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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 2014/2015 byly spojeny II. a IV. třída, a to do
13. 10. 2014, kdy celkový počet dětí díky nově příchozím umožnil třídy vyučovat samostatně.
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. 2014 170 žáků (155 + 15). Vzhledem k začátku školního roku 2013/2014, kdy byl
celkový počet žáků 167 (153+14), došlo k dalšímu mírnému 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 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,
Kamenného Přívozu, Kamenného Újezdce, Hostěradic a Jílového u Prahy.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRHANICE, okres Benešov
Krhanice 149, 257 42 Krhanice
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 (dále jen „ŠVP“):
ŠVP Škola pro budoucnost (od 1. 9. 2012) - výuka v 1. - 9. ročníku
Od 1. 9. 2014 platí nová úprava ŠVP.

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Pedagogický sbor byl poměrně stabilizovaný, v červnu 2014 ukončily pracovní poměr
Mgr. Michaela Běhůnková (vyučující v I. třídě) a Hana Platilová (vyučující ve II. třídě).
Ve III. třídě působila asistentka pedagoga Bc. Veronika Kosíková (5 hodin týdně).

Vedoucí pracovníci školy, další funkce:
Ředitelka školy: 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
Školní metodik prevence: Mgr. Bc. Věra Ráblová
Koordinátor Žákovského parlamentu: Bc. Lenka Novotná
Koordinátor EVVO: Mgr. Michaela Běhůnková
Pedagogičtí pracovníci:
Třída
Přípravná třída
I.
II.
III.

vyučující
Mgr. Lucie Kolorosová
Mgr. Michaela Běhůnková
Hana Platilová
PaedDr. Marie Dvořáková
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IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Hana Pešanová
Bc. Michaela Bogdanová
Mgr. Olga Rabiňáková
Mgr. Pavel Ouřadník
Ing. Marie Vondráčková
Bc. Lenka Novotná

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
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 (sada nových učebnic pro výuku
anglického jazyka v VI. ročníku)
• dokoupení dalších částí k výukovému systému Logico pro žáky 1. stupně (učební
systém podporující skupinové vyučování a rozvíjející logické myšlení a smyslové
vnímání u žáků)
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Vybavení učeben a ostatních prostor školy
Ve školním roce 2014/15 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 vytvořili. V rámci projektu „Inovace vzdělávací oblasti Člověk a svět
práce na Základní škole Krhanice“( projekt z podpory Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost) žáci pracovali v nově zrekonstruované školní dílně, která byla ještě
dovybavena 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 materiály). Nadále pokračovaly práce na zahradě ve skleníku a v rámci projektu byla na
zkoušku založena permakulturní zahrada.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Další vybavení:
Z rozpočtu obce byla před školu položena nová dlažba, která splňuje všechna
bezpečnostní kritéria.
Do školní dílny byla pořízena nová skříň na výrobky z keramiky, která sloužila nejen
žákům, ale i veřejnosti (kurz keramiky pro dospělé).
Do školní družiny a do I. třídy byly zakoupeny nové CD přehrávače.
Do školní družiny byl pořízen stůl pod počítač a knihovna.
Do učebny III. třídy byly pořízeny kompletní sestavy nových lavic a židlí
(z finančních prostředků obce)
Do učebny I. a II. třídy byly pořízeny skříně pro vyučující.
Do učebny V. třídy věnovala skříň a komodu pro potřeby vyučujících Unie rodičů
a přátel při ZŠ Krhanice.
Do kanceláře školy a do školní družiny byly nainstalovány nové videotelefony
v rámci zvýšení zabezpečení školy.
Do prostor ředitelny a školní družiny byly namontovány dva elektrické průtokové
ohřívače vody.
Do šaten byla zakoupena třídílná šatní skříň.

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

sanace omítky v prostorách šaten a schodiště
oprava odpadního potrubí
výměna podlahové krytiny v ředitelně
rozsáhlá oprava robota ve školní kuchyni, opravy kotlů a výměna bojleru ve školní
kuchyni
Malování:
- Všechny učebny v 1. patře (kromě učebny výpočetní techniky) byly nově
vymalovány podle požadavků učitelů na barevné provedení.
- Ve všech učebnách v přízemí byla provedena oprava stávající malby.
- Byla vymalována školní kuchyň.
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Údaje o zápisu k zahájení povinné školní docházky a zápisu
do přípravné třídy
•
•
•
•
•
•
•
•

Datum konání zápisu: 4. února 2015
Počet dětí, které se dostavily k zápisu do I. třídy: 25
Počet rozhodnutí o přijetí do I. ročníku základní školy ve školním roce 2014/2015: 25
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. 2015: 24
Počet žádostí o zařazení dětí do přípravné třídy: 14
Počet kladně vyřízených žádostí o zařazení dětí do přípravné třídy: 14

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Ve školním roce 2014/2015 ukončilo studium celkem 17 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 2014/2015 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)

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.
Při podezření nebo výskytu sociálně patologických jevů u žáků se škola snaží bez zbytečných
odkladů provést krizovou intervenci. Ve školním roce 2014/15 proběhlo ve škole několik
výchovných komisí, kdy se vyskytlé problémy projednávaly se zákonnými zástupci, popř.
s dalšími institucemi.
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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.
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 a přátel školy při 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) a se společností ACET o.p.s. Do dalšího školního roku má škola již
rezervovány termíny dalších přednášek. Jako přínosnou škola hodnotí spolupráci se
zřizovatelem, Obcí Krhanice, a to zejména v oblasti řešení problematiky kouření dětí v okolí
školy a v oblasti řešení vandalismu.

