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  Základní škola, Netolice, okres Prachatice 

 

 
 
 

 

 

 

  
 

Výroční zpráva  

o činnosti školy ve školním roce 2018/2019 

 

 

 

 
    Zákon č. 561/2006 Sb. 

          v platném znění 

 

    Vyhláška č. 15/2005 Sb.  

          v platném znění 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schváleno pedagogickou radou dne 4. 10. 2019 

 

Schváleno Školskou radou dne 24. 10. 2019  

 

 

 

Zpracoval: Mgr. Ladislav Vovesný 

     ředitel ZŠ Netolice 
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    Základní údaje o škole 
 

Zřizovatelem ZŠ Netolice je město Netolice zakládací listinou ze dne 22. 11. 1995,  

kterou se škola zakládá na dobu neurčitou.  

Škola byla zařazena do sítě škol ČR s účinností od 12. 3. 1996, č. j.  49/1996 - 01.  

Právní subjektivitu získala škola dne 1. ledna 1999, IZO 107 722 089.  

Městské zastupitelstvo schválilo zřizovací listinu ZŠ dne 14. 10. 1998 s účinností  

od 1. 1. 1999.  

Na tomto zasedání byl schválen i statut základní školy.  

Zakládací listinu ZŠ schválilo městské zastupitelstvo města Netolice svým usnesením 

dne 22. 11. 1998 a změnu 27. 6. 2001 - usnesení 1/3/2001 pod č. j. 1/3/2001. 

 

adresa školy: 

 

Základní škola, Netolice, okres Prachatice 

Bavorovská 306 

384 11 Netolice 

e-mail: zsnetolice2005@atlas.cz 

telefon: 380421281 

 736686882 

IZO: 107 722 089 

IČO: 68543972 

 

 Školní vzdělávací program, č.j. 360/2007 

 

 

          vedení školy:   

 

         ředitel školy   Mgr. Ladislav Vovesný  

          zástupce ředitele  Mgr. Lenka Bukačová 

          výchovný poradce  Mgr. Božetěch Fiala 

  

 

          Školská rada 

 Členové: 

 za sekci rodičů  Mgr. Vladimír Pešek 

 za sekci pedagogů  Mgr. Jana Hůrská  

 za zřizovatele    Jindřiška Šandová   

            předseda ŠR   Jindřiška Šandová   
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         Škola je umístěna ve třech budovách: 

  

hlavní budova:   

               Bavorovská 306   

               6 tříd 5. - 9. ročníku, ředitelství, školní jídelna 

                         školní pozemek 2496 m
2
 

 

 odloučená pracoviště:  

Tržní 660 

 4 třídy 1. – 2. ročníku, 2 oddělení ŠD, výdejna obědů  

                         školní zahrada 2970 m
2 

 

Staré město 191  

3 třídy 3. - 4. ročníku 

školní pozemek 432 m
2
 

 

Součástí školy je školní jídelna s kapacitou 450 strávníků, ve které se průměrně 

stravovalo 216 žáků ZŠ a dospělých. Od školního roku 2012/13 školní jídelna nabízí 

2x v týdnu výběr ze dvou hlavních jídel (neplatí pro žáky 1. a 2. ročníku, tedy pro 

budovu v Tržní ulici, kam se obědy dovážejí).  

IZO školní jídelny: 102 487 863 

 

Dále je součástí školy školní družina, která pracovala ve dvou odděleních na úvazek 2.  

Kapacita: 60 dětí, průměrně 54 dětí 

IZO školní družiny: 114 700 192. 

 

Materiálně technické zabezpečení budov: 

 

Budovy jsou k provozování školy vhodné, ale vyžadují rekonstrukci a modernizaci.  

 

Budova Bavorovská 306  

11 učeben v budově a samostatný pavilon s učebnou F - Ch, školní dílnou, počítačovou 

učebnou a školní kuchyňkou.  

Budova z roku 1911, čemuž odpovídá její technický stav a vnitřní dispozice. 

Samostatně stojící pavilon byl budován na přelomu 60. a 70. let v akci Z.  

