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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. Petr Stříbný
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
Petr Veselý – zástupce zákonných zástupců žáků (od 29.9.2011)
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). Vzhledem k začátku školního roku
2011/2012, kdy byl celkový počet žáků 155 (145+10), tedy 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
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tabulí. Ve škole je rozvedena počítačová síť (ředitelna, kancelář zástupkyně ředitele, jídelna, sborovna,
učebna informatiky a některé kmenové učebny).
Školu navštěvují děti z Krhanic, Chrástu nad Sázavou, Týnce nad Sázavou, Kamenného Přívozu,
Kamenného Újezdce, Hostěradic a Jílového.
Škola byla ve školním roce 2011/2012 zapojena do několika projektů. Na dlouhodobém projektu
KOKOS (Kooperace a konkurenceschopnost), zaměřeném zejména na DVPP se partnersky podílely
také další školy z blízkého i vzdálenějšího okolí (např. ZŠ Jílové, ZŠ a MŠ Jesenice, ZŠ Davle, Sunny
Canadian School aj.). Projekt skončil podle plánu 30.6.2012. Dále byla škola ve školním roce 2011/12
zapojena do mezinárodního projektu La Ngonpo, jehož cílem je ukázat žákům českých škol život dětí
v severoindickém Ladakhu (a naopak).
Při Základní škole Krhanice působí Unie rodičů a přátel školy, 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.-9. ročníku

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Na rozdíl od předchozího školního roku, ve kterém došlo k mnoha změnám v pedagogickém sboru,
byla v tomto školním roce situace mnohem stabilizovanější.
Jedinou změnou v pedagogickém sboru byl odchod MgA. Zdeňka Klumpara dne 22.9.2011 ve
zkušební době. Do 19.10.2011, kdy na školu nastoupila na zkrácený úvazek (13/22) Petra Polanecká,
byly hodiny úvazku pana Klumpara suplovány. Petra Polanecká (od 2.6.2012 Dalibová) ukončila
pracovní poměr na Základní škole Krhanice dne 30.6.2012.

Vedoucí pracovníci školy, poradci, metodici
Ředitel školy: Mgr. Petr Stříbný
Zástupkyně ředitele: Mgr. Jana Papoušková
Vedoucí vychovatelka: Vladimíra Čaplická
Vedoucí školní jídelny: Miroslava Štěpánová
Výchovná poradkyně: Mgr. Martina Šmídová
Metodik prevence: Mgr. Jana Macháčková
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Pedagogičtí pracovníci:
Mgr. Lucie Kolorosová – přípravná třída
1. stupeň
Hana Pešanová – 1. třída
Jana Macháčková – 2. třída
Mgr. Petra Novotná – 3. třída
Hana Platilová – 4. třída
Mgr. Petra Novotná – 5. třída
2. stupeň
Lenka Novotná – 6. třída
Mgr. Olga Rabiňáková – 7. třída
Mgr. Pavel Ouřadník – 8. třída
Ing. Marie Vondráčková – 9. třída
Netřídní učitelé (abecední pořádek)
Vladimíra Čaplická
MgA. Zdeněk Klumpar (26.8.2011 – 22.9.2011)
Mgr. Jana Papoušková
Petra Polanecká (Dalibová) (19.10.2011 – 30.6.2012)
Mgr. Petr Stříbný
Mgr. Martina Šmídová
Vychovatelky
Vladimíra Čaplická
Vladimíra Mrzkošová

Nepedagogičtí pracovníci (abecední pořádek):
Jaroslava Beránková – kuchařka
Marie Krejzarová – kuchařka (4.6.2012 – 29.6.2012)
Eva Kukučková – kuchařka (19.9.2011 – 30.6.2012)
Jan Nováková – uklízečka
Marie Pešanová – kuchařka (1.9.2011 – 16.9.2011; 2.5.2012 – 1.6.2012)
Zuzana Stárková – uklízečka
Hana Šimková – uklízečka
Miroslava Štěpánová – vedoucí školní jídelny
Vlasta Vajglová – kuchařka
Josef Žuži – školník
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Změny v materiálně technickém vybavení a
zázemí školy oproti předchozímu stavu:
Nové učební pomůcky:
Podobně jako v předchozím školním roce byly i letos díky účelové dotaci pořízeny z rozpočtu obce
Krhanice učební pomůcky a učebnice pro 1. i 2. stupeň základní školy. Čerpání dotace bylo provedeno
na základě požadavků a námětů ze strany učitelů na materiální vybavení školy; šlo především o
pokračující obnovu fondu učebnic, doplnění materiálního vybavení pro výuku tělesné výchovy a
fyziky a učební pomůcky pro 1. třídu školního roku 2012/13. Nákup učebnic byl částečně financován
z rezervního fondu školy.
Použití dotace:
1) Pomůcky pro 1. stupeň: sada písmen a číslic
2) Pomůcky pro fyziku: demonstrační souprava – pokusy z elektřiny
3) Pomůcky pro tělesnou výchovu: koza tělocvičná, míče na kopanou, basketbal a házenou, stativ
na softbal
4) Učebnice pro 1. a 2. stupeň ZŠ

