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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 2017/2018 byly spojeny I. a IV. třída na
hudební výchovu. Dále byly vytvořeny vyučovací skupiny spojením VIII. a IX. třídy na
výtvarnou výchovu, hudební výchovu a pracovní činnosti. Celkový počet žáků byl ke dni
30. 9. 2017 149 žáků, ke dni 30. 6. 2018 byl celkový počet žáků 149. Vzhledem k ostatním
školním rokům došlo k mírnému poklesu žáků (ubyla přípravná třída).
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, Kabátů, Jílového u Prahy, Těptína,
Ládví a Velkých Popovic.
Základní škola Krhanice spolupracuje se spolkem Karhany z. s., který si klade následující
cíle:
• pracovat se žáky a pro žáky v rámci školních a mimoškolních činností,
• finančně a organizačně zaštiťovat školu v rámci školních a mimoškolních činností.
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 (vydán 1. 9. 2012) - výuka v 1. - 9. ročníku
Od 1. 9. 2017 platí nová úprava ŠVP.

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Pedagogický sbor prošel drobnými změnami. K 1. 9. 2018 převzala V. třídu Mgr. Milada
Peterková, pracovní poměr ukončila ke dni 31. 8. 2018. Od 1. 9. 2017 nastoupila do VI. třídy
asistentka pedagoga Olga Kočmídová. Ve II. třídě pracovala i nadále jako asistentka
pedagoga Lucie Krejcárková. Ve školní jídelně od 1. 9. 2017 pracovala na pozici pomocné
kuchařky Ivana Veselá, která ukončila pracovní poměr k 30. 6. 2018. Dne 1. 11. 2017
nahradila Janu Novákovou na pracovní pozici uklízečky Věra Padevětová.
Ke dni 25. 5. 2018 byl do funkce DPO (pověřence pro ochranu osobních údajů – GDPR)
jmenován Mgr. Aleš Papoušek.
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
Koordinátor Žákovského parlamentu: Monika Musialová, BA(Hons)
Koordinátor EVVO: Mgr. Zuzana Bartoňková
Pověřenec pro problematiku GDPR: Mgr. Aleš Papoušek
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Pedagogičtí pracovníci:
Třída
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

vyučující
Mgr. Jana Vilémová
Mgr. Lucie Kolorosová, asistentka pedagoga Lucie Krejcárková
Bc. Michaela Bogdanová
Hana Pešanová
Mgr. Milada Peterková
Mgr. Zuzana Bartoňková
Ing. Marie Vondráčková
Monika Musialová, BA (Hons)
Mgr. Olga Rabiňáková

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):
Ivana Veselá - kuchařka
Jaroslava Beránková – kuchařka
Jana Nováková, od 1. 141. 2017 Věra Padevětová – 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.
Použití dotací:
• sportovní náčiní pro tělesnou výchovu – volejbalové míče
• učebnice a učební pomůcky pro 1. a 2. stupeň ZŠ podle aktuální potřeby inovace –
učebnice matematiky, českého, anglického a ruského jazyka a přírodopisu

5

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRHANICE, okres Benešov
Krhanice 149, 257 42 Krhanice
•
•
•
•
•
•
•

10 kusů výukových nástěnných obrazů (jazyky, přírodopis, výchova ke zdraví,
výchova k občanství)
licence databáze výukových materiálů – Datakabinet
interaktivní matematika – licence - 4 díly pro 1. ročník
sada preparátů pod mikroskop – přírodopis
glóbusy – zeměpis
speciální didaktické pomůcky v rámci podpůrných opatření
názorné didaktické pomůcky pro výuku na prvním stupni

Vybavení učeben a ostatních prostor školy
Ve školním roce 2017/2018 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. Plně využívaná byla i tabule s interaktivním
systémem v učebně zeměpisu a v I. třídě. Díky pořízené licenci Datakabinetu mohli
vyučující využívat bohatou nabídku výukových materiálů již připravených, např. obrázky,
výukové tabule, myšlenkové mapy, pexesa, kvízy atp. V rámci projektu „Rozvoj technických
dovedností žáků ZŠ Krhanice (projekt z podpory Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost) žáci pracovali i ve školní dílně a cvičné kuchyňce. Při výtvarných
činnostech se také věnovali keramice a využívali keramickou pec, která je součástí vybavení
školní dílny.
Nadále pokračovaly práce na zahradě, při úpravě okolí školy a ve skleníku.
Byla vybudována nová místnost pro práci Školního poradenského pracoviště ZŠ Krhanice.
Další vybavení:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Školní poradenské pracoviště – skříně, jednací kulatý stůl a 5 židlí
nový nábytek do I. oddělení školní družiny – 7 skříněk a koberec
šatní skříň do šatny školní kuchyně
dvoukřídlová policová skříň do učebny VV
dělená uzamykatelná skříň do učebny IV. třídy
dva notebooky Dell + MS Office pro učitele
roteboard do kabinetu Z a Př
barevné koše na tříděný odpad na chodby
barevné sítě na obrázky pro výzdobu chodby
barevné obaly květináče na chodby a do všech učeben
nové zařízení pro zálohování dat
nový server
nástěnná magnetická popisovatelná tabule do učebny IT (200 x 100 cm)
rádio s CD a MP3 mechanikou do učebny VV
bezpečnostní protipožární vybavení do kotelny – 2 pracovní stoly a 6
kovových skříní
informační stravovací systém ve školní jídelně – nástěnný počítač AIO pro
přihlašování a odhlašování obědů, snímač čipů do jídelny, příslušný SW
k zařízení.

Opravy ve škole
V budově školy byly provedeny následující opravy:
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•

Malování:
- Byla vymalována chodba v přízemí, vstup do vestibulu a do šaten, chodba
ke školní jídelně a herna II. oddělení školní družiny
- ve všech učebnách byla provedena oprava stávající malby.

Údaje o zápisu k zahájení povinné školní docházky
Datum konání zápisu: 4. dubna 2017
• Počet dětí, které se dostavily k zápisu do I. třídy: 13
• Počet rozhodnutí o přijetí do I. ročníku základní školy ve školním roce 2017/2018: 10
• Počet žádostí zákonných zástupců o odklad povinné školní docházky: 3
• Počet kladně vyřízených žádostí o odklad povinné školní docházky: 3
• Počet dětí nastupujících do I. třídy k 1. 9. 2018: 9

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Ve školním roce 2017/2018 ukončilo studium celkem 10 žáků, všech 10 žáků splnilo 9 let
povinné školní docházky.

Souhrnná statistika tříd
třída

žáků

z toho hodnocení
P

1.

12

12

0

-

2.

19

19

0

3.

19

15

4.

17

5.

1. pololetí školního roku 2017/18
zpracováno dne: 28. 6. 2018

snížená
známka Ch

průměrný
prospěch

absence na žáka
třídní učitel
omluv. neomluv.

-

-

1.012

37.58

-

Mgr. Vilémová Jana

-

-

-

1.023

24.84

-

Mgr. Kolorosová Lucie

4

-

-

-

1.276

45.10

-

Bc. Bogdanová Michaela

13

3

-

-

-

1.257

34.93

-

Mgr. Vilémová Jana

25

14

11

-

-

-

1.404

34.32

-

Mgr. Peterková Milada

6.

15

3

12

-

-

-

1.681

37.73

-

Mgr. Bartoňková Zuzana

7.

16

8

5

3

-

-

1.808

48.06

-

Ing. Vondráčková Marie

8.

17

7

9

-

-

-

1.696

72.81

-

BA (Hons) Musialová

9.

10

5

5

-

-

-

1.520

37.40

-

Mgr. Rabiňáková Olga

Legenda V - prospěl s vyznamenáním
P - prospěl
N - neprospěl
X - nehodnocen
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Souhrnná statistika tříd
třída

žáků

z toho hodnocení
P

1.

