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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. Markéta 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 2018 -2019 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 kopané ţactva, oddílu jógy, 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 65 let, a proto se stále pokračuje 

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

v areálu školy (pravidelná údrţba ţaluzií, elektrické práce, malířské a lakýrnické práce, nutné 

opravy sociálních zařízení, renovace dveří v prvním patře velké budovy,  úprava výdejny 

obědů, úpravy třídy v souvislosti se zřízením 3. oddělení školní druţiny k 1 .9. 2019. Byl 

zakoupen ţákovský nábytek (lavice, ţidle, nábytek a koberec do druţiny). Postupně měníme  

některé komponenty ICT, výhledově bude třeba zakoupit nový server. 

Průběţně probíhají zahradnické práce, snaţíme se maximálně udrţovat nemalý školní areál, 

kterému se velice pečlivě věnuje pan školník Petr Míka. Práce v areálu probíhají dle studie  

Ing. Romany Michalkové. Tuto studii bychom rádi postupně v průběhu let naplnili. 

V uplynulém školním roce byla zprovozněna studna v areálu na východní straně, která slouţí 

k zálivce rostlin, udrţují se přírodní ploty, postupně jsou vysazovány stromy a keře dle 

projektu. 

Vybavení audiovizuální technikou se neustále obnovuje. 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, ve třídách a ve dvou kabinetech, dále 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 (3. oddělení školní druţiny, 1.patro velké budovy –  

chodba, běţné malířské opravy v prostorách obou školních budov) 

- práce elektro (průběţně dle aktuální potřeby) 

- opravy sociálních zařízení – průběţně dle potřeby 

- stavební úpravy výdejny ve školní kuchyni – funkční dveře s výdejním oknem 

- revize zařízení, chemické ošetření, vývozy jímky, lapolu apod. 
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- opravy a výměny některých ICT komponentů 

- zahradnické práce 

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

- nátěr dveří v 1. patře velké budovy 

- oprava a výměna ţaluzií 

- přemístění komponentů k internetu z půdy do kabinetu ČJ z důvodu nebezpečí přehřátí 

 

 

 

3.  Údaje o žácích 

 
Počet žáků a tříd ve školním roce 2018 / 2019 

 

1.ročník                      I. třída                               20 ţáků 

2.ročník                      II. třída                              24 ţáků 

3.ročník                      III. třída                            22 ţáků 

4.ročník                      IV. třída                            22 ţáků 

5.ročník                      V. třída                               21 ţáků 

6.ročník                      VI. třída                            19 ţáků 

7.ročník                      VII. třída                            20 ţáků 

8. ročník                     VIII. třída                           24 ţáků 

9.ročník                       IX. třída                            18 ţáků             

 

Celkem                     9 tříd                                 190 ţáků 

 

Průměrný počet ţáků na třídu byl 21,11.  

Výuka cizích jazyků  

Anglický jazyk :  146 ţáků 

Německý jazyk :   62 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         0 ţáků 

Cvičení z AJ         4 skupiny       62 ţáků 

 

Nepovinné předměty nebyly ani v tomto školním roce zavedeny. 

 

 

Zájmové útvary: 

  

Sportovní gymnastika – Jitka Stibůrková 

Házená – Aneta Fuchsová 
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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 

Přijímací zkoušky z matematiky – Zdeněk Cudlín 

Čtenářský klub – Hana Halamová, Milena Holcnerová 

Příprava na přijímací zkoušky z Čj – Jana Plachá 

Badminton – Miroslav Čipera 

Regionální učebnice – Ludmila Vodehnalová 

Deskové hry pro 1. stupeň – Milena Holcnerová 

Zábavná logika a deskové hry pro 2. stupeň – Zdeněk Cudlín 

Krouţek dopravní výchovy – Alena Otradovcová 

Anglický jazyk 

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

pro ţáky mladšího i staršího školního věku. 

SRPDŠ 

 

Vedení SRPDŠ se v průběhu školního roku změnilo. Funkci předsedkyně zastávala i 

nadále paní Kateřina Jašková a novou členkou hlavního výboru se stala v září 2018 paní Jana 

Riepula, která zastává funkci jednatelky. Své působení ve výboru ukončila paní  Stanislava 

Švecová. 

 Vedení SRPDŠ zorganizovalo tradičně sběr papíru. Základní školu podporovalo i v 

dalších aktivitách: V září to byla akce s názvem: „Pohádkové odpoledne“. A tak sobota 8.září 

se v areálu školy nesla v duchu známých pohádkových postav. Na děti čekalo mnoho 

zajímavých soutěţí a také mnoho cen, které si však musely zaslouţit díky svým sportovním a 

znalostním dovednostem. Nechyběl tradiční aitrack v tělocvičně, kde se děti patřičně 

vyřádily.  Jedinečné počasí ještě více podpořilo dobrou náladu všech zúčastněných. 

