Výroční zpráva o činnosti školy

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

školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy
Štarnov, okres Olomouc,p.o., za školní rok 2008 - 2009.

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 vzdělávacích programů :
• Základní škola č.j. 16847/96-2
• 79-01-C/01 Základní škola

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

:
:

vychovatelé ŠD

:

ped. prac. MŠ

:

neped. prac. ZŠ

:

neped. prac. MŠ

:

Mgr. Jiří Husák
Mgr. Žaneta Fryčáková
Olga Římská
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 14.04.2009 do 17.04.2009. K zápisu se dostavilo
celkem 9 dětí, 4 děti byly přijaty, 5 bylo nepřijato.
Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ proběhl dne 26.01.2009. K zápisu se dostavily 4 děti,
všechny byly přijaty.

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 4. ročník, ve II. třídě 2.a 3.
ročník). Kapacita školy je stanovena na 40 žáků. Ve školním roce 2008/2009 ji
navštěvovalo 19 žáků (9 žáků 1.ročníku, 6 žáků 2.ročníku, 2 žáci 3.ročníku, 2 žáci
4.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.
Devatenáct žáků školy prospělo a postoupilo do vyššího ročníku. Žádný žák
nebyl klasifikován sníženou známkou z chování.
Ve školním roce 2008/2009 neproběhla v základní škole inspekce.
Strava je do MŠ dovážena ze ŠJ Opavská ve Šternberku.

Mateřská škola je jednotřídní s celodenním provozem od 6.15 do 16.15 hodin. Její
kapacita je stanovena na 24 dětí. Ve školním roce 2008/2009 bylo zapsáno 24 dětí (11
chlapců a 13 dívek) v rozmezí 2,5 až 7 roků.
dětí
dětí
dětí
dětí
dětí

2,5-3 letých:
3-4 letých:
4-5 letých:
5-6 letých:
6-7 letých

2
12
6
3
1

Ve školním roce 2008/2009 neproběhla v mateřské škole inspekce.
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 2008/2009 ji navštěvovalo 15 žáků. Provoz družiny byl upraven takto : 6.15
– 7.40, 12.15 – 16.15 hodin.

f) Přehled dalšího vzdělávání pracovníků ZŠ
Ve školním roce 2008/2009 se dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zúčastnili :
Mgr. Jiří Husák se zúčastnil :
1. Efektivní řízení času (14.05.2009)
Mgr. Žaneta Fryčáková se zúčastnila :
1. Používání velkých míčů v ZŠ (14.10.2008)
2. Čtení a psaní s porozuměním ve výuce Čj ve 2. a 3.ročníku (22.10.2008)
3. Komu zvoní hrana (11.03.2009)
4. PowerPoint jako efektivní forma prezentace školy (07.04.2009)
5. Výuka prvouky nově (25.05.2009)
Eva Krejčí se zúčastnila :
1. Jak neztrácet energii a sílu v životně náročných situacích ve škole a ve
výchovně vzdělávacím procesu (21.10.2008)
2. Projevy šikany v MŠ – nápomoc, hledání řešení (19.11.2008)
3. Syndrom vyhoření I (04.03.2009)
Lenka Bartošková se zúčastnila :
1. Aerobic pro děti předškolního a mladšího školního věku (22.01.2009)
2. Tvůrčí hry v MŠ (28.01.2009)
3. Dálkové studium VŠ (učitelství 1.stupně ZŠ) - celoročně
Olga Římská se zúčastnila :
1. Krajská konference environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého
kraje v roce 2008 (21.11.2008)
Kopie certifikátů o absolvování školení a seminářů jsou založeny v osobních spisech
pedagogů.

g) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

Základní škola






























26.06.2009 - učitelé, žáci a děti ze ZŠ a MŠ Štarnov přejí všem krásné prázdniny
26.06.2009 - žákům školy bylo předáno vysvědčení a DVD s 1 300 fotografiemi, na
kterých je zachyzeno 37 různých akcí z průběhu školního roku 2008/2009
25.06.2009 - slavnostní zakončení školního roku - tanec, soutěže, rozloučení s
předškoláky a se žáky 4.ročníku.
24.06.2009 - cyklovýlet na bazén do Bohuňovic
9. a 10.6.2009 - školní výlet žáků ZŠ Štarnov. 9.6. - Moravská Třebová : Muzeum prohlídka sbírek ze starého Egypta (mumie), Japonska a Indie. Zámek - prohlídka
alchymistické dílny (ochutnávka nápoje zdraví a nápoje lásky), prohlídka mučírny
(praktické ukázky). Toulovcova rozhledna. Nové Hrady - prohlídka zámku , prohlídka
cyklistického muzea v prostorách bývalé zámecké sýpky. Přespání - chata Bublačka u
vodní nádrže Pastviny. 10.6. : prohlídka přehradní hráze vodní nádrže Pastviny
(zvenku i zevnitř), Letorad - prohlídka muzea řemesel,prohlídka staré školní třídy.
Králíky - prohlídka pevnosti Hůrka
26.05.2009 - cyklovýlet na dopravní hřiště do Šternberka
21.5 - 23.5. - "GALERIE ŠKOLA" výstava výtvarných prací žáků
22.05.2009 - cyklovýlet ke koním do Bohuňovic
21.05.2009 - návštěva HZS ve Šternberku
20.05.2009 - vernisáž výstavy "GALERIE ŠKOLA" v cukrárně p. Čouky ve Štarnově.
Děkujeme tímto p. Čoukovi za bezplatné občerstvení pro všechny žáky školy.
14.05.2009 - poznej svého psa, jak se starat o psa
22.4.2009 - Den Země - kreslení a malování v plenéru
07.04.2009 - soutěžíme s DDM - 5.kolo
02.04.2009 - vystoupení žáků ve Šternberku - besídka pro důchodce
02.04.2009 - velikonoční dílna v DDM ve Šternberku
01.04.2009 - vítání jara - vynášení Morany
27.02.2009 - hudební program ve kole - Zpívánky pro děti s pohádkou a pohybovým
cvičením
26.02.2009 - vítání štarnovských občánků
19.02.2009 - dopravní výchova žáků 3. a 4.ročníku v DDM ve Šternberku
07.02.2009 - Dětský karneval a Babský bál v sokolovně
03.02.2009 - soutěžíme s DDM - 4.kolo
03.02.2009 - Ředitelství školy spolu s pořadateli dětského karnevalu a babského bálu
děkují p. JIŘÍMU KLAJBLOVI ze Štarnova za sponzorský dar - finanční částku ve
výši 5 000 Kč, která byla použita na úhradu nákladů účinkujících na dětském
karnevalu.
26.01.2009 - zápis žáků do 1.ročníku ZŠ - zapsáni byli 4 budoucí prvňáčci
20.01.2009 - návštěva Vlastivědného muzea v Olomouci
20.01.2009 - návštěva výstavy obrazů Josefa Lady v Muzeu umění v Olomouci
18.12.2008 - Přespání žáků ve škole - tanec, hry, soutěže, "štědrovečerní" večeře
(přípitek - rychlé špunty, kuřecí řízek, bramborový salát,vánoční cukroví), vánoční
nadílka (do ZŠ chodí 19 dětí, pod stromečkem bylo 96 (!!!) dárků), pohádka na dobrou
noc






