11

11

0

-

2.

19

18

1

-

3.

19

15

4

4.

17

13

5.

25

15

6.

15

7.
8.
9.

2. pololetí školního roku 2017/18
zpracováno dne: 28. 6. 2018

snížená
známka Ch

průměrný
prospěch

absence na žáka
třídní učitel
omluv. neomluv.

-

-

1.052

52.27

-

Mgr. Vilémová Jana

-

-

1.060

39.89

-

Mgr. Kolorosová Lucie

-

-

-

1.243

46.63

-

Bc. Bogdanová Michaela

4

-

-

-

1.261

49.52

-

Mgr. Vilémová Jana

10

-

-

-

1.380

50.96

-

Mgr. Peterková Milada

2

13

-

-

-

1.816

75.13

-

Mgr. Bartoňková Zuzana

16

7

6

3

-

-

1.947

61.37

-

Ing. Vondráčková Marie

17

6

11

-

-

-

1.725

93.58

-

BA (Hons) Musialová

10

5

5

-

-

-

1.700

78.80

-

Mgr. Rabiňáková Olga

Legenda V - prospěl s vyznamenáním
P - prospěl
N - neprospěl
X - nehodnocen

Prevence sociálně patologických jevů
Zpráva o realizaci preventivního programu (MPP) ZŠ Krhanice
Preventivní program zpracovaný pro naši školu pro školní rok 2017/2018 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)
Podle různých šetření a průzkumů pedagogů školy byl stanoven jednoznačný závěr: Je
nutné program orientovat v první řadě na mezilidské vztahy ve školním kolektivu, zejména
na předcházení agresivnímu chování žáků a spolupráci se zákonnými zástupci žáků.

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 žáků k sobě navzájem. Prevence agresivního chování je kladena na přední místo.
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Při podezření nebo výskytu sociálně patologických jevů u žáků se škola snaží bez zbytečných
odkladů provést krizovou intervenci. Ve školním roce 2017/18 proběhlo ve škole několik
jednání se žáky, kdy se vyskytlé problémy projednávaly se zákonnými zástupci,
popř. s dalšími institucemi (SVP, OSPOD). Dále byly poskytovány i konzultace vyučujícím
i zákonným zástupcům.
Není účinné čekat až na samotný problém, je třeba vytypovávat budoucí krizové situace
a efektivně jim předcházet. Zde je nadmíru důležitá komunikace se žáky, s rodiči, s ostatními
spolužáky, osvědčila se i spolupráce se zřizovatelem školy.
Ve škole se zavedly třídnické hodiny, efektivně působí i mimoškolní aktivity, kdy vyučující
(zejména třídní učitel) tráví se žáky čas i mimo klasické vyučování a školní prostředí.
Jako důležitou součást preventivní práce vnímáme i snahu o předcházení školní neúspěšnosti
žáků.

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. Témata se přizpůsobují
aktuálním potřebám a situacím.
V hodinách předmětu Výchova ke zdraví byly hodiny věnovány prevenci návykových látek
a závislostí, problematice onemocnění AIDS, šikaně a osobního bezpečí. 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:
nácvik vánoční besídky, vytváření třídních pravidel, tvorba nástěnek- fotografie ze školních
akcí, plakáty s tematikou primární prevence, lyžařský výcvik, třídnické hodiny, nácvik na
ukončení školního roku, prezentace školy a okolí v rámci projektu Edison.
Žáci prvního i druhého stupně se zapojili do projektu Edison, při jehož realizaci
nedocházelo jen k procvičování cizího jazyka, ale i k poznávání odlišných kultur,
národností, ke vzájemné spolupráci na vytváření prezentací a tmelení kolektivu při
společných aktivitách, školních i mimoškolních.

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 se společností Saferinternet, VZP ČR
– „Stop úrazům“, Linkou bezpečí a Nadací Albert (Zdravá pětka). Do dalšího školního roku
má škola již rezervovány termíny dalších přednášek.
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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.
Preventivní program školy je vyhodnocován elektronicky prostřednictvím portálu
www.preventivni-aktivity.cz (klinika adiktologie), kde je k dispozici výkaz za příslušný
školní rok.
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Žáci 1. stupně

Žáci 2. stupně

Všichni žáci – podle zájmu
- externí organizace

Párty se Zdravou 5

3. Nabídka zájmových
aktivit v budově
školy:
AJ – Cambridge Starters
AJ - Flyers
AJ – Tigers
Malí šikulové
Mažoretky
Merkur
Pěvecký a dramatický
kroužek
Streetdance
Taek-won-do
Věda nás baví

Žáci 5. a 6. ročníku

1. VZPoura dětským
úrazům
(pojišťovna VZP)

2. Zdravá 5 (Nadační
fond Albert)
Škola zdravé 5

cílová skupina + zaměření

aktivity

hodnocení akce a přínos

- činnost zájmových kroužků

Interaktivní přednáška
Praktické činnosti

(široce využívaná)
- možnost dalšího
sebevzdělávání
- kooperace dětí různých
věkových
kategorií, spolupráce s rodiči
- prezentace výsledků práce na
veřejnosti
- rozvoj čtenářské gramotnosti
- podpora přírodovědných
znalostí

- nabídka volnočasových aktivit

-zdůraznění důležitosti zdravého
životního stylu – zdravého
stravování
- aktivity – přípravy jídelníčku,
praktické činnosti
- degustace zdravých pokrmů

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

formy a metody práce

Hlavní použité prostředky preventivního působení v rámci preventivního programu ve školním roce 2017/2018

Realizované programy
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Žáci 3., 4. a 8. ročníku

Žáci 1. stupně a 2. stupně

Žáci 1.- 9. ročníku
Témata: globální problémy
lidstva, terorismus
problematika sociálněpatologických jevů, mezilidské
vztahy
(pro jednotlivé ročníky úměrné
k věku, znalostem, dovednostem
a zkušenostem)
Žáci 5. ročníku
- umět poskytnout první
pomoc
- ochrana vlastního zdraví

5. Školní výlet s
teambuildingem

6. Environmentální
výchova – ekologické
programy

7. Samostatné projekty
žáků v rámci
mezipředmětových
vztahů

8. Soutěž zdravotních
Hlídek „Helpíkův
pohár“

Žáci 2. stupně

4. Preventivní program
společnosti
Saferinternet

Přednáška vedená odborníkem,
videoprojekce,
praktický nácvik dovedností
test, závod

Žáci za pomoci učitele, literatury
a informačních
technologií pracují na školních
projektech
- prezentace, obhajoba,
diskuse

Recyklohraní - soutěže

Ekologické a přírodopisné
aktivity pod vedením
odborných lektorů
- aktivní účast žáků (Projekt
„Čistá řeka Sázava“, úklid okolí –
Den Země, Dravci, Dýňový den)

Pobyt v přírodě s aktivním
sociálním učením – práce s
kolektivem

Seznámení žáků se zásadami
poskytování první pomoci, při
záchraně života,
prevence úrazů, kouření,

- třídění odpadu a cesta k jeho
zpracování
- kooperace ve skupině
- komunikace
- obhajoba vlastního názoru před
skupinou
- respektování názoru druhých

- 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

reprodukční zdraví, nabídky
pomoci, sexuální výckhova,
„Jak přežít dospívání“ (8. a 9. r.) mezilidské vztahy
„Vztahy v kolektivu“ (6. a 7. r.)

