Základní škola Netolice, okres Prachatice

Výroční zpráva
o činnosti školy ve školním roce 2012/2013
I. Charakteristika školy
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.
Škola je umístěna ve třech budovách:
hlavní budova:
Bavorovská 306
6 tříd 5. - 9. ročníku, ředitelství, školní jídelna
školní pozemek 2496 m2
odloučená pracoviště:
Tržní 660
4 třídy 1. – 2. ročníku, 2 oddělení ŠD
školní zahrada 2970 m2
Staré město 191
3 třídy 3. - 4. ročníku
školní pozemek 432 m2
Součástí školy je školní jídelna s kapacitou 450 strávníků, ve které se průměrně stravovalo 230 žáků ZŠ
a dospělých.
IZO školní jídelny 102 487 863.
Dále je součástí školy školní družina, která pracovala ve dvou odděleních na úvazek 2.
Přihlášeno bylo 60 dětí.
IZO školní družiny 114 700 192.
Celkem měla škola 13 tříd. Počet žáků se průměrně pohyboval kolem 266 žáků.
Do ZŠ Netolice denně dojíždělo z 15 obcí a osad 74 žáků, tj. 27,5%
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Školská rada byla zřízena při základní škole volbami dne 14. a 15. 12. 2005.
Členové: za sekci rodičů Borovková Jana, Keclíková Jana
za sekci pedagogů Mgr. Hůrská Jana a Mgr. Stanislav Štěpánek
za zřizovatele jmenováni Petrášek Oldřich a Pižl Karel
předseda ŠR: Mgr. Pižl Karel
Pracovníci školy :
pedagogičtí
asistentka pedagoga
provozní stálí
školní jídelna

23

z toho učitelé
vychovatelky ŠD

21
2

2
6
5

vedení školy: ředitel školy
zástupce ředitele
výchovný poradce

Mgr. Ladislav Vovesný
Mgr. Stanislav Štěpánek
Mgr. Božetěch Fiala

Materiálně technické zabezpečení budov :
Budovy jsou k provozování školy vhodné, ale vyžadují rekonstrukci a modernizaci sociálního zařízení.
Budova Bavorovská 306 - 11 učeben v budově a samostatný pavilon s učebnou F - Ch, školní
dílnou, dvěma počítačovými učebnami 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 a je
nutná jeho celková rekonstrukce (střešní krytina, podlahy, okna, zateplení).
- vytápěna dálkovým topením, provozovatel Technické služby města Netolice
- v roce 2004 byla provedena rekonstrukce teplovodu z kotelny
- v roce 2004 došlo k vybudování nového odkanalizování dešťových vod
- v roce 2005 zadáno vypracování projektu na rekonstrukci školní kuchyně
- v roce 2006 v prázdninových měsících provedena rekonstrukce školní kuchyně a jídelny
v hodnotě cca 3 miliony korun.
- v roce 2008 získána dotace na opravu střechy budovy v Bavorovské ulici a ve výběrovém řízení
vybrán dodavatel stavby. Rekonstrukce za necelé 3 miliony Kč proběhla v době letních prázdnin
roku 2008. Částečně zasáhla i do začátku školního roku 2008/2009, ale bez větších komplikací.
- ve školním roce 2008/2009 byly provedeny opravy na fasádě budovy v Bavorovské ulici a
průběžně byly opravovány rozvody vody a kanalizace, nátěry oken ve všech budovách.
- ve školním roce 2009/2010 provedena rekonstrukce přístupu k budově a drobné stavební úpravy
budovy a okolí.
- v roce 2009 zadán projekt modernizace vchodové části budovy, projektant nedodal
dokumentaci. Modernizace byla odložena na rok 2010, pro nedostatek finančních prostředků
neprovedena. Situace se opakovala v roce 2011.
- 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
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-

v červenci a srpnu 2013 provedena oprava fasády objektu školní jídelny, vybudován krytý
kolostav a provedena stavební úprava vnitřního vchodu do hudebny

