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A ) Charakteristika školy 
 

1) Úvod 
 
Název školy: Základní škola Netvořice, okres Benešov, příspěvková organizace 
 
Adresa školy: Školní 171, 257 44  Netvořice 
 
Právní forma: Příspěvková organizace 
Právní subjektivita od 1.1.2003 
 
IČO: 70996865 
 
Identifikátor zařízení: 600042073 
 
Vedení školy: Mgr.Marie Chobotská, ředitelka školy 
                       Mgr.Ludmila Vodehnalová, zást.ředitelky 
Ekonomický úsek : Vedení mzdové a personální agendy – p. Jitka Šindelářová 
                                Vedení účetnictví – Ing. Karel Rabiňák 
 
Kontakt: telef.: 317789210 
               fax.:317789210 
               telef. : 317789292 – školní jídelna 
               e-mail: zs.netvorice@seznam .cz 
               www.zsnetvorice.cz 
 
 
 
Název zřizovatele: Městys  Netvořice 
Adresa zřizovatele: Mírové nám. 19, 257 44  Netvořice 
Kontakt: tel.: 317789203 
               fax: 317789203 
              
 
 
Součásti školy: 
Základní škola  ……. Kapacita 300 žáků……..IZO 102002461  
Školní družina……    Kapacita   28 žáků  ……IZO 113000154 
Školní jídelna……… Kapacita  320 jídel …… IZO 102662509 
 
 
 
 
 
Školská rada :   od 1.1.2006 ve složení  
               Předseda : p.Olga Marková 
               Členové :  p. Milada Růžičková 
                                p.Vladimír Červinka 
                                MUDr. Vlasta Hvězdová 



                                 Mgr. Ludmila Vodehnalová 
                                 Bc. Hana Řezníčková 
 
Činnost  školy se řídila platnými předpisy a zákony.             
 
B) Materiální zabezpečení provozu školy     
     Ve školním roce 2008 -2009 bylo využíváno 12 učeben. 8 z nich jsou učebny odborné jako 
v minulých letech, tj. F-Ch, Vv-M,  D-Z,  Čj-Cj,  Př,    Hv,  poč. pracovna a cvičná kuchyňka. 
 Dále byly k dispozici: žákovská  knihovna,  keramická dílna , dílny- kovo a dřevo.                                                                  
Pro výuku Tv byla využívána především tělocvična a školní hřiště, které bylo 
rekonstruováno,bude však třeba ještě zpevnit jeho povrch, aby nedocházelo k úrazům žáků při 
sportování. Výuka probíhala také na hřišti TJ Sokol Netvořice. Příležitostně jsou tělocvična i 
další prostory školy smluvně pronajímány jiným subjektům – např. Taneční škole Salta J. a K. 
Maršálkových pro letní tábor, na večerní cvičení žen, cvičení rodičů s dětmi, oddílům florbalu 
apod. 
    Pracovní činnosti jsou prováděny v pracovně Př, ve školní dílně, na školním pozemku a ve 
cvičné kuchyňce. 
    Keramická dílna byla využívána v tomto školním roce pouze pro zájmovou činnost žáků. 
Vybavení  učebnicemi, učebními pomůckami, sportovním nářadím a náčiním, pomůckami do 
kabinetů je vcelku dostatečné, je podle potřeby a finančních možností doplňováno.Byla 
dokončena výměna počítačů v počítačové učebně a proveden upgrade počítačové sítě, aby 
bylo  možno využívat celé nabídky výukových programů, popř. stahovat programy 
z internetu. Zatím nemáme přístup  ke službám z domova. Bylo započato  s 
rekonstrukcí pracovny fyziky a chemie. Byla položena nová podlaha a vyměněny žákovské 
lavice, ale bude třeba provést rekonstrukci katedry a rozvodu elektřiny. 
   Budova školy slouží svému účelu již 55 let, a proto bude třeba pokračovat v rekonstrukcích 
a opravách. Jedná se např. o výměnu osvětlení, úpravu parketových podlah, výměnu otopných 
těles apod. Kvůli zvýšení úspory elektrické energie by bylo třeba provést zateplení pláště 
budovy.  
 
Vybavení audiovizuální technikou je zhruba na stejné úrovni jako loňském roce, zlepšila se 
úroveň počítačů v počítačové učebně . Vyřazené počítače, pokud jsou funkční, jsou využívány 
ve třídách a ve školní družině. 
Vyučující mají k dispozici kvalitní počítače  ve sborovně a ve 2 kabinetech, mohou využívat i 
připojení k internetu. Vedení školy má k dispozici kvalitní počítač v ředitelně. 
 