Nové vybavení tříd:
V souladu s koncepcí postupné obnovy vybavení všech učeben byl, stejně jako v minulém školním
roce, z rozpočtu obce pořízen výškově stavitelný nábytek, tentokrát do učebny výtvarné výchovy.

Vymalování školy:
V průběhu letních prázdnin pracoval ve škole malíř, který provedl opravy nejhorších závad.

Vybavení školní jídelny:
V průběhu školního roku 2011/2012 byl z investičního příspěvku z rozpočtu obce pořízen elektrický
sporák a z rezervního fondu jídelny nerezový pracovní stůl.
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Údaje o zápisu k povinné školní docházce
a následném přijetí do školy
Datum konání zápisu: 8. února 2012
Počet dětí, které se dostavily k zápisu: 23
Z toho počet dětí z přípravné třídy ZŠ Krhanice: 11
Počet rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku základní školy ve školním roce 2012/2013: 23
Počet žádostí zákonných zástupců o odklad povinné školní docházky: 5
Z toho počet žádostí dětí z přípravné třídy: 5
Počet kladně vyřízených žádostí o odklad povinné školní docházky: 5
Počet dětí v 1. třídě k 1.9.2012: 17
Počet žádostí o zařazení dětí do přípravné třídy: 14
Počet kladně vyřízených žádostí o zařazení dětí do přípravné třídy: 14
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Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

Ve školním roce 2011/2012 ukončilo studium a splnilo 9 let povinné školní docházky celkem 19 žáků,
všichni získali základní vzdělání.
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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 2011/2012 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)

Realizované programy a aktivity školy v oblasti prevence sociálně
patologických jevů
I. stupeň
Přednáška prevence šikany – 2.- 4. třída

II. stupeň
Návštěva benešovského pracoviště Magdalena o.p.s. – 9. ročník
Přednáška metodika prevence krizových jevů na téma prevence šikany – 7., 8. ročník
Projekce filmů o šikaně – 6., 9. ročník
Projekt La Ngonpo, prevence xenofobních jevů – 6. ročník

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
Změněný postup řešení krizových jevů: situaci či problém řeší společně metodik prevence Jana
Macháčková a výchovná poradkyně Martina Šmídová, další postup záleží na jejich zjištění
Široká nabídka kroužků zajišťovaných Unií rodičů při Základní škole Krhanice
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Činnost Unie rodičů a přátel školy při ZŠ
Krhanice
Zájmová činnost
1. pololetí 2011/2012
Unie rodičů a přátel školy organizovala v 1. pololetí školního roku 2011/2012 celkem 14 kroužků,
z toho 13 přímo a 1 s externí spoluprací (Mgr. Kadlecová – pěvecký kroužek).
NÁZEV KROUŽKU

VEDOUCÍ

POZNÁMKA

Keramika
Kouzelná flétna
Kouzla štětcem a tužkou
Logopedie
Mažoretky
Mlsná vařečka
Moderní tanec
Pěvecký kroužek
Počítač
Počítač můj kamarád
Sport pro větší
Sportovní hry
Šachy
Šikovné ruce

Lenka Molitorisová
Olga Rabiňáková
Martina Šmídová
Petra Novotná
Lucie Kolorosová
Vladimíra Čaplická
Jana Macháčková
Tereza Kadlecová
Petr Stříbný
Vladimíra Mrzkošová
Pavel Ouřadník
Vladimíra Mrzkošová
Pavel Ouřadník
Hana Pešanová

pro velký zájem kroužek rozdělen do 2 skupin

kroužek rozdělen do 2 skupin
externí kroužek Studia 3

Kroužky jsou seřazeny abecedně.

