Výroční zpráva o činnosti školy

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

školní rok 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy
Štarnov, okres Olomouc,p.o., za školní rok 2007 - 2008.

a) Základní údaje o škole :
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
Charakteristika školy : malotřídní škola s 1. – 4. ročníkem

b) Přehled oborů vzdělávání :
Vzdělávání žáků probíhalo podle vzdělávacího programu Základní
školač.j. 16847/96-2

c) Přehled pracovníků školy :
ředitel ZŠ a MŠ
ped. prac. ZŠ
vychovatelé ŠD

:
:
:

ped. prac. MŠ

:

neped. pras. ZŠ

:

neped. prac. MŠ

:

Mgr. Jiří Husák
Mgr. Žaneta Fryčáková
Eva Krejčí
Lenka Bartošková
Olga Římská
Eva Krejčí
Lenka Bartošková
Věra Hrabcová – školnice, topička,
výdejce stravy
Jana Tiefenbachová – uklízečka,
topička, výdejce stravy

d) Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném
přijetí do školy :
Zápis do MŠ proběhl v termínu od 07.04.2008 do 11.04.2008. K zápisu se dostavilo
celkem 10 dětí, všechny byly přijaty.
Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ proběhl dne 14.02.2008. K zápisu se dostavilo 10 dětí, 9
bylo přijato, 1 dítěti byl udělen odklad školní docházky.

e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími
programy a podle poskytovaného stupně vzdělání
ZŠ Štarnov je dvojtřídní škola (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 2007/2008 ji
navštěvovalo od 01.09.2007 do 24.03.2008 15 žáků, od 25.03.2008 navštěvovalo
školu 16 žáků (6 žáci prvního ročníku, 4 žáci druhého ročníku, 3 žáci třetího ročníku,
3 žáci 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.
Patnáct žáků školy prospělo a postoupilo do vyššího ročníku, jeden žák
neprospěl a opakuje ročník, žádný žák nebyl klasifikován sníženou známkou
z chování.
Podmínky, průběh a výsledky vzdělávání žáků v základní škole jsou uvedeny
v Inspekční zprávě, která je přílohou této výroční zprávy.

Mateřská škola je jednotřídní s celodenním provozem od 6.15 do 16.15 hodin. Její
kapacita je stanovena na 24 dětí. Mateřská škola je jednotřídní,v průběhu šk.roku bylo
zapsáno24 dětí (9 chlapců a 15 dívek) v rozmezí 2,5 až 6 roků.
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Podmínky, průběh a výsledky vzdělávání žáků v mateřské škole jsou uvedeny
v Inspekční zprávě, která je přílohou této výroční zprávy.
Strava je do MŠ dovážena ze ŠJ Opavská ve Šternberku.

Školní družina je umístěna v budově MŠ. Její kapacita byla stanovena na 15 žáků. Ve
školním roce 2007/2008 ji navštěvovalo 12 žáků. Provoz družiny byl upraven takto : 6.15
– 7.40, 12.15 – 16.15 hodin.

f) Přehled dalšího vzdělávání pracovníků ZŠ
Ve školním roce 2007/2008 se dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zúčastnili :
Mgr. Jiří Husák se zúčastnil :
1. Autoevaluace škol (18.12.2007)
2. Tvorba IVP pro děti 1.stupně základních škol (18.03.2008)
Mgr. Žaneta Fryčáková se zúčastnila :
1. Těloolomouc,Tělíčkoolomouc 2007 (04.07.2007)
2. Motivační pohybové hry (04.10.2007)
3. Vánoční čarování (22.11.2007)
Eva Krejčí se zúčastnila :
1. ŠVP a TVP v mateřské škole (29.10.2007)
2. Evaluace v mateřské škole (17.01.2008)
3. Rozvoj emoční inteligence (04.03.2008)
Lenka Bartošková se zúčastnila :
1. Motivační pohybové hry (04.10.2007)
2. Školení k poskytování první pomoci (04.10.2007)
3. Diagnostika poruch učení u dětí předškolního věku (18.10.2007)
4. Písnička jako cesta k poznání světa (03.04.2008)
5. Zábavná cvičení s náčiním (17.04.2008)
6. Na hudbu trochu jinak (24.04.2008)
Olga Římská se zúčastnila :
1. Začínající učitel (04.12.2007)
Kopie certifikátů o absolvování školení a seminářů jsou založeny v osobních spisech
pedagogů.

g) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

Základní škola

1. 27.06.2008 - žáci a učitelé ZŠ a MŠ Štarnov přejí všem krásné prázdniny.
2. 27.06.2008 - konec školního roku - žákům bylo předáno vysvědčení a CD s 682
fotkami, na kterých je zachycen průběh celého školního roku 2007/2008.
3. 20.06.2008 - prázdninové zpívání u cukrárny
4. 09.06-13.06.2008 - ozdravný pobyt žáků v Horní Lipové(Vodní tvrz v Jeseníku,
jeskyně Na Pomezí, zámek Jánský vrch, lanovkou Ramzová - Čerňava, pěší výlety
po okolí)
5. 07.06.2008 - "galerie škola" - výstava prací žáků ve škole
6. 04.06.2008 - finále soutěže škol, který pořádal DDM - obsadili jsme výborné
2.místo!!
7. 26.05.2008 - návštěva Planetária v Brně
8. 15.05.2008 - zpíváme dětem z MŠ
9. 15.05.2008 - výchova dětí v oblasti požární ochrany - beseda se členy hasičského
záchranného sboru ze Šternberka
10. 14.05.2008 - žáci školy se zúčastnili 5.kola soutěže škol (sportovní a jiné hry),
které organizuje DDM Šternberk
11. 09.05.2008 - dopravní výchova - návštěva dopravního hřiště ve Šternberku
12. 02.05.2008 - návštěva Moravského divadla v Olomouci - prohlídka zákulisí
divadla
13. 30.04.2008 - den čarodějů a čarodějnic, pálení čarodějnice
14. 08.04.2008 - žáci školy se zúčastnili 4.kola soutěže škol (sportovní a jiné hry),
které organizuje DDM Šternberk
15. 03.04.2008 - vystoupení žáků kroužku flétny v domě s pečovatelskou službou ve
Šternberku
16. 31.03.2008 - loutkové divadlo ve škole
17. - 18.03.2008 - v ZŠ a MŠ proběhla inspekce, v závěrečném celkovém hodnocení
jsme byli hodnoceni NADPRŮMĚRNĚ! Inspekční zpráva je k dispozici v
základní škole.
18. 13.03.2008 - žáci školy se zúčastnili 3.kola soutěže škol (sportovní a jiné hry),
které organizuje DDM Šternberk
19. 11.03.2008 - velikonoční dílna v DDM ve Šternberku
20. 27.02.2008 - vítání štarnovských občánků – zajištění kulturního programu
21. 14.02.2008 - zápis žáků do 1. ročníku
22. 09.02.2008 - Babský bál
23. 09.02.2008 - dětský karneval v sokolovně
24. 31.01.2008 - besídka žáků ve škole. Po besídce bylo žákům předáno pololetní
vysvědčení
25. 15.01.2008 - žáci školy se zúčastnili 2.kola soutěže škol (sportovní a jiné hry),
které organizuje DDM Šternberk

