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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 2015/2016 byly spojeny IV. a V. třída, a to
po celý školní rok. 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. 2015 165 žáků (152 + 13), ke dni 30. 6. 2016 byl celkový
počet žáků 169 (154 + 15). Vzhledem k ostatním školním rokům zůstává počet žáků přibližně
stejný.
Budova školy leží v klidné části obce Krhanice, v bezprostřední blízkosti se nachází Mateřská
škola Krhanice a sportovní areál TJ Sokol Krhanice. Pro výuku má škola kromě kmenových
učeben k dispozici tělocvičný sálek, víceúčelové hřiště (uvedeno do provozu v září 2012),
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 třech 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, Prosečnice, Chrástu nad Sázavou, Týnce nad Sázavou,
Bukovan, Kamenného Přívozu, Kamenného Újezdce, Hostěradic a Jílového u Prahy.
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Při Základní škole Krhanice působí Unie rodičů ZŠ Krhanice, z. s. , která si klade následující
cíle:
 pracovat se žáky a pro žáky v rámci školních a mimoškolních činností,
 finančně podporovat žáky a školu v rámci školních a mimoškolních činností,
 spolupracovat s učiteli při školních a mimoškolních činnostech a spolupracovat
s vedením Základní školy Krhanice.
Nabídka mimoškolní činnosti, kterou Unie rodičů nabízí žákům, je velmi bohatá a každým
školním rokem se rozšiřuje.
Žáci Základní školy Krhanice se mohou podílet na správě školy prostřednictvím volených
zástupců Žákovského parlamentu.
Součásti školy:
Základní škola
Školní družina
Školní jídelna

IZO: 102002398
IZO: 113000138
IZO: 162104421

kapacita 200 žáků
kapacita 60 žáků
kapacita 400 strávníků

Přehled oborů vzdělávání:
79-01-C/01 Základní škola
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (dále jen „ŠVP“):
ŠVP Škola pro budoucnost (od 1. 9. 2012) - výuka v 1. - 9. ročníku
Od 1. 9. 2015 platí nová úprava ŠVP.

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Pedagogický sbor prošel drobnými změnami. Od 1. 9. 2015 převzala III. třídu Mgr. Jana
Vilémová, přípravnou třídu Blanka Schaffnerová-Merunková. K 31. lednu 2016 ukončila
pracovní poměr Bc. et Bc. Lenka Novotná (třídní učitelka VI. třídy a vyučující anglického
jazyka). Od 1. 2. 2016 převzala třídnictví v VI. třídě a výuku anglického jazyka ve škole
Monika Musialová, BA(Hons). Ve IV. třídě působila jako asistentka pedagoga Veronika
Dolejšová, Dis. (12 hodin týdně). Ke dni 30. 6. 2016 ukončila pracovní poměr PaedDr. Marie
Dvořáková (vyučující ve IV. třídě).
Vedoucí pracovníci školy, další funkce:
Ředitelka školy: Mgr. Bc. Věra Ráblová
Zástupkyně ředitele: Mgr. Jana Papoušková
Vedoucí školní jídelny: Miroslava Štěpánová, od 1. 2. 2016 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: Bc. Lenka Novotná, od 1. 2. 2016 Monika Musialová,
BA(Hons)
Koordinátor EVVO: Bc. Lenka Novotná, od 1. 2. 2016 Monika Musialová, BA(Hons)
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Pedagogičtí pracovníci:
Třída
Přípravná třída
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

vyučující
Blanka Schaffnerová-Merunková
Mgr. Lucie Kolorosová
Hana Pešanová
Mgr. Jana Vilémová
PaedDr. Marie Dvořáková
Bc. Michaela Bogdanová
Bc. et Bc. Lenka Novotná, od 1. 2. 2016 Monika Musialová,BA(Hons)
Mgr. Olga Rabiňáková
Mgr. Pavel Ouřadník
Ing. Marie Vondráčková

Netřídní učitelé (abecední pořádek)
Vladimíra Čaplická
Mgr. Jana Papoušková
Mgr. Bc. Věra Ráblová
Mgr. Martina Šmídová
Vychovatelky ve školní družině
Vladimíra Čaplická
Vladimíra Mrzkošová
Nepedagogičtí pracovníci (abecední pořádek):
Eva Bačinská - kuchařka
Jaroslava Beránková – kuchařka
Jana Nováková – uklízečka
Jarmila Raková – uklízečka
Hana Šimková – uklízečka
Miroslava Štěpánová – vedoucí školní jídelny, od 1. 2. 2016 Renáta Rázlová
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
 učebnice a učební pomůcky pro 1. a 2. stupeň ZŠ podle aktuální potřeby inovace –
např. učebnice českého jazyka pro V. ročník
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čtyři žákovské stanice pro interaktivní výuku fyziky (elektřina) a dvě žákovské stanice
pro interaktivní výuku fyziky (tlak)
trojrozměrné modely pro výuku prvouky a přírodopisu
měkké kostky pro výuku matematiky na 1. stupni
didaktické pomůcky a hračky do přípravné třídy
z daru (výtěžek z plesu Obce Krhanice) do školní družiny výtvarné potřeby
a didaktické hry

Vybavení učeben a ostatních prostor školy
Ve školním roce 2015/16 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. Dále vyučující mohli využít i digitální
učební materiály, které si vytvořili, nebo materiály z projektu Edulab. V rámci projektu
„Rozvoj technických dovedností žáků ZŠ Krhanice (projekt z podpory Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost) žáci pracovali ve školní dílně, která byla ještě
dovybavena novým nářadím, přístroji a materiálem pro žáky i vyučující. Díky tomu bylo
možné vyučovat další tematické oblasti předmětu Člověk a svět práce a zkoušet nové nápady
i práci s novými materiály. Žáci při výrobě hraček vytvářeli svá vlastní portfolia. Nadále
pokračovaly práce na zahradě ve skleníku a na permakulturní zahradě.















