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Základní údaje o škole
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 – ředitel:
Mgr. Jan Koubek (do 31.1.2011); Mgr. Petr Stříbný (od 1.2.2011)
zástupce statutárního orgánu – zástupkyně ředitele:
Mgr. Jana Papoušková

Školská rada:
Mgr. Aleš Papoušek – zástupce obce
Jana Tupá – zástupce obce
Jaroslav Mixa – zástupce obce
Hana Černá (předsedkyně) – zástupce zákonných zástupců žáků
Ing. Markéta Fischerová – zástupce zákonných zástupců žáků
Hana Lázeňská – zástupce zákonných zástupců žáků
Mgr. Jana Papoušková – zástupce školy
Mgr. Martina Šmídová – zástupce školy
Vladimíra Čaplická – zástupce školy

Web 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 (1.-9.), 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 k 1.9.2011 158 žáků (146 + 12), takže oproti začátku školního roku
2009/10, kdy byl celkový počet žáků 155 (145+10), došlo k mírnému zvýšení.
Budova školy leží v klidné části obce Krhanice, nejbližšími sousedy jsou Mateřská škola Krhanice a
areál místního Sokola. Pro výuku máme kromě kmenových učeben k dispozici tělocvičný sálek,
venkovní hřiště, odborné pracovny (fyziky a chemie, anglického jazyka, zeměpisu, výtvarné výchovy,
informatiky) a cvičnou kuchyni. Dvě učebny jsou vybaveny projektorem, z toho jedna také interaktivní
tabulí. Ve škole je rozvedena počítačová síť (ředitelna, kancelář zástupkyně ředitele, jídelna, sborovna,
učebna informatiky a některé kmenové učebny).
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Školu navštěvují děti z Krhanic, Chrástu nad Sázavou, Týnce nad Sázavou, Kamenného Přívozu,
Kamenného Újezdce, Hostěradic a Jílového.
Škola je zapojena do dlouhodobého projektu KOKOS (Kooperace a konkurenceschopnost), na kterém
se partnersky podílejí další školy z blízkého i vzdálenějšího okolí (např. ZŠ Jílové, ZŠ a MŠ Jesenice,
ZŠ Davle, Sunny Canadian School aj.) a který je zaměřen na DVPP, od září 2011 také do
mezinárodního projektu La Ngonpo, jehož cílem je ukázat žákům českých škol život dětí v
severoindickém Ladakhu (a naopak).
Při škole pracuje Občanské sdružení SRPDŠ, jeho hlavními cíli jsou sdružování rodičů a občanů
pracujících ve prospěch Základní školy Krhanice a podpora činnosti školy, zejména organizací
zájmové činnosti žáků Základní školy Krhanice a pořádáním akcí pro děti, mládež a občany.
Od září 2011 funguje při škole Unie rodičů a přátel školy při Základní škole Krhanice, která si klade
následující cíle: pracovat s 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.
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 s úsměvem
- výuka v 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8. a 9. ročníku
79-01-C/001 Základní škola (dobíhající obor)
Vzdělávací program č. j. 16847/96-2, Základní škola
- výuka v 5. ročníku

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
V průběhu školního roku 2010/11 došlo k několika změnám v pedagogickém sboru.
První z nich byla způsobena dlouhodobou nepřítomností Mgr. Markéty Zítové, učitelky anglického
jazyka a třídní 9. třídy. Třídnictví převzala od února 2011 Mgr. Martina Šmídová, anglický jazyk
vyučovali v období leden-březen Petr Cyhelský a v období duben-červen Veronika Rabiňáková. Od
září 2011 vyučuje anglický jazyk na Základní škole Krhanice Lenka Novotná, která se zároveň stala
třídní 6. ročníku (2011/12).
Dále musela škola řešit situaci, která nastala kvůli dlouhodobé nemoci Bc. Jany Kozlové. Její úvazek
převzal v období duben-červen 2011 Pavel Kaška. Vzhledem k následnému ukončení pracovního
poměru výše uvedené zaměstnankyně musela škola hledat dalšího nového zaměstnance. Od září 2011
je jím MgA. Zdeněk Klumpar.
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Poslední změnou ve školním roce 2010/11 bylo ukončení pracovního poměru Ludmily Faltové, třídní
1. třídy. Od září 2011 pracuje na škole Mgr. Jana Macháčková, třídní 2. třídy (2011/12) a učitelka
německého jazyka.
V období od 16.2.2011 do 4.3.2011 absolvovala třídní učitelka 4. třídy Hana Platilová léčebný pobyt
v lázních, v této době ji zastupovala Olga Mertinová.

