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Předkládá: RNDr. Zdeněk Bartošek, ředitel školy
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Výroční zpráva byla zpracována podle §11 a §12 odst. 2 zákona
č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle §7 odst. 1 a
odst. 2 vyhlášky MŠMT č.15/2005, kterou se stanoví náležitosti
dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení
školy.
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1. Základní údaje o škole
Základní charakteristika školy
Základní škola a mateřská škola Pustějov, příspěvková organizace
je právní subjekt, který vznikl k 1. 1. 2003.
Sídlo: 742 43 Pustějov 171
Charakteristika: Škola má čtyři součásti: základní školu, mateřskou
školu, školní družinu a školní jídelnu.
Zřizovatel: Obec Pustějov
Ředitel školy: RNDr. Zdeněk Bartošek
IČO: 70997888
IZO: 600 138 364
E – mail: zs_pustejov@cmail.cz
Telefon/fax: 556 400 890, mobil: 608 950 334, 556 400 887 (MŠ)
Školská rada: šestičlenná, zřízena 29. 9. 2005 obcí Pustějov, pracuje
od 1. 1. 2006
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2. Školní vzdělávací program
V tomto školním roce byli všichni žáci vyučováni podle školního
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání nazvaného „Škola pro
všechny děti“, dokument nabyl platnost 1. 9. 2007.
Škola byla dvojtřídní. V I. třídě byli žáci 1. a 2. ročníku, ve II. třídě 3.,4. a
5. ročníku.
Školu navštěvovalo ve školním roce 2012/2013 33 žáků (k 1. 9. 2012).
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
Ročník
Časová dotace

Počet žáků
7
12
5
3
6
1.
20

2.
22

3.
24

4.
26

3. Personální zabezpečení
Pedagogičtí zaměstnanci
Jméno a příjmení
Zdeněk Bartošek
Miluše Klementová
Ladislava Kremzerová

Aprobace
VŠ-uč., RNDr.
VŠ-uč., Mgr.
VŠ-uč., Mgr.

Úvazek
18 hodin
22 hodin
22 hodin

Funkce
školnice
topič
adm. pracovnice

Úvazek
100%
25%
40%

Provozní zaměstnanci
Jméno a příjmení
Marta Hinnerová
Zdeněk Bartošek
Jana Blažencová
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5.
26

4. Zápis a přechod žáků na spádové školy
Do 1. ročníku bylo zapsáno patnáct dětí.
V lednu 2013 nastoupila jedna žákyně do 3. ročníku.
K 1. 9. 2013 jeden žák z 5. ročníku odešel na ZŠ a MŠ Bílovec,
Komenského 701/3, pět žáků 5. ročníku odešlo na 2. stupeň základní
školy na ZŠ Studénka, Butovická 346 a jedna žákyně nenastoupila do
čtvrtého ročníku, neboť se přestěhovala.

5. Výsledky vzdělávání žáků
Prospěch žáků na konci školního roku:
Ročník
Prospěl s
vyznamenáním
Prospěl

1.

2.

3.

4.

5.

7
0

11
1

6
0

2
1

5
1

Všech 34 žáků bylo z chování hodnoceno stupněm 1.
Žáci 4. a 5. ročníku se zúčastnili mezinárodní soutěže Matematický
klokan v kategorii „Klokánek“. Z celkového počtu 9 žáků se jich do
soutěže zapojilo 5. Nejúspěšnější řešitel dosáhl 62 bodů z celkového
počtu 120.
Pro žáky 2. a 3. ročníku byla připravena mezinárodní soutěž
Matematický klokan, kategorie „Cvrček“. Zúčastnilo se 12 žáků.
Nejúspěšnější řešitel dosáhl 56 bodů z celkového počtu 60.
Žáci 5. ročníku se zúčastnili plošného testování z matematiky, českého
jazyka a anglického jazyka. V matematice a českém jazyce byly výsledky
průměrné. V anglickém jazyce nadprůměrné.
V letošním školním roce jsme nainstalovali třetí interaktivní tabuli.
Využívání těchto interaktivních tabulí zpestřuje a zkvalitňuje
výchovně-vzdělávací proces.
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Absence žáků:
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.

