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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 (od 1. 7. 2014)
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, vzhledem k celkovému počtu žáků školy
na 1. stupni je nutné dvě třídy spojit. Třídy mají stejného třídního učitele a některé společné
předměty (ve školním roce 2013/2014 byly spojeny 2. a 4. třída.) 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. 2013 167 žáků
(153 + 14). Vzhledem k začátku školního roku 2012/2013, kdy byl celkový počet žáků 164
(150+14), došlo k dalšímu zvýšení počtu žáků.
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),
odborné pracovny (fyziky a chemie, anglického jazyka, zeměpisu, výtvarné výchovy,
informatiky) a cvičnou kuchyni. Pro interaktivní výuku slouží interaktivní tabule v učebně
II. třídy a v některých třídách projektory. Ve škole je rozvedena počítačová síť (ředitelna,
kancelář zástupkyně ředitele, jídelna, sborovna, učebna informatiky a některé kmenové
učebny).
Školu navštěvují děti z Krhanic, Chrástu nad Sázavou, Týnce nad Sázavou, Kamenného
Přívozu, Kamenného Újezdce, Hostěradic a Jílového u Prahy.
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Při Základní škole Krhanice působí Unie rodičů a přátel školy při Základní škole Krhanice,
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 a přátel školy při Základní škole Krhanice
nabízí žákům, je velmi bohatá a každým školním rokem se rozšiřuje.
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:
ŠVP Škola pro budoucnost (od 1. 9. 2012) - výuka v 1. - 9. ročníku

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Pedagogický sbor byl poměrně stabilizovaný, v prosinci 2013 ukončila pracovní poměr
Mgr. Petra Novotná, nahradila ji ve II. třídě od 20. 12. 2013 PaedDr. Marie Dvořáková,
od 5. 5. 2014 vyučovala IV. třídu Blanka Schaffnerová Merunková, která zastupovala
Mgr. Janu Macháčkovou. Ve školním roce 2013/2014 ve škole nepůsobil žádný pedagogický
asistent.
Vedoucí pracovníci školy, další funkce:
Ředitel školy: Mgr. Petr Stříbný (do 27. 6. 2014), Mgr. Bc. Věra Ráblová (od 1. 7. 2014)
Zástupkyně ředitele: Mgr. Jana Papoušková
Vedoucí školní jídelny: Miroslava Štěpánová
Vedoucí vychovatelka: Vladimíra Čaplická
Koordinátor ŠVP: Ing. Marie Vondráčková
Výchovná poradkyně: Mgr. Martina Šmídová
Metodik prevence: Mgr. Jana Macháčková
Koordinátor Žákovského parlamentu: Bc. Lenka Novotná
Pedagogičtí pracovníci:
Mgr. Lucie Kolorosová – přípravná třída
1. stupeň
Hana Platilová – I. třída
Mgr. Petra Novotná, od 20. 12. PaedDr. Marie Dvořáková – II. třída
Hana Pešanová – III. třída
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Mgr. Jana Macháčková, od 5. 5. 2014 do 13. 6. 2014 Blanka Schaffnerová Merunková –
IV. třída
Mgr. Michaela Běhůnková – V. třída
2. stupeň
Mgr. Pavel Ouřadník – VI. třída
Ing. Marie Vondráčková – VII. třída
Bc. Lenka Novotná – VIII. třída
Mgr. Olga Rabiňáková – IX. třída
Netřídní učitelé (abecední pořádek)
Vladimíra Čaplická
Mgr. Jana Papoušková
Mgr. Petr Stříbný
Mgr. Martina Šmídová
Vychovatelky
Vladimíra Čaplická
Vladimíra Mrzkošová
Nepedagogičtí pracovníci (abecední pořádek):
Jaroslava Beránková – kuchařka
Jana Nováková – uklízečka
Jarmila Raková – uklízečka
Hana Šimková – uklízečka
Miroslava Štěpánová – vedoucí školní jídelny
Vlasta Vajglová – kuchařka
Eva Bačinská - 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 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. Vedení školy pokračovalo zejména v obnově fondu učebnic.
Použití dotace:
 pomůcky pro tělesnou výchovu
 učebnice pro 1. a 2. stupeň ZŠ

Vybavení tříd a učeben
Ve školním roce 2013/14 mohla probíhat interaktivní výuka ve vybavené učebně
informačních technologií, dále prostřednictvím dataprojektorů i v některých dalších učebnách,
jako např. v učebně fyziky či anglického jazyka. Technologie byly pořízeny z prostředků
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projektu „IT bude hračka od deváťáka po prvňáčka“, projekt OP VK, oblast podpory 1.4, reg.
č. CZ.1.07/1.4.00/21.3495. Dále vyučující mohli využít i digitální učební materiály,
které vytvořili a zároveň pilotovali rovněž v rámci náplně výše jmenovaného projektu.
V rámci projektu „Inovace vzdělávací oblasti na Základní škole Krhanice“, projekt OP VK,
oblast podpory 1.1, reg. č. CZ.1.07/1.1.32/02.0099 žáci pracovali v nově zrekonstruované
školní dílně, která byla dovybavena nářadím a přístroji pro učitele i žáky. Díky tomu bylo
možné vyučovat další tematické oblasti předmětu Člověk a svět práce (Práce s technickými
materiály, Design a konstruování). Ke konci školního roku byla dokončena plánovaná stavba
skleníku, který žáci ještě stihli osázet zeleninou.