Vytápění – centrální vytápění elektrokotli – škola je ve spojení s MŠ velkoodběratelem. 
Vodovod – škola je napojena na vodovod městyse, který spravuje VHS Benešov.. 
Plyn – škola není napojena na přívod plynu.   
 
Opravy a údržba ve školní budově 
Budova školy slouží od roku 1954, takže vyžaduje postupné rekonstrukce vybavení i 
jednotlivých částí. V minulém školním roce bylo provedeno : 
- malování všech tříd velké budovy a školní kuchyně 
- výměna podlahy a žákovských lavic v učebně fyziky 
- dokončení rekonstrukce šaten- odstranění klecí – nákup skříněk pro žáky 
- zavedení teplé vody na žákovských WC 
- oprava střechy a výměna svodů dešťové vody – zajistil a financoval městys Netvořice 
- dokončení výměny počítačů v počítačové učebně 
- výměna stolků a židliček ve školní družině / dar SRPDŠ/ 



 
C) Údaje o žácích 
Počet žáků a tříd ve školním roce 2008 / 2009 
 
1.roč.                     1 třída                            13 žáků 
2.roč.                     1 třída                            17 žáků 
3.roč.                     1 třída                            14 žáků 
4.roč.                                                           11 žáků 
5.roč.                     1 třída                            15 žáků 
6.roč.                     1 třída                            13 žáků 
7.roč.                     1 třída                            16 žáků 
8. roč.                    1 třída                            20 žáků 
9.roč.                     1 třída                            24 žáků             
 
Celkem                  8 tříd                            143 žáků 
Ve 2.pololetí 141 žáků / 2 žákyně se odstěhovaly/ 
Dva žáci konají školní docházku podle § 38 Zákona 561 / 2004 Sb. / 1 žák na 1. a 1 žák na 2. 
stupni. 
Průměrný počet žáků na třídu byl 17,9, ve 2. pololetí 17,6. Ve IV. třídě byly spojeny 4. a 5. 
roč.Počet žáků školy proti minulému školnímu roku mírně poklesl. 
 

a) Výuka cizích jazyků  
Anglický jazyk :  113 žáků 
Německý jazyk :    28 žáků -  jako druhý jazyk - volitelný 
 Celkem                113 žáků 
 

b) Integrovaní žáci  
- s vývojovými poruchami               4 žáci 
 
Celkem                                              4 žáci 
 

c) Volitelné předměty  
Informatika -          3 skupiny       47 žáků 
Německý jazyk       2 skupiny      28 žáků 
         

d) Nepovinné předměty  nebyly  ani v tomto školní roce zavedeny. 
 
e) Zájmové útvary 
  

Sportovní gymnastika 
Házená 
Keramika 
Pohybové hry 
Aerobik 
Deseti prsty – psaní na počítači 
Florbal 
Včelařský kroužek 
Myslivecký kroužek  
Mladý zdravotník 
Internet 



Dramatický kroužek 
Taneční kroužek 
Angličtina pro 1. a 2. třídu 
Na škole působí pobočka ZUŠ Benešov – obory akordeon,zobcová flétna a trubka a pobočka 
ZUŠ Votice – obor kytara 
 
    Žáci 2. a 3. ročníku se zúčastnili plaveckého výcviku v plavecké škole v Benešově. 
Pro žáky 7.roč. nebyl v tomto školním roce uspořádán lyžařský výcvikový kurs kvůli nízkému 
počtu žáků ve třídě. Kurs se uskuteční v příštím školním roce a bude určen pro žáky 7. a 8. 
ročníku, protože i budoucí VII. třída je málo početná. 
 
    Škola se zapojila do testování žáků prostřednictvím společnosti Scio. Testy absolvovali 
žáci 9. a 5.  roč. Testování Stonožka pro 9. roč. bylo prováděno v českém jazyce a v obecných 
studijních předpokladech. Zejména výsledky testů v českém jazyce byly velmi dobré, patřili 
jsme mezi velmi  úspěšné školy. Test obecných studijních předpokladů zkoumal studijní 
potenciály dětí. I když výsledky nebyly tak dobré jako v českém jazyce, ukázaly žákům, nač 
je třeba se soustředit v nadcházející přípravě na přijímací řízení na střední školy, což 
považujeme  za důležité, neboť výsledky testů mohly ovlivnit žáky  při rozhodování o 
budoucím povolání. 
   V 5. ročníku absolvovali žáci testy z českého jazyka, matematiky a obecných studijních 
předpokladů.Výsledky testů prokázaly, že studijní potenciál žáků v českém jazyce je využíván 
optimálně, protože výsledky dětí v testech odpovídají jejich úrovni  studijních předpokladů. 
Rezervy však máme ve využívání studijního potenciálu žáků v matematice. 
 