Počet omluv.
hodin
315
1134
505
353
486

Počet neomluv.
hodin
0
0
0
0
0

Průměr na žáka
45,00
94,50
84,17
117,67
80,83

Za školní rok 2012/2013 bylo zameškáno 2793 omluvených hodin, na
jednoho žáka  82,15 hodin.
Při škole pracovaly dva kroužky – turistický a výtvarný.
Turistický pod vedením Mgr. Miluše Klementové pro děti 4. a 5. ročníku.
Výtvarný pod vedením Mgr. Ladislavy Kremzerové pro děti
1., 2. a 5. ročníku.
Dále pak žáci v hojném počtu navštěvovali ZUŠ Studénka, která ke své
činnosti využívá prostory naší školy.

6. Prevence sociálně patologických jevů
Mgr. Miluše Klementová vypracovala tříletou školní preventivní strategii,
program proti šikanování a minimální preventivní program.
V oblasti sociálně patologických jevů jsme na našem zařízení nemuseli
řešit žádný závažnější případ.

7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
RNDr. Bartošek – dvouleté studium - Centrum celoživotního vzdělávání
Pedagogické fakulty UP Olomouc, Anglický jazyk – učitelství pro
1. stupeň ZŠ
Mgr. Kremzerová – celoroční vzdělávání Klub moderních učitelů - ICT
Mgr. Klementová – absolvovala kurz v rámci DVPP „Jak učit dějepis na
1. stupni ZŠ“
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Pedagogičtí pracovníci navštívili prezentaci nových výtvarných výrobků a
pomůcek firmy OPTYS v Bílovci a vánoční jarmark v Hladkých Životicích.

8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti






















Slavnostní otevření školního hřiště – prohlídka školy
Halloween – společná akce rodičů s dětmi
Recitační soutěž – zapojili se žáci všech ročníků i děti z MŠ
Vystoupení pro jubilanty obce – žáci 3., 4. a 5. ročníku
Mikulášská nadílka – spolupráce se SRPDŠ
„Živý betlém“ – program v husitském kostele ve Studénce
Kulturní program na slavnostní schůzi ČČK Pustějov – žáci
3., 4. a 5. ročníku
Grantový projekt „Butovická hvězdička“ pořádaný ZŠ
Studénka, Butovická 346 – výtvarná a hudební soutěž
Účast v soutěži IC Fulnek „Svět slova“ – výtvarná a literární
oblast
Slavnostní vyhlášení a předání cen žákům – „Svět slova“ –
kaple sv. Josefa ve Fulneku
Kulturní pásmo na zahájení vánočního jarmarku
Návštěva Beskydského divadla Nový Jičín – divadelní
představení „Popelka“
Kino „Radost“ v Bílovci – filmové pohádky pro děti
Soutěž z anglického jazyka pro žáky 5. ročníku na ZŠ
Butovická, Studénka – HAVE FUN WITH ENGLISH
Výroba skleněných šperků se Samuelem Fojtů – společně s
MŠ
Pasování prvňáčků na čtenáře – v místní knihovně
Vystoupení žáků ZŠ na slavnostním odpoledni ke Dni matek
pořádaném Kulturním výborem při OÚ Pustějov
Školní výlet na Praděd a do Karlovy Studánky - účast všech
dětí a pedagogických pracovníků školy
Sportovní dopoledne na fotbalovém hřišti společně se ZŠ
Hladké Životice – září, červen
Myslivecká stezka – MS Racek
Zapojení do charitativní akce
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9. Výsledky inspekční činnosti ČŠI
V uplynulém školním roce ČŠI naši školu nenavštívila.

