Základní škola a mateřská škola Pustějov,
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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: 608950334, 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“. Tento 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 2014/2015 39 žáků (k 1. 9. 2014).
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
Ročník
Časová dotace

Počet žáků
3
13
6
11
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
K zápisu do 1. ročníku přišlo čtrnáct žáků. V září 2014 nastoupilo třináct
žáků, dvěma byla odročena základní školní docházka. Jeden žák byl u
zápisu na ZŠ T. G. Masaryka ve Fulneku a do 1. ročníku nastoupil na
naši ZŠ.
V průběhu školního roku odešli dva žáci z pátého ročníku.
Na konci školního roku 2014/2015 odešel jeden žák z 5. ročníku na ZŠ a
MŠ Bílovec, Komenského 701/3 a tři žáci 5. ročníku na ZŠ Studénka,
Butovická 346.
Jeden žák 2. ročníku odešel na ZŠ Studénka, Butovická 346.

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

1.

2.

3.

4.

5.

3
0

10
3

6
0

6
5

3
1

Všichni žáci byli z chování hodnoceni stupně 1.
Žáci 4. a 5. ročníku se zúčastnili mezinárodní soutěže Matematický
klokan v kategorii „Klokánek“. Soutěže se zúčastnilo 14 žáků.
Pro žáky 2. a 3. ročníku byla připravena mezinárodní soutěž
Matematický klokan, kategorie „Cvrček“. Zúčastnilo se 18 žáků.
Žáci 5. ročníku se zúčastnili SCIO testů z matematiky, českého jazyka,
anglického jazyka a OSP. V matematice a anglickém jazyce byly
výsledky nadprůměrné. V českém jazyce podprůměrné.
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Absence žáků:
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.

Počet omluv.
hodin
165
819
286
1460
386

Počet neomluv.
hodin
0
0
0
0
0

Průměr na žáka
55,00
63,00
47,67
132,73
96,50

Za školní rok 2014/2015 bylo zameškáno 3116 omluvených hodin, na
jednoho žáka  84,22 hodin.
Při škole pracovaly čtyři kroužky – počítačový, výtvarný, rybářský a
matematický.
Počítačový pod vedením Mgr. Miluše Klementové pro děti 4. a 5.
ročníku.
Výtvarný pod vedením Mgr. Ladislavy Kremzerové pro děti
1., 2. a 3. ročníku.
Rybářský pod vedením p. Petra Simkaniče.
Matematický pod vedením RNDr. Zdeňka Bartoška pro žáky 4. 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 program proti šikanování a
minimální preventivní program.
V oblasti sociálně patologických jevů jsme na našem zařízení nemuseli
řešit žádný závažnější případ.
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7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
RNDr. Bartošek – Slovní úlohy vyučovací metodou podle Hejného.
Mgr. Klementová – účast na akci MAS Regionu Poodří – Vlastivěda
našich vesnic.
Mgr. Klementová a Mgr. Kremzerová – vyhodnocení literární soutěže
pořádané ZŠ Komenského, Bílovec – „Strašidla mezi námi“.
Mgr. Kremzerová navštívila vánoční vernisáž ZŠ Komenského, Bílovec.
Pedagogičtí pracovníci navštívili prezentaci nových výtvarných výrobků a
pomůcek firmy OPTYS v Bílovci, vánoční jarmark a vánoční koncert
v Hladkých Životicích.

8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti


















Hra mölkky – spolupráce se ZŠ Hladké Životice
Halloween – společná akce rodičů s dětmi
Recitační soutěž – zapojili se žáci všech ročníků i děti z MŠ
Vystoupení pro jubilanty obce
Kulturní program u rozsvěcení obecního vánočního stromu
Mikulášská nadílka u obecního vánočního stromu
Účast v literární soutěži ZŠ a MŠ Bílovec, Komenského 701/3
–„Bílovecká strašidla“ – téma „Strašidla mezi námi“
Zapojení do výtvarné soutěže pořádané Policií ČR – Policejní
pohádky
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 předání ocenění žákům – kaple sv. Josefa ve
Fulneku
Dvě besedy s hasiči ze Studénky pro žáky 1. a 2. ročníku
Advent – beseda s Mgr. Lenkou Mužnou pro žáky 1. a 2.
ročníku
Vánoce v hudbě – program pro žáky 3., 4. a 5. ročníku –
lektorka Mgr. Lenka Mužná
Dramatizace pohádky „Narození Ježíška“ – zahájení
vánočního jarmarku
Návštěva Divadla loutek Ostrava – „Zlatovláska“
Velikonoční program – Beseda o Velikonocích – 1. a 2.
ročník, Izrael – země velikonočního příběhu – pro žáky 3.,4. a
5. ročníku
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 Soutěž z anglického jazyka pro žáky 5. ročníku na ZŠ
Butovická, Studénka – HAVE FUN WITH ENGLISH
 Pasování prvňáčků na čtenáře – v místní knihovně
 112 zasahuje – ukázky složek integrovaného záchranného
systému – pořadatel SAK Studénka
 Vaříme zdravě – zdravý oběd pro děti
 Kulturní program na zahájení velikonočního jarmarku
 Školní výlet do ZOO Sv. Kopeček u Olomouce - účast všech
dětí a pedagogických pracovníků školy
 Sportovní dopoledne na fotbalovém hřišti společně se ZŠ
Hladké Životice – červen
 Myslivecká stezka – MS Racek
 Revitalizace školy

