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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, vzhledem k celkovému počtu žáků na škole na 1. stupni dvě
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třídy spojujeme: mají stejného třídního učitele a některé společné předměty (ve školním roce
2012/2013 byly spojeny 2. a 4. třída.) Stejně jako v předchozím školním roce byla se souhlasem
Krajského úřadu Středočeského kraje zřízena přípravná třída základní školy. Celkový počet žáků
včetně přípravné třídy byl k 1.9.2012 164 žáků (150 + 14). Vzhledem k začátku školního roku
2011/2012, kdy byl celkový počet žáků 158 (146+12), došlo k dalšímu zvýšení počtu žáků.
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,
víceúčelové hřiště (uvedeno do provozu v září 2012), odborné pracovny (fyziky a chemie, anglického
jazyka, zeměpisu, výtvarné výchovy, informatiky) a cvičnou kuchyni. Pro výuku je k dispozici
interaktivní tabule v učebně 3. třídy a v některých třídách projektory, viz dále.
V průběhu hlavních prázdnin školního roku 2012/13 bylo v rámci řešení projektu „IT bude hračka od
deváťáka po prvňáčka“ kompletně obměněno počítačové vybavení v učebně informatiky (15
žákovských počítačů + 1 učitelský) a dále byly v učebnách anglického jazyka, fyziky a informatiky
nainstalovány projektory a promítací plátna. V souvislosti s dále zmíněným projektem „Inovace
vzdělávací oblasti Člověk a svět práce na ZŠ Krhanice“ byla zrekonstruována a nově vybavena školní
dílna a začaly práce na stavbě skleníku pro účely téhož projektu. 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.
Při Základní škole Krhanice působí 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. 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. Na začátku školního roku 2012/13 byla změněna organizační struktura i
způsob vedení Žákovského parlamentu. Změny se projevily mimo jiné v jeho stanovách.

Součásti školy:
Základní škola
Školní družina
Školní jídelna

IZO: 102002398
IZO: 113000138
IZO: 162104421

kapacita 200 žáků
kapacita 60 žáků
kapacita 400 strávníků

Přehled oborů vzdělávání
79-01-C/01 Základní škola
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání: ŠVP Škola pro budoucnost (od 1.9.2012) - výuka
v 1.-9. ročníku
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Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Pedagogický sbor je stabilizovaný, jedinou změnou na začátku školního roku 2012/13 byl příchod
učitelky 1. stupně Blanky Schaffnerové Merunkové. Ve 3. třídě pracovala od září 2012 do listopadu
2012 jako pedagogický asistent ing. Iva Zvárová. Její pracovní poměr byl ukončen ve zkušební době
ke dni 29.11.2012. Od 27.2.2013 pracovala na pozici pedagogického asistenta Klára Benešová.

Vedoucí pracovníci školy, další funkce
Ředitel školy: Mgr. Petr Stříbný
Zástupkyně ředitele: Mgr. Jana Papoušková
Vedoucí školní jídelny: Miroslava Štěpánová
Vedoucí vychovatelka: Vladimíra Čaplická
Koordinátor ŠVP: ing. Marie Vondráčková
Výchovná poradkyně: Mgr. Martina Šmídová
Metodik prevence: Mgr. Jana Macháčková
Koordinátor Žákovského parlamentu: Bc. Lenka Novotná

Pedagogičtí pracovníci:
Mgr. Lucie Kolorosová – přípravná třída
1. stupeň
Mgr. Petra Novotná – 1. třída
Hana Pešanová – 2. třída
Jana Macháčková – 3. třída
Blanka Schaffnerová Merunková – 4. třída (3.9.2012-30.6.2013)
Hana Platilová – 5. třída
2. stupeň
Ing. Marie Vondráčková – 6. třída
Bc. Lenka Novotná – 7. třída
Mgr. Olga Rabiňáková – 8. třída
Mgr. Pavel Ouřadník – 9. třída
Netřídní učitelé (abecední pořádek)
Vladimíra Čaplická
Mgr. Jana Papoušková
Mgr. Petr Stříbný
Mgr. Martina Šmídová
Vychovatelky
Vladimíra Čaplická
Vladimíra Mrzkošová
Asistent pedagoga (3. třída)
Iva Zvárová (3.9.2012-29.11.2012)
Klára Benešová (27.2.2013-30.6.2013)
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Nepedagogičtí pracovníci (abecední pořádek):
Jaroslava Beránková – kuchařka
Jan Nováková – uklízečka
Milada Raková – uklízečka (od 10.4.2013)
Zuzana Stárková – uklízečka (do 2.4.2013)
Hana Šimková – uklízečka
Mariana Šebestová – uklízečka (20.3.2013-9.4.2013)
Miroslava Štěpánová – vedoucí školní jídelny
Vlasta Vajglová – kuchařka
Jana Vrabcová – kuchařka (27.8.2012-30.6.2013)
Josef Žuži – školník

