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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 ţáků……..IZO 102002461  

Školní druţina……    Kapacita   58 ţáků  ……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 2014 -2015 bylo vyuţíváno 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: ţákovská  knihovna,  keramická dílna , dílny- kovo a dřevo.                                                                   

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

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

víceúčelovost jsou atributy, které umoţňují širokou škálu sportovního vyuţití. Příleţitostně 

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 

ţactva, oddílu volejbalu, taekwonda  apod. 

     Pracovní činnosti jsou prováděny v pracovně PŘ, FY, ve školní dílně, na školním 

pozemku a ve cvičné kuchyňce. 

     Keramická dílna byla vyuţívána v tomto školním roce pouze pro zájmovou činnost 

ţáků, která byla velmi úspěšná, coţ dokazuje tradiční výstava dětských výtvarných prací  

v době adventní a na konci školního roku v rámci školní akademie. 

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

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

obměňováno. 

 

V letošním školním roce 2014/2015 jsme se zapojili do projektu s názvem: Dotkněte 

se inovací z EU v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Jednalo se konkrétně 

o postupné zavedení dotykových zařízení do vzdělávacího procesu. Pedagogové se po celý 

školní rok vzdělávali  na dotykových zařízeních tak, aby mohli v budoucnu zpestřit svou práci 

výukou na tabletech. Projekt si kladl za hlavní cíl zvýšení profesního i osobnostního růstu 

pedagogických pracovníků a přenesení těchto kompetencí do zefektivnění vyuţití ICT ve 

výuce na základních a středních školách. Průřezovou aktivitou projektu bylo soustavné 

působení mentorů, kteří byli členy realizačního týmu, přenášení zkušeností, nadšení a dobré 

praxe mezi ICT metodiky i pedagogy partnerských škol. Projekt probíhal po celý školní rok. 

Škola v rámci projektu nebyla přímým příjemcem dotace, nýbrţ pouze jednou z 50 

partnerských škol. Příjemcem dotačního titulu byl Boxed, s.r.o., Velflíkova 4, 160 00 Praha 6 

Cíle projektu: 

 Efektivní vyuţití stávajících technologií na škole 

 Zavedení a implementace mobilních dotykových zařízení do školy 

 Vybavení pedagogů kompetencí tato zařízení pouţívat dle své aprobace ve výuce 

 Zlepšení technického i odborného zázemí škol pro vyuţívání ICT ve výuce 

 Sdílení vědomostí a prohlubování komunit pedagogů vyuţívající ICT ve výuce 

 Budova školy slouţí svému účelu jiţ více neţ 60 let, a proto se stále pokračuje 

v rekonstrukcích a opravách. V letošním roce škola neobdrţela od zřizovatele ţádné finanční 

prostředky na opravy, a proto ty nejnutnější opravy financovala z rezervního fondu. Jednalo 

se např. o výměnu osvětlení v menší budově školy, dále o malířské práce, nejnutnější opravy 

včelína, opravy a výměna některých komponentů ICT techniky, zahradnické práce, úklidové 

práce ve výškách a další běţná údrţba spojená s běţným chodem školy, školní kuchyně a 

tělocvičny. 
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 Vybavení audiovizuální technikou se neustále zlepšuje. Úroveň počítačů v počítačové 

učebně je uspokojující, nicméně je nutné vyměnit některé PC komponenty tak, aby v září 

učebna fungovala bez problémů a ke spokojenosti ţáků i vyučujících.  Vyučující mají 

k dispozici kvalitní počítače ve sborovně a ve dvou kabinetech a také v obou odděleních 

školní druţiny a díky projektu: Dotkněte se inovací mají pro zpestření výuky k dispozici i 

tablety (celkem 10 tabletů). 

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 slouţí od roku 1954, takţe vyţaduje postupné rekonstrukce a úpravy vnitřního 

vybavení. V minulém školním roce včetně letních prázdnin bylo konkrétně provedeno : 

- malování některých prostor školy (dětské šatny) 

- oprava včelína (svody) 

- nové osvětlení odpovídající současným normám – učebny (2 třídy na malé budově,  

  knihovna, chodba malé budovy)  

- ošetření plísní v budovách školy 

- běţné opravy – běţná údrţba, instalatérské, malířské a elektrické práce v průběhu roku 

- opravy a výměny některých ICT komponentů 

- zahradnické práce 

- opravy ve školní kuchyni – údrţba zařízení (konvektomat, škrabka, robot apod.) 

- běţné opravy – běţná údrţba, instalatérské, malířské a elektrické práce v průběhu roku 

- úklidové práce ve výškách (okna v tělocvičně, prosklené plochy na velké i malé budově  

  školy) 

 

 

3.  Údaje o žácích 

 
Počet žáků a tříd ve školním roce 2014 / 2015 

 

1.ročník                      I. třída                               21 ţáků 

2.ročník                      II. třída                             19 ţáků 

3.ročník                      III. třída                            21 ţáků 

4.ročník                      IV. třída                            23 ţáků 

5.ročník                      V.třída                              15 ţáků 

6.ročník                      VI. třída                            17 ţáků 

7.ročník                      VII.třída                           13 ţáků 

8. ročník                     VIII.třída                          18 ţáků 

9.ročník                       IX.třída                            20 ţáků             

 

Celkem                     9 tříd                                167 ţáků 

 

Průměrný počet ţáků na třídu byl 18,55.  