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
Projekty podporované EU – „Ovoce do škol“ a „Školní mléko“.
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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 místního zastupitelstva v čele se starostou obce se zajímají o
chod školy. Výsledky své práce pedagogové pravidelně prezentují
v informátoru obce. Žáci se účastní akcí pořádaných Kulturním výborem
při ZO Pustějov. Spolupráce se zřizovatelem je na velmi vysoké úrovni.

Spolupráce se SRPDŠ
Rodiče se společně s dětmi zapojují do akcí pořádaných školou.
SRPDŠ připravilo mikulášskou nadílku, která proběhla u obecního
vánočního stromu.
SRPDŠ hradí dětem autobus na školní výlet a do divadla. Zakoupilo
sladkosti na recitační soutěž a na zápis dětí do 1. ročníku. V rámci
spolupráce vybrali třídní učitelé ve třídách příspěvky SRPDŠ a ceny do
tomboly na „Dětský maškarní ples“. Zaměstnanci školy se sešli na
neformálním posezení se zástupci rodičů.

Spolupráce se školskou radou
Členové školské rady nemají k chodu školy a k výchovně vzdělávacímu
procesu žádné negativní připomínky. V průběhu roku schválili
předložený návrh rozpočtu a výroční zprávu. Působení školy hodnotí
kladně.
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Spolupráce s mateřskou školou
Učitelka 1. ročníku ZŠ a učitelky MŠ se společně podílí na plánu akcí
v daném školním roce. Mezi tradiční akce patří – Halloween, recitační
soutěž, návštěva divadla. Děti MŠ se aktivně zapojují do nácviku koled
na „Vánoční koncert“. Vyrábějí dárky určené k prodeji na vánoční a
velikonoční jarmark. Paní učitelka prvního ročníku navštěvuje několikrát
ročně řízenou činnost dětí v MŠ. Zúčastňuje se třídních schůzek.
V průběhu celého školního roku se předškolní děti zapojují do výuky
českého jazyka a matematiky. Navštěvují 1. ročník pravidelně jednou za
3 měsíce. Paní učitelka z MŠ se účastní zápisu dětí do 1. ročníku.
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14. Školní družina
Ve školním roce 2014/2015 pracovala ve škole dvě oddělení školní
družiny, zapsalo se do nich celkem 35 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. Na konci kalendářního roku byla družina vybavena novým
nábytkem.
Vychovatelky ŠD:
Jméno a příjmení
Šárka Holbová
Jana Paulasová

Aprobace
SZŠ, vychovatel,
pedagog volného času
vychovatel, pedagog
volného času

Úvazek
50%
90%

Akce Školní družiny Pustějov:
Celoroční sběr papíru – „Soutěž s panem Popelou“
Indiánské odpoledne a hledání pokladu Inků
Výlet do CHKO POODŘÍ – naučná stezka Kotvice
Posezení s babičkami – „Hry mého dětství“
Pochoutky z jablíček
Adventní odpoledne s maminkami - věnečky
Pracovní dílny s rodiči - příprava vánočního jarmarku
Vánoční jarmark – příprava a organizace, prodej vlastních
výrobků, účast dětí na prodeji
 Výlet do Fulneku – RELAXKO – 2x
 Olympijské tvoření – výzdoba na ples
 Výroba dárků pro budoucí prvňáčky k zápisu
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Zápis na nečisto v tělocvičně pro budoucí prvňáčky
Dobrodružná výprava po stopách Yettiho
Výstava obrazů Zdeňka Buriana ve Fulneku
Velikonoční jarmark – tvořivé dílny s rodiči
Den matek – pohádka „O hloupém drakovi“
Čarodějnické odpoledne
Třídenní výlet do Budišova nad Budišovkou
Rozloučení s páťáky - předání dárků
Oslava prvních kulatých narozenin dětí