Změny v materiálně technickém vybavení a
zázemí školy oproti předchozímu stavu:
Nové učební pomůcky:
Podobně jako v předchozím školním roce byly i v tomto školním roce díky účelové dotaci pořízeny
z rozpočtu obce Krhanice učební pomůcky a učebnice pro 1. i 2. stupeň základní školy. Čerpání dotace
bylo provedeno na základě požadavků a námětů ze strany učitelů na materiální vybavení školy. Vedení
školy pokračovalo zejména v obnově fondu učebnic.
Použití dotace:
1) Pomůcky pro 1. stupeň: sada písmen a číslic
2) Pomůcky pro hudební a tělesnou výchovu
3) Učebnice pro 1. a 2. stupeň ZŠ

Nové vybavení tříd a učeben:
Ve školním roce 2012/13 škola pořídila zcela nové vybavení pro výuku informatiky a počítačově
podporovanou výuku ostatních předmětů. Nové počítače mají k dispozici také učitelé: 1 počítač All-inone ve sborovně a 9 notebooků. Vyučující v učebnách anglického jazyka, informatiky a fyziky mohou
v hodinách využít nové projektory a promítací plátna. Vybavení bylo pořízeno z prostředků projektu
„IT bude hračka od deváťáka po prvňáčka“, projekt OP VK, oblast podpory 1.4, reg. č.
CZ.1.07/1.4.00/21.3495.
V rámci projektu „Inovace vzdělávací oblasti na Základní škole Krhanice“, projekt OP VK, oblast
podpory 1.1, reg. č. CZ.1.07/1.1.32/02.0099 byly zrekonstruovány prostory školní dílny, která byla
dále bohatě vybavena nářadím a přístroji pro učitele i žáky. Díky tomu bude možné od školního roku
2013/2014 vyučovat další tematické oblasti předmětu Člověk a svět práce (Práce s technickými
materiály, Design a konstruování). Dále byl z prostředků projektu pořízen kompostér a začaly práce na
stavbě skleníku na školní zahradě, také pro potřeby výuky předmětu Člověka a svět práce. Ke konci
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školního roku 2012/13 nebyl skleník zcela dokončen. Byla pořízena digitální technika: digitální
fotoaparát, digitální kamera.
Podobně jako v předchozích letech byl i v tomto školním roce v souladu s koncepcí postupné obnovy
vybavení všech učeben pořízen výškově stavitelný nábytek, a to do učebny 1. třídy. Dále byl doplněn
žákovský nábytek, například v učebně 1. třídy školního roku 2013/2014. Byly pořízeny koberce do tříd
1. stupně a do školní družiny. Do učebny přípravné třídy škola zakoupila žákovské židličky.
Škola získala darem klavír do učebny 3. třídy školního roku 2012/2013 a dvě vitríny (umístěny ve
vestibulu školy).

Vymalování školy:
V průběhu letních prázdnin pracoval ve škole malíř, který vymaloval nově zrekonstruovanou školní
dílnu a podobně jako v minulých letech provedl opravy nejhorších závad. Malování bylo provedeno
také v prostoru školní jídelny.