Budova Staré město 191 - 7 učeben, 1 oddělení ŠD, v přízemí městská knihovna
- vytápěna tepelným čerpadlem
Na tuto akci získalo město Netolice dotaci a bezúročnou půjčku od státu, výměna radiátorů
a rozvodů byla hrazena z městského rozpočtu.
- budova je z roku 1862, největším problémem jsou nevyhovující sociální zařízení pro žáky
i zaměstnance
- provozní problém tvoří nutnost docházení žáků na obědy 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 v přízemí budovy v březnu 2012 oddělena přepažením chodby.
V červenci 2013 ve dvou učebnách položena na parkety podlahová krytina.
Budova Tržní 660 - 4 učebny + 2 oddělení ŠD
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
o přestávkách, při činnosti ŠD a částečně i pro výuku tělesné výchovy.
vytápěna plynovou kotelnou, provozovatel Technické služby města Netolice
budova je z roku 1981, stavěna jako MŠ, od roku 1991 ji po menších úpravách užívá ZŠ
trvalým problémem je opakované zatékání plochou střechou
Řešením tohoto problému by bylo vybudování sedlové střechy.
Problémem je i velká vzdálenost od tělocvičny a hřiště.
Výhledově je zapotřebí obnovit nátěry oken ve všech budovách, prioritně pak v budově v Tržní ulici a
v pavilonu objektu v Bavorovské. Ideálním řešením by byla kompletní výměna oken.
V pavilonu Bavorovská je aktuální výměna střešní krytiny, dlouhodobě je neúnosný stav podlah
(podkladové betony). Nutná je i rekonstrukce sociálních zařízení v budově Bavorovská.
Školní jídelna
Od školního roku 2012/13 školní jídelně 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).
V návaznosti na zvýšené nároky na přípravu stravy byl pořízen druhý konvektomat.
Školní jídelna vařila v průměru pro 230 strávníků.
Nutná je úprava nákladního výtahu.
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II. Pedagogický sbor
Pedagogický sbor je v celku stabilizován, byl tvořen 23 pracovníky a 2 pedagogickými asistentkami.
6 učitelů, tj. 26% denně do školy dojíždělo.
Průměrný věk pedagogických pracovníků: 52 let.
Průměrná nemocnost zaměstnanců školy činila 4,56 dne na pracovníka. Největší nemocnost byla v měsíci lednu
2013, a to 39 dnů. Průměrná míra zastupování byla 23,13 hodiny na pedagogického pracovníka. Nejvyšší počet,
149 hodin, v měsíci lednu 2013.
Přehled pedagogických pracovníků :
příjmení

aprobace

Mgr. Soňa
Mgr. Jiřina
Mgr. Jana
Mgr. Božetěch
Mgr. Václav
Mgr. Jitka
Mgr. Zdenka
Mgr. Jana
Mgr. Hana
Mgr. Ludmila
Mgr. Theodor
Mgr. Martina
Marie
Petruše
Mgr. Anna
Mgr. Andrea
Mgr. Petra
Mgr. Eva
Mgr. Gabriela
Mgr. Hana
Mgr. Stanislav
Mgr. Ladislav

Bártová
Borovková
Bourová
Fiala
Hackl
Homutová
Kubičková
Hůrská
Macáková
Ortmanová
Pártl
Pilařová
Procházková
Průchová
Pultarová
Smolková
Sklářová
Tomandlová
Turková
Šipanová
Štěpánek
Vovesný

Čj - Aj
NŠ - Pv
NŠ - Tv
Čj - D
F - Zt
Čj - Nj
Čj – Vv
Čj – On
NŠ - Tv
NŠ - Tv
F – Zt
NŠ

důchodci :
Eva
Mgr. Karel
Mgr. Vladimíra

Dudková
Pižl
Pižlová

Čj - Hv
Ch- Tv
M - Tv

titul

jméno

funkce
TU 1. B, reedukace čtení
TU 3. A
vých. poradce, PDK
TU 9. B, okr. metodik Nj
tč. MD
TU 8. A
TU 1. A, reedukace čtení
TU 2. A
TU 6. A
TU 2. B
vych. ŠD, logoped. as.
vych. ŠD, logoped. as.
TU 4. A, reedukace čtení
TU 3. B, pověřena pro 1. stupeň
TU 5. A
TU 7. A
tč. MD