Velké poděkování patří paní Kateřině Jaškové a samozřejmě dalším rodičům, kteří aktivně 

pomohli při přípravě i realizaci celé akce. Díky také našim kuchařkám, ţákům a všem 

sponzorům této krásné akce. 
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V pátek 30. 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. Velmi zdařený byl kulturní program 

našich ţáků. 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, rodiče a především naše děti. 

Dne 3. března 2019 se konal tradiční dětský karneval v místní sokolovně.  

Nedělní odpoledne si uţily jaksepatří děti i rodiče. Soutěţe v reţii Nikoly Hokrové, tanec, 

vystoupení tanečního krouţku Jitky Stibůrkové, balonky, bohatá tombola a další aktivity 

všech organizátorů z řad maminek SRPDŠ a pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ zajistili 

příjemné odpoledne pro všechny zúčastněné. Velký dík patří naprosto všem, kteří přispěli do 

tomboly a těm, kteří se podíleli na organizaci této bezvadné akce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výbor SRPDŠ organizoval také dětský bazárek, kdy část výdělku putovala směrem k naší 

škole, za coţ jim patří také velké poděkování. 

ZUŠ 

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

klavír a kytara,  zpěv. 

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

Spolupráce se ZUŠ je velmi dobrá a děkujeme za pomoc při realizaci kulturních vystoupení 

našich ţáků. 

 

Plavecký výcvik 

 

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

to v zimním termínu. Ţáci si po absolvování odnesli „mokré vysvědčení“ . 

 

 



 7 

Lyžařský výcvik 

 

Ve dnech 6.1. – 12.1. 2019 se zúčastnily ţáci 7. ročníku a několik ţáků  8 .ročníku 

lyţařského výcviku v Horním Maxově v Jizerských horách. Letos byly výborné sněhové 

podmínky, děti si vyzkoušely  běţkové i sjezdové lyţe. Týden byl plný akcí, soutěţí a zábavy 

– určitě to stálo za to ! 

 Velké poděkování patří všem sponzorům – SRPDŠ (hradilo dopravu), Galmetu Netvořice 

(příspěvek 500,- Kč na ţáka), Mgr. Ludmile Vodehnalové (úhrada přednášky horské sluţby), 

Ing. Miroslavu Koláčkovi (ceny do soutěţí), Spolku rodáků v Netvořicích a Janu Novotnému 

(ceny do soutěţí). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 . 

Naše škola byla také vybrána ČŠI na celorepublikové šetření testování, tentokrát na téma: 

dopravní výchova. Testování proběhlo online v systému ČŠI -  InspIS SET .  

 

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 26 pracovníků na celý či částečný úvazek. 

 

                                                               Fyz. osoby               přepočtení  na plně zaměstnané 

Pedagogičtí pracovníci :    Učitelé :           14                             12,7272   

                                                                                         

                                             Vychovatelky:   2                               1,7942 

             Asistent pedagoga: 2 + 2 uč.           1,275 

    

                

 

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

Celkem:                                                        22                            15,7964 
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 Nepedagogičtí  pracovníci: fyzické osoby:  8 

 

                  Domovník                               1                                 1,000 

                  Uklizečka                                4                                 2,531    

                  Kuchařka                                 3                                 3,250 

                  Administrativní pracovnice    1                                  0,750 

                    

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

      Celkem                                              9                                  7,531   

 

 

Vedení mzdové a účetní agendy: hrazeno zřizovatelem 

Téměř všichni pedagogičtí pracovníci mají předepsané vzdělání, dvěma neaprobovaným 

vyučujícím byla přiznána výjimka MŠMT, jeden pedag. pracovník nemá předepsané vzdělání. 

Vedení školy usiluje o maximální moţnou aprobovanost v jednotlivých předmětech. 

 

 

 Věkové složení pedagogických pracovníků: 
    do 40 let             6 

    41 – 50 let          1 

    51 – 60 let          7 

    nad 61 let           5 

 

Průměrný věk pedagogického sboru je: 53,4 

 

 

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: 

 
   4. 4. 2019 byl proveden zápis do I. třídy pro školní rok 2018/2019. Zapsáno bylo 30 dětí. 

Odklad školní docházky byl povolen 5 dětem na základě ţádosti jejich zákonných zástupců a 

doporučení lékaře a pedagogicko-psychologické poradny. Do 1. ročníku nastoupí dne 2.9. 