Výuka cizích jazyků  

Anglický jazyk :  127 ţáků 

Německý jazyk :   51 ţáků -  jako druhý jazyk – povinný od 7. ročníku 

 

Integrovaní žáci  

- s vývojovými poruchami               5 ţáků 
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-mentální postiţení            1 ţák 

Zrakově postiţená            1 ţákyně 

 

- z toho ţáci s IVP   5 ţáků 

 

Volitelné předměty  

 

Informatika             3 skupiny         51 ţáků 

Nepovinné předměty nebyly  ani v tomto školním roce zavedeny. 

 

Zájmové útvary (při SRPDŠ) 

  

Sportovní gymnastika 

Házená 

Keramika- 2 skupiny 

Pohybové hry 

Taneční krouţek 

Florbal – 2 skupiny 

Včelařský krouţek 

Myslivecký krouţek  

Truhlářský krouţek (pouze 1. pololetí) 

Hudebně dramatický krouţek 

Řečová výchova pro 1. ročník 

 

SRPDŠ dále organizovalo tradičně sběr papíru, a to dokonce dvakrát ve školním roce.  

Základní školu podporovalo i v dalších aktivitách: Ples SRPDŠ spojený se šerpováním ţáků 

9. ročníku, Dětský karneval, Vánoční trhy, finanční podpora v rámci plaveckého a lyţařského 

výcviku ţáků, nákup nábytku do I. třídy, financování různých cen  a odměn pro ţáky, 

cestovné na soutěţe apod. 

 

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

Vyučující: Karel Palát, p. Marcela Rezková 

 

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

to v podzimním termínu. SRPDŠ těmto ţákům přispělo 300 Kč na dopravu. 

Pro ţáky 7. a 8. ročníku byl  uspořádán lyţařský výcvikový kurz v Horním Maxově 

v Jizerských horách v termínu 11.1. – 17.1. 2015.  SRPDŠ zaplatilo cestovné a Galmet 

Netvořice věnoval kaţdému účastníkovi z řad ţáků 1000,- Kč.  

  

Ve dnech 27. 4. aţ 1 .5. 2015 se 14 ţáků z 8. a 9. ročníku zúčastnilo poznávacího 

zájezdu do Velké Británie. Program: celodenní  prohlídka Londýna – procházka čtvrtí 

Westminster kolem sídla parlamentu Houses of Parliament, věţe Big Ben a Westminsterského 

opatství, dále Buckinghamský palác, slavná třída The Mall na náměstí Trafalgar Square se 

sochou admirála Nelsona, London Dungeon či London Eye. V dalších dnech to byla návštěva 

filmových ateliérů Warner Bros. Studios, kde se natáčely příběhy o Harry Potterovi,  

prohlídka Stamford Bridge, domácího stadionu fotbalistů londýnské Chelsea. Ţáci navštívili i 

Oxford Street či Covent Garden, British Museum, National Maritime Museum, St. Pauls 

Cathedral, Millenium Bridge, Tower Bridge, slavný hrad Tower of London, monumentální 87 
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pater vysokou budovu The Shard, Shakespearovo divadlo Globe Theater , Greenwich Park a 

královskou observatoř Royal Observatory. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Škola se zapojila do testování žáků. 

 

Ţáci naší školy vyuţívají především testování na portálu www.proskoly.cz., kde 

mohou online vyuţívat testy k volbě povolání, testy dětských schopností a testy pro 

elementární třídy. Výhodou je okamţitá zpětná vazba pro kaţdého jednotlivce i kolektiv. 

Další testování si naši ţáci vyzkoušeli v květnu roku 2015. Jednalo se o pilotní ověřování 

jednotných testů v rámci přijímacího řízení 2015. Toto testování vyhlásilo Ministerstvo 

školství, mládeţe a tělovýchovy (MŠMT) pod názvem: „Pilotní ověřování organizace 

přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s vyuţitím centrálně zadávaných 

jednotných testů“. Realizací bylo pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání 

(CZVV). Cílem bylo poskytnout základním školám informaci o výsledcích jejich ţáků 

v testech z matematiky a českého jazyka. Testování se zúčastnili ţáci 9. ročníku a ţáci 5. 

ročníku , kteří měli zájem o studium na osmiletém gymnáziu. Výsledky ţáků naší školy 

přibliţně odpovídaly celostátnímu průměru a jsou k dispozici k nahlédnutí v ředitelně školy. 