Žáci mohli využívat i schránku důvěry nebo informace týkající se prevence sociálně
patologických jevů umístěné na nástěnce proti hlavnímu vchodu školy.
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Realizované programy
Hlavní použité prostředky preventivního působení v rámci MPP ve školním roce 2014/2015

aktivity

cílová skupina + zaměření

formy a metody práce

hodnocení akce a přínos

1. Besedy s Policií ČR

Žáci 2. stupně
- nikotinismus, návykové látky
- šikana

Interaktivní přednáška a beseda
s příslušníky Policie ČR

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 a
přátel při Základní škole
Krhanice
- externí organizace

Přednáška, beseda,
prostřednictvím praktických
ukázek názorné ukázky
práce

- práce se třídním kolektivem
- nastínění rizik a dopadů při zneužívání
návykových látek
- nastínění dopadů při rozvoji šikany
v kolektivu
- postup orgánů
činných v trestním řízení při zjištění sociálně
patologického jevu
- pozitivní ovlivnění žáků
s ohledem na možný postup orgánů
činných v trestním řízení

3. Nabídka zájmových
aktivit v budově
školy:
práce školní družiny
Zábavná angličtina
Korálkování
Pohybové hry
Šachy
Keramika
Tvořiví šikulové I. a II.
Merkur
Sport
Moderní tancování
Kouzelná flétna

- činnost zájmových kroužků

- nabídka volnočasových aktivit
(široce využívaná)
- možnost dalšího sebevzdělávání
- kooperace dětí různých věkových
kategorií, spolupráce s rodiči
- prezentace výsledků práce na veřejnosti
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Kytara
Mažoretky
Výuka hry na klavír
Mlsná vařečka
Dramatický kroužek
Taek-won-do
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 1. stupně a 2. stupně

7. Samostatné projekty
žáků v rámci
mezipředmětových
vztahů

Žáci 1.-9. ročníku
Témata: globální problémy
lidstva,
problematika sociálněpatologických jevů, mezilidské
vztahy
(pro jednotlivé ročníky úměrné
k věku, znalostem, dovednostem
a zkušenostem)
Žáci 5. ročníku

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

8. Soutěž zdravotních

Přednáška vedená odborníkem,

- prevence kriminality
- sexuální výchova
- výchova k odpovědnosti
- HIV/AIDS
- návykové látky
- 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
- kooperace ve skupině
- komunikace
- obhajoba vlastního názoru před skupinou
- respektování názoru druhých

Seznámení žáků se zásadami
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Hlídek „Helpíkův
pohár“

9. Prevence šikany
v třídním kolektivu

-

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

10. Lyžařský výcvikový
kurz

Žáci 7. ročníku

11. Preventivní
program – práce
s třídním kolektivem
- SVP Dobřichovice

Žáci 7. ročníku

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

Aktivní sociální učení
- diagnostika kolektivu
- oceňování
- sebeúcta

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

Soužití v kolektivu, respektování osobnosti,
kooperace, vzájemná pomoc, prosazení se ve
skupině
Aktivní učení v modelových situacích (i
v rámci předmětů OV a Výchovy ke
zdravému životnímu stylu)
Soužití v kolektivu, respektování osobnosti,
kooperace, vzájemná úcta, pomoc,
sebeocenění
- řešení modelových situací
- empatie
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Výchovně poradenská činnost
Volba povolání
Výchova k volbě povolání byla realizována především na 2. stupni v předmětech Člověk
a svět práce a Výchova k občanství v 8. ročníku
Na podzim navštívili žáci 9. ročníku Úřad práce v Benešově, kde se o své volbě ohledně
dalšího studia mohli poradit s pracovníky odboru pro volbu povolání. Nerozhodnutým žákům
byly nabídnuty testy profesní orientace, které jim pomohly v jejich rozhodování. Mohli podle
svého výběru zhlédnout krátké filmy o různých profesích, aby si upřesnili své představy
o jejich pracovní náplni. Byly jim zodpovězeny i konkrétní dotazy k vybraným středním
školám, případně vyhledány střední školy, kde by mohli studovat zvolený obor.
V listopadu navštívili někteří žáci burzu středních škol v Benešově. Od října do ledna
využili nabídky „dní otevřených dveří“ v řadě středních škol, především v okrese Benešov
a v Praze. S žáky 9. ročníku jsme využili Dne řemesla ve stavebním učilišti v Benešově.
Školu si nejen prohlédli, ale pod vedením mistrů odborného výcviku si i vyrobili drobné
upomínkové předměty. Dívky se blíže seznámily s prací aranžérek a chlapci s prací truhlářů.
V červnu proběhla exkurze do SOU potravinářského v Jílovém u Prahy, tentokrát se žáky
8. ročníku. Žáci si se zájmem prohlédli novou budovu školy s tělocvičnou, v dílnách vyráběli
cukrovinky, připravovali občerstvení ve studené kuchyni, sledovali flambování ovoce. 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. V rámci projektu „Dílny – zahrada“, který dobíhal do prosince 2014,
jsme s žáky 8. ročníku navštívili farmu pana Mikoláše a sídlo firmy přírodního stavitelství
„Opido“ v Těptíně, kde jsme si dům čistě z přírodních materiálů prohlédli. Ve školním roce
2014-15 ukončilo naši školu 15 žáků 9. ročníku a 2 žáci 8. ročníku
Ze 17 žáků odchází 4 žáci na střední odborné školy, 3 na gymnázium a 10 žáků
do učňovských oborů s výučním listem.