Další vybavení:
do učebny II. třídy byly pořízeny kompletní sestavy nových lavic a židlí (z finančních
prostředků obce)
do učebny výtvarné výchovy byla pořízena skříň a komoda jako dar Unie rodičů
při ZŠ Krhanice
do učebny výtvarné výchovy byl umístěn nový sušák na výkresy
do učebny anglického jazyka byla zakoupena velká skříň na didaktickou techniku
a pomůcky pro vyučující, dále nová katedra a učitelská židle
do učebny českého jazyka byla zakoupena katedra a učitelská židle
do kanceláře ředitelky školy byly pořízeny nové skříně (regál na šanony
a uzamykatelné skříně), nová kancelářská židle a nové stropní svítidlo
do kanceláře ředitelky školy byla zakoupena barevná laserová multifunkční tiskárna
do kanceláře zástupkyně ředitelky bylo instalováno nové stropní svítidlo a zakoupena
kancelářská židle
do kanceláře vedoucí školní jídelny byla zakoupena kancelářská židle, skříňka
na šanony a nástěnná police
na vchod do školní kuchyně byla instalována stříška
do sborovny byla pořízena nová chladnička
modernizací a úpravami prošla i počítačová síť ve škole, včetně navýšení kapacity
školního serveru
počítače ve škole byly přeinstalovány na aktuální operační systém
do kanceláře školní jídelny byl zakoupen nový počítač a nainstalován nový stravovací
program
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Opravy ve škole
V budově školy byly provedeny následující opravy:





sanace omítky v prostorách šaten a schodiště
oprava vodovodních hadiček u všech umyvadel v budově
výměna starých vodovodních baterií u školní jídelny za nové odpovídající
hygienickým předpisům
Malování:
- Všechny učebny v přízemí (kromě učebny IV. třídy) byly nově
vymalovány podle požadavků učitelů na barevné provedení.
- Ve všech učebnách v prvním patře byla provedena oprava stávající malby.
- Byla vymalována část chodby a schodiště (oprava po havárii vody)

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









Datum konání zápisu: 3. února 2016
Počet dětí, které se dostavily k zápisu do I. třídy: 21
Počet rozhodnutí o přijetí do I. ročníku základní školy ve školním roce 2015/2016: 21
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 I. třídě k 1. 9. 2016: 18
Počet žádostí o zařazení dětí do přípravné třídy: 10
Počet kladně vyřízených žádostí o zařazení dětí do přípravné třídy: 10

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Ve školním roce 2015/2016 ukončilo studium celkem 10 žáků, všichni splnili 9 let povinné
školní docházky.
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Prevence sociálně patologických jevů
Zpráva o realizaci Minimálního preventivního programu (MPP) ZŠ Krhanice
Minimální preventivní program zpracovaný pro naši školu pro školní rok 2015/2016 se
zaměřil na předcházení následujícím rizikovým jevům v chování žáků:
 záškoláctví
 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)
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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.
Při podezření nebo výskytu sociálně patologických jevů u žáků se škola snaží bez zbytečných
odkladů provést krizovou intervenci. Ve školním roce 2015/16 proběhlo ve škole několik
jednání se žáky, kdy se vyskytlé problémy projednávaly se zákonnými zástupci,
popř. s dalšími institucemi.

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: 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, 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 ZŠ Krhanice.

Celkové hodnocení MPP
Kladně můžeme hodnotit programy na 1. i 2. stupni, které v uplynulém školním roce
probíhaly (viz tabulka celkového přehledu). Je nutné ocenit přístup třídních učitelů k diskusi
se žáky nad tematikou sociálně patologických jevů a snahu o vytváření pozitivního klimatu
ve škole. Škola hodnotí jako velmi přínosnou spolupráci s Policií ČR (interaktivní besedy
o šikaně a kyberšikaně), se společností ACET o.p.s., s Nadačním fondem Albert (projekt
Zdravá pětka), s občanským sdružením Sananim (prevence alkoholismu). Do dalšího
školního roku má škola již rezervovány termíny dalších přednášek.
V hodinách Výchovy ke zdraví se žáci 9. ročníku zúčastnili on-line soutěže Fitkonto. Tři
z nich vyhráli ceny – stolní hry.
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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.
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Realizované programy
Hlavní použité prostředky preventivního působení v rámci MPP ve školním roce 2015/2016

aktivity

cílová skupina + zaměření

formy a metody práce

hodnocení akce a přínos

1. Divadlo VeTři

Žáci přípravné třídy a 1. - 4.
ročníku

divadelní představení ve škole

- do jednotlivých představení zapracována
témata „Osobní bezpečí“, „Kontakt s cizím
člověkem“, „Volání na tísňové linky“,
„Chování ke svému okolí“, „Internetová
kriminalita“, „Problematika drog“
- zapojení dětí do činností

2. Besedy s Policií ČR

Žáci 1.stupně a přípravné třídy
- osobní bezpečí
- prevence sociálněpatologických jevů
- bezpečnost v dopravě
Všichni žáci – podle zájmu
- spolupráce s Unií rodičů
Základní školy Krhanice
(zajištění lektorů)
- externí organizace

Přednáška, beseda,
prostřednictvím praktických
ukázek názorné ukázky
práce

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

- činnost zájmových kroužků

- nabídka volnočasových aktivit

3. Nabídka zájmových
aktivit v budově
školy:
práce školní družiny
AJ – Happy Pirates
AJ – Cambridge Starters
Pohybové hry
Šachy
Počítač
Šikovné ručičky
Kreativní tvoření
Merkur
Moderní tancování
Kouzelná flétna
Mažoretky

(široce využívaná)
- možnost dalšího sebevzdělávání
- kooperace dětí různých věkových
kategorií, spolupráce s rodiči
- prezentace výsledků práce na veřejnosti

12

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRHANICE, okres Benešov
Krhanice 149, 257 42 Krhanice
Mlsná vařečka
Pěvecký a dramatický
kroužek
Taek-won-do
Házená
Florbal
4. Preventivní program
společnosti ACET

Žáci 2. stupně

Multimediální beseda, diskuse

5. Školní výlet s
teambuildingem

Žáci 3., 4., 5. a 6. ročníku

6. Environmentální
výchova – ekologické
programy

Žáci přípravné třídy, 1. stupně a
2. stupně

Pobyt v přírodě s aktivním
sociálním učením – práce s
kolektivem
Ekologické a přírodopisné
aktivity pod vedením
odborných lektorů
- aktivní účast žáků (Projekt
„Čistá řeka Sázava“, úklid okolí –
Den Země, tvorba permakulturní
zahrady, práce s plasty, Dýňový
den)
„Tonda Obal na cestách“

Projektové dny
7. Samostatné projekty
žáků v rámci
mezipředmětových
vztahů

Žáci 1.-9. ročníku
Témata: globální problémy
lidstva, terorismus
problematika sociálněpatologických jevů, mezilidské
vztahy
(pro jednotlivé ročníky úměrné
k věku, znalostem, dovednostem

