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1. Charakteristika školy 

 

 

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. Ludmila Vodehnalová, ředitelka školy 

                        PaedDr.  Milena Holcnerová, zástupkyně ředitelky 

Ekonomický úsek : Vedení mzdové a personální agendy – p. Jitka Šindelářová 

                                 Vedení účetnictví – Ing. Karel Rabiňák 

 

Kontakt: telefon.: 317789210 

      mobil: 702018968 

                 fax.: 317789210 

                 telefon. : 317789292 – školní jídelna 

                 e-mail: zs.netvorice@seznam .cz 

                 webové stránky: 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   58 žáků  ……IZO 113000154  

Školní jídelna……… Kapacita  320 jídel …… IZO 102662509 

 

 

Školská rada pracuje v tomto složení: 

 

               Předseda : p.Monika Šlehobrová 

               Členové :  p. Jitka Povolná 

                                p.Martina Vopičková 

                                p. Josef Jirásek 

                                Mgr. Jana Bernardová 

                                PaedDr. Milena Holcnerová 

Činnost  školy se řídila platnými předpisy a zákony.       
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 2. Materiální zabezpečení provozu školy   

   
      Ve školním roce 2013 -2014 bylo využíváno 12 učeben. 8 z nich jsou učebny 

odborné jako v minulých letech, tj. F-CH, VV-M,  D-Z,  ČJ-AJ-NJ, PŘ,  HV,  počítačová. 

pracovna a cvičná kuchyňka. 

  Dále byly k dispozici: žákovská  knihovna,  keramická dílna , dílny- kovo a dřevo.                                                                   

V rámci tělesné výchovy byla využívána především tělocvična a školní hřiště, které prošlo 

v rámci projektu: „Zóna aktivního odpočinku“ velkou proměnou. Umělý povrch a 

víceúčelovost jsou atributy, které umožňují širokou škálu sportovního využití. Příležitostně 

jsou tělocvična i další prostory školy smluvně pronajímány jiným subjektům – např. Taneční 

škole Salta J. a K. Maršálkových pro letní soustředění, oddílům florbalu, oddílům  kopané 

žactva, oddílu volejbalu, taekwonda  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, která byla velmi úspěšná, což dokazuje tradiční výstava dětských výtvarných prací  

v době adventní. 

Vybavení  učebnicemi, učebními pomůckami, sportovním nářadím a náčiním, pomůckami do 

kabinetů je vcelku dostatečné, je podle potřeby a finančních možností neustále doplňováno a 

obměňováno. 

 V lednu 2014 byl dokončen dotační program Zlepšení podmínek pro vzdělávání na 

základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělání pro 

konkurenceschopnost (OPVK).  

Účelem této dotace byla podpora kvalitního vzdělávání žáků a týká se učebních pomůcek. 

Realizace projektu na naší škole byla zahájena k 1.6. 2011. Z projektu byly realizovány tyto 

aktivity: Instalace čtyř nových interaktivních tříd, instalace nového serveru a  proškolení 

všech zainteresovaných osob v rámci těchto zařízení. Dále byla vybudována jazyková 

laboratoř s 24 pracovními místy představující velmi moderní, účinný a intenzivní systém 

výuky jazyků. V rámci tohoto projektu jsme také odevzdávali v půlročních intervalech tzv. 

monitorovací zprávy, kde jsme informovali MŠMT o průběhu projektu a především o 

vytváření tzv. DUMů.  DUM je zkratka vytvořená ze slov Digitální Učební Materiál. Digitální 

učební materiály jsou dostupné v elektronické podobě, jsou využitelné přímo ve výuce bez 

dalších úprav. DUM může být i dokument, který je připraven a sdílen pomocí digitálních 

technologií, ale sám o sobě je určen pro využití žáky i bez digitálních technologií, tedy 

například pracovní list. Ideální digitální učební materiál nenahrazuje samotnou výuku, ale 

vhodně ji doplňuje a podporuje aktivitu žáků. Digitální učební materiály nabízejí pohled na 

souvislosti, kladou otázky, vyzývají k činnostem. Na těchto výukových materiálech pracuje 

průběžně většina pedagogických pracovníků školy. 

 Budova školy slouží svému účelu již více než 60 let, a proto se stále pokračuje 

v rekonstrukcích a opravách. Jedná se např. o dokončení výměny osvětlení, které bude možno 

provést až nyní po generální opravě střechy a zateplení půdy, aby se odstranilo zatékání do 

stropů ve  2. poschodí velké budovy a v 1. poschodí malé budovy. Dále je třeba pokračovat ve 

výměně otopných těles v učebnách. V rámci právě probíhajícího projektu zateplení budovy 

školy a tělocvičny se realizuje i částečné odvlhčení školy. Pevně věřím, že tím bude vyřešen 

problém s vlhkostí v přízemních a suterénních prostor v budově školy.  

