Výroční zpráva
o činnosti školy ve školním roce 2020/2021

Zákon č. 561/2006 Sb.
v platném znění
Vyhláška č. 15/2005 Sb.
v platném znění

Schváleno pedagogickou radou dne

5. 10. 2021

Schváleno Školskou radou dne

15. 11. 2021

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. 156/2019
Motivační název: Škola s tradicí
vedení školy:
ředitel školy
zástupce ředitele
výchovný poradce

Mgr. Ladislav Vovesný
Mgr. Lenka Bukačová
Mgr. Božetěch Fiala

Školská rada
Členové:
za sekci rodičů
za sekci pedagogů
za zřizovatele
předseda ŠR

Mgr. Vladimír Pešek
Mgr. Jana Hůrská
Jindřiška Šandová
Jindřiška Šandová
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Škola je umístěna ve třech budovách:
hlavní budova:
Bavorovská 306
7 tříd 5. - 9. ročníku, ředitelství, školní jídelna
školní pozemek 2496 m2
odloučená pracoviště:
Tržní 660
4 třídy 1. – 2. ročníku, 2 oddělení ŠD, výdejna obědů
školní zahrada 2970 m2
Staré město 191
4 třídy 3. - 4. ročníku
školní pozemek 432 m2
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 52 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.
- od roku 2015 prováděna postupná výměna osvětlení v učebnách
- jaro 2016 provedena v pavilonu protiradonová opatření
- v říjnu 2017 uveden do provozu výtah pro tělesně postižené
- červen 2019 dokončena celková rekonstrukce pavilonu (učebna dílen,
učebna výpočetní techniky, školní kuchyňka, učebna fyziky/chemie, nová
sociální zařízení, kabinety.
2019 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 v hlavní
budově, zrušeny šatnové klece a pořízeny individuální skříňky pro žáky. V hlavní budově
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provedena rekonstrukce podlah ve třech učebnách. 2020 opakovaně řešeno zatékání vody do
šaten. V červnu 2021 zahájena rekonstrukce objektu.
Nutné zateplení objektu a nová fasáda budovy.
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
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 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 je v době mimo výuku
a činnost školní družiny přístupné veřejnosti, otevřeno v září 2019
- letní prázdniny 2020 provedena rekonstrukce sociálních zařízení pro žáky,
stavebně odděleny družiny od učeben
Nutná je výměna oken a zateplení pláště budovy.
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Údaje o třídách
Celkový počet tříd:

16

třída

třídní učitel

I. A

Mgr. Jiřina Borovková

I. B

Mgr. Jana Bourová

15

15

II. A

Mgr. Gabriela Turková

17

17

II. B

Mgr. Markéta Centková

16

15

III. A

Mgr. Pavla Blažíčková

14

14

III. B

Mgr. Jana Buřičová

13

13

IV. A

Mgr. Lenka Křížová

19

19

IV. B

Mgr. Dana Homolková

18

18

V. A

Ing. Silvie Janošťáková, DiS.

20

20

V. B

Mgr. Jitka Lálová

16

15

VI. A

Mgr. Jana Hůrská

15

15

VI. B

Mgr. Iva Kubičková

13

13

VII. A Mgr. Hana Šipanová

18

18

VII. B Mgr. Václav Hackl

16

15

VIII. A Mgr. Theodor Pártl

24

24

27

27

Počet žáků celkem:

275

272

Chlapců:
Dívek:

137
138

136
136

IX. A

počet žáků
k 30. 9. 2020
14

Mgr. Božetěch Fiala

5

počet žáků
k 30. 6. 2021
14

Pracovníci školy
pedagogičtí

28

z toho učitelé
vychovatelky ŠD
asistent pedagoga

21
2
5

k 30. 9. 2020
přepočtených pedagogických zaměstnanců:

26,10

provozní stálí
přepočtených provozních zaměstnanců:

8
6,8837

školní jídelna
přepočtených zaměstnanců školní jídelny:

6
4,3833

počet zaměstnanců

42

přepočtených zaměstnanců celkem:

37,37

Pedagogický sbor
Přehled pedagogických pracovníků:
titul

jméno

příjmení

aprobace

funkce

Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.

Jiřina
Jana
Lenka
Božetěch

Borovková
Bourová
Bukačová
Fiala

NŠ - Pv
NŠ – Tv
Čj – Ov
Čj - D

Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Ing.

Václav
Dana
Jana
Theodor
Petra
Gabriela
Hana
Ladislav
Jana
Lenka
Iva
Silvie

Hackl
Homolková
Hůrská
Pártl
Sklářová
Turková
Šipanová
Vovesný
Buřičová
Křížová
Kubičková
Janošťáková, DiS.