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

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

a zkušenostem)
Žáci 5. ročníku
- umět poskytnout první
pomoc
- ochrana vlastního zdraví
i zdraví ostatních
Žáci 1. – 9. ročníku

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

10. Lyžařský výcvikový
kurz

Žáci 7. ročníku

11. Projektový týden
Zdravá pětka (Nadační
fond Albert)

Žáci přípravné třídy a 1. – 9.
ročníku

Interaktivní program – praktické
činnosti žáků, rozvíjení znalostí,
dovedností a postojů
- hravé tvoření

12. Preventivní
program „Než užiješ
alkohol, užij svůj
mozek“ – Sananim, o.s.

Žáci 7. a 8. ročníku

Interaktivní přednáška na téma
alkohol
- seznámení s tím, co je alkohol
- rozhodovací hra – „Jak byste
reagovali?“

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

Soužití v kolektivu, respektování osobnosti,
kooperace, vzájemná pomoc, prosazení se ve
skupině, psychohygiena
Aktivní učení v modelových situacích (i
v rámci předmětů OV a Výchovy ke
zdravému životnímu stylu)
- pravidla bezpečnosti na sjezdovce
(zodpovědnost za své zdraví i zdraví
ostatních)
- správný nákupní košík, rozvoj finanční
gramotnosti při nákupu a přípravě jídla,
zdravé složení stravy, praktické činnosti –
příprava pokrmů
- práce ve skupinách - kooperace
- působení v oblasti znalostí a postojů
- naučit se odmítat
- seznámení se s nejnovějšími studiemi a
nebezpečím pro lidský organismus i osobnost
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- diskuse – zkušenosti - dopady
Blok třídní diagnostiky – vztahy
v třídním kolektivu
- následná beseda s rodiči

13. PPPK – PeadDr.
Zdeňka Kašparová
- diagnostika třídního
kolektivu

Žáci 3. ročníku + třídní učitelka

14. Ochrana fauny
Votice

Žáci 6. – 9. ročníku

Interaktivní program „Smyslů
zbaveni“
- vyzkoušet si, jaké to je nevidět...

15. Program Veselé
zoubky

Žáci 1. ročníku

- získání základních
hygienických návyků a jejich
upevňování
- výukový program na DVD
- program na interaktivní tabuli –
péče o chrup
- pracovní listy
- samolepky – správný postup
čištění

- rozvoj vzájemné kooperace, co děti trápí,
z čeho mají strach
- rozbor se zákonnými zástupci, dle zájmu i
individuálně
- rozbor s třídní učitelkou
- prevence xenofobie
- vzájemná pomoc a tolerance
- formy pomoci

15

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

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.
V dubnu absolvovali žáci 8. třídy ve škole besedu o volbě povolání a o zaměstnanosti
v okrese a kraji s pracovnicí ÚP Benešov.
Naši školu navštívilo i několik zástupců středních škol, kteří pohovořili o možnostech
studia na jejich škole s našimi žáky (SEŠ Neveklov, SOU Zelený pruh). V průběhu roku nás
navštívili i někteří bývalí žáci – dnes studenti SŠ nebo VŠ a v rámci VkO pobesedovali s žáky
o středoškolském studiu.
Ve školním roce 2015-16 ukončilo naši školu 10 žáků 9. ročníku.
Z 10 žáků odchází 3 žáci na střední odborné školy a 7 žáků do učňovských oborů
s výučním listem.

Integrace žáků se specifickými poruchami učení a chování
Na konci školního roku 2015-16 bylo na naší škole 9 integrovaných žáků s IVP
s poruchami učení a chování. Každý integrovaný žák má na základě podkladů
z pedagogicko-psychologické
poradny
vypracován
individuální
studijní
plán.
Z 9 integrovaných žáků jsou 2 žáci 2. stupně – 1 s poruchou chování, 1 s poruchou učení.
Na 1. stupni jsou 2 žáci s poruchou učení, 4 s poruchou chování a 1 s kombinovanou
vývojovou poruchou řeči. Nápravná cvičení probíhají na 1.stupni.
Individuální přístup byl poradnou doporučen u 19 žáků.
Spolupracujeme nejčastěji s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Benešově,
případně s Privátní pedagogickou poradnou Prodys.

Zpracovala: Mgr. Martina Šmídová, výchovná poradkyně
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Činnost školy v oblasti environmentální výchovy
Všechny plánované projekty byly během roku dodrženy.
Přehled absolvovaných aktivit:














Statek Krhanice, ekologická výroba mléka
Projektový týden – Od semínka ke kaši
Dýňový den
Barevné Velikonoce
Výukový program v Planetáriu Praha
Výlet do Ekocentra „Čapí hnízdo“
ZOO Praha
Kino Benešov – Filipíny – za obry a trpaslíky
Beseda s hajnými – zvěř, ochrana
Čistá řeka Sázava
Vzdělávací program Tonda Obal na cestách – recyklace
Den Země – praktické a teoretické činnosti, úklid okolí školy
Vzdělávací program – Ochrana fauny Votice
o Babí léto
o Domácí mazlíčci
o Vydra
o Respektuješ a pomáháš
o Smyslů zbaveni
o Supermarkety a výrobky v nich

přípravná třída, 2. ročník
přípravná třída
1. ročník
1. ročník
1., 2., 5. ročník
2. ročník
4., 5., 6. ročník
6. ročník
8. ročník
8., 9. ročník
všechny ročníky
všechny ročníky
přípravná třída
přípravná třída
1., 2., 3. ročník
4., 5. ročník
6. – 9. ročník
6., 7. ročník