     VII.třída prošla závěrečnou fází   projektu EU – DAP 2, který měl prokázat, co pomáhá 
v oblasti školní primární prevence. Program podle přesných pravidel byl připraven pro žáky 6. 
roč. a je možno říci, že obohatil práci  v předmětu občanská a rodinná výchova . Poznatky 
z tohoto projektu byly využity také při tvorbě minimálního preventivního programu. Na  
projektu se podílely významné instituce jako: MŠMT, Rada vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky, Centrum adiktologie PK 1. lékařské fakulty UK a další. Obecné 
výsledky výzkumu byly na základě vyhodnocení testů, kterými prošli žáci VI. třídy před 
započetím projektu, v jeho průběhu a po jeho skončení, tj. na začátku 7. roč. shrnuty 
v závěrečné zprávě a porovnány s výsledky v jiných evropských zemích – např. v Itálii, 
Německu, Švédsku, Rakousku.  
     
 
 
f) Školní družina 
 
 Školní družina pracovala jako součást školy podle vlastního plánu / viz Akce školy/. Měla 1 
oddělení s 28 zapsanými žáky. Družinu navštěvovali žáci 1. – 3. třídy.      
  
 
D) Učební plán se schvalovací doložkou MŠMT –  
Základní škola ,č.j. 16847-/96 – 2 ve znění pozdějších úprav /3. – 5. tř. a 8. – 
9.tř./ 
Školní vzdělávací program Škola pro život – verze I/ 2007 / 1.,2. a 6.a 7. tř./ 
 
     



   
1. Třídy, předměty, počty hodin 
 
Předmět                    1.tř.             2. tř.          3. tř.             4. tř.            5. tř. 
  
Český jazyk               9                   9               8                   7                7 
Anglický jazyk          -                    -               3                    4                4 
Matematika               4                    5              5                    5                5 
Prvouka                     2                    2              3                    -                 - 
Přírodověda               -                    -               -                     1                2 
Vlastivěda                 -                    -                -                     2               2 
Hudební výchova      1                   1               1                    1                1 
Výtvarná výchova     1                   1               1                    2                2 
Praktické činnosti      1                   1               1                    1                1 
Tělesná výchova        2                   2               2                    2                2 
 
Celkový počet hodin  20                21             24                  25              26 
 
 
Počty hodin vlastivědy a přírodovědy ve 4. a 5. tř. mohou být zaměněny podle náročnosti 
učiva . 
 
 
Předmět                  6.tř.                      7. tř.                    8. tř.                  9. tř. 
 
Český jazyk             5                            4                        5                         4 
Anglický jazyk        4                            3                        3                         3 
Matematika             5                            4                        4                         5 
Chemie                    -                            -                         2                         2 
Fyzika                     2                            2                        2                          2 
Přírodopis               1                            2                        2                          2 
Zeměpis                   2                           2                        2                          2 
Dějepis                    2                            2                        2                         2 
Občanská vých.       1                           1                         1                         1 
Rodinná vých.         1                           1                         1                         1 
Hudební vých.         1                           1                        1                          1 
Výtvarná vých.        2                           2                        1                          1 
Praktické činnosti    1                           1                        1                          1 
Tělesná vých.           2                           2                        2                          2 
Německý  jazyk       -                            2                        -                          2 
Informatika              -                            1                        2                          2 
Infor. a komunik. 
technologie             1                            -                        -                          - 
 
Celk. počet hodin     30                       30                      31                       31 
 
V 6.a 7. ročníku se vyučovala podle nového ŠVP občanská a rodinná výchova v rámci 
jednoho předmětu s dvouhodinovou dotací.V 9. ročníku byla na volitelné předměty třída 
rozdělena- polovina žáků měla německý jazyk a 2. polovina informatiku.  



