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Základní údaje o škole
Základní údaje
Název: Základní škola Krhanice, okres Benešov
Sídlo: Krhanice 149, 257 42 Krhanice
IČ: 75033453
REDIZO: 600042049
Typ organizace: příspěvková organizace
Zřizovatel školy: Obec Krhanice, Krhanice 46, 257 42 Krhanice, IČ: 00232025
Vedení školy:
statutární zástupce školy – ředitelka: Mgr. Bc. Věra Ráblová
zástupce statutárního orgánu – zástupkyně ředitele: Mgr. Jana Papoušková
Školská rada - členové:
Mgr. Aleš Papoušek – zástupce obce
Jana Tupá – zástupce obce
Jaroslav Mixa – zástupce obce
Lenka Bogdanová (předsedkyně) – zástupce zákonných zástupců žáků
Tomáš Ptáček – zástupce zákonných zástupců žáků
Jarmila Jiřičková – zástupce zákonných zástupců žáků
Mgr. Jana Papoušková – zástupce školy
Mgr. Martina Šmídová – zástupce školy
Vladimíra Čaplická – zástupce školy (místopředsedkyně)
Webové stránky školy:
www.zskrhanice.cz

Charakteristika školy
ZŠ Krhanice je plně organizovaná škola s 1. a 2. stupněm základní školy, školní družinou
a školní jídelnou. V každém ročníku je jedna třída. Pokud klesne průměrný počet žáků
na třídu pod stanovený počet, je nutné třídy spojit. Třídy mají jednoho třídního učitele
a některé společné předměty. Ve školním roce 2016/2017 nebyly třídy spojeny. Stejně jako
v předchozím školním roce byla se souhlasem Krajského úřadu Středočeského kraje zřízena
přípravná třída základní školy. Celkový počet žáků včetně přípravné třídy byl ke dni
30. 9. 2016 166 žáků (156 + 10), ke dni 30. 6. 2017 byl celkový počet žáků 167 (157 + 10).
Vzhledem k ostatním školním rokům zůstává počet žáků přibližně stejný.
Budova školy leží v klidné části obce Krhanice, v bezprostřední blízkosti se nachází Mateřská
škola Krhanice a sportovní areál TJ Sokol Krhanice. Pro výuku má škola kromě kmenových
učeben k dispozici tělocvičný sálek, víceúčelové hřiště (uvedeno do provozu v září 2012),
dětské hřiště, na jehož návrzích a realizaci se podíleli žáci školy, odborné pracovny (fyziky
a chemie, anglického jazyka, zeměpisu, výtvarné výchovy, informatiky) a cvičnou kuchyni.
Pro interaktivní výuku slouží interaktivní tabule v učebně II. třídy, ve třech třídách druhého
stupně projektory a do učebny zeměpisu a do učebny I. třídy byly pořízeny nové tabule
s interaktivním systémem včetně počítače. Ve škole je rozvedena počítačová síť (ředitelna,
kancelář zástupkyně ředitele, jídelna, sborovna, učebna informatiky a některé kmenové
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učebny a kabinety). Na vylepšování a zkvalitňování dostupnosti informačních technologií se
neustále pracuje.
Školu navštěvují děti z Krhanic, Prosečnice, Chrástu nad Sázavou, Týnce nad Sázavou,
Kamenného Přívozu, Kamenného Újezdce, Hostěradic, Jílového u Prahy, Ládví a Velkých
Popovic.
Při Základní škole Krhanice působí Unie rodičů ZŠ Krhanice, z. s. , která si klade následující
cíle:
 pracovat se žáky a pro žáky v rámci školních a mimoškolních činností,
 finančně podporovat žáky a školu v rámci školních a mimoškolních činností,
 spolupracovat s učiteli při školních a mimoškolních činnostech a spolupracovat
s vedením Základní školy Krhanice.
Nabídka mimoškolní činnosti, kterou Unie rodičů nabízí žákům, je velmi bohatá a každým
školním rokem se rozšiřuje a přizpůsobuje zájmu dětí.
Žáci Základní školy Krhanice se mohou podílet na správě školy prostřednictvím volených
zástupců Žákovského parlamentu.
Součásti školy:
Základní škola
Školní družina
Školní jídelna

IZO: 102002398
IZO: 113000138
IZO: 162104421

kapacita 200 žáků
kapacita 60 žáků
kapacita 400 strávníků

Přehled oborů vzdělávání:
79-01-C/01 Základní škola
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (dále jen „ŠVP“):
ŠVP Škola pro budoucnost (od 1. 9. 2012) - výuka v 1. - 9. ročníku
Od 1. 9. 2016 platí nová úprava ŠVP.

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Pedagogický sbor prošel drobnými změnami. Od 1. 9. 2016 se stala třídní učitelkou V. třídy
Mgr. Zuzana Bartoňková, která převzala i funkci koordinátora EVVO ve škole. Jako
asistentky pedagoga pracovaly v V. třídě Vladimíra Čaplická a Vladimíra Mrzkošová.
V I. třídě působila jako asistentka pedagoga Lucie Krejcárková. Po dobu nemoci Mgr. Jany
Vilémové vedla IV. třídu zastupující učitelka Mgr. Věra Nechanická. Ke dni 30. 6. 2017
odešel do důchodu Mgr. Pavel Ouřadník a ke dni 31. 7. 2017 ukončila pracovní poměr Blanka
Schaffnerová Merunková z důvodu neotevření přípravné třídy v příštím školním roce.
Ve školní jídelně ukončila pracovní poměr k 30. 6. 2017 Eva Bačinská.
Vedoucí pracovníci školy, další funkce:
Ředitelka školy: Mgr. Bc. Věra Ráblová
Zástupkyně ředitele: Mgr. Jana Papoušková
Vedoucí školní jídelny: Renáta Rázlová
Vedoucí vychovatelka: Vladimíra Čaplická
Koordinátor ŠVP: Ing. Marie Vondráčková
Výchovná poradkyně: Mgr. Martina Šmídová
Školní metodik prevence: Mgr. Bc. Věra Ráblová
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Koordinátor Žákovského parlamentu: Monika Musialová, BA(Hons)
Koordinátor EVVO: Mgr. Zuzana Bartoňková
Pedagogičtí pracovníci:
Třída
Přípravná třída
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

vyučující
Blanka Schaffnerová-Merunková
Mgr. Lucie Kolorosová
Bc. Michaela Bogdanová
Hana Pešanová
Mgr. Jana Vilémová
Mgr. Zuzana Bartoňková
Ing. Marie Vondráčková
Monika Musialová, BA(Hons)
Mgr. Olga Rabiňáková
Mgr. Pavel Ouřadník

Netřídní učitelé (abecední pořádek)
Vladimíra Čaplická
Mgr. Jana Papoušková
Mgr. Bc. Věra Ráblová
Mgr. Martina Šmídová
Vychovatelky ve školní družině
Vladimíra Čaplická
Vladimíra Mrzkošová
Nepedagogičtí pracovníci (abecední pořádek):
Eva Bačinská - kuchařka
Jaroslava Beránková – kuchařka
Jana Nováková – uklízečka
Jarmila Raková – uklízečka
Hana Šimková – uklízečka
Renáta Rázlová – vedoucí školní jídelny
Vlasta Vajglová – kuchařka
Josef Žuži – školník

Změny v materiálně technickém vybavení a zázemí školy
Nové učební pomůcky
Podobně jako v předchozím školním roce byly i v tomto školním roce díky účelové dotaci
pořízeny z rozpočtu obce Krhanice a ze státního rozpočtu učební pomůcky a učebnice
pro 1. i 2. stupeň základní školy. Čerpání dotace bylo provedeno na základě požadavků
a námětů ze strany učitelů na materiální vybavení školy.
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Použití dotací:
 sportovní náčiní pro tělesnou výchovu
 učebnice a učební pomůcky pro 1. a 2. stupeň ZŠ podle aktuální potřeby inovace –
učebnice matematiky, českého jazyka a angličtiny
 didaktická sada pro výuku prvouky na prvním stupni
 didaktické pomůcky a hračky do přípravné třídy a školní družiny
 z daru sponzorů (výtěžek z plesu Obce Krhanice) a příspěvku zřizovatele tabule
s interaktivním systémem do učebny zeměpisu
 tabule s interaktivním systémem do učebny I. třídy
 nové kalkulačky pro výuku přírodovědných předmětů na druhém stupni

Vybavení učeben a ostatních prostor školy
Ve školním roce 2016/17 mohla i nadále probíhat interaktivní výuka ve vybavené učebně
informačních technologií, dále prostřednictvím dataprojektorů i v některých dalších učebnách,
jako např. v učebně fyziky či anglického jazyka. Rozjížděla se i výuka za pomoci tabule
s interaktivním systémem v učebně zeměpisu. Díky licenci na SW Smart Notebook, který je
součástí vybavení, se mohli vyučující seznamovat s vytvářením vlastních DUMů v tomto
programu. Dále vyučující mohli využít i digitální učební materiály, které již vytvořili,
nebo materiály z projektu Edulab. V rámci projektu „Rozvoj technických dovedností žáků
ZŠ Krhanice (projekt z podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
žáci pracovali ve školní dílně. V předmětu Člověk a svět práce se také věnovali keramice
a využívali keramickou pec, která je součástí vybavení školní dílny.
Nadále pokračovaly práce na zahradě ve skleníku a na permakulturní zahradě.