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
IZO: 107 625 610
Ve dvou třídách bylo zapsáno 36 dětí.
Výchovně vzdělávací proces v mateřské škole
V letošním roce jsme pracovali podle ŠVP „ Objevujeme společně svět“ s
účinností od 1.9.2014,
č.j. 73/14, jehož vzdělávací část vycházela z vize:
„Snažíme se, aby naše mateřská škola byla místem, kde děti
předškolního věku nacházejí“
 příjemnou atmosféru ve společnosti vrstevníků a zaměstnanců
školy
 estetické prostředí, ve kterém je jim dobře
 pomocnou ruku, vlídné slovo a pochopení
 velké množství podnětů a motivace ke svému všestrannému
rozvoji, včetně rozvoje své osobnosti
 spoustu radostných prožitků
 podporu své zvídavosti
 odpovědi
 nové kamarády
Rámcové cíle k dosažení vize, aby MŠ při nástupu do základní školy
opouštěly děti
 jedinečné osobnosti, s vlastním názorem, schopné se dívat kolem
sebe, přemýšlet a jednat zcela samostatně, odvážně a zodpovědně
 osobnosti, které dokážou překonat dílčí neúspěchy
 osobnosti, uvědomující si svou individualitu, které se umějí prosadit
a vyjádřit se v kolektivu
 osobnosti, které respektují individualitu ostatních
 osobnosti s osvojenými základy hodnot naší společnosti
 děti ochotné nejen přijímat, ale i dávat, schopné aktivně pomáhat
nejen lidem, ale také přírodě
 děti vybavené dovednostmi, vědomostmi a návyky, které jim
pomohou při cestě za dalším vzděláním, ale i na cestě celým
životem

14

Přehled pracovníků školy
Pedagogičtí pracovníci
Jméno a příjmení
Mgr. Dagmar
Horáková
Mgr. Věra Heiníková

Funkce
učitelka

Úvazek
100 %

učitelka

100%

Funkce
školnice MŠ

Úvazek
100 %

Správní zaměstnanci
Jméno a příjmení
Anna Pravdová

Spolupráce s rodiči
Spolupráce s rodiči v letošním školním roce byla dobrá. Velký zájem
rodičů i prarodičů byl o vystoupení dětí na besídkách – vánoční a ke
Svátku matek. Informace o dětech získávají průběžně při denním dialogu
s učitelkami ve třídě, kde získávají informace o dítěti, jeho prospívání,
rozvoji a učení. Informace o vzdělávání dětí získávají také z nástěnek,
kde jsou vystaveny práce dětí, grafické cviky, pracovní listy a básně,
písně, které se učíme.

Věcné podmínky a životospráva
Vytváříme pohodové prostředí, podporujeme rozvoj vzájemných vztahů
dětí ve třídách, uplatňujeme pedagogický styl vycházející ze vstřícnosti,
naslouchání a podpoře dětí k vlastní aktivitě a tím posilování jejich
sebevědomí, samostatnosti a empatii.
Daří se vést děti k samostatnosti při jídle a pití, používání příborů.
Dbáme na důsledné uplatňování pitného režimu, dodržování pravidel při
stolování, na větší svobodu při vlastním rozhodování z nabízených aktivit
a spánek dle individuální potřeby. Dostatek příležitosti pro pobyt dětí
venku není možné plnit v některých dnech, kdy je zhoršené počasí.
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Organizace
Ve školním roce 2014/2015 jsme pracovaly ve dvou třídách. V jedné
heterogenní třídě bylo 22 dětí ve věku 3 – 5 let, ve druhé třídě bylo 14
předškolních dětí. Ranní scházení probíhalo do osmi hodin v jedné třídě,
stejně tak i odpolední činnosti. MŠ navštěvovalo v průběhu roku 36 dětí.
Organizace dne v mateřské škole je vyhovující.
Podařilo se zvládnout skupinové řízené činnosti a zařazování zdravotně
preventivních pohybových aktivit. Byl pravidelně zařazován ranní
komunitní kruh. Byla velmi dobře zvládnuta organizace při aktivitách,
jako jsou divadla, soutěže, výlety apod., a to díky velkému nasazení
učitelů a pomoci personálu. Zaměřujeme se na zařazování experimentů
a pokusů, na pomoc dětem při jejich rozhodování na volbu mezi řízenými
činnostmi, na využití zájmu dětí při plánování a na nezbytně nutnou
organizaci při pobytu venku a při spontánních činnostech.