Vybavení školní jídelny:
V průběhu školního roku 2012/2013 byla z rezervního fondu pořízena sušička na prádlo.
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Údaje o zápisu k povinné školní docházce
a následném přijetí do školy
Datum konání zápisu: 13. února 2013
Počet dětí, které se dostavily k zápisu: 26
Z toho počet dětí z přípravné třídy ZŠ Krhanice: 14
Počet rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku základní školy ve školním roce 2012/2013: 24
Počet žádostí zákonných zástupců o odklad povinné školní docházky: 2
Z toho počet žádostí dětí z přípravné třídy: 0
Počet kladně vyřízených žádostí o odklad povinné školní docházky: 2
Počet dětí v 1. třídě k 1.9.2013: 26
Počet žádostí o zařazení dětí do přípravné třídy: 15
Počet kladně vyřízených žádostí o zařazení dětí do přípravné třídy: 15
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Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

Ve školním roce 2012/2013 ukončilo studium celkem 22 žáků, všichni získali základní vzdělání. 21
z nich splnilo 9 let povinné školní docházky v tomto školním roce, 1 žákyně již ve školním roce
2011/2012.
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Údaje o prevenci sociálně patologických
jevů
Minimální preventivní program zpracovaný pro naši školu pro školní rok 2012/2013 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) 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 Minimálního preventivního programu
Předcházíme rizikům sociálně patologických jevů, případně minimalizujeme jejich negativní dopad.
Snažíme se žáky vést ke zdravému životnímu stylu, kladnému sociálnímu chování a zdravému rozvoji
osobnosti. Naším cílem je podpořit u žáků zdravé návyky, upevnit životní hodnoty a rozvinout
mezilidskou komunikaci, ale i pomoci v řešení problémů, zvládání emocí a jiných krizových situací.
Na základě evaluace minulého programu byla hlavním tématem letošního preventivního programu
prevence šikany a kouření.

Realizované programy
I. stupeň
V každém ročníku 1. stupně učitelé průběžně během celého školního roku hovořili o prevenci šikany a
nebezpečí návykových látek. V 1.-3. ročníku v hodinách Prvouky, ve 4. a 5. ročníku v hodinách
Přírodovědy.
V hodinách Českého jazyka byly prostřednictvím rolí a modelových situací řešeny různé sociální
problémy, učitelé budovali přátelskou atmosféru, dobrý kolektiv a pozitivní klima ve třídách. 5. ročník
se zúčastnil soutěže Helpíkův pohár.
II. stupeň
Návštěva benešovského pracoviště Magdalena o.p.s. – 9. ročník
Návštěva lékařské přednášky v Benešově o prevenci sexuálně přenosných nemocí – 9. ročník
Přednáška policistky Diany Škvorové o prevenci návykových látek – 7., 8., 9., ročník
Přednáška MUDr. Macháčka o první pomoci – 9. ročník
Projekce filmů o šikaně – v průběhu školního roku, 7., 8., 9. ročník

Zařazení prevence do výuky
Zařazení témat prevence sociálně patologických jevů do výuky: Výchova k občanství, Výchova ke
zdraví, Přírodopis, Přírodověda, Chemie. V předmětu Výchova k občanství – 6. až 9. ročník byly
organizovány besedy pod vedením učitele na téma návykové látky a závislost, šikana a zneužívání
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dětí. V předmětu Výchova ke zdraví byla část hodin věnována prevenci návykových látek a závislostí,
AIDS, šikaně a zneužívání dětí. Výuka byla vedena formou besedy pod vedením učitele. Další formou
výuky byla práce žáků s informacemi z různých zdrojů: časopisy, informační brožury, internetové
stánky, učebnice, odborná literatura aj.
V oblasti sledování a prevence záškoláctví jsme i nadále úzce spolupracovali s rodiči. Pro řešení
výchovných problémů byly zavedeny individuální výchovné pohovory s žáky, kteří měli problém.
Výchovná komise ve složení výchovná poradkyně, metodik prevence, třídní učitel pojednávala s
jednotlivci jejich chování, popřípadě osobní či rodinné problémy.
Náplní třídnické práce třídních učitelů byly například nácvik vánoční besídky, vytváření třídních
pravidel, tvorba nástěnek s fotografiemi ze školních akcí a s plakáty s tematikou primární prevence,
tvorba školního časopisu Růžové listy.
Žáci ZŠ Krhanice mohli ve školním roce 2012/2013 navštěvovat řadu kroužků Unie rodičů a přátel
školy; jejich přehled najdete v kapitole „Činnost Unie rodičů a přátel školy při ZŠ Krhanice“.