18.12.2008 - Návštěva hradu ve Šternberku (prohlídka vánoční výstavy, divadelní
představení)
17.12.2008 - Besídka dětí z MŠ
17.12.2008 - Zdobení vánočního stromku
09.12.2008 - Divadelní představení pro MŠ a ZŠ - Bob a Bobek
06.12.2008 - Mikulášská nadílka v sokolovně
06.12.2008 - Besídka žáků ZŠ v sokolovně
05.12.2008 - Mikulášská nadílka ve škole
05.12.2008 - Den čertů a andělů ve škole
02.12.2008 - Soutěžíme s DDM - 3.kolo
12.11.2008 - Svatomartinský lampionový průvod
11.11.2008 - Soutěžíme s DDM - 2.kolo
31.10.2008 - Čarodějnický večer ve škole, strašidelná škola
23., 24.10.2008 - Literární výchova - Josef Lada - malíř, ilustrátor, spisovatel - výstava
18 knih, které Josef Lada napsal nebo ilustroval
22.10.2008 - Pracovní činnosti - dýně
10.10.2008 - Výtvarná výchova - malování v plenéru
07.10.2008 - Soutěžíme s DDM - 1.kolo
18.09.2008 - Zájezd do ZOO Lešná = odměna za 2.místo v regionální soutěži, kterou
organizoval DDM Šternberk
09.09.2008 - Divadelní představení ve škole - pro MŠ i ZŠ
02.09.2008 - Malování hrníčků
01.09.2008 - Slavnostní 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
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09. 09. 2008
29. 09. – 03. 10. 2008
06. 10. – 10. 10. 2008
15. 10. 2008
10. 11. – 14. 11. 2008
10. 11. 2008
12. 11. 2008
18. 11. 2008
01. 12. 2008
05. 12. 2008
09. 12. 2008
15. 12. 2008
17. 12. 2008
27. 01. 2009
07. 02. 2009
02. 02. 2009
27. 02. 2009
14. 04. – 17. 04. 2009
23. 04. 2009
07. 05. 2009
13. 05. 2009
14. 05. 2009
15. 05. 2009
26. 05. 2009
27. 05. 2009
01. 06. 2009
09. 06. 2009
24. 06. 2009

- divadelní představení v ZŠ
- výstava zeleniny v MŠ
- výstava ovoce v MŠ
- drakiáda v MŠ
- dýňové slavnosti v MŠ
- fotografování dětí
- poselství sv. Martina (lampionový průvod večerní obcí)
- divadelní představení v ZŠ
- začátek plaveckého výcviku v Uničově (předškoláci)
- Mikuláš v MŠ, nadílka pro děti
- divadelní představení v sokolovně
- pečení vánočního cukroví v MŠ
- vánoční besídka, posezení s rodiči
- zápis dětí do 1. ročníku
- dětský karneval v sokolovně
- ukončení plaveckého výcviku
- divadelní přestavení v ZŠ
- zápis dětí do MŠ
- fotografování dětí na společnou fotografii
- divadelní představení v ZŠ
- návštěva dopravního hřiště ve Šternberku
- seznámení se psy (návštěva kinoložky)
- divadelní představení v ZŠ
- společný výlet na Sv.Kopeček do ZOO
- den matek – besídka
- MDD - soutěže
- návštěva dopravního hřiště ve Šternberku
- návštěva místní knihovny

h) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2008/2009 neproběhla v ZŠ a MŠ Štarnov inpekce.

i) Základní údaje o hospodaření školy :
Výsledky hospodaření školy za minulý rok a první pololetí roku 2009 jsou
uvedeny v příloze této zprávy

Ve Štarnově dne 30.září 2009
--------------------------------ředitel školy

Výroční zpráva byla schválena radou školy dne :

Přílohy : CD – školní rok 2008/2009 – fotografie
hospodaření školy

