Výroční zpráva o činnosti školy

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

školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy
Štarnov, okres Olomouc,p.o., za školní rok 2009 - 2010.

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 do 31.01.2010
Bc. Jana Husáková od 01.02.2010
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 26.04.2010 do 28.04.2010. K zápisu se dostavilo
celkem 6 dětí. Všechny děti byly přijaty.
Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ proběhl dne 21.01.2010. K zápisu se dostavilo
6 dětí. 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 2009/2010 ji
navštěvovalo 21 žák (4 žáci 1.ročníku, 8 žáků 2.ročníku, 7 žáků 3.ročníku, 2 žáci
4.ročníku). V průběhu školního roku přestoupili 2 žáci na jinou školu. 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 2009/2010 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 2009/2010 bylo zapsáno 24 dětí (12
chlapců a 12 dívek) v rozmezí 2,5 až 6 roků.
Věkové složení dětí :
nar. 01.09. 2006 a později
nar. 01.09. 2005 – 31.08.2006
nar. 01.09. 2004 – 31.08.2005
nar. 01.09. 2003 – 31.08.2004

2 děti
4 děti
12 dětí
6 dětí

Ve školním roce 2009/2010 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 2009/2010 ji navštěvovalo 15 žáků. Provoz družiny byl upraven takto : 6.15
– 7.40, 12.00 – 16.00 hodin.

f) Přehled dalšího vzdělávání pracovníků ZŠ
Ve školním roce 2009/2010 se dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zúčastnili :
Mgr. Jiří Husák se zúčastnil :
1. EU peníze školám
Mgr. Žaneta Fryčáková se zúčastnila :
1. Tabulkový procesor MS Excel pro začátečníky (26.10.2009)
2. Geometrie hravě (03.03.2010)
3. Tvořivá škola – Činnostní učení ve výuce Čj ve 4. a 5. ročníku(24.04.2010

Kopie certifikátů o absolvování školení a seminářů jsou založeny v osobních spisech
pedagogů.

g) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

Základní škola

01.09.2009 – slavnostní zahájení školního roku 2009/2010
07.09.2009 – malování hrníčků
11.09.2009 – zahájení plaveckého výcviku v Uničově. Výcviku se zúčastnili všichni žáci
školy a předškoláci z MŠ
12.09.2009 – 740 let Obce Štarnova – zajištění části programu
06.10.2009 – soutěžíme s DDM – 1. kolo
16.10.2009 – dívky si ve školní družině vyrobily „plesové“ šaty
19.10.2009 – fotografování žáků
06.11.2009 – ve večerních hodinách proběhla ve škole akce s názvem STRAŠIDELNÁ
ŠKOLA
20.11.2009 – ukončení plaveckého výcviku v Uničově
25.11.2009 – soutěžíme s DDM – 2. kolo
30.11.2009 – zpívánky pro děti s pohádkou a pohybovým cvičením
05.12.2009 – vánoční besídka v sokolovně spojená s mikulášskou nadílkou

16.12.2009 – žáci 1. a 2. ročníku zdobili vánoční stromeček
16.12.2009 – žáci 3. a 4. ročníku se spolu s ZŠ Babice, Bělkovice, Jívová, Dolany,
Samotišky,Bohuňovice a Dolany zúčastnili sportovního dne, který se konal v ZŠ Dolany
19.01.2010 – vítání štarnovských občánků
21.01.2010 – zápis žáků do 1. ročníku. K zápisu přišlo 6 dětí.
06.02.2010 – dětský karneval
06.12.2010 – babský bál
24.02.2010 – beseda s hasiči ze ZHS Šternberk
01.03.2010 – vystoupení klauna a kouzelníka ve škole
02.03.2010 – soutěžíme s DDM – 3. kolo
04.03.2010 – návštěva výstavy kočárků ve Šternberku
04.03.2010 – Mrazík – divadelní představení ve Šternberku
22.03.2010 – vítání jara – vynášení Morany
07.04.2010 – divadelní představení ve škole
13.04.2010 – soutěžíme s DDM – 4. kolo
20.04.2010 – výroba papírového modelu Štarnova
22.04.2010 – den Země – ochutnávka exotického ovoce
27.04.2010 – návštěva výstavy J. Voskovce a J. Wericha ve Šternberku. Čtení z knihy
Fimfárum
27.04.2010 – šipkovaná v okolí obce
28.04.2010 – fotografování žáků
3. a 5.5. 2010 – výroba přáníček pro maminky – svátek matek
17.05.2010 – žáci 3. a 4. ročníku si v pracovních činnostech připravili pizzu, na které si
všichni pochutnali
01.06.2010 - žáci 1. a 2. ročníku si v pracovních činnostech připravili pizzu, na které si
všichni pochutnali
08.06.2010 – koncert Pavla Nováka ve Šternberku
09.06.2010 – žáci školy se zúčastnili finále soutěže škol, které pořádal DDM Šternberk a
obsadili skvělé 2. místo.
10.06.2010 – žáci 3. a 4. ročníku se zúčastnili praktické výuky na dopravním hřišti
16.06. – 17.06.2010 – školní výlet žáků ZŠ . Muzeum Komenského v Přerově, hrad Helfštýn,
Zbrašovské aragonitové jeskyně, Hranická propast, Pustevny, socha Radegasta, Technické
muzeum Tatra v Kopřivnici
22.06.2010 – závěrečná besídka žáků základní školy
24.06.2010 – rozloučení se školním rokem v sokolovně
25.06.2010 – cyklovýlet do Centra zdraví v Bohuňovicích
30.06.2010 – konec školního roku

