Výroční zpráva o činnosti školy

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

školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy
Štarnov, okres Olomouc,p.o., za školní rok 2010 - 2011.

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
Bc. Jana Husáková
Lenka Bartošková
Bc. Jana Husáková
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 09.05.2011 do 13.05.2011. K zápisu se dostavilo
celkem 16 dětí. Dvě děti nebyly přijaty.
Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ proběhl dne 26 a 27.01.2011. K zápisu se dostavilo
14 žáků. Odklad byl udělen pěti žákům.

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 2010/2011 ji
navštěvovalo 24 žáků (8 žáků 1. ročníku, 3 žáci 2. ročníku, 7 žáků 3. ročníku, 6 žáků
4. ročníku). V průběhu školního roku přibyl jeden žák do 2. 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.
Dvacet pět žáků školy prospělo a postoupilo do vyššího ročníku. Žádný žák
nebyl klasifikován sníženou známkou z chování.
Ve školním roce 2010/2011 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 2010/2011 bylo zapsáno 24 dětí (14
chlapců a 10 dívek) v rozmezí 2,5 až 6 roků.
Věkové složení dětí :
nar. 01.09. 2007 a později
nar. 01.09. 2006 – 31.08.2007
nar. 01.09. 2005 – 31.08.2006
nar. 01.09. 2004 – 31.08.2005

3 děti
3 děti
6 dětí
12 dětí

Ve školním roce 2010/2011 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 2010/2011 ji navštěvovalo 15 žáků. Provoz družiny byl upraven takto :
12.00 – 16.00 hodin.

f) Přehled dalšího vzdělávání pracovníků ZŠ
Ve školním roce 2010/2011 se dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zúčastnili :
Mgr. Jiří Husák se zúčastnil :
1. EU peníze školám
Bc. Jana Husáková se zúčastnila :
1. Celostátní konference pracovníků ŠD v Hradci Králové
2. Pohybové kompendium pro vychovatele
Lenka Bartošková se zúčastnila :
1. Hry, soutěže a náměty s přírodovědným zaměřením

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. 01.09. – začátek školního roku
2. 01.09. – 26.11. – plavecký výcvik v Uničově (10 dvouhodinových lekcí)
3. 15.09. – sportovní den v Bohuňovicích
4. 22.09. – divadelní představení ve škole – loutkové divadlo
5. 11.10. – divadelní představení ve škole
6. 14.10. – fotografování žáků – série fotografií – téma podzim
7. 11.11. - divadelní představení ve škole
8. 11.11. – strašidelná škola, stezka odvahy
9. 25.11. – vystoupení žáků ve Šternberku
10. 03.12. – mikulášská nadílka ve škole
11. 03. – 04.12. – výstava výtvarných prací žáků v sokolovně
12. 04.12. – besídka žáků školy v sokolovně
13. 10.12. – filmové představení v multikině Cinestar v Olomouci
14. 21.12. – přespání žáků ve škole
15. 22.12. – divadlo ve škole
16. 20.01. – vítání občánků – zajištění kulturního programu
17. 05.02. – dětský karneval v sokolovně
18. 05.02. – Babský bál
19. 21.02. – DDM Šternberk - dopravní výchova – teoretická část (3. a 4. ročník)
20. 23.02. – projektový den - Cesta do pravěku – stavba dinoparku
21. 08.03. – soutěžíme s DDM – 1. kolo
22. 10.03. – divadelní představení
23. 22.03. – projektový den - Keltské zvyky – stavba keltského oppida