- v říjnu 2011 provedena částečná oprava severozápadní fasády v havarijním 

stavu 

- v červenci a srpnu 2012 provedeny sanační omítky v šatnách a 

modernizace vchodové části budovy 

- v červenci a srpnu 2013 provedena oprava fasády objektu školní jídelny, 

vybudován krytý kolostav a provedena stavební úprava vnitřního vchodu 

do hudebny 

- v červenci a srpnu 2014 byla provedena stavební úprava nákladního výtahu 

do školní kuchyně 

- v tomtéž období provedena výměna střešní krytiny na pavilonu 

- v červenci a srpnu 2015 byl objekt odpojen od dálkového vytápění, 

vybudována vlastní plynová kotelna v hlavní budově a v budově pavilónu 

- v tomtéž období provedena tepelná izolace půdy pavilónu 

- od roku 2015 prováděna postupná výměna osvětlení v učebnách 

- v říjnu 2015 uvedeno do provozu nové zabezpečovací zařízení vstupu do 
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budovy (nový kamerový systém, vstup na čipy – kompatibilní se systémem 

odběru obědů) 

- jaro 2016 provedena v pavilonu protiradonová opatření 

- v říjnu 2017 uveden do provozu výtah pro tělesně postižené 

- od listopadu 2016 učebny výpočetní techniky a dílen využívány pro výuku. 

Učebna fyzika/chemie  nadále mimo provoz. V červnu 2018 ukončena 

výuka v pavilonu, objekt předán k celkové rekonstrukci. 

- červen 2019 dokončena celková rekonstrukce pavilonu (učebna dílen, 

učebna výpočetní techniky, školní kuchyňka, učebna fyziky/chemie, nová 

sociální zařízení, kabinety. Dokončena nová budova odborných učeben 

(učebna přírodních věd, multimediální učebna, jazyková laboratoř, učebna 

informačních technologií, jazyková učebna, sborovna, sociální zařízení, 

garáž a zázemí pro školníka). Všechny učebny nově vybaveny. Zároveň se 

hlavní budova s pavilonem a budovou odborných předmětů propojila 

krytým koridorem. Pavilon a koridor je bezbariérový. Nová budova má 

výtah pro tělesně postižené. Na pozemku školy byl vybudován skleník, 

podzemní nádrže na dešťovou vodu a dvůr školy byl vydlážděn. 

- v průběhu měsíců červenec – srpen 2019 byla provedena celková 

rekonstrukce šaten, zrušeny šatnové klece a pořízeny individuální skříňky 

pro žáky. V hlavní budově provedena rekonstrukce podlah ve třech 

učebnách. 

 

 

  

Budova Staré Město 191  

- 6 učeben, z toho 2 učebny využívány od 1. září 2016 pro dětské kluby 

zřízené městem Netolice.  

                   V přízemí městská knihovna. 

- historická budova školy z roku 1862 

- objekt vytápěn tepelným čerpadlem  

- provozním problémem je nutnost docházení žáků na obědy dopravně 

       frekventovaným centrem města do budovy v Bavorovské ulici a dále 

      přesuny žáků na poměrně velkou vzdálenost na výuku tělocviku  

       do tělocvičny a na hřiště  

- v budově nejsou samostatné šatny a není možné je z konstrukčních důvodů 

zřídit   

- společná šatna pro přezouvání v přízemí budovy v březnu 2012 oddělena 

        přepažením chodby 

- od července 2013 každý rok ve dvou učebnách položena na parkety nová 

podlahová krytina, ukončeno 2016 

- 2015 modernizace zabezpečovacího zařízení vstupu do školy 

- v únoru 2017 dokončena rekonstrukce sociálních zařízení 

 

 

Budova Tržní 660   

- 4 učebny + 2 oddělení ŠD 

- budova je z roku 1981, stavěna jako MŠ, od roku 1991 ji po menších 

        úpravách užívá ZŠ 

- pro žáky 1. a 2. ročníku a ŠD optimální pro počty dětí do 20. Při větším 

počtu dětí se zvětšuje vzdálenost žáků od tabule, protože šířka učeben 
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umožňuje instalaci pouze dvou řad lavic.   

        Výhodou je umístění v klidné části města bez rušení dopravou, velká 

         zahrada, která je využívána při činnosti ŠD a částečně i pro výuku tělesné 

                    výchovy. Dalším nesporným kladem je vlastní jídelna (obědy denně 

       dováženy z kuchyně v Bavorovské), takže žáci nemusí na oběd 

       docházet. 

- problémem je značná vzdálenost od tělocvičny a hřiště 

- vytápěna plynovou kotelnou, provozovatel Technické služby města 

Netolice   

- v roce 2012 instalován schodišťový sedačkový výtah do 1. patra budovy 

- v červenci a srpnu 2013 provedeny venkovní stavební údržbové práce na 

nákladním výtahu a vchodu do sklepa 

- v tomtéž období roku 2014 provedena výměna podlahové krytiny  

v 1. oddělení ŠD 

- 2016 nové zabezpečovací zařízení vstupu do budovy (kamerový systém, 

pohybové čidlo) 

- v červenci a srpnu 2017 provedena výměna podlahové krytiny  

v 2. oddělení ŠD, zároveň tři sklepní místnosti upraveny jako šatny 

- v průběhu měsíců červenec- srpen 2019 vybudováno na travnaté ploše 

objektu dětské hřiště osazené herními prvky, které bude v době mimo 

výuku a činnost školní družiny přístupné veřejnosti 

 

Nutná je celková rekonstrukce sociálního zařízení, výměna oken a zateplení pláště budovy.  