Celkové hodnocení MPP
Kladně hodnotíme programy, které v uplynulém školním roce probíhaly na 1. i 2. stupni. Oceňujeme
přístup třídních učitelů k realizování třídnické práce zaměřené na sociálně patologické jevy, realizaci
pozitivního klimatu a především na řešení nejvýraznějšího problému minulého roku, tedy šikany a
prevence kouření.

Činnost školní družiny ve školním roce
Školní družinu navštěvovalo ve školním roce 2012 – 2013 celkem 60 žáků ve dvou odděleních.
Z celkového počtu bylo 12 dětí z přípravné třídy, 16 z 1. třídy, 12 ze 2. třídy, 11 ze 3.třídy, 8 dětí ze 4.
třídy a 1 žákyně z 5.třídy.
Provoz byl rozdělen na ranní od 6:30 hod. do 7:35 hod. (v průměru kolem 25 žáků denně) a odpolední
od 11:40 hod. do 17:00 hod. Ukončení odpoledního provozu v 17,00 využívá stále více žáků.
ŠD pracovala ve své třídě v suterénu budovy a oddělení menších dětí bylo umístěno v přízemí ZŠ v
přípravné třídě. Oddělení se spojovala podle druhů činností a kroužků ve 14:15,15:15 nebo v 16:00
hodin.
Výchovná a vzdělávací činnost školní družiny vycházela z ročního plánu, který je součástí ŠVP pro
zájmové vzdělávání. Plánovaná témata byla probrána.
Uskutečnili jsme celkem 102 akce (viz níže). V tomto školním roce se zvýšil počet prezentací,
zejména žáci 2. stupně se aktivně zapojili. Z celkového počtu 32 prezentací jich žáci 2. stupně
uskutečnili 5. Dále to byly 2 exkurze, 5x křeslo pro hosta, 8 různých soutěží a turnajů, 2 besídky pro
rodiče a žáky, 12 akcí spojených se svátky, 1 akce s přespáním v ZŠ, 1 beseda, 4 návštěvy v místní
knihovně a 55 ostatních akcí.
Naše 3 žákyně se umístily na 1., 2. a 3. místě ve výtvarných soutěžích pořádaných
,,Benešovským zpravodajem“. Chlapci z přípravné třídy, 1. třídy a 2. třídy získali ve fotbalovém
turnaji ,,O pohár ŠD Týnec nad Sázavou“ 2.místo, chlapci z 3. – 4.třídy se umístili na 3. místě.
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DVPP*) ve školním roce 2012/2013
Pořadatel

Název programu

Služba škole MB
Bakaláři - školní matrika
Mladá Boleslav
ČEZ
VISK
VISK
VISK
VISK
VISK
VISK

Petr Stříbný

Vzdělávání ředitelů škol

Petr Stříbný

Zdravé cvičení - Abeceda
Vladimíra Mrzkošová
dechová a relaxační cvičení
Herní aktivity v českém
Olga Rabiňáková
jazyce
Co se skrývá za bludným
Lucie Kolorosová
kořenem?
Jóga pro děti

Vladimíra Mrzkošová

Didaktické hry ve ŠD

Vladimíra Čaplická

Dyskalkulický žák na 2.
stupni ZŠ
Matematika s využitím
NIDV
kancelářského SW
Tvorba výukových
Autocont CZ a.s. prezentací

Poznámka

Petr Stříbný

Svět energie

Descartes

*)

Jméno účastníka

CZ.1.07/1.4.00/21.3495

Marie Vondráčková
Jana Papoušková

CZ.1.07/1.4.00/21.3495

všichni pedagogové školy

CZ.1.07/1.4.00/21.3495

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
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Údaje o aktivitách školy a její prezentaci na
veřejnosti
Září










3.9. – zahájení školního roku 2012/2013
6.9. – výlet za netopýry – Týnec n. Sáz. – přípravná třída
12.9. – třídní schůzky – 1. – 9. třída
20.9. – seznamovací výlet 6. třídy – ZOO Praha
21.9. – fotografování „nováčků“ – přípravná třída, 1. ročník
24.9. – Koněpruské jeskyně – 7. třída
25.9. – exkurze na farmu Čapí hnízdo – 1. stupeň
26.9. – „Revolution train“ – 7., 8., 9. ročník

Říjen









10.10. – divadelní představení O koblížkovi – přípravná třída (v MŠ)
10.10. – třídní schůzky v přípravné třídě
16.10. – exkurze do kamenolomu v Krhanicích – 4. třída
19.10. – návštěva lesní ZOO v Dolních Břežanech - přípravná třída
11.10. – návštěva OÚ Krhanice – 9. ročník
17.10. – projekt „Dýňový den“ – 2. ročník, přípravná třída
29.10. – divadelní představení Sněhurka – 1. stupeň
29.10. – beseda s lékařem na téma 1. pomoc – v rámci VkZ – 9. tř.

