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1. základní údaje o škole 
 
Název školy:         Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, 

Šobrova 2070 
 
Sídlo školy:           Šobrova 2070, 397 01 Písek 
 
IČ:                     70943842 
 
Právní forma:         příspěvková organizace  
 
Zřizovatel:              Město Písek, Velké náměstí 114, 397 01 Písek 
 
Ředitel školy:          Mgr. Miloslav Machač 
 
Statutární zástupce  
ředitele školy:      Mgr. Jiří Čáp 
 
Kontakty:     E-mail:                     info@zssvobodna.cz 
 

Webové stránky:       www.zssvobodna.cz 
 
Školní vzdělávací program:  Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek  
                                           „Waldorfská škola“   

     ŠVP pro základní vzdělávání 
 
Školská rada  
   

Za zřizovatele:   Ing. arch. Petra Trambová, Mgr. Jiří Kothánek,  
Ing.Dagmar Hovorková 
 

Za pedagogické pracovníky: Bc. Martina Lustová, Romana Bubeníčková  
          Mgr. Jiří Čáp 
 

Za zákonné zástupce: Kateřina Čápová, Radek Mazenauer, Jaroslav Smola 
 
Součásti školy:      Mateřská škola Sluníčko, Dr. M. Horákové 1720, Písek  
                             (od 1. 1. 2003) 
                            16. Mateřská škola, Jaromíra Malého 2190, Písek 
                             (od 1. 1. 2006) 

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

Ve školním roce 2021/2022 Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek  
prožila svůj třicátý druhý školní rok  a rozloučila se s dvacátým čtvrtým ročníkem 
absolventů. 

 I když první pololetí školního roku bylo poznamenáno uplatňováním proticovidových 
opatřenía jednotlivci z řad pedagogů a žáků, části třídních kolektivů i celé třídy se z důvodu 
karantény nemohli účastnit výuky, život školy nabral svůj tradiční rytmus a mohla 
proběhnout většina obvyklých společných akcí a slavností.  

Od jara 2022 začal dění ve škole ovlivňovat válečný konflikt na území Ukrajiny 
vyvolaný ruskou agresí. Do školy od března přicházely ukrajinské děti a byly postupně 
integrovány do jednotlivých ročníků.  V průběhu letních prázdnin byly v bývalém pavilonu 
jeslí v areálu MŠ Sluníčko připraveny prostory pro provoz adaptačních skupin pro ukrajinské 
děti předškolního věku. 

Se všemi mimořádnými událostmi se škola dokázala čestně vypořádat a zvládla 
zajistit důstojné podmínky pro hladký chod školy a pro vzdělávání a volnočasové aktivity 
dětí a žáků.   
 
 

3. Charakteristika školy 
 

Výuka byla uskutečňována již patnáctým rokem v areálu budovy na Šobrově ulici 
2070. Výuka všech předmětů a většiny ročníků (1. a 3. až 9. roč.) byla zajištěna v prostorách 
ZŠ Svobodné v areálu Šobrova 2070 v rozšířeném zatepleném pavilonu I a II. st. Výuka dvou 
paralelních tříd 2. ročníku byla v tomto školním roce zajištěna v bývalém pavilonu jeslí 
v areálu MŠ Sluníčko na ulici Dr. M. Horákové 1720.  Devátým rokem užívala ZŠ Svobodná 
prostory v areálu na Šobrově ulici 2070 na základě výpůjční smlouvy se zřizovatelem 
Městem Písek. Součástí výpůjčky byly také kanceláře ředitelství a malá tělocvična. V tomto 
školním roce měla škola 12 kmenových učeben. 

 Školní družina pracovala v 5 - ti odděleních. 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 a 
také v prostorách tělocvičny ZŠ T. V případě příznivého počasí využívali žáci školy 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 vysazené jehličnaté a listnaté stromy a 
obdělávali školní pozemek a pečovali o výsadby na záhonech.  

Žáci 3. ročníku pod vedením paní učitelky Dagmar Hovorkové a Kateřiny Sedlákové  
obdělali a oseli třídní políčko.  
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V závěru školního roku během týdne řemesel žáků 9. ročníku byla využívána 
venkovní učebna kovářství pro práci s kovem pod vedením kovářských mistrů.  

Spádovou oblast Základní školy Svobodné tvoří celé město Písek a obce, které mají s 
městem Písek uzavřenu dohodu o společném spádovém obvodu. Spádovou oblastí 16. MŠ a 
MŠ Sluníčko jsou některé ulice z Budějovického předměstí a dále z lokalit Logry, u Lesního 
hřbitova a z části Píseckých hor. Dále obce, které s městem Písek uzavřely dohodu o 
vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské školy. Jsou to obce Drhovle, 
Předotice, Ražice a Vráž. 

Součástmi školy je ZŠ Svobodná s provozem školní družiny, MŠ Sluníčko se školní 
výdejnou a 16. MŠ se školní jídelnou. 