 

Údaje o třídách 

  

 Celkový počet tříd:  14   

 

 třída  třídní učitel     počet žáků     počet žáků 

        k 30. 9. 2018   k 30. 6. 2019 

 I. A   Mgr. Borovková   14    14 

 I. B   Mgr. Bourová   13    13 

 II. A   Mgr. Ludmila Ortmanová  18    18 

II. B   Mgr. Gabriela Turková  18    18 

 III. A   Mgr. Jana Buřičová   21    21 

III. B   Mgr. Andrea Smolková  16    16 

od 1. 3.  Mgr. Magdalena Tesárková 

 IV. A   Mgr. Lenka Křížová   16    16 

 IV. B   Mgr. Dana Homolková  14    14 

 V. A   Mgr. Hana Šipanová   19    19 

 V. B   Mgr. Václav Hackl   19    18 

 VI. A   Mgr. Theodor Pártl   23    23 

 VII. A   Mgr. Božetěch Fiala   30    29 

 VIII. A   Mgr. Lenka Bukačová  27    28  

 IX. A   Mgr. Jana Hůrská   25    25 

 

 Počet žáků celkem:             273             272 

 

 Chlapců:              136             135 

 Dívek:               137             137 
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 Pracovníci školy  

 

pedagogičtí             26    

  

z toho učitelé  21    

            vychovatelky ŠD      2 

 asistent pedagoga   3 

 

 k 30. 9. 2018 

 

 přepočtených pedagogických zaměstnanců:   23,4382 

 

provozní stálí        6  

přepočtených provozních zaměstnanců:     5,4364 

  

            školní jídelna        5 

 přepočtených zaměstnanců školní jídelny:    3,93 

 

 přepočtených zaměstnanců celkem:    32,8046 

 

 

 

Pedagogický sbor 

 

Přehled pedagogických pracovníků: 

 

titul jméno  příjmení  aprobace           funkce 

 

Mgr.    Jiřina Borovková              NŠ - Pv     TU 1. A 

Mgr. Jana  Bourová  NŠ – Tv           TU 1. B 

Mgr. Lenka  Bukačová  Čj – Ov           TU 8. A, zástupce ředitele 

Mgr.    Božetěch         Fiala           Čj -  D                    výchovný poradce, ŠMP, 

      okresní metodická komise 

      Čj-D, porotce krajské 

      olympiády v dějepise,  

     TU 7. A 

Mgr.    Václav             Hackl    F - Zt   TU 5. B 

Mgr.    Dana                Homolková    NŠ - Vv  TU 4.  B 

Mgr. Jana Hůrská  Čj – On  TU 9. A koordinátor ŠVP 

Mgr. Hana Macáková  NŠ - Tv   

Mgr. Ludmila Ortmanová  NŠ - Tv  TU 2. A 

Mgr.  Theodor Pártl  F – Zt  TU 6. A 

Mgr. Andrea Smolková  NŠ - Pv  TU 3. B 

Mgr.  Petra Sklářová  Čj – Hv   

Mgr.    Gabriela  Turková  NŠ – Hv  TU 2. B 

Mgr.    Hana Šipanová  Aj - Nj  TU 5. A, školní zdravotník 

Mgr. Stanislav Štěpánek  M - Z  ICT koordinátor 

Mgr.  Ladislav Vovesný  Čj – D  ředitel školy 

Mgr.  Jana  Buřičová  NŠ  TU 3. A 

Mgr.  Magdalena  Tesárková  NŠ  TU 3. B 
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Mgr. Lenka  Křížová  NŠ  TU 4. A, koordinátor ŠVP 

Mgr.  Iva  Kubičková  Čj - Aj 

Ing. Silvie Janošťáková, DiS. odbor. předměty 

 

 Martina Dvořáková    vychovatelka ŠD 

 Petruše Průchová    vychovatelka ŠD 

  

Ing.  Lenka Filišteinová    asistentka pedagoga 

Ing. Zdenka Jelínková    asistentka pedagoga 

 Emílie Králová    asistentka pedagoga 

 

 

 

Průměrný věk učitelů: 50 let. 

 

Průměrná nemocnost pedagogických zaměstnanců školy činila 4,61%, tedy celkem 405 

kalendářních dnů.  

  

Největší nemocnost byla v měsíci březnu 2019, a to 67 dnů. 