2019 celkem 25 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:        1,47     1,23     1,77 

 

 

                                             II. pololetí                        
 

Průměrný prospěch školy:        1,49     1,26     1,77 

 

 

Vyznamenání :              1.pololetí           115  ţáků     

                                        2.pololetí           111  ţáků     

Prospěl :                         1.pololetí             74  ţáků      

                                        2.pololetí             78  ţáků      

Neprospěl :                    1.pololetí               0  ţáků         

                                        2.pololetí               1  ţák          

  

Snížené známky z chování: 

                                       1.pololetí                0 ţáků 

                                       2.pololetí                2 ţáci  

                                                                

Další výchovná opatření: 
 

Napomenutí třídním učitelem – 1.pololetí            6  ţáků  

                                                   2.pololetí            7 ţáků 

Důtka třídního učitele                1.pololetí             0 ţáků 

                                                   2.pololetí             0 ţáků 

Důtka ředitele školy                  1.pololetí              3 ţáci   

                                                   2. pololetí             0 ţáků 

 

Údaje o nepřítomnosti žáků ve škole: 

 

V 1. pololetí bylo zameškáno 8855 hodin, z toho 8855 omluvených  a 0  neomluvených. 

Průměr na ţáka je 46,98 omluvených a 0 neomluvených hodin.  

Ve 2. pololetí bylo zameškáno 10700 hodin, z toho omluvených 10658 hodin a neomluvených 

42 hodin.  Průměr omluvených hodin na ţáka je 57,32 hodin a neomluvených 0,22 hodin. 

 

 

8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: 
 

 

1. Schůze ASŠK na ZŠ Karlov Benešov: Aneta Fuchsová (3. 9 ) 

2. Schůze výchovných poradců v Benešově: Jana Bernardová (24.10.) 

3. Školení – Šablony II – Rozvoj logiky a matematické gramotnosti, pochopení 

textu a jazykové hry – H. Halamová, Z. Cudlín (7. a  8. 11.) 

4. Školení BEZPO – všichni zaměstnanci (6.11.)  
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5. MAS Posázaví – setkání pracovní skupiny matematické  gramotnosti – v rámci 

projektu MAS II – P. Bednaříková (21.11.) 

6. Školení na téma: Jak řídit školu – Praha – L. Vodehnalová (3.12.) 

7. Školení: Hospitační činnost – Praha – L. Vodehnalová (11.2.) 

8. Schůze Posázaví – projekt MAS II – L Vodehnalová (13.2.) 

9. MAS II – pracovní schůzka členů komise: matematická gramotnost – P. 

Bednaříková (20.2.) 

10. MAP II- pravidelná schůze hlavního výboru projektu – L. Vodehnalová  (6.3.) 

11. Školení: Podpůrná opatření u ţáků základní školy – v rámci projektu Šablony II – 

všichni pedagogové (17.4.) 

12. MAS II – Vyuţití ICT ve výuce –  P. Bednaříková  (8.4.) 

13. Školení: Vzdělávání nadaných ţáků na ZŠ – Praha – P. Zrzavecká (3. 5.) 

14. Školení: Formativní hodnocení a individuální přístup k ţákům – Praha – 

 M. Holcnerová (15.5.) 

   16. Školení: Spolupráce učitele a asistenta pedagoga – A. Fuchsová, D. Nováková 

 

 

 

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

uskutečnilo 4. 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 Jitce Stibůrkové za krásný dort a pomoc při přípravě 

občerstvení pro všechny přítomné. Ţáci i jejich rodiče a ostatní hosté si akci náleţitě uţili. 

 

 

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  a mléko do škol“. 

Jedná se o dodávku ovoce a zeleniny a mléčných výrobků pro ţáky 1. – 9. ročníku. 

Prostředky na tento projekt poskytuje Evropská unie 73% a Česká republika 27%. Cílem 

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

spotřeby ovoce a zeleniny, mléka a mléčných výrobků, vytvoření správných stravovacích 

návyků ve výţivě dětí,  zlepšení zdravotního stavu mladé populace apod.  Dodavatelem 

ovoce, zeleniny i mléka je firma BOVYS, s.r.o. Projekt je doprovázen i doplňkovými akcemi 

jako např. návštěva „Bovíska“ s malými dárky pro ţáky 1. stupně a zajímavým povídáním o 

zdravé výţivě s aktivním zapojením ţáků. Dále jsou to ochutnávky méně známého ovoce a 

zeleniny  apod. 
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Během školního roku žáci absolvovali výlety, exkurze, výchovné koncerty, projekty, 

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

 

1. Exkurze  - Bavorský národní park – myslivecký krouţek – J. Jirásek (7-9.) 

2. „Pohádkové odpoledne“ – akce SRPDŠ ve spolupráci se ZŠ a MŠ Netvořice 

(8.9.) 

