Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Štarnov,
okres Olomouc, příspěvková organizace

školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy
Štarnov, okres Olomouc,p.o., za školní rok 2005 - 2006.
a)

Základní údaje :

Název školy :

Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková
organizace
Sídlo školy :
Štarnov číslo 52, 783 13 Štěpánov
IČO školy :
70996482
E – mail :
jirka.husak@centrum.cz
www stránky :
skola.starnov.cz
Zřizovatel školy : Obec Štarnov, Štarnov 131, 783 13 Štěpánov
b)

Vedení školy :

Ředitel školy :
c)

Mgr. Jiří Husák

Charakteristika školy :

ZŠ Štarnov je dvojtřídní (v I. třídě je spojený 1. a 2. ročník, ve II. třídě 3.a 4. ročník).
Kapacita školy je stanovena na 40 žáků.Ve školním roce 2005/2006 ji navštěvovalo 21
žáků (3 žáci prvního ročníku, 4 žáci druhého ročníku, 6 žáků třetího ročníku, 8 žáků
čtvrtého ročníku). Škola je od 1.ledna 2003 příspěvkovou organizací Obce Štarnov.
V budově organizace je základní škola, na odloučeném pracovišti jsou další její součásti –
mateřská škola a školní družina.Strava je do školy dovážena ze ŠJ Opavská ve Šternberku.
Dle inspekční zprávy jsou materiálně – technické podmínky základní školy vynikající.
Mateřská škola je jednotřídní s celodenním provozem od 6.15 do 15.45 hodin. Její
kapacita je stanovena na 20 dětí. Mateřská škola je jednotřídní,v průběhu šk.roku bylo
zapsáno20 dětí v rozmezí 2,5 až 6 roků:
dětí 2,5-3 letých: 2
dětí 3-4 letých: 9
dětí 4-5 letých: 2
dětí 5-6 letých: 7
Strava je do MŠ dovážena ze ŠJ Opavská ve Šternberku.Dle inspekční zprávy jsou
materiálně – technické podmínky mateřské školy dobré.
Školní družina je umístěna v budově MŠ. Její kapacita byla stanovena na 15 žáků. Ve
školním roce 2005/2006 ji navštěvovalo 11 žáků. Provoz družiny byl upraven takto : 6.15
– 7.35, 12.15 – 15.30 hodin.Dle inspekční zprávy jsou materiálně-technické podmínky
školní družiny dobré.

d)

Přehled učebních plánů :
V 1. - 4. ročníku se vyučovalo podle učebních dokumentů Základní škola č.j.
16847/96-2.

e)

Údaje o výsledcích vzdělávání :
Všichni žáci školy prospěli a postoupili do vyššího ročníku, žádný žák nebyl
klasifikován sníženou známkou z chování.

f)

Přehled pracovníků školy :
základní škola :
Mgr. Jiří Husák, ředitel, učitel 1. a 2. ročníku
Mgr. Žaneta Fryčáková, učitelka 3. a 4. ročníku
Věra Hrabcová, školnice
Zdeňka Šulcová, učitelka VV a PČ

mateřská škola :
Eva Krejčí, vedoucí učitelka
Zdeňka Šulcová, učitelka
Anna Kasalická, uklízečka

školní družina :
Eva Krejčí, vychovatelka
Zdeňka Šulcová, vychovatelka

g)

Přehled dalšího vzdělávání pracovníků ZŠ

Mgr. Jiří Husák se zúčastnil :

1)
2)

ICT ve výuce na 1.stupni ZŠ,
číslo 25-PQ-676/2005
Správní řád a správní řízení

Mgr. Žaneta Fryčáková se zúčastnila : 1) ICT ve výuce na 1.stupni ZŠ,
číslo 25-PQ-676/2005
2) Matematika a Český jazyk hrou
3) Těloolomouc 2005 pro učitele TV všech
stupňů škol
4.) školení – prevence proti drogám

Eva Krejčí se zúčastnila :

1 ) školení – vyhláška č.14 / 2005 o předškolním
vzdělávání

h)

Přehled školních aktivit ZŠ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•