F - Zt
NŠ - Vv
Čj – On
F – Zt
Čj – Hv
NŠ – Hv
Aj - Nj
Čj – D
NŠ
NŠ
Čj – Aj
odbor. předměty

TU 1. A
TU 1. B
zástupce ředitele
výchovný poradce,
okresní metodická komise
Čj-D, porotce krajské
olympiády v dějepise,
TU 9. A
TU 7. B
TU 4. B
TU 6. A koordinátor ŠVP
TU 8. A
ŠMP
TU 2. A
TU 7. A, školní zdravotník
ředitel školy
TU 3. B
TU 4. A, koordinátor ŠVP
TU 6. B
TU 5. A, školní zdravotník,
koordinátor EVVO
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Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.

Ing.
Ing.

Markéta
Jitka
Žaneta
Pavla
Petr

Centková
Lálová
Roubíčková
Blažíčková
Centko

Jitka
Petruše

Bukačová
Průchová

vychovatelka ŠD
vedoucí vychovatelka ŠD

Lenka
Zdenka
Emílie
Ivana
Jana

Filišteinová
Jelínková
Králová
Klimešová
Podlešáková

asistentka pedagoga
asistentka pedagoga
asistentka pedagoga
asistentka pedagoga
asistentka pedagoga

spec. pedag.
TU 2. B
Z – Př
TU 5. B
Čj – Nj
I. stupeň ZŠ
TU 3. A
učitelství pro II. st. ZŠ

Průměrný věk pedagogů: 47,5 roku.
PH max.
Školní PH max.

454
433

Nemocnost pedagogických zaměstnanců školy činila celkem 609 kalendářních dnů.
Největší nemocnost byla v měsíci únoru 2021, a to 105 dnů.
Úrazy zaměstnanců
Počet úrazů celkem:
Odškodnění:

1
1

Zápis k povinné školní docházce
Termín konání:
od 9. 4. do 28. 5. 2021
Zápis probíhal distančně (COVID 19).
Žádost podalo:
25
Dodatečný zápis:
1
Přijatých:
26
Z toho po odkladu:
6
Odklad školní docházky:
6
Do 1. ročníku nastoupí:
19
(1 žák avizované přestěhování v průběhu letních prázdnin)
Ředitelské volno:
25. 9. (výzva MŠMT v souvislosti se šířením COVID 19)
28. června – 30. června (v souvislosti s rekonstrukcí budovy Bavorovská)
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Přehled klasifikace ZŠ Netolice za školní rok 2020 – 2021
Prospělo s vyznamenáním:
1. stupeň
2. stupeň

1. pololetí
138
53

2. pololetí
144
57

1. pololetí
0
1

2. pololetí
0
2

Neprospělo:
1. stupeň
2. stupeň
Neprospělo k 30. 6. celkem:

2

z toho ze tří a více předmětů:
z toho ukončili základní školu:
opakování ročníku:

0
0
0

opravné zkoušky:

2

z toho ze dvou předmětů:
neprospěli u opravných zkoušek:

0
1

z toho opakování ročníku:
z toho postup do vyššího ročníku:

1
1

snížená známka z chování
2. stupeň
3. stupeň
Neomluvené hodiny celkem:

1. pololetí
0
0
1. pololetí:
2. pololetí:

Přehled udělených výchovných opatření
V průběhu školního roku bylo uděleno celkem:
napomenutí třídního učitele

0

důtka třídního učitele

3

důtka ředitele školy

0

pochvala třídního učitele

95

pochvala ředitele školy

0

8

0
10

2. pololetí
1
0

Inkluze
Do inkluze zařazeno 28 žáků, tj. 10,18% žáků.
Úrazy žáků
Počet úrazů celkem:
Odškodnění:

8
2

celkem: 27.300,- K

Testování žáků na COVID 19
Při povinném školním testování žáků na COVID 19 nebyl zjištěn jediný případ pozitivního
testu
Výsledky přijímacích zkoušek na SŠ 2021
průměr úspěšnosti % ČR průměr ZŠ Netolice

žáků

Český jazyk
4leté obory (včetně 4letých gymnázií)

57,9

63,6
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Matematika
4leté obory (včetně 4letých gymnázií)

43,2

43,8
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Všichni uchazeči ZŠ Netolice přijati.
Na osmiletá či šestiletá gymnázia nebyla podána žádná přihláška.