3. Divadelní představení v MŠ: O vodníku Řešálkovi – 1.ročník (11.9) 

4. Turistická vycházka (okolí Netvořic) – 2. oddělení ŠD (26.9.) 

5. Divadelní představení v MŠ: Strašidýlko Bačkůrka – 1. ročník (2.10.) 

6. Vzdělávací akce pro ţáky 4. a 5. ročníku: Holky, kluci, pozor na kyberprostor 

(24.10.) 

7. Vzdělávací akce pro ţáky 6. a 7. ročníku: Holky, kluci, pozor na kyberprostor 

(25.10.) 

8. Sázení lípy ke 100. výročí republiky s kulturním programem ţáků školy (27.10.) 

9. Akce 2. oddělení ŠD: Poznáváme Benešov a Konopiště – ekovláček (31.10) 

10. Program pro 9. Ročník: Fiktivní firmy – projekt OA Neveklov (2.11.) 

11. Projekt Hasík pro 3. a 6. ročník – 1. část (2.11.) 

12. Divadelní představení v MŠ: Kabaret paní Matějcové – 1. ročník (6.11.) 

13. Akce školní druţiny: 2. oddělení – Poznáváme Benešov a vyrábíme v DDM 

(7.11.) 

14. Výchovně vzdělávací akce v tělocvičně pro 1. - 9. ročník: Ceasarové – skupina 

Pernštejni (19.11.) 

15. Projekt Hasík pro 3 . a  6. ročník – 2. část – představení nové hasičské zbrojnice 

(16.11.) 

16. Akce ŠD I – Svačinkové odpoledne (9.11.) 

17. Projektový den k Šablonám II pro 3. ročník – Vánoční tvoření s písničkou a 

poučením-  (13.11.) 

18. Divadlo v Táboře: „Prezidenti“ – 8. a 9. ročník (14.11.) 

19. Soutěţ na PC: Minisčítání: 6. ročník (8.11.) 

20. Divadlo Slunečnice: hudební představení v sokolovně pro 1. -  9. ročník (30.11.) 

21. Vánoční výstava ve spolupráci se SRPDŠ (30.11.) 

22. Kulturní vystoupení ţáků: Rozsvícení vánočního stromu na náměstí 

v Netvořicích (1.12.) 

23. Koncert kytarového oddělení ZUŠ v jídelně školy (3.12.) 

24. Hudební představení v MŠ: Jiří Helekal – 1. ročník (10.12.) 

25. Vánoční koncert ZUŠ v jídelně školy (13.12.) 

26. Projekt v rámci projektu Šablony II ve 4. ročníku: Lesní pedagogika (17.12.) 

27. Akce 1. oddělení ŠD: Vánoční besídka s nadílkou (19.12.) 

28. Akce 2. oddělení ŠD: Vánoční koncert a party (19.12.) 

29. Mikulášská nadílka (5.12.) 

30. Akce 6. a 7. ročníku: Praha – České betlémy (20.12.) 

31. Vánoční besídky ve všech třídách (21.12.) 

32. LVZ ţáků 7. ročníku (6. - 12. 1.) 

33. Projekt v rámci projektu Šablony II v 9. ročníku: První pomoc (7.1.) 

34. Environmentální program pro 1. – 9. ročník: Ptáci na obzoru (7.1.) 

35. Divadlo Tábor: Tajemství hradu v Karpatech – 5. a 6.ročník (8.1.) 

36. Akce 2. oddělení ŠD: Toustová párty (30.1.) 

37. Představení v MŠ: Cirkus JUNG – 1. ročník (28.1.) 

38. Projekt FAČRU: ukázková hodina TV pro 5. ročník (30.1.) 

39. Představení v MŠ: Hrajeme a zpíváme celý den – 1. ročník (14.2.) 
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40. Akce 1. oddělení ŠD: Svačinkové odpoledne (14.2.) 

41. Projekt k Šablonám II: Zubní prevence – 7. ročník (22.2.) 

42. Návštěva předškoláků z MŠ v 1. ročníku (20.2.) 

43. Akce školní druţiny: 2. oddělení – Výšlap ke krmelci (21.2.) 

44. Divadlo Tábor: Já jsem Krabat pro 8. a 9. ročník (27.2.) 

45. Dětský karneval ve spolupráci se SRPDŠ a MŠ (3.3.) 

46. Představení v MŠ: Malíř Barvička pro 1. ročník (5.3.) 

47. Preventivní program v tělocvičně pro 1.- 9. ročník: BUBNY (7.3.) 

48. Přednáška s promítáním pana Kubeše na téma: České zvyky a obyčeje pro 1. 

stupeň a Galapágy pro 2. stupeň (11.3.) 

