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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. Kateřina Roušarová 

               Členové :  p. Monika Šlehobrová 

                                p. Ing. arch. Jitka Havlíková 

                                p. Josef Jirásek 

                                Mgr. Jana Bernardová 

                                PaedDr. Milena Holcnerová 

Činnost  školy se řídila platnými předpisy a zákony.       



 3 

 2. Materiální zabezpečení provozu školy   

   
      Ve školním roce 2015 -2016 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, oddílu sportovní gymnastiky 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 2015/2016 jsme se zapojili do dvou vzdělávacích 

projektů dotovaných EU.  

Ten první – Výzva č.56 byla vyhlášena MŠMT v rámci operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost. Projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního 

rozpočtu ČR. Naše škola obdrţela na projekt celkem 251 942,- Kč. 

Podporovanou aktivitou byl rozvoj čtenářské gramotnosti ţáků a výuka cizích jazyků a          

v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních. Na základě ţádosti o finanční podporu 

rozhodlo MŠMT o poskytnutí dotace na úhradu výdajů souvisejících s realizací projektu 

Čtenářské dílny a pobyt pro 10 ţáků ZŠ Netvořice. Čtenářské dílny byly realizovány 

ve 2.,4.,6.a 9. ročníku. 

V rámci této výzvy jsme také zrealizovali zájezd do Anglie pro 10 ţáků 9. ročníku. Zájezd byl 

pro vybrané ţáky zdarma (vyjma vstupů do jednotlivých památek). Ţáci byli vybíráni dle 

předem stanovených kritérií, která byla posuzována bodovým hodnocením. Součástí zájezdu 

byla v souladu s podmínkami výzvy přímá jazyková výuka ţáků v rozsahu nejméně 9 hodin a 

poznávání reálii cílové země. 
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Ten druhý - Výzva č. 57 byla vyhlášena MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělání pro 

konkurenceschopnost, Prioritní osy – Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.1 – Zvyšování 

kvality ve vzdělávání. OP VK je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního 

rozpočtu ČR. Cílem OPVK je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení 

konkurenceschopnosti prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a 

dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoţivotního učení a zlepšení 

podmínek ve výzkumu a vývoji. Globálním cílem prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání je 

rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí 

absolventů garantujících uplatitelnost na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání. 

Cílem oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání je zvýšení kvality počátečního 

vzdělávání. 

Naše škola získala na projekt celkem: 212 481,- Kč. 

Byly realizovány tyto klíčové aktivity: 

 Rozvoj technických dovedností ţáků na druhém stupni základní školy – cílem této 

klíčové aktivity je rozvoj technického vzdělávání na základních školách formou 

vytváření ţákovských výrobků. Podstatou realizace je vytváření ţákovských výrobků 

na základě plánu rozvoje technických dovedností a následné vyhodnocení. 

 Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických 

dovedností ţáků základní školy. 

Výstupem celého projektu byly portfolia ţáků, portfolia učitele a výrobky, které byly 

věnovány dětem z MŠ Netvořice a dále ţákům ze školní druţiny. 

Díky projektu byly dostatečně vybaveny školní dílny novým nářadím a moderními 

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

v rekonstrukcích a opravách. V letošním roce byla vybudována z bývalé úklidové místnosti 

kancelář pro hospodáře či hospodářku školy. Kabinet chemie byl málo vyuţíván, a proto se 

přestěhoval do kabinetu fyzikálního a uvolněnou místnost jsme opravili a přetvořili v krásnou 

učebnu, kterou bude vyuţívat ZUŠ Benešov k výuce hry na hudební nástroje. Letos jsme 

dokončili výměnu světel v učebnách a na chodbách v obou budovách školy, dále se 

realizovaly 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. 

 Vybavení audiovizuální technikou se neustále zlepšuje. Úroveň počítačů v počítačové 

učebně je uspokojující, nicméně se průběţně musí měnit 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 z roku 2015 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 (tělocvična, koridor, výdejna v ŠJ, nově zrekonstruované  

prostory) 

- oprava včelína (ţlaby, nátěr střechy) 

- nové osvětlení odpovídající současným normám – zbývající učebny a chodby  

- 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.) 