Zpracovala Monika Musialová, BA (Hons), školní koordinátorka EVVO

Činnost školní družiny
Přehled činnosti
Školní družinu navštěvovalo ve školním roce 2015 – 2016 celkem 60 zapsaných žáků ve dvou
odděleních. Z celkového počtu bylo 13 dětí z přípravné třídy, 21 z I. třídy, 12 z II. třídy
a 14 z III. třídy. Žáci z vyšších ročníků nebyli pro naplněnou kapacitu do ŠD zařazeni.
Nezařazení žáci navštěvovali ŠD po nezbytně nutnou dobu za jednorázový poplatek 20,- Kč.
Celkem jsme zaregistrovali 659 návštěv, což je zhruba 66 návštěv za 1 měsíc a 33 návštěv
na jedno oddělení měsíčně. Za nezařazené žáky jsme vybrali 13 180 Kč. Během školního roku
se odhlásili 3 žáci ( koncem září, října 2015 a koncem ledna 2016 se jeden žák odstěhoval).
Na uvolněná místa byly přednostně přijaty 2 děti z přípravné třídy (listopad 2015, únor 2016)
a jedna žákyně ze III. třídy (říjen 2015) mající sestru v 1. ročníku. Provoz ŠD byl rozdělen
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na ranní: od 6:30 hod. do 7:35 hod. a navštěvovalo ho v průměru 28 – 29 žáků denně.
Odpolední provoz: 11:40 hod. do 17:00 hod. byl plně využíván hlavně dětmi rodičů,
kteří pracují mimo obec Krhanice. Od 2. pololetí byl posunut konec dopoledního vyučování
na 11:30 hodin a tím i začátek provozu ŠD. ŠD pracovala v suterénu školy a oddělení menších
dětí bylo umístěno v přízemí ZŠ v přípravné třídě. Oddělení se spojovala podle druhů činností
v 14:00 nebo v 15:00 hodin. Výchovná a vzdělávací činnost vycházela z ročního plánu,
který je součástí ŠVP pro zájmové vzdělávání. Plánovaná témata byla probrána. Uskutečnili
jsme celkem 145 akcí (viz příloha Přehled činnosti ŠD ve školním roce 2015 – 2016).
V tomto roce se opět zvýšil počet prezentací na 54. Prezentace připravovali i žáci přípravné
a I. třídy, což velmi pomáhala rozvoji jejich komunikačních schopností a dovedností,
rozvíjení jejich myšlení a samostatnosti a odbourávání ostychu. Dále se uskutečnily
4 exkurze, 3x křeslo pro hosta, 13 různých soutěží, kvízů a turnajů, 3 besídky pro žáky
a rodiče, 9 akcí spojených se svátky, 3 besedy, 3 návštěvy v místní knihovně, 3 projekty
(Velikonoční týden, Den Země, Život dříve a dnes) a 50 dalších akcí. I v letošním školním
roce jsme se zúčastnili fotbalového turnaje ,,O pohár týnecké ŠD“, kde jsme se umístili
na 4. místě (I. a II. třída ) a na 3. místě (III. třída). Velice nám pomohli trenéři z řad rodičů
p. Krupička a bratr M. Miffka, p. Horák. Díky Kulturní a školské komisi a Obecního úřadu
Krhanice ŠD obdržela výtěžek z plesu Obce Krhanice ve výši 26 800,- Kč. Tato finanční
částka nám pomohla doplnit materiál na pracovní a výtvarné činnosti, dále pak na hry, hračky,
sportovní náčiní na venkovní aktivity, byl zakoupen i nový fotoaparát. I letos bohužel musíme
konstatovat, že se kázeň dětí spíše zhoršuje, zejména u mladších dětí. Hlavně mnozí chlapci
jsou vulgární a agresivní. Příčinu vidíme v trendech doby, nedůslednosti rodiny a v zájmech
žáků (kontaktní sporty - fotbal, hokej, bojové sporty…). V neposlední řadě je příčina také
v tom, že řada žáků je diagnostikována pro poruchy chování. Slušnost a kázeň jsme v tomto
školním roce řešili nejprve měsíčním odměňováním nejvzornějších žáků. Od prosince 2015
jsme přešli na bodový systém a měsíční vyhodnocování chování do žákovských knížek
pomocí symbolů (razítek). Bohužel, i toto opatření nebylo u všech žáků účinné. Velmi záleží i
na přístupu rodičů, který není vždy adekvátní dosaženým výsledkům.
Vladimíra Čaplická – vedoucí vychovatelka ŠD

Přehled uskutečněných akcí školní družiny
září
-

přivítání přípravné a I. třídy (disko, tombola, raut)
exkurze do cvičné kuchyňky ZŠ
exkurze do školní jídelny – spotřebiče, prostory, činnosti
třídění odpadů

Prezentace:
název

třída

jméno

Stikeez

J. a V. Dvořákovi

PT, II. tř.

myslivecké trofeje

J. a V. Hlaváčkovi

I. a IV. tř.
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střelecký tábor ,,Voříšek“
Šumava
vojenská technika
časopis STIKEEZ a výroba
stylového trička
zvířátka plněná pískem hračky

L. Cabalka

II. tř.

J. Švejda

I. tř.

V. Lacina

III. tř.

A. Srdínková

I. tř.

říjen
-

video: Procházky s lesníkem – podzim, zima
celodružinový kvíz – pohádky 1.č., 2.č.
návštěva výstavy k 120. výročí založení SDH Krhanice ( hasičská zbrojnice,
výklad Mgr. A. Kopecká )
třídění odpadů

Prezentace:
název
kočka domácí

třída

jméno
L. Fischerová, Z.
Svěráková, B. Cihelková
M. Kmošková

IV. tř.

V. Lacina

III. tř.

poslední úspěchy
v gymnastice – diplomy
medaile
nerfky

M. Kmošková

III. tř.

P. Hoher, V. Hlaváček

IV. tř.

maskot HC Vodní lvi
Benešov - lední hokej

J. a V. Dvořákovi

PT a II. tř.

úspěchy v gymnastice
ukázky sestav
potkan

III. tř.

listopad
-

halloweenské disko – hry, soutěže, raut
účast na slavnostním otevření nového pavilonu MŠ Krhanice
celodružinový turnaj ve hře ,,Člověče, nezlob se“
účast na výstavě výrobků kroužku ,,Merkur“
výroba vánočních jmenovek pro předvánoční prodej Unie rodičů
třídění odpadů
Křeslo pro hosta: nový žák Pavol Šuĺo – slavnostní přivítání – přípravná třída
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-

nová žákyně Marie Šprinclová – slavnostní přivítání – PT

Prezentace:
název

jméno

třída

Taek won – do

M.Miffek, A. Křečková

II. tř, III. tř.

morče

K. a V. Tomanovy

I., III. tř.

fotbal TJ JAWA
Pecerady
fotbal TJ Sokol Krhanice

F. Beran, L. Veselý

I. tř.

L. Krupička, M. Miffek

II. tř.

hra na flétnu /údržba,
technika hraní, druhy
fléten /
želvy

M. Padevětová

III. tř.

P. a V. Novákovi
s maminkou
E. Šebesta

PT a II. tř.