  

 

 

Zápis k povinné školní docházce 

 

Termín konání:    5. a 6. 4. 2019 

Dostavilo se:      42 

Dodatečný zápis:       0 

Přijatých:      42 

Z toho po odkladu:       11 

Odklad školní docházky:        9 

Do 1. ročníku nastoupí:    33 

 

 

Ředitelské volno: 27. 9. 2018 (odstávka vody), 19. 10. 2018 (odstávka elektřiny) 

 

 

Přehled klasifikace ZŠ Netolice za školní rok 20018 – 2019 

 

Prospělo s vyznamenáním: 

    1. pololetí  2. pololetí 

1. stupeň   141   138 

2. stupeň     41     40 

 

Neprospělo: 

    1. pololetí  2. pololetí 

1. stupeň   0   0      

2. stupeň   3   3 

 

Neprospělo k 30. 6. celkem:    3 
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z toho ze tří a více předmětů:    2 

z toho ukončili základní školu:   2 

opakování ročníku:     2 – ze zdravotních důvodů 

   

Opravné zkoušky:               1 

 

z toho ze dvou předmětů:    0 

neprospěli u opravných zkoušek: 0  

               

z toho opakování ročníku:    0 

z toho postup do vyššího ročníku:   1 

    
                        

snížená známka z chování   1. pololetí  2. pololetí 

2. stupeň            0          1 

3. stupeň            0          0 

 

Neomluvené hodiny celkem:  6 

Řešeno s rodiči. 

 

Přehled udělených výchovných opatření  
 

V průběhu školního roku bylo uděleno celkem: 

 

napomenutí třídního učitele   16     9      

 

důtka třídního učitele      9   12 

 

důtka ředitele školy      1     3 

 

pochvala třídního učitele   27   49 

 

pochvala ředitele školy     0     1 

 

Inkluze 

Do inkluze zařazeno 35 žáků, tj. 13% žáků. 

 

Úrazy žáků 

Počet úrazů celkem:      2 

Odškodnění:            1 

 

Výsledky přijímacích zkoušek na SŠ 

      průměr % ČR    průměr ZŠ Netolice   žáků 

 Český jazyk 

4 leté obory (včetně 4 letých gymnázií)  59,1  59,8       16 

8 letá gymnázia     52,6  54,0                    4 

  Matematika 

4 leté obory (včetně 4 letých gymnázií)  43,1  42,0        16 

8 letá gymnázia     41,2  37,0          4 
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Internet 

Od září 2015 žákům v budově Bavorovská (5. – 9. ročník) umožněno bezplatné připojení na 

internet z jejich vlastních mobilních zařízení. 

 

 

Lyžařský výcvik 

Lyžařský výcvik se konal ve dnech 21. 1. – 25. 1. 2019 v lyžařském areálu Zadov díky 

spojení zájemců ze 7. až 9. ročníku. Počet účastníků: 29. Účastníci na výcvik denně dojížděli. 

Účast: 7. A  16 (z 29) 

 8. A  12 (z 28) 

 9. A    1 (z 25) 

 

 

Prevence  
 

Název aktivity , akce   třída  datum  realizátor 

 

Alkohol    6. – 9. roč. 27. 11.  PhDr. Hrušková 

Práce PČR    1. – 2. roč. 15. 2.  PČR Netolice 

Dospívání     7. A  22. 2.  MP Education 

Než začneš    9. A  22. 2.  MP Education 

Ready help    7. A, 8. A 18. 3.  Ready 2 Help 

  

 

Vím, co smím    1. A, 1. B  19. 3.  PČR 

Ajaxův zápisník   2. A, 2. B  19. 3.  PČR 

Šikana nebo škádlení   3. B  26. 3.  PHÉNIX 

Vím, co smím    3. A, B              29. 3.  PČR 

Legrace, nebo vážná věc  4. A, B  29. 3.  PČR 

Neznalost neomlouvá   5. A, B  2. 4.  PČR 

Projevy násilí    6. A  2. 4.  PČR 

Omamné a psychotropní látky 7. A  9. 4.  PČR 

Kyberšikana    8. A  9. 4.  PČR 

Sexting    9. A  9. 4.  PČR 

Maslivecký den   1. – 9. roč. 21. 6.  Myslivecký svaz 

Vánoční jarmark   celá ZŠ  13. 12. TU 

      

 

Výchovná komise 

 

Členové: Mgr. Ladislav Vovesný 

  Mgr. Lenka Bukačová 

  Mgr. Božetěch Fiala 

  příslušný třídní učitel 

 

Počet jednání výchovné komise se zákonnými zástupci žáků: 5 

Počet oznámení projevu šikany PČR a OSPOD:   1 

Z toho PČR označila za relevantní:     1 

(kyberšikana, žákyně starší 15 let, řešeno přestupkovou komisí Netolice) 
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Komise PLPP 