2. pololetí 2011/2012
V 2. pololetí školního roku 2011/2012 Unie rodičů ještě dále rozšířila nabídku zájmové činnosti na
Základní škole Krhanice o 2 kroužky: Latinské rytmy a Merkur. Celkem jich tedy Unie nabízela 16.
NÁZEV KROUŽKU

VEDOUCÍ

POZNÁMKA

Keramika
Kouzelná flétna
Kouzla štětcem a tužkou
Latinské rytmy
Logopedie
Mažoretky
Mlsná vařečka
Merkur
Moderní tanec
Pěvecký kroužek

Lenka Molitorisová
Olga Rabiňáková
Martina Šmídová
Sandra Jirušková
Petra Novotná
Lucie Kolorosová
Vladimíra Čaplická
Pavel Ouřadník
Jana Macháčková
Tereza Kadlecová

pro velký zájem kroužek rozdělen do 2 skupin
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Počítač
Počítač můj kamarád
Sport pro větší
Sportovní hry
Šachy
Šikovné ruce

Petr Stříbný
Vladimíra Mrzkošová
Pavel Ouřadník
Vladimíra Mrzkošová
Pavel Ouřadník
Hana Pešanová

Kroužky jsou seřazeny abecedně.

Finanční podpora školy
DATUM

AKCE

PODPOŘENÍ ŽÁCI

FORMA PODPORY

5.12.
5.1.
8.2.
27.3.
1.6.
14.6.
29.6.

Mikuláš ve škole
Vánoční besídka u Krkovičky
Zápis do 1. třídy
Recitační soutěž
Den dětí
Zahradní slavnost
Vysvědčení

všichni žáci ZŠ
účinkující
budoucí prvňáčci
soutěžící
soutěžící
ZŠ Krhanice
všichni žáci ZŠ

balíček od Mikuláše
občerstvení
drobné sladkosti
sladká odměna
odměny
finanční dar
drobný dar

Při některých školních i mimoškolních kulturních akcích Unie rodičů dále podpořila své členy,
nejčastěji formou proplacení vstupného.

Společné akce Základní školy Krhanice a Unie rodičů a přátel školy při
Základní škole Krhanice
2.12. Vánoční trh
Vánoční trh byl vůbec první akcí Unie od jejího vzniku. Chodba školy před ředitelnou se na tento den
proměnila v malé tržiště, na kterém žáci Základní školy prodávali své výrobky, v učebně 3. třídy se
podávalo občerstvení.

14.6. Zahradní slavnost
Zahradní slavnost, která se v historii Základní školy Krhanice pořádala vůbec poprvé, byla především
přehlídkou zájmové činnosti. Žáci navštěvující kroužky Unie předvedli své dovednosti, podle
charakteru kroužku buď v prostoru před pódiem, nebo prostřednictvím ukázek. V druhé části programu
vystoupila pop-rocková skupina Esence z Prahy.
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Údaje o dalším vzdělávání pedagogických
pracovníků
Přehled DVPP ve školním roce 2011/2012
POŘADATEL

NÁZEV PROGRAMU

POČET OSOB

VISK

Čtenářská gramotnost

1

VISK

Školní družina a ŠVP

1

VISK
Portál
Apla
VISK
NIDV
Fraus

Změny ve školské
legislativě
Klady a zápory
hyperaktivity u dětí v MŠ
Nácvik funkční verbální
komunikace u dětí
předškolního věku
Právní odpovědnost školy a
pedagogických pracovníků
ŠVP - změny a realizace ve
výuce
Představujeme novou
matematiku M. Hejného

1
1
1
1
1
1

NIDV

Hry ve vyučování - nejen
v matematice

1

VISK

Čtenářská gramotnost

1

NIDV

Diagnostika poruch učení u
dětí předškolního věku

1

NIDV

Inspiromat pro angličtináře

1

NIDV

Letní jazykový kurz Celtic
Kaleidoscope

1

VISK – vzdělávací institut Středočeského kraje
NIDV – Národní institut dalšího vzdělávání
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Údaje o aktivitách a prezentaci školy na
veřejnosti
Aktivity školy, mimoškolní činnost
Akce tříd
-