 Vybavení audiovizuální technikou se neustále zlepšuje. Úroveň počítačů v počítačové 

učebně je velmi dobrá. V letošním školním roce byla učebna rozšířena ještě o tři pracoviště 

z důvodu zvyšování počtu žáků v jednotlivých třídách.Vyřazené počítače, pokud jsou funkční, 

jsou využívány v kmenových třídách.  Vyučující mají k dispozici kvalitní počítače  ve 

sborovně a ve dvou kabinetech a také v obou odděleních školní družiny. 
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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 včetně letních prázdnin bylo provedeno : 

- malování některých prostor školy ( chodby, opravy ve třídách, v ve školní kuchyni)  

- zednické práce – dokončení speciálního obkladu v šatnách a koridoru do tělocvičny 

- nové osvětlení odpovídající současným normám – učebny 

- výměna otopných těles – školní knihovna, učebna na malé budově 

- běžné opravy – běžná údržba, instalatérské, malířské a elektrické práce v průběhu roku 

- výměna sanitárních zařízení dle potřeby 

- renovace bezpečnostního zařízení školy 

- opravy ve školní kuchyni – údržba zařízené (konvektomat, škrabka, robot apod.) 

- běžné opravy – běžná údržba, instalatérské, malířské a elektrické práce v průběhu roku 

 

 

3.  Údaje o žácích 

 
Počet žáků a tříd ve školním roce 2013 / 2014 

 

1.ročník                      I. třída                              20 žáků 

2.ročník                      II. třída                             21 žáků 

3.ročník                      III. třída                           24 žáků 

4.ročník                      IV. třída                           15 žáků 

5.ročník                      V.třída                             13 žáků 

6.ročník                      VI. třída                           14 žáků 

7.ročník                      VII.třída                           18 žáků 

8. ročník                     VIII.třída                          22 žáků 

9.ročník                       IX.třída                           12 žáků             

 

Celkem                     9 tříd                               159 žáků 

 

Jeden žák konal školní docházku podle § 38 Zákona 561 / 2004 Sb. / , a to na 2.  stupni. 

Průměrný počet žáků na třídu byl 17,66.  

Výuka cizích jazyků  

Anglický jazyk :  118 žáků 

Německý jazyk :  49 žáků -  jako druhý jazyk – povinný od 7. ročníku 

 

Integrovaní žáci  

- s vývojovými poruchami               10 žáků 

 

- z toho žáci s IVP   7 žáků 

 

Volitelné předměty  

 

Informatika             3 skupiny         51 žáků 

Nepovinné předměty  nebyly  ani v tomto školní roce zavedeny. 
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Zájmové útvary ( při SRPDŠ) 

  

Sportovní gymnastika 

Házená 

Keramika- 2 skupiny 

Pohybové hry 

Aerobik 

Florbal – 2 skupiny 

Včelařský kroužek 

Myslivecký kroužek  

Mladý zdravotník 

Anglický jazyk hrou pro 4.-6. ročník 

Tvořivá dílna 

Hudebně dramatický kroužek 

Truhlařina 

 

 

 

Na škole působí pobočka ZUŠ Benešov – obory akordeon, zobcová flétna, trubka, klavír  

 

Žáci 2. a 3. ročníku se zúčastnili plaveckého výcviku v plavecké škole v Benešově, a to 

v jarním termínu. SRPDŠ těmto žákům přispělo 300 Kč na dopravu. 

Pro žáky 7. ročníku nebyl  uspořádán lyžařský výcvikový kurz z důvodu malého počtu žáků a 

bude realizován v lednu 2015. Výcviku se zúčastní žáci 7. a 8. ročníku.  

 

Škola se zapojila do testování žáků. 

 

Žáci naší školy také využívají především testování na portálu www.proskoly.cz., kde mohou 

online využívat testy k volbě povolání, testy dětských schopností a testy pro elementární 

třídy. Výhodou je okamžitá zpětná vazba pro každého jednotlivce i kolektiv. 

 

Školní družina 
Školní družina pracovala jako součást školy podle vlastního plánu vycházejícího ze ŠVP 

Škola pro život.  Měla 2 oddělení s 58 zapsanými žáky. Družinu navštěvovali žáci 1. – 4. 

ročníku.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.proskoly.cz/
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4.   Učební program:  Školní vzdělávací program Škola pro život – verze III/ 2011  

 

 

 

 Třídy, předměty, počty hodin – 1. stupeň 

 

 

 1 2 3 4 5 
Časová 

dotace 

Český jazyk 

 

9 

7 + 2 

9 

7 + 2 

9 

7 + 2 

8 

7 + 1 
7 

42 

35 + 7 

Anglický jazyk 

 
- - 3 3 

4 

3 + 1 
10 

9 + 1 

Matematika 4 
5 

4 + 1 

5 

4 + 1 

5 

4 + 1 

5 

4 + 1 
24 

20 + 4 

Základy práce s 

počítačem 
- - - - - 1 

Prvouka 2 2 
3 

2 + 1 
- - 

7 

6 + 1 

Vlastivěda - - - 2 2 4 

Přírodověda - - - 
2 

1 + 1 
2 

3 

2 + 1 

Hudební 

výchova 
1 1 1 1 1 5 

Výtvarná 

výchova 
1 1 1 2 2 7 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 

Pracovní 

činnosti 
1 1 1 1 1 5 

 
20 

18 + 2 

21 

18 + 3 

25 

21 + 4 

26 

23 + 3 

26 

 