Členové:  Mgr. Ladislav Vovesný 

  Mgr. Božetěch Fiala 

  Mgr. Lenka Bukačová 

  příslušný třídní učitel 

 

Počet jednání komise: 4 

 

 

 

Další vzdělávání pedagogických zaměstnanců 

 

Počet absolvovaných akreditovaných a jiných školení a seminářů:  64 

Počet zúčastněných pedagogických zaměstnanců:    24 

 

Vzdělávání bylo zaměřeno na: 

- inkluzivní školu (s účastí 2 pedagogů, cyklus 4 přednášek a seminářů)          

- inkluzi (7 pedagogů) 

- výuku cizích jazyků (6 školení na anglický jazyk, 5 školení na německý jazyk  

  s účastí 3 pedagogů)  

- výuku fyziky, pro 2. stupeň ZŠ (cyklus 7 přednášek a seminářů)  

- matematickou gramotnost pro 1. stupeň ZŠ (cyklus 5 školení s účastí 9 pedagogů) 

Školení v oblasti ekologie (2x 2 pedagogové).  

Inovace ve výuce a efektivnost výuky (3 pedagogové).  

Další jednotlivá školení a semináře s účastí 13 pedagogů. 

 

Proběhlo školení IKT pro všechny pedagogy školy.  

 

Všichni pedagogičtí zaměstnanci školy se zúčastnili školení na téma epilepsie ve školské 

praxi. 

 

Všichni pedagogičtí zaměstnanci školy se zúčastnili školení první pomoci. 

  

1 učitelka ukončila úspěšně studium pro koordinátory ŠVP.  

 

Portál Proškoly.cz udělil ZŠ Netolice ocenění Aktivní škola 2018/2019. 

 

 

Aktivity školy 

 

Olympiády, soutěže 

 

Školní kola:  Český jazyk 

Anglický jazyk 

   Český jazyk 

   Matematika 

   Dějepis 

   Recitace 

   Pythagoriáda 
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   Matematický klokan 

   Přírodovědný klokan 

   Jihočeský zvonek 

    

Výsledky účasti na olympiádách v okresních a krajských kolech: 

 

Matematická olympiáda      1. místo okresní kolo 

 

Matematický klokan  5. místo okresní kolo  

(1. – 4. místo gymnázia)  

 

Pythagoriáda okresní kolo 7. ročník   2. místo 

 

Anglický jazyk 2. místo kat. IA okresní kolo                                            

1.místo kat. IIA okresní kolo 

  postup do krajského kola 

 

Dějepis        6. místo okresní kolo 

 

Český jazyk        1. místo okresní kolo,  

postup do krajského kola 

 

Recitace        10 žáků ve 4 kategoriích 

1. místo okresní kolo 

postup do krajského kola 

         7 x Čestné uznání okresní kolo 

 

 

Okrskové kolo soutěže Jihočeský zvonek                                           

                                                  

Pěvecká soutěž Jihočeský zvonek celkem  Kategorie I.  

žáci 4. a 5. tříd – lidová píseň                                                                                                         

2x 2. místo okresní kolo  

2x 3. místo okresní kolo  

       Kategorie II. 

žáci 6. a 7. tříd – lidová píseň                                                              

3x 1. místo okresní kolo sólo                                                        

2x 2. místo okresní kolo sólo                                                                               

3. místo okresní kolo sólo                                                                           

2x 1. místo okresní kolo duo 

       Kategorie III. 

      žáci 8. a 9. tříd – lidová píseň   

      2. místo okresní kolo sólo  

      1. místo okresní kolo duo 

       Kategorie IV. 

      žáci 8. a 9. tříd – umělá píseň   

      1. a 2. místo okresní kolo sólo 

     1. místo okresní kolo duo – postup do krajského kola 
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Sportovní soutěže 

 

Přespolní běh – Vimperk  jednotlivci: chlapci 3. místo 

     družstva:    chlapci 6. místo 

 

Sálová kopaná – turnaj ve Vlachově Březí    5. místo                                                               

 

Florbal - okrskové kolo v Prachaticích    2. místo 

 

Florbal - okresní kolo v Prachaticích     3. místo 

 

Štafetový pohár pro I. stupeň ZŠ – okresní kolo   3. místo 

                                                         

Mc-Donald cup – kopaná okresní kolo  starší žáci ZŠ v Prachaticích  4. místo 

                                    

Pohár rozhlasu mladší žáci okresní kolo v Prachaticích 

Účast: 6 dívek, 7 chlapců   

 

Celkově:  7. místo mladší žáci (ze 73 soutěžících) 

   

  2 x 17. místo mladší žákyně (ze 67 soutěžících) 