Vedoucí pracovníci školy, poradci, metodici, koordinátoři
Ředitel školy: Mgr. Jan Koubek (do 31.1.2011); Mgr. Petr Stříbný (od 1.2.2011)
Zástupkyně ředitele: Mgr. Jana Papoušková
Vedoucí vychovatelka: Vladimíra Čaplická
Vedoucí školní jídelny: Miroslava Štěpánová
Výchovná poradkyně: Mgr. Martina Šmídová
Metodik prevence: Bc. Jana Kozlová
Koordinátor projektu KOKOS: Ludmila Faltová

Pedagogičtí pracovníci:
Mgr. Lucie Kolorosová – přípravná třída
1. stupeň
Ludmila Faltová – 1. třída (do 15.8.2011)
Mgr. Petra Novotná – 2. třída
Hana Platilová – 3. třída
Hana Pešanová – 4. třída, 5. třída
2. stupeň
Mgr. Olga Rabiňáková – 6. třída
Mgr. Pavel Ouřadník – 7. třída
Ing. Marie Vondráčková – 8. třída
Mgr. Markéta Zítová – 9. třída (do 6.1.2011)
Netřídní učitelé (abecední pořádek)
Petr Cyhelský (24.1.2011 – 31.3.2011)
Vladimíra Čaplická
Pavel Kaška (26.4.2011 – 30.6.201)
Mgr. Jan Koubek (do 30.4.2011, ředitel do 31.1.2011)
Bc. Jana Kozlová (do 31.7.2011)
Mgr. Jana Papoušková
Veronika Rabiňáková (1.4.2011 – 30.6.2011)
Mgr. Petr Stříbný (od 1.2.2011)
Mgr. Martina Šmídová (od 1.2.2011 třídní 9. třídy)
Vychovatelky
Vladimíra Čaplická
Vladimíra Mrzkošová
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Nepedagogičtí pracovníci (abecední pořádek):
Jaroslava Beránková – kuchařka
Jan Nováková – uklízečka
Marie Pešanová – kuchařka
Anna Podroužková – uklízečka (do 31.5.2011)
Zuzana Stárková – uklízečka (od 1.6.2011)
Hana Šimková – uklízečka
Miroslava Štěpánová – vedoucí školní jídelny
Vlasta Vajglová – kuchařka
Josef Žuži – školník

Změny v materiálně technickém vybavení a zázemí
školy oproti předchozímu stavu:
Nové učební pomůcky:
Byly pořízeny díky účelové dotaci z rozpočtu obce Krhanice na pořízení učebních pomůcek pro
1. a 2. stupeň základní školy. Vedení školy provedlo analýzu vybavení školy učebnicemi a provedlo
shromáždění a rozbor připomínek ze strany učitelů. Provedená analýza ukázala celkově nevyhovující
stav vybavenosti učebnicemi ve škole. Proto většina peněz směřovala na zakoupení učebnic, menší
část dotace byla použita na nákup učebních pomůcek. Dotace byla vyčerpána a řádně vyúčtována
do konce kalendářního roku 2011.
Použití dotace:
1) Pomůcky pro fyziku: elektroskopy, souprava pro pokusy v oblasti tepelných jevů
2) Pomůcky pro tělesnou výchovu: dresy, florbalová maska, míč
3) Učebnice pro 1. a 2. stupeň ZŠ

Nové vybavení tříd:
V souladu s koncepcí postupné obnovy vybavení všech učeben byl z rozpočtu obce pořízen výškově
stavitelný nábytek do budoucí 4. třídy. Škola podala žádost o změnu rozpočtu, žádosti bylo vyhověno.
Dosavadní nábytek z této učebny byl přestěhován do učebny 1. třídy, do které se hodí lépe.