 

 

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

ŠVP Škola pro ţivot.  Měla 2 oddělení s 58 zapsanými ţáky. Druţinu navštěvovali ţáci 1. – 4. 

ročníku.  

  

 

 

http://www.proskoly.cz/
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4.   Učební program:  Školní vzdělávací program Škola pro život – verze IV/2014  

 s platností od 1.9. 2014. 

 ( k dispozici kdykoli v budově školy, částečně i na webových stránkách školy)  

 

 

 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 ţivot – verze IV/ 2014 byl realizován ve všech třídách. Byl 

kladen důraz na rozvoj klíčových kompetencí a na splnění průřezových témat, byly 

pouţívány ve větší míře moderní metody – skupinová práce, samostatné úkoly, projekty 

apod. Ţáci byli vedeni ke kooperaci, byl kladen důraz na rozvoj komunikace ve 

skupinách. Při hodnocení výsledků vzdělávání byli ţáci vedeni k sebehodnocení, 

vyučující se snaţili hodnotit osobní vývoj kaţdého ţáka s vyuţitím ţákovských portfolií. 
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5.  Údaje o pracovnících školy 
 

Na škole pracovalo celkem 25 pracovníků na celý či částečný úvazek. 

                                                               Fyz. osoby               přepočtení na plně zaměstnané 

Pedagogičtí pracovníci :    Učitelé            14                             12,358   

                                                                                         

                                             Vychovatelky   2                              1,803             

   

 

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

Celkem:                                                        16                            14,161 

 

 

 Nepedagogičtí  pracovníci: 

 

                  Domovník                               1                                 1,000 

                  Uklizečka                                4                                 2,531    

                  Kuchařka                                 3                                 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, dvěma neaprobovaným 

vyučujícím byla přiznána výjimka MŠMT.  Vedení školy usiluje o maximální moţnou 

aprobovanost v jednotlivých předmětech. 

 

 

 Věkové složení pedagogických pracovníků: 
    do 40 let             3 

    41 – 50 let          4 

    51 – 60 let          7 

    nad 61 let           2 

 

Průměrný věk pedagogického sboru je: 50,25 let. 

 

 

Věkové složení nepedagogických pracovníků: 

     do 40 let            3   

     41 – 50 let         2 

     51 -  60 let        4 

 

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

 
   27.1. 2015 byl proveden zápis do I. třídy. Zapsáno bylo 25 dětí . Odklad školní docházky 

byl povolen 3 dětem na základě ţádosti jejich zákonných zástupců a doporučení lékaře a 

pedagogicko-psychologické poradny. Do 1. ročníku nastoupí dne 1.9. 2015 celkem 22 ţáků. 

 

Povinnou školní docházku ukončilo 22 žáků, kteří byli přijati na další typy studia, které 

si vybrali. Jedna žákyně byla přijata na osmileté gymnázium do Benešova (Kateřina 

Ošmerová). 

 

Přehled: viz příloha č. 2 

 

  

7. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků :  

 
Průměrný prospěch       I.pololetí                     1.stupeň                   2. stupeň 

 

                                                                               

Průměrný prospěch školy:        1,47     1,31     1,68 

 

 

                                             II. pololetí                        
 

Průměrný prospěch školy:        1,45     1,31     1,63 

 

 

Vyznamenání :              1.pololetí           100  ţáků    61  % 

                                        2.pololetí           102  ţáků    62 % 

Prospěl :                         1.pololetí            63  ţáků     38 % 

                                        2.pololetí            59  ţáků     36 % 

Neprospěl :                    1.pololetí              2  ţáci        1  % 

                                        2.pololetí             4  ţáci         2 % 

  

Snížené známky z chování: 

                                       1.pololetí          1 ţákyně  

                                       2.pololetí          1 ţákyně   

                                                                

Další výchovná opatření: 
 

Napomenutí třídním učitelem – 1.pololetí          6  ţáků 

                                                   2.pololetí          4 ţáků 

Důtka třídního učitele                1.pololetí          0 ţák 

                                                   2.pololetí          0 ţák 

Důtka ředitele školy                   1.pololetí         4 ţáci   

                                                   2. pololetí         0 ţáků 

 

Údaje o nepřítomnosti žáků ve škole: 

 

V 1. pololetí bylo zameškáno 7228 hodin, z toho 7228 omluvených a 0 neomluvených. 

Průměr na ţáka je 43,81 hodin.  
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Ve 2. pololetí bylo zameškáno 9399 hodin, z toho omluvených 9393 a neomluvených 6 hodin.  

Průměr omluvených hodin na ţáka je 56,96 hodin. 