Přípravná třída
o výlet na hrad do Týnce nad Sázavou za netopýry
o výlet do minizoo v Dolních Břežanech
o divadelní představení Dubový mužíček v MŠ Krhanice
o divadelní představení Tatínek není k zahození v MŠ Krhanice
o projektový den Dýňový den
o divadelní představení Kamarádi na hradě v Kulturním domě v Kamenici
o návštěva knihovny v Týnci nad Sázavou
o výukový program Cesta do pravěku ve spolupráci s Ochranou fauny Votice
o návštěva knihovny v Krhanicích
o pořad Australská pohádka v Planetáriu Praha
o divadelní představení Putování do Betléma v Divadle U Hasičů
o návštěva knihovny v Krhanicích
o výukový program Na střechu světa ve spolupráci s Ochranou fauny Votice
o divadelní představení Tři kůzlátka v MŠ Krhanice
o výukový program Stopy ve spolupráci s Ochranou fauny Votice
o divadelní představení Křemílek a Vochomůrka v Kulturním domě v Kamenici
o třídní kolo recitační soutěže
o školní kolo recitační soutěže
o návštěva knihovny v Týnci nad Sázavou
o Noc s Andersenem
o vzdělávací program Opatrnost tě ochrání
o divadelní představení Kocour Modroočko v divadle U Hasičů Praha
o výlet do svíčkárny v Šestajovicích
o exkurze k HZS Benešov
o výlet do Vojenského muzea v Lešanech
o výlet na Vyšehrad do Prahy
o výlet na dětské hřiště do Čerčan

-

1. třída
o divadelní představení Tatínek není k zahození
o divadelní představení Kamarádi na hradě
o divadelní představení Australská pohádka
o divadelní představení Putování do Betléma
o výukový program Na střechu světa
o divadelní představení Křemílek a Vochomůrka
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o divadlo Kocour Modroočko
o exkurze do svíčkárny RODAS v Šestajovicích
o Pohádková země Pičín – „Malované písničky“
-

2. třída
o divadelní představení Tatínek není k zahození
o návštěva knihovny v Krhanicích
o ekologická přednáška „Tajemství popelnic“
o divadelní představení Putování do Betléma
o předvánoční výlet do Prahy
o přednáška o šikaně Zlobivé lopatičky
o divadlo Kocour Modroočko
o exkurze do svíčkárny RODAS v Šestajovicích
o Pohádková země Pičín – „Malované písničky“

-

3. třída
o divadelní představení Tatínek není k zahození
o ekologický program „Smyslů zbaveni“
o výstava betlémů – muzeum v Benešově
o Řím - legionáři, gladiátoři a Césarové“ – historické představení agentury Pernštejni
o divadelní představení Labutí princezna
o přednáška o šikaně Zlobivé lopatičky
o návštěva knihovny v Krhanicích
o Husitské dny v Táboře

-

4. třída
o divadelní představení Tatínek není k zahození
o ekologický výukový program Na vážkách
o výstava betlémů – muzeum v Benešově
o Řím - legionáři, gladiátoři a Césarové“ – historické představení agentury Pernštejni
o ekologický výukový program Jací jsme?
o divadelní představení Labutí princezna
o přednáška o šikaně Zlobivé lopatičky
o Husitské dny v Táboře
o Austrálie – pořad v anglickém jazyce

-

5. třída
o divadelní představení Tatínek není k zahození
o ekologický program „Smyslů zbaveni“
o Řím - legionáři, gladiátoři a Césarové“ – historické představení agentury Pernštejni
o přednáška Helpík
o divadelní představení Labutí princezna
o návštěva knihovny v Krhanicích
o Husitské dny v Táboře
o Austrálie – pořad v anglickém jazyce

-

6.třída
o seznamovací výlet na Blaník
o divadelní představení Kytice
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

exkurze do Přírodovědného muzea Praha
Řím - legionáři, gladiátoři a Césarové“ – historické představení agentury Pernštejni
workshop „Živly“ v rámci projektu LaNgonpo
Vývoj hudebních nástrojů – přednáška s besedou
výlet s velikonoční tematikou
jarní úklidová akce v Krhanicích - u příležitosti Dne Země (ve spolupráci s OÚ
Krhanice)
přátelské utkání v házené v Netvořicích
Austrálie – pořad v anglickém jazyce
návštěva učitelů z Indie a Nepálu – partnerská škola Projektu La Ngonpo
výlet do lanového parku

