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I. 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.: 317 789 210 

      mobil: 702 018 968 

                 telefon. : 317 789 292 – 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.: 317 789 203 

                fax: 317 789 203 

              

 

Součásti školy: 
Základní škola  ……. Kapacita 300 žáků……..IZO 102002461  

Školní družina……    Kapacita   87 žáků  ……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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 II. Materiální zabezpečení provozu školy   

   
      Ve školním roce 2021 -2022 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.  

gymnastickým oddílům pro letní soustředění, během roku potom oddílům kopané žactva, 

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 nebyla využívána z důvodu pandemie Covid-19 a zároveň nemáme 

v současné době vhodného učitele či vedoucího kroužku keramiky. 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 68 let, a proto se stále pokračuje 

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

v areálu školy (pravidelná údržba žaluzií, elektrické práce, instalatérské, malířské a lakýrnické 

práce, nutné opravy sociálních zařízení a místnosti pro ukládání koloběžek a ostatních 

dopravních prostředků žáků). V souvislosti s přibývajícím počtem žáků byly pořízeny další 

šatnové skříňky. Postupně měníme některé komponenty ICT, rozšířili jsme pokrytí WIFI po 

budově. 

Průběžně probíhají zahradnické práce, snažíme se maximálně udržovat nemalý školní 

areál, kterému se po celý školní rok věnoval pan školník Miloslav Kocourek, paní učitelka 

Eliška Kašáková a také žáci se svými učiteli. Práce v areálu probíhají dle studie  Ing. Romany 

Michalkové. Tuto studii bychom rádi postupně v průběhu let naplnili. Průběžně jsou 

vysazovány stromy a keře dle projektu. 

Vybavení audiovizuální technikou se také neustále obnovuje. Úroveň počítačů 

v počítačové učebně je pouze uspokojující, dle finančních možností a potřeby obměňujeme 

jednotlivá PC tak, aby učebna byla funkční a přispívala ke kvalitní výuce žáků i vyučujících. 

V této oblasti využíváme bezplatné převody PC, které nám již ve dvou etapách věnoval  

Český statistický úřad. Pedagogové mají k dispozici počítač ve sborovně, dále ve všech 

odděleních školní družiny a díky projektům: Šablony II a Šablony III máme k dispozici dvě 

mobilní učebny  i s dobíjecím zařízením  pro zpestření výuky našich žáků. Ve všech třídách 

jsou k dispozici interaktivní tabule. 

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 (školní kuchyň, oprava schodišť, soklů v některých   

učebnách, malování  vybraných tříd a další drobné opravy) 

- práce elektro (průběžně dle aktuální potřeby) 

- opravy sociálních zařízení – průběžně dle potřeby 

- renovace vstupních dveří do chodby v přízemí budovy 

- rekonstrukce místnosti v suterénu (za šatnami) na odkládání koloběžek 
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- revize zařízení, chemické ošetření, vývoz lapolu apod. 

- opravy a výměny některých ICT komponentů 

- zahradnické práce 

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

- oprava a výměna některých žaluzií 

- instalatérské práce 

 

 

 

III.  Údaje o žácích 

 
Počet žáků a tříd ve školním roce 2021 / 2022 ( k 30. 9. 2021) 

 

1.ročník                      I. třída                                25 žáků 

2.ročník                      II. třída                              25 žáků 

3.ročník                      III. třída                             22 žáků 

4.ročník                      IV. třída                             23 žáků 

5.ročník                      V. třída                               27 žáků 

6.ročník                      VI. třída                             26 žáků 

7.ročník                      VII. třída                            25 žáků 

8. ročník                     VIII. třída                          24 žáků 

9.ročník                       IX. třída                            19 žáků             

 

Celkem                     9 tříd                                 216 žáků 

 

Průměrný počet žáků na třídu byl 24,00.  

Výuka cizích jazyků  

Anglický jazyk :  166 žáků 

Německý jazyk :   68 žáků -  jako druhý jazyk – povinný od 7. ročníku 

 

Integrovaní žáci  

- se zdravotním postižením               19 žáků 

 

- z toho žáci s IVP   4 žáci 

 

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

s novými a kontrolními vyšetřeními v PPP. 

 

Volitelné předměty  

 

Informatika              3 skupiny        32 žáků 

Cvičení z AJ          3 skupiny        36 žáků 

 

Nepovinné předměty nebyly ani v tomto školním roce zavedeny. 