J. Švejda, Š. Žaba

I. tř.

modely aut

V. Lacina

III. tř.

xylofon

A. Kubíčková

I. tř.

Motocross - Dukla
Lešany
hasiči a vojáci

III. tř.

prosinec
-

vyhodnocení chování žáků za měsíc listopad, odměny vzorným žákům
recitační celodružinová soutěž
pěvecká celodružinová soutěž
vyhodnocení recitační soutěže, diplomy, odměny
vyhodnocení pěvecké soutěže, diplomy, odměny
čertovské odpoledne – disko, raut, mikulášská nadílka
čertovské odpoledne s hrami, soutěžemi
předvánoční pásmo v místní knihovně v Krhanicích
vánoční besídka se zpěvem koled, rautem, rozdáváním dárků
třídění odpadů

Prezentace:
název

jméno

třída

lovecké trofeje - rohy

J. Dvořák, J. Hlaváček

I. tř.

mikroskop

E. Šebesta

III. tř.
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úspěchy v gymnastice –
okresní soutěže
zábavná pyrotechnika možná nebezpečí

M. Kmošková

II. tř.

J. Žilák, J. Klimeš

VIII. tř.

leden
-

vyhodnocení chování žáků za měsíc prosinec
dárky k zápisu do I. tř.
návštěva Tří králů – sbírka pro potřebné
celodružinová soutěž: Příslovíčka, přísloví, kdopak na ně odpoví
třídění odpadů

Prezentace:
název

třída

jméno

kuličkovky

L. Krupička, M. Miffek

II. tř.

elektronické hry ,,Hvězda“,
,,Pravda nebo lež“
elektronická stavebnice

K. Scheerová

IV. tř.

A. Kraft

III. tř.

hra na flétnu, hudební
hádanky
robot – elektronická hračka

M. Padevětová

III. tř.

V. Tomanová

III. tř.

fotbalista TJ JAWA
Pecerady - ukázka dresů

L. Veselý

I.tř.

únor
-

hodnocení chování žáků za měsíc leden
výroba lojových kuliček – krmení pro ptáčky
krmíme ptáčky – umístění lojových kuliček do krmítka a na stromy v areálu ZŠ
maškarní karneval – tanec, hry, soutěže, raut
nácvik pásma na besídku pro rodiče
třídění odpadů

Prezentace:
název
mechanická hračka –
samopal

třída

Jméno
J. Hlaváček

I. tř.
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křeček Sára

M. Baláčková, A. Srdínková

III. tř., I. tř.

tanky z počítačové hry
WORD OF TENKS
králík zakrslý

P. Nedbal

III. tř.

A. a K. Zemanovy

II., III. tř.

kameny

A. Rousová

I. tř.

fretka

K. Dřízgová s maminkou

II.tř.

březen
-

hodnocení chování žáků za měsíc únor
celodružinový přírodovědný kvíz
nácvik pásma na besídku pro rodiče
třídění odpadů
Projekt: Velikonoční týden – návštěva místní knihovny, velikonoční hry,
omalovávání, dílny, pletení pomlázek s p. Padevětem, závěrečný kvíz
s hledáním vajíček a velikonoční nadílkou

Prezentace:
název
návštěva planetária Praha
– vyprávění o výletě se
třídou, ukázky dárků
lego

třída

jméno
A. Zemenová, A.
Křečková, J. Košťálek,
V. Novák

II. tř.

R. Hoher, L. Krupička,
L. Cabalka

II. tř.

duben
-

hodnocení chování žáků za měsíc březen
táborák s opékáním uzenin
celodružinová soutěž o nejlepší čarodějnici, čaroděje
nácvik na besídku pro rodiče
třídění odpadů
Křeslo pro hosta : Dan Rudolf – přivítání žáka po delší nemoci
Projekt: Den Země – třídění odpadů a jejich další zpracování, úklid okolo ZŠ,
co do přírody nepatří, výrobky z odpadového materiálu, chráněné rostliny a
živočichové, stanice pro handicapované živočichy, jedovaté rostliny,
kyberšikana, závislost, celodružinový závěrečný kvíz
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Prezentace:
název

jméno

třída

křeček

Š. Toroková s babičkou

I. tř.

morčata

A. a K. Zemanovy

II., III. tř.

dovolená na Srí Lance –
ukázky mušlí

M. Šprinclová

PT

květen
-

hodnocení chování žáků za měsíc duben
nácvik na besídku pro rodiče
třídění odpadů
fotbalový turnaj ŠD Týnec nad Sázavou stará škola
slavnostní odpoledne – předání diplomů a odměn fotbalistům za reprezentaci ŠD
ve fotbalovém turnaji
Prezentace:
název

jméno

třída

Úspěchy v gymnastice vítězka krajského kola,
postup do republikového
kola
Křeček syrský

M. Kmošková

III. tř.

A. a K. Zemanovy

II., III. tř.

mistrovství ČR ve sportovní
gymnastice Doubí u Třeboně

M. Kmošková

III. tř.

šachy – úspěchy v turnaji

D. Zvolenský

VIII. tř.

Jílové – těžba zlata –
návštěva dolů – výlet

F. Beran, J. Švejda

I. tř.

červen
-

nácvik pásma na besídku pro rodiče
hodnocení chování žáků za měsíc květen
třídění odpadů
vystoupení žáků na Zahradní slavnosti / tanečky, hra na flétnu /
besídka pro MŠ a 1. stupeň ZŠ
besídka pro rodiče / písničky, tanečky, hádanky, scénky …/
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-

závěrečné slavnostní odpoledne – diskotéka, raut, tombola – loučení se školním
rokem
den otevřených dveří v ŠD – prezentace činnosti dětí, pomůcky nakoupené
z daru OU Krhanice / výtěžek z plesu /
dárky pro žáky do I. tř. a přípravnou třídu
celodružinový kvíz – návykové látky
celodružinový kvíz – náš region
závěrečné hodnocení chování žáků za měsíc červen, celkové hodnocení
Projekt: Život dříve a dnes – beseda nad kronikou obce v místní knihovně –
p. Dubová, beseda s Mgr. Kopeckou – Krhanice dříve a nyní / dobové
fotografie, řemeslníci v obci, jak to vypadalo ve škole …/, stará řemesla: řezník,
pekař, kovář, bednář, provazník, švec, celodružinová soutěž : vyplňování
pracovních listů, pečení jednoduchého koláče

Prezentace:
název

jméno

třída

Vodní lvi Benešov –
hokejový klub – úspěchy
teamu
korunovační klenoty výstava v Praze
plyšová zvířátka