49. Projektový den ŠD I: Z pohádky do pohádky (11.3.) 

50. Recitační soutěţ – školní kolo (13.3.) 

51. Akce školním druţiny I: Turistická vycházka (20.3.) 

52. Matematická soutěţ: KLOKAN pro 2.- 9. ročník (22.3.) 

53. Projektový den v rámci projektu Šablony II pro 1. ročník: Výchova ke zdraví, 

první pomoc (22.3.) 

54. Projekt FAČRU: ukázková hodina TV pro 3. a 4. ročník (26.3.) 

55. Akce školní druţiny: 2. oddělení – Jarní párty s ovocným pohárem (27.3.) 

56. Představení v MŠ: Pes a drak pro 1. ročník (3.4.) 

57. Planeta Země: Výchovně vzdělávací program v kině Benešov: Kolumbie-ráj 

slasti a neřesti – 7. ročník (5.4.) 

58. Vystoupení ţáků na Valné hromadě rodáků ve školní jídelně (6.4.) 

59. Geopark Říčany – exkurze v rámci MAP II pro 8. a 9. ročník (30.4.) 

60. Projektový den: Velikonoce – 2. ročník (15.4.) 

61. Divadlo Tábor: Pay The game pro 6. a 7. ročník (24.4.) 

62. Akce 2. oddělení ŠD: Výukový program v DDM Benešov (10.4.) 

63. Akce 1. oddělení ŠD: Svačinkové odpoledne (26.4.) 

64. Projekt: Den Země (29. 4.) pro třídy 1. stupně – připravil 8. ročník 

65. Výlet do ZOO Tábor – 2. a 3. ročník (9.5.) 

66. Vědecká show na podporu přírodovědné gramotnosti pro 3.,4.,7.,8. a 9. ročník 

(14.5.) 

67. Besedárium v rámci projektu: MAS II pro 5. a 6. ročník (14.5.) 

68. Hudební vystoupení pro 1. – 9.  ročník: Cimbálová muzika Réva (20.5.) 

69. Projekt v rámci Šablony II – Zdravý ţivotní styl – 8. ročník (22.5.) 

70. Představení v MŠ: Princezna a drak – 1. ročník (23.5.) 

71. Třídenní pobyt ţáků v Loutí – 1. a 4. ročník (29. - 31.5.) 

72. Environmentální  program: Tonda obal – Ekologická abeceda (6.5.) 

73. Školní výlet – 3. a 5. ročník: Botanicus Ostrá (22.5.)  

74. Školní výlet – Tábor – 7. ročník (29.5.) 

75. Spaní ve škole – 1. a 4. ročník (10. a 11.5.) 

76. Turistická vycházka – 6. a 9. ročník (29.5.) 

77. Den dětí: program našich mladých hasičů včetně poţárního zásahu, následně 

zábavné hry v areálu školy pro 1. – 5. ročník v reţii ţáků 9. ročníku a orientační 

běh v Háji 6. – 8. ročníku 

78. Projektový den v rámci projektu Šablony II : Meteorologie a předpověď počasí 

pro 8. ročník (4.6.) 

79. Koncert ZUŠ (6.6.) 

80. Školní výlet pro 8. a 9. ročník: Špilberk, jeskyně Výpustek (11.6.) 

81. Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků (11.6.) 

82. EKO program: Ţivá zvířata  - 1. ročník v MŠ (14.6.) 
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83. Gymnastická akademie (26.6.) 

84. Akce 2. oddělení ŠD: výlet do Týnce nad Sázavou - muzeum, hrad (7.6.) 

85. Pasování na čtenáře v netvořické knihovně – 1. ročník (10.6.) 

86. Školní dvoudenní výlet pro 6. ročník: Malá Chuchle (24. a 25.6.) 

87. Akce 1. oddělení ŠD: Vítáme léto – turistika, táborák (20.6.) 

88. Akce 2. oddělení ŠD: Poslední párty (24.6.) 

 

 

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.   

 

Zapojení do projektů 

Šablony II 

Výzva Šablony II MŠ/ZŠ/ŠD/ŠK/ZUŠ/SVČ z Operačního programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání. 

 

Od září 2018 se na naší škole rozběhl projekt Šablony II, jehoţ realizace je plánována na 2 

roky. Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného 

vykazování. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a 

pomůţe školám při společném vzdělávání dětí/ţáků. Důraz je kladen na zařazení ţáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu pomocí 

extrakurikulárních aktivit (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a 

doučování ţáků základní školy ohroţených školním neúspěchem).  

