Výroční zpráva o činnosti školy

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

školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy
Štarnov, okres Olomouc,p.o., za školní rok 2013 - 2014.

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 (do 20.10.2013)
Mgr. Jana Bajerová (od 21.10.2013)
Bc. Jana Husáková
Bc. Jana Husáková
Eva Krejčí
Petra Klapková
Nikola Horníková
Věra Hrabcová – školnice, topička,
výdejce stravy
JanaŠvédová – 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 12.05.2013 do 14.05.2013. K zápisu se dostavilo
celkem 10 dětí. Pět dětí nebylo přijato.
Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ proběhl dne 29 a 20.01.2013. K zápisu se dostavilo
8 žáků. Odklad byl udělen třem 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 2013/2014 ji
navštěvovalo 24 žáků (5 žáků 1. ročníku, 5 žáků 2. ročníku, 9 žáků 3. ročníku, 5 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 čtyři žáků školy prospělo a postoupilo do vyššího ročníku. Žádný žák
nebyl klasifikován sníženou známkou z chování.
Ve školním roce 2013/2014 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 36 dětí. Ve školním roce 2013/2014 bylo zapsáno 36 dětí (20
chlapců a 16 dívek) v rozmezí 2,5 až 6 roků.
Věkové složení dětí :
nar. 01.09. 2010 a později
nar. 01.09. 2009 – 31.08.2010
nar. 01.09. 2008 – 31.08.2009
nar. 01.09. 2007 – 31.08.2008

4 děti
10 děti
8 dětí
14 dětí

Ve školním roce 2013/2014 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 2013/2014 ji navštěvovalo 22 žáků. Provoz družiny byl upraven takto :
ranní družina v ZŠ – 6,30 – 7,30 hodin
odpolední družina v ŠD - 12.00 – 16.00 hodin.

f) Přehled dalšího vzdělávání pracovníků ZŠ
Ve školním roce 2013/2014 se dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zúčastnili :
Mgr. Jiří Husák se zúčastnil :
Odpovědnost při výkonu práce pedagoga – Pedagog mezi paragrafy
Mgr. Jana Bajerová se zúčastnila :
Náměty pro výuku prvouky
Petra Klapková – dokončila dne 28.5.2014 studium na SPŠ v Přerově, obor
vzdělávání 75-31-M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika
Nikola Horníková – studium na PDF v Olomouci, zač. studia 15.9.2010
Kopie certifikátů o absolvování školení a seminářů jsou založeny v osobních spisech
pedagogů.

g) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Základní škola
1. 01.09. – začátek školního roku
2. 05.09. – divadelní představení – divadlo Zlatý klíč
3. 09.09. –zahájení plaveckého výcviku
4. 18.09. – HV – Co je to písnička – výchovný koncert
5. 10.10. – fotografování žáků – série fotografií – téma podzim
6. 22.10. - divadelní představení ve škole
7. 26.10. – vítání občánků – vystoupení žáku v sokolovně
8. 14.11. – divadelní představení – O pračlověkovi – divadlo Tramtarie
9. 18.11 – ukončení plaveckého výcviku
10. 20.11. – beseda s hasiči
11. 03.12. – vystoupení pro štarnovské seniory
12. 06.12. – vystoupení žáků u „Betléma, “ zpívání koled
13. 07.12. – besídka žáků v sokolovně
14. 19.12. – přespání žáků ve škole
15. 20.12. – divadelní představení – Čarodějnická pohádka
16. 15.02. – dětský karneval v sokolovně
17. 15.02. – Babský bál v sokolovně
18. 24.02. – divadelní představení – O ztracené rukavičce
19. 24.03. – dopravní výchova – DDM Šternberk
20. 31.03. – vynášení Moreny
21. 15.04. – soutěžíme s DDM
22. 16.04. – malujeme s malířem
23. 24.04. – fotografování žáků – společná fotografie

24. 28.04. – divadelní představení – Alotria Ha Ha – divadlo Zlatý klíč
25. 28.04. –seminář – Etika a učebnice
26. 07.05. –divadelní představení - Cesta kolem světa
27. 12.05. – dopravní výchova – praktická část na dopravním hřišti ve Šternberku
28. 02.06. – Dentální hygiena – jak správně pečovat o chrup
29. 12.06. – přespání žáků v ŠD
30. 17.06. – finále soutěží s DDM – obsadili jsme 1. místo
31. 18 a 19..06. – školní výlet
32. 23.06. – divadelní představení – O klukovi z plakátu – divadlo Tramtarie
33. 25.06. – ukázky sokolnictví
34. 25.06. – besídka pro děti z MŠ
35. 25.06. – besídka pro rodiče žáků, rozloučení se žáky 4. ročníku
36. 27.06. – konec školního roku