Š. Valášek

I. tř.

E. Holubová

II. tř.

A. Srdínková

I. tř.

další úspěchy v gymnastice –
soutěž v Týnci nad Sázavou

M. Kmošková

III. tř.

patrony

F. Beran

I. tř.

Litomyšl a okolí

A. Křečková

III. tř.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Přehled DVPP - ZŠ Krhanice, okres Benešov 2015/2016
Pořadatel

Název (kód) programu

Jméno
účastníka

Datum

Částka

Místo
konání

NIDV

Bezpečnost ve školách
a školských zařízeních

Věra
Ráblová

23.09.2015

720

Praha

NIDV

Jak obohatit hodiny
čtení a rozvíjet
čtenářskou gramotnost

Marie
Dvořáková

05.10.2015

500

Praha
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na 1. stupni ZŠ
Descartes

Jak správně psát

Lucie
Kolorosová

ČŠI

Systém InspIS ŠVP modul pro práci se
ŠVP
Šikana ve škole

1180

Praha

Marie
23.09.2015
Vondráčková

0

Praha

Věra
Ráblová

02.11.2015

0

Praha

Dyskalkulie a další
příčiny oslabení
matematických
dovedností
I ve vyučování
matematice
připravujeme žáky na
život ve světě plném
informací
Řízení kontroly a
vlastní hodnocení
školy
Republiková volební
konference

Lucie
09.12.2015
Kolorosová,
Blanka
Schaffnerová
Jana
10.12.2015
Papoušková

0

Benešov

720

Praha

Věra
Ráblová

13.01.2016

850

Praha

Vladmíra
Čaplická

22.01.2016

0

Praha

VISK

Bezpečně na internetu

pedagogický
sbor

30.08.2016

0

ve škole

Nadační fond
Albert

Zdravá pětka

Věra
Ráblová

09.02.2016

0

Praha

Agentura
Majestic

Současné trendy v
edukaci žáků s ADHD

Dvořáková

26.01.2016

950

Praha

VISK

Testové úlohy při
výuce Čj a literatury

Rabiňáková

26.05.2016

700

Benešov

VISK

Komunikace se žákem
s nežádoucími projevy
chování
Didaktické hry v
matematice

Musialová

01.06.2016

0

Praha

Kolorosová

05.05.2016

1090

Praha

VISK

Řemeslo má zlaté dno

Čaplická

11.04.2016

850

Benešov

VISK

Tvoříme levně a
kreativně

Mrzkošová

03.06.2016

850

Benešov

VISK

Rizikové chování dětí a Ráblová
mládeže v důsledku
týrání, zanedbání

09.05.2016

0

Praha

VISK
PPP Benešov

Descartes

VISK
ČMOSPŠ

Descartes

03.11.2015
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Policie ČR

Projekt prevence
kriminality a
zabezpečení škol a
školských zařízení
Cloud Google Apps
pro začátečníky

Papoušková

15.03.2016

0

Benešov

Papoušková

14.03.2016

980

Praha

NIDV (ČŠI)

Úpravy ŠVP v systému
InspiS ŠVP

Vondráčková 27.04.2016

0

Praha

Výpomůcky.cz

Netradiční pomůcky v
hodině matematiky a
českého jazyka
Netradiční pomůcky v
hodině matematiky a
českého jazyka

Vilémová

28.04.2016

400

Benešov

Bogdanová

28.04.2016

400

Benešov

IDV

Výpomůcky.cz

Aktivity školy a její prezentace na veřejnosti
Roční plán práce
Září
17. 9.
28. 9.
29. 9.
30. 9.
Říjen
5. 10.
12. 10.
13. 10.
14. 10.
16. 10.
19. 10.
20. 10.
21. 10.
23. 10.
27. 10.
28. 10.
29. 10.
30. 10.

Exkurze přípravné třídy na krhanickou farmu
Státní svátek
ZOO Praha – 4., 5., 6. ročník
Varietní představení v MŠ Chrást n. S. – přípravná třída
Výukový program „Vydra“ – 1. ročník (Ochrana fauny Votice)
Divadlo „O Koblížkovi“ – přípravná třída
Fotografování – přípravná třída, 1. roč.
Knihovna Týnec n. S. – přípravná třída
Výstava k výročí SDH Krhanice – 6. a 9. ročník
Keramická dílna – přípravná třída
Výukový program „Babí léto“ – přípravná třída (Ochrana fauny Votice)
Dýňový den – 1. ročník
Beseda se starostou obce – 9. ročník (OÚ Krhanice)
Výukový program „Vydra“ – 2. ročník (Ochrana fauny Votice)
státní svátek
podzimní prázdniny
podzimní prázdniny

Listopad
3. 11. Vycházkový den s MŠ Krhanice – přípravná třída
4. 11. „Supermarkety“ – výukový program – 6. a 7. ročník (Ochrana fauny Votice)
13. 11. Beseda se starostou obce – 9. ročník
16. 11. Ředitelské volno
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17. 11.
18. 11.
19. 11.
25. 11.
26. 11.
27. 11.

Státní svátek
Výuk. pr. „Respektuješ a pomáháš“ – 4. a 5. r. (Ochrana fauny Votice)
Oblastní kolo – florbal – Neveklov – starší žáci
Slavnostní předávání slabikářů – 1. ročník
Hudební program – 4. – 9. ročník
Keramická dílna – přípravná třída

Prosinec
2. 12. Divadlo Gong Praha – Vánoční koleda – přípravná třída + 1. stupeň
4. 12. Mikuláš ve škole
7. 12. Helpík – školní kolo soutěže v první pomoci – 5. ročník
Výukový program „Smyslů zbaveni“ – 6. – 9. ročník (Ochrana fauny Votice
11. 12. Vánoční trh – Unie rodičů ZŠ Krhanice, z. s.
17. 12. Vánoční besídka školy – pro rodiče
23. 12. Vánoční prázdniny
28. 12. Vánoční prázdniny
29. 12. Vánoční prázdniny
30. 12. Vánoční prázdniny
31. 12. Vánoční prázdniny
Leden
1. 1.
7. 1.
18. 1.
19. 1.
22. 1.
25. 1.