Multimediální beseda, diskuse

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRHANICE, okres Benešov
Krhanice 149, 257 42 Krhanice
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Praktické příklady zvládání
krizové komunikace se žáky i
rodiči

„Kamarádi online“ – preventivní -prevence online závislostí –
beseda
praktická část (autentické
příběhy dětí, praktické rady a
nápady, preventivní opatření)
„Rizika online“ – preventivní

Pedagogičtí pracovníci

Žáci 1.stupně

12. Školení pro
pedagogické
pracovníky – „Základy
krizové komunikace“
13. Prevence online

Projekce „Myanmar – divoká
cesta do barmské říše“
- komentováno reportérem

Žáci 2. stupně

11. Vzdělávací projekt
Planeta Země

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)
Prevence intolerance a
xenofobie, poznávání jiných
kultur a odlišného způsobu
života
- možnost předávat poznatky
žákům při výuce
- psychohygiena

Žáci 7. ročníku

10. Lyžařský výcvikový
kurz

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

Žáci 1. – 9. ročníku

alkoholu,
zneužívání návykových látek
Soužití v kolektivu, respektování
osobnosti žáků, prosazování se,
empatie
- prevence xenofobie

9. Prevence šikany
v třídním kolektivu

i zdraví ostatních

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRHANICE, okres Benešov
Krhanice 149, 257 42 Krhanice
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Žáci 1. stupně

Žáci 3. a 4. ročníku

15. Program Veselé
zoubky

16. Linka bezpečí ve
vaší třídě

Žáci 5. ročníku

Žáci 7. ročníku

14. „Čas proměn“

Žáci 2. stupně

-jaké vztahy děti prožívají
-jak se ve vztazích cítit dobře, co
pro to udělat
-co můžeme dělat, když se nám
ve vztahu nelíbí
-proč se necítíme dobře
-co s tím…?

- získávání základních
hygienických návyků a jejich
upevňování

- reprodukční zdraví
- dospívání

Zpracovala: Mgr. Bc. Věra Ráblová, školní metodička prevence

„Když se mi nedaří“ - aktivity

- výukový program na DVD
- program na interaktivní tabuli –
péče o chrup
- pracovní listy
- samolepky – správný postup
čištění
„Když si s někým (ne)rozumím“
- aktivity

Informační brožurky

beseda

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRHANICE, okres Benešov
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Výchovně poradenská činnost
Volba povolání
Výchova k volbě povolání byla realizována především na 2. stupni v předmětu Člověk a svět práce v 8. a 9.
ročníku a v předmětu 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 výchovy k občanství pobesedovali s žáky o středoškolském studiu.
Ve školním roce 2017 – 18 ukončilo naši školu 10 žáků 9. ročníku. Ze 7. třídy odchází 1 žákyně na
šestileté gymnázium, z 5. třídy 1 žák na osmileté gymnázium a 1 žákyně na sportovní školu.
Z 10 žáků 9. ročníku odchází 1 žák na gymnázium, 8 žáků na střední odborné školy a 1 žák do
učňovského oboru.

Integrace žáků se specifickými poruchami učení a chování
Na konci školního roku 2017-18 bylo v naší škole 11 integrovaných žáků s IVP zaměřeným
na poruchy učení a chování (SPU a SPCH). Každý integrovaný žák má na základě podkladů
z pedagogicko-psychologické poradny vypracován individuální studijní plán.
Z 11 integrovaných žáků je na 1. stupni 6 žáků, na 2. stupni 5 žáků. Z 6 žáků 1. stupně jsou 3 žáci
s SPU, 3 se SPCH. Z 5 žáků 2. stupně je 1 žák s kombinovanou vývojovou poruchou řeči, 1 s vadou řeči
a SPCH, 2 se SPCH, 1 s SPU.
Dalších 22 žáků využívá podpůrná opatření (PO).
Dle nové klasifikace jsou 2 žáci zařazeni do 1. stupně PO, 20 do 2. stupně, 2 do 3. stupně, 9 žáků má ještě
vyšetření se starší klasifikací (srpen 2016).
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Předmět speciálně pedagogické péče (dříve reedukace – nápravy) navštěvuje 7 žáků 1. stupně a 2 žáci 2.
stupně.
Pedagogická intervence probíhá u 2 žáků 1. stupně.
Ve škole působí 2 asistentky pedagoga - ve 2. třídě (pro 1 žáka) a v 6. třídě (pro 2 žáky).
Spolupracujeme nejčastěji s Pedagogicko-psychologickou
s Privátní pedagogickou poradnou Prodys.

poradnou

v Benešově,

případně

Mgr. Martina Šmídová, výchovná poradkyně

Činnost školy v oblasti environmentální výchovy
Naše škola se i nadále celoročně zapojuje do projektu Recyklohraní, jehož cílem je především
obnova přírodních zdrojů a předcházení vzniku odpadu. Přestože jsme poměrně malá škola, podařilo se
nám letos vytřídit více než 15 kilogramů tonerů a náhradních náplní do tiskáren, 111 kilogramů
baterií a 266 kilogramů elektroodpadu. V celém projektu budeme pokračovat i nadále. Mimo sběru
k recyklaci se šestá třída zapojila do plnění mnoha úkolů právě dle zadání Recyklohraní aneb Ukliďme si
svět. Žáci se tak seznámili s možností předcházení vzniku odpadu, ale i ekologičtějšímu chování k přírodě.
Škola získala díky spolupráci Mgr. Bartoňkové s dalšími učiteli z celé republiky výukový program
Ekoabeceda, v němž je několik návodů, jak se v hodinách ekologii věnovat, jak dané téma žákům přiblížit a
jak by jej i žáci sami mohli dále převést na počínání ve své rodině. S tímto plánem se také v hodinách
Přírodopisu pracuje. Recyklování se věnovala více do hloubky šestá třída, která se zapojila do soutěže
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, jejíž motto bylo znovuobnovení zdrojů. Žáci tedy měli za úkol
vymyslet, zda je možno s nějakým odpadem nadále pracovat, využívat jej. Zvolili si PET lahve, kterých je
v každé domácnosti přebytek, a pokusili se z nich postavit domeček. Přestože se v soutěži neumístili, opět si
měli možnost uvědomit, k čemu může přebytečné užívání plastů vést a jak je možno mu zabránit, respektive
plasty znovu začlenit do oběhu věcí potřebných.
Škola se věnuje ekologii a šetrnému chování člověka k přírodě celoročně, v rámci jednotlivých
předmětů (Přírodopis, Zeměpis, Výchova ke zdraví, Výchova k občanství, Přírodověda, Prvouka).
Níže je výčet nejzajímavějších akcí, které se na škole udály:
V říjnu proběhl již tradiční sběr starého papíru pod vedením paní učitelky Čaplické. Opět se
vybralo několik tun papíru a to jen v podzimním kole. Další, neméně úspěšné, kolo pokračovalo v květnu.
Už několikátým rokem pořádá paní učitelka Kolorosová v říjnu Dýňový den, děti se seznámí s dříve
nepříliš oblíbenou plodinou a zjistí i to, jak se v jiných kulturách slaví Památka zesnulých.
O tom, jak se k přírodě správně chovat, přišel v únoru našim žákům povyprávět odborník na slovo
vzatý – pan Hlaváček, pracovník společnosti Lesy ČR. Ve třetí třídě vysvětloval, jaké jsou druhy lesní zvěře,
jak lze pečovat o zvířata v zimě, co s handicapovanými živočichy, ale i to, jak les chránit a jak se v něm
chovat. Navštívil i sedmou třídu, zde se zaměřil na lesní ptactvo – pohovořil o dravcích a sovách, upozornil
na vliv zemědělství na úbytek ptactva, přiblížil krmení ptáků v zimě a umělý odchov bažantů. V osmé třídě
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měli žáci možnost prohlédnout si trofeje lesních savců, zhodnotit přemnožené druhy, ale také si připomněli
vliv karbofuranu na savce. Pan hajný jim připomněl, jak se v lese chovat a vysvětlil nejen zákaz vjezdu
motorových vozidel, ale i zákaz rozdělávání ohně v lese.
Všechny děti ze školy měly v březnu možnost poznat blíže obor sokolnictví. Seznámili se nejen se
zkušenými sokolníky, ale viděli a někteří i drželi živá zvířata – sovu pálenou, puštíka bengálského, výra
velkého, krkavce obecného a dokonce i orla velkého.
V dubnu, opět již poněkolikáté, se žáci 8. a 9. třídy zapojili do projektu Čistá řeka Sázava.
Mimořádně teplé počasí dovolilo letos využít skleník na školním pozemku již v dubnu. Nejvíce
frekventovaný byl ale v květnu, kdy žáci 7. třídy zasadili ředkvičky, kedlubny a jahody. O rok mladší
spolužáci potom využili skleník k předpěstování bylinek a okrasných rostlin. Hrášek si vysadili ve třídě.
Červen je již tradičně měsícem školních výletů. První, druhá a pátá třída jely navštívit Čapí hnízdo,
kde se mohly seznámit s domácími i exotičtějšími zvířaty, některá nakrmit, nebo se o ně jako malí farmáři
starat. Do ekocentra na výlet vyrazila i osmá třída, konkrétně na tři dny do Ekocentra Loutí. Zde si žáci
vyzkoušeli, jak se vyrábí máslo a peče chléb tradiční, více než sto let starou, metodou.
Jako pozitivní vnímám i nově započatou spolupráci s místní mateřskou školou. Paní učitelky si chodí
nejen pro rady, ale pokoušejí se již nejmenší děti k ekologii vézt, což skýtá určitou naději, že pro nás bude již
práce snadnější a pro děti bude ochrana přírody samozřejmostí.