Vymalování školy:
Během uplynulých letních prázdnin pracoval ve škole malíř, který nově vymaloval učebnu budoucí
3. třídy a provedl opravy nejhorších závad.

Vybavení školní jídelny:
V průběhu školního roku 2010/11 nastala ve školní jídelně krizová situace způsobená havárií
velkokuchyňské škrabky na brambory. Škola podala žádost o změnu rozpočtu z důvodu pořízení nové
škrabky. Žádosti bylo vyhověno.
Z rezervního fondu jídelny bylo pořízeno další vybavení školní jídelny (pračka, drobný kuchyňský
majetek).

Výroční zpráva 2010/2011

Strana 5 z 15

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

Údaje o zápisu k povinné školní docházce a
následném přijetí do školy
Datum konání zápisu: 9. února 2011
Počet dětí, které se dostavily k zápisu: 17
Z toho počet dětí z přípravné třídy ZŠ Krhanice: 7
Počet rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku základní školy ve školním roce 2011/2012: 17
Počet žádostí zákonných zástupců o odklad povinné školní docházky: 2
Z toho počet žádostí dětí z přípravné třídy: 1
Počet kladně vyřízených žádostí o odklad povinné školní docházky: 2
Počet dětí v 1. třídě k 1.9.2011: 16
Počet žádostí o zařazení dětí do přípravné třídy: 12
Počet kladně vyřízených žádostí o zařazení dětí do přípravné třídy: 12

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Souhrnná statistika tříd
třída

žáků

z toho hodnocení
V P
N X

1.

16

16

0

-

2.

12

11

1

3.

20

15

4.

11

8

5.

15

6.

1. pololetí školního roku 2009/10
snížená
známka Ch

průměrný
prospěch

-

-

1.000

34.31

-

Faltová Ludmila

-

-

-

1.094

28.08

-

Mgr. Novotná Petra

5

-

-

-

1.356

55.60

-

Platilová Hana

3

-

-

-

1.374

48.72

-

Pešanová Hana

8

7

-

-

-

1.478

47.93

-

Pešanová Hana

13

8

5

-

-

-

1.434

33.61

-

Mgr. Rabiňáková Olga

7.

20

5

15

-

-

-

1.787

52.75

-

Mgr. Ouřadník Pavel

8.

18

3

15

-

-

-

1.941

62.22

-

Ing. Vondráčková Marie

9.

18

6

10

2

-

-

1.850

60.50

-

Mgr. Zítová Markéta
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Souhrnná statistika tříd
třída

žáků

z toho hodnocení
V P
N X

1.

16

16

0

-

2.

12

9

3

3.

20

12

4.

11

6

5.

16

6.

2. pololetí školního roku 2009/10
snížená
známka Ch

průměrný
prospěch

absence na žáka
třídní učitel
omluv. neomluv.

-

-

1.000

50.81

-

Faltová Ludmila

-

-

-

1.188

36.25

-

Mgr. Novotná Petra

8

-

-

-

1.475

59.00

-

Platilová Hana

5

-

-

-

1.414

45.63

-

Pešanová Hana

6

10

-

-

-

1.671

35.12

-

Pešanová Hana

13

8

5

-

-

-

1.484

60.30

-

Mgr. Rabiňáková Olga

7.

20

3

17

-

-

1 (1+0)

1.987

61.15

2.70

8.

18

2

15

1

-

-

2.108

62.27

-

9.

18

3

15

-

-

1 (1+0)

2.088

80.61

1.72

Mgr. Ouřadník Pavel
Ing. Vondráčková Marie
Mgr. Šmídová Martina

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

Ve školním roce 2010/2011 ukončilo studium – splnilo 9 let povinné školní docházky celkem 18 žáků,
všichni získali základní vzdělání.