Opravy ve škole
V průběhu hlavních prázdnin pracoval ve škole malíř, který provedl opravy malby v učebnách
i na chodbách. Ve třídách byl opraven nátěr tabulí.

Údaje o zápisu k zahájení povinné školní docházky a zápisu
do přípravné třídy










Datum konání zápisu: 5. února 2014
Počet dětí, které se dostavily k zápisu: 19 (1 žák se dostavil k mimořádnému zápisu
dne 5. 3. 2014)
Počet rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku základní školy ve školním roce 2013/2014: 16
Počet žádostí zákonných zástupců o odklad povinné školní docházky: 3
Z toho počet žádostí dětí z přípravné třídy: 0
Počet kladně vyřízených žádostí o odklad povinné školní docházky: 3
Počet dětí v 1. třídě k 1. 9. 2014: 16
Počet žádostí o zařazení dětí do přípravné třídy: 17
Počet kladně vyřízených žádostí o zařazení dětí do přípravné třídy: 15

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
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Ve školním roce 2013/2014 ukončilo studium celkem 15 žáků, všichni splnili 9 let povinné
školní docházky, z toho 1 žák neměl ukončené základní vzdělání.

Prevence sociálně patologických jevů
Zpráva o realizaci Minimálního preventivního programu (MPP) ZŠ Krhanice
Minimální preventivní program zpracovaný pro naši školu pro školní rok 2013/2014 se
zaměřil na předcházení následujícím rizikovým jevům v chování žáků:
 záškoláctví
 šikana, 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 prevence kouření a agresivního
chování.
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Realizované programy
1. stupeň
V každém ročníku na prvním stupni učitelé v hodinách prvouky v 1. - 3. ročníku průběžně
během celého školního roku hovořili o prevenci šikany, návykových látek. Totéž prováděli
třídní učitelé ve 4. a 5. ročníku.
V hodinách českého jazyka na prvním stupni např. formou hraní rolí, situací aj. docházelo
k řešení různých sociálních problémů, k budování přátelské atmosféry, dobrého kolektivu
a pozitivního klimatu ve třídách.
 Účast na soutěži Helpíkův pohár – 5. ročník, přednáška a soutěž na téma první pomoc.
 Účast na speciálním programu „S hudbou proti drogám“.
 V rámci tělesné výchovy účast na Olympijském víceboji pro 1. – 5. ročník.
 Účast žáků v matematické soutěži kategorie Cvrček a Klokánek.
2. stupeň
 Návštěva benešovského pracoviště Magdalena o. p. s. ( 9. ročník).
 Účast na programu S hudbou proti drogám (6. - 9. ročník).
 Projekce filmů o šikaně – v průběhu školního roku (7., 8., 9. ročník).
 Beseda se členy hasičského záchranného sboru o první pomoci, prevenci požárů aj.
(9. ročník).
 V rámci tělesné výchovy účast na Olympijském víceboji (6. - 9. ročník).
 Účast žáků v matematické soutěži kategorie Klokan (1. stupeň).

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. 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 aj.
1. a 2. stupeň
Témata prevence sociálně patologických jevů jsou zařazena do výuky v předmětech: 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. Byly zavedeny individuální pohovory s žáky, kteří byli sociálně ohroženi. Při těchto
rozhovorech s jednotlivci se hovořilo o jejich osobních nebo rodinných problémech, byly jim
poskytnuty kontakty na příslušné telefonní linky nebo organizace.
Náplní třídnických hodin ve třídách bylo například:
nácvik vánoční besídky, vytváření třídních pravidel, tvorba nástěnek- fotografie ze školních
akcí, plakáty s tematikou primární prevence, lyžařský výcvik, Zahradní slavnost apod.
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 a přátel školy při ZŠ Krhanice.
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Celkové hodnocení MPP
Kladně můžeme hodnotit programy na 1. i 2. stupni, které v uplynulém školním roce
probíhaly. Je nutné ocenit přístup třídních učitelů k realizování třídních hodin naplněných
tematikou sociálně patologických jevů, realizaci pozitivního klimatu a především řešení
nejvýraznějšího problému minulého roku, což bylo záškoláctví, agresivní chování a prevence
kouření. Velmi dobrá byla podpora vedení školy.
Do dalšího školního roku by bylo dobré realizovat na škole přednášku o návykových látkách,
přednášku o dospívání a lidské sexualitě a opakování přednášek o o šikaně a kyberšikaně.
Zajímavá by byla také dlouhodobější spolupráce s krizovým centrem Magdalena, sídlícím
v Benešově. Jako velmi aktuální se jeví problém kouření žáků II. stupně po vyučování mimo
prostory školy.