- 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 2015 / 2016 

 

1.ročník                      I. třída                               23 ţáků 

2.ročník                      II. třída                             19 ţáků 

3.ročník                      III. třída                            18 ţáků 

4.ročník                      IV. třída                            21 ţáků 

5.ročník                      V.třída                              24 ţáků 

6.ročník                      VI. třída                            15 ţáků 

7.ročník                      VII.třída                            19 ţáků 

8. ročník                     VIII.třída                          12 ţáků 

9.ročník                       IX.třída                            17 ţáků             

 

Celkem                     9 tříd                                168 ţáků 
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Průměrný počet ţáků na třídu byl 18,66.  

Výuka cizích jazyků  

Anglický jazyk :  126 ţáků 

Německý jazyk :   48 ţáků -  jako druhý jazyk – povinný od 7. ročníku 

 

Integrovaní žáci  

- s vývojovými poruchami               6 ţáků 

Zrakově postiţená            1 ţákyně 

 

- z toho ţáci s IVP   6 ţáků 

 

Volitelné předměty  

 

Informatika             2 skupiny         29 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 – 3 skupiny 

Včelařský krouţek 

Myslivecký krouţek  

Řečová výchova pro 1. ročník 

Cvičení z matematiky pro 9. ročník 

 

Od 1. září 2016 máme nové vedení SRPDŠ. Funkci předsedkyně zastává paní Kateřina 

Jašková, dále jsou členkami hlavního výboru paní Milada Krchová a Stanislava Švecová. 

Nové vedení SRPDŠ zorganizovalo tradičně sběr papíru. Základní školu podporovalo i 

v dalších aktivitách: V září 2015 to byla akce s názvem: Večerníčkova padesátka.Celý den se 

nesl v duchu sportu a soutěţí pro děti. Programem provázely účastníky  pohádkové 

postavičky v nádherných kostýmech. Tohoto úkolu se zhostili ţáci 9. ročníku. V dopoledních 

hodinách sehrály absolventky školy dvě utkání v házené . Soupeřem jim bylo smíšené 

druţstvo ţákyň a ţáků školy. Oba zápasy měly vysokou úroveň a přestoţe v obou utkáních 

ţeny podlehly ţákům, podaly obdivuhodný sportovní výkon. Odpoledne přišla řada na naše 

nejmenší. Vţdyť ten krásný kluk s hvězdičkovýma očima slaví 50 let! Tato nezapomenutelná 

a stále aktuální postavička Večerníčka  vytvořená výtvarníkem Radkem Pilařem se stala 

součástí ţivota mnoha generací.  Na děti čekaly soutěţe v areálu školy, mnoho krásných cen, 

večerníčkový dort  a další bohaté občerstvení. 

Další akcí byla předvánoční výstava dne 28.11. 2015, která se konala pod taktovkou 

ochotných maminek ze SRPDŠ, učitelského sboru a pracovnic ze školní jídelny. V 15 hodin 

vystoupili ţáci před školou se svým adventním programem a poté všichni navštívili vánoční 

výstavu ve školních prostorách.  Zde čekaly na návštěvníky vánočně vyzdobené školní 

prostory a  mnoho výrobků našich ţáků. Nechybělo posezení ve školní jídelně u svařeného 

vína, čaje, chlebíčků či sladkých zákusků. 
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Zdařilou akcí byl 13. února dětský karneval.  Účast byla vskutku nevídaná a všichni si akci 

dostatečně uţili. Maskami se to jen hemţilo a i někteří dospělí se v maskách rádi vrátili do 

svých dětských let. Celým odpolednem nás provázel Jarda Havelka s partnerkou Denčou 

z taneční skupiny Dancing Crackers. A tak nechyběly zajímavé soutěţe o ceny, dále 

vyhodnocení nejlepších masek a taneční vystoupení skupiny Dancing Crackers (Denča a 

Jarda) a také ţáků školy ve stylu streetdance. Všechny přítomné také čekala skutečně bohatá 

tombola, za kterou patří poděkování především všem rodičům, kteří přispěli finančně či 

věcně, dále našim kuchařkám a Sandře Mazzetti za úţasné dorty a všem dalším sponzorům, 

kteří přispěli nějakým způsobem do tomboly. Krásné odpoledne také „okořenil“ maskot naší 

školy – SLUNÍČKO, které pro školu ušila paní Kateřina Jašková.  