 

 

Zájmové útvary: 

  

Sportovní gymnastika – Jitka Stibůrková 

Házená – Aneta Fuchsová 
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Pohybové hry 1,2,3,4,5 – Lenka Perničková 

Taneční kroužek – Jitka Stibůrková 

Florbal – Olga Marková 

Včelařský kroužek – Petr Vodehnal 

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

Přijímací zkoušky z matematiky – David Gajdošík 

Čtenářský klub – Hana Halamová 

Příprava na přijímací zkoušky z ČJ – Jana Plachá 

Badminton – Jindřich Vedral 

Regionální učebnice – Ludmila Vodehnalová 

Deskové hry pro 1. stupeň – Milena Holcnerová 

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

Kroužek dopravní výchovy – Alena Otradovcová 

  

Anglický jazyk 

Anglický jazyk v rámci volnočasových aktivit žáků vedla prezenční i distanční formou paní 

Martina Machaňová, a to pro žáky mladšího i staršího školního věku. 

 

SRPDŠ – ve školním roce 2021/2022  již spolek nepracoval a výmaz spolku byl proveden ke 

dni 8. 7. 2022. 

 

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, žáci mají pravidelné koncerty v době adventu a na koci 

školního roku. Zároveň vystupují na kulturních akcích pořádaných školou či Městysem 

Netvořice. V letošním školním roce to bylo především znovuotevření městského muzea.  

 

Plavecký výcvik 

 

 Plavecký výcvik proběhl v jarních měsících. Absolvovali ho žáci 2. a 3.ročníku 

v plaveckém bazénu v Benešově. 

 

 

Lyžařský výcvik 

V lednu se po covidové přestávce konal lyžařský výcvik. Od 9. 1. 2022 do 15. 1. 2022 

absolvoval výcvik 8. ročník, který byl v 7. ročníku díky špatné covidové  situaci o tuto akci 

ochuzen. Od 15. 1. 2022 navazoval výcvik žáků 7. ročníku. Počasí přálo, panovaly výborné 

sněhové podmínky, takže lyžaři se zdokonalili a nelyžaři se naučili základy sjezdového i 

běžeckého lyžování. 
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Školní družina 

 
Školní družina pracovala jako součást školy podle vlastního plánu vycházejícího ze 

ŠVP Škola pro život. Pracovala 3 oddělení s 87 zapsanými žáky. Družinu navštěvovali žáci 1. 

– 5. ročníku. V družině působila hlavní vychovatelka a další dvě paní vychovatelky. Po celý 

školní rok organizovaly mnoho akcí pro děti, především v odpoledních hodinách. 

                            

IV.   Učební program:  Školní vzdělávací program Škola pro život – verze VI/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 

1      Základy 

práce s 

počítačem 

- - - 1 1 2 

Prvouka 2 2 
3 

2 + 1 
- - 

7 

6 + 1 

Vlastivěda - - - 1 2 3 

Přírodověda - - - 
2 

1 + 1 
2 

4 

3 + 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 
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  Třídy, předměty, počty hodin – 2. stupeň 

 

 

  

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

Časová 

dotace 

Český jazyk 5 

4 + 1 

4 

3 + 1 

5 

4 + 1 

4 18 

15 + 3 
Cizí jazyk (AJ) 4 

3 + 1 

3 3 3 13 

12 + 1 
Matematika 5 

3 + 2 

4 4 5 

4 + 1 

18 

15 + 3 
Základy práce s 

počítačem 
1 0 0 0 1 

Dějepis 2 2 

1 + 1 

2 2 8 

7 + 1 
Občanská a rodinná 

výchova 
2 

1 + 1 

2 

 

2 

 

2 8 

7 + 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 0 3 
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 

      

 

 

V.  Školní vzdělávací program 

 

Vzdělávací program Škola pro život – verze VI/ 2017 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, 
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vyučující se snažili hodnotit osobní vývoj každého žáka s využitím žákovských portfolií. 

Vzhledem k úpravám RVP jsme přistoupili k výuce informatiky (Základy práce 

s počítačem) již od 4. ročníku. 

 

 

 

 

   VI.  Údaje o pracovnících školy 
 

 

Na škole pracovalo celkem 30 pracovníků na celý či částečný úvazek. 