10. Rozvojové a mezinárodní programy
Škola nerealizovala.

11. Další vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání
Nejsme zapojeni.

12. Projekty z cizích zdrojů
Škola je zapojena v projektu „EU Peníze školám“.

13. Spolupráce s dalšími partnery
Spolupráce se zřizovatelem
Ředitel školy informuje zastupitele o výsledcích VVP. Členové školské
rady jmenováni za obec jsou rovněž seznámeni s výsledky žáků naší
školy a žáků ze spádových škol v průběhu a na konci školního roku.
Členové zastupitelstva OÚ Pustějov v čele se starostou obce se zajímají
o chod školy. Výsledky své práce pedagogové pravidelně prezentují
v informátoru obce. Žáci se účastní akcí pořádaných komisemi při OZ
Pustějov. Spolupráce se zřizovatelem je na velmi vysoké úrovni.
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Spolupráce se SRPDŠ
Rodiče se společně s dětmi zapojují do akcí pořádaných školou.
SRPDŠ zajistilo pro děti zájezd na „Živý betlém“ do Studénky, připravilo
mikulášskou nadílku, kterou dětem rozdal Mikuláš, čert a anděl.
SRPDŠ hradí dětem autobus na školní výlet, upomínkové dárky pro
odcházející žáky 5. ročníku. Zakoupilo sladkosti na recitační soutěž, na
zápis dětí do 1. ročníku a knihy pro děti, které přinesly nejvíce vršků do
soutěže. V rámci spolupráce vybrali třídní učitelé ve třídách příspěvky
SRPDŠ a ceny do tomboly na dětský maškarní ples.
Spolupráce se SRPDŠ je na dobré úrovni.

Spolupráce se školskou radou
Členové školské rady nemají k chodu školy a k výchovně vzdělávacímu
procesu žádné negativní připomínky. V průběhu roku projednala školská
rada předložený návrh rozpočtu a dodatky k ŠVP pro základní
vzdělávání „Škola pro všechny děti“ a schválila výroční zprávu o činnosti
školy. Práce školy je školskou radou dlouhodobě hodnocena velmi
kladně.
Spolupráce s mateřskou školou
Paní učitelka 1. ročníku ZŠ a paní učitelky MŠ se společně podílí na
plánu akcí v daném školním roce. Mezi tradiční akce patří – Halloween,
recitační soutěž, návštěvy divadel a kina. Dvakrát ročně předškoláci
navštěvují vyučování a pracují společně s žáky 1. ročníku. Paní učitelka
prvního ročníku navštěvuje několikrát ročně řízenou činnost dětí v MŠ.
Zúčastňuje se třídních schůzek. Paní učitelka z MŠ se účastní zápisu
dětí do 1. ročníku. Pravidelně se děti 1. a 2. ročníku účastní generální
zkoušky na besídky k Vánocům a ke Dni matek v MŠ. Podíleli jsme se
na výrobě šperků.
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14. Školní družina
Ve školním roce 2012/2013 pracovala ve škole dvě oddělení školní
družiny, zapsalo se do nich celkem 32 žáků. Kromě dvou učeben
využívala družina pro svoji činnost také další prostory školy, například
tělocvičnu, počítačovou učebnu, školní jídelnu a školní hřiště.
Činnost školní družiny se řídila výchovně-vzdělávacím plánem pro
jednotlivá oddělení a zaměřovala se na prohloubení mravní výchovy
žáků, dbala na kvalitní využití volného času, čímž vycházela ze svého
specifika mezistupně mezi výukou ve škole a výchovou v rodině.
Vychovatelky úzce spolupracovaly s třídními učiteli i s rodiči žáků,
spolupodílely se na organizování některých akcí a na pracovních
dílnách. Na přípravě vánočního i velikonočního jarmarku se podíleli také
rodiče žáků.
Vychovatelky ŠD:
Jméno a příjmení
Šárka Holbová
Miluše Klementová

Aprobace
SZŠ,vychovatel,
pedagog volného času
VŠ, Mgr.