 

 

Velké poděkování patří SRPDŠ za finanční podporu dalších akcí našich ţáků  - plavecký 

výcvik ţáků 2. a 3. ročníku, šerpování ţáků 9. ročníku, 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 zimním 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 23. 1. – 29. 1. 2016.  SRPDŠ zaplatilo cestovné a Galmet 

Netvořice věnoval kaţdému účastníkovi z řad ţáků 500,- Kč.  
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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 v rámci přípravy na přijímací zkoušky si vyzkoušeli ţáci 8. ročníku v  květnu 

roku 2016. Jednalo se o testování s názvem: Stonoţka. Testování se týkalo matematiky, 

českého jazyka a obecných studijních předpokladů. Ţáci obdrţeli od společnosti SCIO 

podrobnou analýzu výsledků testování v jednotlivých oblastech. 

 

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.  

  

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 

 

http://www.proskoly.cz/
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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            15                             12,455   

                                                                                         

                                             Vychovatelky   2                              1,794 

 

                

 

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

Celkem:                                                        17                            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 

 

 

Všichni pedagogičtí pracovníci mají 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             4 

    41 – 50 let          3 

    51 – 60 let          9 

    nad 61 let           1 

 

Průměrný věk pedagogického sboru je: 49,35 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: 

 
   4.2. 2016 byl proveden zápis do I. třídy. Zapsáno bylo 28 dětí . 1 ţák nebyl přijat, odklad 

školní docházky byl povolen 3 dětem na základě ţádosti jejich zákonných zástupců a 

doporučení lékaře a pedagogicko-psychologické poradny, 5 ţáků nastupuje do jiné ZŠ. Do 1. 

ročníku nastoupí dne 1.9. 2016 celkem 19 ţáků. 

 

Povinnou školní docházku ukončilo 18 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:        1,40     1,23     1,63 

 

 

                                             II. pololetí                        
 

Průměrný prospěch školy:        1,47     1,29     1,70 

 

 

Vyznamenání :              1.pololetí           121  ţáků    72  % 

                                        2.pololetí           107  ţáků    64 % 

Prospěl :                         1.pololetí            46  ţáků     27 % 

                                        2.pololetí            56  ţáků     33 % 

Neprospěl :                    1.pololetí              1  ţák        1/2  % 

                                        2.pololetí             5  ţáci         3 % 

  

Snížené známky z chování: 

                                       1.pololetí          0  

                                       2.pololetí          1 ţákyně   

                                                                

Další výchovná opatření: 
 

Napomenutí třídním učitelem – 1.pololetí         15  ţáků 

                                                   2.pololetí          7 ţáků 

Důtka třídního učitele                1.pololetí          5 ţáků 

                                                   2.pololetí          3 ţáci 

Důtka ředitele školy                   1.pololetí         3 ţáci   

                                                   2. pololetí         2 ţáci 

 

Údaje o nepřítomnosti žáků ve škole: 

 

V 1. pololetí bylo zameškáno 6070 hodin, z toho 6070 omluvených a 0 neomluvených. 

Průměr na ţáka je 36,13 hodin.  
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Ve 2. pololetí bylo zameškáno 9903 hodin, z toho omluvených 9903 a neomluvených 0 hodin.  

Průměr omluvených hodin na ţáka je 58,95 hodin. 

 

 

8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: 
 

 

1. Závěrečná konference projektu Dotkněte se inovací – L.Vodehnalová (2.9.) 

2. Závěrečná konference projektu Dotkněte se inovací – O.Paluska (3.9.)   

3. Školení k Výzvě 56 v Praze – H.Halamová, J.Plachá (9.9.) 

4. Školení k Výzvě 56 v Táboře – J.Bernardová, D.Nádvorníková (14.9.) 

5. Středočeská konference primární prevence rizikového chování dětí a mládeţe v Praze  

      – P.Zrzavecká (24.9.)      