 

                                                               Fyz. osoby               přepočtení  na plně zaměstnané 

Pedagogičtí pracovníci :    Učitelé :           17                              13,7728   

                                                                                         

                                             Vychovatelky:   3                                2,5228 

             Asistent pedagoga: 2                         0,93 

    

                

 

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

Celkem:                                                        22                            17,2256 

 

 

 

 

 Nepedagogičtí  pracovníci: fyzické osoby:  10 

 

                  Domovník                               1                                 1,000 

                  Uklizečka                                4                                 2,531    

                  Kuchařka                                 4                                 3,500 

                  Administrativní pracovnice     1                                 1,000 

                    

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

      Celkem                                              10                                  8,031   

 

 

 

Vedení mzdové a účetní agendy: hrazeno zřizovatelem 

 

Téměř všichni pedagogičtí pracovníci mají předepsané vzdělání, jedné neaprobované 

vyučující byla přiznána výjimka MŠMT, dva pedagogičtí pracovníci nemají předepsané 

vzdělání, z toho jedna si bude doplňovat předepsané vzdělání v následujícím školním roce. 

Vedení školy usiluje o maximální možnou aprobovanost v jednotlivých předmětech. 

 

 Věkové složení pedagogických pracovníků: 

    do 40 let             7 

    41 – 50 let          4 

    51 – 60 let          5 

    Nad 61 let          5 
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Věkové složení nepedagogických pracovníků: 

     do 40 let           3   

     41 – 50 let        3 

     51 -  60 let        1 

     Nad 61 let        3 

 

Přehled pracovníků školy- viz příloha č. 1 

 

VII.  Údaje o přijímacím řízení: 

 

Zápis do I. třídy, zápis pro cizince, populační vlna 

 
V uplynulém školním roce proběhl v měsíci dubnu zápis do 1. ročníku pro školní rok 

2022/2023 po dvou letech opět tradiční formou. Naši deváťáci přivítali žáky v krásných 

pohádkových maskách a měli pro ně připraveny soutěže a také odměny. Budoucích prvňáčků 

přišlo k zápisu celkem 35. V září přivítáme v první třídě celkem 29 žáků. To není malé číslo.  

Pro cizince, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana v 
souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, byl stanoven další 
termín zápisu k povinnému základnímu vzdělávání od školního roku 
2022/2023, a to 14. června 2022 od 13:00 do 15:00 hodin. Od září 2022 bude 
navštěvovat naši školu celkem 7 ukrajinských žáků.V netvořické škole 

zaznamenáváme v posledních letech silnou populační vlnu, počet žáků stoupá každým rokem. 

V novém školním roce to bude kolem 245 žáků. Z tohoto důvodu jsme rozšířili již před třemi 

lety kapacitu školní družiny na tři oddělení pro celkem 87 dětí. Zvyšuje se také počet 

pedagogických pracovníků, neboť narůstá počet odučených hodin díky dělení tříd na menší 

skupiny v rámci cizích jazyků, informatiky či pracovních činností. Pedagogický sbor se nám 

průběžně mění především díky odchodu kolegů do starobního důchodu. Snažíme se získat pro 

tuto náročnou práci především mladé učitele a omladit tak stávající kolektiv pedagogických 

pracovníků. Všichni se těšíme na nový školní rok a pevně věříme, že výuka bude probíhat 

standardně bez jakýchkoliv omezení. 

 

 

Povinnou školní docházku ukončilo 19 žáků, kteří byli přijati na další typy studia, které 

si vybrali.  

 

Přehled: viz. příloha č. 3  

 
VIII. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků: 

 

 
Průměrný prospěch       I. pololetí                     1. stupeň                   2. stupeň 

 

                                                                               

Průměrný prospěch školy:        1,33     1,14     1,56 
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                                             II. pololetí                        

 

Průměrný prospěch školy:        1,31     1,17     1,48 

 

 

Vyznamenání :              1. pololetí            158  žáků     

                                        2. pololetí            163  žáků     

Prospěl :                         1. pololetí              56  žáků      

                                        2. pololetí              56  žáků      

Neprospěl :                    1. pololetí                 2  žáci         

                                        2. pololetí                 2  žáci         

  

Snížené známky z chování: 

                                       1. pololetí                0 žáků 

                                       2. pololetí                0 žáků  

                                                                

Další výchovná opatření: 

 

Napomenutí třídním učitelem    1. pololetí             12  žáků    

                                                   2. pololetí             4 žáci 

Důtka třídního učitele                1. pololetí             0 žáků 

                                                   2. pololetí             0 žáků 

Důtka ředitele školy                  1. pololetí              1 žák   

                                                   2. pololetí             4 žáci 

 

Údaje o nepřítomnosti žáků ve škole: 

 

V 1. pololetí bylo zameškáno 14 878 hodin, z toho 14 878 omluvených a 0 neomluvených. 

Průměr na žáka je 68,88 omluvených a 0 neomluvených hodin.  

Ve 2. pololetí bylo zameškáno 12 290 hodin, z toho omluvených 12 284 hodin a 

neomluvených 6 hodin.  Průměr omluvených hodin na žáka je 55,61 a neomluvených 0,03 

hodin. 