 

Mladší žáci: 9. místo hod kriketovým míčkem (z 28) 

  8. místo skok daleký (z 28) 

  9. místo skok vysoký (z 21) 

  3. místo běh 4x60 metrů (ze 14) 

  11. místo běh na 1 000metrů (z 25) 

 

Mladší žákyně: 7. a 9. místo skok daleký (z 25)                                                                                             

   3. a 12. místo skok vysoký (z 22) 

   4. místo běh 4x60 metrů (z 12) 

   2. místo běh 60 metrů (z 15) 

 

                                        

Pohár rozhlasu 8. a 9. ročníků okresní kolo v Prachaticích      3. místo starší žáci 

                                         

 

Okresní atletická soutěž v Prachaticích pro 1. stupeň ZŠ (účast 15 škol) 

 

 2. ročník  dívky  12. místo skok do dálky (z 19) 

     3. místo běh na 50 metrů (z 19) 

     4. místo hod míčkem (z 18) 

   chlapci   10. místo skok daleký (z 20) 

     3. místo hod míčkem (z 24) 

     

 3. ročník chlapci  7. místo hod míčkem (z 22) 

     4. místo běh na 50 metrů (z 23) 

6. místo skok daleký (z 23) 

 

   dívky  3. a 4. místo běh na 50 metrů (z 19)   
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 4. ročník  dívky  11. místo skok do dálky (z 22) 

      

chlapci  1. místo běh na 600 metrů (ze 17) 

  10. místo skok daleký (z 21) 

 

 5. ročník dívky  10. místo skok do dálky (z 20) 

     5. místo hod míčkem (z 15) 

     5. místo běh na 600 metrů (ze 17) 

 

chlapci  2. místo běh na 600 metrů (ze 17) 

   

 

Okresní atletická sportovní soutěž v Prachaticích pro 2. stupeň ZŠ (účast 17 škol) 

 

Mladší žáci  chlapci  10. místo skok daleký (z 24) 

     7. a 8. místo běh na 1 000 metrů  

     1. místo skok vysoký 

    

   dívky  2. a 4. místo běh na 60 metrů 

     5. místo štafeta 4x60 metrů 

     3. místo skok vysoký 

 

Starší žáci  chlapci  1. místo vrh koulí 

     5. místo štafeta 4x60 metrů (ze 17) 

    

 

Účast v dalších soutěžích: 

 

Výtvarná a literární soutěž Požární ochrana očima dětí 

 

Rybářská soutěž      

 

Ekologická soutěž vyhlášená a organizovaná SRŠ a VOŠ VHE Vodňany 

 

 

Akce (vystoupení) pěveckých sborů Berušky a Vrabčáci 

 

- Kulturní program u příležitosti vzniku republiky – Muzeum Netolice 

- Zpívání v divadle 

- Zpívání při rozsvícení vánočního stromečku 

Příjezd Paní Zimy do Netolic – náměstí Netolice  

- Česko zpívá koledy na náměstí v Netolicích 

- Vánoční koncert v ZUŠ Netolice 

- Vánoční koncert v Domově pro seniory POHODA 

- Koncert maminkám – vystoupení ke Dni matek v ZUŠ Netolice 

- Koncert v Domově pro seniory POHODA ke Dni matek 

- Koncert na Kratochvíli v rámci oslav výročí sborů 
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Školní projekty 

 

Fialový den – podpora dětí s epilepsií 

 

Den autismu 

 

Ponožkový den – podpora dětí s Dawnovým syndromem 

 

Veselé zoubky (ústní hygiena)– 1. a 2. ročníky 

 

Zdravé zoubky – 3. a 4. ročníky  

 

Den Integrovaného záchranného systému ( HZS, PČR, Zdravotnická záchranná služba - 

sportovní areál Netolice)  

5. – 9. ročník  

 

Myslivecký den pro ZŠ Netolice (organizoval myslivecký svaz)  

1. – 9. ročník 

 

 

Exkurze 

 

Tématický zájezd do Velké Británie – Londýn 17. – 21. 9.  

Účast: 42 žáků. 