Integrace žáků se specifickými poruchami učení a chování
Na konci školního roku 2014-15 bylo na naší škole 8 integrovaných žáků s IVP. 2 žáci
s poruchami učení a 2 žáci s poruchami chování na 2. stupni. Na 1. stupni 2 žáci
s poruchami chování, 1 žák s diagnózou atypický autismus a 1 žák s kombinovanou

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRHANICE, okres Benešov
Krhanice 149, 257 42 Krhanice
poruchou řeči. Každý integrovaný žák má na základě podkladů z pedagogickopsychologické poradny vypracován individuální studijní plán. Nápravná cvičení probíhala
na prvním stupni pod vedením p. uč. Lucie Kolorosové.
Individuální přístup byl poradnou doporučen u 18 žáků.
Spolupracujeme nejčastěji s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Benešově.
Zpracovala: Mgr. Martina Šmídová, výchovná poradkyně

Činnost školy v oblasti environmentální výchovy
Většina aktivit z plánu byla během roku dodržena. V říjnu proběhl ve III. třídě projekt
Co takhle čaj se stévií?, kde žáci ochutnávali různá sladidla rozpuštěná v čaji a hodnotili
jejich chuť. Přípravnou třídu navštívili pracovníci z Ochrany fauny Votice s programem
Zelenina neroste v obchodě. Přípravná a I. třída zažily Dýňový den, kde oslavily podzimní
sklizeň dýní. Všichni žáci školy se zúčastnili programu sdružení Penthea – Dravci. I. třída
a MŠ pomáhaly kravičce Zvoničce uklidit její pastvinu na školní zahradě. Všechny odpadky
pak děti vytřídily a odnesly do správných popelnic. V plánu byl také workshop Recyklujeme
pet-lahve, který byl ale z důvodu nedostatku pet-lahví odložen na jaro. V období květen –
červen z nich žáci 2. stupně vyráběli lidské postavy. IX. třída navštívila EKO organizaci
Křivoklátsko. V listopadu nás opět navštívili pracovníci Ochrany fauny Votice s různými
programy do všech tříd na 1. stupni (I. tř. a II. tř. – Kdopak se to u nás zabydlel, III. třída –
Ekosystémy, IV. tř. a V. tř. – Kdo jsem). Žáci V. třídy navštívili Starou čistírnu v Praze –
Bubenči a zúčastnili se besedy s ing. Kozielovou o zakládání permakulturních zahrad.
Na školním pozemku pak společně menší permakulturní záhon založili a zasadili několik
jedlých keřů. V únoru žáci I. třídy zahájili práci na dlouhodobém projektu Ve vodním
království. V březnu se V. třída věnovala projektu Fair trade a I. třída zasela do kelímků dýně
a cukety na permakulturní záhon. V dubnu se v rámci Dne Země I. třída věnovala třídění
odpadů, II. a III. třída přemýšlely, čím se které zvíře živí, IV. třída řešila, co s psími
exkrementy v obci, V. třída rozjímala nad Architektem odpadu, který používá odpadky jako
stavební materiál, VI. třída se věnovala ekologickému programu – žáci sbírali informace
o vylosovaných zvířatech, VII. a VIII. třída se vydaly poznávat okolní lesy – Gryblu
pod vedením Miloslava Padevěta a IX. třída sázela v lese mladé stromky. K oslavám Dne
Země se připojila i školní družina s tématy léčivé byliny, jedovaté rostliny, chránění
a ohrožení živočichové, třídění odpadů, výrobky z odpadních materiálů. V květnu žáci I. třídy
přesadili na permakulturní záhon sazenice z kelímků, které bohužel už během května zničili
slimáci. Celá škola se zúčastnila programu sdružení Penthea – Mláďata. VIII. a IX. třída
navštívily Temelín. Celý měsíc se na škole sbíral starý papír. V červnu se IV. třída vydala
ekovláčkem do konopišťského parku.
Zpracovala Mgr. Michaela Běhůnková, školní koordinátorka EVVO