Vzdělávací program Škola pro život – verze I/ 2007 byl ověřován v 1. a 2. a v 6. a 7. 
ročníku, byl shledán ve většině předmětů jako vyhovující, byly navrženy drobné změny 
v hodnocení žáků a v tělesné a hudební  výchově. Byl kladen důraz na rozvoj klíčových 
kompetencí a na splnění průřezových témat, byly používány ve větší míře moderní 
metody – skupinová práce, samostatné úkoly, projekty apod. Žáci byli vedeni ke 
kooperaci, byl kladen důraz na rozvoj komunikace ve skupinách. Při hodnocení výsledků 
vzdělávání byli žáci vedeni k sebehodnocení, vyučující se snažili hodnotit osobní vývoj 
každého žáka. 
 
E) Údaje o pracovnících školy 

 
Na škole pracovalo celkem 19,125 přepočtených pracovníků, z toho  
                                                               Fyz. osoby               přepočtení na plně zaměstnané 
Pedagogičtí pracovníci        I.st.             5                                5 
                                            II.st.             8                               6 
                                       Vychovatelka   1                                1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Celkem:                                                14                              12      
 
 Nepedagogičtí  pracovníci  
                  Školník  /domovník              1                                 1 
                  Uklizečka                              4                                 2,5    
                  Kuchařka                               3                                 3 
                  Administrativní pracovnice   1                                 0,625 
                    
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
      Celkem                                             9                                  7,125 
Administrativní pracovnice působí jako kuchařka pro cizí strávníky na úvazek 0,375 a je 
financována z vedlejší hospodářské činnosti. 
 
Účetní  a mzdová účetní -    hrazeno zřizovatelem 
 
Nad míru vyučovací povinnosti byly vyučovány 2 hodiny . 
 
Většina pedagogických pracovníků má předepsané vzdělání, pouze 3 vyučující nesplňují 
odpovídající kvalifikaci. Jedna z nich si doplňuje vysokoškolské vzdělání. 
Vedení školy usiluje o maximální možnou aprobovanost v jednotlivých předmětech 
podle možností, které mu dává velikost školy a počet pedagogických pracovníků. 
 
 Věkové složení pedagogických pracovníků: 
    do 40 let             3 
    41 – 50 let          3 
    51 – 60 let          6 
    nad 61 let           2 
V pedagogickém sboru působí pouze ženy. 
 
Věkové složení nepedagogických pracovníků: 
     do 40 let            3   
     41 – 50 let         3 
     51 -  60 let         1 



     nad 61 let           2 
Přehled pracovníků školy- viz příloha č. 1 
 
F)Údaje o přijímacím řízení: 
 
   27.1.2009 byl proveden zápis do I. třídy. Zapsáno bylo 12 dětí – ( z toho 1 žák po odkladu 
povinné školní docházky). V tomto školním roce nikdo o odklad povinné školní docházky 
nežádal. 
 
Z páté třídy odchází na víceleté gymnázium 1 žák, z 9. třídy vyšlo celkem 24 žáků, kteří byli 
přijati na: 
 
Střední školy zaměřené na ekonomiku a cest. ruch     -   2 žáci 
Střední zemědělská škola -                                               1 žák 
Střední průmyslové školy -                                               5 žáků 
Střední odborná škola -                                                     4 žáci 
Střední odborná učiliště  -                                                 9 žáků 
Střední zdravotnická škola -                                              2 žáci 
Střední hotelová škola   -                                                   1 žák 
 
G)Údaje o výsledcích vzdělávání žáků : 
Průměrný prospěch      I.pololetí                     1.stupeň                   2. stupeň 
 
                                                                          1,35                           1,78 
Průměrný prospěch školy:                   1,54 
 
                                    II. pololetí                     1,36                           1,80 
 
Průměrný prospěch školy:      1,55 
 
Vyznamenání :              1.pololetí         69  žáků    48,93 % 
                                        2.pololetí         73  žáků    51,77 % 
Prospěl .                          1.pololetí         67  žáků    47,52  % 
                                        2.pololetí         63  žáků    44,68 % 
Neprospěl :                      1.pololetí          5 žáků      3,55 % 
                                        2.pololetí           5 žáků      3,55 % 
  
Snížené známky z chování: 
                                       1.pololetí          4 žáci  -  2. stupeň 
                                       2.pololetí          4 žáci  -  2.stupeň   
                                                                   