 

JETE 7. A 

 

JETE 6. A 

 

Energetická gramotnost 

ČVIT Praha pro 8. a 9. ročník  

 

Pražský hrad 

5. ročníky  

 

Planetárium České Budějovice 

V. A, B 

 

 

Planeta Země – Metropol České Budějovice 

7. A, 8. A 

 

Techmánie – Plzeň  

4. ročník  
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Realizované školní kulturní akce 

 

Vernisáž výstavy Naše republika 

 

Kouzelnické představení 

1. a 2. ročník  

 

Divadélko pro školy 

1. – 4. ročník 

 

Vánoční koncert – skupina Wild Sticks 

1. – 9. ročník  

 

Divadelní představení Založení ČSR aneb z deníku pradědečka 

5. – 9. ročník v ZUŠ 

 

Jihočeské divadlo, večerní představení Zpívání v dešti  

Účast: 35 žáků 

 

Jihočeské divadlo, představení Jak jsem byl Cyrano 

4. ročníky 

 

Jihočeské divadlo, představení Jak jsem byl Cyrano 

3. ročníky 

 

Koncert filharmonie – Netolice 

Celá škola 

 

Cinestar České Budějovice – filmové představení pro členy pěveckých sborů 

                     

beseda se spisovatelem – 3. a 4. ročníky Knihovna Netolice 

                         

beseda se spisovatelem 1. a 2. ročníky Knihovna Netolice 

               

 

Realizované dlouhodobé školní vzdělávací a zájmové akce 

 

Účast v projektu Atletika pro děti do škol  

(Český atletický svaz, určeno pro I. stupeň ZŠ) 

 

 

Školní akce organizované 9. ročníkem ZŠ 

 

Strašidelný ples v ZUŠ Netolice (pro 1. – 5. roč.) 

 

Mikuláš v ZŠ Netolice 

 

Filmový ples ZŠ Netolice v ZUŠ pro 5. – 9. ročník 

 

Rozloučení se školou pro 5. – 8. ročník 
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Školní akce na podporu žáků k volbě povolání 

 

Vzdělání a řemeslo České Budějovice - 9. A v rámci výběru povolání 

 

Schůzka rodičů vycházejících žáků 

 

Příprava žáků na přijímací zkoušky  

(konzultace a výuka příslušných pedagogů, říjen 2018 – duben 2019) 

 

 

Další realizované školní akce 

 

Škola netradičně - spaní ve škole 5. A 

 

Škola netradičně – táborák, opékání vuřtů s rodiči – 4. A, 4. B 

 

Škola netradičně – táborák, opékání vuřtů s rodiči – 8. A 

 

Náborová akce TJ Netolice – fotbalisté – 1. ročník 

 

Dílničky – 2. ročníky v DDM Netolice 

 

Dílničky – 1. ročníky v DDM Netolice 

 

Slavnostní zasazení lípy v rámci oslav vzniku republiky v objektu MŠ Netolice 

 

Vánoční besídky 

 

Dopravní hřiště Prachatice – 4. ročníky  

 

Animace - retušování portrétu – výukový program, 7. A 

 

Vrabčáci – přespání ve škole 

 

Staň se vodním záchranářem – Lipno – 7. A 

 

Den dětí pro 1. – 4. ročník – letiště, kino Strunkovice nad Blanicí  

 

 

Poznávací výlety 

 

školní výlet 1.A, B           ZOO Dvorec, Trocnov 

                                                       

školní výlet 2.A, B            SRŠ a MEVPIS Vodňany 

 

školní výlet 3.A, B           Český Krumlov, grafitové doly 

 

školní výlet 4. B, B  zážitkový park Země Ráj Kovářov 

 

školní výlet 5.A, B  Koněprusy 
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školní výlet 6. A  Kašperk 

 

školní výlet 7.A             Jihlava 

                                                       

školní výlet 8. A, 9. A Národní památník Terezín (dvoudenní) 

 

 

Školní akce pro veřejnost 

 

Vánoční jarmark – kulturní pořad a trh žákovských výrobků. 

Akce konána 13. 12. 2018 ve venkovních prostorách objektu ZUŠ Netolice.  

Účast i senioři Pohoda Netolice.  

Z výtěžku akce poskytnut dar ve výši 5.000,- Kč pro Hospic Prachatice.                                               

 

 

Sběrové akce 

 

3 akce sběru starého papíru ( říjen, únor, květen) 

výsledek: 26 820 kg 

 

Škola se opět zapojila do soutěže ve sběru druhotných surovin vyhlášené firmou Jihosepar 

a.s., a v soutěži škol r. 2018/2019 obsadila 5. místo z celkového počtu 38 zúčastněných škol  

v kategorii celkového množství dodaných tun (26,82), v průměru na žáka tedy 98,24 kg.  

 

 

 

Realizované projekty financované z cizích zdrojů 

 

Ve školním roce 30. 6. 2019 ukončena realizace projektu reg. číslo 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005688 v rámci OP VVV Výzvy Podpora škol formou 

projektů zjednodušeného vykazování – Šablony v celkové výši dotace 785 586,- Kč. 