 

 

 

IX. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: 
 

 

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

2. Konference: Školství 2022 – Praha: Milena Holcnerová (23. 9.) 

3. Vzdělávací akce: MAS Posázaví: Komiksem ke čtení: Lenka Perničková, Jarmila 

Králová, Hana Halamová  (2. 9.)  

4. Vzdělávací akce: Nácvik čtení – on-line: Lenka Perničková (14.9.) 

5. MAS Posázaví: Rovné příležitosti – MAP II: Ludmila Vodehnalová (15.9.) 

6. Schůzka výchovných poradců v Benešově: Jana Bernardová  (13.10.) 

7. Seminář Microsoft – Informační technologie – Praha: Aneta Fuchsová (6.10.) 

8. Vzdělávací akce: Mediální výchova na ZŠ: Klára Hlaváčková: (13.10.) 

9. Webinář: Spisová služba: on-line: Milena Holcnerová (2.11.) 
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10. Setkání ICT a ŠVP koordinátorů na Mas Posázaví: Ondřej Paluska, Milena 

Holcnerová (8.11.) 

11. Webinář on-line: Fyzika na doma aneb pokusy napříč ročníky: David Gajdošík 

(3.11.) 

12. Webinář on-line: Adaptivní hodnocení mapových dovedností žáků: David 

Gajdošík (10.11.) 

13. Webinář on-line: Revize RVP – základ algoritmizace a programování: Jarmila 

Králová (30.11.) 

14. Webinář on-line: Práce s daty, základy informatiky pro 2. stupeň: Aneta 

Fuchsová (14.12.) 

15. Webinář on-line: Základy algoritmizace a programování pro 2. stupeň: Aneta 

Fuchsová (15.12.) 

16. Webinář on-line: Algoritmizace a programování pro 1. stupeň: Jarmila Králová 

(8.12.) 

17. Webinář on-line: Praktické tipy a on-line nástroje pro moderní vyučování cizích 

jazyků: Marie Wollerová (9.12.) 

18. Webinář on-line: Jak kreativně a hravě na gramatiku: Klára Hlaváčková (14.12.) 

19. Webinář on-line: Badatelsky orientovaná výchova – SYPO: Aneta Fuchsová 

(13.1.) 

20. Webinář on-line: Činnostní učení:Lenka Perničková, Jarmila Králová (11.1.) 

21. Webinář on-line: IT pro 4. ročník – Tvořivá škola: Lenka Perničková (18.1.) 

22. Webinář on-line: Metodická příručka kabinetu přírodopisu – SYPO: David 

Gajdošík (17.1.) 

23. Oblastní workshop PrV: Jak jinak učit strukturu hmoty na ZŠ: David Gajdošík 

(1.2.) 

24. Oblastní workshop PrV: Jak jinak učit strukturu hmoty na ZŠ: David Gajdošík 

(3.2.) 

25. On-line webinář: Co znamená respektovat a být respektován: V. Mertin: Klára 

Hlaváčková (8.2.) 

26. On-line webinář: Interaktivita Taktik hravě – nové trendy pro 1. stupeň: Milena 

Holcnerová  (17.2.) 

27. On-line webinář: Jak používat učebnici Občanka – R. Čapek: Klára Hlaváčková, 

David Gajdošík (21.2.) 

28. Schůzka lídrů: Regionální učebnice v Netvořicích: Ludmila Vodehnalová (24.3.) 

29. On-line webinář: Čtenářská gramotnost pro 1. stupeň (17.3.) 

30. On-line webinář: Horo to teach vocabulary orealively – B. Sobotka: Klára 

Hlaváčková (15.3.) 

31. On-line webinář: Přímá a nepřímá pedagogická činnost – Eduardo: Milena 

Holcnerová (29.3.) 

32. On-line webinář: Pohledem ministra – smysluplná digitalizace školství: David 

Gajdošík (11.4.) 

33. On-line webinář: Čtenářská gramotnost: David Gajdošík (19.4.) 

34. On-line webinář: Interaktivita – nové trendy: David Gajdošík (20.4.) 

35. On-line webinář: Čtenářská gramotnost pro 2. stupeň: Hana Halamová (19.4.) 

36. On-line webinář: Vykročte do 1. ročníku: Jarmila Králová (22.4.) 

37. On-line webinář: Čtenářská gramotnost: Jarmila Králová (28.4.) 

38. Konference: Posázaví s prezentací regionální učebnice: Ludmila Vodehnalová 

(12. 5.) 