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.
S žáky 8. a 9. ročníku jsme využili pozvání SPŠS Betlémské (Praha). Školu si nejen prohlédli,
ale pod vedením mistrů odborného výcviku si i vyrobili drobné upomínkové předměty
ze dřeva a z kovu. V červnu proběhla ještě exkurze do SOU potravinářského
v Jílovém u Prahy. Naši školu navštívilo i několik zástupců středních škol, kteří pohovořili
o možnostech studia na jejich škole s našimi žáky (SEŠ Neveklov, SOU Zelený pruh, Střední
škola cestovního ruchu v Benešově). S rodiči žáků pohovořil na třídních schůzkách ředitel
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 spolupráci se SEŠ Neveklov
jsme uspořádali projektový den „ Firma“. Studenti SEŠ zasvětili naše žáky do základů
podnikání. V rámci projektu „Dílny-zahrada“ jsme s žáky 8. a 9. třídy navštívili truhlářství
a kamenictví a pracovali na výrobcích v rámci projektů „Truhlář“ a „Kameník“.
Spolupráce s Úřadem práce v Benešově pokračovala i na jaře, kdy pracovnice tohoto úřadu
pohovořila o volbě budoucí profese přímo ve škole s žáky 8. ročníku.
Ve školním roce 2013-14 ukončilo naši školu 14 žáků 9. ročníku.
Z 14 žáků 9. ročníku odešlo 9 žáků na střední odborné školy a 5 žáků do učňovských oborů
(4 do oborů s výučním listem a 1 s maturitou).

Integrace žáků se specifickými poruchami učení a chování
Na konci školního roku 2013-14 byli na naší škole 7 integrovaných žáků s IVP s poruchami
učení a 1 s ADHD. Každý integrovaný žák má na základě podkladů z pedagogicko-
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psychologické poradny vypracován individuální studijní plán. Ze 7 integrovaných žáků
s poruchou učení jsou 4 žáci 2. stupně, žák s ADHD je na druhém stupni. Nápravná cvičení
neprobíhají.
Individuální přístup byl poradnou doporučen u 14 žáků.
Spolupracujeme nejčastěji s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Benešově, dále
s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Hloubětíně.
V tomto školním roce začala na naší škole pracovat na částečný úvazek paní psycholožka
Renata Veselá.

Činnost školní družiny
Přehled činnosti
Školní družinu navštěvovalo ve školním roce 2013 – 2014 celkem 60 žáků ve dvou
odděleních. Z celkového počtu bylo 14 dětí z přípravné třídy, 25 z I. třídy, 13 z II. třídy,
8 z III. třídy. Žáci z vyšších ročníků nebyli na začátku školního roku do ŠD zařazeni.
Nezařazení žáci navštěvovali ŠD na nezbytně nutnou dobu za jednorázový poplatek 20,- Kč
za den. Provoz byl rozdělen na ranní: od 6:30 hod. do 7:35 hod. a navštěvovalo ho v průměru
kolem 30 žáků denně. Odpolední provoz od 11:40 hod. do 17:00 hod. je opodstatněný,
neboť ho využívá stále více žáků až do koncových hodin.
ŠD pracovala ve své třídě v suterénu budovy a oddělení menších dětí bylo umístěno v přízemí
ZŠ v přípravné třídě. Oddělení se spojovala podle druhů činností a kroužků v 14:15, 15:15
nebo v 16:00 hodin.
Výchovná a vzdělávací činnost vycházela z ročního plánu, který je součástí ŠVP pro zájmové
vzdělávání.
ČD uskutečnila celkem 90 akcí (viz kapitola Přehled činnosti ŠD ve školním roce 2013 –
2014). V tomto školním roce se zvýšil počet prezentací, zejména žáci 2. stupně se aktivně
zapojili. Z celkového počtu 34 prezentací jich žáci 2. stupně uskutečnili 15. Prezentace
připravovali i žáci I. a přípravné třídy, což je velmi potěšitelné. Dále v náplni činnosti byly
2 exkurze, 1 x křeslo pro hosta, 6 různých soutěží a turnajů, 4 besídky pro rodiče a žáky,
6 akcí spojených se svátky, 1 akce s přespáním v ZŠ, 1 beseda, 3 návštěvy v místní knihovně
a 32 ostatních akcí. V letošním školním roce ŠD se bohužel nezúčastnila fotbalového turnaje
„O pohár týnecké ŠD“.
Kázeň dětí, zejména mladších, se bohužel nezlepšila. Hlavně chlapci z přípravné a I. třídy
jsou velice živí a někteří agresivní a vulgární. Příčina byla shledána v trendech doby,
nedůslednosti rodiny a v neposlední řadě také v tom, že řada žáků (zejména přípravné třídy)
má diagnostikovaný nějaký druh poruchy chování. V příštím školním roce se ŠD opět
důsledně zaměří na dodržování kázně a posilování vzájemných pozitivních vztahů
mezi dětmi. ŠD bude i nadále spolupracovat s třídními učiteli a rodiči. ŠD bude přestupky
důsledně řešit a při opakovaných problémech konzultovat s výchovnou poradkyní či školní
metodičkou prevence. Dalším problémem je poškozování her a hraček. Děti si většinou
neváží věcí, které nejsou jejich, zřejmě nejsou z domova řádně vedeny k pořádku a úklidu.
I k tomuto problému se bude ŠD v příštím školním roce opět důsledně vracet.