26. 15.01.2008 - zápis žáků do 1. ročníku se koná ve čtvrtek 14.2.2008 od 12 do 17
hodin v budově základní školy. S sebou: rodný list.
27. 10.01.2008 - dopravní výchova v DDM Šternberk
28. 21.12.2007 - divadelní představení Piškvorky pro ZŠ i MŠ - Divadelní společnost
Honzy Stuchlíka
29. 20.12.2007 - přespání žáků ve škole (hry, štědrovečerní večeře, vánoční nadílka,
pohádka na dobrou noc)
30. 07.12.2007 - Štarnovské mikulášské hody - vystoupení žáků u živého betléma
31. 05.12.2007 - návštěva Mikuláše, čerta a anděla v MŠ a ZŠ (čert si nikoho
neodnesl)
32. 27.11.2007 - dovybavení nábytkem ŠD
33. 20.11.2007 - žáci II.třídy (3.a 4.ročník) mají ve třídě nový nábytek
34. 19.11.2007 - zahájení plaveckého výcviku v Uničově (ZŠ + předškoláci z MŠ)
35. 13.11.2007 - žáci školy se zúčastnili 1.kola soutěže škol (sportovní a jiné hry),
které organizuje DDM Šternberk
36. 03.10.2007 - den ovoce a zeleniny - ochutnávka dalších druhů ovoce a zeleniny
37. 02.10.2007 - vaření bramborové polévky
38. 01.10.2007 - den ovoce a zeleniny - poznávání, třídění, ochutnávka, film, malování
ovce a zeleniny
39. 13.09.2007 - návštěva Státního hradu ve Šternberku - výstava hodin
40. 10.09.2007 - divadlo ve škole, představení Přísloví napoví
41. 04.09.2007 - malování hrníčků
42. 03.09.2007 - zahájení školního roku, přivítání žáků 1. ročníku

Další školní aktivity :
- kroužek flétny (Mgr. Husák)
-sportovní hry (Mgr. Fryčáková)
- 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.

Mateřská škola

1. 27.06.2008 – táborák s rodiči, rozloučení s dětmi odcházejícími do ZŠ
2. 10.06.2008 – návštěva obecní knihovny
3. 29.05.2008 – výlet do ZOO na Svatý Kopeček
4. 23.05.2008 – návštěva dopravního hřiště ve Šternberku
5. 23.04.2008 – fotografování dětí na společnou fotografii
6. 31.03.2008 – loutkové divadelní představení v ZŠ
7. 09.02.2008 – dětský karneval v Sokolovně
8. 04.01.2008 – filmové představení „Šťastný tučňák“
9. 21.12.2007 – divadelní představení „Piškvorky“
10. 19.12.2007 – vánoční besídka, posezení s rodiči
11. 11.12.2007 – výroba těsta a pečení vánočního cukroví s dětmi
12. 04.12.2007 – návštěva čerta, Mikuláše a anděla
13. 28.11.2007 – fotografování dětí k Vánocům
14. 19.11. 2007 – 13.2. 2008 – pětileté děti se zúčastnily předplaveckého výcviku v Uničově
15. 16.11.2007 – filmové představení „Velká potopa“
16. 09.11.2007 – filmové představení v ZŠ
17. 09.11.2007 – lampionový průvod obcí – poselství sv. Martina
18. 25.10.2007 – pouštění papírových draků za obcí
19. 10.09.2008 – divadelní představení ve škole – Přísloví napoví

h) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve dnech 17.a 18.března 2008 provedla ČŠI v ZŠ a MŠ Štarnov inspekci.
Předmětem inspekční činnosti bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků
vzdělávání poskytovaného Základní školou a Mateřskou školou Štarnov, okres
Olomouc, p.o., ve školním roce 2007/2008 podle § 174 odst. 2 písm. b) zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a hodnocení
souladu školního vzdělávacího programu základní a mateřské školy
s rámcovým vzdělávacím programem dle podle § 174 odst. 2 písm. c) téhož
zákona

Celá inspekční zpráva je přílohou výroční zprávy.

i) Základní údaje o hospodaření školy :
Výsledky hospodaření školy za minulý rok a první pololetí roku 2008 jsou
uvedeny v příloze této zprávy

Ve Štarnově dne 30.září 2008
--------------------------------ředitel školy

Výroční zpráva byla schválena radou školy dne :

Přílohy : CD – školní rok 2007/2008 – fotografie
Inspekční zpráva
hospodaření školy