 

 

8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: 
 

 

1. Setkání metodiků TV okresu Benešov – O. Marková (1.9. 2014) 

2. Školení vedoucích stravování: J. Stibůrková (15.9. 2014)   

3. Seminář k projektu TRIANGL – Hvězdárna Petřín – L. Vodehnalová (7.10. 2014) 

4. Schůze výchovných poradců Benešov – J. Bernardová (22.10. 2014) 

5. Školení metodiků prevence – Magdaléna Benešov – P. Zrzavecká (23.10. 2014) 

6. Dvoudenní seminář v Praze v rámci projektu: Dotkněte se inovací – L. Vodehnalová  

      (16.10. a 17.10. 2014) 

7. Hospitace jako součást autoevaluce školy – seminář – Praha – L.Vodehnalová (23.10.) 

8.  Středočeská konference primární prevence rizikového chování v Praze – P. Zrzavecká 

(5.11. 2014) 

9. školení pedag.pracovníků v rámci projektu: Dotkněte se inovací (1.12. 2014) 

10. Závěrečný hodnotící seminář k projektu: TRIANGL v Praze – L.Vodehnalová (3.12. 

2014) 

11. Školení všech zaměstnanců školy – BEZPO a PO (4.12. 2014) 

12. Vzdělávací akce: Přijímací řízení do MŠ a ZŠ 2015 – Praha – L.Vodehnalová (22.1. 

2015) 

13. Školení pro školní jídelny – Benešov – J. Stibůrková (16.2. 2015) 

14. Školení pro školní jídelny – Praha – Alergeny  - J. Stibůrková (24.2. 2015) 

15. Školení INSPIS ČŠI Praha – M. Holcnerová, O. Paluska (26.2. 2015) 

16. Prezenční školení pedag.pracovníků v rámci projektu: Dotkněte se inovací (12.2. 

2015) 

17. Vzdělávací akce: Motivace v AJ – Benešov – M. Holcnerová, P. Zrzavecká (11.2. 

2015) 

18. Porada ředitelů – ZŠ Sázava – L. Vodehnalová (3.3. 2015) 

19. Schůze výchovných poradců – PPP Benešov – J. Bernardová (1.4. 2015) 

20. Prezenční školení pedag.pracovníků v rámci projektu: Dotkněte se inovací (2.4. 2015) 

21. Jednání OR AŠSK ČR – Gymnázium Benešov – O. Marková (8.4. 2015) 

22. Schůze metodiků prevence – Benešov – P. Zrzavecká (9.4. 2015) 

23. Vzdělávací akce ČŠI: Vzdělávací lídr – Praha – L. Vodehnalová (9.4. 2015) 

24. Vzdělávací akce ČŠI: Vzdělávací lídr – Praha – L. Vodehnalová (13.4. 2015) 

25. Vzdělávací akce: ČJ v 1. ročníku činnostně – Benešov – P. Kleinová, H. Halamová 

(18.4. 2015) 

26. Vzdělávací akce ČŠI: Vzdělávací lídr – Praha – L. Vodehnalová (4.5. 2015) 

27. Školení INSPIS ČŠI Praha – M. Holcnerová, O. Paluska (6.5. 2015) 

28. Vzdělávací akce: Interaktivní tabule činnostně v ČJ – Praha – H. Halamová (7.5. 

2015) 

29. Vzdělávací akce ČŠI: Vzdělávací lídr – Praha – L. Vodehnalová (13.5. 2015) 

30. Vzdělávací akce: Interaktivní tabule činnostně v ČJ – Praha – H. Halamová (14.5. 

2015) 

31. Vzdělávací akce ČŠI: Vzdělávací lídr – Praha – L. Vodehnalová (27.5.) 

32. Prezenční školení pro pedag. pracovníky v rámci projektu: Dotkněte se inovací (8.6. 

2015) 

33. Vzdělávací akce ČŠI: Vzdělávací lídr – Praha – L. Vodehnalová (15.6. 2015) 
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V průběhu školního roku absolvovala PaedDr. Milena Holcnerová funkční studium 

pro ředitele škol a školských zařízení ( 29.9. 2014 – 9.6. 2015), osvědčení vydáno dne 

9.6. 2015. 

V průběhu školního roku si doplňovala vzdělání paní vychovatelka Jaroslava Bronová 

(Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních sluţeb, s.r.o., Obrataň 148). 

Předpokládaný termín ukončení studia: červen 2016. 
 

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 

čtrnáctideník  Jiskra či časopis Posázaví. 

Největší akcí školního roku 2014/2015 se bezesporu staly oslavy 60. výročí školy, 

které proběhly v sobotu 20. září. Celý den se nesl v duchu neformálních setkání absolventů 

školy, rodičů a přátel školy a všech ostatních hostů. V 10 hodin se na novém víceúčelovém 

hřišti sehrála utkání v malé kopané a házené. Netvořická fotbalová přípravka porazila 

fotbalisty z Hradištka poměrem 6:0. Následovaly zápasy v házené absolventek školy různých 

věkových kategorií. Byl to úţasný záţitek pro všechny přítomné vidět po letech děvčata, která 

s veškerou váţností a zodpovědností i plným nasazením nechala na hřišti  svůj um, energii a 

fyzické síly. Je vidět, ţe házená má v Netvořicích dlouholetou  tradici a oblibu.  Konečné 

pořadí není podstatné. Důleţitější je fakt, ţe se  děvčata dala dohromady a všem divákům 

zprostředkovala nevšední sportovní záţitek. Ve 13 hodin se před budovou školy uskutečnilo 

slavnostní otevření projektu:“ Zóna aktivního odpočinku pro region Netvořicko“ a projektu: 