Přehled uskutečněných akcí školní družiny
září


slavnostní zahájení školního roku – diskotéka, raut, výtvarná soutěž Benešovského
zpravodaje 6/2013, předávání cen výhercům – A.Ptáčková, L.Minářová - II. třída
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říjen















exkurze do školní jídelny
prezentace žáků: M. Nedbal - VIII. tř. - Včela medonosná
prezentace žáků: M. Nedbal - VIII. tř. - Listonozi
prezentace žáků: Š. Šimková. – III. tř. – Křeček džungarský
prezentace žáků: B. Cihelková -III. tř. – Želva suchozemská
prezentace žáků: J. Kmošek - II. tř., V. Hlaváček - II. tř. – Život draků
prezentace žáků: D.Röth -I. tř., L Krupička PT – Tanky
prezentace žáků: M. Hakl – I. tř. – Plata červená
činnost kroužků: Mlsná vařečka, Šikulové 1, Šikulové 2
turnaj v pexesu
exkurze do školní cvičné kuchyňky
táborák – opékání špekáčků
Hallowenská diskotéka, hry, soutěže, raut
prezentace žáků: T. Kostelníček - VIII. tř. – Křeček čínský
prezentace žáků: A. Rázlová - VIII. tř. – Potkan
prezentace žáků – N. Mrzkošová - VIII. tř. – Králík zakrslý
prezentace žáků: D. Kudrna - IV.tř. – Lego
prezentace žáků: A. Koloros - III. tř. – Návštěva Legolandu
prezentace žáků: V. Tomanová - I. tř., K. Sirotková II. tř. - Lesní zvířátka v obrázcích
prezentace žáků: M. Badová - IV. tř., M. Bada – VIII. tř. – Křeček džungarský
prezentace žáků: V. Jordan - IX. tř. – Moje záliba – kreslení
prezentace žáků: D. Děčková -VIII. tř. – Chov koní pro sportovní účely

listopad
 recitační celodružinová soutěž
 recitační celodružinová soutěž – předání cen vítězům
 taneční celodružinová soutěž
 taneční celodružinová soutěž – předání cen vítězům
 turnaj v pexesu – předání cen vítězům
 výroba a zdobení perníčků pro prodejní akci Unie rodičů
 prezentace žáků: A. Maršíčková - IX.tř. – Mistrině ČR v judu
 prezentace žáků: M. Švanda, D. Röth – I. tř., L. Krupička PT – Obrázky letadel
 prezentace žáků: A. Křečková - I. tř. – Puštík – vypuštění do volné přírody
 prezentace žáků: J. Kmošek - II. tř., O. Pelíšek - IV. tř. - Taekwon-do
 prezentace žáků: V. Nedbal - II. tř. - Dinosauři
prosinec
 čteme dětem v Obecní knihovně Krhanice
 Mikulášská besídka s tancem, soutěžemi, nadílkou
 předvánoční koncert mladých muzikantů
 účast na předvánoční prodejní akci Unie rodičů a přátel školy při ZŠ Krhanice
 vánoční besídka s nadílkou
leden





návštěva Tří králů- sbírka pro potřebné
výroba dárků k zápisu do I.tř. a PT
výroba krmení pro ptáčky
prezentace žáků: K. Sirotková - II.tř. – Malá kouzelnice
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únor






prezentace žáků: J. Kmošek - II. tř. – Malý kouzelník
prezentace žáků: M. Kmošková -I. tř. – Chov akvarijních rybiček – Bojovnice pestrá
prezentace žáků: A. Koloros - III. tř. – Emil Kolben (postava z divadelního
představení pro školy)
prezentace žáků: J. Kmošek -II. tř., O. Pitts -II. tř. – O2 aréna hokejový zápas: Sparta
Praha – Bílí tygři Liberec
maškarní karneval - hry, soutěže, diskotéka
celodružinová výtvarná soutěž: zvířecí rodinka
vyhodnocení celodružinové výtvarné soutěže
nácvik pásma na besídku pro rodiče
prezentace žáků: D. Šťastná - VI. tř. – Achatina