118 

104 + 14 
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  Třídy, předměty, počty hodin – 2. stupeň 

 

 

 

  

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

Časová 

dotace 

Český jazyk 5 

4 + 1 

4 

3 + 1 

5 

4 + 1 

4 18 

15 + 3 
Cizí jazyk (AJ) 4 

3 + 1 

3 3 3 13 

12 + 1 
Matematika 5 

3 + 2 

4 4 5 

4 + 1 

18 

15 + 3 
Základy práce s 

počítačem 
1 0 0 0 1 

Dějepis 2 2 

1 + 1 

2 2 8 

7 + 1 
Občanská a 

rodinná výchova 
2 

1 + 1 

2 

1 + 1 

2 

1 + 1 

1 7 

4 + 3 
Fyzika 2 

1 + 1 

2 2 2 

1 + 1 

8 

6 + 2 
Chemie 0 0 2 2 4 

Přírodopis 1 2 2 2 7 
Zeměpis 2 

 

2 1 2 

1 + 1 

7 

6 + 1 
Hudební výchova 1 1 1 1 4 
Výtvarná výchova 2 2 1 1 6 
Tělesná výchova 2 2 2 2 8 
Pracovní činnosti 1 1 1 1 

0 + 1 

4 

3 + 1 
Německý jazyk 0 0 + 2 0 + 2 0 + 2 0 + 6 

Volitelný předmět 0 0 + 1 0 + 1 0 + 1 0 + 3 

Celkem 30 

24 + 6 

30 

24 + 6 

31 

26 + 5 

31 

24 + 7 

122 

98 + 24 

 

 

 

Vzdělávací program Škola pro život – verze III/ 2011 byl realizován ve všech třídách. 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 s využitím žákovských portfolií. 
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5.  Údaje o pracovnících školy 
 

Na škole pracovalo celkem 23 pracovníků na celý či částečný úvazek + 2 pracovnice jsou na 

mateřské dovolené. 

                                                               Fyz. osoby               přepočtení na plně zaměstnané 

Pedagogičtí pracovníci :    Učitelé            13                             12,182   

                                                                                         

                                             Vychovatelky    2                               1,786 

             Asistentka pedagoga 1            0,300   

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Celkem:                                                        16                            14,268 

 

 

 Nepedagogičtí  pracovníci: 

 

                  Domovník                               1                                 1,000 

                  Uklizečka                                4                                 2,531    

                  Kuchařka                                4                                 3,125 

                  Administrativní pracovnice    1                                 0,750 

                    

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

      Celkem                                              9                                  7,406   

 

Administrativní pracovnice působí jako kuchařka pro cizí strávníky na úvazek 0,250 a je 

financována z vedlejší hospodářské činnosti. 

 

Vedení mzdové a účetní agendy: -    hrazeno zřizovatelem 

 

 

Většina pedagogických pracovníků má předepsané vzdělání, pouze 2 vyučující nesplňují 

odpovídající kvalifikaci. 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             2 

    41 – 50 let          3 

    51 – 60 let          8 

    nad 61 let           3 

V pedagogickém sboru působí pouze ženy. 

Průměrný věk pedagogického sboru je: 51,56 let. 

 

 

Věkové složení nepedagogických pracovníků: 

     do 40 let            2   

     41 – 50 let         2 

     51 -  60 let        4 

Přehled pracovníků školy- viz příloha č. 1 
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6.  Údaje o přijímacím řízení: 

 
   22.1. 2014 byl proveden zápis do I. třídy. Zapsáno bylo 26 dětí . Odklad školní docházky 

byl povolen 4 dětem na základě žádosti jejich zákonných zástupců a doporučení lékaře a 

pedagogicko-psychologické poradny a 1 dítě nastoupí na základě rozhodnutí rodičů  

na jinou školu z důvodu stěhování. Do 1. ročníku nastoupí dne 1.9. 2014 celkem 21 žáků. 

 

Povinnou školní docházku ukončilo 11 žáků, kteří byli přijati na další typy studia, které 

si vybrali.  

 

Přehled: viz příloha č. 2 

 

     

7. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků :  

 
Průměrný prospěch       I.pololetí                     1.stupeň                   2. stupeň 

 

                                                                               

Průměrný prospěch školy:        1,52     1,27     1,85 

 

 

                                             II. pololetí                        
 

Průměrný prospěch školy:        1,54     1,32     1,81 

 

 

Vyznamenání :              1.pololetí           97  žáků    61  % 

                                        2.pololetí           87  žáků    55 % 

Prospěl :                         1.pololetí          60  žáků     38 % 

                                        2.pololetí          71  žáků     45 % 

Neprospěl :                    1.pololetí            2  žáci        1  % 

                                        2.pololetí            0  žáci        0 % 

  

Snížené známky z chování: 

                                       1.pololetí          2 žáci   

                                       2.pololetí          4 žáci    

                                                                

Výchovná opatření: 
 

Napomenutí třídním učitelem – 1.pololetí        10  žáků 

                                                   2.pololetí          8 žáků 

Důtka třídního učitele                1.pololetí          1 žák 

                                                   2.pololetí          1 žák 

Důtka ředitele školy                   1.pololetí          2 žáci   

                                                   2. pololetí         5 žáků 

 

Údaje o nepřítomnosti žáků ve škole: 

 

V 1. pololetí bylo zameškáno 5500 hodin,  z toho 5500 omluvených a 0 neomluvených. 