ZŠ Svobodná měla ve školním roce 2021/2022 6 paralelních tříd ve 2., 3. a 7. 
ročníku (celkem 12 kmenových tříd) a k 30.9. 2021 docházelo do školy 242 žáků a žákyň (z 
toho dívek bylo 122). V průběhu školního roku proběhlo 10 přestupů.  Ze školy odešlo 6 žáků. 
Z toho se 2 odstěhovali a 4 přešli na jinou školu. Rozhodnutí o přijetí do naší školy obdrželi 
v průběhu roku 4 žáci.  Dále od března do června  postupně přicházeli a také odcházeli žáci 
z Ukrajiny. V červnu se jejich počet ustálil na devíti. Školní družina byla naplněna do 
maximální kapacity 125 účastníků. Žáci 1. - 4. třídy byli umístěni v 5 odděleních.  

Do obou mateřských škol docházelo k 30.9. 2022  celkem 156 dětí. 
 
 

4. Zaměstnanci školy 
 

4.1 pedagogičtí a provozní pracovníci 
 
Celkový počet pracovních poměrů v celém právním subjektu byl  84. 
(vyjma zaměstnanců na MD a pobírajících rodičovský příspěvek) 
 
Základní škola Svobodná:  43 pedagogických a  10 nepedagogických 
MŠ Sluníčko: 14 pedagogických a 5 nepedagogických 
16. MŠ: 8 pedagogických a 4 nepedagogičtí 
 

 
   4.2  DVPP 

 
     Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo zaměřeno především na studium 
waldorfské pedagogiky a bylo zajišťováno formou víceletých seminářů, víkendových 
seminářů, týdenní letní akademií waldorfské pedagogiky a interním setkáním pedagogů 
waldorfských škol:  
                 tříleté studium Základního semináře waldorfské pedagogiky, 
                 Základní seminář waldorfské předškolní pedagogiky 
                 Prohlubující seminář waldorfské pedagogiky prvního sedmiletí 

32. ročník Letního kurzu waldorfské pedagogiky v Semilech s tématem 

Pedagogika a tělo (pro pedagogy ZŠ) 

                  Letní kurz waldorfské pedagogiky v Semilech (pro pedagogy waldorfských MŠ) 

                  Interní setkání 2021 v Příbrami - Lidská důstojnos 
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                 Metodický seminář v Semilech s Andreasem Höyngem Školní zahrada ve    
                 waldorfské pedagogice 
                 Tvořivá škola činnostního učení 
 
Další vzdělávací akce k těmto tématům: AJ,  POKOS, FKSP, transfery, AVENSIO – mzdový 
účetní program, Fenix, SP a NP. 
 
 

5. Vzdělávání žáků 
 

5.1 Naplňování cílů ŠVP, výsledky vzdělávání 
 

V 1. až 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. Ke 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. 

Usilujeme být školou pro hlavu, srdce a ruce. ŠVP je v souladu s RVP. Hlavním cílem 
našeho ŠVP je vzdělávat děti podle zásad a cílů waldorfské pedagogiky: 

 
 Výuka je založena na zákonitosti vývojových kroků dítěte a mladého člověka, 

proměn a rozvoje jeho vztahu ke světu a jeho schopnosti učit se. Učební plán, 
metody a obsahy výuky jsou přizpůsobeny tomuto vývoji.  

 Učební plán je sestavený podle potřeb a postupně se rozvíjejících  
schopností dítěte.  

 Důležitým cílem výuky a výchovy dítěte je jeho všestranný rozvoj v 
praktických i uměleckých oborech. 

 Při vzdělávání se snažíme vycházet z individuálních schopnosti a nadání žáků. 
 Každému žákovi pomáhat objevit v učebním plánu něco, v čem bude mít šanci 

vyniknout. 
 Výkony žáků nejsou motivovány známkovým hodnocením, ale prožitkovým 

charakterem výuky, který vzbuzuje živý zájem o  probíranou látku. 
 Vysvědčení má formu slovního hodnocení, které charakterizuje všechny 

přednosti i nedostatky dítěte, jeho pokroky i obtíže v  
uplynulém školním roce. 

 Hodnocení je  prostředek k podnícení dalšího rozvoje a seberozvoje   žáka. 
 Obsah vzdělávání, osvojování poznatků, znalost faktů a s nimi spojených 

dílčích dovedností a návyků nejsou chápány jako cíl   
vzdělávání. 

 vycházíme ze zásady, že spolupráce žáků převažuje nad jejich vzájemnou 
soutěživostí. (Pouze v 8. a 9. ročníku se z důvodu požadavku přijímacího 
řízení na střední školy převádí slovní hodnocení na hodnocení známkové. ) 

 zaměřujeme se na formování zodpovědnosti a spolehlivosti, probouzíme 
kreativita a  zájem o věc. 
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Počty žáků v jednotlivých ročnících ( k  31. 8. 2021): 
 