Listopad







5.11. – šachový turnaj v Benešově – družstvo mladších žáků ze 4. a 5. třídy
6. 11 – výukový program „Do teplých krajin“ – pořádá Ochrana fauny Votice – přípravná třída
20.11. – návštěva knihovny v Týnci nad Sázavou – přípravná třída
23., 24.11. – „Strašidlácká noc v přípravce“ – přípravná třída
26.11. – začíná plavecký výcvikový kurz – 2., 3. třída + přípravná třída

Prosinec






4.12. – výstava s vánoční tematikou v Benešově – 3. třída
5.12. – Mikuláš ve škole – pro 1. stupeň
5.12. – Krajský přebor v šachu v Neratovicích – družstvo mladších žáků
7.12. – divadelní představení Mauglí v divadle Gong v Praze – PT, 1., 2., 3., 4., 5.
7.12. – Vánoční trhy spojené s prodejem výrobků žáků školy – organizuje Unie rodičů při ZŠ
Krhanice
 11.12 – předvánoční návštěva Prahy – Muzeum Karlova mostu s plavbou po Vltavě – 5., 6.
třída
 12.12. – vánoční posezení rodičů a dětí v přípravce – přípravná třída
 13.12. – přednáška „Láska ano, děti ještě ne“ – Benešov – 9. třída
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14.12. – předvánoční koncert Brass Bandu – v sále U Krkovičky
14.12. – okresní kolo sálové kopané v Benešově – družstvo žáků 8. a 9. třídy
20.12. – Vánoční besídka 2012 – v sále U Krkovičky
21.12. – třídní vánoční besídky – 1. stupeň

Leden







15.1. – divadelní představení Popelka – přípravná třída – v MŠ
17.1. – výukový program Život ve vodě – přípravná třída (organizuje Ochrana fauny Votice)
17.1. – výukový program Voda vypráví – 2. třída (organizuje Ochrana fauny Votice)
15.1. – návštěva knihovny v Krhanicích – 4. třída
25.1. – Olympiáda v anglickém jazyce – žáci 2. stupně
29.1. – divadelní představení Večer tříkrálový – divadlo Gong v Praze – 6., 8., 9. třída

Únor
 13.2. – zápis do 1. třídy
 21.2. – třídní kolo recitační soutěže – přípravná třída
 19.2.– okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce – vybraní žáci 2. stupně

Březen







7.3. – divadelní představení Ze života hmyzu – divadlo Gong – 6., 7., 8. třída
15.3. – Recitační soutěž 2013
22.3. – Když přichází jaro – výukový ekologický program Ochrany fauny Votice
22.3. – Jak se narodilo Československo – organizuje Ochrana fauny Votice – 5. třída
26.3. – program s protidrogovou tematikou – 7., 8., 9. třída
26.3. – exkurze – historie Benešova – 4. třída

Duben











3.4. – výukové programy Ochrany fauny Votice – 1. a 5. třída
4.4. – návštěva knihovny v Týnci nad Sázavou – přípravná třída
5.4. – Noc s Andersenem – přípravná třída
5.4. – přátelské utkání ve florbale se družstvem ZŠ Netvořice – družstva žáků 2. stupně
9.4. – exkurze do svíčkárny Rodas v Šestajovicích – přípravná třída, 4. třída, 5. třída
10.4. – účast na soudním líčení – Benešov – 9. třída
12.4. – Čistá řeka Sázava 2012 – dobrovolníci z 8. a 9. třídy
26.4. – turistický výlet – 7. třída
19.4. – divadelní představení Cesta kolem světa – divadlo Gong – 1. stupeň a přípravná třída
22.4. – jarní úklidová akce v Krhanicích - u příležitosti Dne Země - žáci 2. stupně (ve
spolupráci s OÚ Krhanice)