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

•
•
•
•
•

ZÁŘÍ
07. 09. 2009
11. 09. 2009
12. 09. 2009
21. 09. – 25. 09. 2009
29. 09. – 02. 10. 2009

•
•
•
•
•
•

ŘÍJEN
19. 10. 2009
19. 10. – 23. 10. 2009
19. 10. – 22. 10. 2009
05. 10. – 09. 10. 2009
20. 10. – 22. 10. 2009
29. 10. 2009

- Děti navštívily ZŠ, zhlédly pohádku „Ferda mravenec“
- 1. Hodina předplaveckého kurzu v Uničově
- Den otevřených dveří
- výroba tabla s fotografiemi předškoláků
- výstava zeleniny v MŠ + ochutnávání druhů zeleniny

•

- fotografování dětí /samostatné fotografování dětí/
- sběr přírodnin při procházkách
-Výroba postaviček z přírodnin
- výstava ovoce v MŠ + ochutnávání druhů ovoce
- výroba „podzimáčka“
- drakiáda (výroba papírových dráčků, pouštění draků na poli, soutěž o
nejvýš létajícího dráčka)
26. 10. - 10. 11. 2009 - dýňové slavnosti (výstava tykví různých tvarů a barev)

•
•
•
-

LISTOPAD
09. 11. – 11. 11. 2009
11. 11. 2009
19. 11. 2009
20. 11. 2009
25. 11. 2009
30. 11. 2009

- výroba lampiónů
- lampionový průvod večerní obcí + nocování předškoláků v MŠ
- zamykání školní zahrádky
- poslední hodina předplaveckého kurzu v Uničově
- návštěva místního krmelce
- hudební představení v ZŠ

•
•
•
•
•
•

PROSINEC
04. 12. 2009
04. 12. 2009
09. 12. 2009
14. 12. 2009
16. 12. 2009
17. 12. 2009

- Mikuláš v MŠ, nadílka pro děti
- návštěva vánoční výstavy v kulturním domě
- pečení vánočního cukroví v MŠ
- zdobení stromečku v MŠ
- vánoční besídka, posezení s rodiči
- oslava vánoc v MŠ

•
•
•
•

LEDEN
17. 01. 2010
19. 01. 2010
25. 01. 2010
25. 01. – 29. 01. 2010

- výroba pohádkových postaviček ze sněhu
- stavba sněhového iglů
- divadelní přestavení v ZŠ
- výroba masek na karneval

•

ÚNOR
06. 02. 2010

- dětský karneval v kulturním domě

-

BŘEZEN
01. 03. 2010
24. 03. 2010
25. 03. 2010
29. 03. – 24. 03. 2010

- kouzelník v ZŠ
- výroba „smrtky“ /moreny/
- pálení moreny na školní zahrádce
- pletení tatarů, zdobení pomlázky

•

DUBEN
28. 04. 2010
28. 04. 2010
30. 04. 2010
14. 04. – 17. 04. 2010

- společné fotografování dětí v parku
- zápis dětí do ZŠ
- oslava pálení čarodějnic na místním kopci
- zápis dětí do MŠ

•
•
•

KVĚTEN
18. 05. 2010
19. 05. 2010
27. 05. 2010

- návštěva dopravního hřiště ve Šternberku
- besídka pro maminky
- návštěva dopravního hřiště ve Šternberku

•
•
•
•
•
•

ČERVEN
01. 06. 2010
02. 06. 2010
07. 06. 2010
11. 06. 2010
22. 06. 2010
24. 06. 2010

- výlet do Zoo na Sv. Kopečku
- MDD soutěže
- koncert P. Nováka /ve Šternberku/
- návštěva místní knihovny
- návštěva dopravního hřiště ve Šternberku
- rozloučení s předškoláky v kulturním domě

h) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2009/2010 neproběhla v ZŠ a MŠ Štarnov inspekce.

i) Základní údaje o hospodaření školy :
Výsledky hospodaření školy za minulý rok a první pololetí roku 2010 jsou
uvedeny v příloze této zprávy

Ve Štarnově dne 30.září 2010
--------------------------------ředitel školy

Výroční zpráva byla schválena radou školy dne :

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