březen
 nácvik pásma na besídku pro rodiče, beseda s lesníkem – p. Hlaváčkem – zvířata
a jejich mláďata na jaře
 prezentace žáků: J. Štolc - VI. tř. – Užovka červená
 prezentace žáků: T. Velebný – VI. tř. – Labradorský retriever
duben










květen









nácvik pásma na besídku pro rodiče
táborák s opékáním špekáčků
křeslo pro hosta: Petr Schiller – bývalý žák ZŠ
prezentace žáků: D. Kašpárek – VI. tř. – Letecké modelářství
prezentace žáků: J. Klimeš - VI. tř. – Vzduchové zbraně
prezentace žáků: D. Šťastná - VI. tř. – Morče
celodružinová výtvarná soutěž čarodějnice
MISS čarodějnice – soutěž
velikonoční týden: velikonoční čtení a povídání v Obecní knihovně Krhanice, hry
s velikonoční tematikou, velikonoční čtení a omalovávání, pletení pomlázek s panem
Padevětem a velikonoční kviz s hledáním vajíček
projekt ke Dni země: sběr, třídění odpadu, zajímavosti, hry, výrobky z odpadového
materiálu, hry na PC s touto tématikou, vážení starého papíru
vyhodnocení celodružinové výtvarné soutěže: čarodějnice
vyhodnocení soutěže MISS čarodějnice
nácvik pásma na besídku pro rodiče
třídění starého papíru
prezentace žáků: poznáváme hudební nástroje –housle Oliver Pitts - II. tř.
prezentace žáků: taekwondo - P. Höher, J. Kmošek - II. tř.
besídka pro mateřské školky a 1. stupeň ZŠ
besídka pro rodiče

červen
 noc v ZŠ – výlet do budoucnosti (spaní ve škole a návštěva Obecní knihovny
Krhanice)
 nácvik tanečků na Zahradní slavnost
 příprava občerstvení na Zahradní slavnost
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vystoupení žáků na Zahradní slavnosti
koncert malých muzikantů
výroba dárků pro I. tř.
loučení se školním rokem – disko, raut, tombola
ukončení činnosti kroužků: Mlsná vařečka, Šikulové I., II.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Pořadatel

Název programu

Jméno účastníka

Datum

VISK

Metody a formy práce vedoucí

Macháčková Jana

4.10.2013

Pešanová Hana

14.10.2013

Co se skrývá za bludným

Běhůnková

23.10.2013

kořenem

Michaela

Rozvoj motoriky a

Kolorosová Lucie

24.10.2013

ke čtenářské gramotnosti
VISK

Kreativní techniky a jejich
praktické využití - sítotisk

VISK

Edu Work a.s.

předmatematických představ
VISK

Matematická gramotnost 1. st.

Pešanová Hana

31.10.2013

Eko Vlašim

Mrkvová konference

Michaela

6.11.2013

Běhůnková
VISK

Metody a formy výuky

Lenka Novotná

8.11.2013

Lucie Kolorosová

4.12.2013

podporující rozvoj
přírodovědné gramotnosti žáků
VISK

Kreativní témata ve VV Vánoční stromeček trochu jinak

VISK

Předmatematikcé představy

Lucie Kolorosová

29.1.2014

Eduwork

Jaké oblasti rozvíjet u žáků v

Lucie Kolorosová

11.1.2014

přípravné třídě?
Descartes v.o.s.

Co je a co není zdravá výživa

Michael Běhůnková

11.3.2014

Descartes v.o.s.

Nápady pro malé

Lucie Kolorosová

23.4.2014

PPP pro Prahu 1,

specializační studium metodika

Jana Macháčková

rok 2014

2, 4

prevence / 125 hodin

Descartes v.o.s.

Recycling - ze starého nové

Michaela

11.4.2014

Běhůnková
Descartes v.o.s.

Jak prezentovat prezentací II.

Lenka Novotná

10.4.2014
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NIDV

Pracovní právo v praxi ředitele

Jana Papoušková

16.4.2014

Lucie Kolorosová

26.-30.5.2014

školy
NÚV

Kurzy pro začínající
psychology a speciální
pedagogy škol a školských
poradenských zařízení

Aktivity školy a její prezentace na veřejnosti
Roční plán práce
Září
2. 9.
18. 9.
26. 9.
30. 9.
28. 9.

zahájení školního roku 2013/2014
třídní schůzky
třídní schůzky přípravné třídy
fotografování – I. třída
státní svátek – Den české státnosti

Říjen
2. 10.
4. 10.
7. 10.
14. 10.
15. 10.
16. 10.
21. 10.
22. 10.
23. 10.
25. 10.