Květen





6.5. – Gotika – život rytířů za vlády Lucemburků – Pernštejni
20.–24.5. – Sportovní kurz – Sedmihorky – žáci 8. a 9. ročníku
21.5. – exkurze na krhanickou farmu – 2. třída
31.5. – Dětský den ve škole – dopoledne zábavných soutěží
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Červen













3.6., 4.6. – okresní kolo házené (dívky, chlapci) – družstva 2. stupně - Benešov
4.6. Pohádková země Pičín – přípravná třída s MŠ Krhanice
11.6. – exkurze – hasiči v Benešově – přípravná třída
13.6. – exkurze do Coca-Coly v Praze – 9. třída
18.6. – výlet na dětské hřiště v Čerčanech – přípravná třída
20.6. – exkurze na krhanický statek – přípravná třída
21.6. – Zahradní slavnost – přehlídka kroužků - ve spolupráci s Unií rodičů při ZŠ Krhanice
25.6. – třídní výlet 1., 2. a 3. třídy – Dřevčice
26.6. – třídní výlet 4. a 5.třídy – Vyšehrad
26.6. – turistický výlet na týnecký hrad – 2. třída
28.6. – ukončení školního roku 2012/2013 + rozdávání vysvědčení
28.6. – slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku – ve školní jídelně

Akce školní družiny
Akce jsou seřazeny abecedně
 beseda s profesionálním hasičem p. Kmoškem
 besídka pro MŠ a 1. stupeň
 besídka pro rodiče
 celodružinová taneční soutěž
 čertovská mikulášská diskotéka se soutěžemi, rautem a nadílkou
 čteme dětem – u příležitosti nově rekonstruované místní knihovny v Krhanicích – kocour
Mikeš
 čteme dětem v knihovně Krhanice: Vánoční pohádka s nadílkou
 čteme dětem v místní knihovně Krhanice – Fr. Nepil: ,,Já Baryk“
 čteme dětem v místní knihovně Krhanice – Mach a Šebestová
 dárky k zápisu do 1. třídy
 Den Země – výrobky z odpadového materiálu: četba o ekologii, úklid kolem ZŠ, třídění
odpadu, výtvarná soutěž – Co do přírody nepatří
 exkurze do ŠJ a cvičné kuchyňky
 Hallooweenská diskotéka se soutěžemi
 koncert – Petr Dub – hra na harmoniku, poznávání písní z pohádek, společný zpěv
 kresba obrázků do vývěsky ZŠ – nové hřiště
 křeslo pro hosta: bývalí žáci školy
 maškarní karneval s hrami, soutěžemi, rautem a diskotékou
 nácvik na besídku pro rodiče
 nácvik pásma na besídku pro rodiče
 návštěva ŠD Týnec nad Sázavou: hry, soutěže, raut
 návštěva vánoční prodejní akce UR – nakupování drobných dárků
 neandrtálská noc – večerní tematický program pro děti v ZŠ a v místní knihovně, spaní v
tělocvičně
 prezentace kroužků na Zahradní slavnosti
 prezentace žáků. žáci 1. a 2. stupně
 rozloučení se školním rokem – disko, raut, tombola
 soutěž o nejhezčí a nejšikovnější čarodějnici
 strašidelný táborák s opékáním uzenin a upálení čarodějnice
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táborák s opékáním uzenin
třídění odpadů
Tříkrálová sbírka
turnaj v dominu
turnaj ve fotbale v Týnci nad Sázavou – stará škola ,, O pohár ŠD “
vánoční besídka s občerstvením a rozdáváním dárků
Velikonoční týden: čtení, omalovávání, hry, raut s diskotékou, dílny, kviz
výroba dárků pro prodejní akci Unie rodičů
výroba krmení pro ptáčky, umístění na stromy v areálu ZŠ
výtvarná soutěž - benešovský ekovláček / Benešovský zpravodaj / 12 prací
výtvarná soutěž Benešovského zpravodaje: Benešovský ekovláček

Prezentace školy na veřejnosti
Seznam v abecedním pořadí
 školní web (průměrná denní návštěvnost 300 návštěv)
 Růžové listy
 společná akce se ZŠ Netvořice
 Vánoční besídka
 Zahradní slavnost
 besídka školní družiny
 účast dobrovolníků z 8. a 9. ročníku na akci Čistá řeka Sázava
 účast školy na akci Den Země
 sportovní a jazykové soutěže

Údaje o výsledcích inspekční činnosti
provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2012/2013 proběhla kontrola České školní inspekce. Zpráva o průběhu a výsledcích
kontroly je od června 2013 zveřejněna na webu školy a je k dispozici v ředitelně školy.