Průměr na žáka je 34,59 hodin.  



 10 

Z toho na 1. stupni – celkem 2346 hodin – 26,23 hodin na žáka, 

           na  2. stupni – celkem 3154 hodin – 47,79 hodin na žáka. 

Ve 2. pololetí bylo zameškáno 7755 hodin,  z toho omluvených 7707 a neomluvených 48 

hodin.  Průměr na žáka je 49,08 hodin. 

Z toho na 1. stupni  - celkem 4044 hodin – 43,48 hodin na žáka, 

            na 2. stupni  - celkem 3711 hodin – 57,09 hodin na žáka. 

 

 

8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: 
 

 

1. Vzdělávací akce na téma: Motivace při rozvoji základních jazykových kompetencí  

      v AJ – PaedDr. Milena Holcnerová (25.9. 2013) 

2. Vzdělávací akce na téma: Metody a formy práce vedoucí k čtenářské gramotnosti a 

efektivnímu učení – Olga Marková (4.10. 2013) 

3. Schůzka výchovných poradců Benešov – Úřad práce – Mgr. J.Bernardová (9.10.2013) 

4. Vzdělávací akce na téma: Jak vést efektivní dialog s rodiči – Mgr. Petra Kleinová 

(9.10. 2013) 

5. Vzdělávací akce na téma: Co se skrývá za bludným kamenem – Dagmar Nováková 

(23.10.1013) 

6. Vzdělávací akce na téma: Problémy v oblasti výchovné činnosti školy – Mgr. Ludmila 

Vodehnalová (11.11. 2013) 

7. Proškolení všech zaměstnanců školy v rámci BOZP (20.11. 2013) 

8. Vzdělávací akce na téma: Třídnické hodiny – práce s třídním kolektivem – Mgr. Pavla 

Zrzavecká (20.1. 2014) 

9. Školení pro zaměstnance školní jídelny – J.Stibůrková, M. Červená (10.2. 2014) 

10. Vzdělávací akce: Právní odpovědnost ředitelů škol – Mgr. Ludmila Vodehnalová 

(24.2. 2014) 

11. Školení NIQES v Benešově – M.Holcnerová, L.Vodehnalová (11.3. 2014) 

12. Schůze AŠSK – O. Marková (1.4. 2014) 

13. Vzdělávací akce: Stížnosti a jejich řešení – Mgr. L.Vodehnalová (3.4. 2014) 

14. Vzdělávací akce: Využití pohádek při motivaci v EV – Věra Bartáková (9.4. 2014) 

15. Konference hromadného stravování – J.Stibůrková (15.4. 2014) 

16. Vzdělávací akce: Svět včel a hmyzu - :Mgr. E.Kašáková – (24.4. 2014) 

17. Vzdělávací akce na téma: Vyučování ČJ na 1. stupni – Mgr. Hana Halamová (5.5. 

2014) 

18. Schůze preventistů patologických jevů  v Benešově – Mgr. Pavla Zrzavecká (22.5. 

2014) 

19. Schůze výchovných poradců v Benešově – Mgr. Jana Bernardová (14.5. 2014) 

 

9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti: 

 
Škola se představuje veřejnosti na svých internetových stránkách www.zsnetvorice.cz. Mají  

své pravidelné rubriky, jsou pravidelně doplňovány a aktualizovány. O svých akcích také 

informujeme  v tisku – Zpravodaj Městyse Netvořice, Benešovský deník a především  týdeník 

Jiskra či časopis Posázaví. 

 

I v  letošním školním roce jsme pokračovali ve vydávání vlastního školního časopisu. 

Všechna čísla jsou zveřejněna  na webových stránkách školy. 

http://www.zsnetvorice.cz.mají/
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Naše škola je i mnoho let zapojena do projektu Školní mléko v České republice, jehož 

hlavním realizátorem je Laktea, o.p.s. Žáci mají možnost využívat tyto služby a objednat si za 

výhodné ceny ochucené či neochucené mléko a jiné mléčné výrobky. 

V letošním školním roce jsme s také pokračovali v projektu „Ovoce do škol“. Jedná se o 

dodávku ovoce a zeleniny pro žáky 1. – 5. ročníku. Prostředky na tento projekt 

poskytuje Evropská unie 73% a Česká republika 27%. Cílem projektu "Ovoce do škol" 

je zvýšení obliby produktů z ovoce, zeleniny a banánů, přispění k trvalému zvýšení spotřeby 

ovoce a zeleniny, vytvoření správných stravovací návyků ve výživě dětí,  zlepšení 

zdravotního stavu mladé populace apod.  

 

Během školního roku žáci absolvovali  výlety, exkurze, výchovné koncerty, projekty, 

navštívili divadelní představení, výstavy. Toto jsou některé z nich: 

 

1. „Jak se chodí na casting“ – kulturní program pro 2. – 5. a 7. ročník – herec Otta 

Tesař (2.9.)  