výlet do mini ZOO Dolní Břežany – přípravná třída
beseda se starostou obce – VkO IX. tř.
ředitelské volno
Kamenice – divadelní představení – přípr. tř.
exkurze na OÚ Krhanice – VIII. tř.
Dýňový den – přípravná třída
florbal – oblastní kolo Neveklov – 2. stupeň
OA Neveklov – projekt Fiktivní firma – IX. třída
Úřad práce Benešov – IX. třída
výukový program „Co vyprávějí stromy koruny stromů
- přípravná třída
25. 10.
ochrana obyvatelstva za mimoř. událostí – IX. třída
29. – 30.10. podzimní prázdniny
průběžně
sběr starého papíru
Listopad
1. 11.
6. 11.
8. 11.
13. 11.
15. - 16. 11.
21. 11.
25. 11.
26. 11.
27. 11.
28. 11.

divadelní představení – TV sálek – 1. stupeň
Týnec nad Sázavou – IV. třída – knihovna
Benešov – šachový turnaj
MŠ – přípravná třída – divadelní představení
Strašidýlková noc – přípravná třída
program s ekologickou tématikou – VIII. a IX. třída
SPŠS Betlémská, Praha – exkurze
Savci – beseda s lesníkem – VIII. třída
Týnec nad Sázavou – knihovna – přípr. třída
Benešov – sálová kopaná
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Prosinec
5. 12. Mikuláš ve škole – 1. stupeň
6. 12. Vánoční trhy – Unie rodičů při ZŠ
10. 12. vánoční posezení rodičů – přípravná třída
11. 12. Benešov – sálová kopaná – žáci 2. stupně
16. 12. Praha – výstava Faraonovo tajemství – VI. a IX. třída
17. 12. Praha – předvánoční výlet – VIII. třída
19. 12. Vánoční besídka 2013
20. 12. vánoční besídky ve třídách
Leden
15. 1. Olympiáda v anglické jazyce – školní kolo
17. 1. Ochrana fauny Votice – „Kde je na světě největší zima“ – výukový
program – I. třída + přípravná třída
22. 1. Praha – divadlo Gong – přípravná třída + 1. stupeň
22. 1. pedagogická rada
29. 1. Specifika studia na SŠ a VŠ – beseda – IX. třída
30. 1. MŠ - divadlo – Sněhová královna – přípravná třída
30. 1. rozdávání pololetního vysvědčení
Únor
5. 2.
5. 2.
10. - 14. 2.
26. 2.

zápis do I. třídy
Praha – Tučňáci v Rudolfinu – 1. stupeň
jarní prázdniny
volba povolání – beseda s bývalými žáky

Březen
4. 3.
4. 3.
5. 3.
7. 3.
7. 3.
12. 3.
13. 3.
17. 3.
18. 3.
20. 3.
21. – 28. 3.

votické ekocentrum – výukový program „Včely“ – III. a V. třída
Benešov – K-centrum – IX. třída
Helpík – školní kolo zdravot. soutěže – V. třída
preventivní program – „S hudbou proti drogám“
zahájení plaveckého kurzu (2. a 3. ročník)
třídní schůzky – přípravná třída
votické ekocentrum – „Když přichází jaro“ – I. třída
Ochrana fauny Votice – Ptačí zpěv – přípravná třída
výukový program – Přemyslovci – ag. Pernštejni – III. – IX. třída
školní kolo recitační soutěže
LVK – Harrachov – žáci 2. stupně

Duben
1. 4.
4. 4.
4. 4.
7. 4.
10. 4.
11. 4.

Týnec n. S. – knihovna – přípravná třída
Noc s Andersenem – přípravná třída
Bukovany – truhlářství – IX. třída
Benešov – Zdravá výživa – přednáška – V. třída
MŠ – divadelní představení – přípravná třída
Čistá řeka Sázava – dobrovolníci VIII. a IX. třídy
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14. 4.
14. 4.
17. – 18. 4.
22. 4.
23. 4.
23. 4.
24. 4.
24. 4.

Barevné Velikonoce – projektový den
knihovna Krhanice
velikonoční prázdniny
Den Země – projektový den – 1. a 2. stupeň
pedagogická rada + třídní schůzky
Týnec n. S. – knihovna – IV. třída
Vlašim – exkurze do parazoo – VIII. třída
Benešov – sběrný dvůr – exkurze – III. a V. třída

Květen
6. 5.
9. 5.
14. – 15. 5.
19. 5.
20. 5.
27. 5.
30. 5.

Poříčí n. S. – přátelské utkání v házené
ředitelské volno
fotografování tříd – 1. a 2. stupeň
Vlašim – Podblanické ekocentrum – přípravná třída
Vlašim – Podblanické ekocentrum – III. a V. třída
Krhanice – exkurze do kamenictví – III. a VIII. třída
Dětský den ve škole - soutěže

Červen
2. 6.
2. 6.
9. 6.
13. – 16. 6.
18. 6.
20. 6.
23. 6.
23. 6.
24. 6.
24. 6.
24. – 25. 6.
26. 6.
27. 6.
27. 6.