1. tř. -28    6. tř. - 26 
2.I   - 14    7.I    - 16 
2.K  - 16    7. K  - 14 
3. D - 19    8. tř. - 26 
3. K  - 15    9. tř. - 22 
4. tř. - 27 
5. tř. - 27 
 
Všichni žáci prospěli, nikdo neprospěl.  
Chování velmi dobré:  249 
Chování uspokojivé:         1 
Chování neuspokojivé:     0 

 
 

Úspěšnost žáků v přijímacím řízení na střední školy: 
 

-   4 absolventi  míří na gymnázium 

-   4 na waldorfské lyceum 

-   13  na různé  střední  a vyšší odborné školy s maturitou ( zdravotnická, průmyslová a stavební, 
     zemědělská, cestovního ruchu, polytechnická, uměleckoprůmyslová, Schulzentrum, 
     gastronomická, lesnická)  

-   1 na SOU bez maturity (kuchař, číšník) 
 

-    1 žákyně na 6 - leté gymnázium 
 
 

5.2 Zápis do 1. roč.  
 

K zápisu k povinné školní docházce na školní rok 2022/2023 bylo podáno 38 žádostí 
o přijetí. Poprvé bylo podáno 30 žádostí, po odkladu z předchozího roku 8. Pro 3 dětí 
zákonní zástupci podali žádost o odklad. 2 děti přestoupily na jinou školu. Přijato bylo 33 
dětí. Jeden žák byl přijat v rámci dodatečného zápisu ukrajinských dětí. Dodatečný zápis 
absolvovali 1 žáci v průběhu června a 1žák o letních prázdnin. Do  prvního ročníku nastoupílo 
36 žáků. 

 
K mimořádnámu zápisu pro ukrajinské děti v červnu 2022 se dostavili 1 předškolák, 

který byl přijat. 
 

5.3 Školní poradenské pracoviště 
 

            Ve školním roce 2021/2022 pokračovalo ve své činnosti Školní poradenské 
pracoviště. ŠPP pracovalo v tomto složení: koordinátorka inkluze, koordinátorka asistentů 
pedagoga a speciální pedagožka Mgr. Hana Pátková, výchovná poradkyně Mgr. Magdaléna 
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Šimonková, metodik prevence Mgr. Jiří Čáp, sociální pedagožka Dis. Dita Šmídová, speciální 
pedagožka Mgr. Karolína Kubíková a kariérová poradkyně Mgr. Libuše Vlasáková. V případě 
potřeby se na poradenské činnosti podílel také konzultační tým, ten tvořili členové 
pedagogického kruhu. Pravidelné konzultace se členy pracovního týmu ŠPP, pomáhali s 
nastavením pomoci dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a dětem, které byly 
ohroženy školním neúspěchem nebo těžkou sociální situací v rodině.  
          Členové ŠPP měli konzultační hodiny pro rodiče, žáky, učitele i pro pracovníky 
školských zařízení. Aktivně se podíleli na začleňování dětí z Ukrajiny do tříd, doučovali je 
v českém jazyce a pomáhali celým rodinám v jejich tíživé situaci. Prováděli primární 
prevenci školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů. Monitorováním žáků a 
hospitacemi ve třídách usilovali o průběžnou a dlouhodobou péči o žáky a včasnou intervenci 
při zjištěných problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů.  
         Dále členové ŠPP sledovali účinnost preventivních programů aplikovaných školou a 
poskytovali kariérové poradenství. ŠPP  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. 
 

5.4 Žáci se SVP, nadaní, s odlišným mateřským jazykem 
 

           Ve školním roce 2021/2022 byla poskytnuta podpůrná opatření 45 žákům se SVP. 
Předmětu speciálně pedagogické péče se účastnilo 16 žáků se SVP. ŠPP spolupracovalo 
s dětskými psychology,  s  neziskovou organizací Arkáda a Naděje,  s SPC, PPP a několikrát 
oslovilo OSPOD. Ve škole působilo 9 asistentů pedagoga. 1 speciální pedagog , 1 sociální 
pedagog, 1koordinátor inkluze a 2 školní asistenti. 
             V uplynulém roce jsme nadále využívali doučování žáků v rámci OP VVV. Nově pak i 
z Národního plánu podpory (obnovy). 
            Škola se snaží podporovat nadané a talentované žáky a vytvářet podmínky pro rozvoj 
jejich nadání.  
            9 dětí z Ukrajiny mělo doučování českého jazyka pro cizince a po dobu šesti týdnů 
mělo  k dispozici také ukrajinského pedagoga. 
 
 

5.5 Prevence sociálně patologických jevů 
 

V oblasti prevence sociálně patologických jevů vyvíjely a organizovali aktivity pro 
žáky především sociální pedagog, výchovný poradce a metodik prevence formou 
individuálních a skupinových pohovorů a aktivit s celým kolektivem třídy. Třídní vyučující 
zařazovali třídní debatní kruhy. Na druhém stupni probíhaly třídnické hodiny na téma 
kyberntická bezpečnost, zacházení s médii, sexuální výchova. 

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). 
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Uskutečnila se spolupráce s odborníky a institucemi: 
PhDr.A.Janátová – psycholog 
SPC Č.Budějovice 
SPC Strakonice 
PPP Písek  
 
  

Ve škole působila výchovná poradkyně M. Šimonková, metodik prevence J. Čáp, 
kariérová poradkyně Libuše Vlasáková 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 
 
 

6. Vzdělávací aktivity 
 
Vzhledem k tomu, že v tomto školním roce se vyučující snažili s žáky doplnit a prožít 

ve všech předmětech to, co nemohlo proběhnout v době mimořádných opatření a distanční 
výuky, uskutečnila se řada výjedzdů, exkurzí a výletů, které měly vztah k probíraným 
tématům v epochách v jednotlivých ročnících. 

 

6.1 Výběr z akcí  ZŠ 
 

- Plavecký výcvik. 
- Vítání prvňáčků 
- Zkouška odvahy žáků 2.st. v lezeckém centru Lezetop. 
- WOW DAY – akce na podporu nově vznikajících waldorfských škol 
- Michaelská slavnost 
- Martinská slavnost 
- návštěvy jednotlivých tříd ve Sladovně, v Prácheňském muzeu,  v Přírodovědném  

muzeu  v  Týně  nad  Vltavou a  v záchranné stanici v Makově. 
- Návštěva školního statku SZeŠ v Dobešicích 
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- Měsíční setkání tříd v eurytmickém sále nebo na zahradě školy. 
- Lyžařský kurz žáků 7. a 8. ročníku 
- Divadelní praktika 9. třídy 
- Zemědělské praktikum 7. tříd 
- Den stromu na VOŠL a SLŠ B. Schwarzenberga 
- V měsíci květnu se uskutečnili středověké slavnosti v Kestřanech pro žáky 6. třídy. 
- V závěru měsíce června proběhla vernisáž výstavy 9. třídy v galerii školy, ve které 

deváťáci zmapovali a zdokumentovali svoji devítiletou pouť ZŠ Svobodnou. 
- Závod Dračích lodí 
- Příběhy našich sousedů 
- Minifestival čtení 
- Prácheňské přebory 
- Oslava Dne matek 
- Olympijské hry žáků 5. tříd z waldorfských škol v Českých Budějovic, Ratibořských 

Horách u Tábora a z Třebušína u Litoměřic 
- Prezentace ročníkových prací žáků 9. třídy 
- Týden řemesel pro žáky 9. třídy 
- Vernisáž výstavy 9. třídy 
- Rozloučení s absolventy 

 
 

6.2 Volnočasové aktivity 
  

 Žáci školy si mohli vybrat z nabídky rukodělných, tvořivých, uměleckých, pohybových, 
dovednostních a naučných kroužků: ukulele a kytara, včelařství, culíček, malování a kreslení, 
sportovní dívky, keramika, šití na stroji,  tvoření z ovčí vlny, řezbářství, zdravotnický, 
příprava na JPZ z ČJ a M. 
 

6.3  Předškolní vzdělávání v MŠ Sluníčko 
 (Zpracovala Vlasta Šimková) 
 
V roce 2021 chodilo do MŠ Sluníčko 91 dětí. Oddělení pracovala v režimu smíšených 

tříd o počtu 24 a 25 dětí. Třetí třída měla snížený počet dětí z důvodu podpůrných opatření 
na 22 dětí. Čtvrté oddělení má maximální kapacitu 20 dětí. 

Celkem ve školním roce 2021/2022 navštěvovalo mateřskou školu šest děti se 
specifickými vzdělávacími potřebami za podpory asistentů pedagoga.  

Na vzdělávání a výchově se podílelo 9 učitelek, 5 asistentů. O chod mateřské školy se 
také starali 1 školník, 1 kuchařka, 2 uklízečky a 1 hospodářka stravování. Na základní škole, 
která se stará o stravování MŠ Sluníčko proběhla personální výměna vedoucí stravování ŠJ, 
v důsledku toho se podařilo vyjednat některé změny k lepšímu. 

Mateřská škola Sluníčko pracuje v souladu RVP PV a  na jeho základě je vytvořen 
ŠVP Waldorfská mateřská škola. MŠ je držitelkou mezinárodního statutu waldorfských 
mateřských škol. 5 učitelek  a 3 asistenti pokračovali ve studiu waldorfského semináře. 
V červenci proběhla Letní akademie AWMŠ, které se seminaristé účastnili. 
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Na mateřskou dovolenou nastoupila 1 paní učitelka. Na zástup jsme přijali novou 
paní učitelku. Tento rok proběhl bez přerušení výchovy a vzdělávání mimořádnými 
opatřeními.  

V září navštívil MŠ zkušený lektor waldorfské pedagogiky Wolfgang 
Sassmannhausen, který představil novou knihu - Výchova je setkáním. Jeho veřejnou 
přednášku navštívilo mnoho rodičů a učitelů z MŠ i ZŠ. 

V masopustním období se podařilo společně s W-sdružením Písek uspořádat 2. ročník 
WTančírny. 

Pokračovali jsme v rekultivaci zahrady MŠ. Byly vyrobeny další vyvýšené záhony, 
studánky pro ptactvo a drobný hmyz. Na pozemku MŠ jsme vybudovali zázemí pro včely. 

Zápis do mateřské školy proběhl již za přítomnosti rodičů a dětí při osobním setkání 
 a rozhovoru. K zápisu přišlo 59 dětí a bylo přijato 46 dětí. V červnu 2022 proběhl zápis pro 
děti se statutem uprchlíků z Ukrajiny. K zápisu přišly dvě děti. Kapacita MŠ neumožnila 
jejich přijetí. V prostorách bývalých jeslí se započala rekonstrukce pro dvě ukrajinské 
adaptační skupiny. 

Slavnosti proběhly v radostném duchu po znovuotevření mateřských škol. Podařilo se 
navázat na spolupráci s rodiči z předchozích let. Rodiče ve spolupráci s MŠ nacvičili 
divadelní představení O Šípkové Růžence, které bylo dětmi přijato s nadšením. 

 
 

6.4  Předškolní vzdělávání v 16.MŠ 
(Zpracovala L.Kalašová) 

 
Ve školním roce 2021/2022 bylo zapsáno celkem 66 dětí + 2 děti v rámci 

individuálního vzdělávání. Během školního roku byly do třídy Kuřátek přijaty ještě 4 děti. 
Vzdělávání probíhalo ve třech třídách. Jedna třída předškoláků, zde byla k jedné dívce 
přidělena asistentka pedagoga, jedna třída byla věkově smíšená od čtyř do pěti let věku a do 
poslední třídy byly umístěny dvou a tříleté děti. I zde paním učitelkám pomáhala asistentka 
pedagoga. 
          Provozní doba MŠ byla od 6:30 do 16:30 hod.. Provoz celé mateřské školy zajišťovalo 
12 zaměstnanců, z toho 6 učitelek, 2 asistentky pedagoga a 4 provozní zaměstnanci. Pan 
školník k nám docházel každý čtvrtek a  pátek a také vždy, když to bylo potřeba. V srpnu 
v přípravném týdnu k nám nastoupily dvě nové paní učitelky Marie Hájková a Marie 
Chadová,  obě jako zástup za mateřskou dovolenou kolegyň Lucie Janíkové a Kateřiny 
Novákové. Do zaslouženého důchodu odešla paní učitelka Jaromíra Pajerová. Všichni 
pedagogičtí pracovníci mají požadovanou kvalifikaci a nadále se průběžně vzdělávají 
formou seminářů a samostudia. Z provozních zaměstnanců v průběhu roku odešla paní 
kuchařka Jana Novotná a pomocná kuchařka Marie Růžičková. Místo nich nastoupily do 
kuchyně nové posily, paní kuchařka Alena Kouřimská a pomocná kuchařka a uklízečka paní 
Renata Kliková. V mateřské škole proběhla letos kontrola Krajské hygienické stanice a 
nebyly shledány žádné nedostatky. 

Vzdělávání dětí probíhalo dle ŠVP, který byl na začátku školního roku aktualizován a 
obměněn. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami  probíhalo v souladu s IVP 
a PLPP, které vytvořily paní učitelky ve třídách. Děti jiných národností a děti odkladové byly 
pravidelně 1x týdně doučovány v rámci inkluze MÚ. V září proběhla schůzka s rodiči 
předškoláků, kde se rodiče dozvěděli potřebné informace k povinné předškolní docházce. 
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Zachovali jsme osvědčené akce - Mikulášskou besídku, vánoční  nadělování, 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. Vydařil se i den 
plný soutěží v rámci MDD, který proběhl ve spolupráci se studenty z Domova mládeže. 
Předškoláci si tentokrát užili školní výlet vlakem do Vodňan do Rybářského muzea a děti ze 
třídy Koťátek a Kuřátek se jely podívat do Pohádkové kovárny v Selibově, kde si mohly 
vyrobit i malý dáreček. Na přání rodičů proběhlo každoroční fotografování dětí před 
Vánocemi a na konci školního roku. 

 Předškoláci se zúčastnili ještě dalších akcí –  plaveckého výcviku na hotelu Amerika, 
pod vedením p.uč. Michaely Kržové, která má kurz plavčíka. Dále pak návštěvy Prácheňského 
muzea, vzdělávacího programu Človíček, programu „Voda,voděnka“ ve Sladovně a v Městské 
knihovně „ Povídání o Vesmíru“ a „Zelená louka“.  Zapojili se také do výtvarných soutěží 
mateřských škol a do výroby anděla pro hospic Atheas. V MŠ nás v rámci vzdělávání 
navštívila ve třídě Koťátek a Veverek paní Věra Lukášová s literárním programem „ Z deníku 
kocoura Modroočka.“ 

V MŠ probíhaly v roce 2021/2022 také kroužky pod vedením p. učitelek a to 
Logoškolka s Míšou a s Alenkou ve spolupráci s klinickou logopedkou Mgr.  Kopřivovou z SPC 
Týn nad Vltavou a přírodovědný kroužek, který vedla paní asistentka Alena Fuková . 

Naše MŠ po celý rok spolupracovala s rodiči, s pediatry, s PPP Písek, s klinickou 
logopedkou, se ZŠ Svobodnou, Centrem kultury, hotelem Amerika, Prácheňským muzeem, 
Sladovnou a Městskou knihovnou. 

 Na odchod do základní školy se během celého školního roku připravovalo celkem 21 
předškoláků, z toho bylo uděleno 6 odkladů povinné školní docházky. V květnu proběhl zápis 
do MŠ dle příslušných spádových oblastí. Celkem bylo k 1.9. 2022 zapsáno 17 nových dětí 
k předškolnímu vzdělávání. Pro rodiče nově přijatých dětí byla v červnu uspořádána 
informační schůzka. 
             V průběhu letních prázdnin jsme jeden týden sloužili jako sběrná školka pro děti 
z celého Písku a v přípravném týdnu jsme zde měli děti z naší MŠ  a z MŠ  Sluníčko. V celé 
MŠ proběhl během prázdnin velký generální úklid všech prostor, včetně oken a vyčištění 
koberců. 
         Z hlediska materiálního byl do prádelny pořízen nový mandl, do kuchyně pak bojler 
s příslušenstvím, digitální váha, nové konvice na čaj a příslušenství k mixeru. Do tříd byly 
pořízeny nové boxy na hračky, didaktické pomůcky a z Inkluze MÚ Big Shot Starter Kit. 

 
 

7. Prezentace školy na veřejnosti 
 

O dění ve škole byli rodiče žáků informováni v Listech a také v elektronicky 
rozesílaném Zpravodaji.  V redakční radě spolupracovali rodiče Jaroslav Smola,  Lukáš 
Zagata a  pan učitel Tomáš Mandík. 

Naše škola je stálým členem Asociace waldorfských škol ČR (AWŠ) a podílí se na 
její činnosti. Práce AWŠ se za naší školu účastnili Ka a Kateřina Sedláková. Mateřská škola 
Sluníčko je stálým členem Asociace waldorfských školek ČR. Na práci v AWMŠ se podílela 
Božena Makaloušová. 

V prostorách Základní školy Svobodné a Mateřské školy Sluníčko se v průběhu 
školního roku uskutečnily 4 slavnostní antroposofické přednášky ( Michaelaká, Vánoční, 
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Velikonoční a Jánská) Těchto přednášek se účastnili jak členové písecké pobočky 
Antroposofické společnosti ČR, tak učitelé, rodiče a veřejnost.  

Na podzim se uskutečnila veřejná přednáška pana W. Sassmannhausen (lektora 
waldorfské předškolní pedagogiky) na téma Školní zralost. Součástí přednášky bylo také 
představen knihy, kterou napsal, Výchova je setkáním.  

Pro rodiče budoucích prvňáčků a nejen pro ně, byly organizovány 2 Dny otevřených 
dveří a také odpolední a sobotní škola pro rodiče. 

K prezentací školy na veřejnosti významně přispěla Tříkrálová slavnost, druhý ročník 
WTančírny, Masopustní průvod a veselice v Divadle pod čarou, Velikonoční jarmark a 15. 
ročník přehlídky Duhové divadlo. 

Třídnímu divadelnímu projektu pro  přehlídku Duhové divadlo se deváťáci věnovali 
s obrovskou intenzitou a nasazením se.  S vědomím, že je to pro ně poslední příležitost 
zahrát si společně, když v 8. třídě nemohli hrát kvůli protiepidemickým opatřením, se 
dokázali semknout, výborně spolupracovat a zdárně dospěli ke svému cíli, když úspěšně 
uvedli představení hry Dívka od Maxima na divadelním festivalu Duhové divadlo.  

S velkým diváckým ohlasem se setkalo také ročníkové přestavení žáků 8. třídy pod 
názvem Pán a paní Fantomasovi, které divadelní přehlídku zahajovalo a zakončovalo, a které 
osmáci nastudovali ve dvou alternacích obsazení některých rolí.  

Je velmi potěšující, že i přes dvouletou odmlku se podařilo opět navázat na 
mnohaletou divadelní tradici v ZŠ Svobodné, zachovat vysokou úroveň nastudovaných 
představení a uskutečnit již 15. ročník přehlídky českých waldorfských škol Duhové divadlo.  

 
 

8. Dary, rozvojové programy a projekty, stavební akce 
 

Výše darů v kalendářním roce 2021  činila  16.250,- Kč. 
 