Mgr. Zuzana Bartoňková, koordinátor pro EVVO

Činnost školní družiny
Přehled činnosti
Školní družinu ve školním roce 2017 – 2018 navštěvovalo celkem 51 žáků ve dvou odděleních. Pokles
žáků v odděleních se projevil v důsledku neotevření přípravné třídy. Během školního roku se ke konci
ledna odhlásila žákyně z 3. třídy /matka na mateřské dovolené/, ke konci dubna žák z 1. třídy /přechod na
jinou školu/. V listopadu přibyl žák, v únoru žákyně, oba ze 4. třídy. Žáků, kteří navštěvovali ŠD za
jednorázový poplatek 20,-Kč, bylo také méně (11 – 12 návštěv za měsíc). Zaznamenali jsme celkem 117
návštěv. Za tyto žáky jsme vybrali částku 2340,- Kč. Z celkového počtu žáků bylo 25 děvčat a 26 chlapců.
Žáků z I. třídy bylo 12, ze II. třídy 18, ze III. třídy12, ze IV. třídy 8 a z V. třídy 3 žáci.
Provoz ŠD byl rozdělen na ranní, od 6:30 – 7:35 hodin. Návštěvnost byla v průměru 25 žáků denně.
Odpolední provoz v době od 11:30 – 17:00 hodin byl plně využíván zejména dětmi, jejichž rodiče pracují
mimo
obec,
hlavně
v Praze.
Oddělení
se
spojovala
v 15:00
hodin.
Školní družina pracovala ve dvou odděleních. 1. oddělení ( vychovatelka Vladimíra Mrzkošová) bylo
umístěno v přízemí ZŠ ( bývalá učebna přípravné třídy ). Tato místnost je světlá a prostorná, byl sem
zakoupen nový nábytek a koberec, který místnost zútulnil. 2. oddělení (vedoucí vychovatelka Vladimíra
Čaplická) využívalo hernu v suterénu školní budovy. O hlavních prázdninách byla místnost vymalována,
opraveny žluté sokly a natřeny trubky, které místností procházejí.
Výchovná a vzdělávací činnost ŠD vycházela z ročního plánu, který je součástí ŠVP pro zájmové
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vzdělávání. Plánovaná témata byla probrána. Při činnostech jsme využívali mimo herny a tělocvičny i blízké
okolí ZŠ, zejména k tematickým vycházkám. K sportovním činnostem to pak bylo multifunkční a tréninkové
hřiště a dětské hřiště s průlezkami, houpačkami, skluzavkami a pískovištěm. Bohužel, velmi teplé jaro nás
dost potrápilo, neboť v těchto prostorách není žádný stín, proto jsme dětem alespoň zajišťovaly dostatečný
přísun tekutin, které zabraňovaly případnému přehřátí.
Celkem jsme uskutečnili 185 akcí ( viz. příloha ,, Přehled činnosti ve školní družině ve škol. roce 20172018“. V tomto školním roce proběhlo 116 prezentací. Nejmladší žáci si samostatně připravovali
prezentace na témata, která jsou pro ně blízká. Mnozí vymysleli
i kontrolní kvíz s odměnami, což se
ostatním velmi líbilo. Můžeme konstatovat, že i ti nejmenší jsou méně stydliví, nebojí se prosazovat a
prezentovat. Velký vliv na tuto skutečnost určitě mělo i jejich navštěvování přípravné třídy v loňském
školním roce. Žáci I. stupně připravili 114 prezentací, děti s dospělými se podíleli 2 prezentacemi. Dále to
byly 2 exkurze, 4 křesla pro hosta, 16 soutěží, kvízů a turnajů, 5 besídek pro žáky a rodiče, 11 akcí
spojených se svátky, 3 besedy, 2 návštěvy v místní knihovně, 3 projekty / Velikonoční týden, Den
V letošním
Země, Koně a jezdectví/ a dalších 23 akcí.
školním roce jsme se také zúčastnili již 10. ročníku fotbalového turnaje ŠD v Týnci nad Sázavou. Obě
naše družstva se umístila na 3. místě.
Velkým úspěchem také bylo 2. místo v okrese ve výtvarné soutěži ,, Požární ochrana očima dětí“.
Nacvičili
jsme
program
na
slavnostní
rozsvěcení
vánočního
stromku
v obci.
Od října do dubna prováděla svou pedagogickou praxi v ŠD praktikantka 4. ročníku SŠ (bývalá žákyně
naší ZŠ). Jedenkrát měsíčně navštívila každé oddělení a aktivně se zapojovala do činností, podílela se i na
přípravě projektu.
I v letošním školním roce musíme konstatovat, že kázeň některých žáků není úplně v pořádku. Často se
setkáváme s hrubostí, vulgárnostmi, agresivitou a hodně hlasitými projevy. Časté je také vysmívání se
ostatním. Děti si málo váží her a hraček, ne všichny jsou doma vedeny k pořádku a úklidu. Příčinu vidíme
v trendech doby a vysoké zaměstnanosti, nedostatku času a malé důslednosti rodičů. Řada žáků je také
diagnostikována pro poruchy chování nebo hyperaktivitu. V příštím školním roce se opět zaměříme na
důsledné dodržování kázně a posilování vzájemných vztahů mezi dětmi. Budeme nadále spolupracovat
s rodiči a třídními učiteli.
Vladimíra Čaplická, vedoucí vychovatelka ŠD

Přehled uskutečněných akcí školní družiny
Září – říjen


exkurze do školní jídelny / vybavení, příprava jídel, práce kuchařek v ŠJ /
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exkurze do školní cvičné kuchyňky / porovnání s ŠJ, vybavení, bezpečnost /
křeslo pro hosta: Apolena Křečková 4. tř. – bývalá žákyně ŠD
křeslo pro hosta: Patrik Pácal – nový žák
uvítací diskotéka se soutěžemi, hrami, tancem a odměnami pro 1. ročník a nové žáky
výtvarná družinová soutěž ,,O nejhezčí posvícenský koláč“ / hlasování žáků, vyhlášení vítězů,
odměny /
halloweenská párty / masky, soutěže, diskotéka, raut /
turnaj ve hře ,,Člověče, nezlob se“
celodružinový kvíz – pohádky
třídění odpadů