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Činnost školní družiny
Přehled činnosti
Školní družinu navštěvovalo ve školním roce 2014 – 2015 celkem 60 žáků ve dvou
odděleních. Z celkového počtu bylo 13 dětí z přípravné třídy, 13 z I. třídy, 25 ze II. třídy
a 9 z III. třídy. Žáci z vyšších ročníků nebyli na začátku školního roku pro naplněnou kapacitu
do ŠD zařazeni. Nezařazení žáci navštěvovali ŠD po nezbytně dlouhou dobu za jednorázový
denní poplatek 20,- Kč. Během školního roku se odhlásili 3 žáci ( koncem ledna, února
a května ). Nezařazeným žákům bylo místo přednostně nabídnuto, jediný zájemce byl přijat
od 1.3. a to dojíždějící žák V. třídy, mající sestru v I. ročníku.
Provoz byl rozdělen na ranní: od 6:30 hod. do 7:35 hod. a navštěvovalo ho
v průměru 28 žáků denně. Odpolední provoz od 11:40 hod. do 17.00 hod. byl plně využíván
hlavně dětmi rodičů, kteří pracují mimo obec Krhanice.
ŠD pracovala ve své třídě v suterénu školy a oddělení menších dětí bylo
umístěnou přízemí ZŠ v přípravné třídě. Oddělení se spojovala podle druhů činností
a kroužků ve 14:15 nebo 15:00 hodin.
Při ŠD pracoval kroužek Šikulové I. a Šikulové II. pod vedením vychovatelky
Vladimíry Mrzkošové. Žáci pracovali s různým materiálem a zdokonalovali se v rukodělných
činnostech. V kroužku Mlsná vařečka, pod vedením vedoucí vychovatelky Vladimíry
Čaplické, se děti učily připravovat různá jednoduchá jídla.
Výchovná a vzdělávací činnost vycházela z ročního plánu, který je součástí ŠVP
pro zájmové vzdělávání. Plánovaná témata byla probrána.
Uskutečnili jsme celkem 108 akcí (viz Přehled uskutečněných akcí školní družiny
ve školním roce 2014 – 2015). V tomto školním roce se opět zvýšil počet prezentací.
Z celkového počtu 40 jich žáci II. stupně uskutečnili 6. Prezentace připravovali i žáci
přípravné a I. třídy, což je velmi prospěšné, neboť to rozvíjí jejich samostatné myšlení,
komunikační schopnosti a dovednosti, odbourává ostych. Dále to byly 3 exkurze, 3x křeslo
pro hosta, 14 různých soutěží a kvizů, 3 besídky pro rodiče a žáky, 14 akcí spojených se
svátky, 1 akce spojená s přespáním v ZŠ, 2 besedy, 3 návštěvy v místní knihovně a 25 dalších
akcí. V letošním školním roce jsme se opět, po roční odmlce, zúčastnili fotbalového turnaje
ŠD v Týnci nad Sázavou ,,O pohár týnecké ŠD“, kde jsme se umístili na krásném 3. místě.
Jako trenéři výborně působili Marian Velebný z VIII. třídy a Martin Hladík z IX. třídy.
Závěrem musím konstatovat, že kázeň dětí, zejména mladších, se výrazně
nezlepšila. Hlavně chlapci z přípravné a I. třídy jsou velmi živí, v jejich chování se objevuje
velice často i vulgarita a agresivita. Příčinu vidíme v trendech doby, nedůsledností rodiny
a také v zájmech žáků (mnozí se věnují fotbalu, hokeji, bojovým nebo jiným kontaktním
sportům). V neposlední řadě je příčina také v tom, že řada žáků je diagnostikována
pro specifické poruchy učení.
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V příštím školním roce se opět důsledně zaměříme na dodržování kázně
a posilování vzájemných vztahů mezi dětmi. Budeme i nadále spolupracovat s rodiči
a třídními učiteli, přestupky budeme důsledně řešit a při opakovaných problémech je
projednávat s rodiči. Dalším problémem je poškozování her a hraček. Děti si v poslední době
velice málo váží věcí, které nejsou jejich, málokdo je z domova veden k pořádku a úklidu.
I k tomuto problému se musíme v budoucnu neustále důsledně vracet.
Vladimíra Čaplická, vedoucí vychovatelka ŠD

Přehled uskutečněných akcí školní družiny
září – říjen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

uvítání nových žáků – diskotéka, tombola, raut, soutěže
sběr žaludů pro lesní zvěř na zimu
výtvarná soutěž Ekumenické rady církví ČR „Modlitba za domov 2004“ – rodinný
portrét (zaslána 2 práce)
třídění odpadů
táborák, opékání uzenin
exkurze do školní jídelny
exkurze do cvičné školní kuchyňky
exkurze na vlakové nádraží
strašidelná halloweenská diskotéka – hry, soutěže, raut
turnaj ve hře Člověče, nezlob se
celodružinový kvíz – pohádky

Prezentace žáků
název prezentace
Pletení náramků z gumiček
Princ lovu
Lovecké trofeje
Chorvatsko z plachetnice

jméno prezentujícího
M. Kmošková
J. Kmošek
V. Hlaváček
J. Hlaváček
V. Hlaváček
R. Höher
P. Höher

třída
II.
III.
III.
přípravná třída
III.
II.
III.

Airsoft
F. Kňazúr, M. Skružný VII.
„Malá myslivost „
V. Hlaváček
III.
– seznámení s časopisem pro mládež
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listopad – prosinec
• třídění odpadů
• celodružinová pěvecká soutěž
• celodružinová recitační soutěž
• návštěva školní družiny z Týnce nad Sázavou – zábavné odpoledne
• beseda v místní knihovně – „čteme dětem“
• beseda v místní knihovně – vánoční pásmo
• předvánoční koncert – F. a A. Kolorosovi
• výroba perníčků pro předvánoční prodejní akci Unie rodičů
• výroba ozdob pro předvánoční prodejní akci Unie rodičů
• návštěva vánočních trhů Unie rodičů
• Mikulášská diskotéka s nadílkou, rautem a soutěžemi
• vánoční besídka se zpěvem koled, dárky a občerstvením
Prezentace žáků
název prezentace
Taek-won-do I.- ukázky bojového umění, historie
Hokej
Gymnastika – ukázky sestav
Úspěchy v gymnastice
Tanky
Chameleon
Jojo
Hra na kytaru
Oblovka velká

jméno prezentujícího
J. Kmoše, P. Höher
M. Miffek, V. Dvořák
M. Kmošková
M. Kmošková
V. Hlaváček, J. Konopiský
R. Ptáčková
J. Žilák, M. Skružný
B. Bogdanová, T. Kočí
D. Šťastná

třída
III.
I.
II.
II.
III.
VII.
VII.
VI.
VII.

leden – únor
• třídění odpadů
• Tříkrálová sbírka
• výroba krmení pro ptáčky
• umístění krmení pro ptáčky na stromy v areálu školy
• maškarní karneval
• dárky k zápisu pro I. třídu
• nácvik pásma na besídku pro rodiče
• celodružinový kvíz – „Příslovíčka, přísloví, kdopak na ně odpoví?“
• Křeslo pro hosta: M. Pospíšilová – bývalá žákyně školy - „ZŠ dříve a dnes“, studium
na střední a vysoké škole
• Křeslo pro hosta: T. Miňha – bývalý žák školy – „Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem“
• Křeslo pro hosta: A. Maršíčková – bývalá žákyně školy – úspěchy v taek-won-du
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Prezentace žáků
název prezentace
RC modely
Vzduchovky
Strašidelný hrad
Hasiči – hasičská auta

jméno prezentujícího
J. Klimeš, J. Žilák, D. Kašpárek
V. Hlaváček
V. Novák
F. Beran

třída
VII.
III.
II.
přípravná třída

březen – duben
• třídění odpadů
• nácvik besídky pro rodiče
• Čarodějnická diskotéka – hry, soutěže, raut
• volba Miss čarodějnice
• výtvarná soutěž Domu dětí a mládeže Benešov „Malujeme medvěda Jirku“ (odesláno
10 prací)
Velikonoční týden
zvyky, tradice, koledy, četba, dílny, omalovávání, pletení pomlázek, celodružinový
velikonoční kvíz s hledáním vajíček
Den Země
třídění odpadů, co do přírody nepatří – sběr odpadu kolem ZŠ, jedovaté a léčivé rostliny,
ohrožení živočichové, výrobky z odpadového materiálu

Prezentace žáků
název prezentace
Taek-won-do II. - sestavy
Lovecké trofeje II.
Americká armáda v ČR ve fotografiích
Inteligentní modelína
Pulci
Úspěchy v motokrosu
Výroba samolepek
Fotbalové úspěchy Sokola Krhanice

jméno prezentujícího
J. Kmošek
J. Hlaváček
J. Švejda
M. Baláčková
V. Lacina
E. Šebesta
J. Konopiský
L. Krupička

třída
III.
přípr. třída
přípr. třída
II.
III.
II.
III.
I.

květen – červen
• třídění odpadů
• nácvik besídky pro rodiče
• besídka pro mateřskou školu, přípravnou třídu a 1. stupeň ZŠ
• besídka pro rodiče
• dárky pro I. a přípravnou třídu
• celodružinový kvíz – přírodovědný
• celodružinový kvíz – návykové látky
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• celodruživový kvíz – náš region
• vyhodnocení celodružinových kvízů – odměny družstvům
• fotbalový turnaj školních družin v Týnci nad Sázavou – 3. místo
• beseda se záchranářem – první pomoc
• beseda s chovatelkou včel
• nácvik tanečků na Zahradní slavnost
• vystoupení na Zahradní slavnosti
• Pirátská noc v družině – opékání špekáčků, pásmo v místní knihovně, stezka odvahy,
raut, diskotéka
• rozloučení se školním rokem – diskotéka, tombola, raut
Prezentace žáků
název prezentace
Jízda na koni
Návštěva Dne otevřených dveří v České televizi
Rybářské náčiní
Panenka s oblečky
Koncert v Brandýse n. Labem
Motocross – 1. místo tř. elév 50 – Sedlčansko
slapský pohár
Výlety do okolí – Hrusice, rozhledna Špulka
Toulcův dvůr – oslava MDD
Elektrotechnická stavebnice - ukázky
Safari ZOO Dvůr Králové n. Labem
Gymnastika – ukázky sestav
Lego

jméno prezentujícího
V. Veselá, M. Kmošková
J. Kmošek, M. Kmošková
O. Jerman, V. Nebal,
P. Höher
E. Holubová
F. Koloros
E. Šebesta

třída
II.
III. a II.
III.
II.
II.
II.