 

POPIS JEDNOTLIVÝCH ŠABLON 

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP– všechny varianty kromě inkluze 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP – varianta inkluze Vzdělávání 

pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi Cílem aktivity je podpořit profesní růst 

pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběţného sebevzdělávání. 

Pedagogičtí pracovníci základních škol budou podporováni ve svém profesním a odborném 

růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích 

zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí a na vyuţívání efektivních 

vyučovacích metod. 

Zapojení ICT technika do výuky v ZŠ - cílem této aktivity je umoţnit základním školám 

působení ICT technika ve výuce, eliminovat technické problémy a zvýšit plynulost výuky a 

zároveň sníţit obavy pedagogických pracovníků z práce s digitálními technologiemi. Aktivita 

bude realizována v celkové výši 25 vyučovacích hodin po dobu pěti po sobě jdoucích měsíců, 

ve kterých probíhá výuka, kdy pedagog a ICT technik společně působí ve výuce. 

Využití ICT ve vzdělání -  cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v 

oblasti vyuţívání nových výukových metod s vyuţitím informačních a komunikačních 

technologií (ICT). Aktivita rovněţ cílí na větší individualizaci výuky a na rozvoj digitálních 

kompetencí a kreativity ţáků a jejich aktivní zapojení do procesu výuky. Pedagogové vyuţijí 
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nové inovativní scénáře výuky. Škola realizuje vybraný počet hodin výuky s vyuţitím ICT dle 

zvolené varianty aktivity, a to takto: a)64 hodin výuky napříč předměty v 64 týdnech, ve 

kterých probíhá výuka . 

Čtenářský klub pro žáky ZŠ -  cílem aktivity je realizace čtenářského klubu pro ţáky 

základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Takto 

získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné sloţky vzdělávání 

ţáka. Aktivita umoţňuje vedle rozvoje ţáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků. 

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ - cílem aktivity je realizace klubu 

zábavné logiky a deskových her pro ţáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity. 

Aktivita vede k rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení ţáků. Takto 

získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné sloţky vzdělávání 

ţáka. Aktivita umoţňuje vedle rozvoje ţáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků. 

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem - cílem aktivity je podpořit ţáky 

ohroţené školním neúspěchem prostřednictvím moţnosti doučování. Jednotka můţe být také 

vyuţita pro ţáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita 

můţe napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit 

zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem např. v hlavních předmětech 

český jazyk, matematika a cizí jazyk. 

Projektový den ve škole - cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v 

oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních 

kompetencí dětí a ţáků. Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného 

vzdělávání a rozvoje kompetencí ţáků. Aktivita je určena pro minimálně jednoho pedagoga 

ZŠ a odborníka z praxe, kteří společně naplánují a zrealizují projektový den ve škole nebo v 

jejím blízkém okolí v délce 4 vyučovacích hodin (4 x 45 min projektové výuky) pro jednu 

třídu/skupinu ţáků. 

Projektový den mimo školu:  Aktivita je určena pro minimálně jednoho pedagoga ZŠ a 

odborníka z praxe, kteří společně naplánují a zrealizují projektový den mimo školu v délce 4 

vyučovacích hodin (4 x 45 min projektové výuky) pro skupinu 10 ţáků, z nichţ minimálně 3 

jsou ohroţeni školním neúspěchem. Cílem aktivity je propojit teoretické znalosti ze školního 

prostředí s jejich vyuţitím v praxi. Projekt musí probíhat mimo školní prostředí, podle 

tematického zaměření projektového dne např. v kulturní/vědecké/státní/umělecké/historické či 

jiné instituci, ve firmě, nebo na jiném místě, kde lze vyuţít praktické znalosti odborníka z 

praxe. Aktivitu je nutné realizovat minimálně 10 km od místa, kde probíhá vzdělávání (od 

sídla školy). 

Po roce realizace projektu lze konstatovat, ţe projekt je obrovským přínosem pro ţáky 

ohroţené školním neúspěchem, pro ţáky se SPU, pro všechny ostatní ţáky a v neposlední 

řadě i pro pedagogy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Z projektu 7. ročníku na téma: Dentální hygiena 
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Projekt MAP II SO ORP Benešov 

 

 
Od září 2018 je naše škola zapojena do projektu  MAP II SO ORP Benešov. Cílem je 

vytvoření optimálního prostředí spolupráce zřizovatelů škol, rodičů dětí, organizací 

neformálního a zájmového vzdělávání, vzdělávacích institucí, poskytovatelů sociálních sluţeb 

a dalších partnerů za účelem udrţitelného rozvoje venkovského vzdělávání prostřednictvím 

kvalitního pedagogického personálu, kapacitně vyhovující, dostatečně vybavené a moderní 

infrastruktury pro předškolní, základní, neformální a zájmové vzdělávání. 

