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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, Kateřina Roušarová 
 
Kontakt: telefon.: 317789210 

     mobil: 702018968 
                 fax.: 317789210 
                 telefon. : 317789292 – školní jídelna 
                 e-mail: zs.netvorice@seznam .cz 
                 webové stránky: www.zsnetvorice.cz 

     ID datové schránky: m73mpa8 
 
 
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. Kateřina Roušarová 
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               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.  
 2. Materiální zabezpečení provozu školy  
  

     Ve školním roce 2016 -2017 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.  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, 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 využívána v tomto školním roce pro zájmovou činnost žáků, 
kteří navštěvují keramický kroužek. 
Vybavení učebnicemi, učebními pomůckami, sportovním nářadím a náčiním, pomůckami do 
kabinetů je vcelku dostatečné, je podle potřeby a finančních možností neustále doplňováno a 
obměňováno. 

Budova školy slouží svému účelu již více než 60 let, a proto se stále pokračuje 
v rekonstrukcích a opravách. V letošním roce byla zmodernizována ředitelna ( malování, 
výměna otopných těles, elektrika, nový koberec, nový nábytek). Byly vymalovány některé 
učebny, započali jsme postupnou modernizaci stávajících interiérových dveří a především 
byla dokončena v celé škole výměna otopných těles včetně termostatických hlavic. Průběžně 
se mění některé komponenty ICT, probíhají zahradnické práce, snažíme se maximálně 
udržovat nemalý školní areál. 

Vybavení audiovizuální technikou se neustále zlepšuje. Úroveň počítačů v počítačové 
učebně je uspokojující, nicméně se průběžně musí měnit některé PC komponenty tak, aby 
v září učebna fungovala bez problémů a ke spokojenosti žáků i vyučujících.  Vyučující mají 
k dispozici kvalitní počítače ve sborovně a ve dvou kabinetech a také v obou odděleních 
školní družiny 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 slouží od roku 1954, takže vyžaduje neustálé a  postupné rekonstrukce a úpravy 
vnitřního vybavení. V minulém školním roce včetně letních prázdnin bylo konkrétně 
provedeno : 
- malování některých prostor školy (třídy, část školní kuchyně, ředitelna apod.) 
- práce elektro 
- stínící rolety ve dvou třídách 
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- ošetření plísní v budovách školy 
- běžné opravy – běžná údržba, instalatérské, malířské a elektrické práce v průběhu roku 
- opravy a výměny některých ICT komponentů 
- zahradnické práce 
- opravy ve školní kuchyni – údržba zařízení (konvektomat, škrabka, robot apod.) 
- rekonstrukce ředitelny (malování, výměna koberce, práce elektro, nový nábytek) 
- nátěr dveří v přízemí velké školní budovy 
 
 
3.  Údaje o žácích 
 
Počet žáků a tříd ve školním roce 2016 / 2017 
 
1.ročník                      I. třída                               20 žáků 
2.ročník                      II. třída                              22 žáků 
3.ročník                      III. třída                            21 žáků 
4.ročník                      IV. třída                            19 žáků 
5.ročník                      V.třída                              22 žáků 
6.ročník                      VI. třída                            23 žáků 
7.ročník                      VII.třída                            18 žáků 
8. ročník                     VIII.třída                          17 žáků 
9.ročník                       IX.třída                            11 žáků  
 
Celkem                     9 tříd                                   173 žáků 
 
Průměrný počet žáků na třídu byl 19,22.  
Výuka cizích jazyků  
Anglický jazyk :  131 žáků 
Německý jazyk :   46 žáků -  jako druhý jazyk – povinný od 7. ročníku 
 
Integrovaní žáci  
- s vývojovými poruchami               10 žáků 
Zrakově postižená             1 žákyně 
 
- z toho žáci s IVP 10 žáků 
 
Volitelné předměty  
 
Informatika             2 skupiny        28 žáků 
Cvičení z AJ         2  skupiny       27 žáků 
Nepovinné předměty nebyly  ani v tomto školním roce zavedeny. 
 