NŠ
NŠ - Pv
Čj – Hv
Čj - On
NŠ – Hv
kult. hist. - Aj
M-Z
zást. ředitele, ICT koordinátor
Čj – D
ředitel školy
přípravný pěvecký sbor
TU 9. A
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III. Výchovně vzdělávací činnost
Ve školním roce 2012/2013 škola vyučovala podle vzdělávacího programu:
Školní vzdělávací program, č.j. 360/2007
Od 3. ročníku probíhá výuka anglického jazyka v dotaci tří hodin týdně. Od 7. ročníku si žáci mohou jako
volitelný předmět zvolit Nj v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně. Této možnosti využilo 19 žáků. Pro výuku
cizích jazyků je aprobována jedna učitelka Nj a dvě vyučující Aj. Ostatní vyučující cizích jazyků absolvovaly
pouze jazykové kurzy, 1 si doplňuje vzdělání v jazykové škole.
Výuku cizích jazyků zajišťovalo celkem 6 učitelek.
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Dlouhodobým zásadním problémem je fakt, že většina školení, kurzů a exkurzí se koná v dopoledních hodinách, často
v místech, kam je i komplikované spojení veřejnou dopravou. Situace se pouze mírně zlepšuje sporadickou nabídkou
možnosti realizace školení přímo v ZŠ Netolice. Problém pro ZŠ Netolice, která je dislokována ve třech od sebe značně
vzdálených budovách, je umocněn tím, že na prvním stupni nelze řešit nepřítomnost učitelek pouhým suplováním, ale
musí se řešit zástupem z řad důchodců, což klade další nároky na finanční krytí. Snahou školy je přesunout školení
pedagogů přímo do školy, tedy zajistit, aby lektor přijel za učiteli. V tomto školním roce tímto způsobem proběhla 2
školení (Google). Tato varianta však sporadicky zajišťuje jen plošné proškolení, ne specializaci. Ve školním roce
2012/2013 se i přes uvedené problémy pedagogové školy zúčastnili 10 školení a seminářů.
Volitelné předměty
9. ročník
9. ročník
8. ročník
8. ročník
7. ročník