Další vybavení:
do kabinetu zeměpisu bylo pořízeno nové zařízení posilující signál wi-fi i pro kabinet
českého jazyka a přilehlé učebny
do přízemí naproti vchodu byl umístěn nový stolek se 4 židlemi a podsedáky,
v 1. patře byl zařízen relaxační koutek pro žáky s křesly
díky datu Unie rodičů bylo zakoupeno 30 ks barevných rámečků pro výzdobu chodby
do učebny VV byla instalována nová tabule Triptych – kombinace keramického
povrchu pro psaní fixem a klasického povrchu pro psaní křídou, magnetická
do učebny VV zakoupena velká regálová otevřená skříň
do učeben ČJ, Z, VV a do učebny IV. třídy byly zakoupeny nové vysoké
uzamykatelné skříně s policemi
do kanceláře vedoucí školní jídelny byla pořízena policová uzamykatelná skříň
na dokumentaci
do šatny školní kuchyně byla zakoupena nová šatní skříň pro zaměstnance školní
jídelny

Opravy ve škole
V budově školy byly provedeny následující opravy:


Malování:
- Byla vymalována chodba v prvním patře
- Ve všech učebnách v prvním patře byla provedena oprava stávající malby.
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Údaje o zápisu k zahájení povinné školní docházky a zápisu
do přípravné třídy







Datum konání zápisu: 5. dubna 2017
Počet dětí, které se dostavily k zápisu do I. třídy: 18
Počet rozhodnutí o přijetí do I. ročníku základní školy ve školním roce 2016/2017: 16
Počet žádostí zákonných zástupců o odklad povinné školní docházky: 2 (z toho počet
žádostí dětí z přípravné třídy: 0)
Počet kladně vyřízených žádostí o odklad povinné školní docházky: 2
Počet dětí v I. třídě k 1. 9. 2017: 13

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Ve školním roce 2016/2017 ukončilo studium celkem 23 žáků, 21 splnilo 9 let povinné
školní docházky.
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Prevence sociálně patologických jevů
Zpráva o realizaci Minimálního preventivního programu (MPP) ZŠ Krhanice
Minimální preventivní program zpracovaný pro naši školu pro školní rok 2016/2017 se
zaměřil na předcházení následujícím rizikovým jevům v chování žáků:
 agresivní chování
 šikana, kyberšikana, rasismus, xenofobie, vandalismus
 kriminalita, delikvence užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné
a psychotropní látky) a onemocnění HIV/AIDS a dalšími infekčními nemocemi
souvisejícími s užíváním návykových látek
 závislost na politickém a náboženském extremismu
 netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling)

Základní cíl preventivního programu školy
Předcházíme rizikům sociálně patologických jevů, případně minimalizujeme jejich negativní
dopad. Snažíme se žáky vést ke zdravému životnímu stylu, pozitivnímu sociálnímu chování
a zdravému rozvoji osobnosti. Naším cílem je podpořit u žáků nejen zdravé návyky, upevnit
životní hodnoty a rozvinout mezilidskou komunikaci, ale i pomoci jim v řešení problémů,
zvládání emocí a jiných krizových situací. Na základě výsledků evaluace minulého programu
se stala hlavním tématem preventivního programu opět prevence kouření a agresivního
chování. Na prevenci agresivního chování se škola musela zaměřit více.
Při podezření nebo výskytu sociálně patologických jevů u žáků se škola snaží bez zbytečných
odkladů provést krizovou intervenci. Ve školním roce 2016/17 proběhlo ve škole několik
jednání se žáky, kdy se vyskytlé problémy projednávaly se zákonnými zástupci,
popř. s dalšími institucemi. Dále byly poskytovány i konzultace vyučujícím i zákonným
zástupcům.

Zařazení prevence do výuky
V předmětu Výchova k občanství v 6. až 9. ročníku probíhaly diskuse pod vedením učitele
na téma návykové látky a závislost, šikana a zneužívání dětí.
V hodinách předmětu Výchova ke zdraví byly hodiny věnovány prevenci návykových látek
a závislostí, problematice onemocnění AIDS, šikaně a zneužívání dětí. Žáci se zabývali také
vlivy reklamy a způsoby, jak se nenechat ovlivnit. Výuka byla vedena formou diskuse
pod vedením učitele, žáci pracovali s informacemi z různých zdrojů – vlastní příspěvky
do diskuse, pomůcky – časopisy, informační brožury, internetové stánky, učebnice, odborná
literatura, vlastní projekty aj.
1. a 2. stupeň
Témata prevence sociálně patologických jevů jsou zařazena do výuky v předmětech: Prvouka,
Přírodověda, Výchova k občanství, Výchova ke zdraví, Přírodopis, Přírodověda, Chemie.
Vedení školy se ve spolupráci s třídními učiteli, školním metodikem prevence i výchovnou
poradkyní věnuje prevenci záškoláctví, v případě nebezpečí výskytu záškoláctví probíhá úzká
spolupráce s rodiči.
Náplní práce ve třídách bylo například:
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nácvik vánoční besídky, vytváření třídních pravidel, tvorba nástěnek- fotografie ze školních
akcí, plakáty s tematikou primární prevence, lyžařský výcvik
Žáci prvního i druhého stupně se zapojili do projektu společnosti Laktea s názvem
„MLÉKO A MY“. V soutěži škola vyhrála hlavní cenu – velkou chladničku. Témata, která
všichni ve většině předmětů zpracovávali, směřovala k výchově ke zdravému životnímu stylu.
Pod vedením Unie rodičů při ZŠ Krhanice měli žáci možnost navštěvovat mnoho zájmových
kroužků a smysluplně tak využívat svůj volný čas. Nabídka volnočasových aktivit je obsahem
samostatné kapitoly o činnosti Unie rodičů ZŠ Krhanice.

Celkové hodnocení MPP
Kladně můžeme hodnotit programy na 1. i 2. stupni, které v uplynulém školním roce
probíhaly (viz tabulka celkového přehledu). Je nutné ocenit přístup třídních učitelů k diskusi
se žáky nad tematikou sociálně patologických jevů a snahu o vytváření pozitivního klimatu
ve škole. Škola hodnotí jako velmi přínosnou spolupráci s Policií ČR (interaktivní besedy
o šikaně a kyberšikaně), se společností ACET o.p.s., VZP ČR – „Stop úrazům“. Do dalšího
školního roku má škola již rezervovány termíny dalších přednášek.
Jako přínosnou škola hodnotí spolupráci se zřizovatelem, Obcí Krhanice, a to zejména
v oblasti řešení problematiky kouření dětí v okolí školy a v oblasti řešení vandalismu.
Žáci mohli využívat i schránku důvěry nebo informace týkající se prevence sociálně
patologických jevů umístěné na nástěnce proti hlavnímu vchodu školy.
Vedle hlavního vchodu je na stěně síť, kde mohou získat informace rodiče žáků.
Prostřednictvím internetu může kdokoliv sdělit své problémy nebo podezření na problém
i prostřednictvím projektu „Nenech to být“, kam je škola zaregistrovaná.
Důležité je u žáků povědomí, že mohou kdykoliv vyhledat ve škole osobu, které důvěřují,
a o svých pocitech, problémech či prožitcích ji informovat. Každý problém, pokud je znám,
se ihned řeší.
Minimální preventivní program je vyhodnocován elektronicky prostřednictvím portálu
www.preventivni-aktivity.cz, kde je k dispozici výkaz za příslušný školní rok.
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Realizované programy
Hlavní použité prostředky preventivního působení v rámci MPP ve školním roce 2015/2016

aktivity

cílová skupina + zaměření

formy a metody práce

1. VZPoura dětským
úrazům

Žáci 6., 7. a 8. ročnku

Interaktivní přednáška a beseda ve Žáci se přímo setkali s lidmi, kterým úraz
škole
změnil život
-prevence úrazů
-životní optimismus a síla přenést se
přes postižení