Benešov – okresní kolo v házené – 2. stupeň
Krhanice – knihovna
Benešov – HZS – přípravná třída
Březová u Třebíče – sportovní kurz – IV. a V. třída
Lysá n. L. – Botanicus – PT, I. – III. třída
Zahradní slavnost – ve spolupráci s Unií rodičů
Farma Mikoláš Krhanice – exkurze – přípravná třída
pedagogická rada
Jílové u Prahy – návštěva SOU – VIII. třída
výlet na kolech kolem Zlenic – VI. třída
stanování za školou – přípravná třída
Praha – výstava dinosaurů – VII. třída
rozdávání vysvědčení, zakončení školního roku
slavnostní rozloučení se žáky IX. třídy

Prezentace školy na veřejnosti









školní web
vánoční besídka
Zahradní slavnost
besídka školní družiny
účast dobrovolníků ročníku na akci „Čistá řeka Sázava“
sportovní a jazykové soutěže
prezentace školy v rámci projektu „Inovace vzdělávací oblasti Člověk a svět práce
v ZŠ Krhanice“
spolupráce s Unií rodičů a přátel školy při ZŠ Krhanice – „Vánoční trh“

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRHANICE, okres Benešov
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Základní údaje o hospodaření školy
Hospodaření školy
Hospodářský výsledek za rok 2013
- z toho hlavní činnost
- z toho VHČ

28 645,00 Kč
0,00 Kč
28 645,00 Kč

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

12 329 091,55 Kč
12 177 847,55 Kč
151 244,00 Kč
123 864,00 Kč
27 380,00 Kč

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

12 300 446,55 Kč
12 177 847,55 Kč
122 599,00 Kč

Příspěvek na NIV od zřizovatele 2013
- poskytnuto zřizovatelem
- spotřebováno školou
- vráceno zřizovateli

1 681 840,00 Kč
1 581 101,40 Kč
100 738,60 Kč

Příspěvek na NIV od KÚ ( transfer MŠMT ÚZ33353)
- celkem poskytnuto
- spotřebováno

8 427 591,00 Kč
8 427 591,00 Kč

Příspěvek EU Peníze školám ( transfer ÚZ33123 )
- poskytnuto v roce 2013
- spotřebováno
( rozdíl hrazen z nespotřebované dotace z min.let )

367 527,00 Kč
748 179,60 Kč

Příspěvek EU Člověk a svět práce ( transfer ÚZ
33030
)
- poskytnuto
v roce 2013 na investice
- spotřebováno

105 000,00 Kč
105 000,00 Kč

- poskytnuto v roce 2013 na NIV
- spotřebováno

914 077,70 Kč
650 769,44 Kč

Stav rezervního fondu k 31. 12. 2013

23 497,61 Kč

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRHANICE, okres Benešov
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Fond kulturních a sociálních potřeb
Fond kulturních a sociálních potřeb je tvořen 1% 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 2013/2014 nebyla škola zapojena do jiných programů vzdělávání,
než které jsou uvedeny v části Další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech
financovaných z cizích zdrojů
Škola byla ve školním roce 2013/2014 zapojena do několika projektů. Cílem projektu
„IT bude hračka od deváťáka po prvňáčka“ bylo především vytvoření několika sad
vzdělávacích materiálů z téměř všech předmětů, a to s pomocí digitálních technologií. Hotové
sady slouží nejenom pro výuku přímo na škole, ale budou prostřednictvím webu a databáze
MŠMT ČR k dispozici i široké pedagogické veřejnosti.
Ve školním roce 2012/13 byl škole přidělen grant k řešení projektu „Inovace vzdělávací
oblasti Člověk a svět práce na ZŠ Krhanice“. Jak název napovídá, cílem projektu je inovovat
výuku předmětu Člověk a svět práce, především s důrazem na vesnický charakter Základní
školy Krhanice. Činnosti uvedené v zadání grantu byly realizovány i ve školním roce
2013/14.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost MŠMT ČR



IT bude hračka od deváťáka po prvňáčka – projekt v rámci OP VK, oblast podpory
1.4, reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.3495, od ledna 2012 do června 2014 (EU peníze
školám)
Inovace vzdělávací oblasti na Základní škole Krhanice – projekt v rámci OP VK,
oblast podpory 1.1, reg. č. CZ.1.07/1.1.32/02.0099, od dubna 2013 do prosince 2014

