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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 –  Kateřina Roušarová 

 

Kontakt: telefon.: 317789210 

      mobil: 702018968 

                 telefon. : 317789292 – školní jídelna 

                 e-mail: zsnetvorice@zsnetvorice.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 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. Aneta Šemberová 

                                Mgr. Jana Bernardová 

                                PaedDr. Milena Holcnerová 

 

Činnost  školy se řídila platnými předpisy a zákony.       

     

http://www.zsnetvorice.cz/
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 2. Materiální zabezpečení provozu školy   

   
      Ve školním roce 2017 -2018 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.  Příleţitostně 

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

škole Salta J. a K. Maršálkových nebo gymnastickým oddílům pro letní soustředění, během 

roku potom 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 pro zájmovou činnost ţáků, 

kteří navštěvují keramický krouţek. 

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

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

obměňováno. 

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

v rekonstrukcích a opravách. V letošním roce proběhly především běţné opravy v budově i 

v areálu školy (oprava ţaluzií, elektrické práce, odvětrání z půdy na střechu, nutné opravy 

sociálních zařízení, renovace dveří v přízemí a na malé budově, nový školní nábytek). 

Z technických důvodů byly vyměněny elektrokotle, dále byly vymalovány některé školní 

prostory, pokračovali jsme v postupné modernizaci stávajících interiérových dveří.      

Průběţně se mění některé komponenty ICT, probíhají zahradnické práce, snaţíme se 

maximálně udrţovat nemalý školní areál, kterému se velice pečlivě věnuje pan školník Petr 

Míka. Nechali jsme si vypracovat studii školního areálu Ing. Romanou Michalkovou. Tuto 

studii bychom rádi postupně v průběhu let naplnili. Některé prvky jsme jiţ realizovali 

v uplynulém školním roce jako např. vytvoření prostor pro kompostování trávy z areálu školy, 

výsadba zeleně, výsadba ţivého plotu - labyrint (bludiště) na východní straně od budovy 

školy, obnova ţivých plotů před budovou školy (vytvoření prostoru pro výsadbu lípy 

velkokvěté u příleţitosti 100. výročí vzniku republiky) a před školním včelínem, výsadba 

jilmů na školním hřišti apod. 

 Vybavení audiovizuální technikou se neustále zlepšuje. Úroveň počítačů v počítačové 

učebně je pouze uspokojující, nicméně se průběţně musí měnit některé PC komponenty tak, 

aby učebna byla funkční a přispívala ke kvalitní výuce ţáků i vyučujících.  Pedagogové mají 

k dispozici 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 neustálé a  postupné rekonstrukce a úpravy 

vnitřního vybavení. V minulém školním roce včetně letních prázdnin bylo konkrétně 

provedeno : 

- malování některých prostor školy (chodba malé budovy, sokl v učebně VV, školní druţině, 

část školní kuchyně,  apod.) 

- práce elektro (oprava osvětlení) 
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- opravy sociálních zařízení 

- odvětrání z půdy na střechu 

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

revize zařízení, chemické ošetření, vývozy jímky, lapolu apod. 

- opravy a výměny některých ICT komponentů 

- zahradnické práce 

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

- výměna otopných těles ve zbylých prostorách školy, výměna elektrokotlů 

- nátěr dveří v přízemí velké školní budovy (dokončení) a na malé budově 

 

Ostatní plánované opravy dle rozpočtu na rok 2018 proběhnou do konce roku 2018. 

 

 

3.  Údaje o žácích 

 
Počet žáků a tříd ve školním roce 2017 / 2018 

 

1.ročník                      I. třída                               24 ţáků 

2.ročník                      II. třída                              21 ţáků 

3.ročník                      III. třída                            22 ţáků 

4.ročník                      IV. třída                            21 ţáků 

5.ročník                      V.třída                              20 ţáků 

6.ročník                      VI. třída                            20 ţáků 

7.ročník                      VII.třída                            23 ţáků 

8. ročník                     VIII.třída                          19 ţáků 

9.ročník                       IX.třída                            18 ţáků             

 

Celkem                     9 tříd                                   188 ţáků 

 

Průměrný počet ţáků na třídu byl 20,88.  

Výuka cizích jazyků  

Anglický jazyk :  143 ţáků 

Německý jazyk :   60 ţáků -  jako druhý jazyk – povinný od 7. ročníku 

 

Integrovaní žáci  

- se zdravotním postiţením               17 ţáků 

 

- z toho ţáci s IVP   10 ţáků 

 

Poznámka: v průběhu školního roku se počty integrovaných ţáků měnily v souvislosti 

s novými a kontrolními vyšetřeními v PPP. 

 

Volitelné předměty  

 

Informatika             1 skupina        7 ţáků 

Cvičení z AJ         4  skupiny       53 ţáků 

 

Nepovinné předměty nebyly ani v tomto školním roce zavedeny. 
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Zájmové útvary: 

  

Sportovní gymnastika – Jitka Stibůrková 

Házená – Aneta Fuchsová 

Keramika – Petra Bednaříková 

Pohybové hry – Aneta Fuchsová 

Taneční krouţek – Jitka Stibůrková 

Florbal – Olga Marková 

Včelařský krouţek – Václav Slabý 

Myslivecký krouţek – Josef Jirásek 

Kurz řečových a grafomotorických dovedností pro 1. ročník – Milena Holcnerová 

Cvičení z matematiky pro 9. ročník – Zdeněk Cudlín 

Malý čtenář – Hana Halamová 

Cvičení z českého jazyka pro 9. ročník – Dagmar Nádvorníková 

Krouţek ručních prací – Eliška Kašáková 

Tvořivá dílna – Pavla Zrzavecká 

Logická matematika – Zdeněk Cudlín 

 

Anglický jazyk 

Anglický jazyk v rámci volnočasových aktivit ţáků vedla také paní Martina Machaňová a to 

pro ţáky mladšího školního věku. 

Dancing Crackers 

V rámci volnočasových aktivit také probíhal po celý školní rok v tělocvičně taneční krouţek 

Dancing Crackers pod vedením pana Jaroslava Havelky. 

SRPDŠ 

 

Vedení SRPDŠ pracovalo ve stejném sloţení 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 to byla akce s názvem: „Šmoulí skotačení“. V sobotu 9. září se to ve 

školním areálu netvořické základní školy hemţilo figurkami slavných šmoulích postaviček. 

Taťka Šmoula, Šmoulinka a další. Na děti čekaly spousty cen a dárků a všechny ve šmoulím 

duchu – šmoulí dorty, šmoulí sladkosti, šmoulí polštářky, šmoulí hračky atd. Děti postupně 

vystřídaly všechny soutěţní stanoviště, kde je provázeli jejich starší kamarádi, přesněji řečeno 

šmoulové a šmoulinky. 

Kdo přišel, určitě nelitoval! Počasí přálo a nechybělo ani občerstvení jak pro děti, tak i pro 

jejich doprovod, tedy pro rodiče. V tělocvičně se děti také mohly opět po roce dostatečně 

vyřádit, a to na tzv. aitracku, cvičebním nářadí, které jiţ poněkolikáté v řadě vţdy v září 

půjčujeme do naší tělocvičny.  
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Poděkování patří všem děvčatům a jejich rodinám ze SRPDŠ při ZŠ Netvořice, dále 

zaměstnancům základní a mateřské školy, paní Jitce Stibůrkové za dohled v tělocvičně, 

dětem, které pomáhaly a samozřejmě všem sponzorům za úţasné ceny do soutěţí. 

 

V sobotu 25. 11. se v prostorách základní školy konala tradiční vánoční prodejní výstava. 

Bylo skutečně co nakupovat. Ţáci společně se svými učiteli a některými rodiči vyrobili 

nádherné vánočně laděné výrobky, které se musely všem líbit. V kulturním bloku vystoupili 

ţáci 3. ročníku  a ţáci čtenářského klubu. Nechybělo občerstvení pro všechny přítomné hosty. 

Poděkování patří všem, kdo se nějakým způsobem přičinili o zdárný průběh celé akce – výbor 

SRPDŠ, pedagogičtí pracovníci, paní kuchařky, pan školník, rodiče a především naše děti. 

 

 

V sobotu dne 17. 2. 2018 se konal v netvořické sokolovně tradiční dětský karneval. Kdo 

přišel, určitě nelitoval. Bohatý program, který zajišťovala skupina DOREMI, krásné 

vystoupení tanečního krouţku pod vedením Jitky Stibůrkové, dále vystoupení taneční skupiny 

Dancing Crackers, bohatá tombola, občerstvení a dobrá nálada. 

Poděkování patří všem, kteří se nějakou měrou podíleli na realizaci této oblíbené akce – 

vedení SRPDŠ při ZŠ Netvořice, pedagogům ZŠ a MŠ, paní kuchařkám ze školní jídelny 
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(vytvořily na 50 dortů). Zároveň děkujeme  všem, kteří přispěli finančně či věcně do 

karnevalové  tomboly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

klavír a kytara, nově také zpěv. 

Vyučující: Karel Palát, Marcela Rezková, Adam Pavlíček, Jindřich Průša 

 

 

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. 

 

V termínu od 7. 1. do 13. 1. 2018 proběhl lyţařský výcvik ţáků 7. ročníku. Tradičně se 

konal v Horním Maxově v Jizerských horách. Po celý týden jsme plně vyuţívali lyţařský 

areál Severák a louky v Horním Maxově na běţecké lyţování. Výcviku se zúčastnilo celkem 

22 ţáků. Jsme moc rádi, ţe nám sníh vydrţel po celý týden navzdory vysokým teplotám. 

V rámci kurzu ţáci absolvovali přednášku první pomoci, přednášku horské sluţby, dále 

strávili pěkné odpoledne v plaveckém bazénu v Jablonci nad Nisou, vyráběli si dárky pro své 

blízké z korálků a samozřejmě také soutěţili v jednotlivých lyţařských disciplínách – závod 

v běţkovém lyţování, ve sjezdu a slalomu. Vítězové jednotlivých kategorií obdrţeli diplomy 

a krásné ceny. Celý výcvik završila diskotéka. Velké poděkování patří všem sponzorům – 

SRPDŠ (hradilo dopravu), Galmetu Netvořice (příspěvek 500,- Kč na ţáka), MUDr. Vlastě 

Hvězdové (ceny do soutěţí), Mgr. Ludmile Vodehnalové (úhrada přednášky horské sluţby), 

Ing. Miroslavu Koláčkovi (ceny do soutěţí) a Janu Novotnému (ceny do soutěţí). 
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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 2017. 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. Po celý školní rok pořádala obě oddělení celou řadu projektů a akcí, viz. přehled  

akcí školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.proskoly.cz/
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4.   Učební program:  Školní vzdělávací program Škola pro život – verze VI/2017  

s platností od 1. 9. 2017 ( 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 

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 
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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 ţivot – verze VI/ 2017 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. 

 

 

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                             12,8519   

                                                                                         

                                             Vychovatelky:   2                               1,8353 

             Asistent pedagoga: 2            1,2500 

    

                

 

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

Celkem:                                                        18                            15,9372 
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 Nepedagogičtí  pracovníci: 

 

                  Domovník                               1                                 1,000 

                  Uklizečka                                4                                 2,531    

                  Kuchařka                                 3                                 3,250 

                  Administrativní pracovnice    1                                 0,750 

                    

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

      Celkem                                              9                                  7,531   

 

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

financována z prostředků KÚ. 

 

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             5 

    41 – 50 let          3 

    51 – 60 let          8 

    nad 61 let           2 

 

Průměrný věk pedagogického sboru je: 50,88 let. 

 

 

Věkové složení nepedagogických pracovníků: 

     do 40 let           1   

     41 – 50 let        4 

     51 -  60 let        4 

 

Přehled pracovníků školy- viz příloha č. 1 

 

 

6.  Údaje o přijímacím řízení: 

 
   5. 4. 2018 byl proveden zápis do I. třídy pro školní rok 2018/2019. Zapsáno bylo 23 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 3.9. 

2018 celkem 20 ţáků – viz. příloha č.2 

 

Povinnou školní docházku ukončilo 18 žáků, kteří byli přijati na další typy studia, které 

si vybrali.  

 

Přehled: viz příloha č. 3 
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7. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků :  

 
Průměrný prospěch       I.pololetí                     1.stupeň                   2. stupeň 

 

                                                                               

Průměrný prospěch školy:        1,52     1,26     1,84 

 

 

                                             II. pololetí                        
 

Průměrný prospěch školy:        1,53          1,28     1,84 

 

 

Vyznamenání :              1.pololetí           109  ţáků     

                                        2.pololetí           113  ţáků     

Prospěl :                         1.pololetí             78  ţáků      

                                        2.pololetí             74  ţáků      

Neprospěl :                    1.pololetí               1  ţák         

                                        2.pololetí               1  ţáci          

  

Snížené známky z chování: 

                                       1.pololetí                2 ţáci 

                                       2.pololetí                1 ţák   

                                                                

Další výchovná opatření: 
 

Napomenutí třídním učitelem – 1.pololetí            6  ţáků 

                                                   2.pololetí            5 ţáků 

Důtka třídního učitele                1.pololetí            11 ţáků 

                                                   2.pololetí             2 ţáci 

Důtka ředitele školy                  1.pololetí              4 ţáci   

                                                   2. pololetí            1 ţák 

 

Údaje o nepřítomnosti žáků ve škole: 

 

V 1. pololetí bylo zameškáno 6946 hodin, z toho 6946 omluvených  a 0  neomluvených. 

Průměr na ţáka je 37,70 omluvených a 0 neomluvených hodin.  

Ve 2. pololetí bylo zameškáno 8834 hodin, z toho omluvených 8828 hodin a neomluvených 6 

hodin.  Průměr omluvených hodin na ţáka je 48,01 hodin a neomluvených 0,04 hodin. 

 

 

8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: 
 

 

1. Schůze ASŠK na ZŠ Karlov Benešov: Marie Wollerová (4. 9 ) 

2. Seminář: Vnitřní předpisy škol a školských zařízení – Praha 9: Ludmila 

Vodehnalová (25.9.) 

3. Seminář: Kooperativní aktivity na 1. stupni ZŠ: Dagmar Nováková (18.9.)   

4. Schůze výchovných poradců v Benešově: Jana Bernardová (18.10.) 
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5. Seminář výuky bruslení na stadionu v Benešově: Aneta Fuchsová, Ludmila 

Vodehnalová (26.10.) 

6. Environmentální seminář EKOABECEDA – Umíme ţít bez odpadů? – Aneta 

Fuchsová (25.10.) 

7. Vzdělávací akce: Jak hodnotit a klasifikovat ţáky cizince v ČJ – Praha: Ludmila 

Vodehnalová (7.11.) 

8. Schůze OR ASŠK v Benešově – ZŠ Karlov: Ludmila Vodehnalová (7.11.) 

9. Setkání ředitelů v Benešově na MAS Posázaví: Ludmila Vodehnalová (8.11.) 

10. Seminář: Ochrana člověka za běţných rizik a mimořádných situací OČMV HZS 

Benešov: Zdeněk Cudlín (13.11.) 

11. Seminář: Společenská praxe v Praze: Pavla Zrzavecká (22.11.) 

12. Školení: Aktualizace novely právních předpisů – Benešov: Ludmila Vodehnalová 

(28.11.) 

13. Školení BOZP: všichni zaměstnanci školy (22.11.) 

14. Vzdělávací akce: Prevence patologického hráčství: Benešov – Zdeněk Cudlín 

(1.12.) 

15. Vzdělávací akce: Čteme s porozuměním kaţdý den: Praha – Hana Halamová 

(29.1.) 

16. Schůze na MAS Posázaví: Ludmila Vodehnalová (17.1.) 

17. Seminář: Pohybové hry ve školní a mimoškolní tělesné výchově, aneb hra v ţivotě 

komplexně – tělocvična ZŠ Karlov Benešov: Aneta Fuchsová, Olga Marková 

(29.3.) 

18. Vzdělávací akce: Krizová komunikace – ZŠ Krhanice: Jana Plachá, Jana 

Bernardová (20.4.) 

19. Seminář na téma: Společenská praxe – Praha – Pavla Zrzavecká (16.5.) 

20. Školení na téma – školní projekty: Šablony II: Praha – Ludmila Vodehnalová 

(18.4.) 

21. Vzdělávací akce: Řešení konfliktů: Praha – Aneta Fuchsová (25.4.) 

22. Seminář na téma: Bezpečná škola: Praha – Ludmila Vodehnalová (10.5.) 

23. Školení: GDPR: Praha – Ludmila Vodehnalová (8.6.) 

24. Vzdělávací akce pro celý pedagogický sbor na téma: Komunitní kruhy (15.6.) 

25. Schůzka na MAS Posázaví: Ludmila Vodehnalová (27.6.) 

 

 

 

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 

ţáků 1. ročníku na RYTÍŘE ŘÁDU ČTENÁŘSKÉHO. Tento titul jim udělila vládkyně 

království kníţek Obecní knihovny Netvořice paní Lucie Hašková. Děti si musely tento titul 

zaslouţit a ukázat, ţe uţ se naučily pěkně číst, ţe znají pohádky. Dalším důleţitým bodem 

tohoto ceremoniálu byl také slib péče a ochrany  knih. Naši prvňáčci si  i  pomocí této akce 

najdou cestu k hezkým kníţkám, které je pobaví, poučí a budou jim ukazovat krásy ţivota i 

světa kolem nich. 

http://www.zsnetvorice.cz.mají/
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 Zajímavou akcí byl poznávací výlet do Anglie v termínu 10. - 15. září. Pobytu se 

zúčastnilo celkem 17 ţáků 8. a 9. ročníku. Ţáci navštívili např. hrad Dover a hrad Leeds, 

podnikli výlet na Stonehenge a do Winchesteru – hlavního města anglosaských panovníků. 

Také navštívili Portsmouth – vojenský přístav s muzeem historických lodí a samozřejmě si 

prohlédli památky Londýna jako Londýnské oko, parlament, Westminster Abbey, 

Trafalgarské náměstí, Buckinghamský palác, svezli se po Temţi apod. Všichni přijeli moc 

spokojeni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další velmi výjimečnou akcí bylo bezesporu šerpování ţáků 9. ročníku, které se 

uskutečnilo 14. června. V letošním roce jsme zvolili opět šerpování  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 úţasná. Poděkování patří SRPDŠ při ZŠ Netvořice 

za finanční podporu celé akce, dále paní kuchařkám za nádherný dort a ţákům a jejich 

učitelům za přípravu občerstvení pro všechny přítomné.  

 

 

 

 

 

 



 15 

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. – 9. 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. Rovněţ jsme obnovili projekt: Mléko do škol, kde 

prostředky rovněţ poskytuje Evropská unie a ČR. Jednou týdne obdrţí mléčné výrobky 

všichni ţáci školy. Dodavatelem je firma BOVYS, s.r.o. 

 

 

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

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

 

1. Exkurze do Vodního domu v Hulicích: „Trampoty bolena Bolka“ – 4. a 5. ročník 

(20.9.) 

2. “Vítáme podzim“ – akce školní druţiny – 2. oddělení (21.9.) 

3. „Les a jeho tajemství“ – akce školní druţiny – 1. oddělení (27.9.) 

4. Divadlo v Táboře – představení Klapzubova  jedenáctka  – 5. a  6.ročník (12.10.) 

5. Divadlo Slunečnice – hudební představení v sokolovně pro 1. -9. ročník (5.10.) 

6. Divadlo v MŠ – 1.ročník: „Z pohádky do pohádky“ (11.10.) 

7. Turistická vycházka do okolí Netvořic – akce školní druţiny – 1.oddělení 

(18.10.) 

8. Akce 2. oddělení ŠD: Drakiáda (19.10.) 

9. Přednáška (T. Kubeš) – Lidojedi Papa papua pro 4. - 9. ročník (19.10.) 

10. EKOprogram pro 1.,2.,6.,7. ročník (10.10.) 

11. Prezentace SPŠ Praha Úţlabina v 8. a 9. ročníku (Vojtěch Kluvanec) (13. 10.) 

12. Akce školní druţiny: 1.oddělení – Poznáváme Benešov a vyrábíme v DDM 

(1.11.) 

13. Akce školní druţiny: 1. oddělení: Hranolková párty (9.11.) 

14. EKOprogram pro 3.,4.,8. a 9. ročník: „Vydra a krajina v ohroţení“ (6.11.) 

15. Divadlo v MŠ: 1.ročník : „Evelýnko, nauč se pozdrav“ (7.11.) 

16. Tvořivá dílna s rodiči – 1. ročník (9.11.) 

17. Projekt Hasík – 1.část – pro 2. a 6. ročník (16.11.) 

18. Akce školní druţiny – turistická vycházka do okolí Netvořice. 1.oddělení (22.11.) 

19. Vánoční výstava ve spolupráci se SRPDŠ (27.11.) 

20. Prezentace SPŠ Vlašim v 9. ročníku (28.11.) 

21. Koncert kytarového oddělení ZUŠ v jídelně školy (27.11.) 

22. Divadlo Tábor: představení Romance pro křídlovku: 8. a 9.ročník (28.11.) 

23. Projekt ŠD: 2. oddělení: Vyrábíme dárky na vánoční výstavu (20. - 24.11.) 

24. Vánoční koncert ZUŠ v jídelně školy (7.12.) 

25. Exkurze na Praţský hrad – 7. a 8.ročník (29.11.) 

26. Kulturní vystoupení ţáků na rozsvěcení stromu u Úřadu městyse Netvořice 

(3.12.) 

27. Mikulášská nadílka (5.12.) 

28. BOVÝSEK v1.-4. ročníku (7.12.) 

29. Projekt Hasík: 2. část – pro 2.a 6. ročník (8.12.) 

30. Pečení vánočních perníčků – akce 2. oddělení ŠD (13.12.) 
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31. Divadlo v MŠ pro 1. ročník: Dva sněhuláci (15.12.) 

32. Vánoční besídky ve všech třídách (22.12.) 

33. Vánoční besídky v obou odděleních ŠD  (20.12) 

34. Besedy EVVO Na téma: Naše smysly, Ptáci polní krajiny – 1.a 6. ročník (3.1.) 

35. Divadelní představení v Táboře: Jak ţil Verne – pro 5.a 6.ročník (11.1.) 

36. Divadlo v MŠ pro 1. ročník: Tři pohádky o Honzovi (12.1.) 

37. Akce školní druţiny - 2. oddělení: Svačinkové odpoledne (12.1.) 

38. Akce školní druţiny – 1. oddělení: Moučníková párty (29.1.) 

39. Preventivní program ve 4. ročníku na téma: Alkohol škodí (rektorka ţákyně OA 

Neveklov) – 6.2. 

40. Divadelní představení v MŠ pro 1. ročník: Scénické kino (14.2.) 

41. Akce školní druţiny: 1. oddělení – Toustová párty (16.2.) 

42. Dětský karneval ve spolupráci se SRPDŠ a MŠ (17.2.) 

43. Školní akademie – vystoupení všech tříd a školní druţiny (22.2.) 

44. Výchovně vzdělávací program v tělocvičně pro 1.- 9.ročník: Staré pověsti české 

(skupina Pernštejni z Pardubic (26.2.) 

45. Akce školní druţiny: 2. oddělení – zimní turistická vycházka s názvem: Les a 

jeho tajemství v zimě (28.2.) 

46. EKOprogram pro 2.,5.,8. a  9. ročník (20.2.) 

47. Akce školním druţiny: 1. oddělení – svačinkové odpoledne (28.2.) 

48. Projekt PF České Budějovice: Zeměpisná poloha a čas: 6. ročník (23.3.) 

49. EKOprogram pro3. ročník: Tajemný svět motýlů (20.3.) 

50. Bovýsek  pro 1.- 4. ročník: Hry pro děti v rámci projektu Ovoce a mléko do škol 

(26.3.) 

51. Divadelní představení v MŠ pro 1. ročník: Hody, hody, doprovody (27.3.) 

52. Akce školní druţiny: 1. oddělení – velikonoční výšlap do přírody (28.3.) 

53. Návštěva předškoláků v 1. a 3. ročníku (3.4.) 

54. Kulturní vystoupení ţáků školy a ZUŠ na valné hromadě rodáků z Netvořic (7.4.) 

55. Akce: Veselé zoubky v 1. ročníku (9.4.) 

56. Kino Benešov: Planeta Země: 7. ročník (27.4.) 

57. Akce školní druţiny: 2. oddělení – turistická vycházka (12.4.) 

58. Akce školní druţiny: 1. oddělení – jarní odpoledne v Benešově (11.4.) 

59. Akce školní druţiny: 1. oddělní – vynášení Morany (25.4.) 

60. Vícedenní výchovně vzdělávací akce pro 4. ročník v Loutí  (14.5.-18.5.) 

61. Návštěva ţáků 8. ročníku na Úřadu práce v Benešově (21.5.) 

62. Divadelní představení v Táboře: 7. a 8. ročník (23.5.) 

63. Návštěva netvořické knihovny: 1. ročník (3.5.) 

64. Školní výlet do Kutné Hory – 8. a 9. ročník (18.5.) 

65. Přednáška Policie ČR: Kriminalita mládeţe, trestné činy páchané mládeţí a na 

mládeţ: 5.- 8. ročník (11.5.) 

66. Zeměpisný projekt PF České Budějovice: Přístrojová měření – 6. ročník (25.5.) 

67. Zeměpisný projekt PF České Budějovice: Dopady lidské činnosti na ţivotní 

prostředí – 9. ročník (31.5.) 

68. Školní výlet 2.a3.ročníku: Čáslav, Ţleby (22.5.) 

69. Exkurze a školní výlet: Tábor, Chýnovské jeskyně a ZOO Tábor – 5.a6.ročník 

(24.5.) 

70. Akce školní druţiny: 1. oddělení – hry v přírodě, opékání uzeniny (29.5.) 

71. Branný den spojený s ukázkou výcviku policejních psů, sportovní soutěţe pro 

ţáky 1. stupně, orientační běh pro ţáky 2. stupně (1.6.) 

72. Koncert ZUŠ v jídelně školy (5.6.) 
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73. Školní výlet 6. a 7. ročníku: rozhledna Špulka, Hulice (13.6.) 

74. Školní výlet pro 1.a 2. ročník: Hrachovu Sedlčan (14.6.) 

75. Šerpování ţáků 9. ročníku v areálu školy (14.6.) 

76. Exkurze: ZOO Praha – 8. ročník (25.6.) 

77. Gymnastická akademie (27.6.) 

78. Pasování na čtenáře ţáků 1. ročníku: místní knihovna (5.6.) 

79. Akce školní druţiny: 1. oddělení – párty se zmrzlinovým pohárem (15.6.) 

80. Akce školní druţiny: 2.oddělení: Vítáme léto – vycházka s táborákem (20.6.) 

81. Akce školní druţiny: 1.oddělení: První letní den na Konopišti (21.6.) 

 

 

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. Další 

akcí byl sběr plastových víček.  

 

Projekt OP VVV – SC2/5 Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových 

kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností 

V letošním školním roce byla ZŠ Netvořice zapojena do evropského projektu OP VVV – 

SC2/5 Zvýšení kvality vzdělávání ţáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání 

a gramotností. Jednalo se o spolupráci mezi učiteli z praxe, akademickými pracovníky 

(Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Karlovou univerzitou 

a Technickou univerzitou Liberec), pracovníky NNO, případně i studenty. Samotný projekt se 

týkal oblasti Člověk a příroda, konkrétně vyučovacího předmětu zeměpis. Výstupem byly tři 

dílčí projekty. 

První  projekt nesl název Zeměpisná poloha a čas a uskutečnil se 23. 3. 2018. Této části se 

věnovali ţáci šestého ročníku. Pracovali ve dvojicích na pracovním listu. Otázky byly 

koncipované na opakování učiva z prvního pololetí a motivační úvodem pro další učivo, tedy 

Afriku. Druhého projektu Přístrojová měření v geografii, který proběhl 25. 5. 2018, se opět 

účastnili ţáci šestého ročníku. Na tento den přijely tři studentky z Pedagogické fakulty JČU, 

přivezly tři přístroje – anemometr, hlukoměr a půdní sondu. Pomocí anemometru si ţáci 

změřili sílu větru, s hlukoměrem vyzkoušeli intenzitu svého hlasu a pomocí půdní sondy 

zjistili, jaká půda se vyskytuje v okolí školy. Do třetího projektu s názvem Dopady lidské 

činnosti na životní prostředí se zapojili ţáci devátého ročníku pod vedením paní učitelky 

Fuchsové a Zrzavecké.  Ţáci nejprve zhlédli film s názvem - Co se nenosí, v němţ viděli 

různé strany oděvního průmyslu, od pěstování bavlníku, procesu tvorby dţínsů v těţkých 

podmínkách a za minimum mzdy dělníků, k přemrštění mnoţství oblečení v obchodech a jeho 

plýtvání. Poté vyplňovali pracovní list s názvem Je na čase zapátrat v šatníku. Úkoly se týkaly 

ţivotního cyklu oděvů, kde se měli ţáci zamyslet, jaký je vývoj, získávání surovin, výroba 

produktu, distribuce, prodej, uţití a ukončení ţivotnosti trička, dţínů, trekových bot a flísové 

mikiny. Další úkoly se věnovaly například nákupní strategii nebo práci se školním atlasem. 