39. MAP II: Posázaví: Rovné příležitosti: Děti bezpečně: Milena Holcnerová (18.5.) 

40. MAS Posázaví: Setkání ředitelů ZŠ ORP: Milena Holcnerová (25.5.) 
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41. On-line webinář: Výchova s respektem: Jarmila Králová (9.6.) 

 

X. 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 našich akcích 

také informujeme v tisku – Zpravodaj Městyse Netvořice, Benešovský deník či časopis 

Posázaví. Naše škola vydává  také svůj vlastní časopis. Jeho jednotlivá čísla jsou zveřejněna 

na webu školy.  

V uplynulém školním roce jsme pokračovali v projektu „Ovoce  a mléko do škol“. 

Jedná se o dodávku ovoce a zeleniny a mléčných výrobků pro žáky 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 výživě 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 „Bovýska“ s malými dárky pro žáky 1. stupně a zajímavým povídáním o 

zdravé výživě s aktivním zapojením žáků. Dále jsou to ochutnávky méně známého ovoce a 

zeleniny či různých mléčných výrobků apod. 

 

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

navštívili divadelní představení, výstavy, pokud to situace v rámci pandemie Covid – 19 

umožnila. Toto jsou některé z nich: 

 

1. Slavnostní zahájení školního roku před budovou školy (1.9.) 

2. Fotografování do časopisu: Mladá fronta – 1. ročník (9.9.) 

3. Vystoupení skupiny Pernštejni: Leonardo da Vinci -  pro 1. – 9. ročník (13.9.) 

4. ŠD  - 2. oddělení – turistická vycházka: Vítáme podzim (17.9.) 

5. Třídenní vzdělávací pobyt v Loutí pro 3. a 4. ročník (15. 9.- 17. 9.) 

6. Akce ŠD – 1. oddělení: Družinová výprava (21.9.) 

7. Spaní ve škole – 9. ročník (10.9.) 

8. Projektový den mimo školu: Expedice Karakoran Praha – 7. a 9. ročník (21.9.) 

9. Projektový den mimo školu: Expedice Karakoran Praha – 6. a 8. ročník (23.9.) 

10. Exkurze na Pražský hrad pro 5. a 6. ročník (6.10.) 

11. Akce ŠD – 3. oddělení: Toustová párty (6.10.) 

12. Ozdravný adaptační pobyt pro 7. ročník – Vrbno pod Pradědem (10.10.-16.10.) 

13. Besedárium ve škole pro 5. ročník: Velká rodinná rada (13.10.) 

14. Akce ŠD – 3. oddělení: Putování lesem(15.10.) 

15. Akce ŠD – 3. oddělení: Setkání v netvořické knihovně (4.11.) 

16. Projektový den mimo školu pro 5. ročník: Ekocentrum Vlašim(15.11.) 

17. Akce ŠD – 3. oddělení: Hranolková párty (19.11.) 

18. Akce ŠD – 1. oddělení: Projektové odpoledne – Kočičí den (4.11.) 

19. Akce ŠD - 2. oddělení: Toustování ve školní kuchyňce (30.11.) 

20. Hudební pořad pro 1. a 2. ročník: Jája Notička (1.12.) 

21. Mikulášská nadílka (3.12.) 

22. Vánoční besídky ve všech třídách (17.12.) 

23. Projektový den ve škole: Šití“ – 5. ročník (10.12.) 

24. Akce ŠD – 2. oddělení : Vánoční odpoledne (16.12.) 

25. Akce ŠD – 3. oddělení: Vánoční posezení (16.12.) 

http://www.zsnetvorice.cz.mají/
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26. Lyžařský výcvik pro 7. ročník: Horní Maxov (9.1-15.1.) 

27. Lyžařský výcvik pro 8. ročník: Horní Maxov (15.1.-21.1.) 

28. Akce ŠD: - 1. oddělení: Přírodovědná vycházka (20.1.) 

29. Akce ŠD: - 3. oddělení: Topinková párty (21.1.) 

30. Matematický klokan pro 2. – 9. ročník (18.3.) 

31. Cestovatelská beseda s promítáním Tomáše Kubeše  pro 1.-3. ročník  Afrika, pro 

4. a 5. ročník Galapágy (18.3.) 

32. Exkurze do Národního muzea: 5. ročník (29.3.) 

33. Projektový den na téma: Chov koní – 6. ročník (25.3.) 

34. Akce ŠD: - 2. oddělení: Turistická vycházka (24.3.) 

35. Planeta Země – Madagaskar – Adamův příběh pradávné Lemurie: kino Benešov: 

pro 8. ročník (1.4.) 