Německý jazyk
Domácnost
Domácnost
Informatika
Informatika

19 žáků
15 žáků
13 žáků
16 žáků
22 žáků

Cizí jazyky a volitelné předměty:
Ročník

Skupina

Počet
žáků

Třída

Vyučující

3

Aj

18

III.A

Bártová

3

Aj

18

III.B

Bártová

4

Aj1

16

IV.A

Pultarová

Aj2

16

IV.A

Šipanová
5

5

Aj1

14

V.A

Šipanová

5

Aj2

14

V.A

Hůrská

6

Aj

19

VI.A

Šipanová

7

Aj

22

VII.A

Sklářová

Inf

22

VII.A

Hackl

Aj1

13

VIII.A

Hůrská

Aj2

16

VIII.A

Šipanová

Dom

13

VIII.A

Tomandlová

Inf

16

VIII.A

Hackl

Aj

16

IX.A

Šipanová

Aj

18

IX.B

Sklářová

Dom

15

IX.A,B

Tomandlová

Nj

19

IX.A,B

Homutová

8

9

Informační a komunikační technologie - předmět se vyučoval ve dvou počítačových učebnách v budově v Bavorovské
ulici, které sloužily v odpoledních hodinách i k zájmovému seznamování s počítačem a získávání informací na
internetu. Tyto učebny jsou využívány i při výuce jednotlivých všeobecně vzdělávacích předmětů, žáci se do nich
přemisťují podle měsíčního harmonogramu. V počítačových učebnách řeší i aktuální povinnosti vyplývající ze
zadaných referátů z předepsaných oblastí výuky. Dále probíhá budování počítačové učebny v budově na Starém městě
pro žáky 3. - 4. ročníků.
Nepovinné předměty
Sborový zpěv pracoval ve 2 odděleních s průměrnou účastí 56 žáků. Nejmladší děti jsou organizovány „Beruškách“
pod vedením učitelky ZŠ Evy Dudkové. Tento sbor funguje v podstatě jako přípravka pro hlavní pěvecký sbor
"Netoličtí vrabčáci" pod vedením Mgr. Petry Sklářové. Oba tyto pěvecké sbory organizovaly výměnné koncerty se
sborem ZŠ Dubné. Jako každoročně se uskutečnilo pracovní soustředění pěveckého sboru, které zorganizovala Mgr.
Sklářová. V tomto školním roce se jednalo o dvě dvoudenní víkendová soustředění realizované přímo v ZŠ Netolice
(podzimní a jarní).
Náboženství
Celkem se přihlásilo 22 žáků. Vyučovala je ve dvou odděleních paní Jiřina Petrášková v budově ZŠ v Bavorovské a
v Tržní ulici.
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Přehled výchovně vzdělávacích výsledků:
Výchovný poradce těsně spolupracoval s třídními učiteli a PPP při odstraňování vývojových poruch učení a chování
žáků. Čtyři učitelky prvního stupně ZŠ a jedna učitelka druhého stupně poskytovaly 15 žákům reedukaci čtení a psaní.
Vychovatelky ŠD odstraňovaly u dětí drobné vady řeči. Sedm žáků bylo na doporučení Pedagogicko-psychologické
poradny integrováno v normálních třídách, učili se podle individuálních učebních plánů.
3 žáci mají k dispozici asistentku pedagoga.
Testování žáků
Od 13. května 2013 proběhla celoplošná generální zkouška – testování žáků 5. a 9. ročníků z matematiky, českého
jazyka a anglického jazyka.
Výsledky školy:
5. A
Anglický jazyk
75 %
Český jazyk
67 %
Matematika
40 %
9. A

Anglický jazyk
Český jazyk
Matematika

55 %
81 %
42 %

9. B

Anglický jazyk
Český jazyk
Matematika

51 %
68 %
46 %

Absolutní úspěšnost = 100%. Škola se tedy v celostátním srovnání pohybovala v pásmu průměru až lehkého
nadprůměru.
Mimoškolní aktivity
ŠD – do školní družiny bylo přihlášeno celkem 65 žáků.
Činnost byla zaměřena na relaxační, rekreační a sportovní aktivity a samozřejmě na pomoc v domácí přípravě. Dvě
vychovatelky ŠD mají logopedický kurz a poskytovaly dětem logopedickou péči. Individuálně s dětmi vypracovávaly
domácí úkoly a pomáhaly jim v přípravě na vyučování. V době vedlejších prázdnin byla dětem nabízena možnost
docházky do ŠD, pro malý zájem byla ŠD v této době uzavřena.
Zájmové kroužky - pracují pouze při DDM.
Kulturní programy – škola, především dětský pěvecký sbor, se podílela na vánočním programu pro důchodce
a kulturním programu ke Dni matek. Dále se dětský pěvecký sbor zúčastnil festivalu sborů ve Čkyni a různých
pěveckých soutěží v rámci okresu i kraje. Před Vánocemi se žáci školy zúčastnili oslav Příjezdu paní Zimy. Vyráběli
a následně prodávali své výrobky na večerním prodejním jarmarku. Zájem žáků o tuto akci však zřetelně klesá.
Školní úrazy – během školního roku 2012/2013 došlo celkem k 8 úrazům žáků. Většinou se staly v průběhu výuky
tělesné výchovy ve sportovní hale a venkovních plochách. V budovách školy – na schodištích o přestávkách či
přesunech žáků. Za všechny úrazy bylo vyplaceno odškodnění zatím ve výši 21 430,- Kč.
K pracovnímu úrazu zaměstnanců nedošlo.
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Mezinárodní styky - návštěva dětí a pedagogů naší školy do II. Hauptschule v Pregartenu se v tomto školním roce
nerealizovala z důvodu přestavby budov partnerské školy.
Přehled klasifikace ZŠ Netolice za školní rok 20012 - 2013
Ve školním roce 2012/2013 neprospělo celkem 12 žáků, z toho mělo dělat opravné zkoušky 9 žáků, 2 ze dvou
předmětů.
Z 12 žáků 8 žáků neprospělo z matematiky, 5 z dějepisu, 2 z anglického jazyka, 5 z fyziky, 1 z chemie a 1 z výtvarné
výchovy.
2 žáci neprospěli z 3 předmětů, 1 žákyně neprospěla z 5 předmětů, tedy neabsolvovali opravné zkoušky.
2 ukončili školní docházku, 1 přestoupil na ZŠ Strýčice.
Z 9 žáků 5 bylo u opravných zkoušek úspěšných.
3 žákyně neprospěly z matematiky, všechny vycházejí ze ZŠ.
1 žákyně neprospěla u opravné zkoušky z dějepisu, ale vzhledem k tomu, že ročník na druhém stupni ZŠ již opakovala,
postoupila do vyššího ročníku.
snížená známka z chování
2. stupeň
3. stupeň