„Sníţení energetické náročnosti zateplením budov školy a tělocvičny“. Zahájení se zúčastnil 

hejtman Středočeského kraje pan Ing. Miloš Petera. Ocenil práci základní školy i Městyse 

Netvořice a popřál všem hodně úspěchů a sil v letošním školním roce. Díky oběma projektům 

má škola nový kabát a zároveň i areál školy je pěkně a účelně upraven pro děti z mateřské i 

základní školy a také pro veřejnost. V průběhu celého dne oslav probíhal současně Den 

otevřených dveří v budově školy, kde byla instalována výstava z historie i současnosti školy, 

dále si hosté mohli prohlédnout kroniky školy, jednotlivé odborné učebny, kde jim byla 

odprezentována  pedagogickými pracovníky ukázka práce na interaktivních tabulích apod.      

Na hřišti probíhaly v odpoledních hodinách hry pro naše nejmenší, odkud nikdo neodešel 

s prázdnou. V 15 hodin byla zahájena akademie základní školy, která se konala ve školní 

tělocvičně. Vystoupila školní druţina, dále jednotlivé třídy, taneční krouţek a na závěr 

sportovní gymnastky,  které zacvičily na netradičním nářadí – airtracku. Po celou dobu se 

bylo na co dívat – jednotlivá vystoupení se dětem podařila a naplněné hlediště odměňovalo 

účinkující dlouhým potleskem. Atmosféra celého dne byla umocněna i moţností vidět před 

budovou školy nádherné venkovní panely s krásnými záběry našeho regionu. Autor snímků je 

pan Miloš Maňas.  Panely škole zapůjčil na celý školní rok pan Ing. Jiří Stibůrek. 

 

             

 

 

http://www.zsnetvorice.cz.mají/
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Dále je třeba zmínit projekt ţáků 8. ročníku s názvem: První jahodář v Čechách – Rudolf 

Strimpl. Dne 22. května se konala v muzeu v Netvořicích vernisáţ stejnojmenné výstavy. 

Právě letos si připomínáme 95 let od úmrtí tohoto významného člověka, který jako první 

pěstoval v Čechách jahody na Chlístově u Teletína.  Výstava tedy přibliţuje ţivot a odkaz 

Rudolfa Strimpla a dále vzpomínky pamětníků z našeho regionu, kteří se zabývali 

jahodářstvím. Vernisáţ byla zahájena programem, na kterém zazněla krásná slavnostní 

fanfára a dále citace ukázek z díla Jana Morávka, které přiblíţily tradice jahodářství v 

Posázaví. Nechyběl sekt, čerstvé jahody ani jahodový koláč, který nám upekla děvčata ze 

školní kuchyně.  Výstava potrvá minimálně do konce srpna 2015. V rámci tohoto projektu 

vzniká zároveň zajímavý filmový dokument, jehoţ premiéra se připravuje na září 2015. 

 

 

 

 

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

Všechna čísla jsou zveřejněna na webových stránkách školy. 

Naše škola je i mnoho let zapojena do projektu Školní mléko v České republice, jehoţ 

hlavním realizátorem je Laktea, o.p.s. Ţáci mají moţnost vyuţívat tyto sluţby a objednat si za 

výhodné ceny ochucené či neochucené mléko a jiné mléčné výrobky. Na základě častých 

stíţností ze strany ţáků a rodičů (zkaţené výrobky) jsme rozhodli pozastavit pro školní rok 

2015/2016 odběr mléčných výrobků.  

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

dodávku ovoce a zeleniny pro ţáky 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 stravovacích návyků ve výţivě dětí,  zlepšení 

zdravotního stavu mladé populace apod. V rámci projektu EU - Ovoce a zelenina do škol 

jsme obdrţeli také ochutnávkové koše pro ţáky 1. stupně. Paní učitelky připravily dětem 
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ochutnávku jednotlivých druhů ovoce a zeleniny a zároveň zdůraznily důleţitost těchto 

potravin pro zdravý vývoj dětského organismu. 

 

 
 

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

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

 

1. Beseda k volbě povolání – p.Matušková z Úřadu práce Benešov – 8. a 9. ročník 

(9.9.) 