Zájmové útvary (při SRPDŠ) 

  
Sportovní gymnastika 
Házená 
Keramika 
Pohybové hry 
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Taneční kroužek 
Florbal 
Včelařský kroužek 
Myslivecký kroužek  
Řečová výchova pro 1. ročník 
Cvičení z matematiky pro 9. ročník 
Malý čtenář 
Cvičení z českého jazyka pro 9. ročník 
Mladý zdravotník 
 
 
Kurzy angličtiny Cambridge Englisch 
Po celý školní rok probíhal kurz Cambridge English, který letos na naší škole navštěvovaly 
děti z 1. až 3. třídy. Ty za celý rok absolvovaly 30 lekcí, během kterých se naučily mnoho 
nového: slovíčka, spellovat, začaly tvořit své první věty v angličtině a naučili se i přečíst a 
porozumět kratšímu textu  a pochopit poslouchaný úryvek. Na závěrečné hodině proběhlo 
velké hravé opakování a vyhodnocení celoroční práce. Děti dostaly certifikáty s hodnocením 
toho, jak se jim během celého kurzu vedlo. 
Hlavním zájmem je naučit děti přirozeně komunikovat v každodenních situacích v angličtině 
a prostřednictvím her a aktivit určených speciálně pro tuto věkovou skupinu 6 – 15 let je 
motivovat k dalšímu studiu angličtiny. 

 
Anglický jazyk 
Anglický jazyk v rámci volnočasových aktivit žáků vedla také paní Martina Machaňová a to 
pro žáky mladšího školního věku. 
Dancing Crackers 
V rámci volnočasových aktivit také probíhal po celý školní rok v tělocvičně taneční kroužek 
Dancing Crackers pod vedením pana Jaroslava Havelky. 
SRPDŠ 
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Vedení SRPDŠ pracovalo ve stejném složení jako v uplynulém školním roce. Funkci 
předsedkyně zastávala i nadále paní Kateřina Jašková a dále členky hlavního výboru - paní 
Milada Krchová a Stanislava Švecová. 

Vedení SRPDŠ zorganizovalo tradičně sběr papíru. Základní školu podporovalo i v 
dalších aktivitách: V září 2016 to byla akce s názvem: Pohádkové odpoledne. V sobotu 
(10.9.) přálo počasí a v areálu školy bylo živo. Pohádkové postavy ( v krásných kostýmech) 
provázely všechny zúčastněné děti ( a nebylo jich málo) programem a soutěžemi, za které je 
čekaly krásné odměny a neméně pěkné hlavní ceny v závěrečném losování.  Hrálo se 
sportovní utkání ve vybíjené, děti i rodiče si mohli zaskákat na nářadí zvaném aitrack, 
nechyběla  hudba, bohaté občerstvení a spousty her včetně těch, které znají z dětství spíše 
rodiče jako jsou „céčka“, skákání gumy apod. Zkrátka, kdo přišel, určitě nelitoval a rozhodně 
se nenudil. 
Velké poděkování patří ochotným maminkám ze SRPDŠ, jejím rodinným příslušníkům, 
pedagogickým pracovníkům z mateřské a základní školy, paní Jitce Stibůrkové a samozřejmě 
všem sponzorům, bez jejichž podpory bychom tuto nádhernou akci nemohli zorganizovat. 
 

 

Další akcí 
byla 

předvánoční výstava dne 26.11. 2016, která se konala pod taktovkou ochotných maminek ze 
SRPDŠ, učitelského sboru a pracovnic ze školní jídelny. Ve škole jsme zahájili letošní advent 
tradiční vánoční výstavou.  Měli jsme radost z velké účasti a příjemné atmosféry, která 
navodila tu správnou předvánoční náladu. Zazněly české koledy a sváteční verše. 
 Návštěvníky čekaly vánočně vyzdobené školní prostory a  mnoho výrobků našich žáků. 
Nechybělo posezení ve školní jídelně u svařeného vína, čaje, chlebíčků či sladkých zákusků. 
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Zdařilou akcí byl v sobotu 18. února dětský karneval v místní sokolovně v Netvořicích. 
Návštěva byla vskutku obrovská, sál se hemžil dětskými maskami, které byly velice kreativní. 
Zkrátka bylo stále na co koukat. 
Celé odpoledne se neslo v režii Jardy Havelky, vedoucího taneční skupiny Dancing Crackers 
za vydatné pomoci  Katky Jaškové.  Na děti čekalo mnoho zajímavých her, vyhlašovaly se 
samozřejmě nejkrásnější masky, děti byly po zásluze v průběhu odpoledne odměňovány 
různými cenami a dobrotami. V neposlední řadě došlo také na balonky, které zdobily stropní 
část sálu a posléze byly spuštěny mezi děti. Nechybělo ani taneční vystoupení našich žáků, 
kteří navštěvují kroužek Jardy Havelky a dále vystoupila děvčata ze školního tanečního 
kroužku pod taktovkou Jitky Stibůrkové. Tombola byla rovněž bohatá a myslím si, že nikdo 
z přítomných neodešel z karnevalu s prázdnou! 
Velké poděkování patří všem, kteří se více či méně zasloužili o zdárnou přípravu a také 
průběh celé akce, kterou děláme velice rádi, vždyť je pro naše děti! 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
         Na škole působí pobočka ZUŠ Benešov – obory akordeon, zobcová flétna, trubka, klavír 
a kytara. 
Vyučující: Karel Palát, Marcela Rezková, Adam Pavlíček  
 
 
 

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. 
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Pro žáky 7. a 8. ročníku byl uspořádán lyžařský výcvikový kurz v Horním Maxově 
v Jizerských horách v termínu 8.1. – 14. 1. 2017.  SRPDŠ zaplatilo cestovné a Galmet 
Netvořice věnoval každému účastníkovi z řad žáků 500,- Kč.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Škola se zapojila do testování žáků. 
 

Žáci naší školy 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. 
Další testování v rámci přípravy na přijímací zkoušky si vyzkoušeli žáci 8. ročníku v  květnu 
roku 2017. Žáci obdrželi od společnosti SCIO podrobnou analýzu výsledků testování 
v jednotlivých oblastech. 
Naše škola byla také zařazena ČŠI do výběrového zjišťování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. 
ročníku základních škol v inspekčním elektronickém systému InspIS SET. Konkrétně na naší 
škole byli testováni žáci 9. ročníku a to z českého jazyka, anglického jazyka a fyziky. 
Testování proběhlo v měsíci květnu 2017. 
 
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.  
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4. Učební program:  Školní vzdělávací program Škola pro život – verze V/2016  
s platností od 1.9. 2016 ( k dispozici kdykoli v budově školy, částečně i na webových 
stránkách školy a v systému InspIS SET) . 
 

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 
6 + 2 

7 
6 + 1 

42 
33 + 9 

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 
102 + 16 

 
  Třídy, předměty, počty hodin – 2. stupeň 
 
 

  
6. 

 
7. 

 
8. 

 
9. 

 
Časová 
dotace 
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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 
 

2 
 

1 7 
6 + 1 

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 
1 + 1 

2 
1 + 1 

1 2 
1 + 1 

7 
4 + 3 

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   2   2   2   6 

Volitelný předmět 
Informatika/Cvičení z AJ 

0 0 + 1 0 + 1 0 + 1 0 + 3 

Celkem 30 
24 + 6 

30 
24 + 6 

31 
26 + 5 

31 
24 + 7 

122 
104 + 18 

 
Vzdělávací program Škola pro život – verze V/ 2016 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. 
 
 

5.  Údaje o pracovnících školy 
 
 
Na škole pracovalo celkem 25 pracovníků na celý či částečný úvazek. 
 
                                                               Fyz. osoby               přepočtení na plně zaměstnané 
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Pedagogičtí pracovníci :    Učitelé :           14                             12,682  
  
                                             Vychovatelky:   2                               1,794 

          Asistent pedagoga: 1           0, 625 
 
  

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 činnost 
 
1 zaměstnanec v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného 
ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. BNA-VZ-11/2016 
(1.11.2016-30.6.2017). 
 
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 možnou 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: 49,05 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: 
 
   6.4.2017 byl proveden zápis do I. třídy pro školní rok 2017/2018. Zapsáno bylo 29 dětí . 
Odklad školní docházky byl povolen 5 dětem na základě žádosti jejich zákonných zástupců a 
doporučení lékaře a pedagogicko-psychologické poradny. Do 1. ročníku nastoupí dne 4.9. 
2017 celkem 24 žáků – viz. příloha č.2 
 
Povinnou školní docházku ukončilo 11 žáků, kteří byli přijati na další typy studia, které 
si vybrali.  
Přehled: viz příloha č. 3 
7. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků :  
 
Průměrný prospěch I.pololetí                     1.stupeň                   2. stupeň 
 
   
Průměrný prospěch školy:        1,51    1,25   1,83 
 
 
                                             II. pololetí  
 
Průměrný prospěch školy:        1,53    1,28   1,85 
 
 
Vyznamenání :              1.pololetí           107  žáků  
                                        2.pololetí           107  žáků  
Prospěl :                         1.pololetí             63  žáků  
                                        2.pololetí             65  žáků  
Neprospěl :                    1.pololetí               1  žák  
                                        2.pololetí               1  žáci  
  
Snížené známky z chování: 
                                       1.pololetí                1 žák 
                                       2.pololetí                4 žáci  
  
Další výchovná opatření: 
 
Napomenutí třídním učitelem – 1.pololetí          7  žáků 
                                                   2.pololetí          18 žáků 
Důtka třídního učitele                1.pololetí            2 žáci 
                                                   2.pololetí            1 žák 
Důtka ředitele školy                  1.pololetí             1 žák  
                                                   2. pololetí           5 žáků 
 
Údaje o nepřítomnosti žáků ve škole: 
 
V 1. pololetí bylo zameškáno 7091 hodin, z toho 7091 omluvených a 0 neomluvených. 
Průměr na žáka je 42,92 hodin.  
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Ve 2. pololetí bylo zameškáno 8911 hodin, z toho omluvených 8903 hodin a neomluvených 8 
hodin.  Průměr omluvených hodin na žáka je 52,49 hodin a neomluvených 0,04 hodin. 
 
 
8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: 
 
 
1. Schůze:  Posázaví o.p.s. Benešov –  setkání zástupců školských zařízení  

      L.Vodehnalová (6.9.) 
2. Středočeská konference primární prevence v Praze: P. Zrzavecká (12.10.)  
3. Školení na téma: Inkluze: Praha – L. Vodehnalová (20.10.) 
4. Školení pro vedoucí ŠJ v Benešově: S. Švecová (25.10.) 
5. Vzdělávací akce: Literatura pro děti a mládež v novém miléniu: J. Plachá (20.10.)  
6. Schůze výchovných poradců v Benešově: J.Bernardová (19.10.)  
7.       Regionální setkání s ČSI v Praze – L.Vodehnalová (13.10.) 
8.       Schůze ASŠK v Benešově: M. Wollerová (2.11.) 
9.       Schůze metodiků prevence v Benešově – P.Zrzavecká (2.11.) 
10.       Vzdělávací akce: Interaktivní čtení pro děti mladšího školního věku v Praze:  
                  H. Halamová (7.11.) 
11.       Vzdělávací akce: Rozvoj a ověřování gramotností u žáků 1.stupně: Benešov 
                  D. Nováková (8.11.) 
12.             Vzdělávací akce na téma Islám a střed civilizací – Praha – Z.Cudlín (11.11.) 
13.       Konference: Školství 2017 v Praze: L.Vodehnalová (22.11.) 
14.       Vzdělávací akce: Český parlament a parlamentarismus: Praha  
                  P. Zrzavecká (7.12.)  
15.       Akce: Inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
                  Praha – M. Holcnerová (8.12.) 
16.       Vzdělávací akce: Projekty v ŠD: Praha: V. Bartáková (18.1.) 
17.       Vzdělávací akce pro pedagogy: Herní činnosti v matematice v Benešově 
                  P. Bednaříková (12.1.)  
18.       Školení pro ŠJ: Hygienické minimum: Benešov – S. Švecová, L. Zítová (7.3.) 
19.       Veletrh stravování v ŠJ: Příbram: S. Švecová (16.3.) 
20.       Vzdělávací akce v Praze: Jak se připravit na inspekci: L.Vodehnalová (23.3.) 
21.             Schůze výchovných poradců v Benešově: J. Bernardová (23.3.) 
22.             Akce pro vedoucí pracovníky škol, které jsou zapojeny do projektu EU OPVK: 
                  Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí oblastí vzdělávání  
                  a gramotností – České Budějovice: L.Vodehnalová(28.3.) 
23.             Vzdělávací akce: Senát v Praze – P. Zrzavecká (3.4.) 
24.             Vzdělávací akce: Komunikace s rodiči: Praha: D. Nádvorníková (3.5.) 
25.             Vzdělávací akce: Strategie vyšetřování šikany v Praze : P. Zrzavecká (5.5.) 
26.             Schůze metodiků prevence v Benešově: P. Zrzavecká (10.5.) 
27.             Vzdělávací akce v rámci projektu EU OPVK v Českých Budějovicích:  
                  P. Zrzavecká (17.5.) 
28.            Setkání ředitelů škol benešovského regionu: Louňovice pod Blaníkem 
                 L. Vodehnalová (4.5.) 
29.            Setkání škol regionu ( společné vize): Neveklovsko: Neveklov – L.Vodehnalová  
                 (11.5.) 
30.            Setkání řídícího výboru MAP Posázaví o.p.s.  L.Vodehnalová (17.5.) 
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31.            Školení na téma: Bezpečná škola v Praze: L.Vodehnalová (5.6.) 
32.            Školení na téma: Inkluze v Praze – M. Holcnerová (20.6.) 
33.            Školení BOZP pro všechny zaměstnance (BEZPO Benešov) – 16.11. 
 