-

7. třída
o klášter v Sázavě – exkurze
o divadelní představení Kytice
o Řím - legionáři, gladiátoři a Césarové“ – historické představení agentury Pernštejni
o Vývoj hudebních nástrojů – přednáška s besedou
o jarní úklidová akce v Krhanicích - u příležitosti Dne Země (ve spolupráci s OÚ
Krhanice)
o přátelské utkání v házené v Netvořicích
o Husitské dny v Táboře
o Austrálie – pořad v anglickém jazyce
o Muzeum Karlova mostu Praha

-

8. třída
o divadelní představení Kytice
o Řím - legionáři, gladiátoři a Césarové“ – historické představení agentury Pernštejni
o přednáška pana Thomase Graumanna (vlak N.Wintona)
o Vývoj hudebních nástrojů – přednáška s besedou
o Čistá řeka Sázava 2012
o exkurze do jaderné elektrárny v Temelíně
o jarní úklidová akce v Krhanicích - u příležitosti Dne Země (ve spolupráci s OÚ
Krhanice)
o přátelské utkání v házené v Netvořicích
o Austrálie – pořad v anglickém jazyce
o třídní výlet – Svatý Jan pod Skalou

-

9. třída
o divadelní představení Kytice
o Zachraňte Afriku – zeměpisná soutěž v Neveklově
o Řím - legionáři, gladiátoři a Césarové“ – historické představení agentury Pernštejni
o Návštěva pracoviště Magdaléna, o.p.s. v Benešově
o přednáška pana Thomase Graumanna (vlak N.Wintona)
o Vývoj hudebních nástrojů – přednáška s besedou
o Čistá řeka Sázava 2012
o exkurze do jaderné elektrárny v Temelíně
o jarní úklidová akce v Krhanicích - u příležitosti Dne Země (ve spolupráci s OÚ
Krhanice)
o přátelské utkání v házené v Netvořicích
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o exkurze do botanické zahrady
o Austrálie – pořad v anglickém jazyce
o třídní výlet Pikovice

Celoškolní akce
-

soutěž ve sběru papíru
zábavný program k Mezinárodnímu dni dětí
Vánoční besídka
školní recitační soutěž
slavnostní přivítání prvňáčků
slavnostní vyřazení žáků devátých tříd
Vánoční trh (ve spolupráci s Unií rodičů)
Zahradní slavnost (ve spolupráci s Unií rodičů)