Posledním úkolem si ţáci vyzkoušeli nasazení dělnic, pracujících aţ 14 hodin denně, kdy měli 

za pět minut našít pět knoflíků. 
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Celého projektu se účastnil Mgr. Jiří Rypl, Ph.D., který má projekt na starosti a jednotlivé 

projekty monitoroval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní škola Netvořice spolupracuje s místní mateřskou školou (vzájemná návštěva 

divadelních představení, pokračoval společný projekt 3. 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). 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. 

Veřejné uznání v rámci ceny Michala Velíška 2017 pro žákyni naší školy 

Denně se odehrávají příběhy s velkým „P”, které jsou důkazem, ţe mezi námi jsou lidé, kteří 

nejsou lhostejní. Neváhají okamţitě pomoci, jestliţe jsou svědky nějaké nespravedlnosti nebo 

zla. Bez ohledu na následky pro ně samé zasáhnou, kdyţ jde někomu o zdraví či dokonce 

o ţivot. Jsou to muţi, ţeny i děti, lidé různých povolání, věku, odlišných ţivotních zkušeností 

i názorů. Spojuje je smysl pro spravedlnost, dobro, pravdu, rozhodnost a skromnost. 

Právě takovým lidem vyjadřují společně Nadace ADRA a televize Nova veřejně uznání 

Cenou Michala Velíška.  Od ostatních podobných ocenění udělovaných v České republice se 

tato cena liší tím, ţe na ni mohou být nominováni jen neprofesionálové.  

V letošním roce se stala jednou z oceněných v rámci celé České republiky i ţákyně      IV. 

třídy Aneţka Trčková. Cena jí byla předána přímo ve škole zástupci Středočeského 

záchranného hasičského sboru. Aneţka poskytla první pomoc členovi své rodiny a v dané 

situaci se příkladně zachovala, ocenění jí právem náleţí. 
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Během školního roku se žáci účastnili mnoha soutěží a někteří z nich úspěšně 

reprezentovali školu, např.: 

 

Recitační soutěž: Dětská scéna 2018 – oblastní kolo – Bystřice u Benešova 

Eliška Kašáková – čestné uznání bez postupu (Bystřice 4. 4. 2018) 

Zuzana Karešová – čestné uznání bez postupu (Bystřice 4. 4. 2018) 

 

Školní kolo olympiády v AJ: kategorie 6. a 7. ročník 

1. místo: Valentina Roušarová 

2. místo: Linda Šindelářová 

3. místo: Barbora Chroustová, Ondřej Hanák 

 

Školní kolo olympiády v AJ: kategorie 8. a 9. ročník 

1. místo: Eliška Kopecká 

2. místo: Tadeáš Pata 

3. místo: Daniela Janurová 

    

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

(20.2.2018) 

Nguen thi Dai Trang : 3. místo v kategorii A, Daniela Janurová: 20. místo v kategorii C, 

Ondřej Hanák 17. místo v kategori B 

 

Matematická soutěž KLOKAN – 2. – 9. ročník 

Školní kolo: 

 

Kategorie Cvrček:  1. Riepula Anna 

       2. Kadeřábek Jakub 

       3. Řezáč Adam 

Kategorie Klokánek:  1. Novotný Aleš 

     2. Vantová Viktorie 

     3. Havelková Anna 

Kategorie Benjamin:  1. Chroustová Barbora 
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     1. Nguen thi Dai Trang 

     3. Louţecký Vítek 

Kategorie Kadet:   1. Růţičková Elizabeth 

     2. Janurová Daniela 

     3. Šimsa Filip 

 

Okresní kolo Pythagoriády pro 5. ročník 

Havelková Anna: 1. - 5. místo 

Novotný Aleš: 1.- 5. místo 

 

Okresní kolo Pythagoriády pro 6. ročník 

Nguen thi Dai Trang: 7. - 10. místo 

 

Okresní kolo soutěže o Zlatou srnčí trofej konané ve Vlašimi 19.5. 2018 

Čermák Nicolas: 7. místo v kategorii A, Šteflíček Jan: 21. místo v kategorii A, Chobotský 

Jan: 25. místo v kategorii A, Hájek Filip: 27. místo v kategorii A, Kubásek Vojtěch: 9. 

místo v kategorii B, Krňanská Andrea: 16. místo v kategorii B, Doleţal Aleš: 18. místo 

v kategorii B, Kolář Matěj: 19. místo v kategorii B, Doskočil Jaroslav: 21. místo 

v kategorii B 

 

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

2. místo 

      Také v letošním roce se naše škola zúčastnila dějepisné soutěţe „Stráţci památek“,       

organizované  společností Posázaví. Tématem ročníku 2018 byla detektivní povídka 

ztvárněná ve formě příběhu nebo kresleného komiksu. 

Tentokrát soutěţily ţákyně osmého ročníku, které si vybraly jako dějiště příběhu Vysoký 

Újezd s jeho krásným kostelem a tajemnou podzemní chodbou. Vymyslely napínavý příběh, 

nakreslily komiks, vše doplnily ukázkami z kroniky Vysokého Újezdu a domalovanými 

obrázky. Práce se jim velice vydařila a nakonec skončily na krásném druhém místě. 