PROJEKT: KONĚ, JEZDECTVÍ / život koní, druhy, význam, jezdecké pomůcky, koníčci ,,Schleich“,
práce s časopisem ,,Lissy“, kresba koně, společná četba: ,,Uzdravený Koník“, beseda s E. Malátovou /
praktikantka /: jezdectví, závěrečný kvíz /

Prezentace
NÁZEV
Spinery
Kolečkové brusle
Taekwon
Kartičky hokejistů
Zakrslý králík ,,Koblížek“
Nákladní auto
Pletené panenky
Vlastnoručně vyrobená
vojenská technika
Panenka s kolečkovými
bruslemi
Koníčci zn. ,,Schleich“

PŘÍJMENÍ
L. Fischerová, D.
Maršálková
L. Jandová
D. Maršálková
J. Procházka
L. Jandová, V. Jermanová
T. Tokoly
A. Srdínková

ROČNÍK
4., 5.
2.
5.
2.
2.
1.
3.

A. Bartoněk

1.

L. Jandová

2.

E. Brabcová, Š. Toroková, I.
Černá
V. Fischer, L. Fischerová
L. Fischerová
T. Tokoly
A. Srdínková
F. Beran
J. Hlaváček

3.

Koťátko Kony
Palmový list
Boxerské rukavice
Pejsci /hračky /
Autíčka
,,Vodníkova rybářská
knížka“ /poznávání ryb, části
těla, význam, kvíz /
Mravenci /život v mraveništi, M. Šprinclová
zajímavosti /
Dinosaurus – rostoucí
A. Srdínková
hračka, kvíz o znalostech,
odměny

1., 4.
4.
1.
3.
3.
3.
2.
3.
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Vosí hnízdo
Králík zakrslý
Morče - rozeta
Gepard / hračka /
Houby

D. Lébr
A. Zemanová, K. Zemanová
D. Maršálková
A. Štětková
E. Brabcová

5.
4., 5.
5.
4.
3.

Listopad – prosinec













křeslo pro hosta: D. Vohanka – bývalý žák ZŠ, student VŠ - zdravotnický obor
návštěva výstavy kroužku Merkur ( společné hlasování o nejlepší výrobek, vyhodnocení, vyhlášení
vítězů – odměny)
výroba ozdob na stromeček pro předvánoční prodejní akci na ZŠ
návštěva předvánočních trhů v ZŠ – nakupování vánočních dekoračních předmětů
nácvik pásma na rozsvícení vánočního stromečku v obci Krhanice
vystoupení žáků na rozsvícení vánočního stromku v Krhanicích
beseda v místní knihovně – vánoční zvyky, tradice, vánoční čtení
třídění odpadů
celodružinový kvíz: Vánoce
soutěž – příslovíčka, přísloví, kdopak na ně odpoví
mikulášská párty ( diskotéka, soutěže, návštěva čerta a Mikuláše – nadílka )
vánoční besídka s občerstvením, zpěvem koled a dárky

Prezentace
NÁZEV
Pokémoni
,,Můj atlas Česka“
/vyprávění autorů, kteří se
podíleli na tvorbě knihy,
křest knihy v Praze /
Plyšové hračky z obchodního
řetězce Billa
Miminko / hračka /.

PŘÍJMENÍ
A. Srdínková
V. Novák, F. Koloros
s maminkou

3.
5.

ROČNÍK

V. Jermanová

2.

L. Jandová

2.

Závody v gymnastice
v Týnci nad Sázavou – 1.
Místo a 2. místo

M. Šprinclová, M.
Kubíčková

1.

Hokej – úspěchy ,,Vodních
lvů Benešov“
Zápas v ledním hokeji:
Sparta – Třinec v O2 aréně
v Praze, propagační
materiály Sparty /šály,
dresy…/
Dětské jízdenky Českých
drah
Korálkování /ukázky prací,

V. Dvořák

4.

J. Procházka

2.

M. Kubíčková

1.

paní Skružná
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pomůcek, postup práce…/
Oblíbené hračky
Moje plyšové hračky
Kravička Milka
Taekwon
Hračka / panáčci /
Ovečka NICY

M. Kubíčková
L. Jandová
L. Jandová
J. Švejda
T. Tököly
A.Jandová

1.
2.
2.
3.
1.
2.

Leden – únor










Tříkrálová sbírka – ( návštěva Tří králů v ŠD, příspěvky, význam )
taneční celodružinová soutěž ( vyhodnocení, odměny )
recitační celodružinová soutěž (vyhodnocení, odměny)
pěvecká celodružinová soutěž ( vyhodnocení, odměny)
výtvarná celodružinová soutěž – VÍLA (vyhodnocení – hlasování žáků, odměny )
maškarní karneval (hry, soutěže, diskotéka, raut, odměny )
křeslo pro hosta: Nikita Račková V.tř. – nová žákyně
celodružinový kvíz - přírodovědný
třídění odpadů

Prezentace
NÁZEV
Ovečky NICY – plyšové
hračky z obchodního řetězce
LIDL
,,Černá vdova“ – mechanická
hračka – poznatky o životě
pavouků
Lego Ninja
Plyšoví medvídci
Koníčci ,,Schleich“ se stájí,
kvíz s odměnami
Autíčka vyrobená na 4D
tiskárně
Auta ze stavebnice Lego
Taekwon – do – ukázky
sestav, obrana při napadení
Modrý písek
Středověký hrad s bojovníky
Koníčci ,,Schleich“
Gymnastika – moje úspěchy
Herní konzole
Lego Elves
O2 aréna
Hokejové zápasy v O2 aréně:
Sparta – Vítkovice –

PŘÍJMENÍ
L. Fischerová , E. Holubová

ROČNÍK
4.

Š. Žaba, J. Višvarda

3.

A. Bartoněk
A. Štětková, E. Holubová
A. Srdínková

1.
4.
3.

A. Bartoněk

1.

J. Višvarda, T. Doležal
M. Miffek

3.
4.

T. Tokoly
A. Bartoněk
A. Zemenová, K. Zemanová
M. Kmošková
F. Beran, J. Švejda
A. Kubíčková, M. Kubíčková
J. Řehák
J. Višvarda, A. Srdínková

1.
1.
4., 5.
5.
3.
2., 1.
5.
1., 3.
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propagační materiály
Barbíny
Herní konzole, X box, hry
Elektronické knížky
Transformers
Koníčci ,,Schleich“
Tančící koník
Lego horská chata
Bratrův maturitní ples
v Lucerně v Praze
Polštářky
Kniha o Asii
Kytara
Panda, lemur
PETSHOP domeček
Plyšoví ptáčci

L. Jandová
J. Švejda
T. Doležal
D. Vomáčka
E. Holubová, A. Štětková, A.
Zemenová, K. Zemanová
Š. Toroková
L. Jandová, E. Riedlová
A. Zemanová, K. Zemanová

2.
3.
3.
1.
4., 5.
3.
2.
4., 5.

L. Jandová, E. Riedlová
A. Zemanová, K. Zemanová
D. Maršálková
L. Jermanová, E. Riedlová
L. Jandová
E. Riedlová, V. Jermanová

2.
4., 5.
5.
2.
2.
2.