M. Kmošková
J. Kmošek
K. Tomanová
V. Tomanová
A. Kraft
M. Miffek
M. Kmošková
V. Dvořák

II.
III.
přípr. tř.
II.
II.
I
II.
I.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Pořadatel

Název (kód) programu

VISK

Studium pro ředitele
škol

Eduwork

Zeměkoule jako na dlani
aneb Google Earth jako
trenažér
mezipředmětových
vztahů
Ekologický workshop
"V lese monarchů"

VISK

Jméno
účastníka
Věra
Ráblová

Datum

Místo konání

09/1406/15

Praha

členové
projektu
Dílny a
zahrada

1.12.2014 ZŠ Krhanice

Michaela
Běhůnková

Kutná Hora
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VISK

Studium pro preventisty

Jana
Macháčková

dočasně
přerušeno

VISK

Didaktika slohové
výchovy

Olga
Rabiňáková

11.3.2015 Benešov

VISK

Možnosti výuky čtení

Michaela
Běhůnková

16.4.2015 Praha

Raabe

Jak motivovat žáky 1. st. Marie
k řešení sl. úloh
Dvořáková

13.5.2015 Praha

BOXED,
s. r. o.

členové
projektu
Dílny a
zahrada
Pedagogická diagnostika všichni
a práce se tř. kolektivem pedagogové

10. - 11.
12. 2014

ZŠ Krhanice

2.4.2015

ZŠ Krhanice

Rozvoj a ověření
čtenářských dovedností

5.5.2015

Benešov

VISK
VISK

Zpracování digitálního
videa

Michaela
Bogdanová

Aktivity školy a její prezentace na veřejnosti
Roční plán práce
Září
4. 9. výlet za netopýry – PT
12. 9. Úřad práce Benešov – IX. třída
17. 9. školní družina – exkurze do školní jídelny a školní kuchyňky
Říjen
8. 10.
15. 10.
20. 10.
23. 10.
24. 10.
27. 10.
28. 10.
29. 10.

Divadlo Gond – Dobrodružství Toma Sawyera – PT + 1 stupeň
MiniZOO Dolní Břežany – PT
Dýňový den – PT + I. třída
Policie ČR ve škole – program pro 1. stupeň
Dravci – výukový program
podzimní prázdniny
státní svátek
podzimní prázdniny

Listopad
3. 11. Policie ČR – 5. a 6. ročník – beseda
4. 11. čistička v Bubenči – 9. a 5. ročník – exkurze
5. 11. Ochrana fauny Votice – I. a II. třída – výukový program „Kdopak se tu u nás
zabydlel“
6. 11. návštěva ze ŠD Týnec n. S.
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Policie ČR – 7., 8. a 9. roč., - beseda
Strašidýlková noc – PT
divadelní představení – PT v MŠ Krhanice
okresní kolo – šachy – Benešov (10 žáků)
Farma Fr. Mikoláš – 8. roč. – exkurze
státní svátek
beseda se starostou obce – 6. roč.
Divadlo Vysmáto – Putování za šťastnou hvězdou – 1. stupeň, PT, MŠ
Krhanice (v TV sálku)
ŠD – Čteme dětem – knihovna v Krhanicích
ZOO Praha – výukový program – 4. roč.

7. 11.
11. 11.
13. 11.
17. 11.
24. 11.
25. 11.
26. 11.
27. 11.

Prosinec
2. 12.
3. 12.
5. 12.
9. 12.
10. 12.

Včelí království – Hulice – exkurze pro 5., 6. a 9. roč.
Krajské kolo přeboru ZŠ v šachu – Neratovice
Mikulášská nadílka
Den řemesel – Benešov – 9. roč.
vánoční posezení a třídní schůzky – PT
ZOO Praha – 7. a 8. roč.
11. 12.
Fauna a flóra Votice – výukový program, 3. – 5. ročník
12. 12.
Výchovný koncert Brass Band ÚH AČR – všechny ročníky (ŠJ)
16. 12.
Ekologický workshop – MŠ Krhanice, PT, 1. a 2. roč. (Tv sálek)
17. 12.
vánoční besídka – školní družina
18. 12.
Vánoční besídka školy (17.00 hod. – školní jídelna)
19. 12.
třídní vánoční posezení
22. - 31. 12. vánoční prázdniny
Leden
1. 1.
2. 1.
14. 1.
16. 1.
28. 1.
19. 1.
30. 1.

Nový rok
vánoční prázdniny
filmové představení – 9. roč.
Prevence sociálně patolog. jevů – 6. a 7. roč. (Kyberšikana), 8. a 9. roč. (AIDS)
filmové představení – 3. – 5. roč.
hodnocení I. pololetí šk. r. 2014/2015 – rozdávání vysvědčení
pololetní prázdniny

Únor
2. 2.
4. 2.
5. 2.
6. 2.
16.-20.2.
23.-27.2.
24. 2.
26. 2.