Nový rok
Vystoupení přípravné třídy v MŠ Krhanice
Divadelní představení v MŠ Krhanice – „Karkulka“ – přípravná třída
Výukový program – EVVO – „Tonda Obal na cestách“ – 1. a 2. stupeň
Úřad práce – 9. ročník
Prevence SPJ – „Nebezpečí v kyberprostoru“ – 5. – 7. ročník; „Jak přežít
dospívání“ – 8. – 9. ročník
28. 1. Třídnické hodiny, sebehodnocení – rozdávání pololetního vysvědčení
29. 1. pololetní prázdniny
Únor
2. 2. Divadelní představení – Divadlo VeTři – prevence SPJ – přípravná tř., 1. – 4.
ročník
3. 2. Zápis do I. třídy
5. 2. Beseda o lesní zvěři – 8. ročník
16. 2. Výukový program „Síla lidskosti“ – 5. – 9. ročník
22. 2. Jarní prázdniny
23. 2. Jarní prázdniny
24. 2. Jarní prázdniny
25. 2. Jarní prázdniny
26. 2. Jarní prázdniny

Březen
8. 3. Dějepisný program – Husité – 3. – 9. ročník
10. 3. Projektový den „Veselé zuby“ – 1. ročník
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14. 3.
15. 3.
16. 3.
17. 3.
18. 3.
23. 3.
24. 3.
25. 3.
30. 3.

LVK – 7. ročník
LVK – 7. ročník; Planetárium – 3. – 5. ročník
LVK – 7. ročník
LVK – 7. ročník
LVK – 7. ročník
Projektový den – Velikonoční tvoření – 1. ročník
Velikonoční prázdniny
Státní svátek
Výukový program „Naše smysly“ – 5. roč. (Ochrana fauny Votice)

Duben
1. 4. Noc s Andersenem – 1. ročník; Beseda s pracovníkem úřadu práce – 8. ročník;
Školáci čtou předškolákům – přípravná třída
4. 4. Recitační soutěž – celoškolní kolo; Školáci čtou předškolákům – přípravná
třída
5. 4. Planetárium Praha – 1. a 2. ročník
Výukový program „Zdravá pětka“ – přípravná třída a 3. ročník
6. 4. Výukový program „Zdravá pětka“ – 5. a 6. ročník; Školáci čtou předškolákům
– přípravná třída
7. 4. Výukový program „Zdravá pětka“ – 9. a 7. ročník; Školáci čtou předškolákům
– přípravná třída
8. 4. Projekt „Čistá řeka Sázava“; Školáci čtou předškolákům – přípravná třída
12. 4. Vycházka s MŠ – přípravná třída
13. 4. Přátelské utkání v házené v ZŠ Netvořice (žáci 2. stupně)
15. 4. Keramická dílna – přípravná třída
18. 4. Projektový týden v přípravné třídě - „Od semínka ke kaši“
19. 4. Výukový program „Zdravá pětka“ – 4. a 4. ročník
20. 4. Třídní schůzky – konzultace
22. 4. Den Země – projektový den v 1. ročníku
26. 4. Exkurze na Pražský hrad – 6. – 9. ročník
28. 4. Projektový den v 1. třídě – „Čarodějnice“
29. 4. Divadelní představení „O králi Karlovi“ – 1. – 3. ročník
Květen
2. 5.
3. 5.
9. 5.
10. 5.
11. 5.
16. 5.
18. 5.
19. 5.
20. 5.
24. 5.
26. 5.
27. 5.

Vycházka s MŠ – přípravná třída
Exkurze na Vyšehrad – 1. ročník
Exkurze na krhanickou farmu – 2. ročník
Fotografování – 1. stupeň
Fotografování – 2. stupeň
Cimbálový koncert – přípravná třída + 1. – 9. ročník
Fotbalový turnaj v Týnci nad Sázavou – ŠD
Exkurze „Hořické trubičky“ – 3. – 5. ročník
Spaní ve škole – 3. + 5. ročník
Policie v přípravné třídě – beseda
Výukový program „Zdravá pětka“ – 8. ročník
Zeměpisný program – Planeta Země – kino Benešov – 6. ročník
Prevence SPJ – „Než požiješ alkohol, použij mozek“ – výukový program pro
7. a 8. ročník
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30. 5.
31. 5.

Okresní přebor v házené – dívky - Netvořice
Okresní přebor v házené – chlapci - Netvořice

Červen
1. 6. Dětský den ve škole
6. 6. Výlet – Tepfaktor – 4. – 6. ročník
7. 6. Výlet – Čapí hnízdo – 2. ročník; Cyklovýlet Sedlčany a okolí – 8. ročník; výlet
ekovláčkem – přípravná třída
8. 6. Cyklovýlet Sedlčany a okolí – 8. ročník
9. 6. Divadlo Minor Praha – „Hon na Jednorožce“ – 7. – 9. ročník
10. 6. Zahradní slavnost – Unie Rodičů ZŠ Krhanice
13. 6. Mateřská škola v I. třídě
14. 6. Divadlo v MŠ – přípravná třída
16. 6. Besídka školní družiny – pro rodiče
21. 6. Den otevřených dveří ve ŠD; Pasování na čtenáře – 1. ročník
23. 6. Stanování za školou – 1. ročník
24. 6. Turistický pochod na Panskou skálu – 6. ročník
27. 6. Výlet do Prahy – 7. ročník
28. 6. Spaní ve škole
30. 6. Ukončení školního roku; rozloučení se žáky 9. ročníku

Prezentace školy na veřejnosti









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

Autoevaluace školy



Scio testy „Stonožka“ pro 5. ročník (český jazyk, matematika, anglický jazyk, obecné
studijní předpoklady)
Kalibro testy pro 3. ročník (český jazyk, matematika, prvouka, přírodovědný základ,
anglický jazyk, ekonomické dovednosti)

29

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

Základní údaje o hospodaření školy
Hospodářský výsledek školy za rok 2015
Výnosy celkem
- z toho z hlavní činnosti
- z toho z VHČ
- z toho stravné pro cizí strávníky
- z toho pronájmy

11 945 570,85 Kč
11 785 013,85 Kč
160 557,00 Kč
124 877,00 Kč
35 680,00 Kč

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

11 909 646,93 Kč
11 785 013,85 Kč
124 633,08 Kč

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

1 806 822,00 Kč
1 516 389,09 Kč
290 432,91 Kč

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

9 175 004,00 Kč
9 175 004,00 Kč

Projekt ESF "Rozvoj technických dovedností žáků"
- celkem poskytnuto
- spotřebováno

204 112,00 Kč
204 112,00 Kč

Stav rezervního fondu k 31.12.2015

50 874,84 Kč

Fond kulturních a sociálních potřeb
Fond kulturních a sociálních potřeb je tvořen 1% a od ledna 2016 1,5% 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 2015/2016 nebyla škola zapojena do jiných programů vzdělávání,
než které jsou uvedeny v části Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
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Údaje o předložených a školou realizovaných projektech
financovaných z cizích zdrojů
Ve školním roce 2015/2016 byla škola zapojena v rámci OP VK, Výzvy č. 57, do projektu
s názvem „Rozvoj technických dovedností žáků ZŠ Krhanice“, registrační číslo
CZ.1.07/1.1.00/57.1039. Navázali jsme na předešlý projekt a díky finanční podpoře
dovybavili školní dílnu o sady nářadí pro žáky a přístroje umožňující pracovat s různými
materiály (dřevo, kov, plast).