 
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.  
Celý školní rok probíhaly akce různého charakteru . Za zmínku stojí např. pasování žáků 1. 
ročníku na RYTÍŘE ŘÁDU ČTENÁŘSKÉHO. Tento titul jim udělila vládkyně království 
knížek Obecní knihovny Netvořice paní Lucie Hašková. Děti si musely tento titul zasloužit a 
ukázat, že už se naučily pěkně číst, že znají pohádky. Dalším důležitým bodem tohoto 
ceremoniálu byl také slib péče a ochrany  knih. Naši prvňáčci si  i  pomocí této akce najdou 
cestu k hezkým knížkám, které je pobaví, poučí a budou jim ukazovat krásy života i světa 
kolem nich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Další velmi výjimečnou akcí bylo bezesporu šerpování žáků 9. ročníku, které se uskutečnilo 
15. června. V letošním roce jsme zvolili šerpování v přírodě a to konkrétně ve školním areálu 
před budovou školy. Akce se uskutečnila za přítomnosti paní starostky Moniky Šlehobrové, 
místostarostky Ivany Fulínové, dále zástupců SRPDŠ, pedagogů a samozřejmě rodičů našich 
absolventů. Počasí přálo a atmosféra byla úžasná. Poděkování patří SRPDŠ při ZŠ Netvořice 
za finanční podporu celé akce, dále paní kuchařkám za nádherný dort a rolády a žákům a 
jejich učitelům za přípravu občerstvení pro všechny přítomné.  
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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 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 stravovacích návyků ve výživě dětí,  zlepšení 
zdravotního stavu mladé populace apod. V rámci projektu EU - Ovoce a zelenina do škol 
jsme obdrželi také ochutnávkové koše pro žáky 1. stupně. Paní učitelky připravily dětem 
ochutnávku jednotlivých druhů ovoce a zeleniny a zároveň zdůraznily důležitost 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. Pohádkové odpoledne ve spolupráci se SRPDŠ (sobota 10.9.) 
2. Turistická vycházka do okolí Netvořic – ŠD 1 : V. Bartáková (21.9.) 
3. Akce ŠD 2: Vítáme podzim – J. Bronová (23.9.) 
4. Návštěva výstavy na téma: srpen 1968 v Netvořicích – 9. ročník (5.9.) 
5. Akce ŠD 2: Turistická vycházka do Jedlice a na Hruštičku: J. Bronová (7.9.) 
6. Divadlo: MŠ: Kašpárkova škola – 1. ročník (14.9.) 
7. Exkurze do sousední školy v Kamenném Přívoze: 2. ročník (15.9.) 
8. Akce 1. oddělení ŠD: V přírodě s dalekohledem – pozorování přírody, opékání 

uzenin, hry v přírodě – V. Bartáková (7.10.) 
9. Přednáška o Africe (T. Kubeš) – 1.- a 2. stupeň (11.10.) 
10. Projekt pro 7. a 8. ročník s názvem: Fiktivní zájezd na Mys Dobré naděje – P. 

Zrzavecká, L. Ernestová (11.10.) 
11. Akce 1. oddělení ŠD: Benešov se správným společenským chováním – V. 

Bartáková (19.10.) 
12. Divadlo v MŠ – představení „Malá čarodějnice“ – 1. ročník (13.10.) 
13. Prezentace OA Neveklov v IX.třídě (19.10.) 
14. Přednáška pro 8. a 9. ročník na téma: Drůbežářský průmysl (Ing.Jana Tůmová) 

-25.10. 
15. Divadlo v MŠ – představení:  „Ježibába a čert“ – 1. ročník (8.11.) 
16. Akce Hasík pro 2. a 3. ročník (Martin Šebek) – 1. Část (11.11.) 
17. Projekt: Vánoce 2016 – 2. stupeň (23.11.) 
18. Akce Hasík pro 2. a 3. ročník – 2. část (25.11.) 
19. Vánoční prodejní výstava ve spolupráci se SRPDŠ – 26.11. 
20. Prezentace SPŠ Vlašim v 9. ročníku (28.11.) 
21. Divadelní představení v Praze: Sněhová královna – 3. a 4. ročník (29.11.) 
22. Divadelní představení: Vánoční koleda – Praha – 5. a 6. ročník (30.11.) 
23. Akce ŠD 2: Svačinkové odpoledne – J. Bronová (28.11.) 
24. Vánoční koncert ZUŠ v jídelně školy (8.12.) 
25. Vánoční koncert v jídelně školy: “Brasfive“ 1.– 9. ročník (9.12.) 
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26. Akce ŠD 1: Pečeme perníčky – V. Bartáková (8.12.) 
27. Divadlo v MŠ: Cukrářská Barborka – 1. ročník (9.12.) 
28. Vánoční besídky v 1.-9. ročníku, ŠD 1,2 (19.12.,22.12.) 
29. LVK – 7. ročník – Jizerské hory – Horní Maxov (8.1.-14.1) 
30. Akce ŠD 1: „Hranolková párty“ – V. Bartáková (18.1.) 
31. Divadelní představení v MŠ: „Sorbon pes fotbalista“ – 1. Ročník (20.1.) 
32. Preventivní program v 1. ročníku: Veselé zoubky (9.2.) 
33. Dětský karneval – sokolovna Netvořice – ve spolupráci se SRPDŠ (18.2.) 
34. Výchovně vzdělávací představení v tělocvičně: Vikingové (Pernštejni) – 1-9. 