6. Konzultace v PPP Benešov – J.Bernardová, H.Halamová (24.9.)        

7. Regionální setkání s ČSI v Praze – L.Vodehnalová (13.10.) 

8. Setkání výchovných poradců na ÚP v Benešově – J.Bernardová (14.10.) 

9. Schůze preventistů v Benešově – P.Zrzavecká (26.10.) 

10. Schůzka k Výzvě 56 – M.Holcnerová (7.10.) 

11. Schůze ASŠK v Benešově – M.Wollerová (21.10.) 

12. Školení v rámci Výzvy 57 – E.Kašáková, P.Bednaříková, L.Vodehnalová (19.11.) 

2015) 

13. Školení BOZP – všichni zaměstnanci školy (25.11.) 

14. Pracovní setkání škol a obcí Posázaví – L.Vodehnalová (26.11.) 

15. Školení v PPP Benešov – reedukace – J.Bernardová (9.12.) 

16. Vzdělávací akce pro pedagogy: Základy krizové komunikace (22.2.) 

17. Vzdělávací akce pro pedagogy a rodiče: Bezpečně na internetu (14.3.) 

18. Vzdělávací akce: Tvořivá škola v Praze – H.Halamová (25.4.) 

19. Schůze školních metodiků prevence – P.Zrzavecká (20.4.) 

20. Školení: Společné vzdělávání a OPPV v Praze – M.Holcnerová (18.5.) 

21. Vzdělávací akce: Český parlament a parlamentarismus – P.Zrzavecká (18.5.) 

 

 

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, Jiskra či časopis 

Posázaví.  

Velkou akcí školního roku 2015/2016 se bezesporu stala premiéra promítání filmu s názvem: 

Jahodářství v Posázaví v rámci velkého projektu 8. ročníku Rodolf Strimpl – první jahodář 

v Čechách. A tak v sobotu dne 10.10.2015 v 16:00 se křtilo DVD. Bylo to nádherné 

odpoledne, neboť na premiéru přišlo mnoho lidí - občanů Netvořic, pamětníků a v neposlední 

řadě pedagogů a ţáků, kteří celý projekt zaštiťovali. Film se zrodil díky koníčku práce s 

kamerou ţáka 9. ročníku Martina Fulína. Je jeho prvotinou a i přes tuto skutečnost měl velký 

úspěch, coţ dokazoval dlouhý potlesk všech přítomných po zhlédnutí celého dokumentu. 

Touto akcí byl završen projekt o jahodářství v našem kraji. Byla to obrovská zkušenost pro 

všechny zúčastněné. 

 

http://www.zsnetvorice.cz.mají/
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Další velmi výjimečnou akcí bylo bezesporu šerpování ţáků 9. ročníku, které se 19. května 

uskutečnilo v nádherných restaurovaných prostorách lešanského zámku. Bylo to důstojné, 

neopakovatelné a nezapomenutelné. 

 

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

Všechna čísla jsou zveřejněna na webových stránkách školy. 

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 

ochutnávku jednotlivých druhů ovoce a zeleniny a zároveň zdůraznily důleţitost těchto 

potravin pro zdravý vývoj dětského organismu. 
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Během školního roku žáci absolvovali výlety, exkurze, výchovné koncerty, projekty, 

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

 

1. Akce s názvem: Do přírody s podzimem – ŠD 2  (23.9.) 

2. Sportovní den na hřišti s názvem: Večerníčkova padesátka – ve spolupráci se 

SRPDŠ – (26.9.) 