2. Exkurze – netvořické muzeum – 9. ročník (11.9.) 

3. „Za pokladem skřítka Podzimníčka“ – 2. oddělení ŠD – odpolední akce (20.9.) 

4. Divadelní představení v MŠ Netvořice: Pohádka o písničce – 1. ročník (26.9.) 

5. „Cesta za pokladem“ – akce 1. oddělení ŠD (20.9.) 

6. Muzikálové představení v Praze: MATA-HARI – 2. stupeň (25.9.) 

7. „Vítáme podzim“ – odpolední akce 1.oddělení ŠD (11.10.) 

8. Drakiáda – akce 1. oddělení ŠD (18.10.)  

9. Pouštění draků – odpolední akce 2. oddělení ŠD (11.10.)  

10. Návštěva netvořického muzea – 1. oddělení ŠD (4.10.) 

11. Návštěva netvořického muzea – 3. ročník (10.10.) 

12. Akce v rámci projektu Hasík pro 2. a 6. ročník – OHS Benešov – p. Martin Šebek 

(1.11.) 

13. „Cirkusové představení“ v MŠ – 1. ročník (1.11.)  

14. „O dvou hladových čertech“ – divadelní představení v MŠ – 1.ročník (15.11.) 

15. Valná hromada Spolku rodáků Netvořice – kulturní vystoupení žáků školy (23.11.)  

16. Vánoční jarmark s kulturním vystoupením žáků (30.11.)  

17. Pečení perníků na vánoční jarmark ve školní jídelně (13.11.) 

18. Zdobení perníků na vánoční jarmark ve školní jídelně (20.11.) 

19. Exkurze – Lešany – Pamětní síň Františka Hrubína – 9. ročník (18.11.) 

20. Vánoční vystoupení při rozsvěcení stromu na náměstí – 2. a 3. ročník (1.12.) 

21. Mikulášská nadílka ve škole – žáci 9. ročníku (5.12.) 

22. Exkurze do svíčkárny Rodas Šestajovice – 2. a 3. ročník (9.12.) 

23. Exkurze do Přerova nad Labem – 4.,5.,7. ročník – (10.12.) 

24. Koncert žáků ZUŠ Benešov při ZŠ (12.12.)  

25. Vánoční koncert dechových nástrojů pro 1. a 2. stupeň (18.12.) 

26. Vánoční besídky ve třídách a školní družině (16.12.-20.12.) 

27. Hudební pořad v MŠ: Jiří Helekal – 1. ročník (19.12.) 

28. „O neposlušných kůzlátkách“ – divadlo v MŠ – 1. ročník (8.1.) 

29. Vystoupení dramatického kroužku v netvořické mateřské škole: „O perníkové 

chaloupce“ (24.1.) 

30. Vánoční besídky v jednotlivých třídách 

31. „Pohádka na přání“ – divadlo v MŠ – 1. ročník (6.2.) 

32. „O skřítkovi“ – divadlo v MŠ – 1. ročník (11.3.) 

33. Kulturní představení pro 3.-5. ročník – Otta Tesař (17.3.) 



 12 

34. Historické představení skupiny Pernštejni na téma: „Přemyslovci na českém trůně“ 

pro 1.-9. ročník v tělocvičně (18.3.) 

35. Vzdělávací akce s dopravní tématikou pro 2. a 3. ročník (19.3.) 

36. Ples SRPDŠ spojený se šerpováním žáků 9. ročníku (22.2.) 

37. Dětský karneval (22.3.) 

38. Muzeum Jílové – 8. ročník (7.3.) 

39. Beseda v místní lidové knihovně – 1. oddělení ŠD (24.3.) 

40. „Máme rádi palačinky“ – akce 2. oddělení ŠD (26.3.) 

41. Výlet po Netvořicích a okolí – regionální historie – 9. ročník (4.4.) 

42. „Poznáváme okolí našeho bydliště“ – akce 1. oddělení ŠD (2.4.) 

43. Pečení velikonočních perníčků – 2. oddělení ŠD (10.4.) 

44. Vynášení Morany – akce 1. oddělení ŠD (25.4.) 

45. Plavecké odpoledne na Měříně – akce 6. ročníku (23.4.) 

46. Třídní výlet – zámek Radíč – 1. ročník (16.5.) 

47. Výlet do Jílového – 1. oddělení ŠD – (21.5.) 

48. Kulturní vystoupení žáků v kostele ve Vysokém Újezdě při příležitosti pochodu 

Spolku rodáků Netvořice „Do středu Království českého“ (26.4.) 

49. Třídní výlet – Divadlo kouzel líbezníce – 4. ročník (29.5.) 

50. Dětský a branný den – HZS Jílové u Prahy, soutěžní dopoledne (30.5.) 

51. „Kouzelný cirkus“ – divadlo v MŠ – 1. ročník (30.5.)  

52. Exkurze – bioelektrárna Lhota – 9. ročník (15.5.) 

53. Muzeum Netvořice – návštěva 1. ročníku (15.5.) 

54. Výlet do okolí Netvořic spojený s táborákem – 2. oddělení ŠD (30.5.) 

55. Kino Benešov: Planeta Země – vzdělávací film pro 7.-9. ročník (10.6.) 

56. Turistická vycházka na Větrov – 1. oddělení ŠD (18.6.) 

57. „Putování s Indiány a kovboji“ akce 1. oddělení ŠD (24.6.) 