2. Besedy s Policií ČR

Žáci I. stupně - ŠD
- osobní bezpečí
- prevence sociálněpatologických jevů
- bezpečnost v dopravě
Všichni žáci – podle zájmu
- spolupráce s Unií rodičů
Základní školy Krhanice
(zajištění lektorů)
- externí organizace

Přednáška, beseda,
prostřednictvím praktických
ukázek názorné ukázky
práce

- pozitivní ovlivnění žáků
s ohledem na možný postup orgánů
činných v trestním řízení

- činnost zájmových kroužků

- nabídka volnočasových aktivit

3. Nabídka zájmových
aktivit v budově
školy:
AJ – Cambridge Starters
AJ - Flyers
AJ – Tigers
Florbal
Háčkování a pletení
Korálkování
Kouzelná flétna
Kreativní tvoření
Malý novinář
Mažoretky
Merkur
Mlsná vařečka
Moderní tancování

hodnocení akce a přínos

(široce využívaná)
- možnost dalšího sebevzdělávání
- kooperace dětí různých věkových
kategorií, spolupráce s rodiči
- prezentace výsledků práce na veřejnosti
- rozvoj čtenářské gramotnosti
- podpora přírodovědných znalostí
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Pěvecký a dramatický
kroužek
Počítač
Pohybové hry
práce školní družiny
Streetdance
Šachy
Taek-won-do
Věda nás baví
Výtvarný kroužek
4. Preventivní program
společnosti ACET

Žáci 2. stupně

Multimediální beseda, diskuse

5. Školní výlet s
teambuildingem

Žáci 2., 4., 5. a 7. ročníku

6. Environmentální
výchova – ekologické
programy

Žáci přípravné třídy, 1. stupně a
2. stupně

Pobyt v přírodě s aktivním
sociálním učením – práce s
kolektivem
Ekologické a přírodopisné
aktivity pod vedením
odborných lektorů
- aktivní účast žáků (Projekt
„Čistá řeka Sázava“, úklid okolí –
Den Země, tvorba permakulturní
zahrady, práce s plasty, Dýňový
den)
Recyklohraní
Žáci za pomoci učitele, literatury
a informačních
technologií pracují na školních
projektech
- prezentace, obhajoba,

7. Samostatné projekty
žáků v rámci
mezipředmětových
vztahů

Žáci 1.- 9. ročníku
Témata: globální problémy
lidstva, terorismus
problematika sociálněpatologických jevů, mezilidské

- Bolest jménem šikana
- Reprodukční zdraví, antikoncepce
(vznik a nebezpečí kyberšikany, nabídky
pomoci, sexuální výchova, mezilidské
vztahy)
- soužití v kolektivu, vzájemná kooperace,
respektování osobnosti druhého,
sebepoznání, poznávání druhých
- zamyšlení se nad stavem životního
prostředí
u nás i ve světě
- možnost vlastního přispění
k jeho ochraně, působení na
vrstevníky, rodiče, veřejnost
- třídění odpadu a cesta k jeho zpracování
- kooperace ve skupině
- komunikace
- obhajoba vlastního názoru před skupinou
- respektování názoru druhých
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8. Soutěž zdravotních
Hlídek „Helpíkův
pohár“
9. Prevence šikany
v třídním kolektivu

vztahy
(pro jednotlivé ročníky úměrné
k věku, znalostem, dovednostem
a zkušenostem)
Žáci 5. ročníku
- umět poskytnout první
pomoc
- ochrana vlastního zdraví
i zdraví ostatních
Žáci 1. – 9. ročníku

10. Lyžařský výcvikový
kurz

Žáci 7. ročníku

11. Projekt „Norský
den ve školní jídelně“

Žáci přípravné třídy a 1. – 9.
ročníku

diskuse

Přednáška vedená odborníkem,
videoprojekce,
praktický nácvik dovedností
test, závod
Aktivita vedená ŠMP, VP, tř. uč.
Diagnostika problému
Diskuse se žáky
Diskuse s učiteli
Pravidelné třídnické hodiny
věnované problematice vztahů
v třídním kolektivu
Aktivní sociální učení
psychohry
diagnostika kolektivu
- přednáška horské služby

Interaktivní program – praktické
činnosti žáků, rozvíjení znalostí,
dovedností a postojů
- hravé tvoření
- výchova ke zdravému život.
stylu
- multikulturní výchova

Seznámení žáků se zásadami
poskytování první pomoci, při záchraně
života,
prevence úrazů, kouření, alkoholu,
zneužívání návykových látek
Soužití v kolektivu, respektování osobnosti
žáků, prosazování se, empatie
- prevence xenofobie

Soužití v kolektivu, respektování osobnosti,
kooperace, vzájemná pomoc, prosazení se
ve skupině, psychohygiena
Aktivní učení v modelových situacích
(i v rámci předmětů Výchovy k občanství
a Výchovy ke zdravému životnímu stylu)
- pravidla bezpečnosti na sjezdovce
(zodpovědnost za své zdraví i zdraví
ostatních)
- praktické činnosti – příprava pokrmů
- práce ve skupinách – kooperace
- práci s informace
- poznávání jiné kultury (životní styl,
stravovací návyky)
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12. Školení pro
pedagogické
pracovníky –
„Bezpečně na
internetu“
13. PPP Středočeského
kraje – Mgr. Hokeová
- Sociometrické šetření
ve třídním kolektivu

Pedagogičtí pracovníci

Praktické poznatky o nástrahách
internetu
- pozitiva i negativa práce s
internetem

- možnost předávat poznatky žákům
při výuce

Žáci 4. ročníku + třídní učitelka
+ vedení školy

Blok třídní diagnostiky – vztahy
v třídním kolektivu

14. „Čas proměn“

Žáci 7. ročníku

Informační brožurky

- rozvoj vzájemné kooperace, co děti trápí,
z čeho mají strach
- rozbor se zákonnými zástupci, dle zájmu
i individuálně
- rozbor s třídní učitelkou
- reprodukční zdraví
- dospívání

15. Program Veselé
zoubky

Žáci 1. ročníku

16. Preventivní vlak –
Bezpečná železnice

Žáci 8. a 9. ročníku

- výukový program na DVD
- program na interaktivní tabuli –
péče o chrup
- pracovní listy
- samolepky – správný postup
čištění
-videoprojekce – možné
nebezpečí na železnici
- diskuse s oborníky zabývajícími
se nehodami na železnici
- ukázky práce záchranářů

- získávání základních hygienických návyků
a jejich upevňování

- podpora vědomí o následcích nevhodného
a nebezpečného chování v dopravě, zejména
na železnici
- odpovědnost za své zdraví, život a za zdraví
ostatních

Zpracovala: Mgr. Bc. Věra Ráblová, školní metodička prevence
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Výchovně poradenská činnost
Volba povolání
Výchova k volbě povolání byla realizována především na 2. stupni v předmětech Člověk
a svět práce a Výchova k občanství v 8. ročníku
Na podzim navštívili žáci 9. ročníku Úřad práce v Benešově, kde se o své volbě ohledně
dalšího studia mohli poradit s pracovníky odboru pro volbu povolání. Nerozhodnutým žákům
byly nabídnuty testy profesní orientace, které jim pomohly v jejich rozhodování. Mohli podle
svého výběru zhlédnout krátké filmy o různých profesích, aby si upřesnili své představy
o jejich pracovní náplni. Byly jim zodpovězeny i konkrétní dotazy k vybraným středním
školám, případně vyhledány střední školy, kde by mohli studovat zvolený obor.
V listopadu navštívili někteří žáci burzu středních škol v Benešově. Od října do ledna
využili nabídky „dní otevřených dveří“ v řadě středních škol, především v okrese Benešov
a v Praze.
Naši školu navštívilo i několik zástupců středních škol, kteří pohovořili o možnostech
studia na jejich škole s našimi žáky ( SEŠ Neveklov, SPŠ Vlašim). V průběhu roku nás
navštívili i někteří bývalí žáci – dnes studenti SŠ nebo VŠ a v rámci VkO pobesedovali s žáky
o středoškolském studiu.
Ve školním roce 2016 – 17 ukončilo naši školu 21 žáků 9. ročníku a 2 žáci 8. ročníku.
Z 21 žáků odchází 13 žáků na střední odborné školy a 8 žáků do učňovských oborů
s výučním listem. Žáci z 8. ročníku odcházejí do učňovských oborů.