Další projekty




Ovoce do škol (ovoce 1x za 2 týdny pro žáky 1. stupně a přípravné třídy)
Obědy pro děti (spolupráce s nadací Women for women o. p. s.)
EDULAB – Program podpory digitalizace škol (využívání digitálních vzdělávacích
materiálů)

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

Činnost Unie rodičů a přátel školy při ZŠ Krhanice
Zájmová činnost
Kroužky ve školním roce 2015/16
Ve školním roce 2015/16 bylo zajištěno pro žáky od přípravné třídy po IX. třídu ZŠ Krhanice
celkem 22 kroužků pod vedením 11 vedoucích. Celkem děti obsadily v kroužcích 235 míst.
Seznam kroužků:
Zábavná angličtina
Výtvarný kroužek
Házená I.
Házená II.
Moderní tancování I.
Moderní tancování II.
Šikovné ručičky
Počítač
Kreativní tvoření
Florbal I.
Florbal II.
Aj Happy Pirates
Aj Cambridge Starters
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Flétna
AJ Cambridge Flyers
Aj Starters 3.tř.
Merkur
Mažoretky-Sedmikrásky
Mažoretky-Kopretinky
Pohybové hry
Mlsná vařečka

Podpora činnosti školy Unií rodičů a přátel školy ve školním roce 2015/16

Dar ZŠ Krhanice - Unie zakoupila dvě skříně do třídy na 2. stupeň.
I. třída - Unie pořídila všem prvňáčkům tabulky Centropen.
VII. třída - příspěvek žákům, jejichž zák. zástupce je členem Unie na lyžařský výcvikový
kurz ve výši Kč 500,-/žák.
IV. - IX. třída - uhrazeno vstupné ve výši Kč 40,-/žák, jehož zák. zástupce je
členem na hudební pořad 26. 11. 2015.
Mikuláš - každý žák ZŠ obdržel mikulášskou nadílku zakoupenou Unií rodičů v pátek
4. 12. 2015.
Vánoční trh - pořádání již tradiční akce pro rodiče, děti a přátele - pátek 11. 12. 2015.
Kroužky - zakoupeno 10 ks rozlišovacích dresů, míčky na florbal.
Kroužky - mažoretkám dokoupeny kostýmy v ceně Kč 5 600,-. Každá mažoretka má tak
svůj kostým a první vystoupení všech mažoretek bylo na Vánoční školní besídce
17. 12. 2015.
Kroužky( Házená) - zakoupeno 20 ks házenkářských míčů v ceně Kč 9 460,-.
Divadlo VeTři - pořad ve scénkách k prevenci sociálně patologických jevů pro
přípravnou - IV. tř. dne 2. 2. 2016. Uhrazeno celé vstupné pro členy Unie ve výši Kč 45,/žák. Celkem se zúčastnilo 64 žáků.
Divadlo pod čepicí – příspěvek žákům II. tř. ve výši Kč 50,-/žák (29. 4. 2016).
Výlet-Zámek Hrádek u Nechanic- příspěvek Kč 100,-/žák pro III - V. třídu.
Výlet na Vyšehrad – 3. 5. 2016, uhrazena autobusová doprava ve výši Kč 100,-/žák.
Den dětí – nákup sladkostí, odměn pro všechny žáky školy ve výši Kč 3 044,-.
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Zahradní slavnost 10. 6. 2016 - akce s přehlídkou kroužků, vystoupení žáků, soutěže
pro děti, doprovodný program.
Přípravná třída – uhrazeno žákům přípravné třídy občerstvení v Týnci n. S. (konec šk.
roku).
Ekocentrum II. třída – příspěvek Kč 60,-/žák na výlet do Ekocentra „Čapí hnízdo“.
Výlet VI., VII. a VIII. tř. – uhrazeno vstupné – Pražský hrad /prohlídka/interiéry.
Miniturnaj Florbal – 14. 6. 2016 – miniturnaj kroužku Florbal s vyhodnocením
nejlepších hráčů a družstev, zakoupeny medaile a odměny.
Narozeniny- každý žák, jehož zák. zástupce je členem Unie obdržel sladký dárek
k narozeninám s osobním blahopřáním (děti narozené od září do srpna)
Zpracovala Lenka Bogdanová,
předsedkyně Unie rodičů ZŠ Krhanice, z. s.

Společné akce Základní školy Krhanice a Unie rodičů
Vánoční trh
Již popáté uspořádala Unie rodičů ZŠ Krhanice Vánoční trh. Podobně jako v minulém roce
byla akce určena především k prodeji výrobků žáků školy. Ty se prodávaly na chodbě před
ředitelnou, v učebně IV. třídy se podávalo pro všechny občerstvení.
Zahradní slavnost
Také pátá Zahradní slavnost byla především pestrou 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
TJ Sokol Krhanice
Mateřská škola Krhanice
SDH Krhanice
Úřad práce v Benešově
Školská poradenská zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně
pedagogické centrum, Středisko výchovné péče Dobřichovice)
Ekocentrum Vlašim
Ochrana Fauny Votice
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Městská knihovna Týnec nad Sázavou
Občanské sdružení Helpík
Základní škola Netvořice
Základní škola Týnec nad Sázavou
SOU potravinářské Jílové u Prahy
ACET, o. p. s.
Policie ČR
Farma F. Mikoláš Krhanice

Výroční zprávu o činnosti Základní školy Krhanice, okres Benešov za školní rok 2015/2016
zpracovala Mgr. Bc. Věra Ráblová, ředitelka školy.
Výroční zpráva byla schválena Školskou radou při Základní škole Krhanice, okres Benešov:

V Krhanicích dne
Předsedkyně školské rady Lenka Bogdanová:
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