Úvazek
90%
13%

Akce Školní družiny Pustějov:
Vyhlášení celoroční soutěže družstev
Celoroční sběr papíru – „Soutěž s panem Popelou“
Vycházka k rybníku – pozorování živočichů
Šipkovaná – spolupráce se SRPDŠ
Vycházka do CHKO POODŘÍ – naučná stezka Kotvice
Zábavné podzimní odpoledne s přespáním ve škole
„Kam až doletíme“ – pouštění draků s rodiči
Soutěž o nejhezčí a nejchutnější „Jablko roku“
Výlet do Fulneku – RELAXKO – 2x
Mikulášské odpoledne s nadílkou
Výroba adventních věnečků – spolupráce s rodiči
Výstava adventních kalendářů – MŠ, ZŠ Kujavy, ZŠ Hladké
Životice a rodiče
 Pracovní dílny s rodiči - příprava vánočního jarmarku
 Vánoční jarmark – příprava a organizace, prodej vlastních
výrobků, účast dětí na prodeji
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Puzzliáda – soutěž jednotlivců
Výlet na bazén do Studénky
Výroba dárků pro budoucí prvňáčky k zápisu
Zápis na nečisto v tělocvičně pro budoucí prvňáčky
Bylinky léčí – ochutnávka bylinných čajů
Výzdoba na dětský maškarní ples
Velikonoční jarmark – módní přehlídka klobouků, prodej
dekorací, pracovní dílny s rodiči
Slet čarodějnic – průvod čarodějnic vesnicí, opékání na
fotbalovém hřišti – účast rodičů
Odpoledne s africkými bubny
Třídenní výlet do Budišova nad Budišovkou
Rozloučení s páťáky – pohádka Zlatovláska – předání dárků
Vyhodnocení celoroční soutěže družstev

Do družiny docházelo 32 dětí. Činnost byla zábavná a tvořivá.
Činnost školní družiny je na skvělé úrovni. Všechny děti ji rády
navštěvují. Ohlasy na její adresu ze strany rodičů jsou velmi kladné a
potěšující.
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15. Mateřská škola
V jedné třídě bylo zapsáno 38 dětí.

Výchovně vzdělávací proces v mateřské škole
Motto: „ Nikdy neříká něco jiného příroda a něco jiného moudrost. „
Juvenalis
Název vzdělávacího programu „Ahoj, nazdar, už jsem tady, jsme tu
spolu dohromady„ nás bude provázet po tři školní roky. Kalendářní
měsíc je časový úsek, který mohou děti vnímat, poznávat, srovnávat a
objevovat především ve spojení se změnami v přírodě způsobenými
ročním obdobím, v počasí a s každoročně se opakujícími lidskými
činnostmi. Také s reakcemi zvířat a rostlin na změny, připomínáním
tradic v bezprostředním okolí, ale i ve světě v tom kterém měsíčním
období. Je důležité, aby se dozvěděly, proč k nim dochází.
Integrované bloky (tematické celky) jsou konkrétně a podrobně
zpracovány s ohledem na věkové složení dětí v Třídním vzdělávacím
programu MŠ:
Září...mnoho tváří
Říjen...můj sen
Listopad...podzim spad
Prosinec...lásky ranec
Leden...krátký den
Únor...známe humor
Březen...jaro do oken
Duben...raší pupen
Květen...voní květem
Červen...jdeme ven
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Přehled pracovníků školy
Pedagogičtí pracovníci
Jméno a příjmení
Mgr. Yveta Šimečková
Bc. Radka Martinková