2. Akce 1. oddělení ŠD: Vítání podzimu s opékáním buřtů (18.9.) 

3. Oslavy 60. výročí školy (20.9.) 

4. Projekt TRIANGL: Hvězdárna Ondřejov – 8. a 9.ročník (23.9.) 

5. Akce 1.oddělení ŠD: Drakiáda (26.9.) 

6. Projektový den: 4. ročník – Lešany  (1.10.) 

7. Exkurze – Vysoký Chlumec, Sedlčany – 9. ročník (2.10.) 

8. Divadelní představení v MŠ – „Zvířátka a loupeţníci“ -1.a 2.ročník (3.10.) 

9. Akce 2. oddělení ŠD: Podzime, podzime (3.10.) 

10. Akce 2.oddělení ŠD: Benešov na podzim (15.10.) 

11. Akce: Neviditelná výstava – 5.a 8.ročník (16.10.) 

12. Hudební pořad: Rolnička pro 1.-5. ročník (17.10.) 

13. Návštěva ZOO Praha – 3. a 4. ročník (7.10.) 

14. Akce: HASÍK pro 2. a 6. ročník (24.10.) 

15. Divadelní představení v MŠ: „O rybářovi a rybce“ – 1.ročník (14.11.) 

16. Akce HASÍK pro 2. a 6. ročník (7.11.) 

17. Akce 2. oddělení ŠD: Drakiáda (7.11.) 

18. Exkurze v rámci projektu TRIANGL: Techmánie Plzeň – 6.-8.ročník (11.11.) 

19. Vzdělávací pořad: Přemyslovci (soubor Pernštejni Pardubice) – 1.-9- ročník 

(14.11.) 

20. Vystoupení ţáků na valné hromadě Rodáků a přátel muzea v Netvořicích (15.11.) 

21. Vánoční trhy s kulturním vystoupením ţáků školy (29.11.) 

22. Divadelní představení v MŠ: Kabaret – 1. ročník (8.12.) 
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23. Eko přednášky: Tonda obal – 1.- 8.ročník (18.12.) 

24. Vánoční besídky ve všech třídách (19.12.) 

25. Výlet do Prahy – 9. ročník (16.12.) 

26. Návštěva muzea v Jílovém – 7. ročník (17.12.) 

27. Výstava betlémů – Netvořice – 1. oddělení ŠD (19.12.) 

28. Výstava betlémů – Netvořice – 3. ročník (19.12.) 

29. Divadelní představení v MŠ: „Bavíme se Helekalem“ – 1.a 2. ročník (6.1.) 

30. Divadelní představení v MŠ: „Kdo je nejšikovnější kouzelník“ – 1. ročník (2.2.) 

31. Ples SRPDŠ spojený se šerpováním ţáků 9. ročníku (7.2.) 

32. Taneční akce pro 1.-9. ročník: „Jak učit TV jinak“ (23.2.) 

33. Projekt 4. ročníku s názvem: Barevný týden (23.2. – 27.2.) 

34. Akce 1. oddělení ŠD: Maškarní diskotéka (27.2.) 

35. Přednášky na téma KYBERŠIKANA pro 3.-9. ročník (26.2.) 

36. Akce 1.a 2.oddělení ŠD: „Předjarní výšlap na starou všetickou“ (13.3.) 

37. Dětský karneval (21.3.) 

38. Akce 2.oddělení ŠD: „Jaro v Benešově“ (25.3.) 

39. EKO přednášky pro 2.- 5.ročník (27.3.) 

40. Divadelní představení v MŠ: „Zajíček a velká mrkvová záhada“ – 1. ročník 

(19.3.) 

41. Divadelní představení dramatického krouţku: „Dvanáct měsíčků“ -1.- 9. ročník 

(26.3.) 

42. Divadelní představení v Praze: „Sen čarovné noci“  7.- 9.ročník (1.4.) 

43. Návštěva muzea: Velikonoční výstava -1.a 2.oddělení ŠD (7.4.) 

44. Návštěva Úřadu Městyse Netvořice – 1.a 2.oodělení ŠD (17.4.) 

45. Akce 2. oddělení ŠD: Morana (24.4.) 

46. VVZ Londýn pro 8.a9. ročník (27.4.-1.5.) 

47. Návštěva velikonoční výstavy v Muzeu Netvořice – všechny třídy (7.4.-10.4.) 

48. Ekoprogram: Dravci a sovy – 1.- 9.ročník (7.5.) 

49. Muzikál Mamma Mia – 2.stupeň (14.5.) 

50. Street Dance – taneční akce v Benešově – vybraní ţáci (15.5.) 

51. Školní výlet – Lichnice, Ţleby, Čáslav – 3.a 4.ročník (19.5.) 

52. Školní výlet – Hrusice – 1.a 2. ročník (21.5.) 

53. Vernisáţ výstavy v Muzeu Netvořice: Rudolf Strimpl – 1.jahodář v Čechách – 8. 

ročník (22.5.) 

54. Akce 2. oddělení ŠD: Výlet do Konopiště (27.5.) 

55. Školní výlet – Liberec – 5.,7. a 8. ročník (28.5.) 

56. Exkurze – Tábor – 9. ročník (4.6.) 

57. Návštěva předškoláků MŠ Netvořice v 1. ročníku ZŠ (9.6.) 

58. Školní výlet – Mirákulum – 6. ročník (9.6.) 