Integrace žáků se specifickými poruchami učení a chování
Na konci školního roku 2016 – 17 bylo na naší škole 8 integrovaných žáků s IVP
s poruchami učení a chování. Každý integrovaný žák má na základě podkladů
z pedagogicko-psychologické poradny vypracován individuální studijní plán.
Z 8 integrovaných žáků je 1 žákyně 2. stupně – s poruchou chování. Na 1. stupni jsou
3 žáci s poruchou učení, 3 s poruchou chování a 1 s kombinovanou vývojovou poruchou řeči.
Ve škole působí 2 asistentky pedagoga - v 1. třídě (1 žák) a v 5 třídě (3 žáci).
Reedukace navštěvuje 5 žáků 1. stupně.
Pedagogická intervence probíhá ve 2 skupinách. V první skupině jsou 2 žáci 1. stupně,
ve druhé skupině 1 žák 2. stupně.
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Individuální přístup byl poradnou doporučen u 24 žáků, z nich 1 žák je podle nové
klasifikace zařazen do 1. stupně, 7 žáků do 2. stupně podpůrných opatření.
Spolupracujeme nejčastěji s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Benešově,
případně s Privátní pedagogickou poradnou Prodys.
Zpracovala: Mgr. Martina Šmídová, výchovná poradkyně

Činnost školy v oblasti environmentální výchovy
Většina aktivit z plánu byla během roku dodržena. Od září byla škola zapojena
do ekologického projektu Recyklohraní, jehož cílem je upozornit na nutnost třídit a dále
zpracovávat odpad. Ve škole se podařilo za tento školní rok vybrat více než 120 kilogramů
baterií, 60 kilogramů elektrospotřebičů a přes 20 kilogramů tonerů. Škola v projektu bude
pokračovat i další školní rok, dětem se tak třídění stane běžnou součástí života školy. V rámci
projektu bylo splněno i několik úkolů, konkrétně Hon na baterie, Výroba vodního mlýnku,
Tajemná tiskárna a další. Díky těmto projektům se žáci první a páté třídy seznámili
se sběrnými místy baterií v okolí, zjišťovali, kolik elektroodpadu je člověk schopen zbytečně
vyprodukovat a pátá třída si zkusila napsat novinový článek s danou problematikou. Důležité
je, že díky tomuto projektu se zapojilo do třídění i mnoho rodičů. Mimo Recyklohraní byla
ve škole provedena i čtyřhodinová výuka o předcházení vzniku odpadů – Předcházení vzniku
odpadů z elektrospotřebičů, Předcházení vzniku odpadů z věcí běžné spotřeby, Předcházení
vzniků odpadů – úvod. Hodiny proběhly v páté a šesté třídě, protože jejich výuka je rozdělena
pro žáky prvního a druhého stupně. Za evaluaci těchto odučených hodin škola obdrží
ucelenou Ekoabecedu, tedy návrhy na možnost výuky právě o recyklování a ochraně naší
planety.
V říjnu a listopadu žáci školy sbírali kaštany a žaludy. Zapojili se žáci, pedagogové
i školní družina a podařilo se nasbírat více než sto kilogramů plodů, které si hajný odvezl na
zimní krmení.
V říjnu navštívila 5., 6., a 7. třída ekocentrum Votice. Zde žáci absolvovali
program Svět barev, v němž se seznámili se zvláštním zabarvením zvířat a rostlin v přírodě,
prohlédli si handicapovaná zvířata a nabatikovali si trika.
Přípravná třída navštívila Farmu v Krhanicích a nejmenší se seznámili s chovem
i výrobou mléčných výrobků ekologickou cestou.
V první třídě proběhl projektový den „Dýňový den“, s dýněmi pracovali i žáci jiných
tříd a za zmínku stojí i to, že k výrobě dlabaných strašáků, kteří později zdobili školu, byly
použity i dýně ze školních záhonů.
Před blížící se zimou nezapomněla škola ani na ptactvo. Ve školní družině pro ptáčky
děti vyráběly krmení a pro celou školu byl zorganizován Běh pro krmítko. Závodů se směl
zúčastnit pouze ten, kdo donesl zrní, semínka, lojové koule a jiné dobroty pro ptáky. Vše,
16

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRHANICE, okres Benešov
Krhanice 149, 257 42 Krhanice
co se vybralo, bylo rozděleno do tříd na prvním stupni a děti mohly celou zimu krmit. Pátá
třída v rámci předmětu Člověk a svět práce vyrobila ptačí budky, které spolu s panem
školníkem rozvěsili žáci na stromy v okolí školy a také mateřské školy.
V březnu navštívil školu pan hajný Hlaváček, který besedoval s žáky v družině,
ale navštívil i hodiny přírodovědy. V páté třídě seznámil děti s barvířskými psími plemeny,
nejčastějšími druhy zvířat v lokálních lesích a především je poučil o vhodném a bezpečném
chování v lese a přírodě i o možných nebezpečích. V sedmé třídě žákům osvětlil význam lesa,
jeho ochranu, předvedl lovecké trofeje a nezapomněl ani na psí plemena. O významu
a ochraně lesa pohovořil i v osmé třídě, kde také vysvětlil, jak je možno udržet stav zvěře.
Pan hajný se školou spolupracuje dlouhodobě a seznamuje děti i s trofejemi, pravidly lovu
a dalšími zajímavostmi spojenými z životem v lese.
V dubnu navštívili žáci sedmé a deváté třídy jadernou elektrárnu Temelín a seznámili
se tak s možnostmi ušetřit planetu zplodin z elektráren tepelných.
Samozřejmostí je oslava Dne Země, letos jej každá třída pojala po svém, a tak mohly
být ve škole k vidění nejrůznější výkresy, výrobky, povídky s ekologickou tématikou.
Sedmá třída strávila dvoudenní školní výlet v Ekocentru Lštění, třída přípravná zase
použila k výletu na Konopiště ekovláček.
Již tradičně se škola zúčastnila akce Čistá řeka Sázava. Okolí Sázavy se vypravili
čistit žáci osmé a deváté třídy.
Stejně tak již tradiční akcí je sběr starého papíru, který pořádá školní družina dvakrát
ročně – na přelomu října a listopadu a na konci května. Podařilo se vybrat více než dva
nákladní vozy papíru.
Nově jsou na škole k dispozici odpadkové koše na bioodpad. Škola letos prvně začala
sbírat hliník.
Zpracovala Mgr. Zuzana Bartoňková, školní koordinátorka EVVO