36. Návštěva Senátu ČR s vybranými žáky (8.4.) 

37. Velikonoční prodejní výstava na podporu Ukrajiny (8.4.) 

38. Zábavný večer na téma: Čarodějnice spojený se spaním ve škole pro 5. ročník 

(5.5.) 

39. Znovuotevření muzea v Netvořicích – kulturní program žáků školy (6.5.) 

40. Dopravně bezpečnostní akce BESIP pro 1.- 9. ročník na školním hřišti (6.5.) 

41. Sběr papíru  (9. 5.-13. 5.) 

42. Projektový den ve škole pro 5. ročník: Robotika (10.5.) 

43. Battelfield – celostátní branný závod – Praha: výběr žáků 2. stupně (10.5.) 

44. Pasování na čtenáře: 1. ročník – knihovna Netvořice (17.5.) 

45. Cestovatelská beseda s promítáním Tomáše Kubeše  pro  6.- 9. ročník: Tam na 

východě (19.5.)   

46. Výchovně vzdělávací pobyt v Loutí pro 3. a 4. ročník (18.5.-20.5.) 

47. Environmentální pořad pro 1.- 6. ročník: Tonda Obal (23.5.) 

48. Školní výlet: 5. ročník: Laser game Praha (25.5.) 

49. Akce ŠD – 3. oddělení: Toustová párty (5.5.) 

50. Akce ŠD – 3. oddělení: Turistický výšlap do Háje (27.5.) 

51. Akce ŠD – 2. oddělení: Turistický výšlap do Jedlice (26.5.) 

52. Exkurze: SOU Jílové u Prahy pro 8. ročník (20.5.) 

53. Den dětí (sportovní dopoledne pro 1. stupeň, 6. -8. ročník – orientační běh 

v Háji) – 1.6. 

54. Školní výlet pro 6. a 7. ročník: Praha – představení – kino (2.6.)  

55. Školní výlet: ZOO Tábor – 1. a 2. ročník (3.6.) 

56. Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků (7.6.) 

57. Exkurze do Muzea Benešov: 5. ročník (8.6.) 

58. Šerpování žáků 9. ročníku (9.6.) 

59. Projektový den s odborníkem  pro 9. ročník: Vycházka na Medník, Posázavská 

stezka (14.6.) 

60. Školní výlet pro 3. a 4. ročník: Žleby, Čáslav (15.6.) 

61. Exkurze pro 1. ročník: Vojenské muzeum Lešany (22.6.) 

62. Školní výlet dvoudenní pro 8. a 9. ročník: Český ráj (23.-24.6.) 

63. Školní výlet: Výstup na Blaník: 5. ročník (16.6.) 

64. Návštěva knihovny: Čteme na prázdniny: 2. ročník (20.6.) 

65. Akce 5. ročníku: Bowling v Lešanech (27.6.) 

66. Akce 9. ročníku: Bowling v Lešanech (29.6.) 

67. Turistická vycházka: Posázavská stezka – pro 7. ročník (23.6.) 

68. Akce 7. ročníku: Bowling v Lešanech (29.6.) 
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         Šerpování deváťáků: 9. 6. 2022 

 

Akce posilující environmentální výchovu – třídění odpadu, péče o zeleň v okolí školy a o 

školní pozemek.  Naše škola pokračovala v celostátní soutěži Recyklohraní, 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.   

 

Zapojení do projektů 

Šablony II 

Šablony II byly úspěšně dokončeny a volně jsme přešli na nový projekt, a to Šablony III. 

Základní škola Netvořice – šablony III 

Registrační číslo  CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021531 

Realizace1.9.2021 – 30. 6. 2023 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu. 

Cílem projektu, je podpořit prostřednictvím zvolených šablon žáky a pedagogické pracovníky 

školy. Šablony: Využití ICT ve vzdělávání, Kluby pro žáky ZŠ, Projektový den ve škole a 

mimo školu a Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol – vzájemné návštěvy 
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I v obtížné pandemické situaci byly v 1. pololetí realizovány 2 projektové dny ve škole, žáci 

4. ročníku za pomoci odbornice z praxe paní Michaely Mamiňákové, která dala k dispozici 

veškerý materiál, vyrobili 15. 1.2021 nádherné  zvonečky z malých květníků, domečky, které 

na dřevěné hranoly  nakreslili a vyzdobili bílým fixem a andělíčky z dřevěných špalíků. 

Všechny výrobky si odnesli domů. Akce měla veliký úspěch. 