58. Třídní výlet – Hluboká, Obora – 2. a 3. ročník (10.6.) 

59. Turistická vlastivědná vycházka na týnecký hrad, Zbořený Kostelec – 5. ročník 

(17.6.) 

60. Divadlo v MŠ: Pohádka o písničce – 1. ročník (18.6.) 

61. Školní výlet do Měsíčního údolí – 4. ročník (19.6.) 

62. Školní výlet – Krňany, Třebsín, Smetanova vyhlídka, část Posázavské stezky – 7. 

ročník (20.6.) 

63. Návštěva plaveckého bazénu na Měříně – 6. ročník (26.6.) 

 

Akce posilující environmentální výchovu – třídění odpadu, péče o zeleň v okolí školy a o 

školní pozemek.  Naše škola  pokračovala v celostátní soutěži Recyklohraní, všechny úkoly 

byly splněny, zařadili jsme se opět mezi nejúspěšnější školy v České republice. V červnu jsme 

obdrželi EKO-DIPLOM za úspěšnou realizaci projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět 

ve školním roce 2013/2014. Soutěž bude pokračovat i v příštím školním roce. Škola tak 

vzdělává žáky v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožňuje jim odevzdávat vysloužilé 

baterie a drobná elektrozařízení do speciálních nádob umístěných v prostorách školy. V rámci 

environmentální výchovy byl naší škole propůjčen na léta 2014-2016 titul Škola 

udržitelného rozvoje Středočeského kraje 3. stupně. Zapojili jsme se opět velmi úspěšně i 

do celostátní soutěže „Těžíme hliník z našich domácností“. Další akcí byl sběr plastových 

víček. Díky této sbírce pomohli žáci naší školy handicapovanému chlapci. Ten navštívil školu 

se svými rodiči 4. 3. 2014. Chlapec se jmenuje Mireček Piskač. Je to chlapec s postižením, 

který neměl snadný start do života. Žáci naší školy nasbírali celkem 16 velkých a 8 středně 

velkých pytlů víček. 
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Základní škola Netvořice se zúčastňuje celé řady projektů. Zásadní projekt letošního školního 

roku byl TRIANGL. Z pohledu stavu společnosti a dlouhodobě přetrvávajících rozporů mezi 

orientací dětí a mládeže na studium a skutečnými potřebami práce, se podpora zájmu dětí o 

technické, přírodovědné obory, o tradiční řemesla apod. stala v posledních letech 

celospolečenským tématem. Není proto divu, že je tato problematika pevnou součástí aktivit 

naší společnosti a navenek se projevuje realizací konkrétních kroků. Jedním z nich je Projekt 

TRIANGL: Podpora zájmu žáků o přírodovědné obory ve Středočeském kraji, který si klade 

za cíl zvýšit zájem žáků základních škol Středočeského kraje a přírodovědné obory. Do 

projektu je zapojeno 12 základních škol z kraje, k nimž patří i naše škola. Děti v rámci 

projektu besedují s vědci, účastní se exkurzí do vědeckých ústavů a seminářů zaměřených na 

ochranu duševního vlastnictví.  A co je nejdůležitější, aktivně se zapojují do projektových dní 

z chemie a fyziky. V letošním školním roce jsme v rámci tohoto projektu realizovali tyto 

aktivity: 

1. Přednáška na téma: Podmořský svět 

2. Projektové dny v rámci těchto vzdělávacích oblastí: fyzika, chemie, duševní vlastnictví 

3. Přednáška na téma: Detektivem v říši bezobratlých 

4. Beseda: Co se dá vyčíst z lidského těla 

5. Exkurze: Milešovka 

6. Přednáška na téma: Animace kresleného filmu 

7. Návštěva geologického ústavu AV ČR 

Projekt bude pokračovat ještě do prosince 2014. Jsme moc rádi, že patříme mezi 12 

vybraných škol.  

Během školního roku se žáci účastnili mnoha soutěží a mnozí z nich úspěšně 

reprezentovali školu, např.: 

 

Soutěž „Sapere – vědět, jak žít“ pro 6. – 9. ročník – školní kolo  ve finanční 

gramotnosti 

Přírodovědný klokan – školní kolo – pro 8. a 9. ročník 

1. Bednařík Jan 

2. Bron Tomáš 

3. Krňanský Jan 

Školní kolo olympiády v AJ – 6. a 7. ročník 

1. místo – Novotná Dominika, Stibůrková Barbora 

2. místo – Zvěřina Ondřej 

3. místo: Kutová Kateřina 

Školní kolo olympiády v AJ – 8. a 9. ročník 

1. místo: Plešinger Stanislav 

2. místo: Janská Anna 

3. místo: Řezníčková Klára 

Recitační soutěž – školní kolo  

Nejlepší recitátoři: Slavík Jakub (2. ročník), Hamroziová Natálie (4. ročník), Zahrádková 

Natálie (6. ročník), Janská Anna (8. ročník) 