Mgr. Ludmila Vodehnalová je členkou Řídícího výboru MAP. Mgr. Petra Bednaříková je 

členkou skupiny zabývající se matematickou gramotností. Celý projekt je čtyřletý. 

V uplynulém školním roce jsme v rámci projektu zrealizovali vzdělávací akce pro pedagogy, 

dále besedária pro ţáky, exkurzi pro ţáky a po celý školní rok pracovala skupina ţáků pod 

vedením Mgr. Ludmily Vodehnalové na projektu: Regionální učebnice. V projektu budeme 

pokračovat i v následujících letech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exkurze žáků 8. ročníku: Geopark Říčany 

 

Spolupráce se školami a školními zařízeními: 

Základní škola Netvořice spolupracuje s místní mateřskou školou (vzájemná návštěva 

divadelních představení, vzájemné návštěvy (předškoláci v 1. třídě, 1. třída v MŠ). Naše škola 

spolupracuje i se sousedními základními školami (ZŠ Lešany, ZŠ Týnec nad Sázavou, ZŠ 

Krhanice, ZŠ Poříčí nad Sázavou, ZŠ Neveklov, MŠ a ZŠ Křečovice). 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. 
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Během školního roku se žáci účastnili mnoha soutěží a někteří z nich úspěšně 

reprezentovali školu, např.: 

 

Recitační soutěž: Dětská scéna 2019 – oblastní kolo – Bystřice u Benešova 

Richard Havelka – čestné uznání bez postupu (Bystřice 25.3. 2019) 

Martin Roušar – čestné uznání bez postupu (Bystřice  25.3. 2019) 

 

Mladý chemik – školní kolo: 

1.míto: Eliška Kašáková 

2. místo: Barbora Slabihoudová 

3. místo: Lukáš Šlehobr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní kolo olympiády v AJ: kategorie  -7. ročník 

1. místo: Nguyen Thi Dai Trang 

2. místo: Jakub Slavík 

3. místo: Nikola Roušarová 

 

 

Školní kolo olympiády v AJ: kategorie -  8. ročník 

1. místo: Valentina Roušarová 

2. místo: Filip Gabriel 

 

 

Školní kolo olympiády v AJ: kategorie -  9. ročník  

1. místo: Pavla Vopršalová 

2. - 3. místo: Eliška Kašáková, Vojtěch Šindelář 
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Zeměpisná olympiáda ve Vlašimi: Okresní kolo Olympiády v zěměpisu ve Vlašimi: 

(20.2.2019) 

Kategorie A: Richard Havelka – 12. místo 

Kategorie B: Nguyen Thi Dai Trang – 4. místo 

Kategorie C: Lukáš Šlehobr – 24. místo 

 

 

Matematická soutěž KLOKAN – 2. – 9. ročník 

Školní kolo: 

 

Kategorie Cvrček:  1. Anna Slavíková 

             2. Jaroslav Barták 

             3. Tomáš Jirsák 

 

Kategorie Klokánek:  1. Milan Švec 

     2. Klára Ošmerová 

     3. Vojtěch Krejčí 

 

Kategorie Benjamin:  1. Aleš Novotný 

     2. Eliška Dušková 

     3. Trang Nguyen thi Dai 

 

Kategorie Kadet:   1. Matyáš Louţecký 

     2. Matěj Kolář 

     3. David Pavlas 

 

 

Okresní kolo Pythagoriády pro 5. ročník 

Švec Milan: 6. místo 

Novotný Aleš: 1.- 5. místo 

 

 

Okresní kolo Pythagoriády pro 6. ročník 

Novotný Aleš: 8. místo 

 

 

 

 

      Úspěchy ve sportovních soutěžích:  

 

      Florbalový turnaj v Neveklově (25.10.2018 ) mladší ţáci: účast 

      Florbalový turnaj v Neveklově (31.10.2018) starší ţáci: účast   

 

      

      Florbalový turnaj mladšího ţactva - Benešov (14.12.): 3. místo   
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      Preventan Cup ve vybíjené 3. - 5. tříd – okresní kolo – smíšené druţstvo –13. Místo 

 

      Sálová kopaná  2018 (8.11.): starší ţáci: 4. místo ve skupině 

 

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

      Mc Donald/s Cup v malé kopané  – 4. a 5. ročník:  15. místo 

 