ročník (22.2.) 
35. Divadelní představení: Scénické kino v MŠ – 1. ročník (7.2.) 
36. Akce ŠD 2: Svačinkové odpoledne – J.Bronová (15.2.) 
37. Projekt: Čtení v MŠ – 2. ročník (21.2.) 
38. Akce ŠD 1: „Moučníková párty“ – V. Bartáková (22.2.) 
39. Divadelní představení v MŠ pro 1. ročník: „O zamčeném štěstí“ (1.3.) 
40. Kulturní vystoupení žáků na Valné hromadě Rodáků a přátel muzea 

v Netvořicích (18.3.) 
41. Divadelní představení v sokolovně – divadlo Slunečnice: 1.-9.ročník (29.3.) 
42. Akce ŠD 1: „Topinková párty“ – V. Bartáková (17.3.) 
43. Akce ŠD 2: Svačinkové odpoledne – perníčky – J. Bronová (29.3.) 
44. Akce ŠD 1: Morana v přírodě – rozloučení se zimou – V. Bartáková (5.4.) 
45. Exkurze: Planetárium a Mořský svět v Praze – 5.a 6.ročník (12.4.) 
46. Akce ŠD 1: Výlet do Benešova – V. Bartáková (19.4.) 
47. Akce ŠD 2: Symboly Velikonoc – J. Bronová (10.4,11.4.) 
48. Divadlo v MŠ: „Jak zlatník ke štěstí přišel“ (12.4.) 
49. Projekce v kině Benešov: Brazílie – 7. ročník (26.5.) 
50. Divadelní představení v MŠ: „Maminčin svátek“ (4.5.) 
51. Doprovodná opatření k projektu: Ovoce do škol – dárkové koše: 1.-5-ročník 

(15.5.-19.5.) 
52. Pasování žáků 1. ročníku na rytíře Řádu čtenářského – místní knihovna Netvořice 

(18.5.) 
53. Akce ŠD 2: „Toustíková párty“ – J. Bronová (10.5.) 
54. Akce ŠD 1: Putování s vílou Jarněnkou – V. Bartáková (24.5.) 
55. Den dětí: prezentace hasičského sboru Benešov, Jílové u Prahy, sportovní 

soutěže, branný závod (2.6.) 
56. Školní výlet do Kovářova – výukový program: „Země ráj“ – 3.a 4.ročník (7.6.) 
57. Koncert ZUŠ (8.6.) 
58. Školní výlet do Příbrami a na Vysoký Chlumec – 1. a 2. ročník (9.6.) 
59. Beseda k volbě povolání pro žáky 8. ročníku  – ÚP (13.6.) 
60. Akce ŠD 1: Turistická vycházka na Větrov – V. Bartáková (14.6.) 
61. Divadelní představení v MŠ: „Abeceda“ – 2. ročník (14.6.) 
62. Akce ŠD 2: „Svačinkové odpoledne“ – J.Bronová (16.6.) 
63. Exkurze: Ptačí svět“ – Praha – 7. ročník (15.6.) 
64. Šerpování žáků 9. ročníku (15.6.) 
65. Školní výlet do Kovářova – výukový program: „Země ráj“ – 7. a 8. ročník (16.6.) 
66. Motivační preventivní program: „Objev svůj rytmus“ – 1.– 9. ročník (21.6.) 
67. Akce ŠD 2: Výšlap s táborákem – J. Bronová (23.6.) 
68. Gymnastická akademie (28.6.) 
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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 soutěži Recyklohraní, všechny úkoly 
byly splněny, zařadili jsme se opět mezi nejúspěšnější školy v České republice. 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. Další 
akcí byl sběr plastových víček.  
Základní škola Netvořice spolupracuje s místní mateřskou školou (vzájemná návštěva 
divadelních představení, společný  projekt 2. ročníku s oddělením předškolních dětí v MŠ 
s názvem: „Čteme předškolákům“ apod.).  Naše škola spolupracuje i se sousedními 
základními školami ( ZŠ Lešany, ZŠ Týnec nad Sázavou, ZŠ Krhanice, ZŠ Kamenný Přívoz, 
ZŠ Poříčí nad Sázavou, ZŠ Bystřice). Úzce spolupracujeme s městysem Netvořice, s místní 
knihovnou a místním muzeem, místními 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 někteří z nich úspěšně 
reprezentovali školu, např.: 
 
