/2020 pokračovalo ve své činnosti Školní poradenské 

pracoviště, které bylo zřízeno již v roce 2016/2017. ŠPP pracovalo v tomto složení: 
výchovná poradkyně Magdaléna Šimonková, koordinátorka asistentů pedagoga  a speciální 
pedagožka Hana Pátková 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 2019/2020 byla poskytnuta podpůrná opatření 33 žákům se SVP. 
Pedagogická intervence byla poskytována 13 žákům se SVP. Předmětu SPP se účastnilo 15 
žáků se SVP. Při preventivních programech pro ohrožené třídy škola spolupracovala 
s neziskovou organizací Arkáda. 

Během období distanční výuky poskytovala podporu a intervenci dětem se SVP 
v místě bydliště  sociální pedagožka Dita Šmídová. 
 

 
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. 
Jedna vyučující navštěvovala Základní seminář waldorfské pedagogiky organizovaný  AWŠ 
v Praze. 
  
 
 

Dlouhodobé akce 
 

Waldorfská pedagogika  
 Základní seminář waldorfské pedagogiky – I. Bibzová, Z. Jelenová 

           (tříleté studium) 
           AWŠ Praha, Akademie Tabor, Praha 
           Ostatní pedagogičtí pracovníci a pracovnice podle zájmu a vyhlášeného tématu 
 

 

  Prohlubující seminář waldorfské pedagogiky prvního sedmiletí –  
 B.Makaloušová, V.Šimková, V.Šimánková,M. Hájková, D. Trojáčková 

       Asociace waldorfských mateřských škol Praha 



 

  Chirofonetika – V. Tejkalová, J.Čáp, M. Kříženecká 
       Chirofonetická asociace z.s. 

 

 Bothmerova gymnastika – D. Hovorková, J.Čáp 
 
 Psyché logos A. TABOR – Dita Šmídová Hejníková 

 
 Prohlubující semináře eurytmie a léčebné eurytmie – Magdalena Šimonková, Jitka 

Čápová, Vlasta Šimková 
 

 

Jednorázové akce 
 

 Asociace waldorfských mateřských škol ČR 
  29. Letní akademie Semily  
 

 Asociace waldorfských mateřských škol ČR 
30. Letní kurz waldorfské pedagogiky v Semilech 

  

 
 

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 v prvním pololetí 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 asistentka Š. Ocmanová. 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 Tříkrálové slavnosti a při měsíčních setkáních celé školy.   

 
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 veřejnost (např. Tři přadleny, Zvířátka a loupežníci, Paleček, Duhové pohádky I a II,  
Pejsek a kočička a Pošťácká pohádka). 
 
 
Přehled nejvýznamnějších slavností a akcí školy, které se uskutečnily ve školním roce  
2019/ 2020: 
 

WOW- day celoročně 
Vítání prvňáčků 6.9. 
Prohlídka nových prostor konec září 
Výstava a přednáška Včelověk 23.9.2019 
Michaelská slavnost 27.9. (pá) 
Den otevřených dveří 19.11. 
Godi Keller 14.10. až 18.10. 
Přednáška pro veřejnost G.Keller 15.10. 
Martinská slavnost 11.11.  
Martinská slavnost MŠ 11.11. 
Adventní jarmark (vázání věnců) 30.11. 
Svátek sv. Mikuláše 5.12.  
Mikuláš v MŠ  5.12.  
Svátek sv. Lucie 13.12. 
Vánoční slavnost MŠ 17.12. 
Vánoční divadlo (DPČ) 19.12.  
Tříkrálová slavnost (DFŠ) 8.1.  
Tančírna  21.2.  
Masopustní rej 25.2. 
Sobotní škola pro budoucí prvňáčky  
„Dopolední škola pro rodiče“ 

29.2. 

 

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 prostorách Základní školy Svobodné 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.  
 
 
 

Devátá část – ČŠI 
 
V závěru I. pololetí od 27.1. do 30.1. proběhla v celé škole návštěva ČŠI. Předmětem 
inspekční činnosti byly podmínky, průběh a hodnocení výsledků vzdělávání. 
ČSI dospěla k těmto závěrům: 
 
Silné stránky: 
 

 Zásady waldorfské pedagogiky umožňují kvalitní sociální a osobnostní rozvoj 
podporující vůli, empatii a aktivní budování pracovních návyků jednotlivých žáků. 

 Vedení školy organizuje rozmanité aktivity uvnitř organizace pro žáky, pedagogy a 
zákonné zástupce, které podporují dobré vzájemné vztahy a spolupráci všech aktérů a 
umožňují prezentaci vzdělávání a výchovy žáků podle zásad waldorfské pedagogiky a 
osvětu v oblastech waldorfského pedagogického působení. 

 Aktivní přístup mateřské školy ke spolupráci a s rodiči buduje vzájemnou důvěru a 
zkvalitňuje předškolní vzdělávání. 

 Evaluační postupy v mateřské škole včetně sledování pokroku dětí v učení výrazně 
zohledňují individuální možnosti a potřeby dětí a výrazně tak posilují jejich 
sociokulturní adaptaci v třídním kolektivu. 
 