Druhý projektový den se konal v 5. ročníku, kde si za pomoci a dohledu paní Dariny Klímové 

a Anety Šemberové ušili žáci čelenku a pouzdro na mobil. I když původně bylo plánováno, že 

dívky ušijí čelenku a chlapci pouzdro na mobil, nakonec bylo nadšení tak veliké, že si všichni 

žáci vyrobili oboje. 

Opět si výrobky odnesli domů a jistě je rádi využívají. 

Dále se uskutečnil 1 projektový den mimo školu, 15. 11.2021 vyjeli žáci 5. ročníku s paní 

učitelkou Ing. Jarmilou Královou do Podblanického ekocentra do Vlašimi, kde si pod 

vedením odbornice paní Lachmanové  žáci upekli vlastní chléb, vyrobili ruční papír a 

dozvěděli se mnoho zajímavostí k oběma tématům. Celá akce byla hodnocena jako velmi 

přínosná. Paní učitelka následně předala i všechny zkušenosti ostatním pedagogům. 

Po pořízení 20 nových dotykových zařízení probíhala výuka s jejich využitím minimálně 2 

hodiny týdně. Zatím je splněna část této šablony. 
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Byla uskutečněna 1denní návštěva s hospitacemi ve 4 vyučovacích hodinách pedagoga na ZŠ 

Týnec nad Sázavou s následným rozborem činností z šablony Sdílení zkušeností pedagogů 

z různých škol – vzájemné návštěvy. 

Opět s úspěchem se konaly zájmové kroužky Deskových her na 1.i 2. stupni a Čtenářský klub.  

 

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 služeb 

a dalších partnerů za účelem udržitelného 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. Celý projekt je čtyřletý. 

V uplynulém školním roce jsme se v rámci projektu zúčastnili vzdělávacích akcí pro 

pedagogy a dále jsme ve spolupráci s Posázavím uspořádali besedária  a exkurze pro naše 

žáky a po celý školní rok pracovala skupina žáků pod vedením Mgr. Ludmily Vodehnalové 

na projektu: Regionální učebnice. Vše bylo částečně, především na podzim, omezeno díky 

pandemii Covid-19. Projekt byl čtyřletý, skončil v červnu 2022. 

 

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. 

Během školního roku naši žáci zaznamenali úspěchy v několika znalostních a 

sportovních soutěžích: 

 

 

1. Soutěž Posázaví, o.p.s.: „Benešovsko žije příběhy“  

 

Příběh Adély Janouškové (8. ročník) byl vybrán do publikace, kterou vydala Posázaví o.p.s., 

zámek Jemniště 1, 257 01 Postupice. Příběh se jmenuje: Vzpomínky na vystěhování 

z Netvořic. 

 

2. Literární soutěž: „Krajina za mlhou“ 

 

Jednalo se o literární soutěž s názvem Krajina za mlhou, kterou pořádalo Společenství  Mezi 

řekami u příležitosti 80. výročí vystěhování regionu mezi Vltavou a Sázavou (1942-2022). 
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V Almanachu prací žáků a studentů byly zveřejněny a vyhodnoceny literární práce dvou 

žákyň naší školy: Adéla Janoušková:“ Vzpomínky na vystěhování z Netvořic“ a Eliška 

Doležalová: „Jak to všechno začalo“. 

 

3. Výtvarná soutěž: PO očima dětí a mládeže – okresní kolo 

 

Darja Ivachenko: 1. místo – kategorie 2 

Marina Mazzetti: 3. místo – kategorie 2 

Simona Kňazúrová: 1.místo – kategorie 3 

 

4. Florbalové soutěže 

Okresní kolo ve florbalu v Benešově: 4. a 5. ročník: 6. místo 

 

5. McDonaldsCup (malá kopaná) 

 

Okresní finále, kategorie 1.-3. ročník: 2. místo 

Okresní finále, kategorie 4. a 5. ročník: 13. místo 

 

6. Atletické závody – čtyřboj (okresní kolo) – 15.9.2021 

 

Nejlepší výsledky: 

Starší žactvo: 

Jakub Šembera: 60m – 5. místo (7,66), dálka – 7. místo (465cm), 1000m – 5. místo (3,18) 

Aleš Novotný: hod míčkem – 5. místo (48,97m), výška – 5. místo (138cm), 1000m – 8. místo 

(3:25) 

Jakub Jirsák: vrh koulí – 7. místo (9,02m) 

Martin Roušar: 60m – 6. místo (7,69) 

Elen Bartáková: 60m – 5. místo (8,41), dálka – 8. místo (365cm) 

Eva Šméralová: dálka – 7. místo (370cm), vrh koulí - 8. místo (7,76) 

Alena Jašková: 60m – 7. místo (8,62) 

Mladší žactvo: 