Z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy č. 02_20_080 

Šablony III se realizoval projekt Podpora vzdělávání III. - ZŠ Svobodná a MŠ Písek. Výše 
dotace 1.005.630,- 

 
V rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání škola participovala na  

projektu „Inkluzivní vzdělávání pro školy zřízené městem Písek“.  Díky tomuto projektu 
mohly probíhat různé aktivity v ZŠ i v MŠ a škola získala tři podpůrné personální pozice – 
speciální pedagog, sociální pedagog a koordinátor inkluze. Výše dotace 2650287,46 Kč. 

 
Byla podána žádost o dotaci z Nadace partnerství a společnosti Mol Zelené oázy na 

projekt „Přírodní zahrada ZŠ Svobodné pro školu i pro lidi“. Žádost byla zamítnuta. 
 
Žádost o grant z Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportu, 1. výzva pro 

rok 2021 na program. Tělesná výchova bezpečně – obnova sportovního nářadí školy dle 
platných norem“. Žádost byla úspěšná. Celkové uznatelné náklady na realizaci projektu jsou 
117.540,- Kč. 

 
Žádost o nadační podporu z grantové výzvy – Zahrada hrou: Staročeská vesnička ve 

waldorfské školce  MŠ Sluníčko, Dr. M. Horákové 1720, Písek.  



13 

 

 

Celkový rozpočet   405 664 Kč.  Žádost byla zamítnuta. 
 
 V roce 2021 proběhly akce: 

- oprava opěrné zdi u 16. MŠ - II. Etapa 
- oprava nátěru dřevěného obložení na fasádě MŠ Sluníčko 
- oprava podlahy v eurytmickém sále. 

 
Dále ZŠ nakoupila konvektomat do školní jídelny na 16.mateřské škole, mandl do 

prádelny a zahradní traktůrky do ZŠ a MŠ. Na tyto akce a pořízený majetek obdržela ZŠ 
dotaci od zřizovatele. 

Díky participativnímu rozpočtu ve výši Kč 50.000,- mohl být pořízen pingpongový stůl, 
zahradní domek na uložení herního náčiní a dřevěné sedací sety na zahradu školy využívané 
především o velkých přestávkách a při pobytu dětí na zahradě v rámci provozu ŠD. 
 
 V roce 2022 probíhaly o letních prázdninách akce: 
      - příprava prostor pro adaptační skupiny v objektu MŠ Sluníčko 
      - odstranění zpevněné plochy za kovárnou 
 

 

9. Kontrolní činnost, ČŠI 
 
KHS 

15.9. 2021 proběhla na 16. MŠ a ŠJ 16. MŠ  kontrola plnění povinností stanovených 
zákonem č.258/2000 Sb. – hygienické požadavky na prostory a provoz zařízení, dodržování 
mimořádných opatření a kontrola plnění povinností stanovených v nařízeních o hygieně 
potravin.  Nebyly zjištěny nedostatky. 

 
ČŠI 
Inspekční činnost přímo ve škole ve školním roce 2021/ 2022 neprobíhala. 

V únoru se uskutečnilo Inspekční elektronické zjišťování, které se  týkalo dvou 
oblastí: prevence rizikového chování se zaměřením na oblast kyberšikany a podpory 
nadaných, talentovaných a mimořádně nadaných žáků ve školách. Bylo určeno pro 
výchovného poradce a metodika  prevence. 
V květnu proběhlo zjišťování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků prostřednictvím 
inspekčního systému elektronického testování InspIS SET. 
V červnu bylo zahájeno inspekční elektronické zjišťování České školní inspekce k tématu: 
INEZ - Měření tělesné zdatnosti. Zatím pouze formou dotazníku. 
 
 

10. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 
 

Během roku šk. roku 2021/2022 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. 
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 11. Hospodaření školy 
                                                                   

       V roce 2021 činil příspěvek zřizovatele na provoz Kč 291.666,-- na 1 měsíc. S těmito 
prostředky se ZŠ snaží hospodařit vyrovnaně. 
       V roce 2022 byl měsíční příspěvek zřizovatele na provoz navýšen na Kč 437 500,- na 
1měsíc. 
 

 

NÁZEV:

OBDOBÍ:

plán 

(rozpočet)
skutečnost odchylky

plán 

(rozpočet)
skutečnost odchylky skutečnost

Náklady celkem 7 500,0 7 485,0 15,0 37 973,0 37 973,0 0,0 22,0

Spotřeba materiálu 1 100,0 1 152,0 -52,0 256,0 256,0 0,0 0,0

Spotřeba energie 1 400,0 1 394,0 6,0 0,0 0,0 0,0 4,0

Opravy a údržba 1 900,0 1 944,0 -44,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ostatní služby 1 100,0 1 042,0 58,0 5,0 5,0 0,0 0,0