 
Pochvaly   a  odměny  :  2. pololetí        23 žáků 
 
Napomenutí třídním učitelem – 1.pololetí       14 žáků 
                                                   2.pololetí        12 žáků 
Důtka třídního učitele                1.pololetí        7 žáků 
                                                   2.pololetí        6  žáků 
Důtka ředitele školy                   1.pololetí        5  žáků 
                                                   2. pololetí        5 žáků 



 
 
Údaje o nepřítomnosti žáků ve škole: 
V 1. pololetí bylo zameškáno 6612 hodin, což činí 45,05 na žáka. 
Z toho na 1. stupni – 2633 – 38,16 na žáka, 
           na 2. stupni -   3979- 55,26 na žáka. 
V 2. pololetí bylo zameškáno 8963 hodin, což je 63,57 na žáka. 
Z toho na 1. stupni  - 3307 – 47,92 na žáka, 
na 2. stupni  - 5656 – 78,56 na žáka. 
Všechny absence byly omluveny. 
 
 
 
H)Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: 
 
Studium pro ředitele  - 1 pracovník 
Management školy, novely zákonů – 2 semináře 
Prevence sociálně patologických jevů – 2semináře 
Semináře vztahující se k jednotlivým aprobacím – OV/ RV, Čj, TV, Informatika,Aj, 
Semináře k projektu EU –DAP II – 1 pracovník 
Všichni pracovníci byli proškoleni v BOZP a absolvovali školení 1. pomoci. 
 
 
 
Ch)Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti: 
 
  Škola se představuje veřejnosti na svých internetových stránkách www.zsnetvorice.cz, které 
v roce 2007/2008 získaly novou podobu. Nyní mají své pravidelné rubriky a budou i nadále 
doplňovány a aktualizovány. O svých akcích také informujeme  v tisku – Benešovský deník a 
týdeník Jiskra. 
 Zatím nemáme školní časopis. Některé práce žáků jsou však prezentovány na webových 
stránkách školy. 
 
 
 
  Během školního roku žáci absolvovali  výlety, exkurse, výchovné koncerty, projekty, 
navštívili divadelní představení, výstavy. Toto jsou některé z nich: 
 

1. Varhanní koncert a přednáška o nástroji – II .stupeň 
2. Muzikálové představení Adéla ještě nevečeřela . 
3. Návštěva výstavy o vystěhování Netvořicka 
4. Exkurse na Okresním soudě v Benešově 
5. Divadelní představení : Nebojím se tmy – 2. třída 
6. Vzdělávací program „ Živá voda „ žáci 6.,7. a  9. třídy 
7. Exkurze na Úřad práce – 9.roč. 
8. Projektový den Vánoce – 1. – 5.třída 
9. Vánoční trhy pro rodiče, žáky i veřejnost- organizovalo SRPDŠ 
10. Mikulášská nadílka 1. – 5. třída 
11. Vánoční besídky 1. – 9.roč. 
12. Divadelní představení Česká mše vánoční a výstava betlémů –Praha – 1. -3. tř. 



13. Přednáška o vystěhování našeho kraje za 2.světové války pro 9. roč.- Mgr. Sejk 
14. Návštěva basketbalového utkání ULEB Cup v Pardubicích 
15. Divadelní představení O bábě Chřipce – 1. tř.   
16. Divadelní představení: Mona Lisa - muzikál 
17. Návštěva expozice Podmořský svět a exkurse do svíčkárny RODAS -3.-5. tř. 
18. Návštěva Vojenského muzea v Praze a exkurse do pivovaru Velké Popovice 8. a 9. tř. 
19. Dětský karneval – ve spolupráci se SRPDŠ při ZŠ 
20. Návštěva Divadla Spejbla a Hurvínka 1. -3. tř. 
21. Hudební pořad – písničky J. Helekala. 
22. Projektový den – Velikonoční zvyky-  1.- 5. tř. 
23. Návštěva výstavy ke Dni Země- 6. tř. 
24. Projekt Andersenova noc  2. – 5. roč.. 
25. Plavání – průprava v bazénu Vojenské zotavovny Měřín – 6.tř. 
26. Pěší výlet na Posázavskou stezku – 6. tř. 
27. Beseda k volbě povolání s pracovnicí Úřadu práce Benešov – 8. tř. 
28. Exkurse účastníků soutěže Mladý zdravotník do parku zámku Konopiště 
29. Projekt Faber Takonín – Americká občanská válka , útrpné právo-7. a 8. roč. 
30. Divadelní představení Lucerna – Divadlo Na Fidlovačce Praha- 8. a 9. tř.  
31. Gymnastická akademie spojená s výstavou keramiky a výtvarných prací žáků 
32. Matematický klokan – účast v matematické soutěži – 2. – 9. roč. 
33. Houslista Pavel Šporcl v hodině hudební výchovy – 2. tř. 
34. Projekt Jak se chodilo za 2. světové války do školy do Krňan- 4. a 5. tř. 
35. Projekt Seznámení s místní knihovnou- Udělení Řádu čtenářského  -1.tř.  
36. Pěší výlet na Májovou vyhlídku 6.a 7. tř. 
37. Návštěva Vojenského muzea v Lešanech 
38. Školní výlet Hrusice 1. tř. 
39. Školní výlet Zoo Hluboká nad Vltavou 1.- 3. tř. 
40. Školní výlet Říp – Mělník 3.-5.tř. 
41. školní výlet Vrchotovy Janovice 6. tř. 
42. Školní výlet Prosečnice – pěší túra- 7.tř. 
43. Školní výlet Županovice – 8.tř. 
44. Školní výlet Hluboká nad Vltavou – 9.tř. 