Internet
Žákům ve všech budovách Bavorovská umožněno bezplatné připojení na internet z jejich
vlastních mobilních zařízení.
Lyžařský výcvik
Lyžařský výcvik se nekonal – opatření vlády (COVID 19)
Plavecký výcvik
Plavecký výcvik se nekonal – opatření vlády (COVID 19)

Prevence
Plánované aktivity pro jednotlivé ročníky zrušeny v souvislosti s COVID 19.
Vztahová intervence (krajská metodička prevence Bc.Mečířová) 6. B, opakovaně v 2.B
Seminář (K)rok rodiny
Úvod do prevence kyberšikany
Generově podmíněné násilí v online prostředí
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Výchovná komise
Členové:

Mgr. Ladislav Vovesný
Mgr. Lenka Bukačová
Mgr. Božetěch Fiala
příslušný třídní učitel

Počet jednání výchovné komise se zákonnými zástupci žáků:
Počet oznámení projevu šikany PČR a OSPOD:
Z toho PČR označila za relevantní:

0
0
0

Komise PLPP
Členové:
Mgr. Ladislav Vovesný
Mgr. Božetěch Fiala
Mgr. Lenka Bukačová
příslušný třídní učitel
Počet jednání komise:
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Výuka ve školním roce 2020/2021
1. září – 9. říjen
všechny ročníky v prezenční výuce
12. říjen – 13. říjen
I. stupeň prezenční výuka
II. stupeň cyklická výuka třídy A v prezenční výuce
třídy B v distanční výuce
14. říjen – 16. listopad
všechny ročníky v distanční výuce
26. října – 30. října
prodloužené podzimní prázdniny
3. listopad – 18. prosinec
krizová škola pro děti zaměstnanců pracujících ve složkách IZS a dalších uvedených
v opatření vlády
10

18. listopad – 28. leden
1. + 2. ročníky prezenční výuka
30. listopad – 18. prosinec
I. stupeň prezenční výuka
II. stupeň cyklická výuka po týdnech střídání tříd A a B
21. prosince – 22. prosince
Dny boje proti COVID (volno vyhlášené MŠMT)
4. leden – 28. leden
od 3. ročníku distanční výuka
1. březen – 9. dubna
celá škola v distanční výuce
12. dubna – 7. května
prezenční výuka 1. + 2. ročníků
cyklická výuka 3. – 5. ročníků
distanční výuka 6. – 9. ročníků
10. května – 21. května
prezenční výuka 1. – 5. ročník
cyklická výuka 6. – 9. ročník
24. května – 25. června
prezenční výuka všech ročníků
1. června – 25. června
výuka 5. – 9. ročníku pouze v odborných učebnách (pavilonech) v souvislosti s rekonstrukcí
budovy Bavorovská
28. června – 30. června
ředitelské volno v souvislosti s rekonstrukcí budovy Bavorovská
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Další vzdělávání pedagogických zaměstnanců
Všichni pedagogičtí zaměstnanci školy se zúčastnili dvoudílného on-line semináře na téma
šikany ve škole. („Zločin ve škole“)
2x školení na realizaci distanční výuky – všichni pedagogové
Další jednotlivá školení s individuální účastí, celkem: 8

Aktivity školy
Olympiády, soutěže
Školní kola:

Český jazyk
Anglický jazyk
Matematika
Dějepis
Matematický Klokan

Vzhledem k roztříštěnosti školního roku mimořádnými opatřeními MŠMT nebylo možno
realizovat školní kola i v dalších předmětech a soutěžích.
Výsledky účasti na olympiádách v okresních a krajských kolech:
Dějepis

2. místo okresní kolo, postup do krajského
kola

Český jazyk

4. místo okresní kolo,
(z 28 účastníků)

Matematika

1. místo okresní kolo
postup do krajského kola

Anglický jazyk

3. místo okresní kolo

Zeměpis

1. místo okresní kolo

Matematický Klokan ZŠ Netolice v první desítce (kraj).
Další olympiády, okresní a krajská kola zrušena v souvislosti s COVID 19.
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Sportovní soutěže
Zrušeny v souvislosti s COVID 19
Akce (vystoupení) pěveckých sborů Berušky a Vrabčáci
Zrušeny v souvislosti s COVID 19
Školní projekty
27.4. jarní tradice a obřadní pečivo

5.A

21. 4. Den Země

1.A

26.4. Ve včelím úle

ŠD

5.5.

Psí sporty

ŠD
ŠD

19.5. Hobby Horsing

Další plánované aktivity zrušeny v souvislosti s COVID 19.

Exkurze
Plánované aktivity zrušeny v souvislosti s COVID 19.