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Při práci v této oblasti se škola řídila především podle závazného dokumentu Strategie prevence
rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy
na období 2009 – 2012, který vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (2009).
Minimální preventivní program zpracovaný pro naši školu pro školní rok 2010/11 vychází z pokynu
MŠMT č.j.: 20 006/2007-51, zaměřeného na předcházení zejména následujícím rizikovým jevům
v chování žáků:
záškoláctví
šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus
kriminalita, delikvence
užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky – dále jen „OPL“) 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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Realizované programy a aktivity školy v oblasti prevence sociálně
patologických jevů
I. stupeň
Projekt Čteme každý den
Helpíkův pohár
Šetření třídního klimatu v 5. ročníku – zajištěno Pedagogicko-psychologická poradna Benešov

II. stupeň
Časopis Redway

I. a II. stupeň
Zařazení témat prevence sociálně patologických jevů do výuky: Výchova k občanství, Výchova
ke zdraví, Dramatická výchova, Přírodopis, Přírodověda, Chemie
Sledování a prevence záškoláctví, úzká spolupráce s rodiči
Důsledné a koncepční řešení přestupků proti školnímu řádu
Široká nabídka kroužků zajišťovaných OS SRPDŠ

Činnost SRPDŠ
Kroužky
Mažoretky
Angličtina MŠ+ PT +1.
Angličtina 2-3
Dramatický kroužek
Pohybové hry
Malý kuchtík
Tanečky 1.-4.
Flétna

Finanční podpora školy
DATUM

AKCE

PODPOŘENÍ ŽÁCI

15.3.
18.3.
22.3.
25.3.
4.4.
1.6.
30.6.
30.6.

Bus do Netvořic – florbal
Hudební pořad
Divadlo Kamenice
Odměny do recitační soutěže
Helpík
Den dětí
Rozloučení s 9. ročníkem
Odměny žákům na konci školního roku

2. stupeň
2. stupeň
PT-3. ročník
Jednotlivci z celé školy
5. ročník
Celá škola
9. ročník
Jednotlivci z celé školy
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Údaje o dalším vzdělávání pedagogických
pracovníků
Přehled DVPP ve školním roce 2010/11
Název programu

Počet pedagogů

Artefiletika

1

Taneční hry s písničkami se zaměřením na
roční období
Prožitková angličtina

1

Prevence SPUCH v předškolním a ranném
věku (specifické vývojové poruchy učení a
chování)
Metody vyučování čtení

2

Rozšíření kompetencí výchovného poradce
bez speciálně pedagogického vzdělání v
oblasti péče o žáky se zdravotním postižením

1

Abeceda správného držení těla

1

Rozvoj dovedností - jak jednat s lidmi a
zvládat náročné situace

2

Finance a já

1

Povinná dokumentace ve školní družině

1

Školení pro zástupce ředitele školy

1

Seminář k čerpání dotace EU peníze školám

2

Workshop v rámci projektu KOKOS

1

TV (nejen) pro hyperaktivní děti

1

Studium pro ředitele škol a školských
zařízení

1
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Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Aktivity školy, mimoškolní činnost
Akce tříd
-

Přípravná třída
o Cesta za netopýry
o Výlet do minizoo
o Divadelní představení – KD Kamenice
o Beseda v knihovně v Kamenném Přívoze
o Divadelní představení „Jak šlo vejce na vandr“
o Projekt Dýňový den
o Výukový program „Co vyprávějí koruny stromů“ ve spolupráci s Ochranou fauny
Votice
o Divadelní představení „Myška z bříška“
o Návštěva školní knihovny
o Návštěva knihovny v Týnci n. Sázavou
o Divadelní představení „Vánoce našich babiček“
o Vánoční setkání rodičů a dětí přípravné třídy
o Výukový program „Kde je na světě největší zima“ ve spolupráci s Ochranou fauny
Votice
o Noc s Andersenem – ve spolupráci s Kulturní komisí Obce Krhanice
o „Za kocourem Mikešem“ – výlet do velikonočních Hrusic
o Výlet na dětské hřiště do Čerčan
o Prohlídka krhanického statku
o Pohádkový hrad divadla Vysmáto – klášter Sázava
o Stanování na zahradě školy

-

1. třída
o Divadelní představení – KD Kamenice
o Beseda v knihovně v Kamenném Přívoze
o Projekt Dýňový den
o Výukový program „Co vyprávějí koruny stromů“ ve spolupráci s Ochranou fauny
Votice
o Divadelní představení „Myška z bříška“
o Ekohrátky