Mzdové náklady 190,0 188,0 2,0 27 686,0 27 686,0 0,0 17,0

Sociální a zdravotní pojištění 60,0 26,0 34,0 9 167,0 9 167,0 0,0 1,0

Odpisy 1 550,0 1 554,0 -4,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ostatní další náklady (cestovné, daně, poplatky, penále, aj.…) 200,0 185,0 15,0 859,0 859,0 0,0 0,0

Vlastní výnosy celkem 7 500,0 7 577,0 -77,0 37 973,0 37 973,0 0,0 50,0

Tržby celkem 600,0 670,0 -70,0 0,0 50,0

Ostatní další výnosy 6 900,0 6 907,0 -7,0 37 973,0 37 973,0 0,0

Hospodářský výsledek po zdanění 0,0 92,0 -92,0 0,0 0,0 0,0 28,0

Závazné ukazatele Stav k 1.1. Schváleno Upraveno Použito Zůstatek

Vlastní výnosy (tržby celkem + ostatní další výnosy) 1 000,0

Celkový hrubý hospodářský výsledek v minimální výši 15,0

Neinvestiční příspěvek na provoz 3 500,0 3 500,0 0,0

Účelové příspěvky neinvestiční 0,0 1 740,0 35,0 1 735,0 0,0

Participativní rozpočet 50,0 50,0 0,0

Oprava opěrné zdi u 16. MŠ - II. Etapa 1 349,0 1 349,0 0,0

Oprava nátěru dřevěného obložení na fasádě MŠ Sluníčko 250,0 250,0 0,0

Energetické úspory na budově 16. MŠ - PMZ 8,0 8,0 0,0

Oprava podlahy v eurytmickém sále 40,0 35,0 35,0 0,0

Přístavba učeben technik a řemeslných praktik k budově 1. stupně - PMZ 43,0 43,0 0,0

Odpisy 1 239,0 0,0 1 239,0 996,0 996,0 0,0

             - nehmotného majetku

             - hmotného majetku movitého

             - hmotného majetku nemovitého 1 239,0 1 239,0 996,0 996,0 0,0

Příspěvek na investice 0,0 0,0 671,0 420,0 686,0 0,0

Nákup a instalace konvektomatu do školní kuchyně 16. MŠ 300,0 285,0 285,0 0,0

Nákup zahradního traktoru pro údažbu trávníků v ZŠ a MŠ 85,0 85,0 0,0

Navýšení kapacity MŠ Sluníčko 50,0 50,0 0,0

Rekonstrukce plotu 16. MŠ - PD 60,0 60,0 0,0

Prezentace ideové studie na přístavbu školyx o koridory, pavilon družin a víceúčelový sál 39,0 39,0 0,0

Použití fondů: 2 087,0 2 356,0 85,0 1 805,0 2 633,0

    - investiční 444,0 1 861,0 0,0 1 709,0 596,0

Zahradní traktůrek pro MŠ Sluníčko a 16. MŠ 90,0 85,0 85,0 0,0

    - rezervní 1 526,0 405,0 11,0 1 920,0

    - odměn 117,0 0,0 0,0 0,0 117,0

ODVODY do rozpočtu zřizovatele

- nevyčerpané prostředky z poskytnutých příspěvků

Dotace s účelovým znakem: 1 557,0 1 488,0 69,0

Tělesná výchova bezpečně - obnova sportovního nářadí školy dle platných norem 90,0 90,0 0,0

UZ 33063 Podpora vzdělávání II - ZŠ Svobodná a MŠ Písek 1 557,0 1 488,0 69,0

UZ 33063 Podpora vzdělávání III - ZŠ Svobodná a MŠ Písek 1 006,0 87,0 919,0

UZ 33063 Inkluzivní vzdělávání pro školy zřízené městem Písek 2 650,0 1 476,0 1 174,0

Průměrný evidovaný počet zam. 0,0 xxx xxx 62,5 xxx xxx 0,010

Průměrný měsíční plat v Kč 0,0 xxx xxx 36 225,0 xxx xxx 221,0

Zpracoval/a: Lenka Smitková

V Písku dne 31. 1. 2022, tel.: 382 214 815

Schválil: Mgr. Miloslav Machač

V Písku dne 31. 1. 2022, tel.: 382 214 815

0,0

k 31. 12. 2021

Nákup a instalace mandlu do školní prádelny 16. MŠ, J. Malého 2190 105,0 96,0 96,0

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, Šobrova 2070

31,0 0,0 31,0 0,0

Projekt revitalizace zeleně včetně herních prvků na zahradě 16. MŠ, J. 

Malého 2190
40,0 40,0 0,0

Snížení energetické náročnosti objektu 2. stupně ZŠ Svobodná Písek - 

Manažerské řízení - ARAPANEA s.r.o.
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12. Závěr 
 

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

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

dne  13.10. 2021 a vydána pod  č.j.  68 pg/ 2022. 
 
Školskou radou Základní školy Svobodné a Mateřské školy Písek byla Výroční zpráva 

projednána a schválena dne  13.10. 2022. 
 
 

       
 
 