Oblastní kolo v recitaci v Bystřici: Dětská scéna2014 

Čestné uznání obdrželi: Jakub Slavík a Anna Janská 

Okresní kolo zeměpisné olympiády: 
Novotná Dominika (8. místo), Bednařík Jan (25. místo), Šlehobr Dominik (28. místo) 

Matematická soutěž KLOKAN – 2. – 9. ročník 
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Školní kolo: 

Kategorie Cvrček:  1. Barbora Chroustová 

       2. Dominika Karešová 

       3. Kryštof Wagner, Petra Kadeřábková 

Kategorie Klokánek:  1.  Nela Hájková 

     2. Daniela Janurová 

     3. Kateřina Ošmerová 

Kategorie Benjamin:  1. Nela Červená 

     2. Dominika Jungmannová 

     3. Natálie Kalinová 

Kategorie Kadet:   1. Jan Bednařík 

     2. Nikol Hokrová 

     3. Simona Novotná  

  

Soutěž: Mladý zdravotník Benešov – účast v okresním kole 

Soutěž mysliveckého kroužku: Zlatá srnčí trofej 

Matematická soutěž: Pythagoriáda – okresní kolo 

Nela Hájková:13-15. místo 

 

 

       Výtvarné soutěže:  

       Žáci naší školy ze zapojili do výtvarné soutěže „Obrázky pro Tondu“ 

zaměřené na třídění odpadů. Soutěž se konala v říjnu a listopadu roku 2013. Do 

soutěže se přihlásilo 182 organizací. Celkový počet zapojených dětí dosáhl 

téměř 12 000. Vybíralo se z 5 623 obrázků. A jak dopadla naše škola? 5 prací se 

dostalo do užšího finále a ve své kategorii zvítězila žákyně 4. ročníku Natálie 

Jirsáková. Svým vítězstvím zajistila jednodenní školní výlet pro svou třídu.  

Výtvarná  a literární soutěž ke Dni Země 2014: „Co se skrývá v lese“ 

II. kategorie: 1. místo : Matyáš Loužecký – 4. ročník 

III.kategorie: 1 místo: Soubor prací žáků 6. ročníku: Lucie Jirásková, Daniel Dvořák,                          

Nela Červená, Radka Šínová, Natálie Zahrádková, Kateřina Kutová  

                      

Výtvarná soutěž Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje: „Požární    

ochrana očima dětí“ – okresní kolo  

 Kategorie 1  2. místo: Christoph Wagner  

 Kategorie 2  1. místo: Matěj Kolář 

    2. místo: Andrea Stibůrková 

 Kategorie 3  1. místo: Daniel Dvořák 

    3. místo: Lucie Jirásková 

Výtvarná soutěž Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje: „Požární 

ochrana očima dětí“ – krajské kolo  

   Kategorie 1   2. místo: Christoph Wagner 

   Kategorie 2  3. místo: Matěj Kolář 

   Kategorie 3  2. místo: Lucie Jirásková 

 

11. ročník výtvarné soutěže vyhlášené HZS v Příbrami  

3. kategorie: Tomáš Tichý – 3 místo 

4. kategorie: Radka Šínová – 3. místo 
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Výtvarná soutěž: Příběh planety 

3. místo: Jakub Popelka 

 

Výtvarná soutěž na téma: „Jak se (ne)dočkat dospělosti“ 

Vyhodnoceny byly 4 práce našich žáků: Eliška Kašáková, Kateřina Ošmerová, Radka 

Šínová, Simona Stará 

            

Výtvarná a literární soutěž: Strážci památek, kterou vyhlásilo pro žáky 8. a 9. tříd 

základních škol z regionu týnecké muzeum ve spolupráci se společností Posázaví o.p.s. 

v rámci projektu Po cestách a hradech doby Karla IV.  

Z osmi zúčastněných škol jsme nedosáhli na přední umístění, nicméně díky této soutěži 

vznikla krásná dřevěná replika konopišťského zámku, která bude vystavena střídavě v naší 

škole a na Konopišti. 

 

 

                                                                                                                                           

      Úspěchy ve sportovních soutěžích:  

      Florbalový turnaj v Neveklově: Neveklovský měšec  - starší chlapci – účast bez               

      předního umístění 

      Turnaj v házené – Neveklov – starší dívky i hoši – účast bez předního umístění 

      Florbalový turnaj Orion Cup pro 6. a 7. ročník – 3. místo 

      Preventan Cup ve vybíjené 4. a 5. tříd – okresní kolo – hoši – 9. místo 

      Mc Donald/s Cup v malé kopané – 1.-3. ročník – okresní kolo – 5. místo 

      Sálová kopaná: okresní kolo – 4. místo 

      Středočeský taneční pohár – Benešov - okresní kolo – 2. místo 

      Středočeský taneční pohár – Čáslav – krajské kolo – 10. místo 

      Atletická všestrannost Vlašim – okresní kolo – starší žáci – 7. místo ( Plešinger 

      Stanislav, Saska Václav, Krňanský Jan, Popelka Jakub, Vopička Marek) 

      Okresní turnaj v házené:     Dívky: 2. místo 

                                                      Chlapci: 1. místo 

      Pohár rozhlasu ve Vlašimi – starší žáci: 10. místo 

      Přátelská utkání v házené mezi školami: Poříčí nad Sázavou, Krhanice, 

      Netvořice 

      Dívky: 1.-3. místo 

      Chlapci: 1.-2. místo 

 

Výborné výsledky dosahoval po celý školní rok oddíl gymnastiky především v rámci soutěží 

ASPV ( Asociace Sportu pro všechny). Cvičenky se probojovaly i do celostátního kola, kde 

zastupovaly okres Benešov a dosáhly na přední umístění.  