Slabá stránka: 
 

 Vedení školy kontroluje a hodnotí pedagogický proces pouze v částečném rozsahu, zpětná 
vazba zatím neumožňuje efektivní sledování a plánování potřeb v oblasti dalšího 
profesního rozvoje pedagogů a kvality vedení dokumentace školy. 

 
Doporučení pro zlepšení činnosti školy: 
 

 Zkvalitnit kontrolní a hospitační systém včetně celkového vyhodnocování. 
 Využívat didaktické metody podporující spolupráci žáků, vzájemnou komunikaci, 

prezentaci názorů i práci s textem. 
 Při výuce výrazněji využívat nástroje formativního hodnocení (sebehodnocení, 

vzájemné hodnocení, sledování vzdělávacího pokroku a motivace žáků. 
 Diferencovat úkoly pro žáky se speciálními vzdělávacímu potřebami i žáky nadané. 
 Odstranit nedostatky v obsahu ŠVP pro základní vzdělávání spočívající v systematickém 

provázání školních výstupů a učiva. 
 
 
 



 
 

 
 

 

Desátá část – základní údaje o hospodaření 
                                                                   

Rozbor hospodaření 
Základní školy Svobodná a Mateřské školy Písek, 
Šobrova 2070 
 
I. Úvod 
 
     Výroční zpráva Základní školy Svobodná a Mateřské školy Písek, Šobrova 2070 (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 2019 lze dohledat v účetní závěrce ZŠ za rok 2019 a výkazu P1-04 k 31. 12. 2019. 
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 2019 činil příspěvek zřizovatele na provoz Kč 258.333,-- na 1 měsíc. S těmito 
prostředky se ZŠ snaží hospodařit vyrovnaně. 
 
     V roce 2019 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)“ 
- „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“ 
- „Rekonstrukce opěrné zdi u 16.mš“, 
- „Stavební úpravy vnitřních prostor ZŠ Svobodná“, 
- „Rekonstrukce elektroinstalace v objektu ZŠ Svobodná 
- „PD - oprava opěrné zdi u 16.MŠ - II. Etapa“, 
- „Stavební úpravy venkovních teras u objektu ZŠ Svobodná –     PD“ 
- „Rozvody Enesa v pavilonu odborných učeben ZŠ T. Šobra“ 
 
Na tyto akce obdržela ZŠ dotaci. 
 

 



 
 
III. Závěr 
      
Na konci roku 2019 uzavřela ZŠ své hospodaření s kladným hospodářským výsledkem, který 
udržuje i pro první pololetí roku 2020. ZŠ předpokládá, že za toto období bude hospodařit se 
svěřenými prostředky vyrovnaně. 
 

 

NÁZEV:

OBDOBÍ:

plán 

(rozpočet)
skutečnost odchylky

plán 

(rozpočet)
skutečnost odchylky skutečnost

Náklady celkem 10 807,0 10 765,0 42,0 29 429,0 29 429,0 0,0 144,0

Spotřeba materiálu 1 175,0 1 057,0 118,0 57,0 57,0 0,0 2,0

Spotřeba energie 1 707,0 1 677,0 30,0 0,0 0,0 0,0 38,0

Opravy a údržba 2 900,0 2 967,0 -67,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ostatní služby 1 200,0 1 231,0 -31,0 103,0 103,0 0,0 0,0

Mzdové náklady 220,0 227,0 -7,0 21 472,0 21 472,0 0,0 90,0

Sociální a zdravotní pojištění 35,0 49,0 -14,0 7 179,0 7 179,0 0,0 13,0

Odpisy 1 200,0 1 322,0 -122,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ostatní další náklady (cestovné, daně, poplatky, penále, aj.…) 2 370,0 2 235,0 135,0 618,0 618,0 0,0 1,0

Vlastní výnosy celkem 10 925,0 10 868,0 57,0 29 429,0 29 429,0 0,0 163,0

Tržby celkem 1 000,0 999,0 1,0 0,0 163,0

Ostatní další výnosy 9 925,0 9 869,0 56,0 29 429,0 29 429,0 0,0

Hospodářský výsledek po zdanění 9 807,0 103,0 9 704,0 0,0 0,0 0,0 19,0

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 3 100,0 2 287,0 813,0

Účelové příspěvky neinvestiční 0,0 6 335,0 0,0 5 497,0 838,0

Participativní rozpočet 50,0 50,0 0,0

Snížení energetické náročniosti 16. MŠ - PMZ 8,0 7,0 1,0

Oprava havarijního stavu stěn v objektu 16.Mš, J. Malého 2190 2 750,0 2 646,0 104,0

Odpisy 1 200,0 0,0 1 322,0 0,0 1 322,0 0,0

             - nehmotného majetku

             - hmotného majetku movitého

             - hmotného majetku nemovitého 1 200,0 1 322,0 1 322,0 0,0

Příspěvek na investice 0,0 0,0 46 123,0 222,0 46 447,0 -102,0

Rekonstrukce opěrné zdi u 16.mš 989,0 943,0 46,0

Stavební úpravy vnitřních prostor ZŠ Svobodná 272,0 272,0 0,0

Snížení energetické náročnosti objektu 1. stupně ZŠ Svobodná, Písek 24 104,0 23 820,0 284,0