3. Vlastivědná exkurze na Blaník pro 2. a 3. ročník (17.9.) 

4. Akce 1.oddělení ŠD: Vítáme podzim (18.9.) 

5. Divadlo pro 1. ročník v MŠ: Divadlo Erben (24.9.) 

6. Houbařská pohádka v MŠ – 1. ročník (1.10.) 

7. Premiéra filmu: Jahodářství v Posázaví (10.10.) 

8. Ukázková hodina pro rodiče v 1. ročníku (22.10.) 

9. Ukázková hodina pro předškoláky v 1. ročníku (26.10.) 

10. Projekt Hasík pro 2. a 6. ročník (27.10.) 

11. Akce 2. oddělení ŠD: Hranolková  párty (16.10.) 

12. Tématická vycházka – 4. ročník (3.11.) 

13. Divadlo v MŠ – Pasáček vepřů – 1. ročník (4.11.) 

14. Akce 1. oddělení ŠD – Drakiáda (6.11.) 

15. Projekt Hasík – 2. část – pro 2. a 6. ročník (9.11.) 

16. Akce 2. oddělení ŠD – Keramická dílna  - DDM Benešov (11.11.) 

17. Exkurze – Sklárny Sázava – 9. ročník (25.11.) 

18. Návštěva v MŠ: ukázková hodina předškoláků (27.11) 

19. Vánoční výstava s programem ţáků (28.11.) 

20. Vzdělávací pořad pro 1.-9. ročník : Pernštejni – Přemyslovci (30.11.) 

21. Zimní pohádka v MŠ pro 1. ročník (1.12.) 

22. Adventní koncert ZUŠ Benešov (8.12.) 

23. Vánoční besídka v obou odděleních ŠD (18.12.) 

24. Hudební pořad v MŠ pro 1. ročník – (13.1.) 

25. Návštěva ţáků 9. ročníku v MŠ spojená s předáním výrobků z Výzvy č.57 (4.1.) 

26. Projektový den v 1. ročníku: Paleček a jeho kamarádi  (4.2. ) 

27. Divadlo v MŠ: 1. třída – Šašek a čert (9.2.) 

28. Dětský karneval v sokolovně ve spolupráci se SRPDŠ – (13.2.) 

29. Ukázková hodina pro MŠ v hodině 1. ročníku (1.3.) 

30. Návštěva Archivu Benešov v souvislosti s projektem: Stráţci památek – 9. ročník 

(2.3.) 

31. Divadelní představení: O malovaném vajíčku – 1. ročník (4.3.) 

32. Prezentace filmového představení o Nicolasu Wintonovi – 2. stupeň (4.3.) 

33. Akce ve spolupráci se SRPDŠ: Jarní bazárek (12.3.) 

34. Kulturní vystoupení ţáků na Valné hromadě rodáků a přátel muzea (12.3.) 

35. Divadelní představení v Praze: Jak pan Spejbl prášil – 3. ročník (31.3.) 

36. Projekt: Velikonoce – 4. ročník (15.3.) 

37. Akce 2. oddělení ŠD – Hranolková párty (4.3.) 

38. Předjarní výšlap – akce 1. a 2. oddělení ŠD (18.3.) 

39. Pečení velikonočních perníčků – 1. oddělení ŠD (21.3) 

40. Divadelní představení v MŠ pro 1. ročník: Pohádky o Káče (1.4.) 

41. Jaro v Benešově – akce 2. oddělení ŠD (6.4.) 

42. Akce v sokolovně: Divadlo Slunečnice s hudebním programem zaměřeným na 

anglický jazyk pro 1. -9. ročník (21.4.) 

43. Morana – akce 2. oddělení ŠD (29.4.) 

44. Návštěva městské knihovny v Netvořicích – 3. ročník (8.4.) 
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45. EKO přednáška Tonda obal na cestách 1. – 8. ročník (2.5.) 

46. Divadlo v MŠ: 1. třída – „Cirkus“ (13.5.) 

47. Koncert cimbálové muziky pro 1.-9. ročník (16.5.) 

48. Slavnostní šerpování ţáků 9. ročníku v lešanském zámku (19.5.) 

49. Výlet 2. a 3. ročníku – EKO Vlašim (23.5.) 

50. Výlet 5. a 7. ročníku – Tábor, Chýnovské jeskyně (26.5.) 

51. Výlet 1. a 4. ročníku – Český Šternberk, Jemniště (31.5.) 

52. Divadelní představení v MŠ pro 1. ročník (13.5.) 

53. Akce 1. oddělení ŠD – Svačinkové odpoledne (6.5.) 

54. Akce pro 6. a 9. ročník – Výstava Titanic v Praze (26.5.) 

55. Den dětí – ukázka práce s policejními psy z Domašína, soutěţe pro 1. stupeň 

orientační branná soutěţ pro 6.-8. ročník (1.6.) 