24. 23.03. – vynášení Morany
25. 25.03. – návštěva akvaparku v Olomouci
26. 05.04. – soutěžíme s DDM – 2. kolo
27. 02.05. – fotografování žáků – skupinová fotografie
28. 03.05. – soutěžíme s DDM – 3. kolo
29. 07.05. – cyklovýlet rodičů s dětmi na Loveckou chatu do Horky
30. 09.05. – beseda s pracovníky HZS ze Šternberka
31. 10.05. – divadlo ve škole
32. 13.05. – projektový den - Den rodiny – Jak se vidím já. Já a moje rodina.
33. 24.05. – koncert Pavla Nováka ve Šternberku
34. 27.05. – dopravní výchova – návštěva dopravního hřiště – předání průkazu cyklisty
žákům 4. ročníku
35. 07.06. – soutěžíme s DDM – finále soutěže – naše škola obsadila ve finále 1. místo!
36. 08.06. – zpívání u cukrárny
37. 15. a 16.6. – školní výlet (Hvězdárna v Prostějově, zámek Vranov nad Dyjí, projížďka
lodí po vranovské přehradě, vysoké lanové aktivity, Znojemské podzemí,
Prehistoric park Chvalovice, muzeum v Dolních Věstonicích)
38. 28.06. – slavnostní ukončení školního roku v sokolovně
39. 30.6. – 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
16. 09. Den otevřených dveří
22. 09. Loutkové divadlo v ZŠ
30. 09. Třídní schůzky MŠ a ZŠ
ŘÍJEN
- Podzimní výzdoba MŠ
- Výroba tabla předškoláků
- Výstava ovoce a zeleniny – ochutnávka
- Sběr přírodnin
11. 10. Divadelní představení v ZŠ - „Malované písničky“
14. 10. Fotografování dětí – dětské série
26. 10. Filmové představení - „Auta“ v ZŠ
27. 10. Drakiáda – Pouštění draků na hřišti s rodiči
LISTOPAD
04. 11. Divadelní představení v ZŠ
11. 11. Lampiónový průvod obcí – Poselství sv. Martina
→ Noc s předškoláky v MŠ
PROSINEC
- Výzdoba MŠ k Vánocům
03. 12. Návštěva Mikuláše v MŠ
10. 12. Výroba vánočního cukroví
16. 12. Besídka pro rodiče
22. 12. Divadelní představení v ZŠ – „O Hejkalovi“
LEDEN
- Zimní výzdoba MŠ
- Hry na sněhu, se sněhem
- Výroba masek na karneval
ÚNOR
04. 02. Karneval v MŠ
05. 02. Dětský karneval v sokolovně
BŘEZEN
- Jarní výzdoba v MŠ
10. 03. Divadelní představení v ZŠ
16. 03. Loutkové divadlo v MŠ – „Perníková chaloupka“
19. – 20. 03 Výroba Moreny v MŠ
21. 03. Pálení Moreny na školním dvoře

DUBEN
11. – 22. 04. Pletení tatarů, malování vajíček

12. – 22. 04. Soutěž o nejoriginálnější kraslici – výstava v MŠ
28. 04. – Výlet na dopravní hřiště s předškoláky

KVĚTEN
02. 05. Fotografování dětí na společnou fotografii
09. – 13. 05. Zápis do MŠ
10. 05. Divadelní představení v ZŠ – „Pohádka z pouti“
24. 05. Koncert Pavla Nováka ve Šternberku
26. 05. Besídka ke Dni matek
17. 05. Výlet na dopravní hřiště s předškoláky
ČERVEN
01. 06. Den dětí – soutěže na školní zahradě
02. 06. Výlet do Zoo na Sv. Kopeček
03. 06. Výlet na dopravní hřiště s předškoláky
10. 06. Návštěva místní knihovny
28. 06. Rozloučení s předškoláky v sokolovně

Soutěž KIRI
29. 11. 2010 – 17. 01. 2011 8 lekcí předplaveckého výcviku v Uničově

Školní družina
září

- pečení štrůdlu

říjen

- drakiáda

listopad

- příprava strašidelné školy – výroba pavouků a pavučin

prosinec

- besídka žáků školy – nácvik tanců Čerti a Kočičky
- podíleni se na výstavě prací žáků v sokolovně
- výroba dárků k Vánocům

leden, únor

- soutěž „Miss, Missák účes“ – vytváření zajímavých účesů
-„jezevčík Emil“ – výroba pejska z papíru
- detektivní soutěž „Pátrání po záhadném dopisu.“

březen

- výroba Morany pro školní akci

duben

- podílení se na výstavě prací žáků v sokolovně – téma Velikonoce

květen

- detektivní soutěž „Případ zapomnětlivého žáka.“
- výroba koláže – téma venkov

červen

- podíl na programu zpívání u cukrárny – nácvik country tance
-„Indiánský týden“ – překonávání rekordů v netradičních sportovních
disciplínách, divadlo, táborák s rodiči, přespání v ŠD

h) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2010/2011 neproběhla v ZŠ a MŠ Štarnov inspekce.

i) Základní údaje o hospodaření školy :
Výsledky hospodaření školy za první pololetí roku 2011 jsou uvedeny v příloze
této zprávy

Ve Štarnově dne 30.září 2011
--------------------------------ředitel školy

Přílohy : CD – školní rok 2010/2011 – fotografie
hospodaření školy