Snížení energetické náročnosti objektu 2.stupně ZŠ Svobodná, Písek 782,0 670,0 112,0

Rekonstrukce elektroinstalace v objektu ZŠ Svobodná 358,0 357,0 1,0

Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Sluníčko 320,0 290,0 30,0

PD - oprava opěrné zdi u 16.MŠ - II. Etapa 45,0 45,0 0,0

Stavební úpravy venkovních teras u objektu  ZŠ Svobodná - PD 40,0 40,0 0,0

Rozvody Enesa v pavilonu odborných učeben ZŠ T.Šobra 182,0 180,0 2,0

Použití fondů: 830,0 48 809,0 0,0 47 819,0 1 820,0

    - investiční 444,0 47 578,0 0,0 47 808,0 214,0

    - rezervní 269,0 1 231,0 0,0 11,0 1 489,0

    - odměn 117,0 0,0 0,0 0,0 117,0

ODVODY do rozpočtu zřizovatele

- nevyčerpané prostředky z poskytnutých příspěvků

Dotace s účelovým znakem: 1 558,0 506,0 1 052,0

UZ 33063 Podpora vzdělávání II - ZŠ Svobodná a MŠ Písek 1 558,0 506,0 1 052,0

Průměrný evidovaný počet zam. 0,0 xxx xxx 55,0 xxx xxx 0,1

Průměrný měsíční plat v Kč 0,0 xxx xxx 31 629,0 xxx xxx 1 001,1

Zpracoval/a: Lenka Smitková

V Písku dne 31.12.2019, tel.: 382 214 815

Schválil: Mgr. Miloslav Machač

V Písku dne 31.12.2019, tel.: 382 214 815

733,0

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

Písek a vybavení odborných učeben na ZŠ Svobodná, Písek (IROP)
3 527,0 2 794,0

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

-577,0

k 31.12. 2019

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

Písek a vybavení odborných učeben na ZŠ Svobodná, Písek 19 253,0 19 830,0



Jedenáctá část - Kontrolní činnost 
 
KHSJC 20.9. 2019 ZŠ, MŠ Sluníčko, 16. MŠ  Pracovně lékařské prohlídky, kontrola  
             dodržování ustanovení zákona 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb.,  
             zákon  262/2006 Sb., zákona č. 373/2011 Sb., vyhl. Č. 79/2013 Sb. a zákona  
             258/2000 Sb.  nebyly zjištěny nedostatky. 

 
KHSJC 12.11. 2019 ZŠ, ŠD, MŠ Sluníčko – výdejna  kontrola plnění povinností dle  
              zákona č. 258/2000 Sb., vyhl. č. 410/2005 Sb., vyhl. č. 343/2009 Sb.,  vyhl. č.  
             6/2003 Sb. hygienické požadavky na prostory, limity chemických, biologických  
             a fyzikálních  ukazatelů pro vnitřní prostředí, kontrola povinností stanovených  
             nařízením EP a rady ES.  Nebyly zjištěny nedostatky. 

 

 
Dvanáctá část - Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 

Během roku šk. roku 2019/2020 byla škola požádána o poskytnutí informací, 
vztahujících se k  různým oblastem života školy. Tyto informace byly bez zbytečného 
odkladu dotazujícím se subjektům a osobám předány. Žádná z žádostí nebyla zamítnuta a 
ani vjednom případě nedošlo ke stížnosti na postup školy. 

 
 
 
Třináctá část – rozvojové a mezinárodní programy 
 

Ve školním roce 2019/2020  pokračovala realizace programu „Podpora škol formou 
projektů zjednodušeného vykazování – šablony II pro MŠ a ZŠ“.  Díky tomuto projektu opět 
mohly v obou MŠ působit chůvy a  ve škole školní asistent.  

Úspěšně bylo také zažádáno o čerpání dotace z Operačního programu Výzkum, Vývoj 
a Vzdělávání na  Projekt „Inkluzivní vzdělávání pro školy zřízené městem Písek“.  

 
 
 

 

Čtrnáctá část – předložené projekty financované z cizích zdrojů 
 

Proběhla realizace akce „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Sluníčko“, která 
bude také dotačně podpořena ze SFŽP.  

Byla připravena projektová dokumentace na akci „Stavební úpravy venkovních teras u 
objektu ZŠ Svobodná –     PD“ 

 
 



Patnáctá část - Závěr 
 

Tuto výroční zprávu vypracoval Mgr. Miloslav Machač, ředitel školy, Lenka Kalašová, 
vedoucí učitelka 16. MŠ,  Vlasta Šimková, vedoucí učitelka MŠ Sluníčko a ekonomka školy 
Lenka Smitková. 

 
Výroční zpráva byla projednána a schválena kolegiem školy (pedagogickou radou) 

dne 1.10. 2020 a vydána pod č.j. 51 pg/ 2020. 
 
Školskou radou Základní školy Svobodné a Mateřské školy Písek byla Výroční zpráva 

projednána a schválena dne 13. října 2020. 
 
 

       
 
 