1. pololetí
0
1

2. pololetí
5
1

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

24

29

důtka třídního učitele

40

43

důtka ředitele školy

14

13

0

13

pochvala třídního učitele

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2013/14 se konal 25. a 26. ledna 2013.
Dostavilo se k němu celkem 34 budoucích žáků, z toho 5 po loňském odkladu povinné školní docházky. Šest
nových zároveň požádalo o odklad. Do první třídy tak mělo nastoupit celkem 28 prvňáčků.
Sběr papíru, ekologické akce
Každoročně se konají sběrové akce zaměřené na sběr odpadového papíru. Ve školním roce 2012/13 proběhly 3 sběrové
akce. Odevzdáno bylo celkem 22 095 kg starého papíru. Výsledky jsou zřetelně přínosné nejen pro ekologii, ale i pro
žákovské třídní kolektivy. Finanční efekt pro jednotlivé třídy není zanedbatelný. Žáci mohou získaný finanční obnos
finance využívat dle vlastního rozhodnutí na financování výletu, exkurze, případně jiných třídních akcí.
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Účast školy na vzdělávacích akcích
V druhé polovině září se vybraní žáci zúčastnili testování v rámci projektu Univerzity Palackého v Olomouci
zaměřeného na pohybové aktivity mládeže školního věku.
V průběhu celého školního roku říjnu žáci 6. – 9. ročníku absolvovali v rámci projektu sérii přednášek a besed primární
prevence Občanského sdružení Portas.
V listopadu 2012 se žáci 9. ročníku zúčastnili v Českých Budějovicích výstavy Škola a řemesla se zaměřením na výběr
budoucího povolání.
18. února 2013 se žáci 1. a 2. ročníku zúčastnili výchovně vzdělávacího programu Zdravá pětka zaměřeného na
správnou životosprávu, táž akce byla opakována 18. března pro 3. ročníky a 20. března pro žáky 5. a 6. třídy a 25.
března pro 4. třídu.
Žáci 5. ročníku se 30. listopadu 2012 zúčastnili vzdělávací akce v Planetáriu v Českých Budějovicích a v červnu 2013
výstavy Techmánia v Plzni.
27. května se všichni žáci zúčastnili ukázky výcviku dravých ptáků s doprovodným naučným programem.
V rámci školních výletů a exkurzí žáci školy navštívili např. Třeboň, Lipno, western městečko Fort Harry, Plzeň,
Lidice.
28. května se žáci tříd 8. ročníku zúčastnili v Českých Budějovicích vzdělávacího programu Planeta Země - Tajemný
svět Madagaskaru.
Škola se zúčastnila projektu Nautilus (Scio) – výukové materiály (pracovní sešity) rozšiřující kompetence k učení žáků
ZŠ.
ZŠ Netolice vstoupila ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích a Univerzitou v Liberci do
projektu Trojlístek, v rámci kterého proběhla ve škole týdenní specializovaná výuka biologie a fyziky (únor a 2013).
ZŠ Netolice je nadále partnerskou školou Evropského centra jazykových zkoušek (Cambridge ESOL) – žáci mají
možnost skládat mezinárodně uznávané jazykové zkoušky přímo ve škole. Této možnosti však žáci dosud nevyužili.
Účast školy na kulturních a sportovních akcích a soutěžích
V listopadu se žáci školy zúčastnili akce Domu dětí a mládeže Netolice – Deskové hry
V prosinci 2012 se žáci školy aktivně zúčastnili městské akce Příjezd paní Zimy, žáci se zúčastnili prodeje vlastních
výrobků na trhu a 2 x vystoupil školní pěvecký soubor.
Oba pěvecké soubory, tedy Vrabčáci i Berušky, v předvánočním týdnu vystoupily na akci pro důchodce a na Vánočním
koncertu pro veřejnost v ZUŠ, na jaře pak opakovaně uspořádaly koncerty pro veřejnost.
Žáci školy se zúčastnili olympiád v českém jazyce, anglickém jazyce, matematiky, dějepisu, matematických soutěží
Pythagoriáda a Matematický klokan, soutěže v recitaci a rybářské znalostní soutěže organizované SRŠ Vodňany.
Pěvecké sbory se zúčastnili soutěže Jihočeský Zvonek a přehlídky pěveckých sborů Zahrada písní.
V oblasti sportovních soutěží se žáci ZŠ Netolice zúčastnili okresních atletických soutěží ve všech věkových
kategoriích.
2. října se 20 žáků zúčastnilo přespolního běhu ve Vimperku.
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Vlastní akce školy
- v měsíci září 2012 se 34 žáků druhého stupně ZŠ zúčastnilo týdenní exkurze do Velké Británie
- 2. 11. 2012 9. ročníky připravili pro 1. stupeň ZŠ Halloween
- 5. prosince se uskutečnila Mikulášská nadílka pro všechny žáky školy.
- 14. února škola pro žáky 5. – 9. ročníku uspořádala historicky 2. Valentýnský ples.
- 31. května se v sále ZUŠ konala 2. Školní akademie
- 31. května se konal pro žáky 1. – 3. ročníku Den dětí.
Úspěchy žáků školy
Český jazyk – olympiáda