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

 

 

      Okresní turnaj v házené:        Dívky: 3. místo 

                                                            Chlapci: 3. místo 

       Ve dnech  27. 5.  a  28. 5. 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 11 

druţstev  z benešovského okresu. Počasí se nad námi ustrnulo a opět vyšlo. 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 následovně: 

 Výsledky Okresního kola v házené chlapců v Netvořicích – 27.5. 2019 

1. ZŠ Karlov Benešov 
2. ZŠ Benešov Dukelská 

3. ZŠ Netvořice 

4. ZŠ Kamenice 

5. ZŠ Benešov Jiráskova 

6. Gymnázium Benešov 
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Výsledky Okresního kola v házené dívek v Netvořicích  –  28. 5. 2019 

1. ZŠ Karlov Benešov 

2. ZŠ Dukelská Benešov 

3. ZŠ Netvořice 

4. ZŠ Jiráskova Benešov 

5. 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. Tradiční gymnastická akademie na konci školního roku byla hojně navštívená. 
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        10. Údaje o výsledcích inspekčních činností a kontrol 

 
1.  Dne 17. 1. 2019  byla provedena kontrola ve školní kuchyni. Jednalo se kontrolu podle 

článku 28 Nařízení 882 – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o 

hygieně potravin (dále jen „Nařízení 852“) č. 4 odst. 2 ve spojení s přílohou II., č. 5 

a dalších vyhlášek,viz. příloha č.4a) 

Závěr kontroly: při kontrole nebyly zjištěny závady, vše je v souladu s platbou legislativou.  

 

2. Dne 17. 1. 2019 byla provedena kontrola budovy školy. Předmětem kontroly bylo 

plnění povinností stanovených v §7 odst. 1 zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného 

zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalších 

zákonů a vyhlášek – viz. příloha č.4b) 

Závěr kontroly: Při kontrole nebylo v provozu základní školy ani školní druţiny zjištěno 

porušování daných předpisů 

 

3. Dne 25. 6. 2019 byla provedena VZP Benešov kontrola plateb pojistného na veřejné 

zdravotní pojištění a dodrţování ostatních povinností plátce pojistného. Z provedené kontroly 

č. KZ3-1620-2019 vyplynulo zjištění: Ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné závazky vůči 

VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky, viz. příloha č.4c) 

 

4. 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: 29. 11. 2018 -

20.12. 2018  a 10.5. 2019 – 27.5. 2019. Zápisy z kontrol jsou k dispozici v ředitelně školy. 

 

5.        V termínu 18. 3. – 20.3 2019 proběhla na základní škole inspekční kontrola ČŠI. 

Předmětem inspekční činnosti bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání 

poskytovaného základní školou a školní druţinou podle § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů., zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a 

výsledků vzdělávání podle příslušných programů pro základní vzdělávání a školní druţinu a 

jejich souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem podle § 174 odst. 2 

písm. c) školského zákona. Inspekce proběhla úspěšně a drobné nedostatky byly odstraněny. 

Jsme moc rádi, ţe inspekce ocenila silné stránky naší školy jako např. zvýšení zapojení školy 

do projektů, zlepšení materiálního vybavení školy, zvýšila se otevřenost směrem k rodičům a 

veřejnosti, stále se zlepšující péče o ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami, aktivity 

školy v regionu apod.  

Celé znění Inspekční zprávy je k dispozici v ředitelně školy, na Úřadu městysu Netvořice, 

webových stránkách ČŠI a webových stránkách Základní školy Netvořice. 

 

 

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

 z řad rodičů, ostatních sponzorů ( hlavními sponzory školy byly: Eltsen Benešov-  

Ing. Jiří Stibůrek, Galmet Netvořice, Michal Skalický, a další. 

 

 

           

 12. Na škole nepracuje odborová organizace.    
            

 

 

13.   Seznam příloh :  

 
1. Údaje o pedagogických a nepedagogických pracovnících 2018/2019 

2. Seznam škol, na které se přihlásili vycházející ţáci v roce 2018/ 2019 

3. Seznam ţáků 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 

4. Záznamy z kontrol: 

a) Kontrola KHS Středočeského kraje (školní kuchyň) 

b) Kontrola KHS Středočeského kraje (interiérové prostory školy a školní 

druţiny) 

c) Kontrola VZP 

 

 

Výroční zpráva byla schválena ne pedagogické radě dne: 26. 8. 2019 

 

Výroční zprávu schválila Školská rada dne:  3. 10. 2019 

 

 

       Mgr. Ludmila Vodehnalová 

 

 

      ………………………………………………… 

                 ředitelka školy 
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