Recitační soutěž: Dětská scéna 2017 – oblastní kolo – Bystřice u Benešova 
Jan Ošmera – čestné uznání ve 2. kategorii bez postupu (Bystřice 15.3. 2017) 
Ester Koudelová – čestné uznání ve 3. kategorii bez postupu (Bystřice 15.3. 2017) 
 
Školní kolo olympiády v AJ: kategorie 6. a 7. ročník 
1. místo: Vojtěch Šindelář 
2. místo: Natálie Hamriziová 
3. místo: Barbora Slabihoudová 
 
Školní kolo olympiády v AJ: kategorie 8. a 9. ročník 
1. místo: Nela Červená 
2. místo: Tadeáš Pata 
3. místo: Radka Šínová, Kateřina Kutová 

 
Okresní kolo olympiády v AJ: kategorie IA 
Vojtěch Šindelář: 10. místo  
  
Zeměpisná olympiáda ve Vlašimi: Okresní kolo Olympiády v zěměpisu ve Vlašimi: 
(21.2.2017) 
Ondřej Hanák: 13. místo v kategorii A, Daniela Janurová 25. místo v kategorii C a Lukáš 
Šlehobr 7. místo v kategorii B 
 
Biologická olympiáda – školní kolo 
6.ročník: 1. Vali Roušarová. 2. Michaela Drsková, 3. Dominika Karešová 
7.ročník: 1. Eliška Kašáková, 2. Barbora Slabihoudová, 3. Natálie Hamroziová 
8. ročník: 1. Kateřina Fidlerová, 2. Petr Merhaut, 3. Daniela Janurová 
9. ročník: 1. Nela Červená, 2. Lucie Jirásková, 3. Tomáš Žižka 

 
Školní kolo finanční gramotnosti – online:  
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1. místo: Šimon Doležal 
2. místo: Viktorka Welserová 
3. místo: Pavla Vopršalová 

 
 
 

Matematická soutěž KLOKAN – 2. – 9. ročník 
Školní kolo: 
 
Kategorie Cvrček:  1. Jakub Havelka 

  2. Mikuláš Franěk 
  3. Milan Švec 

Kategorie Klokánek:  1. Cristoph Wagner 
 2. Eliška Dušková 
 3. Nguen thi dai Trang 

Kategorie Benjamin:  1. Matěj Kolář 
 1. Lukáš Šlehobr 
 3. Matyáš Loužecký 

Kategorie Kadet:  1. Lucie Jirásková 
 2. Radka Šínová 
 3. Kateřina Kutová 

 
Okresní kolo Pythagoriády pro 5. ročník 
Nguen thi Dai Trang: 12. místo 
Christoph Wagner: 18. místo 
Eliška Dušková: 22. místo 
Nikola Roušarová: 23. místo 
 
 

Tradiční soutěž organizovaná společností Posázaví o.p.s. s názvem Strážci památek: 
2. místo 

 
Složení týmu: Kateřina Kutová, Radka Šínová, Lucie Jirásková a Nela Červená. Úkolem 
soutěžních týmů bylo vypátrat zajímavé informace o vybrané osobnosti nebo památce regionu 
Posázaví a zpracovat je formou krátké, ale výstižné a vtipné reportáže – písemné, rozhlasové 
nebo televizní (filmové). Pětičlenná porota hodnotila osm soutěžních prací, z toho bylo šest 
videí a dvě psané. Žákyně naší školy si za téma soutěžní práce vybrali historii Benešova, 
kterou zpracovali písemnou formou a doplnili kresbami. 
 
       Výtvarné soutěže:   
  
1. Výtvarná soutěž: Šikovné ruce našich seniorů 2017 s názvem: S batůžkem nebo  
    kufrem … domov je tam 
    Kategorie 7. - 9.třída: Elizabeth Růžičková (8. ročník): 1. místo  
2. Výtvarná soutěž Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje – územního  
    odboru Příbram 
    Kategorie II: Jaroslav Barták (1.ročník) – 3. místo 

18 
 



 
 
 
 
 
  
      Úspěchy ve sportovních soutěžích:  
 