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 32 200 Kč za
středisko Základní škola a ve výši 10 727 Kč za středisko Školní jídelna.
Komentář k výnosům a nákladům:
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Organizace v roce 2012 hospodařila s prostředky od zřizovatele ve výši 1 662 532,85 Kč. Zřizovatel
poskytl dotaci na investice ve výši 133 547 Kč na pořízení elektrického tálového sporáku do střediska
Školní jídelna.
Organizace dále hospodařila s prostředky poskytnutými MŠMT (přeposláno přes Krajský úřad
Středočeského kraje) ve výši 7 997 665 Kč (účelový znak UZ 33353 – přímé náklady na vzdělávání),
které byly vyčerpány v plné výši. Dále hospodařila s prostředky poskytnutými MŠMT (přeposláno
přes Krajský úřad Středočeského kraje) ve výši 551 290,80 Kč (účelový znak UZ 33123 – EU dotace
školám). Z tohoto příspěvku bylo v roce 2012 vyčerpáno 4 690 Kč (na školení a související výdaje),
nevyčerpaná část byla převedena do rezervního fondu (čerpání v následujícím roce 2013).
Organizace měla v roce 2012 vlastní výnosy v hlavní činnosti ve výši 67 449 Kč (zejména školné
školní družina). V doplňkové činnosti byly výnosy za středisko Základní škola 32 200 Kč (pronájmy
učeben, tělocvičného sálku) a za středisko Školní jídelna 148 068 Kč (stravné cizí strávníci).
Největší nákladovou položkou čerpanou z příspěvku zřizovatele je spotřeba energií, dále ostatní služby
a spotřeba materiálu.
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 Českého účetního standardu č. 708 od 1.1.2013.
V roce 2012 proběhlo na základě rozhodnutí zřizovatele finanční vypořádání za rok 2011 následujícím
způsobem: ze zlepšeného výsledku hospodaření byly pro středisko Základní škola zakoupeny učební
pomůcky v částce 8 600 Kč a pro středisko Školní jídelna nerezový pracovní stůl v částce 15 346 Kč
(vše financováno přes rezervní fond).
V roce 2012 byl rezervní fond organizace navýšen o neúčelové dary v částce 13 712 Kč a účelové dary
v částce 23 000 Kč. Z prostředků neúčelových darů byl zakoupen především majetek pro školu,
účelový dar byl v roce 2012 čerpán ve výši 4 600 Kč (dle podmínek darovací smlouvy). Do rezervního
fondu byla převedena nespotřebovaná dotace z rozpočtu EU ve výši 546 600,80 Kč.
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.
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Údaje o předložených a školou
realizovaných projektech financovaných z
cizích zdrojů
Škola byla ve školním roce 2012/2013 zapojena do několika projektů. Cílem projektu „IT bude hračka
od deváťáka po prvňáčka“ je především vytvoření několika sad vzdělávacích materiálů z téměř všech
předmětů, a to s pomocí digitálních technologií. Hotové sady budou sloužit nejenom k výuce přímo na
škole, ale budou prostřednictvím webu k dispozici i široké pedagogické veřejnosti.
Ve školním roce 2012/13 byl škole přidělen grant k řešení projektu „Inovace vzdělávací oblasti Člověk
a svět práce na ZŠ Krhanice“. Jak název napovídá, cílem projektu je inovovat výuku předmětu Člověk
a svět práce, především s důrazem na vesnický charakter Základní školy Krhanice.
Stejně jako loni byla škola zapojena do mezinárodního projektu La Ngonpo, tentokrát byla naší
partnerskou školou nepálská Chelsea International Academy sídlící v Káthmándú.