Součástí realizace projektu se stalo vytvoření Klubu zábavné logiky (robotiky), ve kterém pod 

vedením dvou učitelek pracovaly 2 skupiny žáků 2. ročníku, celkem 12 žáků. Zároveň 

probíhalo pod vedením učitelů doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, a to v 

jedenácti skupinách, přičemž se této aktivity pravidelně zúčastňovalo minimálně 33 žáků 

školy, dalších 20 se doučování účastnilo dle aktuální potřeby.  

 

Ovoce a zelenina do škol, mléko do škol 

Pokračování projektu zaměřeného na zdravou výživu. Žáci 1. – 9. ročníku zdarma 1x za tři 

týdny dostávali ovoce či zeleninu, neochucené mléko. V rámci projektu smluvní dodavatel, 

firma Bovys, kromě ochutnávek netradiční zeleniny a ovoce včetně výukových materiálů, 

uspořádala přímo ve škole následující doprovodné akce: 

Vánoční setkání s Bovýskem pro 1. – 2. ročník  

Setkání s Bovýskem pro 1. – 3. ročník  

Bovys Velikonoční akce pro 1. – 5. ročník  
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Plavání 

Dotace MŠMT na dopravu žáků pro základní výcvik (3. ročník) a zdokonalovcí (4. ročník) ve 

výši 50 716,- Kč  

 

Školní obědy zdarma   

Women for Women o.p.s. podpořila celkem 8 žáků, z toho celoročně 1 žákyně, 7 v druhém 

pololetí. 

 

Aktivity spolupráce MAP II – Místní akční plan rozvoje vzdělávání pro ORP Prachatice 

II.  
Hrazení výdajů: 

Aktivita pro 1. stupeň ZŠ – 1x výjezdní, 1x v rámci školy 

Aktivita pro 2. stupeň ZŠ – 1x výjezdní, 1x v rámci školy 

 

 

Spolupráce se zákonnými zástupci žáků 

 

Od 1. 9. 2016 zavedena elektronická schránka důvěry na webových stránkách školy 

 

Od 1. 12. 2016 zavedena Školní online pokladna pro bezhotovostní platební styk 

 

K  22. 12. 2016 svoji činnost ukončila Rada rodičů (do roku 2014 SRPDŠ) 

 

Od října 2015 zaveden elektronický přístup na objednávku stravy. 

 

Od školního roku 2014/2015 funguje elektronická žákovská knížka 

 

Na webových stránkách školy vyvěšen kompletní seznam e-mailových adres všech 

pedagogických pracovníků pro běžný kontakt se zákonnými zástupci žáků. 

 

Kromě celoškolních dvou třídních schůzek a jedné konzultace se konala následující setkání: 

 

Informační schůzka rodičů žáků 1. ročníku  

 

Schůzka s rodiči a žáky 3. B k řešení vztahů ve třídě 

 

Schůzka s rodiči vycházejících žáků 

 

Setkání učitelů, žáků a rodičů 4. A u táboráku  

 

 

Spolupráce s veřejností 

 

Den otevřených dveří na budově Tržní pro předškoláky (pro žáky MŠ). 

 

Den otevřených dveří na budově Bavorovská, prohlídky rekonstruovaného pavilonu a nové 

budovy odborných předmětů. 
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Testování 

 

Dopravní výchova – ČŠI 

Kalibro testy 3., 5. a 7. ročníky 

 

 

 

 

Kontroly 

 

Krajská hygienická stanice   26. 9.   bez závad 

 

ČŠI      7. – 11. 1.  zjištěné závady průběžně 

          odstraňovány 

 

Krajská hygienická stanice   26. 2.   bez závad 

 

HZS Prachatice    27. 2.   bez závad 

 

Okresní správa sociálního zabezpečení 19. 6.   dílčí závada odstraněna 

 

Audit ŠJ        4. 6.   bez závad 
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Základní údaje o hospodaření školy v kalendářním roce 2018 

 

Státní prostředky v Kč  

 

NIV      15 501 520   

z toho:  

prostředky na platy    11 045 248      

ostatní osobní náklady                   125 000 

 

odvody       3 797 884        

FKSP           220 905                         

ONIV                      312 483 

 

Přidělené finanční prostředky vyčerpány. 

 

 

Dotace od zřizovatele na provoz školy v Kč 

 

dotace celkem      2 977 120 

z toho: 

školní jídelna         285 120 

 

nejvyšší náklady: 

náklady na elektřinu        201 387 

teplo                     928 962 

vodné a stočné        146 314 

DHIM I, II         195 149 

materiál         306 568 

opravy a údržba        395 231 

ostatní služby          546 101 

z toho: 

nájem tělocvičny, sportovního areálu      194 145  

 

celkový hospodářský výsledek:   -   75 352,41 Kč 

 

Záporný hospodářský výsledek pokryt z rezervního fondu. 

 

 

 