-

2. třída
o Divadelní představení – KD Kamenice
o výlet do Hrusic
o hudební představení – muzeum hudby
o plavecký výcvik
o divadelní představení – zámek Průhonice
o návštěva středověké tvrze v Dřevčicích
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-

3. třída
o Divadelní představení – KD Kamenice
o Třicetiletá válka – představení agentury Pernštejn
o Divadelní představení – Cestování po kontinentech
o plavecký výcvik
o Velikonoce v Hrusicích
o návštěva středověké tvrze v Dřevčicích

-

4. třída
o Třicetiletá válka – představení agentury Pernštejn
o výlet do Hrusic
o beseda se spisovatelkou Marií Rivai

-

5. třída
o Třicetiletá válka – představení agentury Pernštejn
o výlet do Hrusic
o beseda se spisovatelkou Marií Rivai
o Helpíkův pohár

-

6.třída
o Třicetiletá válka – představení agentury Pernštejn
o Expedice 4P
o beseda se spisovatelkou Marií Rivai
o exkurze v budově Národního divadla
o přátelská utkání ve florbale – Základní škola Netvořice
o okresní kolo turnaje v házené – Netvořice
o exkurze do Národního muzea

-

7. třída
o Třicetiletá válka – představení agentury Pernštejn
o Expedice 4P
o přátelská utkání ve florbale – Základní škola Netvořice
o okresní kolo turnaje v házené – Netvořice
o třídní výlet do Zlenic

-

8. třída
o Třicetiletá válka – představení agentury Pernštejn
o divadelní představení – divadlo Gong
o přátelská utkání ve florbale – Základní škola Netvořice
o okresní kolo turnaje v házené – Netvořice
o Čistá řeka Sázava

-

9. třída
o Třicetiletá válka – představení agentury Pernštejn
o Soutěž Zachraňte Afriku
o divadelní představení – divadlo Gong
o přátelská utkání ve florbale – Základní škola Netvořice
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o
o
o
o
o

okresní kolo turnaje v házené – Netvořice
Čistá řeka Sázava
beseda zaměřená na výběr budoucího povolání – Úřad práce Benešov
Exkurze do Botanické zahrady
Výlet po Posázavské stezce

Celoškolní akce
-

soutěž ve sběru papíru
projekt školní družiny Chráníme životní prostředí
návštěva žáků 5. ročníku Základní školy Kamenný Přívoz
zábavný program k Mezinárodnímu dni dětí
Vánoční besídka
školní recitační soutěž
besedy a pořady žáků vyšších ročníků ve školní družině
karneval ve školní družině
předvánoční koncert Brass Bandu
slavnostní přivítání prvňáčků
slavnostní vyřazení žáků devátých tříd
sportovní den na konci školního roku
školní přebor v šachu
školní turnaj ve stolním tenise
fotbalový turnaj v Týnci nad Sázavou (školní družina)
čarodějnická noc ve školní družině

Prezentace školy na veřejnosti
-

Růžové listy
příprava nového webu, spuštění se začátkem školního roku 2011/12
účast dobrovolníků z 8. a 9. ročníku na akci Čistá řeka Sázava
besídka školní družiny
zápis do 1. třídy