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

Další projekty
La Ngonpo – mezinárodní projekt, organizovaný Multikulturním centrem v Praze
Ovoce do škol

Údaje o spolupráci s odborovými
organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery
při plnění úkolů ve vzdělávání
Ve školním roce 2012/2013 na naší škole nepůsobila ani odborová organizace, ani jiná organizace
zaměstnanců či zaměstnavatelů.

Výroční zpráva 2012/2013
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Činnost Unie rodičů a přátel školy při ZŠ Krhanice
Zájmová činnost
Unie rodičů a přátel školy organizovala ve školním roce 2012/2013 celkem 16 kroužků.
NÁZEV KROUŽKU

VEDOUCÍ

Dramatický kroužek
English in an Amusing Way
Keramika
Kouzelná flétna
Kouzla štětcem a tužkou
Latinské rytmy
Logopedie
Mažoretky
Merkur
Mlsná vařečka
Počítač
Sport pro větší
Sportovní hry
Šachy
Tvořiví šikulové
Vyšívání

Blanka Schaffnerová
Lenka Novotná
Lenka Molitorisová
Olga Rabiňáková
Martina Šmídová
Sandra Jirušková
Petra Novotná
Lucie Kolorosová
Pavel Ouřadník
Vladimíra Čaplická
Petr Stříbný
Pavel Ouřadník
Vladimíra Mrzkošová
Pavel Ouřadník
Vladimíra Mrzkošová
Hana Pešanová

Kroužky jsou seřazeny abecedně.

Akce na podporu činnosti školy ve školním roce 2012/13
1. školní den
narozeniny
chrániče na florbal
Mikuláš
Mauglí
Vánoční trh
vitríny
Vánoční besídka
Recitační soutěž
přátelské utkání ve florbale
šermířská skupina Pernštejni
sportovní kurz

Výroční zpráva 2012/2013

dárek pro děti z 1. třídy a přípravky
dárek k narozeninám pro každého žáka, jehož zákonný
zástupce je členem Unie – sladkost s blahopřáním
zakoupení dvou sad florbalových chráničů pro brankáře
balíček se sladkostmi a pitíčkem pro každého žáka školy
vstupenky pro žáky PT a 1. stupně, jejichž zákonný
zástupce je členem Unie – bylo uhrazeno celé vstupné
v pražském divadle Gong
7.12.2012 – společná akce se školou
zakoupení dvou prosklených vitrín do školy pro vystavení
pohárů a trofejí ze soutěží; dar škole
občerstvení pro vystupující žáky
malá sladká odměna soutěžícím v recitační soutěži
cestovné do Netvořic pro žáky 2. stupně – přátelské
utkání ve florbale s místní školou
vstupné na představení „Gotika - život rytířů za vlády
Lucemburků“ pro žáky, jejichž zákonný zástupce je
členem Unie
vstupné na Trosky a hrad Valdštejn pro všechny
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Dětský den v ZŠ
Zahradní slavnost
dárek pro děti z kroužků
vysvědčení
9. ročník

účastníky sportovního kurzu, doprava na místo a zpět pro
žáky, jejichž zákonný zástupce je členem Unie
odměny (sladkosti, upomínkové předměty, …) pro
všechny děti
21.6.2013 – společná akce se školou
dárek pro každého žáka, který navštěvoval kroužek
dárek pro každého žáka školy
šerpy pro žáky deváté třídy

Společné akce Základní školy Krhanice a Unie rodičů
7.12. Vánoční trh
Již podruhé uspořádala Unie rodičů a přátel školy při Základní škole Krhanice Vánoční trh. Podobně
jako v minulém roce byla akce určena především k prodeji výrobků žáků školy. Ty se prodávaly na
chodbě před ředitelnou, zatímco v učebně 1. třídy se podávalo občerstvení.
21.6. Zahradní slavnost
Také druhá Zahradní slavnost byla především přehlídkou zájmové činnosti žáků Základní školy
Krhanice. V druhé části programu vystoupila punk-rocková skupina 3quadrant, v závěru akce
vystoupaly k obloze nafouknuté balonky.

Další partneři školy při plnění úkolů ve vzdělávání
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
ZŠ Netvořice
ZŠ Týnec nad Sázavou
OA Neveklov
Multikulturní centrum Praha

Výroční zpráva 2012/2013
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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:

Výroční zpráva 2012/2013
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