Březen – duben








nácvik pásma na besídku pro rodiče
výroba dárků k zápisu do I.tř.
návštěva prodejní výstavy hraček, her a knih v ZŠ
výtvarná soutěž: ,, Požární ochrana očima dětí“ /odesláno 7 nejlepších prací ve 3 kategoriích (2.
místo v I. kategorii získala žákyně I. třídy)
táborák s opékáním uzenin
čarodějnické discko – hry, soutěže, tanec
třídění odpadů

PROJEKT: VELIKONOČNÍ TÝDEN - velikonoční povídání v místní knihovně, velikonoční hry, čtení,
dílny a omalovávání, zdobení jarního stromečku vyrobenými vajíčky, beseda s Mgr. A. Kopeckou:
Velikonoce dříve a nyní, znalostní velikonoční kvíz s hledáním vajíček a odměnami /
Projekt: DEN ZEMĚ / dílny – květiny z odpadového materiálu, ozdobení vrbové větve v herně, úklid kolem
ZŠ – roztřídění odpadu, uložení do správných kontejnerů, vymýšlení ,,recyklopohádky“, kreslení obrázků
k pohádce, výstava prací na chodbě u ŠD
Prezentace
NÁZEV
Sovy / hračky /
Barevné dekorační písky
Skiteez – nová série
z obchodního řetězce Lidl
Pokémoni
Safari – Afrika – Dubaj –
dovolená s rodiči
Výrobky z papíru

PŘÍJMENÍ
V. Jermanová, L. Jandová
T. Tokoly
A. Zemanová, K Zemanová

ROČNÍK
2.
1.
4., 5.

A. Bartoněk
M. - Šprinclová

1.
2.

E. Mikolášová, V. Svěráková

2.
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Kolečkové brusle a nezbytné
vybavení
Moje obrázky a obrazy
Mažoretky – ukázky
Plyšoví sloni
Ropucha /život,
rozmnožování/
Petshopáci
Auto na ovládání
Sbírka koníčků ,,Schleich“
Úspěchy v gymnastice
Moje hračky
,,Ferda a moje mouchy“kniha pro žáky s plyšákem a
mouchami

L. Jandová

2.

D. Maršálková
L. Jandová, V. Jermanová
V. Jermanová, A. Krůtová,
L. Jandová
N. Račková

5.
2.
2.

V. Jermanová
D. Novák
E. Holubová, A. Štětková
M. Kubíčková
D. Vomáčka
V. Jermanová

2.
2.
4.
1.
1.
2.

4.

Květen – červen















nácvik pásma na besídku pro rodiče
generální zkouška pro MŠ a 1. stupeň ZŠ
besídka pro rodiče
třídění odpadů, pomoc se sběrem starého papíru
třídění hliníku na odvoz
dárky pro 1. třídu
výrobky pro loučení se školním rokem ( prodejní akce )
návštěva akce ,,Loučení se školním rokem“
účast na 10. ročníku fotbalového turnaje ŠD Týnec nad Sázavou – 2 družstva – 3.
místo
slavnostní předání diplomů, rautík pro zúčastněné, odměny
návštěva výstavy prací kroužku ,,Merkur“, hlasování o nejlepší výrobek
vyhlášení vítězů nejlepších prací kroužku ,,Merkur“, odměny
rozloučení se školním rokem – diskotéka, raut, odměny nejlepším žákům
celodružinový kvíz - náš region a návykové látky

Prezentace
NÁZEV
Šperky
Barvy na sklo
Husí vajíčka
Lesní zvířata – práce
s encyklopedií, zajímavosti
ze života lesní zvěře
Lego
Výrobky ze stavebnice Lego

PŘÍJMENÍ
L. Jandová, E. Mikolášová
M. Kubíčková
N. Račková
J. Hlaváček

ROČNÍK
2.
1.
4.
3.

D. Vomáčka
D. Vomáčka

1.
1.
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Moje deníčky
Morče
Dinosauři
Taneční kroužek a jeho
prezentace v Benešově
Sbírka turistických známek
Album kartiček fotbalistů
Rybaření, rybářské potřeby
Model auta Porche
Pes – mluvící mechanická
hračka –
Křeček džungarský
Moje práce z výtvarného
kroužku v Týnci nad
Sázavou
Moje práce z výtvarného
kroužku v Týnci nad
Sázavou
Rybářská povolenka
Můj tatínek je trenér koní
Morče hladké
Sbírka kartiček fotbalistů
Gumičkování
Fotbalové kartičky a
samolepky – sbírka
Velcí plyšáci
Závody v gymnastice ve
Zbořeném Kostelci, ukázky
medailí a diplomů

L. Jandová
Š. Toroková 3.tř.
D. Vomáčka
K. Zemanová, A. Zemanová,
A. Srdínková, E. Pjenčáková,
V. Jermanová, L. Jandová
V. Jermanová
D. Novák
T. Doležal
T. Tokoly
E. Holubová

2.
3.
1.
5., 4., 3., 2.

L. Jandová
M. Šprinclová

2.
2.

M. Šprinclová

2.

T. Doležal
Š. Toroková
A. Srdínková
A. Zemanová, K. Zemanová
V. Jermanová
J. Procházka, D. Novák, F.
Pírko
V. Jermanová, M. Kubíčková
M. Šprinclová, M.
Kubíčková

3.
3.
3.
4., 5.
2.
2.

2.
2.
3.
1.
4.

2., 1.
2., 1.

Kartičky fotbalistů –
doplnění sbírky
Lovecké trofeje

K. Zemanová, A. Zemanová

5., 4.

J. Hlaváček

3.

Moje nové práce
z výtvarného kroužku

D. Maršálková

5.

Vladimíra Čaplická, vedoucí vychovatelka ŠD
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Přehled DVPP - ZŠ Krhanice, okres Benešov 2017/2018
Pořadatel

Název (kód) programu

Jméno účastníka

Datum

Částka

Místo
konání

VISK

Školení metodiků prevence aktuální informace a efektivní
působení na školách

Ráblová

15. 09. 2017

0

Praha

VISK

Prevence rizikového chování žáků
s poruchou autistického spektra

Šmídová

15. 09. 2017

0

Praha

Středočeský
kraj

Workshop - prevence - domácí
násilí

Ráblová

13. 11. 2017

0

Praha

HZS
Ochrana člověka za běžných rizik a
Středočeského
mimořádných událostí
kraje

Bartoňková

13. 11. 2017

0

Benešov

ČŠI

Inspirace pro zkvalitňování výuky
matematiky a přírodovědy

Bogdanová

20. 11. 2017

0

Praha

VISK

Ochrana osobních údajů GDPR

Ráblová

10. 04. 2018

0

Praha

VISK

ČŠI - Efektivní tvorba a úpravy
ŠVP s využitím InspIIS ŠVP

Vondráčková

05. 12. 2017

850

Praha

NIDV

Nové metody výuky o holokaustu

Bartoňková

19. 02. 2018

0

Praha

Přesah,z.s.

Interpretační seminář - Smysl
recitace a recitačních přehlídek

Musialová

19. 03. 2018

450

Praha

VISK

Základy krizové komunikace

učitelský sbor

20. 04. 2018

0

ve škole

Společně k
bezpečí, z.s.