Funkce
učitelka
učitelka

Úvazek
100 %
100%

Funkce
školnice MŠ

Úvazek
100 %

Správní zaměstnanci
Jméno a příjmení
Anna Pravdová

Další vzdělávání pedagogických pracovnic
Bc. Martinková Radka – Muzikanti jdou

Aktivity a prezentace na veřejnosti
-

Plavecká škola – 10 lekcí
Divadélko pana Taraby – pohádka O Bajajovi
Program na vítání občánků
Divadlo v NJ - „O Popelce“ společně se ZŠ
Divadélko Zlatý klíček a pohádka „O loupežníku Fridušovi“
Přednáška o sexuální výchově dětí – organizováno SRPDŠ
Návštěva výstavy adventních kalendářů na OÚ Pustějov
Vánoční besídka pro děti ze ZŠ
Vánoční besídka pro rodiče s návštěvou Mikuláše, čerta a anděla
Kino Radost v Bílovci – pohádka Doba ledová 4
Vánoční jarmark se ZŠ
Návštěva živého betlému ve Studénce
Návštěva dětí v 1. ročníku ZŠ
Návštěva uč. 1. ročníku v MŠ – řízená činnost
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-

Zápis dětí do ZŠ
Maškarní odpoledne ve spolupráci se SRPDŠ
Recitační soutěž se ZŠ
Velikonoční jarmark se ZŠ
Výtvarné odpoledne pro rodiče a děti – spolupráce se ZŠ
Filipojakubská noc, rej čarodějnic s průvodem a opékáním –
spolupráce se ZŠ
Bubenický workshop se ŠD
½ denní výlet do Ostravy – Černá louka, strašidelný sklep a mořské
akvárium
Celodenní výlet s rodiči do Valašského Meziříčí – hvězdárna,
dopravní hřiště a návštěva ranče Hermelín v Novém Jičíně
Návštěva Vagonářského muzea ve Studénce
Divadélko ze Šternberka – maňáskové pohádky
Myslivecká stezka s MS Racek
Pohádkový les „Po stopách Ferdy Mravence“ k MDD

Hodnocení, evaluace a autoevaluace
Kladly jsme nemalý důraz na rozvoj matematické a čtenářské
gramotnosti ve spolupráci s rodiči a s využitím materiálního vybavení,
učebních pomůcek, metodického zázemí a využívání ICT technologií s
výukovými programy.
Hodnocení probíhá v rámci školy, třídy, mezi učitelkami, učitelkou a
dětmi v průběhu dne, týdne, měsíce, na pedagogických poradách.
Realizace záměrů Školního vzdělávacího programu a jeho výstupů v
Třídním vzdělávacím programu byla zcela naplněna úspěšnou výchovně
vzdělávací prací obou učitelek s celou skupinou dětí i dosažením
vzdělávacích cílů a očekávaných kompetencí u předškolních dětí.
Stanovené cíle v uskutečňování programu byly svědomitě, tvořivě, hravě
a profesionálně provedeny souladu s požadavky Rámcově vzdělávacího
programu pro předškolní výchovu.

15

16. Školní jídelna Pustějov
Správní zaměstnanci:
Jméno a příjmení
Jana Blažencová
Iva Martínková
Svatava Nedělová

Funkce
vedoucí ŠJ
kuchařka
kuchařka

Úvazek
60 %
90 %
90 %

Počet strávníků a počet jídel:
MŠ
ZŠ
zaměstnanci
cizí

Strávníci
36
34
11
72

Obědy
4 973
6 372
2 255
13 126

Svačinky
3 361

Přesnídávky
4 273

Skladba stravy je pestrá a vyvážená. Je přizpůsobena věku strávníků.
Požadavky stravovacích služeb vychází z potravinářské legislativy
Evropských společenství.
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Tato výroční
ZŠ Pustějov.

zpráva

byla

vypracována

pedagogickým

sborem

Pustějov 9. 10. 2013
RNDr. Zdeněk Bartošek
ředitel školy

Tato výroční zpráva o činnosti školy byla projednána a schválena
školskou radou dne 9. 10. 2013.

Pustějov 9. 10. 2013
Ing. Viliam Malek
předseda školské rady
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