56. Koncert ZUŠ Benešov (2.6.) 

57. Akce 2. oddělení ŠD s názvem: Co najdeme v lese – (3.6.) 

58. Akce: 1. a 9. ročník společně (7.6.) 

59. Exkurze do ZOO v Praze – 6. ročník (8.6.) 

60. Exkurze – elektrárna Temelín – 9. ročník (9.6.) 

61. Akce 2. oddělení ŠD – Do Konopiště vláčkem (14.6.) 

62. Beseda k volbě povolání z Úřadu práce Benešov – 8. ročník (10.6.) 

63. Povltavská stezka – 9. Ročník (16.6.) 

64. Slavnostní akademie – prezentace tříd, krouţků a sportovních oddílů (22.6.) 

65. Návštěva muzea v Jílovém – 4. ročník (16.6.) 

66. Akce 1. oddělení ŠD – Vítáme léto – výšlap s opékáním špekáčků (16.6.) 

67. Pasování na čtenáře našich prvňáčků – knihovna Netvořice (17.6.) 

 

 

 

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“. Problém však je, ţe v současné 

době se hliník nevykupuje. 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. V rámci Výzvy č.56 to byly 

v uplynulém školním roce především čtenářské dílny, které se setkaly u pedagogů a hlavně 

ţáků s velkým úspěchem. V rámci Výzvy č.57 to byla tvorba výrobků ze dřeva, kovu a 

dalších materiálů. Ostatní projekty jsou vyjmenovány jiţ výše.   

Základní škola Netvořice spolupracuje s místní mateřskou školou (vzájemná návštěva 

divadelních představení, ukázkové hodiny v 1. třídě a v oddělení předškolních dětí v MŠ, 

společné akce se sportovním zaměřením apod.).  Naše škola spolupracuje i se sousedními 

základními školami ( ZŠ Lešany, ZŠ Týnec nad Sázavou, ZŠ Krhanice). Úzce 

spolupracujeme s městysem Netvořice, s místní knihovnou a místním muzeem, místními 
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spolky jako Sbor dobrovolných hasičů, Spolek rodáků, Sokol Netvořice, ASPV Netvořice, 

společnost Posázaví, o.p.s. 

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

reprezentovali školu, např.: 

 

Recitační soutěž: Dětská scéna 2016 – oblastní kolo – Bystřice u Benešova 

Tereza Odlasová – čestné uznání ve 2. kategorii bez postupu 

Okresní kolo v AJ: Zvěřina Ondřej: 12. místo 

Okresní kolo olympiády v ČJ 

Ondřej Zvěřina: 31. místo  

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

gramotnosti : 1. místo ( Andrea Vrabcová, Vojtěch Kluvanec, Bára Stibůrková) 

Zeměpisná olympiáda ve Vlašimi: Okresní kolo Olympiády v zěměpisu ve Vlašimi: 

Ondřej Zvěřina: 19. místo v kategorii C, Daniela Janurová 9. místo v kategorii B a 

Natálie Hamroziová 12. místo v kategorii A 

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

gramotnosti: 6. místo ( Martin Šindelář, Vojtěch Kluvanec, Bára Stibůrková) 

Okresní kolo finanční gramotnosti – online: 1. místo (Dominika Jungmannová, 

Vojtěch Kluvanec, Ondřej Zvěřina) 

Krajské kolo finanční gramotnosti – online: 9. místo ( Dominika Jungmannová, 

Vojtěch Kluvanec, Ondřej Zvěřina) 

Okresní kolo celostátní soutěže Tuta Via Vitae aneb bezpečná cesta životem pro 

občana EU: (Vojtěch Kluvanec, Ondřej Zvěřina, Matěj Langer): 1. Místo 

 

 

 

Matematická soutěž KLOKAN – 2. – 9. ročník 

Školní kolo: 

Kategorie Cvrček:  1. Aleš Novotný 

       2. Jan Švec 

       3. Vojtěch Krejčí 

Kategorie Klokánek:  1. Jan Ošmera 

     2. Vítek Louţecký 

     3. Kryštof Wagner 

Kategorie Benjamin:  1. Šimon Doleţal 

     1. Adéla Krňanská 

     3. Eliška Kašáková 

Kategorie Kadet:   1. Ondřej Zvěřina 

     2. Barbora Stibůrková 

     3. Dominika Jungmannová 

 

  

Okresní kolo Pythagoriády pro 6. ročník 

Barbora Slabihoudová – 25. místo  

 

 

Tradiční soutěž organizovaná společností Posázaví o.p.s. s názvem Strážci památek - 
1. místo 
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Sloţení týmu: Dominika Novotná, Barbora Stibůrková, Martin Fulín, Vojtěch Kluvanec 

Tématem letošní soutěţe byly historické osobnosti a památky regionu. Náš vítězný tým 

se zaměřil na netvořickou rodačku, spisovatelku Ludmilu Grossmannovou Brodskou. Ve 

druhé části soutěţe natočili ţáci zdařilý krátký film o několika posázavských památkách. 