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené
Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2010 / 2011 nebyla provedena žádná kontrola České školní inspekce.
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Základní údaje o hospodaření školy
Výsledkem hospodaření příspěvkové organizace Základní školy Krhanice za rok 2010 je zlepšený
hospodářský výsledek ve výši 17 547,86 Kč.
Komentář k výnosům a nákladům:
Příspěvková organizace hospodařila s prostředky od zřizovatele – příspěvek 1 332 200,- Kč. Částku
230 000,- organizace zřizovateli vrátila v prosinci 2010. Zřizovatel na rok 2010 neposkytl dotaci
na investice.
Dále hospodařila s prostředky poskytnutými Krajským úřadem Středočeského kraje – příspěvek
7 585 795,- Kč. Z toho organizace použila 7 488 646,- Kč na osobní náklady (platy, odvody, FKSP).
Zbylé prostředky – 97 149,- Kč na ostatní neinvestiční náklady (pracovní oděvy, učební pomůcky,
zákonné pojištění zaměstnanců). Příspěvek od Krajského úřadu organizace vyčerpala. Organizace
obdržela též prostředky z EU ve výši 17 817,-, které vyčerpala.
Organizace provozovala v roce 2010 doplňkovou činnost, výnosy z ní činily 252 986,- Kč.
Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti byl 17 535,34 Kč. Další vlastní výnosy byly v hlavní
činnosti 888 468,- (stravné, úroky, poplatky za školní družinu, fondy).
Největší nákladovou položkou čerpanou z příspěvku zřizovatele jsou služby – 391 301,33 Kč účetnictví finanční a mzdové, semináře, telefon a ostatní služby. Dále materiálové náklady 265 489,51
(učební pomůcky 50 060,27 Kč), ostatní materiál 123 987,62 Kč- nábytek do kuchyňky, vybavení
kuchyňky, školní hodiny a náklady na energie 625 267,56 Kč.
Komentář k rozvaze:
Příspěvková organizace účtovala o majetku svěřeném od zřizovatele a o majetku vlastním. Účtovala
o majetku dlouhodobém odpisovaném, který je pouze svěřený. Vlastní majetek drobný hmotný –
přírůstek 261 419,10 - Kč (televize, sporák, skříně, mixer).
V roce 2010 bylo přiděleno do rezervního fondu 47 652,11 Kč z rozdělení hospodářského výsledku
za rok 2009. Dále byly přijaty finanční sponzorské dary 32 500,- Kč. Z rezervního fondu bylo čerpáno
97 605,03 Kč - ( mixer, židle, vybavení kuchyňky, školní hodiny), Částka 27 652,11 Kč byla
dle rozhodnutí zřizovatele převedena do investičního fondu. Fond kulturních a sociálních potřeb je
tvořen 2% z objemu platů. Čerpán byl na rekreace, vitamínové přípravky, obědy, vstupné). Ze jmění
byly čerpány prostředky ve výši odpisů majetku – 72 208,26 Kč. Fond reprodukce byl tvořen příděly
z odpisů majetku – 72 208,26 Kč. Zřizovatel odčerpal 105 304,37 Kč. Další fondy organizace netvoří.

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání
v rámci celoživotního učení
Ve školním roce 2010/2011 nebyla škola zapojena do jiných programů vzdělávání, než které jsou
uvedeny v kapitole „Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků“.
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Údaje o předložených a školou realizovaných
projektech financovaných z cizích zdrojů
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost MŠMT:
Kooperace a konkurenceschopnost (KOKOS) - CZ.1.07/1.3.04/02.0014 – projektu se s námi
účastní celkem 11 škol (realizace 2009 - 2012)
Inovace a zkvalitnění výuky technických předmětů prostřednictvím ICT žáků ZŠ Krhanice –
projekt byl podán 2.3.2011 s cílem získat mimo jiné finanční prostředky na rekonstrukci
prostor školních dílen, nebyl schválen

Projekt Ovoce do škol

Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi,
organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery
při plnění úkolů ve vzdělávání
Ve školním roce 2010/2011 na naší škole nepůsobila ani odborová organizace, ani jiná organizace
zaměstnanců či zaměstnavatelů.

Našimi partnery při plnění úkolů ve vzdělávání byli mimo jiné:
Obec Krhanice
OS SRPDŠ při ZŠ Krhanice
Školská rada
Obecní knihovna Krhanice
Sokol Krhanice
MŠ Krhanice
SDH Krhanice
Úřad práce v Benešově
Školská poradenská zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum)
Ekocentrum Vlašim
Ochrana Fauny Votice
Obecní knihovna Kamenný Přívoz
Obecní knihovna Týnec nad Sázavou
Občanské sdružení Helpík
ZŠ Netvořice
ZŠ Týnec nad Sázavou
OA Neveklov
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Výroční zprávu o činnosti Základní školy Krhanice, okres Benešov za školní rok 2010 - 2011
zpracoval Mgr. Petr Stříbný, ředitel ZŠ

Výroční zpráva byla schválena Školskou radou při Základní škole Krhanice, okres Benešov
a) s těmito připomínkami:
ŽÁDNÉ PŘIPOMÍNKY

b) bez připomínek

V Krhanicích dne 26.6.2012
Předsedkyně školské rady Hana Černá:
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