Agresivita ve škole - školská
legislativa

Ráblová

02. 02. 2018

1000

Praha

Descartes

Islám, islamismus, extremismus a
terorismus

Bartoňková

19. 03. 2018

1560

Praha

VISK

Základy Hejného metody na 1.
stupni ZŠ

Kolorosová

22. 03. 2018

850

Praha

Dyscentrum

Dyslexie a dyspraxie prakticky

Kolorosová

27. 03. 2018

1100

Praha

VISK

Scribus - grafický editor ve školní
praxi

Papoušková

27. 03. 2018

1100

Praha

ZŠ Jílové u
Prahy

GDPR - školení

Ráblová

19. 01. 2018

300

Jílové u
Prahy

NIDV

Vzdělávání výchovných poradců k
problematice jednotných
přijímacích zkoušek

Šmídová

0

elearning

01. 01.2018
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NIDV

Řízení školního stravování

Rázlová

16. 02. 2018

470

Praha

NIDV

Manažerské řízení procesu změn v
e školním stravování

Rázlová

11. 05. 2018

330

Praha

NIDV

100. výročí ČSR - celostátní
konference se zahraniční účastí

Bartoňková

04. 04. 2018

0

Praha

ČŠI

Inspirace pro zkvalitňování výuky
přírodovědných předmětů a
matematiky

Papoušková

11. 04. 2018

0

Praha

ČMOSPŠ

Republiková konference sekce
ŠVVZ

Čaplická

13. 04. 2018

0

Praha

ZŠ Jílové u
Prahy

Dílna čtení na 1. stupni ZŠ

Vilémová

21. 05. 2018

400

Jílové u
Prahy

ZŠ Jílové u
Prahy

Naši nebo cizí? Židé v českém 20.
století

Šmídová

28. 05. 2018

500

Jílové u
Prahy

ZŠ Jílové u
Prahy

Učíme se podnikavosti

Šmídová

24. 05. 2018

0

Jílové u
Prahy

Aktivity školy a její prezentace na veřejnosti
Roční plán práce
ZÁŘÍ 2017
datum

třída + akce

4

po

Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018

6

st

Třídní schůzka 2. ročníku

12

út

Začíná plavecký výcvik - 2.+3. ročník

13

st

Ukázka a nábor - Taekwon-do

18

po

Ukázka a nábor - street dance

20

st

28

čt

Fotografování prvňáčků
Státní svátek

29

pá

Ředitelské volno

ŘÍJEN 2017
datum třída + akce
26
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4

st

10 út
16 po
24 út
26 čt

Minikopaná - vybraní žáci 2. st.
5. + 6. ročník - Stop úrazům (preventivní program
VZP)
5. ročník - Helpík – Přednášky 1. pomoci
Preventivní programy: 8. + 9. ročník - Jak přežít
dospívání?
6. ročník - Vztahy v kolektivu
7. ročník - Vztahy v kolektivu
Podzimní prázdniny

27 pá Podzimní prázdniny
28 so Státní svátek
30 po Dýňový den - 2. ročník
LISTOPAD 2017
datum akce + třída
1
7
8

Spaní ve škole - 3. ročník
Divadelní představení - Divadlo Metro v Praze - 1.
út
stupeň
„Fiktivní firma“ - 8. + 9. ročník - projekt OA
st Neveklov (trh a tržní hospodářství)
st

15 st

Programy prevence - 3. – 5. ročník (Linka bezpečí)
Pedagogická rada+třídní schůzky

17 pá

Státní svátek

29 st

Úřad práce - 9. ročník - Benešov

30 čt Spaní ve škole - 6. ročník
PROSINEC 2017
datum třída + akce

5

pá 2. ročník - spaní ve škole
2. + 4. ročník - Vánoční vystoupení pěveckého
kroužku - Týnec n. Sáz.;
po ŠD - Mikulášské disco
9. ročník - Mikuláš ve škole;
út 1. ročník - Čertí škola

7

čt Krajské kolo ZŠ družstev v šachu - 4 žáci

8

pá Vánoční trhy - 13.00 - 17.00

1
4

11 po 2. ročník - Betlémování - Kutná Hora
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14 čt 6. ročník - Exkurze u hasičů v Benešově
2., 3. ročník - plavecký výcvik - náhradní termín;
19 út ŠD - Vánoční besídka
Vánoční besídka školy - od 15.30 ve ŠJ (generálka od
21 čt 10.00)
Vánoční besídky ve třídách (1.st. - končí po 4.h.); 2.
22 pá stupeň - 5.h. s třídním učitelem
25 po Vánoční svátek
26 út

Vánoční svátek

27 st

Vánoční prázdniny

28 čt Vánoční prázdniny
29 pá Vánoční prázdniny
LEDEN 2018
datum
2

třída + akce
út

Vánoční prázdniny

ÚNOR 2018
datum třída + akce

5

pá Pololetní prázdniny
Výchova ke zdravému životnímu stylu
po Párty se Zdravou 5 (7., 8. a 9. ročník)

6

út Zdravá 5 (5. a 6. ročník)

7

st

8

čt Zdravá 5 (3. – 4. ročník )

2

Zdravá 5 (1. a 2. ročnik)

13 út Beseda s pracovníkem Lesů ČR - 8., 3., 7. ročník
19 po Školní kolo Pangea - matematická soutěž
Hravá historie
26 po Pernštejni - Staré pověsti české - 1. - 7. ročník
BŘEZEN 2018
datum třída + akce
2

pá Recitační soutěž – školní kolo
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5

po Programy prevence - kyberšikana (2. - 9. ročník);

12 po Jarní prázdniny
13 út Jarní prázdniny
14 st

Jarní prázdniny

15 čt Jarní prázdniny
16 pá Jarní prázdniny
17 so LVK 7. ročník
18 ne LVK 7. ročník
Matematický klokan 2018;
19 po LVK 7. ročník
20 út LVK 7. ročník
21 st

LVK 7. ročník

Spaní ve škole - 6. ročník;
22 čt LVK 7. ročník
23 pá LVK 7. ročník
24 so LVK 7 .ročník
28 st

Sokolnictví - ukázka pro všechny ročníky

29 čt Velikonoční prázdniny
30 pá Velký pátek
DUBEN 2018
datum třída + akce
2

po Velikonoční pondělí

4

st

5

čt Pythagoriáda - školní kolo
8. + 9. ročník - Čistá řeka Sázava;
pá 2. ročník - spaní ve škole

6

Zápis do 1. třídy

17 út Fotografování tříd
18 st

Pedagogická rada + třídní schůzky

20 pá Ředitelské volno - školení pedagogického sboru
BOZP – školení pro všechny pracovníky;
23 po McDonlads Cup - fotbalový turnaj
Divadlo Kampa - 6. - 8. ročník;
24 út Pražský hrad - exkurze - 4., 5. ročník
Kino Benešov – Planeta Země - Myanmar - 6. - 9.
27 pá ročník
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30 po Čarodějnice - opékání buřtů - 2. ročník, 5. + 6. ročník
KVĚTEN 2018
datum třída + akce
7

po Ředitelské volno

14 po Projekt Edison (5. - 9. ročník)
15 út Projekt Edison (5. - 9. ročník)
Projekt Edison (5. - 9. ročník);
16 st Burza her a hraček
17 čt Projekt Edison (5. - 9. ročník)
18 pá Projekt Edison (5. - 9. ročník)
Vystoupení pěveckého a dramatické kroužku - 2.
ročník - Týnec;
21 po Výlet 8. ročník - Ekocentrum Loutí
22 út Výlet 8. ročník – Ekocentrum Loutí
23 st

Výlet 8. ročník – Ekocentrum Loutí

30 st

Minigolf Benešov - 2. ročník;
Fotbalový turnaj ŠD

ČERVEN 2018
datum
4
5

třída + akce

Výlet 3. + 4. ročník - ZOO Dvůr Králové;
po Okresní kolo v házené - družstvo dívek - Netvořice
Výlet 3. + 4. ročník - ZOO Dvůr Králové;
út výlet 2. + 5. ročník - Čapí hnízdo;
okresní kolo v házené - družstvo chlapců - Netvořice

6

st Výlet 7. + 9. ročník - výstava Mumie v Praze

8

pá Besídka ŠD - generálka - 1. stupeň

11
12

po Výlet 6. ročník - Pikovice
Besídka ŠD pro rodiče - od 16.00 v Tv sálku;
út Výlet 6. ročník - Pikovice

18

po Projektový týden 3. ročníku (18. - 22.5.)