Činnost školní družiny
Přehled činnosti
Školní družinu navštěvovalo ve školním roce 2016 – 2017 celkem 59 zapsaných žáků ve dvou
odděleních. V únoru byla přijata žákyně ze 4. třídy (počet zapsaných žáků se zvýšil na 60),
koncem dubna byl rodiči odhlášen žák I. třídy. Z celkového počtu bylo 10 dětí z přípravné
třídy, 18 z I. třídy, 17 ze II. třídy, 9 ze III. třídy a 6 ze IV. třídy. Žáci, čekající na kroužky,
navštěvovali ŠD po nezbytně nutnou dobu za jednorázový poplatek 20,- Kč. Celkem jsme
zaregistrovali 89 návštěv. Za tyto žáky jsme vybrali částku 1 780,- Kč, což je 8 - 9 návštěv
za kalendářní měsíc.
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Provoz ŠD byl rozdělen na ranní od 6:30 do 7:35 hod. a navštěvovalo ho v průměru 25 žáků.
Odpolední provoz od 11:30 hod. do 17:00 hod. byl plně využíván hlavně žáky, jejichž rodiče
dojíždějí do zaměstnání mimo obec Krhanice.
ŠD pracovala v místnosti v suterénu školy a oddělení menších dětí bylo umístěno v přízemí
ZŠ v přípravné třídě. Oddělení se spojovala v 15 hodin. Některé činnosti byly společné
pro obě oddělení (besídky, kvízy, soutěže…) a probíhaly v suterénní místnosti. Výchovná
a vzdělávací činnost vycházela z ročního plánu, který je součástí ŠVP pro zájmové
vzdělávání. Plánovaná témata byla probrána. Témata plánovaných projektů byla přizpůsobena
tématům celoškolním. Vypustili jsme z bezpečnostních důvodů opékání špekáčků, neboť tato
činnost je při velkém počtu žáků náročná na jejich kázeň a chování. Zejména mladší děti se ne
vždy řídí našimi pokyny a hrozí nebezpečí úrazu. Při činnostech jsme využívali blízké okolí
školy: multifunkční, tréninkové, i dětské hřiště s pískovištěm, houpačkami a průlezkami,
ve velmi horkých dnech i zákoutí u ohniště ve dvoře areálu ZŠ. Bohužel, u sportovišť není
žádný stín a pobyt v parných dnech je tu velmi problematický. Dbali jsme na dodržování
pitného režimu. Děti si nosily lahvičky s nápoji, které měly z domova nebo si je připravily
v ŠD z přinesené šťávy. Tekutiny si mohly kdykoli venku doplnit z kanystru, který jsme nosili
ven.
Uskutečnili jsme celkem 158 akcí. (viz. příloha Přehled činnosti ŠD ve školním roce 2016 –
2017). V tomto roce se opět zvýšil počet prezentací na 101. Prezentace opět připravovaly
i nejmenší děti z přípravné a I. třídy. Těmito činnostmi se rozvíjí jejich komunikační
schopnosti a dovednosti, myšlení a samostatnost, odbourává se ostych. Pouze tři prezentace
byly s žáky II. stupně, do pěti prezentací se zapojili i dospělí (rodinní příslušníci). Dále to
byly 2 exkurze, 2 křesla pro hosta, 14 různých soutěží, kvízů a turnajů, 2 besídky pro rodiče
a žáky, 8 akcí spojených se svátky, 5 besed, 2 návštěvy v místní knihovně, 4 projekty
( Velikonoční týden, Norská kuchyně, Mléko, Život dříve a dnes ) a dalších 18 akcí.
I v letošním školním roce jsme se zúčastnili fotbalového turnaje „O pohár týnecké ŠD“,
kde jsme se umístili 3. místě ( I. a II. třída ) a na 2. místě ( III. a IV. třída ). S trenérskými
radami přispěli žáci IX. třídy : David a Václav Zvolenský, Ondra Vrabec a Tomáš Dvořák.
Opět, bohužel, musíme konstatovat, že se kázeň dětí rok od roku zhoršuje, zejména u těch
mladších. Agresivita a vulgárnost je u některých žáků na denním pořádku. Pokud některé
chlapce pustíme na toaletu, s hrůzou očekáváme, co provedou. Příčinu vidíme v trendech
doby, ve velkém zaneprázdnění rodičů, v nedůslednosti rodiny a v zájmech žáků (kontaktní
sporty – fotbal, hokej, bojové sporty…). V neposlední řadě je příčina i v tom, že řada žáků je
diagnostikována pro poruchy chování, hyperaktivitu… Slušnost a kázeň jsme v tomto školním
roce denně hodnotili bodovým systémem a měsíčně chování vyhodnocovali pomocí symbolů
(razítek) do žákovských knížek. Bohužel, i toto opatření bylo u některých žáků neúčinné.
Velmi záleží na přístupu rodičů, kteří ne vždy reagují adekvátně.
Zpracovala:Vladimíra Čaplická, vedoucí vychovatelka ŠD
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Přehled uskutečněných akcí školní družiny
Září – říjen
Exkurze do školní kuchyňky
Exkurze do školní jídelny
Třídění odpadů, plastových víček, starého papíru
Celodružinový turnaj v pexesu
Celodružinový kvíz – Pohádky I.č.

Prezentace:
Název prezentace
Dostaň Jágra – sport v okolí
Křeček džungarský
Úspěchy v tenise
Křeček roborovský
Křeček džungarský
Mobilní aplikace Pokemoni
Pomoc africkým dětem – CD
s fotografiemi , adopce na
dálku, charita
Animovaný film
Mechanické hračky
Úspěchy v šachovém turnaji
2. místo
Oslava narozenin –
olympijské hry
Křeček syrský
Petshopáci
Pokémoni
Nerfky
Free style koloběžka
Lego – výrobky
Lego – V. Dvořák
Letecké modelářství
Potkan
Kůň
Rybaření
Border kolie – ukázky
výcviku , testy, odměny
Lego – L. Krupička
Panenky

Jméno a příjmení
M. Miffek
Š. Toroková s babičkou
D. Čermák
A. a K. Zemanovy
M. Baláčková, A. Srdínková
A. Křečková
A. Bartoněk

Třída
3. r.
2. r.
5r.
3. a 4. r.
2. r.
4. r.
PT

A. Bartoněk s maminkou
J. Švejda, F. Beran
J. Svoboda

PT
2. r.
4. r.

E. Holubová, A. Štětková

3. r.

E. Brabcová
A. Srdínková, S. Scheerová
F. Beran, J. Švejda, J.
Hlaváček
F. Beran, J. Švejda, Š. Žaba
J. Vojtěchovský, J. Žilák
T. Doležal, J. Višvarda
V. Dvořák, Švejda, F. Beran
D. Kašpárek, J. Klimeš
A. a K. Zemenovy
M. Miffek, E. Holubová, A.
Štětková
M. Skružný, J. Žilák
M. Kmošková, F. Koloros

2. r.
2. r.
2. r.

L. Krupička
A. Srdínková, S. Scheerová

2. r.
9. r.
2. t.
3. a 2. r.
9. r.
3. a 4. r.
3.r.
9. r.
4. r.
3. r.
2. r.
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Listopad – prosinec
Třídění odpadů, sběr plastových víček
Halloweenská diskotéka – hry, soutěže, raut, tanec, vyhodnocení masek
Účast na turnaji ve stolním tenise / akce ZŠ /
Celodružinový kvíz – Pohádky II. č.
Návštěva výstavy výrobků kroužku Merkur
Hlasování : nejlepší výrobek z výstavy kroužku Merkur – odměny vítězům, vítěz V. Novák 4. r.
Křeslo pro hosta: Ema Havlová - bývalá žákyně ZŠ
Výroba vánočních předmětů pro předvánoční prodejní výstavu Unie rodičů
Celodružinová taneční soutěž
Celodružinová pěvecká soutěž
Vyhodnocení a odměnění vítězů celodružinové taneční soutěže
Vyhodnocení a odměnění vítězů celodružinové pěvecké soutěže
Předání ceny za výtvarnou soutěž ,, Myslivost“
Mikulášské disko – hry, soutěže, tanec, raut
Vánoční pásmo v místní knihovně
Vánoční besídka – rozdávání dárků, zpěv koled, občerstvení
Celodružinový vánoční kvíz

Projekt: MLÉKO A MY (celoškolní )
Ochutnávka a poznávání mléčných výrobků, film ,,Ať žijí duchové“ – píseň ,,Každý den
pramen zdraví z Posázaví“, četba z knihy ,,Dášenka“ – kresba štěňátka s miskou mléka,
beseda s paní Holubovou – péče o telátka, pracovní listy – ověření znalostí
Prezentace:
Název prezentace
Hrdlička
Nerfka
Hasiči
Letadla
Hasičská auta -význam HZS
Rally auta
Skládané listy z papíru , kvíz
Fotbal – klubové dresy, šály,
kartičky, album hráčů
Krhanické štrůdlování – 1.

Jméno a příjmení
K.a A. Zemanovy
V. Dvořák
F. Beran, Š. Žaba, T. Doležal
J. Švejda, Š. Žaba
J. Hlaváček
F. Beran, Š. Žaba
A. Srdínková
D. Novák, J. Procházka

Třída
4. a 3. roč.
3. roč.
2. roč.
2.roč.
2. roč.
2. roč.
2. roč.
1. roč.

E. Mikolášová

1. roč.
20

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRHANICE, okres Benešov
Krhanice 149, 257 42 Krhanice
místo
Hon na divočáky
Bowlingový turnaj
Akvarijní ryby
Plyšová zvířátka
Formule na ovládání, vlastní
časopis
Traktory pro práci v lese
Čtyřkolky- modely
Práce na pražském letišti V.
Havla – opravář letadel
Dětský počítač
Lego friends
Lego star wars
Kuličková modelína
Autíčka HOT WHELLS
Lego hasiči

J. Hlaváček, V. Hlaváček
A. Srdínková
J. Procházka
A. Srdínková, A. Janderová,
A. Kubíčková
L. Krupička

2. roč. a 5.roč.
2. roč.
1. roč.
2. roč.

J. Hlaváček
J. Hlaváček
J. Procházka

2. roč.
2. tř.
1. roč.

F. Beran
A. Srdínková, S. Scheerová
J. Hlaváček, Š. Žaba
A. Srdínková
T. Doležal
R. Starý

2. roč.
2. roč.
2. roč.
2. roč
2. roč.
PT

3.roč.

Leden – únor
Návštěva tří králů – Tříkrálová sbírka pro potřebné
Krmení ptáčků v areálu ZŠ
Třídění odpadů, sběr plastových víček
Dárky k zápisu do 1. ročníku
Maškarní karneval kloboukový a čepicový
Křeslo pro hosta – nová žákyně – Denisa Maršálková

Projekt: NORSKÁ KUCHYNĚ (celoškolní )
Nad mapou Norska, seznámení s prospekty, Vikingové – historie, vyhledávání informací na
PC a v encyklopediích, kresba vikingské lodi, losos – výskyt, význam, rozmnožování, beseda
s bývalou žákyní Klárou Šefránkovou trvale žijící v Norsku / zvyky, tradice, typické jídlo,
zdravotnictví, školství, práce na farmě /, krátký film o krásách Norska, malý testík znalostí,
úprava a zpracování materiálů na informační tabuli do školní jídelny.
Prezentace:
Název prezentace
Sopránové ukulele
Barvářské zkoušky
mysliveckých psů
Svět v kostce – společenská
hra

Jméno a příjmení
p. vychovatelka Mrzkošová
V. Hlaváček

Třída
5. roč.

V. Svěráková

1. roč.
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Panenky
Fotbalový zápas Sparty
Praha
HC Sparta Praha –
propagační materiály
Bažant obecný

Š. Toroková, A. Kubíčková
M. Miffek

2. roč.
3. roč.

J. Procházka

1. roč.

J. Hlaváček 2. tř., V.
Hlaváček

5. roč.

Vítězové školní recitační
soutěže

1. stupeň

Březen – duben
Nácvik pásma na besídku pro rodiče
Třídění odpadů, sběr starého papíru a plastových víček
Beseda s PČR – význam policie, styk s neznámými osobami, nebezpečná pyrotechnika, zásady
pohybu po komunikacích, bezpečná jízda na kole…
Čarodějnická módní přehlídka s diskotékou, rautem, vyhodnocení nejlepších čarodějnic
a čarodějů, odměny

Projekt: VELIKONOČNÍ TÝDEN
Velikonoční hry, čtení a tvoření, zdobení vajíček, přáníčka, pletení pomlázek s panem
Padevětem ,
Velikonoční kvíz s hledáním vajíček (soutěž družstev), odměny

Prezentace:
Název prezentace
Fotografie z fašangu ve
Strání – zvyky, tradice
Kynologické závody Pyšely
– border kolie – pes Max
Mořská panna
Úspěchy v bowlingu
Kouzelné fixy
Úspěchy na gymnastických
závodech v Týnci nad
Sázavou
Ukázky sestavy ze závodů
v gymnastice
Hokejový turnaj Tábor – 3.

Jméno a příjmení
R. Starý

Třída
PT

M. Kmošková

4. roč.

A. Srdínková
A. Srdínková
M. Miffek
M. Kubíčková 2. místo, M.
Šprinclová 1. místo
A.Šebková 3. místo

2. roč.
2. roč.
3.roč.
PT,1.roč. a 2. roč.

M. Šprinclová

1. roč.

M. Miffek, V. Dvořák

3. roč.
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místo V. Dvořák nejlepší
hráč
Autíčka
Taek-won – do – ukázky
bojového umění, historie,
obrana při napadení
Výlet žáků 2. A 4. ročníku do
svíčkárny v Šestajovicích
Šmoulové, šmoulí domečky
Maxi kinder vajíčko
Koloběžka
Taek-won-do – ukázky
sebeobrany –odborné
zkoušky
Hračka mechanický koník
HOT WHEELS autíčka
Šmoulové
Řípská pouť, růže z pouti
Křeček
Taek-won-do soustředění
v Varvařově
Nový míč a kopačky

V. Fischer, J. Višvarda PT
M. Miffek

A. Bartoněk , T. Tokoly, A.
Srdínková
L. Kukla
M. Miffek
M. Miffek, D. Maršálková

3.roč.

PT,2. roč.
1.roč.
3.roč.
3.roč, 4.roč.

Š. Toroková
J. Procházka
M. Kubíčková, M. Kopp, E.
Brabcová
A. Srdínková
Š. Toroková s babičkou
M. Miffek

2.roč.
1.roč.
PT, 2.roč.

R. Starý

PT

2.roč.
2. roč.
3.roč.

Květen – červen
Nácvik pásma na besídku pro rodiče
Třídění odpadů, sběr starého papíru a plastových víček
Návštěva výstavy – výrobky - kroužek Merkur
Vyhodnocení nejlepších výrobků sestrojených na kroužku Merkur, odměny
Dárky pro seniory (resort Charlotta Prosečnice)
Dárky pro 1. ročník
Oslava MDD – diskotéka, raut, odměny
Účast na fotbalovém turnaji ŠD v Týnci nad Sázavou – 2 družstva
Slavnostní vyhodnocení výsledků fotbalového turnaje ŠD- malí ( 1. a 2.roč.) 3. místo
velcí (3. a 4. roč.) 2.místo
Besídka pro MŠ a 1. stupeň ZŠ
Besídka pro rodiče žáků
Celodružinový kvíz – návykové látky
23

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRHANICE, okres Benešov
Krhanice 149, 257 42 Krhanice
Celodružinový kvíz – náš region, příroda
Závěrečné zábavné odpoledne – diskotéka, raut, vyhodnocení nejvzornějších žáků, odměny

Projekt: ,,Život dříve a dnes“
Návštěva krhanické knihovny –J. Morávek ,, BYL NA SÁZAVĚ PŘÍVOZ“
Práce, nástroje, výrobky vorařů, tesařů, sekerníků, kovářů
Bylinkářství – poznávání bylin, vyhledávání nových poznatků na PC – využití bylin v praxi
Pracovní listy – kontrola znalostí, vyhodnocení - odměny
Prezentace:
Název prezentace
Dancing crackers – Benešov

Jméno a příjmení
A. Janderová, A. Srdínková,
E. Pjenčáková.,E.
Mikolášová, V. Jermanová
I. Černá s maminkou
E. Pjenčáková
A. Srdínková
A. Obrhelová
M. Miffek

Třída
1.,2.roč.

J. Hlaváček
žáci
E. Pjenčáková
A. Srdínková
A. Bartoněk
A. a K. Zemanovy
J. Hlaváček
R. Starý
žáci

2.roč.
1.roč
2.roč.
2.roč.
PT
3. a 4. roč.
2. roč.
PT
2.,4. roč.

žáci

PT

Morče

A. Kubíčková, M. Kubíčková
PT, s maminkou

2.roč.

Morče Rozeta
Oblovka velká – chov
Zvířátka

D. Maršálková
E. Pjenčáková, A. Janderová
A. Kubíčková – A.
Kubíčková,V. Jermanová
P. a V. Novák

4. roč.
2.roč.
2.roč.

Jack rasl terier – 3 štěňátka
Pamětní mince
Výlet s rodiči do Mirákula
Koníček Fily
Hokejový dres vydražený za
10 000 Kč
Nerfky
Výrobky ze dřeva
Korálkování
Křeček džungarský
Hokejová výzbroj
Koníčci
Tank
Dráha pro autíčka
Výlet 2. a 4. ročníku –
Benešov, Konopiště
Výlet přípravné třídy do
Benešova a na Konopiště

Hra ,, Hledejte Bufiho“ –
rozvoj postřehu

2. roč.
2.roč.
2.roč.
PT
3. roč.

1. roč. a 4. roč.
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Návštěva Disneylandu –
Francie

A. Křečková

4. roč.

Zpracovala: Vladimíra Čaplická, vedoucí vychovatelka ŠD

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Přehled DVPP - ZŠ Krhanice, okres Benešov 2016/2017
Pořadatel

Název (kód) programu

Jméno účastníka

Datum

Částka

Místo konání

VISK

Bezpečně na internetu

učitelský sbor

30.8.2016

0

ZŠ Krhanice

VISK

Dokumentace ŠMP

Ráblová

15.9.2016

0

Praha

VISK

Metoda Hejného v matematice na 2.
stupni ZŠ

Papoušková

26.9.2016

850

Praha

VISK

Kreativní materiály / Šperky a
ozdoby z papíru

Šmídová

10.10.2016

700

Benešov

VISK

Středočeská konference primární
prevence

Ráblová

12.10.2016

0

Praha

KSE

Vzdělávací exkurze na FJFI ČVUT v
Praze

Papoušková

5.12.2016

0

Praha

Descartes

Základní orientace ve spec.
Pedagogice pro učitele bez speciálně
pedag. Kvalifikace

Šmídová

27.3.2017

990

Praha

VISK

Pedagogický sbor ve vypjatých
komunikačních situacích

učitelský sbor

13.4.2017

0

ZŠ Krhanice

Omniveda
Věda nás
baví o.p.s.

MASTER LEKTOR kroužku VĚDA
NÁS BAVÍ

Bartoňková

6.2.2017

0

Praha

MŠMT

Informační seminář o způsobu
vykazování údajů o PO v rámci
společného vzdělávání

Ráblová

16.2.2017

0

Praha

VISK

Strategie vyšetřování šikany II.