Adéla Dolejšová: dálka – 5. místo (342cm) 

 

7. Okresní kolo v házené, pořádané tradičně na školním hřišti u ZŠ Netvořice 

Po dva dny žily Netvořice po dvouleté covidové odmlce házenou. Konalo se zde tradičně 

okresní kolo v házené chlapců a děvčat. Ve středu dne 25. 5. si zahráli hoši. Padl rekord, 

neboť se zúčastnilo turnaje celkem 9 týmů! Hrálo se celkem 19 utkání a konečné umístění 

jednotlivých škol vypadalo následovně: 

1. ZŠ Týnec nad Sázavou 

2. ZŠ Netvořice 

3. ZŠ Jiráskova Benešov 

4. ZŠ Čerčany 

5. ZŠ Dukelská Benešov 

6. ZŠ Benešov Karlov 

7. Ostatní: ZŠ Krhanice, ZŠ Postupice, ZŠ Vlašim Vorlina 

Naši chlapci v základní skupině odehráli čtyři zápasy, z toho ve třech zvítězili a jednou 

remízovali. Skončili tak první ve své skupině a ve finále se utkali se ZŠ Týnec nad Sázavou. 



 18 

Zde již chyběly síly, zápas prohráli, ale druhé místo je obrovský úspěch a chlapcům patří 

velké DÍKY. Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen Jakub Šembera. 

Druhý den, tedy 26. 5., hrála děvčata. Sešlo se celkem 7 týmů. Opět se hrálo ve skupinách a 

poté následovala finálová utkání o konečné umístění v turnaji. Hrálo se celkem 12 utkaní a 

vše dopadlo následovně: 

1. ZŠ Netvořice 

2. ZŠ Týnec nad Sázavou 

3. ZŠ Benešov Dukelská 

4. ZŠ Postupice 

5. ZŠ Benešov Karlov 

6. ZŠ Benešov Jiráskova 

7. ZŠ Čerčany 

Jednoduše řečeno – naše děvčata zvítězila naprosto ve všech zápasech včetně toho finálového, 

kde porazila ZŠ Týnec nad Sázavou, a to bez ztráty kytičky převálcovala všechny školy! 

Navíc nejlepší hráčkou byla vyhlášena Eva Šméralová a nejlepší brankářkou Viktorka 

Vantová. 

 Házená v Netvořicích má dlouholetou tradici a jsme pyšni na to, že naše škola tuto tradici na 

okrese Benešov stále drží a snaží se k tomuto sportu přilákat nejen naše žáky, ale také další 

školy na benešovském okrese. V letošním roce byl zájem o turnaj mimořádný. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

Házená: Hoši: 2. místo 
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Házená: Dívky: 1. místo 

 

XI. Údaje o výsledcích inspekčních činností a kontrol 

 

 
 V pravidelných časových intervalech byly prováděny 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: 15.12.  2021 -

16.12. 2021  a 8.6. 2022 – 10.6. 2022. Zápisy z kontrol jsou k dispozici v ředitelně školy a 

úřadu městysu Netvořice. 

Proběhla také kontrola ve školní jídelně, které provedla KHS Středočeského kraje dne 15.3. 

2022. V průběhu kontroly nebyly v rámci sledovaných ukazatelů dle nařízení 852 a 178 a dle 

zákona 258 a 110 zjištěny žádné závady. Protokol přiložen k VZ, viz. příloha č. 4 

Dále proběhla kontrola Okresní správy sociálního zabezpečení Benešov, a to dne 1.6. 2022. 

Ani zde nebyly shledány žádné nedostatky. Protokol přiložen k VZ, viz. příloha č. 5 

 

 

 XII. 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 údržba a ostatní služby ) - zřizovatel Úřad městyse Netvořice 

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

d)  dary z prostředků , dary z řad rodičů, ostatních sponzorů  
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  XIII. Na škole nepracuje odborová organizace.    

 

  XIV.   Seznam příloh :  

 
1. Údaje o pedagogických a nepedagogických pracovnících 2021/2022 

2. Seznam škol, na které se přihlásili vycházející žáci v roce 2021/ 2022 

3. Seznam žáků 1. ročníku pro školní rok 2022/2023 

4. Protokol z kontroly KHS Středočeského kraje 

5. Protokol z kontroly OSSZ Benešov 

 

 

Výroční zpráva byla schválena ne pedagogické radě dne: 25. 8. 2022 

 

Výroční zprávu schválila Školská rada dne:  30. 8. 2022 

 

 

       Mgr. Ludmila Vodehnalová 

 

 

      ………………………………………………… 

                 ředitelka školy 