59. Školní výlet – Měřín – 9. ročník (10.6.) 

60. Branný den s Policií ČR  1.- 9. ročník (11.6.) 

61. Školní akademie v tělocvičně ZŠ (17.6.) 

62. Školní výlet: Mirákulum – 5.ročník (18.6.) 

63. Taneční TV – pan Havelka 1.-9. ročník (22.6.) 

64. Akce 2. oddělení ŠD: Piknik (5.6.)  

65. Školní výlet na zámek Berchtold – 2.a 3. ročník (12.6.) 

66. Akce 1.oddělení ŠD: Barevné odpoledne: Batikování (16.6.) 

67. Akce 1.oddělení ŠD: Loučení se školou s opékáním buřtů (24.6.) 
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Akce posilující environmentální výchovu – třídění odpadu, péče o zeleň v okolí školy a o 

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

byly splněny, zařadili jsme se opět mezi nejúspěšnější školy v České republice. Škola tak 

vzdělává ţáky v oblasti třídění a recyklace odpadů a umoţňuje jim odevzdávat vyslouţilé 

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 soutěţe „Těţíme hliník z našich domácností“. Další akcí byl sběr plastových 

víček. Díky této sbírce pomohli ţáci naší školy opětovně handicapovanému chlapci – 

Mirečkovi Piskačovi. Je to chlapec s postiţením, který neměl snadný start do ţivota 

Základní škola Netvořice se zúčastňuje celé řady projektů. Pokračovali jsme v projektu 

TRIANGL. Z pohledu stavu společnosti a dlouhodobě přetrvávajících rozporů mezi orientací 

dětí a mládeţe 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, ţe je tato problematika pevnou součástí aktivit naší společnosti a 

navenek se projevuje realizací konkrétních kroků. Jedním z nich je Projekt TRIANGL: 

Podpora zájmu ţáků o přírodovědné obory ve Středočeském kraji, který si klade za cíl zvýšit 

zájem ţáků základních škol Středočeského kraje a přírodovědné obory. Do projektu je 

zapojeno 12 základních škol z kraje, k nimţ 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 nejdůleţitější, aktivně se zapojují do projektových dní 

z chemie a fyziky.  

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 

Recitační soutěž – školní kolo 

Nejlepší recitátoři: Christoph Wágner, Kateřina Ošmerová, Natálie Zahrádková, Andrea 

Vrabcová, Jan Březovják 

Recitační soutěž: Dětská scéna 2015 – oblastní kolo – Bystřice u Benešova 

Zúčastnili se: Christoph Wágner, Kateřina Ošmerová, Natálie Zahrádková, Andrea 

Vrabcová, Jan Březovják 

Kateřina Ošmerová -  získala čestné uznání ve 2. kategorii 

Okresní kolo Olympiády v AJ 

Matěj Charbusky: 11. místo 

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

gramotnosti ( Jan Bednařík, Rozálie Čejchanová, Anna Janská) 

Okresní kolo Olympiády v zěměpisu ve Vlašimi: 

Ondřej Zvěřina: 16. místo 

Dominika Novotná: 19. místo 

Krajské kolo finanční gramotnosti - online 

Zúčastnili se: Jan Bednařík, Matěj Charbusky, Rozálie Čejchanová 

Okresní kolo Pythágoriády ve Vlašimi 

5. ročník: Ošmerová Kateřina: 11. místo 

  Šlehobr Lukáš: 20.místo 

  Hamroziová Natálie: 30.místo 

8.ročník: Zvěřina Ondřej: 27. místo 
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Matematická soutěž KLOKAN – 2. – 9. ročník 

Školní kolo: 

Kategorie Cvrček:  1. Christoph Wágner 

       2. Aleš Novotný 

       3. Jan Ošmera 

Kategorie Klokánek:  1. Kateřina Ošmerová 

     2. Matyáš Louţecký 

     3. David Hokr 

Kategorie Benjamin:  1. Viktorie Welserová 

     1. Radka Šínová 

     3. Filip Šimsa 

Kategorie Kadet:   1. Jan Bednařík 

     2. Ondřej Zvěřina 

     3. Tomáš Bron  

  

       Výtvarné soutěže:                          

Výtvarná soutěž Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje: „Požární  

ochrana očima dětí“ – okresní kolo  

Pouze účast bez umístění  

            

Výtvarná a literární soutěž: Strážci památek, kterou jiţ podruhé vyhlásilo pro ţáky 8. a 9. 

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

Soutěţe se zúčastnilo 5 druţstev, z toho dvě z naší školy. I kdyţ jsme nezvítězili, ţáci se 

určitě díky této zajímavé soutěţi více sblíţili s památkami v našem regionu. Kladně 

hodnocena byla především vitráţ ţáků 8. ročníku netvořické školy. Ti totiţ vymysleli a 

vytvořili vitráţ ve tvaru kříţů do kamenného oblouku zříceniny hradu Zbořený Kostelec. 