Nejlepší jednotlivci: Barbora Stibůrková, Andrea Stibůrková, Ester Koudelová, Zuzana 

Karešová, Natálie Hamroziová, Anna Havelková, Elizabeth Šebková, Daniela Janurová, 

Dominika Karešová. 

        

 

     Zástupci ze žáků školy se také již poněkolikáté zúčastnili významné mezinárodní akce 

k svátku Corpus Domini. Jednalo se o štafetový běh z Prahy do italského města Orvieto, který 

běžel i přes Netvořice. Žáci běželi vybraný úsek  společně s běžcem štafety.  
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10. Údaje o výsledcích inspekčních činností a kontrol 

 
 Dne 2.9. 2013  proběhla kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a 

dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Při této kontrole nebyly zjištěny žádné 

splatné závazky vůči VZO ČR ani jiné evidenční nedostatky. Zpráva a závěrečný protokol 

jsou k dispozici k nahlédnutí v ředitelně školy. 

 

 Dne 1.10. 2013 byla provedena kontrola KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze. 

Kontrola se zaměřila konkrétně na prostory k výuce tělesné výchovy a tělocvičny. Dle závěrů 

kontroly nebyly shledány žádné vážnější nedostatky. Protokol o kontrolním zjištění je 

k dispozici k nahlédnutí v ředitelně školy. 

 

 Dne 28.11. 2013 byla zahájena kontrola podle § 87 odst.1 zákona č. 280/2009 Sb., 

daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, sepsaný podle ustanovení § 60 až 62 DŘ. Kontrolu 

prováděl Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště Benešov, Tyršova 2074, 256 

01 Benešov. Kontrola se týkala finančních prostředků poskytnutých na základě Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace č.3126/21/7.1.4/2011 ze dne 21.2. 2011 vydaného Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy ČR na projekt „Moderní škola“ reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.1702. 

Kontrola byla ukončena dne 25.4. 2014. Ze závěrů vyplývají tyto skutečnosti: Nedodržení 

podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace t.j. neřízení se Příručkou pro žadatele a příjemce 

dotace při zadávání zakázek a zahrnutím nákupu nábytku do nákladů hrazených z příspěvku 

ESF, klasifikoval správce daně jako neoprávněné použití prostředků poskytnutých ze státního 

rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty z Národního fondu dle § 3 písm. e) 

zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 

( dále jen rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. 

Na základě těchto skutečností byl škole vyměřen odvod za porušení rozpočtové kázně do 

státního rozpočtu a Národního fondu. 

Jelikož šlo o formální chyby, které nikoho nepoškodily – naopak – škole přinesly nové 

vybavení pro žáky v rámci jazyků a ICT technologie, které je maximálně využíváno a 

obohacuje kvalitu výuky, požádala škola o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a 

penále za prodlení s odvodem. Na výsledek této žádosti čekáme. 

Zpráva a protokol o kontrolním zjištění je k dispozici k nahlédnutí v ředitelně školy. 

 

 

 11. Hlavní údaje o hospodaření školy 

 

 Finanční prostředky :  

a) dotace na krytí přímých vzdělávacích nákladů NIV – ze státního rozpočtu (platy, 

školní potřeby a pomůcky,  DVPP ) 

b) dotace na krytí provozních výdajů spojených s hlavní činností  ( elektřina, vybavení 

školy, opravy a údržba a ostatní služby ) - zřizovatel Úřad městyse Netvořice 

c) prostředky z doplňkové činnosti -  pronájmy, obědy pro cizí strávníky 

d)  dary z prostředků SRPDŠ, jehož výbor  aktivně spolupracuje s vedením školy, dary    

 z řad rodičů, ostatních sponzorů 

 

12. Údaje o zapojení školy do mezinárodních projektů: 

 
         Škola se aktivně zapojila do projektu Adopce na dálku. Již čtvrtý školní rok si 

 dopisuje v anglickém jazyce a podporuje finančně 17letou dívku Jamilu z Indie.   
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 13. Na škole nepracuje odborová organizace.    
            

14.   Seznam příloh – k nahlédnutí v ředitelně školy :  

 
 Údaje o pedagogických pracovnících 2013/2014 

 Seznam škol, na které se přihlásili vycházející žáci v roce 2013/ 2014 

 Přehled prospěchu školy v I. a II. pololetí 2013/2014 

  

 

 

 

 

  Netvořice 25. 8.  2014 

 

 

 

Výroční zpráva byla schválena ne pedagogické radě dne: 25.8. 2014 

 

Výroční zprávu schválila Školská rada dne: 27.8. 2014 

 

 

 

       Mgr. Ludmila Vodehnalová 

 

 

      ………………………………………………… 

                 ředitelka školy 

 

 

 