Úspěšný tým: Eliška Kašáková, Eliška Kopecká, Barbora Slabihoudová, Pavla Vopršalová 
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       Výtvarné soutěže:         

                  

Ţákyně 7. ročníku Valentina Roušarová získala ocenění ve výtvarné  soutěţi ,,Jsem v 

(NE)bezpečí", kterou pořádal Dům dětí a mládeţe Benešov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Úspěchy ve sportovních soutěžích:  

 

 

      Florbalový turnaj v Neveklově (20.11.): Neveklovský měšec – starší ţáci – 10. místo  

      Florbalový turnaj mladšího ţactva (6. 11.): 4. místo    

   

      Preventan Cup ve vybíjené 3. - 5. tříd – okresní kolo – smíšené druţstvo – 9. místo 

 

      Mc Donald/s Cup v malé kopané  – 1.- 3. ročník: 13. místo 

      Mc Donald/s Cup v malé kopané  – 4. a 5. ročník:  13. místo 

 

      Vybíjená: okresní kolo (4. 4.)  4.- 6. ročník:  13. místo 

 

 

      Okresní turnaj v házené:        Dívky: 2. místo 

                                                            Chlapci: 1. místo 

       Ve dnech  4. a 5. června bylo v netvořické škole rušno. Opět po roce se zde konalo  pod 

hlavičkou ASŠK okresní kolo v házené děvčat a chlapců. Turnaje se zúčastnilo po oba dny 6 

druţstev  z benešovského okresu. Ani vysoké subtropické teploty neodradily  jednotlivé týmy 
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ve sportovním nasazení. Hrálo se s maximálním úsilím v duchu fair play a výkony 

jednotlivých škol byly velice vyrovnané. V Netvořicích se snaţíme udrţovat tradici této 

jedinečné míčové hry a zároveň pro ni získávat další zájemce z řad našich svěřenců. Jsme 

moc rádi, ţe můţeme právě v tomto sportu konkurovat podstatně větším školám.  

V letošním roce to skončilo neuvěřitelně!  

 

 Výsledky Okresního kola v házené dívek v Netvořicích – 4. 6. 2018 

 

1. ZŠ Netvořice 
2. ZŠ Benešov Dukelská 

3. ZŠ Benešov Karlov 

4. ZŠ Týnec nad Sázavou 

5. ZŠ Benešov Jiráskova 

6. ZŠ Krhanice 
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Výsledky Okresního kola v házené chlapců v Netvořicích  –  5. 6. 2018 

1. ZŠ Benešov Dukelská 

2. ZŠ Netvořice 

3. ZŠ Benešov Jiráskova 

4. ZŠ Týnec nad Sázavou 

5. ZŠ Benešov Karlov  

6. 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: Andrea Stibůrková (8. ročník), Emma Šemberová (1.ročník) 

 

 

    

          10. Údaje o výsledcích inspekčních činností a kontrol 

 
 Dne 10. 4. 2018 byla zahájena kontrola Okresní správy sociálního zabezpečení 

Benešov. Kontrola byla zaměřená na plnění povinností v nemocenském pojištění, 

v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní 

politiku zaměstnanosti, a to za období od 1. 6.2015 do konce posledního zúčtovaného období 
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přede dnem provedení kontroly. Oprávnění k provedení kontroly bylo dáno ustanovením § 6 

odst.4 písm.o), §12, § 13 a § 15 zákona č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 84 

odst. 2 písm. i), § 89, § 90 a § 91 zákona č. 187/2006 sb., ve znění pozdějších předpisů. Ze 

závěrů kontroly vyplývá, ţe nebyly shledány ţádné nedostatky. Zápis v plném znění je 

k dispozici v ředitelně školy. 

 

 Dne 24. 5. a  25. 5. 2018 byla provedena kontrola Krajské veterinární správy 

Středočeského kraje na základě zákona č.255/2012 sb., o kontrole a podle § 49 a § 52 zákona 

č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů a dále podle § 16 odst. 4 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a 

tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. Kontrolou 

nebyly zjištěny nedostatky a porušení platné legislativy. Zápis v plném znění 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: 1.12. 2017 -21.12. 

2017  a 9.5. 2018 – 30.5. 2018. Zápisy z kontrol jsou 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 ( hlavními sponzory školy byly: Eltzen Benešov-  

Ing. Jiří Stibůrek, Galmet Netvořice, Michal Skalický, Ing.arch. Lucie Ernestová, 

Libor Fíla a další. 

 

 

           

 12. Na škole nepracuje odborová organizace.    
            

 

 

13.   Seznam příloh :  

 
1. Údaje o pedagogických a nepedagogických pracovnících 2017/2018 

2. Seznam škol, na které se přihlásili vycházející ţáci v roce 2017/ 2018 

3. Seznam ţáků 1. ročníku pro školní rok 2018/2019 
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Výroční zpráva byla schválena ne pedagogické radě dne: 27.8. 2018 

 

Výroční zprávu schválila Školská rada dne:  10.9. 2018 

 

 

       Mgr. Ludmila Vodehnalová 

 

 

      ………………………………………………… 

                 ředitelka školy 

 