                                                                                                                                           

      Úspěchy ve sportovních soutěžích:  

 

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

      předního umístění       

      Florbalový turnaj Orion Cup pro 6. a 7. ročník – 9. místo 

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

      Mc Donald/s Cup v malé kopané – 1.-3. ročník – okresní kolo – 9. místo 

      Mc Donald/s Cup v malé kopané – 4.-5. ročník – okresní kolo – 13. místo 

      Sálová kopaná: okresní kolo – 6. místo   

      Okresní turnaj v házené:     Dívky: 3. místo 

                                                      Chlapci: 3. místo 

      Krajské kolo v házené : Kladno: starší hoši: 3. místo 

 

Na podzim a na jaře se konaly přátelské zápasy ve vybíjené ţáků 1. stupně ve spolupráci se 

Základní školou Lešany. Dále se konaly na podzim přátelská utkání ve florbalu ţáků 1. stupně 

ve spolupráci s TJ Kamenný přívoz. 

       

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

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

zastupovaly okres Benešov a dosáhly jiţ poněkolikáté v řadě na přední umístění.  

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

Karešová, Natálie Hamroziová, Dominika Karešová. 
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     Zástupci ze ţáků školy se také jiţ poněkolikáté zúčastnili významné mezinárodní akce 

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

se letos šel z Vencova do Netvořic. Zúčastnili se jej ţáci 4. a 9. ročníku.  

       

           

10. Údaje o výsledcích inspekčních činností a kontrol 

 
 Dne 24.10. 2014 proběhla kontrola KHS Benešov podle zákona č. 255/2012 Sb., o 

kontrole (kontrolní řád), a § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 258“). 

Kontrola se týkala prostor a provozu zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a 

mladistvých a dále zdravotních specifických sluţeb. 

Ze závěrů kontroly vyplývá, ţe nebyly zjištěny ţádné nedostatky. 

Protokol o kontrole je k dispozici v ředitelně školy. 

 

  Dne 26.2. 2015 byla provedena kontrola KHS Benešov ve školní jídelně. Kontrola 

byla provedena na základě zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), podle nařízení 

Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004  ze dne 29. dubna 2004 o úředních 

kontrolách za účelem ověření dodrţování právních předpisů. 

Zjištěné závady: nevyhovující škrabka na brambory (zkorodovaný povrch) 

 

Závada byla odstraněna (pan Vodehnal sponzorsky škrabku vyčistil a natřel potravinářskou 

barvou v březnu 2015). 

Protokol a ostatní písemnosti této kontroly jsou k dispozici v ředitelně školy. 

  

 Dne 17.6. 2015 byla zahájena kontrola Okresní správy sociálního zabezpečení 

Benešov. Kontrola byla provedena v souladu s ustanovením § 6 odst. 4 písm. o) zákona č. 

582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ustanovením § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 

187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

Z protokolu kontroly ze dne 18.6. 2015 vyplývá, ţe nebyly zjištěny ţádné nedostatky. 

Protokol je k dispozici k nahlédnutí v ředitelně školy. 

 

 Dne 20.4. 2015 jsme obdrţeli ROZHODNUTÍ o prominutí daně v rámci kontroly 

podle § 87 odst.1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, sepsaný 

podle ustanovení § 60 aţ 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, mládeţe a tělovýchovy ČR na projekt 

„Moderní škola“ reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.1702 (viz. Výroční zpráva 2013/2014).  

Naší ţádosti bylo vyhověno bohuţel pouze částečně, a tudíţ nebyly prominuty některé částky. 

Základní škola musela vrátit z celkové dotace 888 383,-Kč 156 845,- Kč. 

Dále se musely zaplatit poplatky z posečkání a to ve výši 8 905,- Kč. Tuto částku věnovala 

ředitelka školy darem. 

Veškerá dokumentace projektu je k dispozici v ředitelně školy.   
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 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 údrţba a ostatní sluţby ) - zřizovatel Úřad městyse Netvořice 

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

d)  dary z prostředků SRPDŠ, jehoţ 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. Jiţ pátý školní rok si 

 dopisuje v anglickém jazyce a podporuje finančně 18letou dívku Jamilu z Indie.   

           

 13. Na škole nepracuje odborová organizace.    
            

14.   Seznam příloh – k nahlédnutí v ředitelně školy :  

 
1. Údaje o pedagogických pracovnících 2014/2015 

2. Seznam škol, na které se přihlásili vycházející ţáci v roce 2014/ 2015 

3. Přehled prospěchu školy v I. a II. pololetí 2014/2015 

  

 

 

 

 

  Netvořice 25. 8.  2015 

 

 

 

Výroční zpráva byla schválena ne pedagogické radě dne: 25.8. 2015 

 

Výroční zprávu schválila Školská rada dne: 31.8. 2015 

 

 

 

       Mgr. Ludmila Vodehnalová 

 

 

      ………………………………………………… 

                 ředitelka školy 

 

 

 