Přehled činnosti školní družiny
září
vyhlášení kvízových otázek na září
třídění odpadů
prezentace žáků - T. Miňha - 8. třída - Užovka červená (podmínky chovu, potrava, svlékání
kůže)
exkurze do školní jídelny a cvičné školní kuchyňky
táborák s opékáním uzenin
říjen
vyhodnocení kvízových otázek za září
vyhlášení kvízových otázek na říjen
třídění odpadů - pomoc při sběru a třídění starého papíru
prezentace žáků - A. Janochová - 5. třída - Vážky (život, potrava, druhy, výskyt)
Halloweenská diskotéka se stylovými soutěžemi
turnaj v pexesu
listopad
vyhodnocení kvízových otázek za říjen
vyhlášení kvízových otázek na listopad
třídění odpadů
prezentace žáků - T. Miňha - 8. třída - Kur domácí (podmínky chovu, potrava, druhy)
zdobení perníčků na předvánoční prodejní akci Unie rodičů
pedagogická praxe - S. Jirušková - přípravný kurz Zumby
prosinec
vyhodnocení kvízových otázek za listopad
vyhlášení kvízových otázek na prosinec
třídění odpadů
pedagogická praxe - S. Jirušková - přípravný kurz Zumby
recitační soutěž
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Mikulášská diskotéka s nadílkou a soutěžemi
návštěva vánoční prodejní výstavy v ZŠ
výroba pomazánek pro občerstvení na vánoční prodejní výstavu Unie rodičů
kresba pohádkových postav - Výtvarná soutěž místní knihovny Krhanice
píšeme a kreslíme dopis Ježíškovi do výtvarné soutěže Benešovského deníku - 23 prací
koncert ve ŠD - P. Dub - hra na heligonku - společný zpěv koled a vánočních písní
vánoční besídka s rautem, zpěvem koled a rozdáváním dárků
leden
vyhodnocení kvízových otázek za prosinec
vyhlášení kvízových otázek na leden
třídění odpadů
Tříkrálová sbírka (návštěva králů v ŠD, příspěvky žáků potřebným lidem)
prezentace žáků: E. Svobodová - 8. třída - druhy fléten - rozdíly, ukázky, společný zpěv za
doprovodu flétny
výroba dárků k zápisu
projekt - Poznáváme nové kamarády - VV soutěž s ŠD Týnec nad Sázavou obrázky ke
společně přečtené knize „Lumpárny Ostnáčka a Pichláčka“ - 14 prací
návštěva ŠD Týnec nad Sázavou - společný kvíz k přečtené knize „Lumpárny…“
společné hodnocení VV soutěže ke společně přečtené knize, předávání cen
únor
vyhodnocení kvízových otázek za leden
vyhlášení kvízových otázek na únor
třídění odpadu
projekt: „Péče o zdraví“- nemocný, nemoci, předcházení nemocem beseda se zdravotní sestrou
paní Skružnou
plnění úkolů z pracovních listů
výroba krmení pro ptáčky, zdobení stromečků
maškarní karneval - diskotéka, soutěže, hry
březen
vyhodnocení kvízových otázek za únor
vyhlášení kvízových otázek na březen
třídění odpadů
tvorba pásma na besídku pro rodiče
prezentace žáků: M. Skružný - 4. třída - srnka
velikonoční týden: návštěva místní knihovny, pletení pomlázek - p. Padevět, velikonoční hry,
velikonoční omalovávání, zvyky, tradice, tvořivá dílna- výroba velikonočních dekoračních
zápichů, kvíz s hledáním vajíček
duben
vyhodnocení kvízových otázek za březen
vyhlášení kvízových otázek na duben
třídění odpadů
Miss čarodějnice - zábavné odpoledne na zahradě ZŠ - plnění úkolů, volba Miss
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projekt: Ochrana životního prostředí (ke Dni Země): nebezpečí požárů, základy tábornictví,
opékání špekáčků
úklid kolem ZŠ a autobusové zastávky
velké katastrofy, požáry
plnění úkolů z pracovních listů
vaření pudinku
projekt: Poznáváme nové kamarády
putovní výstava VV prací ke společně přečtené knize „Lumpárny Ostnáčka a Pichláčka“ na
chodbě ZŠ
návštěva dětí ze ŠD Týnec nad Sázavou: burza hraček
nácvik pásma na besídku pro rodiče
květen
vyhodnocení kvízových otázek za duben
vyhlášení kvízových otázek na květen
třídění odpadů, pomoc při sběru a třídění starého papíru
projekt: Poznáváme nové kamarády
fotbalový turnaj v ZŠ Týnec nad Sázavou „O pohár ŠD“- 4. ročník
nácvik pásma na besídku pro rodiče
VV soutěž knihovny Krhanice - ,,Sny a fantazie“
červen
vyhodnocení kvízových otázek za květen
vyhlášení kvízových otázek na červen
třídění odpadů, pomoc při sběru a třídění starého papíru
besídka pro MŠ a 1. stupeň ZŠ
besídka pro rodiče
„Noc snů“ - spaní v tělocvičně s opékáním špekáčků, bojovou hrou, tvořivou dílnou,
diskotékou, občerstvením, programem v knihovně a volbou Miss pyžamo
vyhodnocení kvízových otázek za červen
výroba dárků pro přípravnou a 1. třídu
projekt: 1. pomoc, pečujeme o své zdraví
rozloučení se školním rokem v ŠD - odměny za nejlepší výsledky v ŠD, raut, diskotéka,
tombola

Prezentace školy na veřejnosti
-

školní web (průměrná denní návštěvnost více než 250 návštěv)
Růžové listy
Vánoční besídka
zápis do 1. třídy
Zahradní slavnost
besídka školní družiny
účast dobrovolníků z 8. a 9. ročníku na akci Čistá řeka Sázava
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Údaje o výsledcích inspekční činnosti
provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2010 / 2011 nebyla provedena žádná kontrola České školní inspekce.