Ráblová

5.5.2017

0

Praha

Mensa ČR

Konference Mensa pro rozvoj nadání
2017

Papoušková

20.3.2017

480

Praha

NIDV

Počítač jako pomocník (nejen) při
výuce matematiky - náměty a
inspirace

Papoušková

13.6.2017

0

Praha
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Aktivity školy a její prezentace na veřejnosti
Roční plán práce
Září
5. 9.
8. 9.
14. 9.
15. 9.
26. 9.
27. 9.
28. 9.

Zebra – program dopravní výchovy – 2. ročník
PT – návštěva v MŠ Krhanice
PT – výtvarná dílna – malujeme na plátno
Preventivní vlak – 8. A 9. r.
PT – keramická dílna
PT – divadelní představení v MŠ Chrást n. S.
Státní svátek

Říjen
3. 10.
5. 10.
6. 9.
10. 10.
11. 10.
12. 10.
13. 10.
18. 10.
25. 10.
28. 10.
29. 10.
30. 10.

Fotografování žáků I. ročníku
PT – kouzelnické představení v MŠ Krhanice
Běh pro krmítko – žáci školy
Páťáci čtou předškolákům – 5. r. + PT
Ekocentrum Vlašim – Svět barev – 5., 6. a 7. r.
Úřad práce – 9. r.
Dýňový den – 1. Ročník
Přírodovědný klokan – 8. a 9. r.
PT – krhanický statek
PT – divadelní představení v MŠ Chrást n. S.
Knihovna v Týnci nad Sázavou – 1. ročník
státní svátek
podzimní prázdniny
podzimní prázdniny

Listopa
Stezka odvahy – PT + 5. r.; odpoledne 5. r. + rodiče
Školní turnaj ve stolním tenise
Okresní přebor – šachy - Benešov
4. 11. PT – divadlo Domek plný pohádek v MŠ Krhanice
Strašidýlková noc – 1. r.
16. 11. Černé divadlo – div. Metro Praha – 1. stupeň + PT
22. 11. Rozdávání slabikářů – 1. r.
1. 11.
3. 11.

Prosinec
9. 12. Vánoční trhy – Unie rodičů
Keramická dílna - PT
12. 12. Knihovna v Krhanicích – 5. r.
14. 12. Krajské kolo v šachu – Neratovice
16. 12. Divadelní představení v MŠ Chrást n. S. - PT
21. 12. Vánoční besídka školy
23. 12. Vánoční prázdniny
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27. 12.
28. 12.
29. 12.
30. 12.
Leden
1. 1.
2. 1.
13. 1.
18. 1.
24. 1.
27. 1.
31. 1.

Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Nový rok
Vánoční prázdniny
Vystoupení dramatického a pěveckého kroužku Týnec n. S. – 1. r.
ACET z. s. – preventivní programy 6. – 9. ročník
PT – divadelní představení v MŠ Chrást n. S.
Divadelní představení v angličtině – 5. – 9. ročník
Pythagoriáda - 5. – 8. r.
Rozdávání pololetního vysvědčení

Únor
1. 2.
3. 2.
7. 2.
8. 2.
14. 2.
16. 2.
22. 2.

Olympiáda v AJ – školní kolo
Pololetní prázdniny
Spaní ve škole – 5. r.
Norský den ve školní jídelně – projektový den
Knihovna Krhanice – 6. r.
Divadlo Gong Praha – Lakomá Barka – PT + 1. a 3. r.
Třídní schůzky – 2. r.
Karneval s klauny - PT
23. 2. Školní kolo recitační soutěže – 1. r.
Třídní schůzky

Březen
1. 3.
2. 3.
6. – 10. 3.
14. 3.
15. 3.
16. 3.
17. 3.
18.- 25.3.
20. 3.
21. 3.
27. 3.
28. 3.
29. 3.
30. 3.
31. 3.

Recitační soutěž – školní kolo
Divadelní přestavení se ZŠ Kamenice – 1. ročník
Jarní prázdniny
Helpík – první pomoc – 5. r.
Recitační soutěž – okresní kolo - Bystřice
Divadlo Minor Praha – 7. r.
Výstava v Konopišti – Následník trůnu – 8. – 9. r.
Plavecký výcvik – 2. a 3. r.
Matematický klokan – 2. – 9. r.
LVK – 7. ročník
Projektový týden – Zvířata a jejich mláďata - PT
Veselé zoubky – projekt – 1. r.
Národopisné muzeum Praha – 2. + 4. r.
Pálení Morany – 5. r.
Divadelní představení Dobrodužství veverky Zrzečky – PT – 4.r.
Beseda s pracovníkem Lesů ČR p. Hlaváčkem – 5., 7.a 8.r.
Noc s Andersenem – 1. r.
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Duben
5. 4. Zápis do 1. ročníku
7. 4. Čistá řeka Sázava – 8. a 9. ročník
Jeden svět na školách – 5. – 7. ročník
10. 4. Velikonoční program a exkurze do svíčkárna Šestajovice
11. 4. Barevné Velikonoce – projektový den – 1. r.
Projektový den – Velikonoce – 4. r.
Spaní ve škole – 2. a 4. r.
12. 4. Hledání vajíček – 1. r.
Stop úrazům – program VZP – 6. – 8. r.
Projektový den – Velikonoce – 2. a 4. r.
13. 4. Velikonoční prázdniny
Školení pro pedagogický sbor
14. 4. Velikonoční prázdniny
17. 4. Velikonoční pondělí
21. 4. Keramická dílna – PT a 1. r.
24. 4. Exkurze – jaderná elektrárna Temelín – 7. a 9. r.
25. 4. Divadelní představení v MŠ Chrást n. S. - PT
26. 4. Třídní schůzky + pedagogická rada
27. 4. Třídní schůzky – 7. ročník (náhradní termín)
28. 4. Pálení čarodějnic – projektový den – 1. r.
Květen
1. 5.
3. 5.
4. 5.
8. 5.
18. 5.
22. 5.
23. 5.
26. 5.
30. 5.
31. 5.

Státní svátek
Exkurze – exotické ptactvo p. Podroužka v Krhanicích – 3. r.
Divadlo Gong – 5. – 7. ročník
Státní svátek
Přátelský zápas v házené v ZŠ Netvořice- dívky
Třídní výlet – 7. r.
Pěvecké vystoupení v Týnci n. S. – 1. a 3. r.
Třídní výlet – 7. r.
Fotografování tříd
Dřevěná dílnička – 1. a 5. r.
Okresní kolo v házené dívek – Netvořice
Okresní kolo v házené chlapců - Netvořice

Červen
2. 6. Dětský den ve škole – sportovní dopoledne
5. 6. Školní výlet 6. a 8. r. – Pražské Benátky
6. 6. Školní výlet 1. r. – Pohádkový hrad v Sázavě
7. 6. Divadelní představení ve škole – 6. – 9. r.
Fotbalový turnaj ŠD – Týnec n. S.
8. 6. Dětský den pro PT – 5. r.
12. 6. Generálka besídky ŠD – TV sálek – pro 1. stupeň
13. 6. Školní výlet – Posázaví – 9. r.
Výlet do Benešova a Konopiště – 2. a 4. r.
Pasování prvňáků na čtenáře
14. 6. Školní výlet – Posázaví – 9. r.
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15. 6. Knihovna Krhanice – 1. r.
Besídka ŠD
19. 6. Výlet Zlenice – 5. r.
20. 6. Výlet Zlenice – 5. r.
Výlet PT – vláčkem z Benešova do Konopiště
21. 6. Výlet do Konopiště – 3. r.
Čtení v MŠ – 1. r.
22. 6. Exkurze do keramické dílny + stanování za školou – 1. r.
26. 6. Pedagogická rada
27. 6. Spaní ve škole – 2. r.
30. 6. Rozdávání vysvědčení, ukončení školního roku 2016/2017
Rozloučení se žáky 9. ročníku

English Week
Pro zájemce o výuku v angličtině proběhl „anglický týden“, kdy rodilý mluvčí pracoval
se žáky v době dopoledního vyučování. Hlavním tématem byla hlavně anglická konverzace.