Škola byla zapojena do programů :
 EU peníze školám
 Ovoce do škol
 Recyklohraní
 Aktivní škola

Další školní aktivity :
- kroužek flétny (Mgr. Husák)
-sportovní hry (Mgr. Fryčáková, Mgr. Bajerová)
- počítačový kroužek (Ing. Zuzaňáková)
- šachový kroužek – Ing. Coufal

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

Mateřská škola

AKCE MŠ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013 – 2014
ZÁŘÍ

Přivítání dětí v MŠ
Adaptace nových dětí na režim v MŠ

ŘÍJEN

Podzimní výzdoba MŠ
Výstava ovoce a zeleniny s ochutnávkou
Sběr přírodnin (kaštany, listy …)

LISTOPAD Výstava tykví
Výroba lampionů ze sklenice
Lampionový průvod na sv. Martina
Přespání v MŠ
Zamykání školní zahrádky (úklid domečku)
Výroba adventního věnce a adventního kalendáře
PROSINEC Vánoční výzdoba v MŠ
Mikulášská nadílka
Výroba vánočního cukroví
Vánoční besídka
LEDEN

Zimní výzdoba v MŠ
Stavba sněhuláků, iglú
Výroba karnevalových masek

ÚNOR

Dětský karneval
Zimní radovánky (sáňkování, bobování, hry se sněhem…)

BŘEZEN

Výroba „moreny“ (smrtky)
Jarní výzdoba v MŠ

DUBEN

Malování vajíček
Měsíc bezpečnosti (návštěva hasičů)
Společné fotografování dětí
„Pálení čarodějnic“

KVĚTEN

Návštěva dopravního hřiště ve Šternberku
Besídka ke „Dni matek“
Zápis do MŠ

ČERVEN

Oslava MDD na školní zahradě
Školní výlet
Rozloučení s předškoláky

Předplavecký výcvik v Uničově 9-11 měsíc 2013
Divadelní představení dle nabídky agentur
Filmové představení dle nabídky ZŠ
Školní družina
září
‐
‐
‐

- seznamovací hry
řekni násilí ne – prevence předcházení násilí
hudební a taneční činnosti
vycházky do okolní přírody

říjen
- drakiáda
‐ přírodovědná vycházka do lesa
‐ pletení a drátkování
‐ sběr přírodnin
listopad
- příprava strašidelné školy – výroba pavouků a pavučin
‐ nácvik programu na besídku
‐ výroba podzimních koláží
‐ seznámení s projektem RECYKLOHRANÍ
‐ práce se slaným těstem
prosinec

- besídka žáků školy
- besídka pro seniory
- příprava vánoční výstavy
- výroba vánočního přání

leden

- soutěž „Miss, Missák účes“ – vytváření zajímavých účesů
-tanec „Bor oboro“
- sestavování jednoduchého elektrického obvodu

únor
- dětský karneval
‐ babský bál
‐ příprava na výzdobu sálu
‐ projekt Honba za pokladem

březen
- projektový týden Objevujeme Ameriku
‐ projektový den – Chováš se jako sopka?
‐ přírodovědné vycházky – sledování změn v přírodě, „hon na divočáka“
‐ „Šouparáda“ – legrační soutěže
duben
- podílení se na výstavě prací žáků v sokolovně – téma Velikonoce
‐ sportovní odpoledne s DDM
‐ RECYKLOHRANÍ – nácvik divadla
‐ povídání o Velikonocích
květen
- výroba zvířátek z vlny
‐ ruční výroba papíru
‐ výroba růží z krepového papíru
‐ přání – Den matek
‐ RECYKLOHRANÍ – Co jsou to elektrospotřebiče?
červen
- první pomoc – scénky na téma
‐ nácvik programu na besídku
‐ výroba fotorámečků
‐ výroba kroniky ŠD 2014
‐ příprava ŠD na prázdniny

h) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2013/2014 neproběhla v ZŠ a MŠ Štarnov inspekce.

i) Základní údaje o hospodaření školy :
Výsledky hospodaření školy za první pololetí roku 2014 jsou uvedeny v příloze
této zprávy

Ve Štarnově dne 30.září 2014
--------------------------------ředitel školy

Přílohy : hospodaření školy

Výroční zpráva byla schválena RŠ dne 1.10.2014