1. místo v okresním kole
11. místo v krajském kole
Anglický jazyk – olympiáda 2. místo v krajském kole
Recitace
1. + 3. místo v okresním kole
Atletická sportovní olympiáda - okres
7 x 1. místo v různých disciplínách a v různých věkových kategoriích
4 x 2. místo
1 x 3. místo
3 x 4. místo
Pohár rozhlasu – atletická soutěž družstev 2 x 3. místo (mladší žáci a starší žákyně)
Přespolní běh – okresní soutěž družstev
4. místo (mladší žákyně)
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IV. Údaje o hospodaření školy
Základní škola Netolice hospodařila v kalendářním roce 2012 se státními prostředky ve výši 10 267 tis. Kč.
Z toho pro limitní počet zaměstnanců 29,2 bylo určeno 7 460 tis. Kč na platy, 55 tis. na ostatní osobní náklady,
2 539 tis. na odvody, na FKSP 76 tis. a přímé ONIV ve výši 134 tis. Kč.
Kromě státních prostředků obdržela škola dotace od zřizovatele na provoz školy ve výši 3 509 tis. Kč.
Vlastní příjmy, především z provozu školní jídelny, činily 1 354 tis. Kč.
Největší položku činily náklady na vytápění budov ve výši celkem 1 249 tis. Kč.

V. Hodnocení školy
.
Kontroly:
ČSSZ Prachatice 1. 2. 2013ČSSZ
KHS České Budějovice 5. 2. 2013
HZS Prachatice 10. 4. 2013

závěr: bez závad
závěr: bez závad
závěr: bez závad, doplnit propočet počtu hasicích přístrojů
dle příslušné normy (odstraněno v měsíci květnu),
doplnit kolaudační rozhodnutí k budově Bavorovská

Ped. psych. poradna Prachatice 23. 5. 2013
(kontrola reedukace)
závěr: bez závad
ČŠI 12. – 17. 6. 2013
závěr: bez závad
audit školní jídelny 14. 6. 2013
závěr: bez závad

V Netolicích 30. 9. 2013
vypracoval:
Mgr. Ladislav Vovesný
ředitel školy
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