Prezentace školy na veřejnosti








školní web
vánoční besídka
besídka školní družiny
účast dobrovolníků ročníku na akci „Čistá řeka Sázava“
sportovní, přírodovědné a výtvarné soutěže
spolupráce s Unií rodičů a přátel školy při ZŠ Krhanice – „Vánoční trh“
spolupráce se Šarlota Resort s. r. o. Prosečnice

Účast v soutěžích
Okresní kolo – šachy - Benešov
Družstvo: D. Zvolenský, V. Zvolenský – 9. r., O. Fischer – 8. r. a T. Bláha – 6. r.
- 1. místo, postup do krajského kola (Neratovice)
Celostátní výtvarná soutěž „Fauna naší přírody“
Karolína Zemanová – 4. r. – nejlépe hodnocené dílo v kategorii 3. a 4. ročník
Přehlídka dětských recitátorů – okresní kolo Bystřice
Reprezentanti školy: A. Štětková – 3. r., J. Košťálek – 4. r., Z. Svěráková – 6. r. a J.
Jordanová – 9. r.
Okrskové finále McDonald´s Cup 2016/2017 – malá kopaná
Družstvo prvního stupně
Okresní kolo soutěže v házené 2016/2017 – Netvořice
Kategorie žákyně – 4.místo
Kategorie žáci – 4. místo
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Celostátní výtvarná soutěž „S batůžkem nebo s kufrem… Domov je doma“
Zaslané práce v kategoriích ZŠ 1. – 3. ročník (zaslané práce žáků ze 2. ročníku); ZŠ 4. – 6.
ročník (zaslané práce žáků 4. ročníku)
3. místo – V. Novák
Výtvarná soutěž „Marie Terezie“
- zaslané práce žáků prvního i druhého stupně
Okresní kolo Olympiády v českém jazyce Benešov
D. Zvolenský - 9. ročník – 5. místo
Okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce Benešov
P. Nahodil – 8. ročník – kategorie AII – 12. místo
J. Jordanová – 9. ročník – kategorie AI – 12. místo
Přírodovědný klokan – 8. a 9. ročník
Matematický klokan – 2. – 9. ročník
Pythagoriáda – žáci druhého stupně

Autoevaluace školy




Scio testy pro 5. ročník (český jazyk, matematika, anglický jazyk, obecné studijní
předpoklady)
Kalibro testy pro 8. ročník (český jazyk, matematika)
Testování ČŠI – 9. ročník (český jazyk, matematika, výchova k občanství)
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Základní údaje o hospodaření školy
Hospodářský výsledek školy za rok 2016

Hospodářský výsledek za rok 2016
- z toho hlavní činnost
- z toho VHČ

57 706,48 Kč
0,00 Kč
57 706,48 Kč

Výnosy celkem
- z toho z hlavní činnosti
- z toho z VHČ
- z toho stravné pro cizí strávníky
- z toho pronájmy

12 057 967,81 Kč
11 861 767,81 Kč
196 200,00 Kč
159 000,00 Kč
37 200,00 Kč

Náklady celkem
- z toho z hlavní činnosti
- z toho z VHČ

12 000 261,33 Kč
11 861 767,81 Kč
138 493,52 Kč

Příspěvek na NIV od zřizovatele
- poskytunuto zřizovatelem
- spotřebováno školou
- vráceno zřizovateli

1 668 148,00 Kč
1 493 597,36 Kč
174 550,64 Kč

Příspěvek na NIV od KÚ ( transfer MŠMT na přímé vzdělávání )
- celkem poskytnuto
- spotřebováno

9 403 554,00 Kč
9 403 554,00 Kč

Stav rezervního fondu k 31.12.2016

70 459,76 Kč

Fond kulturních a sociálních potřeb
Fond kulturních a sociálních potřeb je tvořen od ledna 2016 1,5% a od ledna 2017 2%
z objemu platů. Fond byl čerpán v souladu s vnitřní směrnicí organizace a s vyhláškou
č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb v platném znění.

Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Ve školním roce 2016/2017 nebyla škola zapojena do jiných programů vzdělávání,
než které jsou uvedeny v části Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
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Údaje o předložených a školou realizovaných projektech
financovaných z cizích zdrojů
Ve školním roce 2016/2017 škola nebyla
zdrojů.

zapojena do projektů financovaných z cizích

Další projekty







Ovoce do škol (ovoce 1x za 2 týdny pro žáky 1. stupně a přípravné třídy)
Obědy pro děti (spolupráce s nadací Women for women o. p. s.)
EDULAB – Program podpory digitalizace škol (využívání digitálních vzdělávacích
materiálů)
projekt „Mléko a my“ – společnost Laktea (získána hlavní cena v soutěži)
projekt „Norský den ve školní jídelně“ – Asociace školních jídelen ČR +
velvyslanectví Norska
program „Recyklohraní“ – certifikát environmentálního vyúčtování – společnost
ASEKOL a. s.

Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Ve školním roce 2015/2016 v naší škole nepůsobila ani odborová organizace, ani jiná
organizace zaměstnanců či zaměstnavatelů.

Činnost Unie rodičů a přátel školy při ZŠ Krhanice
Zájmová činnost
Kroužky ve školním roce 2016/17
Ve školním roce 2016/17 bylo zajištěno pro žáky od PT do 9. ročníku v ZŠ Krhanice celkem
20 kroužků pod vedením 11 vedoucích. Celkem děti obsadily v kroužcích 177 míst.
Název kroužku
Po

Místo

Čas

Vedoucí kroužku

Korálkování

uč. 3.tř.

13-14

Skružná

Počítač

uč. PC

13,30-14,15

Jiřičková

uč.VV (5.tř.)

13,45-14,30

Šmídová

TV

14,30-15,30

Mouchová

uč. 4.tř.

13-14

Šťastná

uč.9.tř (Z)

13,15-14

Kolorosová

Malý novinář

uč.2.tř.

14,05-14,50

Bogdanová

Pohybové hry

TV

14,10-15

Šťastná

Výtvarný kroužek
Street dance
Út

Moderní tancování I.
Merkur
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Název kroužku

Místo

Čas

Vedoucí kroužku

uč.VV (5.tř.)

15,10-16,10

Bartoňková

AJ Tigers

uč. AJ

12,10-12,55

Bydžovská

Flétna

uč.ČJ

12,45-13,45

Rabiňáková

AJ Starters

uč. AJ

14-15

Bydžovská

AJ Movers

uč. AJ

13-14

Bydžovská

AJ Flyers

uč. AJ

15-16

Bydžovská

Florbal I. (mladší)

TV/hřiště

16,30-17,30

Konvička

Florbal II.(starší)

TV/hřiště

17,30-18,30

Konvička

Mažoretky Sedmikrásky
I.

uč.1.tř

12,10-12,55

Kolorosová

Mažoretky Sedmikrásky
II.

uč.1.tř.

13-13,45

Kolorosová

Háčkování a pletení
St

Čt

Mažoretky Kopretinky
Mlsná vařečka

Pá

TV
Kuchyňka

14,15-15,00
13,30-14,30

Kolorosová
Beranová

Zpracovala Lenka Bogdanová, předsedkyně Unie rodičů ZŠ Krhanice, z. s.

Podpora činnosti školy Unií rodičů a přátel školy ve školním roce 2016/17
Unie rodičů i v tomto školním roce přispěla žákům, jejichž rodiče jsou členy Unie, na akce
konané v rámci vzdělávání. Jednalo se např. o příspěvek na dopravu na školní výlety, vstupné
do divadel a na jiné kulturní a vzdělávací akce. Žáci 7. ročníku obdrželi příspěvek na lyžařský
kurz.
Všichni žáci školy dostali mikulášskou nadílku a odměny na sportovní dopoledne ke Dni dětí.

Společné akce Základní školy Krhanice a Unie rodičů
Vánoční trh
Již pošesté uspořádala Unie rodičů ZŠ Krhanice Vánoční trh. Podobně jako v minulém roce
byla akce určena především k prodeji výrobků žáků školy. Ty se prodávaly na chodbě
před ředitelnou, v učebně IV. třídy se podávalo pro všechny občerstvení.

Další partneři školy při naplňování výchovně-vzdělávacího procesu





Obec Krhanice
Unie rodičů a přátel školy při ZŠ Krhanice
Školská rada při Základní škole Krhanice
Obecní knihovna Krhanice
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TJ Sokol Krhanice
Mateřská škola Krhanice
SDH Krhanice
Úřad práce v Benešově
Školská poradenská zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně
pedagogické centrum, Středisko výchovné péče Dobřichovice)
Ekocentrum Vlašim
Ochrana Fauny Votice
Městská knihovna Týnec nad Sázavou
Občanské sdružení Helpík
Základní škola Netvořice
Základní škola Týnec nad Sázavou
SOU potravinářské Jílové u Prahy
ACET, o. p. s.
Policie ČR
Farma F. Mikoláš Krhanice

Výroční zprávu o činnosti Základní školy Krhanice, okres Benešov za školní rok 2016/2017
zpracovala Mgr. Bc. Věra Ráblová, ředitelka školy.
Výroční zpráva byla schválena Školskou radou při Základní škole Krhanice, okres Benešov:
bez připomínek.
V Krhanicích dne 16.10.2017
Místopředsedkyně školské rady Vladimíra Čaplická:
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