19

út Výlet 2. + 5. ročník – Pohádková země Fabula

20

st Výlet 1. ročník - Čapí hnízdo

21

čt 3. ročník - spaní ve škole
30
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26

po 2. ročník - stanování za školou
Rozloučení se školním rokem – program + Letní trhy
út - 15.30 - 17.00

29

pá Předávání vysvědčení, rozloučení s absolventy

25

PROJEKT EDISON
V týdnu od 14. do 18. 5. probíhal v naší škole, pod záštitou organizace AIESEC, projektový týden
EDISON. Skupina osmi vysokoškolských studentů z různých zemí světa vedla výuku v angličtině,
připravili si pro žáky prezentace o svých zemích, vedli s nimi diskuze na různá témata, hráli s nimi hry. Žáci
si tak mohli ověřit své komunikační dovednosti, protože byli nuceni používat anglický jazyk v reálné
komunikaci. Dalším neméně důležitým přínosem projektu bylo rozšíření obzorů našich žáků o poznání
odlišných národností, seznámení se se zvyky, tradicemi a situacemi v jiných zemích. Součásti projektu byl
sportovní den, kdy byly pro žáky připravené různé disciplíny, ve kterých soutěžili. Poslední den pro nás
stážisti uspořádali tzv. Global village (Globální vesnici), ukázky tradičních suvenýrů, oblečení a jídel své
země. V průběhu projektu byli stážisté ubytování v rodinách. Akce byla velmi úspěšná a proběhla
bezproblémově. Žáci nejen že aktivovali svoje schopnosti komunikace v anglickém jazyce a poznali odlišné
kultury, ale navíc se stážisty navázali přátelské kontakty a jsou nadále v kontaktu na sociálních sítích.
Učitelé naší školy zase prokázali soudržnost a schopnost kooperace v nezvyklých podmínkách, spokojenost
vyjadřovali také rodiče. Příští rok plánujeme akci zopakovat.
Monika Musialová BA(Hons)

Prezentace školy na veřejnosti
•
•
•
•
•
•
•
•
•

školní web, vývěska před školou
vánoční besídka
besídka školní družiny
sportovní akce školní družiny
účast dobrovolníků ročníku na akci „Čistá řeka Sázava“
sportovní, znalostní a výtvarné soutěže
projekt Edison
spolupráce se spolkem KARHANY, z. s. – „Vánoční trh“ a „Rozloučení se školním rokem“
spolupráce se Šarlota Resort s. r. o. Prosečnice

Účast v soutěžích
•

Mezinárodní matematická soutěž Pangea – žák 9. ročníku – 1. místo ve školním kole, 5. místo
v krajském kole (z 688 účastníků), 19. místo v celorepublikovém kole
31

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRHANICE, okres Benešov
Krhanice 149, 257 42 Krhanice
•
•

Regionální přebor v šachu – 1. místo (5 žáků)
Krajský přebor v šachu – 9. místo (4 žáci)

•

Okresní kolo Pythagoriády – 5. místo (úspěšný řešitel)

•

Okresní kolo Dějepisné olympiády – 14. místo

•

Okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce – 4. místo a 13. místo

•

Celostátní výtvarná soutěž „Skřítkové a víly“ – 1. místo – žák 3. ročníku

•

Okresní kolo výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí“ – 2. místo – žákyně 2. ročníku

•

Literární soutěž na podporu četby knih Rosteme s knihou – téma „Stalo se ve 20. století aneb
Událost 20. století, kterou považuji za převratnou“ – účast žáka 7. ročníku

•

Matematický klokan – 2. – 9. ročník

•

Okresní kolo turnaje v minifotbale – družstvo chlapců 6. – 9. třídy

•

Regionální kolo Mc Donald’s Cupu ve fotbale – žáci 3. – 5. ročníku

Autoevaluace školy
Kalibro testy pro 6. a 7. ročník (český jazyk, matematika, anglický jazyk)
Personální dotazníky zaměstnanců školy
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Základní údaje o hospodaření školy
Hospodářský výsledek školy za rok 2017

Hospodářský výsledek za rok 2017
- z toho hlavní činnost
- z toho VHČ

15 859,12 Kč
0,00 Kč
15 859,12 Kč

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

12 854 073,16 Kč
12 589 581,16 Kč
264 492,00 Kč
159 000,00 Kč
105 492,00 Kč

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

12 838 214,04 Kč
12 589 581,16 Kč
248 632,88 Kč

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

1 831 298,00 Kč
1 574 963,75 Kč
256 334,25 Kč

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

9 933 494,00 Kč
9 933 494,00 Kč

Stav rezervního fondu k 31. 12. 2017

69 240,54 Kč

Fond kulturních a sociálních potřeb
Fond kulturních a sociálních potřeb je tvořen 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 2017/2018 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
Dotační program Podpora výuky plavání v základních školách (MŠMT ČR)
Název podaného projektu: Plavání – Základní škola Krhanice, okres Benešov
-

dotace na dopravu pro žáky 2. a 3. ročníku na plavání

Další projekty
•
•
•
•
•
•

Ovoce do škol (ovoce pro žáky 1. a 2. stupně)
Mléko do škol (mléko a mléčné výrobky pro žáky 1. a 2. stupně)
Obědy pro děti (spolupráce s nadací Women for women o. p. s.)
EDULAB – Program podpory digitalizace škol (využívání digitálních vzdělávacích materiálů)
program „Recyklohraní“ – certifikát environmentálního vyúčtování – společnost ASEKOL a. s.
projekt Edison – podpora výuky cizího jazyka

Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů
a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Ve školním roce 2017/2018 v naší škole nepůsobila ani odborová organizace, ani jiná organizace
zaměstnanců či zaměstnavatelů.

Spolupráce ZŠ Krhanice se spolkem KARHANY z. s.
Společné akce:
Vánoční trhy
Burza her a hraček
Rozloučení se školním rokem – letní trhy
Z výtěžku Vánočních trhů byly zakoupeny sportovní potřeby pro výuku tělesné výchovy (míče, rukavice,
chrániče, stopky, pálky a míčky na stolní tenis).
Z výtěžku Burzy her a hraček a letních trhů byla zakoupena molitanová relaxační stavebnice (21 ks) pro
žáky 1. stupně k využití o přestávkách.

Zájmová činnost
Škola podporuje mimoškolní zájmovou činnost dětí. Pro kroužky, které navštěvují výhradně žáci naší školy,
poskytujeme potřebné zázemí zdarma.
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Jedná se o kroužky:
Angličtina:
AJ – Cambridge Starters
AJ - Flyers
AJ – Tigers
Pěvecký kroužek
Dramatický kroužek
Malí šikulové
Mažoretky
Merkur
Věda nás baví
Další zájmová činnost zajišťovaná externími organizacemi:
Streetdance
Taek-won-do

Další partneři školy při naplňování výchovně-vzdělávacího procesu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obec Krhanice
Školská rada při Základní škole Krhanice
Obecní knihovna Krhanice
TJ Sokol Krhanice
Mateřská škola Krhanice
SDH Krhanice
KARHANY, z. s.
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
OA Neveklov
Saferinternet, o. p. s.
Linka bezpečí
Policie ČR
Farma F. Mikoláš Krhanice
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Výroční zprávu o činnosti Základní školy Krhanice, okres Benešov za školní rok 2017/2018
zpracovala Mgr. Bc. Věra Ráblová, ředitelka školy.
Výroční zpráva byla schválena Školskou radou při Základní škole Krhanice, okres Benešov:
bez připomínek
V Krhanicích dne:
Předsedkyně školské rady:
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