 

 
 

Soutěž: I LOVE TECHNIKA – HÁDEJ A TOČ JAKO VIDRAIL uspořádaná v rámci 

kampaně Rok průmyslu a technického vzdělávání – jednu z hlavních cen obdrţel ţák 9. 

ročníku Martin Fulín ( chytrý telefon) 
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       Výtvarné soutěže:         

                  

Účast: 

-Výtvarná soutěţ Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje: „Poţární   ochrana 

očima dětí“ – okresní kolo  

- Výtvarná soutěţ s tématy: Koloběh ţivota, písmo současnosti a minulosti(CSZS Poděbrady 

o.p.s.)  

- Výtvarná soutěţ: Svět pod hladinou (Podblanicko)   

                                                                                                                                         

      Úspěchy ve sportovních soutěžích:  

 

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

      předního umístění          

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

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

      Mc Donald/s Cup v malé kopané – 4. a 5. ročník:  9. místo 

      Sálová kopaná: okresní kolo – v základní skupině 1. místo, celkově 5. místo   

      Okresní turnaj v házené:       Dívky: 3. místo 

                                                        Chlapci: 4. místo 

Středočeský taneční pohár v Benešově: Kategorie: 2. stupeň: 3. místo ( Chroustová Barbora, 

Kocourková Lea, Karešová Dominika, Koudelová Ester, Stibůrková Andrea, Krňanská 

Adéla) 

 

Velmi příjemná byla 18.5. 2016 účast na fotbalovém turnaji v Týnci nad Sázavou, kde si naši 

ţáci zahráli kopanou s kamarády se sousedních škol. Cílem nebylo vyhrát, nýbrţ si uţít pěkné 

odpoledne. 

 

Na jaře se také konaly přátelské zápasy ve vybíjené ţáků 1. stupně ve spolupráci se Základní 

školou Lešany. Dále se konalo na jaře 2016 přátelské utkání v házené se ţáky ZŠ Krhanice. 

       

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 do 

Doubí u Třeboně, 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. 

        

     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  9. ročníku.  

       

           

10. Údaje o výsledcích inspekčních činností a kontrol 

 
 Dne 19.2. 2016 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 plnění povinností stanovených v § 37, 44 a zákona č. 258/2000 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů, § 104 zákona č. 262/2006 Sb., (zákoník práce), § 2 zákona č. 

309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
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Byla kontrolována kategorizace prací, BOZP, lékárničky OOPP, nakládání s nebezpečnými 

chemickými látkami a chemickými směsmi.  Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky. 

Protokol o kontrole je k dispozici v ředitelně školy. 

 

  Dne 10.5. 2016 byla provedena revize spisové sluţby a spisovny Státním okresním 

archivem Benešov. V průběhu kontroly nebyly zjištěny ţádné nedostatky a zároveň byla 

domluvena skartace některých dokumentů, kterým jiţ uplynula skartační lhůta. 

Zápis  z kontroly je k dispozici 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 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. Na škole nepracuje odborová organizace.    
            

 

13.   Seznam příloh – k nahlédnutí v ředitelně školy :  

 
1. Údaje o pedagogických a nepedagogických pracovnících 2015/2016 

2. Seznam škol, na které se přihlásili vycházející ţáci v roce 2015/ 2016 

  

 

 

 

 

  

 

 

Výroční zpráva byla schválena ne pedagogické radě dne: 25.8. 2016 

 

Výroční zprávu schválila Školská rada dne: 8.9. 2016 

 

 

       Mgr. Ludmila Vodehnalová 

 

 

      ………………………………………………… 

                 ředitelka školy 

 