 
Akce školní družiny byly zaměřeny na poznávání blízkého  okolí 
školy, poznávání lidových tradic – Rozloučení s létem, vítání podzimu, slavení Vánoc a 
Velikonoc, dětský karneval, vítání jara apod. 
 
Akce posilující environmentální výchovu – třídění odpadu, péče o zeleň v okolí školy a o 
školní pozemek.  Naše škola se zapojila do celostátní soutěže Recyklohraní, všechny 
úkoly byly splněny, zařadili jsme se mezi 38 nejúspěšnějších škol. Soutěž bude 
pokračovat i v příštím školním roce. Recyklohraní je též recyklační program, v jehož 
rámci škola vzdělává žáky v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožňuje jim 
odevzdávat vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení do speciálních nádob umístěných 
v prostorách školy.  
     Sběr starého papíru byl opět organizován ve spolupráci se SRPDŠ. Zapojily se do něj  
téměř všechny třídy , aktivnější však byli mladší žáci. 1. místo obsadila III. třída , 2. 
místo patřilo VI. třídě  a třetí byla IV. třída.  Nejlepšími sběrači v jednotlivých třídách 
byli : Nela Červená, Michal Stehlík,Lily Hozáková, Anna Janská,Stanislav Plešinger, 
Adéla Kocourková, Karel Plešinger,David Císařovský, Markéta Vališová a Marie 
Vodičková. Nejlepší třídy  a jednotlivci byli opět  odměněni z prostředků SRPDŠ. 



 
Během školního roku se žáci účastnili mnoha soutěží a mnozí z nich úspěšně 
reprezentovali školu, např.: 
Pythagoriáda – 13. – 15. místo v okresním kole A. Bednaříková 
Olympiáda v Čj  –K.Simbartlová – 9.tř. – 10.- 16. místo –okresní kolo 

       Soutěž hlídek mladých zdravotníků – 3.místo - okresní kolo 
       Družstvo ve složení :    L. Chudová, K. Simbartlová, P.Vrtišková, P. Dubitzká, M.     
                                             Vodičková, A. Libosvárová    
      Logická olympiáda – D. Kadeřábková, P. Marková, M. Vilímovská a V. Navrátilová –    
                                           mezi 75 % úspěšných řešitelů základního kola 
      Soutěž Eurorebus – účast družstva 9. třídy v krajském kole / R. Víšek, K. Simbartlová,  
                                               K. Tvarůžková/ 
     Dětská scéna – recitace : P. Bronová – 7. tř.- čestné uznání 
     Soutěž František Ferdinand d ´Este na Konopišti-  Kategorie A-  1.- 5. tř. –  
            Finále – 1. místo družstvo 5. tř. P. Marková, V. Stejskalová,O. Skřivan, A. Kocourko- 
                                                              vá, V. Navrátilová 
                          3. místo družstvo 3. tř. P. Hvězdová, N. Hokrová, K. Řezníčková, A. Janská,  
                                                               L. Šťastná 
            Kategorie B 6.-9. třída  
            Finále  - 1. místo –družstvo G. Přibylová, M. Zídková, S. Šmejkalová,L. Mašková,  
                                                        J: Balánová 
      Soutěž mladých včelařů – Kategorie 4.- 6.tř. V. Navrátilová – 10. místo 
                                                Kategorie  7. – 9.tř. D. Císařovský – 8.místo  
                                                                                T. Navrátil – 10. místo  
 