Realizované školní kulturní akce
Plánované aktivity zrušeny v souvislosti s COVID 19.
Realizované dlouhodobé školní vzdělávací a zájmové akce
Plánované aktivity zrušeny v souvislosti s COVID 19.

Školní akce organizované 9. ročníkem ZŠ
Den dětí pro 5. – 8. ročník

(koncipováno jako projektový den – znalostní soutěže, ukázky)

Další plánované aktivity zrušeny v souvislosti s COVID 19.
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Školní akce na podporu žáků k volbě povolání
Individuální schůzky s rodiči vycházejících žáků
Individuální příprava žáků na přijímací zkoušky
(konzultace a výuka příslušných pedagogů, říjen 2020 – duben 2021)
Další plánované aktivity zrušeny v souvislosti s COVID 19.
Další realizované školní akce
16. 9.

Olympijský den, T-mobile běh

5. – 9. roč.

22. 9.

cyklo výlet

8. A

24. 9. Enviromentální centrum Proud Horažďovice
2. A

5. A + 5. B

vítěz výtvarné soutěže Autobusy Č.B. (obrázky do kalendáře, propagační materiál)

vánoční besídky
1. 6. sportovní dopoledne
3.6.

1.B

zábavné dopoledne v DDM Netolice

1.B, 2.A

Další plánované aktivity zrušeny v souvislosti s COVID 19.
Poznávací výlety
Všechny třídy 1 akce, vždy koncipováno jako projektový den.
Školní akce pro veřejnost
Plánované aktivity zrušeny v souvislosti s COVID 19.
Sběrové akce
1 akce sběru starého papíru ( květen)
výsledek:
10 860 kg
Další 2 sběry zrušeny v souvislosti s COVID 19.
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Realizované projekty financované z cizích zdrojů
V září 2019 zahájena realizace projektu reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014269 ZŠ
Netolice, Šablony II, v celkové výši dotace 1 072 544,- Kč.
Součástí projektu je Klub zábavné logiky (pokračování), doučování žáků ohrožených školním
neúspěchem, projektové školní dny, projektové dny pro ŠD, komunitně osvětová setkání s
rodiči, využití ICT ve vzdělávání ZŠ i ŠD, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů.
Projekt prodloužen do února 2022.
Pokračoval (v říjnu 2019 zahájen) Projekt Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro
ORP Prachatice II, reg. číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008598, realizace
zájmových kroužků při ZŠ, v celkové výši dotace pro rok 2020/21 105 000,- Kč.
Škola ve školním roce 2020/21 realizovala následující kroužky:
Angličtina 1.st.
Angličtina 2.st.
Badatel
Život s kytarou
Matematika pro život
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.
Dodávky byly přerušovány v době mimořádných opatření, poté prováděna náhrada počtu
dodávek.
Školní obědy zdarma
Women for Women o.p.s. podpořila celkem 9 žáků celoročně.

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.
Škola má zavedenu elektronickou žákovskou knížku, vedení třídních knih, on-line pokladnu
pro platební styk se zákonnými zástupci žáků, elekronický systém kontaktů s žáky i rodiči.
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Kromě celoškolní třídní schůzky a jedné konzultace (konané on-line, popř. individuální
setkání) se konala následující setkání a akce:
Informační schůzka rodičů žáků 1. ročníku
Beseda s rodiči předškoláků v MŠ Netolice
On-line seminář s problematikou výchovy v rodině
Spolupráce s veřejností
Plánované aktivity zrušeny v souvislosti s COVID 19.

Kontroly
Česká školní inspekce

24. 2. – 26. 2.

bez závad

Audit HACCP – školní jídelna

14. 5.

bez závad
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Základní údaje o hospodaření školy v kalendářním roce 2020
Státní prostředky v Kč
NIV
z toho:
prostředky na platy
ostatní osobní náklady

23 454 707
16 637 737
50 000

odvody
FKSP
ONIV

5 640 455
332 755
793 760

Přidělené finanční prostředky vyčerpány.
Dotace od zřizovatele na provoz školy v Kč
dotace celkem

3 900 163

z toho:
školní jídelna

359 912

nejvyšší náklady:
náklady na elektřinu
teplo
vodné a stočné
DHIM I, II
materiál
opravy a údržba
ostatní služby
z toho:
nájem tělocvičny, sportovního areálu

350 405,59
994 118,60
194 349
193 154,60
596 641,44
423 099,42
692 702,91
70 687,67

celkový hospodářský výsledek:

+ 40 699,38 Kč

Kladný hospodářský výsledek v plné výši převeden do rezervního fondu.
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