Základní údaje o hospodaření školy
Komentář k výsledku hospodaření:
- v hlavní činnosti organizace měla nulový výsledek hospodaření (veškeré výnosy plně pokryly
veškeré náklady organizace)
- v doplňkové činnosti organizace dosáhla zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 8 600 Kč za
středisko Základní škola a ve výši 15 346 Kč za středisko Školní jídelna.
Komentář k výnosům a nákladům:
Organizace v roce 2011 hospodařila s prostředky od zřizovatele ve výši 1 453 799,56 Kč. Zřizovatel na
rok 2011 neposkytl dotaci na investice.
Dále hospodařila s prostředky poskytnutými Krajským úřadem Středočeského kraje ve výši 7 835 508
Kč.
Přehled čerpání dle jednotlivých účelových znaků – příspěvek KÚ Stč. kraje
Účelový
znak

33353

33015
33017
33027

Ukazatel
A.1. Neinvestiční dotace celkem
v tom:
Přímé náklady na vzdělávání
celkem
z toho: a) platy
b) OON
c) ostatní (pojistné +
FKSP + ONIV)
Hustota a Specifika
Školní potřeby pro žáky 1.
ročníku ZŠ
Posílení platové úrovně pedagog.
prac. s VŠ vzděláním

Poskytnuto
k 31.12.2011

Použito
k 31.12.2011

Vratka
dotace
celkem

7 835 508,00

7 835 508,00

0

7 577 830,00
5 528 961,00
21 240,00

7 577 830,00
5 528 961,00
21 240,00

0
0
0

2 027 629,00
66 774,00

2 027 629,00
66 774,00

0
0

14 000,00

14 000,00

0

176 904,00

176 904,00

0

Organizace měla v roce 2011 vlastní výnosy ve výši 64 295,56 Kč (zejména školné školní družina).
Největší nákladovou položkou čerpanou z příspěvku zřizovatele je spotřeba energií, dále ostatní služby
(v tom zejména účetní a mzdové služby) a spotřeba materiálu.
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V roce 2011 organizace obdržela účelový příspěvek na zakoupení učebních a výchovných pomůcek
pro druhý stupeň ve výši 50 000 Kč. Tento příspěvek byl téměř vyčerpán, vratku 14 Kč provedla
organizace v roce 2011.
Komentář k rozvaze:
Příspěvková organizace má majetek vlastní a majetek svěřený. Organizace odpisuje majetek na
základě schváleného odpisového plánu zřizovatelem. Odpisy majetku jsou plně kryty příspěvkem
zřizovatele do fondu reprodukce majetku, investičního fondu. Z rozhodnutí zřizovatele bude
organizace odpisovat majetek dle nového Českého účetního standardu č. 708 od 1.1.2013.
V roce 2011 bylo přiděleno do rezervního fondu 17 535,34 Kč z rozdělení hospodářského výsledku za
rok 2010. Tento příděl byl určen pro středisko Školní jídelna a byl plně vyčerpán (zejména na nákup
majetku).
V roce 2011 bylo čerpáno z rezervního fondu tvořeného dary 17 950 Kč (zejména na nákup učebních
pomůcek, odměn pro žáky ve formě knih).
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.

Údaje o zapojení školy do dalšího
vzdělávání v rámci celoživotního učení
Ve školním roce 2011/2012 nebyla škola zapojena do jiných programů vzdělávání, než které jsou
uvedeny v kapitole Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků.

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 jsme se
zúčastnili jako partnerská škola, byl ukončen v červnu 2012
EU peníze školám – škola je zapojena do projektu od ledna 2012
V rámci 2. výzvy Středočeského kraje pro GP - oblast podpory 1.1 podala Základní škola
Krhanice v červenci 2012 žádost o grant pod názvem Inovace vzdělávací oblasti Člověk a svět
práce na ZŠ Krhanice. Zprávu o případném schválení projektu očekáváme v lednu 2013

Další projekty
Ovoce do škol
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La Ngonpo – mezinárodní projekt, organizovaný Multikulturním centrem v Praze
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Údaje o spolupráci s odborovými
organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery
při plnění úkolů ve vzdělávání
Ve školním roce 2011/2012 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
Unie rodičů a přátel školy při Základní škole 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 Týnec nad Sázavou
Občanské sdružení Helpík
Magdalena o.p.s., Benešov
ZŠ Netvořice
ZŠ Týnec nad Sázavou
OA Neveklov
Multikulturní centrum Praha
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Výroční zprávu o činnosti Základní školy Krhanice, okres Benešov za školní rok 2011/2012
zpracoval Mgr. Petr Stříbný, ředitel ZŠ

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

b) bez připomínek

V Krhanicích dne
Předsedkyně školské rady Hana Černá:
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