       Výtvarné soutěže:  
       Výtvarná soutěž ke Dni Země: Ze života hmyzu 
                                                         D.Novotná - 2.tř.- 1. místo- okresní kolo 
                                                         L. Froněk – 6.tř. –  1. místo okresní kolo 
       Výtvarná soutěž Život v mraveništi –Ochrana fauny ČR  
                                                         M. Špundová 6.tř. – 1. místo 
      Výtvarná soutěž PO očima dětí- O. Zvěřina – 3. místo – 1. kategorie 
                                                           M. Jirsová -  1. místo – 2. kategorie 
                                                           L. Froněk  -  3. místo -  2. kategorie                                                  
                                                                                                                       

                                                                                                                                           
       Úspěchy ve sportovních soutěžích:  
       Okresní turnaj v házené – dívky -   2. místo 
                                                 chlapci - 3.místo  
       Pohár Českého nohejbalového svazu- okresní kolo – 4. místo  
                                               /  M. Šebánek, P. Buřič, L. Odlas, P. Bron / 
       Plavecko-běžecký pohár Středočeského kraje:  
                                                 K. Plešinger – 6.tř. – 16. místo / kategorie B 
                                                 F. Fibír -  6. tř. -  18. místo /kategorie B 
                                                 S. Plešinger – 4.tř.  – 14. místo / kategorie A 
       Okresní turnaj ve vybíjené – Preventan Cup – družstvo chlapců ze 3. – 5. tř. – 9. místo 
       McDonald´s cup – oblastní přebor /1. -3. tř. – 9. místo 
       Macdonald ´s cup – oblastní přebor 4. -5.tř. – 9. místo 
       Mikulášské závody ve sportovní gymnastice – K. Plešinger- 6.tř. – 1. místo 
                                                                                  K. Brabcová -1.tř. – 1. místo 



                                                                                   B. Stibůrková- 2.tř. – 1. místo 
       Minizávody ve sportovní gymnastice -K. Vrabcová a B. Stibůrková – 1.místa ve svých  
                                                                    kategoriích 
       Krajský přebor ASPV ve sportovní gymnastice – K. Brabcová  -3. místo 
                                                                                           B. Stibůrková- 4. místo 
       Republiková soutěž ASPV ve sportovní gymnastice – K. Brabcová -17. místo 
       Žáci se též zúčastnili futsalové ligy, florbalových soutěží, sehráli přátelské zápasy ve     
       vybíjené  se ZŠ Lešany apod. 
        
                         
I)Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
Inspekce v tomto školním roce nebyla.  
 
 
J)Hlavní údaje o hospodaření školy 
 
Finanční prostředky :  

a) dotace na krytí přímých vzdělávacích nákladů NIV – ze státního rozpočtu/ platy, 
školní potřeby a pomůcky, plavání pro žáky 2. a 3. roč.., DVPP / -  se snížením počtu 
žáků se snížil i objem prostředků ze státního rozpočtu 
Součástí této dotace byla částka 3200,- Kč – dotace na uspořádání okresního turnaje 
v házené žákyň a žáků 

b) dotace na krytí provozních výdajů spojených s hlavní činností  / elektřina, vybavení 
školy, opravy a údržba a ostatní služby / - zřizovatel Úřad městyse Netvořice 

c) dary z prostředků SRPDŠ, jehož výbor  aktivně spolupracuje s vedením školy, ze 
Spolku rodáků a soukromých osob 

   
 K) Údaje o zapojení školy do mezinárodních projektů: 
         Škola se zatím nezapojila do mezinárodních projektů, avšak bude věnovat přípravě na  
        projekty jako e-twinning příští školní rok.  
           
 L) Na škole nepracuje odborová organizace.    
            
M)Seznam příloh – k nahlédnutí v ředitelně školy :  
 Údaje o pedagogických pracovnících 
 Seznam škol, na které se přihlásili vycházející žáci v roce 2008/ 2009 
 Přehled prospěchu školy v I. a II. pololetí 
 Výsledky sběru papíru 
 Přehledná zpráva o hospodaření za rok 2008 

 
  Netvořice 26.8.  2009 
  Schváleno Radou školy : 13.10.2009 
  
 
 
                            
 