Další projekty


Ovoce do škol

Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Ve školním roce 2013/2014 v naší škole nepůsobila ani odborová organizace, ani jiná
organizace zaměstnanců či zaměstnavatelů.
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Činnost Unie rodičů a přátel školy při ZŠ Krhanice
Zájmová činnost
Unie rodičů a přátel školy při ZŠ Krhanice organizovala ve školním roce 2013/2014 celkem
20 zájmových kroužků pro děti ze základní školy Krhanice.
Celková statistika:
 kroužky navštěvovalo celkem 102 dětí, tj. 61%
 děti zaplnily celkem 208 míst
 nejvíce dětí navštěvovalo kroužek Šachy – 24 dětí
 nejpočetnější zastoupení dětí v kroužcích měla II. třída, tj. 93%
 největší počet kroužků, které navštěvuje jeden žák – 6 kroužků
Děti navštěvovaly kroužky:
 Počítač
 Tvořiví šikulové - pro přípravnou třídu
 Šachy
 Keramika
 Začínáme s angličtinou
 Sportovní hry
 Kytara
 Tvořiví šikulové I.
 Sport
 Kouzelná flétna
 Poznej sebe – poznáš celý svět
 Merkur
 Gymnastika
 Mažoretky Sedmikrásky
 Mažoretky Kopretinky
 Mlsná vařečka
 Moderní tancování
 Tanečky
 Pohybové hry
 Logopedie

Podpora činnosti školy Unií rodičů a přátel školy ve školním roce 2013/14
(příspěvek či uhrazení akcí)
 "1. školní den" - děti z přípravné třídy dostaly progressa a děti z I. třídy dostaly trička
s logem ZŠ a Unie.
 "Narozeniny" - každý žák, jehož zák. zástupce je členem Unie, obdržel k narozeninám
dárek s blahopřáním.
 "Okresní přebor v šachu" - šachistům, kteří reprezentovali školu, jsme uhradili
dopravu na turnaj.
 "Kostýmy - mažoretky"– mažoretkám byly zakoupeny nové kostýmy.
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"Šachové hodiny" - nechali jsme opravit nefunkční hodiny a koupili dvoje nové –
digitální.
"Mikuláš"- každý žák ZŠ obdržel nadílku.
"Vánoční trh" - Vánoční trh se konal 6.12.2013, děti prodávaly výrobky žáků,
pro všechny návštěvníky trhu byla zařízena vánoční kavárna s občerstvením a
výborným punčem.
"Školní vánoční besídka"- každý účinkující na besídce obdržel malé občerstvení.
"Divadlo Gong" - vstupenky pro žáky PT a 1. stupně, jejichž zák. zástupce je členem
Unie, bylo uhrazeno celé vstupné v divadle Gong Praha.
"Pernštejni"- žákům, jejichž zák. zástupce je členem Unie, bylo uhrazeno představení
"Přemyslovci na českém trůně - knížata".
"Hory - Harrachov"- Unie rodičů přispěla žákům, jejichž zák. zástupce je členem
Unie, na lyžařský výcvikový kurz – 500,- Kč na žáka.
"Sportovní dresy" - koupili jsme škole 2 sady sportovních dresů, 2 brankařské dresy,
sportovní tašku a 2 fotbalové míče.
"Přátelské utkání v házené" - žákům, kteří reprezentovali školu, jsme uhradili dopravu
na turnaj.
"Parazoo Vlašim - přípravná třída" - v květnu jsme hradili vstupné těm dětem z
přípravné třídy, jejichž zák. zástupce je členem Unie.
"Sportovní kurz Březová – IV. a V.třída " - každému žákovi, jehož zák. zástupce je
členem Unie, jsme přispěli částkou 500,- Kč.
"Dětský den v ZŠ"- pro děti byly zakoupeny odměny (sladkosti, upomínkové
předměty,…).
"Zahradní slavnost"- pořádali jsme ve spolupráci se školou, každý vystupující žák na
slavnosti obdržel malý dárek a limo zdarma, pro všechny přítomné děti byly
připraveny hry s odměnami, na konci akce bylo rozdáno dětem 70 ks barevných
nafouknutých balónků.
"Vysvědčení"- každý žák navštěvující ZŠ dostal dárek.

Společné akce Základní školy Krhanice a Unie rodičů
Vánoční trh
Již potřetí uspořádala Unie rodičů a přátel školy při Základní škole Krhanice Vánoční trh.
Podobně jako v minulém roce byla akce určena především k prodeji výrobků žáků školy.
Ty se prodávaly na chodbě před ředitelnou, zatímco v učebně 1. třídy se podávalo
občerstvení.
Zahradní slavnost
Také třetí Zahradní slavnost byla především přehlídkou zájmové činnosti žáků Základní školy
Krhanice.

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)
Ekocentrum Vlašim
Ochrana Fauny Votice
Obecní knihovna Týnec nad Sázavou
Občanské sdružení Helpík
Základní škola Netvořice
Základní škola Týnec nad Sázavou
Obchodní akademie Neveklov
Multikulturní centrum Praha

Výroční zprávu o činnosti Základní školy Krhanice, okres Benešov za školní rok 2013/2014
zpracovala Mgr. Bc. Věra Ráblová, ředitelka školy (od 1. 7. 2014).

Výroční zpráva byla schválena Školskou radou při Základní škole Krhanice, okres Benešov
S připomínkami:

Bez připomínek.

V Krhanicích dne ………………

Předsedkyně školské rady Lenka Bogdanová:

