Výroční zpráva o činnosti školy

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

školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy
Štarnov, okres Olomouc,p.o., za školní rok 2011 - 2012.

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 program :
 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 19 dětí. Dvě děti byly přeřazeny do jiné MŠ, čtrnáct dětí bylo přijato, tři dětí
nebyly přijaty.
Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ proběhl dne 26 a 27.1.2011. K zápisu se dostavilo
14 žáků. Pěti žákům byl udělen odklad. Do 1.ročníku nastoupilo 9 žáků.
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 2011/2012 ji
navštěvovalo 25 žáků (9 žáků 1. ročníku, 7 žáků 2. ročníku, 2 žáci 3. ročníku, 7 žáků 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.
Dvacet pět žáků školy prospělo a postoupilo do vyššího ročníku. Žádný žák nebyl
klasifikován sníženou známkou z chování.
Ve školním roce 2011/2012 neproběhla v základní škole inspekce.
Strava je do MŠ dovážena ze ŠJ Opavská ve Šternberku.

Mateřská škola je dvoutřídní s celodenním provozem od 6.15 do 16.15 hodin. Její
kapacita je stanovena na 30 dětí. Ve školním roce 2011/2012 bylo zapsáno 30 dětí v rozmezí
2,5 až 6 roků.
Věkové složení dětí :
nar. 01.09. 2008 a později
nar. 01.09. 2007 – 31.08.2008
nar. 01.09. 2006 – 31.08.2007
nar. 01.09. 2005 – 31.08.2006
nar. 01.09.2004 – 31.08.2005

3 děti
13 dětí
3 dětí
7 dětí
4 děti

Ve školním roce 2011/2012 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 22 žáků. Ve
školním roce 2011/2012 ji navštěvovalo 22 žáků. Provoz družiny byl upraven takto : ranní
družina : 6,15 – 7,30 hodin, odpolední družina : 12.00 – 16.00 hodin.

f) Přehled dalšího vzdělávání pracovníků ZŠ
Ve školním roce 2011/2012 se dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zúčastnili :
Mgr. Jiří Husák se zúčastnil :
1. Ředitel jako manažer řízení – Profesní rozvoj řídícího pracovníka ve školství
(3.10.2011)
2. Proměny školy – etická výchova (20.10.2011)
3. Hardware a software interaktivního setu Activ Board (doba trvání – 12 vyučovacích
hodin v době od 8.11.2011 do 17.1.2012)
Bc. Jana Husáková se zúčastnila :
1. Hardware a software interaktivního setu Activ Board (doba trvání – 12 vyučovacích
hodin v době od 8.11.2011 do 17.1.2012)
Mgr. Žaneta Fryčáková se zúčastnila :
1. Hardware a software interaktivního setu Activ Board (doba trvání – 12 vyučovacích
hodin v době od 8.11.2011 do 17.1.2012)
¨

Lenka Bartošková studuje :
1. Dálkové studium Vyšší odborné školy pedagogické a Střední pedagogické školy v
Litomyšli.
Kopie certifikátů o absolvování školení a seminářů jsou založeny v osobních spisech
pedagogů.

g) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Základní škola
01.09.2011 – Slavnostní zahájení školního roku – přivítáno 9 žáků 1. ročníku
05.09.2011 – Zahájení plaveckého výcviku – 20 hodin výcviku
06.09.2011 – Divadelní představení ve škole – divadlo Zlatý klíč
13.10.2011 – Divadelní představení ve škole
25.10.2011 – Fotografování žáků
02.11.2011 – Den zeleniny – vaření zeleninové polévky
02.11.2011 – Vyřezávání a zdobení dýní
07.11.2011 – Ukončení plaveckého výcviku
10.11.2011 – Strašidelná škola – tanec, hry, soutěže, stezka odvahy
21.11.2011 – Vystoupení kouzelníka a žongléra ve škole
27.11.2011 – Svěcení adventních věnců v kostele
02.12.2011 – Mikuláš ve škole
02.-03.12.2011 – Výstava prací žáků v sokolovně
03.12.2011 – Besídka žáků v sokolovně
21.12.2011 – Vánoce ve škole – přespání žáků ve škole
22.12.2011 – Divadelní představení ve škole – divadlo Zlatý klíč
04.02.2012 – Vítání občánků – zajištění kulturního programu
11.02.2012 – Dětský karneval
11.02.2012 – Babský bál
22.03.2012 – Vítání jara – pálení Moreny
20.04.2012 – Den Země
23.04.2012 – Fotografování žáků
21.05.2012 – Cyklovýlet na loveckou chatu
04.06. – 08.06.2012 – Ozdravný pobyt žáků v Horní Lipové
14.06.2012 – Soutěžíme s DDM – hry, soutěže
18.06.2012 – VV – kreslení na hřišti
20.06.2012 – Módní přehlídka ve škole
21.06.2012 – Bylinkové odpoledne – poznávání bylin a koření
25.06.2012 – Návštěva knihovny v Bohuňovicích
26.06.2012 – Sportovní den v Babicích
28.06.2012 – Rozloučení s žáky 4. ročníku
29.06.2012 – Konec školního roku