01.09.2005 – zahájení školního roku, fotografování žáků
05.09.2005 – malování hrníčků
13.10.2005 – filmová pohádka v ZŠ
01.11.2005 – zpřístupnění internetových stránek školy
03.11.2005 – divadelní představení ve škole
05.11.2005 – vítání občánků Štarnova – zajištění kulturního programu
14.11.2005 – filmová pohádka ve škole
18.11.2005 – návštěva DDM ve Šternberku
30.11.2005 - návštěva DDM ve Šternberku
03.12.2005 – Mikulášská besídka žáků základní školy v sokolovně
15.12.2005 – zdobení a rozsvícení vánočního stromku ve škole
19.12.2005 – návštěva ZŠ Svatoplukova ve Šternberku,
- žáci 3. a 4. ročníku se zúčastnili recitační soutěže (2x třetí místo)
21.12.2005 – divadelní představení ve škole – divadelní společnost Honzy Stuchlíka
21.12.2005 – přespání žáků ve škole – vánoční nadílka
20.01.2006 – zahájení plaveckého výcviku – bazén v Uničově
02.02.2006 – filmová pohádka ve škole
11.02.2006 – dětský karneval v sokolovně
11.02.2006 – babský bál v sokolovně
14.02.2006 – praktická ukázka činnosti POLICIE ČR
15.03.2006 – divadelní představení ve škole
07.04.2006 – ukončení plaveckého výcviku v Uničově
21.04.2006 – dopravní výchova žáků 3. a 4. ročníku v DDM ve Šternberku
24.04.2006 - filmová pohádka ve škole
27.04.2006 – malování hedvábných kapesníčků
28.04.2006 - dopravní výchova žáků 3. a 4. ročníku v DDM ve Šternberku
14.05.2006 – besídka k Svátku matek – vystoupení žáků kroužku flétny
19.05.2006 – návštěva dopravního hřiště ve Šternberku
09.06.2006 – sportovně soutěžní odpoledne – program zajistil Zdravotní ústav
Olomouc
14.06. – 15.06.2006 – dvoudenní školní výlet (zámek a mincovna v Kroměříži, Baťův
kanál – z Veselí n/M do Vnorov a zpět – ukázka činnosti plavební komory,
skanzen ve Strážnici, zámek Milotice, Hipocentrum Koryčany)
20.06.2006 – fotografování žáků ZŠ a MŠ
27.06.2006 – vystoupení kouzelníka a žongléra v ZŠ
29.06.2006 – závěrečná besídka žáků školy, rozloučení se žáky 4. ročníku
30.06.2006 – konec školního roku, rozdání vysvědčení

Další školní aktivity :
- kroužek flétny (Mgr. Husák)
- počítačový kroužek (Ing. Zuzaňáková)
- výuka klavíru a houslí (p. Romanská)
- výuka náboženství (Mgr. Švéda)

Většina z aktivit je fotograficky zdokumentována , fotografie si lze prohlédnout na
internetové adrese : skola.starnov.cz nebo na CD, které je přílohou této zprávy.

Přehled školních aktivit MŠ :
datum

název aktivity

září, říjen listopad

sběr přírodnin, semen,kamínků,plodů
soutěž v létání papírových vlaštovek
spojování barevného listí v dráčky
filmová pohádka 2x
divadelní představení

prosinec

mikulášská nadílka
výstava knih pro rodiče
návštěva vánoční výstavy v KD
vánoční besídka, posezení s rodiči
vánoční koncert

leden

soutěž ve stavbě sněhuláka
stavby ze sněhu
zahájení plaveckého výcviku

únor

dětský karneval
soutěž v házení sněhových koulí na cíl
sáňkování bobování
filmová pohádka

březen

měsíc knihy – výstava knih ke koupi
výroba dárků pro maminky
divadelní představení

duben

návštěva výstavy velikonočních tradic
v KD
pletení tatarů, zdobení kraslic
návštěva dopravního hřiště
pozorování koní
filmová pohádka
ukončení plaveckého výcviku

květen

besídka ke dni matek
návštěva kina OKO veŠternberku

červen

MDD – soutěže, opékání vuřtů
výlet do ZOO na Sv.Kopečku

i)

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI :
Ve školním roce 2005/2006 neproběhla v Základní škole a Mateřské škole Štarnov
školní inspekce. Poslední inspekce proběhla ve dnech 25. a 29. září 2003.

j)

Základní údaje o hospodaření školy :
Přehled o hospodaření školy za rok 2005 a za 1. pololetí roku 2006 je k nahlédnutí
u ředitele školy a u zřizovatele školy.

Výroční zpráva byla schválena radou školy dne 16.10.2006.

Ve Štarnově dne 30.září 2006
Mgr. Jiří Husák
ředitel školy