účast na soudním líčení – Okresní soud Benešov – 9. roč.
zápis do I. třídy
šetření PPP Benešov – program pro 5. a 8. ročník
beseda o lesní zvěři – 8. ročník – p. Hlaváček
jarní prázdniny
lyžařský výcvikový kurz – 7. roč. – Pec pod Sněžkou
beseda se žákyní SOU potravinářského Písnice – 8. a 9. roč.
Kabaret pro děti – MŠ Krhanice, PT, 1 – 2. roč. (Tv sálek)
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Březen
4. 3. divadlo v Praze – Hurvínkův víkend – PT + 2. roč.
5. 3. Třídní kolo recitační soutěže – PT
11. 3. Ochrana fauny a flóry Votice – ekoprogram – PT + 2. roč.
16. 3. výukový program – Pernštejni – „Přemyslovci na českém trůně – králové“
(Tv sálek) – 3. – 9. roč.
19. 3. exkurze – MěÚ Týnec n. S. – model hradu
20. 3. matematická soutěž Klokan – 2. – 9. roč.
24. 3. recitační soutěž – školní kolo (ve školní jídelně)
25. 3. návštěva knihovny v Týnci n. S. – PT
26. 3. kino Benešov – 1., 3. a 5. roč.
27. 3. Noc s Andersenem – PT
30. 3. Velikonoční program – hudebně recitační pásmo pro seniory (Šarlota Resort
Prosečnice)
Duben
1. 4.
2. – 3. 4.
6. 4.
10. 4.
16. 4.
21. 4.
22. 4.
27. 4.
28. 4.
29. 4.
30. 4.

Velikonoční cesta za vajíčkem – přípravná třída
velikonoční prázdniny
Velikonoční pondělí
Čistá řeka Sázava
Helpík – školení první pomoci – 5. roč.
exkurze – Farma Mikoláš – PT
projektový den – Den Země
exkurze – svíčkárna Šestajovice – PT, 2. roč.
exkurze – Muzeum čokoláda – Praha – 4. a 5. roč.
exkurze – kozí farma – PT
Čarodějnice + opékání špekáčků – PT

Květen
1. 5. státní svátek
8. 5. státní svátek
18. 5. fotografování – 1. stupeň
19. 5. fotografování – 2. stupeň
20. 5. mateřská škola v přípravné třídě
21. 5. výukový program – Pentea – „Mláďata“ – 1. a 2. stupeň
22. 5. Strašidelná noc v V. třídě
28. 5. exkurze – Konopiště – 1. ročník
besídka školní družiny
29. 5. výukový program „Afrika“ – kino Benešov – 6. ročník
Červen
1. 6.
2. 6.
3. 6.
4. 6.
8. – 9. 6.
10. – 11. 6.
12. 6.

Okresní kolo házené – dívky - 2. stupeň
Okresní kolo házené – chlapci – 2. stupeň
Pohádkový hrad Sázava – PT + 2. roč.
Dětský den ve škole
teambuildingový program v Jizerských horách – 3., 4. a 5. roč.
cyklistický výlet do Sázavy – 7. roč.
projektový den „Putování do skal“ – 1. roč. a PT
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19. 6.
22. 6.
24. 6.
25. 6.

26. 6.

29. 6.
30. 6.

Zahradní slavnost
exkurze Konopiště – 2. roč.
Pasování na čtenáře – 1. roč.
turistický pochod – 2. roč.
výstava Vesmír (Praha) – 8. roč.
exkurze do ZOO Praha – 6. roč.
exkurze do Konopiště – 4. a 5. roč.
výlet – Čerčany - PT
návštěva knihovny – 1. roč.
Noc ve školní družině
turistický pochod – 1. roč.
turistický výlet – 9. roč.
turistický pochod z Krhanic do Týnce n. S. a zpět – 3. – 5. roč.
výlet – 9. roč.
rozdávání vysvědčení + rozloučení se s absolventy

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
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“
spolupráce se Šarlota Resort s. r. o. Prosečnice

Autoevaluace školy
•

•

Scio testy „Stonožka“ pro 5. ročník (český jazyk, matematika, anglický jazyk, obecné
studijní předpoklady)
Test České školní inspekce – 9. ročník (společenskovědní a přírodovědné předměty)
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Základní údaje o hospodaření školy
Hospodářský výsledek za rok 2014
- z toho hlavní činnost
- z toho VHČ

36 727,23 Kč
0,00 Kč
36 727,23 Kč

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

12 255 461,39 Kč
12 112 099,39 Kč
143 362,00 Kč
111 388,00 Kč
31 974,00 Kč

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

12 218 734,16 Kč
12 112 099,39 Kč
106 634,77 Kč

Příspěvek na NIV od zřizovatele 2014
- poskytnuto zřizovatelem
- spotřebováno školou
- vráceno zřizovateli

1 653 780,00 Kč
1 567 245,75 Kč
86 534,25 Kč

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

8 692 619,00 Kč
8 692 619,00 Kč

Příspěvek EU Peníze školám ( transfer ÚZ33123 )
- poskytnuto v roce 2014
- spotřebováno
( rozdíl hrazen z nespotřebované dotace z min.let )

0,00 Kč
63 426,80 Kč

Příspěvek EU Člověk a svět práce ( transfer ÚZ
- poskytnuto v roce 2014 na NIV
- spotřebováno
( rozdíl hrazen z nespotřebované dotace z min.let )

696 786,06 Kč
972 219,76 Kč

Stav rezervního fondu k 31.12.2014

52 142,61 Kč

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.
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Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Ve školním roce 2014/2015 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
Ve školním roce 2014/15 škola dokončovala projekt „Inovace vzdělávací oblasti Člověk
a svět práce na ZŠ Krhanice“ (projekt v rámci OP VK, oblast podpory 1.1, reg. č.
CZ.1.07/1.1.32/02.0099). Jak název napovídá, cílem projektu bylo inovovat výuku předmětu
Člověk a svět práce, především s důrazem na vesnický charakter Základní školy Krhanice.
Činnosti uvedené v zadání grantu byly zrealizovány do 31. 12. 2014.