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

Většina z aktivit je fotograficky zdokumentována , fotografie si lze prohlédnout
na internetové adrese : skola.starnov.cz

Akce MŠ ve školním roce 2011-12
6.září

Divadelní představení v ZŠ ,,Dlouhý, Široký a Bystrozraký“

13. října
25. října

Divadelní představení v ZŠ ,,O kůzlatech“
Focení dětí – série fotografií

4. listopadu
11. listopadu
21. listopadu

Pouštění draků ,,drakiáda“
Lampionový průvod (sv. Martin) a přespání dětí v MŠ
Divadelní představení ,,Kouzelníci“

2. prosince
6. prosince
20. prosince
22. prosince

Návštěva Mikuláše v MŠ
Návštěva dětí v sokolovně – prohlídka ručních prací a pečení s vánoční
tématikou
,,Výroba“ vánočního cukroví na besídku
Vánoční besídka
Divadelní představení ,,Zlatý klíč“

11. ledna

Filmové představení v ZŠ

2.února
11. února

Zápis do ZŠ
Karneval v sokolovně

duben
23. dubna
26. dubna

Soutěž rodičů s dětmi o nejoriginálnější velikonoční vajíčko
Focení na společnou fotografii
Divadelní představení ,,Čertova nevěsta“

22. května
Besídka ke ,,Dni matek“
25. a 29. května Návštěva dopravního hřiště ve Šternberku
30. května
Filmové představení v ZŠ
1. června
6. června
8. června
12. června
21. června

Oslava MDD v MŠ (hry, soutěže)
Výlet do ZOO Svatý Kopeček
Maňáskové divadlo v MŠ ,,O veliké řepě“
Návštěva hradu ve Šternberku
SD byly pasovány na školáky na školní zahradě

5.9. – 7.11. 2012 předplavecký výcvik v Uničově
Nabídka dětské literatury k prodeji - v průběhu roku

Školní družina
1. Soutěže a s odpadovým materiálem
Hry s kolíčky
Hry s vršky
Hry s pet lahvemi
2. Drakiáda (18.10.2011)
3. Obrazy ze Štarnovské historie (20.10.2011) – výroba papírových koníků
4. Mikulášské hody (3.12.2011)
– výtvarné práce
- taneční vystoupení
5. Přivítání jara – výroba Moreny (22.3.2012)
6. Bylinkové odpoledne (21.6.2012) – soutěž v poznávání bylin
7. Účast na velikonoční výstavě v sokolovně – výstava prací žáků
8. Hrátky s pohádkami – týdenní projekt
a) Vymýšlení pohádek – vymýšlení v družstvech, výroba loutek,
hraní pohádek – nejlepší zahráli pohádku dětem v MŠ
b) Soutěž ve znalostech pohádek
c) Konkurz na pohádku – vybírání postav, dramatizace pohádky
d) Soutěž „Z pohádky do pohádky“ – hádání výroků z pohádek
e) Didaktická hra – Ztracení pohádkoví hrdinové
9. Celodružinová soutěž v postřehu – „Štarnovský bystroň“
10. Škola v přírodě
11. Rozloučení se školou

h) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2011/2012 neproběhla v ZŠ a MŠ Štarnov inspekce.

i) Základní údaje o hospodaření školy :
Výsledky hospodaření školy za první pololetí roku 2012 jsou uvedeny v příloze
této zprávy

Ve Štarnově dne 30.září 2012
--------------------------------ředitel školy

Přílohy : hospodaření školy