 
      Florbalový turnaj v Neveklově: Neveklovský měšec  - starší žákyně – účast bez  
      předního umístění   (listopad 2016) 
      Florbalový turnaj v Neveklově: Neveklovský měšec – starší žáci – účast bez předního  
      umístění (listopad 2016) 
      Florbalový turnaj mladších žáků: Neveklov – účast bez předního umístění  
      Preventan Cup ve vybíjené 3. - 5. tříd – okresní kolo – smíšené družstvo – 9. Místo 
 
      Mc Donald/s Cup v malé kopané – 1.-3. ročník: 9. místo 
      Mc Donald/s Cup v malé kopané – 4. a 5. ročník:  9. Místo 
 
      Sálová kopaná: okresní kolo –  7. místo  
 
      Okresní turnaj v házené:       Dívky: 5. místo 
                                                        Chlapci: 2. místo 
 
 
 
Středočeský taneční pohár v Benešově: Kategorie: II.: účast ( Skopcová Viktorie, Vedralová 
Eliška, Bartáková Marie, Dušková Tereza, Kňazúrová Simona, Kopecká Barbora, Perničková 
Anna, Vrbovcová Tereza, Sasková Nikola, Schnappelová Karolina, Spěváková Alžběta, 
Dušková Eliška, Kolářová Markéta).  
Na jaře 2017 se také konaly přátelské zápasy ve vybíjené žáků 1. stupně ve spolupráci se 
Základní školou Lešany. Dále se konalo na jaře 2017 přátelské utkání v házené se žákyněmi 
ZŠ Krhanice a přátelské utkání v házené v ZŠ Bystřice. 
  
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 do 
Doubí u Třeboně, kde zastupovaly okres Benešov a dosáhly již poněkolikáté v řadě na přední 
umístění. 
  
Nejlepší jednotlivci: Andrea Stibůrková, Eva Šméralová, Elizabeth Šebková. 
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          10. Údaje o výsledcích inspekčních činností a kontrol 
 

Dne 9.2. 2017 byla zahájena kontrola KHS Benešov podle 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 dodržování právních předpisů 
týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách 
zvířat (dále jen „Nařízení 882“), a podle §§ 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon 258“). 
Předmětem kontroly byla školní jídelna., konkrétně výdej pokrmů a nápojů, platnost 
zdravotních průkazů, osobní hygiena, provozní hygiena, dispozice a stavebně technický stav, 
skladovací prostory apod. Ze závěrů kontroly vyplývá, že závady v provozu ani v osobní a 
provozní hygieně nebyly zjištěny. Zápis z kontroly je k dispozici v ředitelně školy. 
 
 Ve dnech 6.6. 2017 - 12.6.2017 byla provedena kontrola  z Úřadu práce České 
republiky , kontaktní pracoviště Benešov, Dukelská 2080, 256 01 Benešov u Prahy. 
Kontrola se konala na základě ustanovení § 8 odst.2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále 
jen „zákon o finanční kontrole“, zaměstnanci Úřadu práce České republiky – Krajské 
pobočky v Příbrami. Bylo kontrolováno období od 1.11. 2016 do 5.6. 2017 a období účetně 
související. Ze závěrů kontroly vyplývá, že kontrolou spisu k dohodě BNA-VZ-11/2016 a 
dokladů předložených kontrolovanou osobou nebylo zjištěno porušení jmenované dohody.  
Zápis  z kontroly je k dispozici v ředitelně školy.  
 

V pravidelných časových intervalech byly prováděny také veřejnosprávní kontroly ze 
strany zřizovatele – Městyse Netvořice podle § 9, odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb. o finanční 
kontrole a současně i dle § 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění. Kontroly byly uskutečněny v těchto termínech: 30.11. 2016 a 16.5. 
2017. Zápisy z kontrol jsou k dispozici v ředitelně školy. 
 
 
 
 
 

11. Hlavní údaje o hospodaření školy 
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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 ( hlavními sponzory školy byly: Eltzen Benešov-  
      Ing. Jiří Stibůrek, Galmet Netvořice, ALCOMP Netvořice ). 
 
 

  
 12. Na škole nepracuje odborová organizace.  
  
 
 
13.   Seznam příloh :  
 

1. Údaje o pedagogických a nepedagogických pracovnících 2016/2017 
2. Seznam škol, na které se přihlásili vycházející žáci v roce 2016/ 2017 
3. Seznam žáků 1. ročníku pro školní rok 2017/2018 
 

 
 
 
  
 
 
Výroční zpráva byla schválena ne pedagogické radě dne: 29.8. 2017 
 
Výroční zprávu schválila Školská rada dne:  6.9. 2017 
 
 

Mgr. Ludmila Vodehnalová 
 
 

………………………………………………… 
          ředitelka školy 
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