Další projekty
•
•

Ovoce do škol (ovoce 1x za 2 týdny pro žáky 1. stupně)
Obědy pro děti (spolupráce s nadací Women for women o. p. s.)

Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Ve školním roce 2014/2015 v naší škole nepůsobila ani odborová organizace, ani jiná
organizace zaměstnanců či zaměstnavatelů.

Činnost Unie rodičů a přátel školy při ZŠ Krhanice
Zájmová činnost
Unie rodičů a přátel školy při ZŠ Krhanice organizovala ve školním roce 2014/2015 celkem
16 zájmových kroužků pro děti ze základní školy Krhanice.
Celková statistika:
kroužky navštěvovalo celkem 91 dětí, tj. 54 %
děti zaplnily celkem 164 míst
nejvíce dětí navštěvovalo kroužek Šachy a Mažoretky - Sedmikrásky – po 17 dětech
nejpočetnější zastoupení dětí v kroužcích měla I. třída, tj. 86 %
největší počet kroužků, které navštěvuje jeden žák – 4 kroužky
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nejvíce míst zaplnila II. Třída – 48 míst
kroužky vedlo 12 vedoucích
Děti navštěvovaly kroužky:
Tvořiví šikulové I.
Šachy
Keramika
Začínáme s angličtinou
Kytara
Tvořiví šikulové II.
Sport
Kouzelná flétna
Korálkování
Merkur
Gymnastika
Mažoretky Sedmikrásky
Mažoretky Kopretinky
Mlsná vařečka
Moderní tancování
Pohybové hry

Podpora činnosti školy Unií rodičů a přátel školy ve školním roce 2014/15
"1. školní den" - děti z přípravné třídy dostaly progressa a děti z 1. třídy dostaly trička
"Narozeniny" - každý žák, jehož zák. zástupce je členem Unie, obdrží k narozeninám dárek
s blahopřáním
"Okresní přebor v šachu" - šachistům, kteří reprezentovali školu, jsme uhradili dopravu
na turnaj a dostali s sebou občerstvení, druhý den po turnaji dostali všichni odměnu
za reprezentaci
"Divadelní představení - Divadlo Vysmáto" - žákům, jejichž zák. zástupce je členem Unie,
bylo uhrazeno představení Divadla Vysmáto
"Nové šachy" - pro kroužek Šachy byly zakoupeny 4 ks šachového turnajového plátna
a 4 sady turnajových figurek
"Mikuláš" - každý žák ZŠ obdržel nadílku
"Vánoční trh" - Vánoční trh se konal 12. 12. 2014
"Lyžařský výcvik" - Unie poskytla příspěvek ve výši Kč 500,- na žáka všem zákonným
zástupcům, kteří jsou členy Unie a jejich dítě je přihlášeno na LVK
"Kino Benešov" - žákům 3., 4. a 5.ročníku., jejichž zák. zástupce je členem Unie, bylo
uhrazeno vstupné Kč 50,-/žák. (Tučňáci z Madagaskaru dne 28. 1. 2015)
"Divadlo Spejbla a Hurvínka" - žákům PT a 2. roč., jejichž zák. zástupce je členem Unie,
bylo hrazeno dopravné autobusem 4. 3. 2015 (Kč 112,-/žák)
"Výlet -červen 2015" - žákům, jejichž zák. zástupce je členem Unie, poskytnut finanční
příspěvek Kč 200,- na žáka.
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"Pernštejni" - žákům 3.- 9. roč., jejichž zákonný zástupce je členem, bylo uhrazeno vstupné
na již tradiční vystoupení "Pernštejnů", které se konalo 16. 3. 2015 (Kč45,-/žák)
"Kino Benešov"-uhrazeno vstupné do kina Benešov dne 26. 3. 2015 žákům 1. a 3.- 6. roč.,
jejichž zákonný zástupce je členem (Kč 50,-/žák)
"Jednodenní výlet do Sázavy"- uhrazena doprava Kč 104,-/žák přípravné a II. třídy,
jejichž zákonný zástupce je členem Unie
"Dětský den ve škole" - Unie uhradila odměny žákům za účast na Dětském dnu 4. 6. 2015
ve výši celkem Kč 3 012,"Zahradní slavnost" - pořádali jsme 4. ročník, každý vystupující žák na ZS obdržel malý
dárek a limo zdarma, pro všechny přítomné děti byly připraveny hry s odměnami, na konci
akce bylo rozdáno dětem 120 ks barevných nafouknutých balónků
"Cyklovýlet do Sázavy"- příspěvek žákům 7. roč., jejichž zák. zástupce je členem Unie
"Výstava Gateway to space"- uhrazena výstava a doprava žáků 8. roč., jejichž zák. zástupce
je členem Unie
"Výlet do ZOO"- uhrazen výlet do ZOO žákům 6. roč., jejichž zák. zástupce je členem Unie
"Dárek za kroužky"- každý žák, který navštěvoval kroužky Unie, dostal dárek

Společné akce Základní školy Krhanice a Unie rodičů
Vánoční trh
Již počtvrté 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, v učebně III. třídy se podávalo pro všechny
občerstvení.
Zahradní slavnost
Také čtvrtá 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