Aktivity a prezentace na veřejnosti




















Schůzky s rodiči
Vítání občánků Pustějova na Obecním úřadě v Pustějově
Uspávání broučků
Divadlo loutek Ostrava – Zlatovláska
Divadélko pana Taraby – Dlouhý, Široký a Bystrozraký
Toulavá kytara, hudební pořad
Divadélko Leonka – pohádka O drakovi, Jak skřítek Vítek roztančil
květiny
Rozsvěcení vánočního stromu u Obecního úřadu Pustějov –
pásmo koled se žáky ZŠ
Mikulášská nadílka u obecního vánočního stromu
Vánoční besídka dětí pro rodiče
Vánoční koncert v kostele se žáky ZŠ
Návštěvy předškoláků ve vyučovací hodině českého jazyka a
matematiky v 1. ročníku u Mgr. L. Kremzerové
Účast učitelky ZŠ Mgr. L. Kremzerové na třídní schůzce v MŠ
Účast učitelky MŠ Mgr. V. Heiníkové u zápisu dětí do 1. ročníku
Divadlo Krajánek – Jak kovář vyléčil draka
Zábavný masopust – maškarní karneval pro děti v MŠ
Maškarní karneval organizovaný SRPDŠ
Aktivní zapojení dětí do recitační soutěže v ZŠ
Klaun Tú, Tú – dopravní výchova
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Divadlo Myška – loutková pohádka Perníková chaloupka
Oslava Dne matek – besídka dětí pro maminky a babičky
Společné fotografování s jarní tématikou
Den dětí – sportovní dopoledne pro děti MŠ na školním hřišti
Společné fotografování na závěr školního roku, fotky předškolních
dětí na tablo MŠ
Den Země – projektový týden
Školní výlet do ZOO Ostrava
Sportovní dopoledne na školním hřišti se ZŠ
Pasování školáků

Hodnocení, evaulace a autoevaluace
Evaulací zjišťujeme a hodnotíme kvalitu podmínek školy a to v rámci
rozhovorů a diskuzí na poradách v rámci vnitřních zdrojů (hodnocení
pedagogy, dalšími zaměstnanci, dětmi) a vnějších zdrojů. Jsou to
především rodiče, pedagogové, zejména 1. třídy ZŠ – hodnotí
připravenost a pokroky jednotlivců, oblast spolupráce MŠ a ZŠ a dále
odborníci (např. z PPP – hodnotí ústně a písemně stav či pokroky
jednotlivců).
Evaluační činnost na úrovni třídy provádíme denně. S dětmi hodnotíme
den, s kolegyní si předáváme informace, probíhá evaluace probraného
tématu (vhodnost, přiměřenost) a sebereflexe (hodnocení sebe sama –
klademe důraz na pravdivost a upřímnost).
Provádíme hodnocení individuálního vývoje dětí. Přínosem je v tom, že
včas upozorňuje a umožňuje vyrovnávat nedostatky či nerovnoměrnosti
v úrovni vzdělávání a předchází tak možným obtížím v dalším vzdělávání
dítěte. Individuální evaluace zároveň podchycuje rozvoj talentů, zájmů a
schopností dítěte. Zakládají se na formulářích podle věku dětí. Děti mají
svá portfolia, pracovní listy. Třikrát ročně probíhá kresba stromu, postavy,
domu. Všechny práce dětí jsou k nahlédnutí rodičům.
Realizací záměrů ŠVP „Objevujeme společně svět“ byly dětem
poskytnuty všeobecné informace a přehled o světě, ve kterém žijí. Byly
jim vytvořeny příležitosti k vlastní seberealizaci, získávání dovedností a
vědomostí v souladu s věkovými a vývojovými vlastnostmi a možnostmi.
Úspěšnou výchovně vzdělávací práci učitelek s dětmi bylo dosaženo
vzdělávacích cílů a očekávaných kompetencí. Stanovené cíle ŠVP byly
plněny v souladu s požadavky RVP PV.
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16. Školní jídelna Pustějov
IZO: 119 800 951
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
35
12
43

Obědy
5 739
8 911
2 410
10 812

Svačinky
5167

Přesnídávky
5 739

Skladba stravy je pestrá a vyvážená. Je přizpůsobena věku strávníků.
Požadavky stravovacích služeb vychází z potravinářské legislativy
Evropských společenství.
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17. Revitalizace školy
V letošním školním roce proběhla revitalizace školy. Prostředky získala
obec z EU. Část uhradila z vlastních zdrojů.
Revitalizace zahrnovala:























Výměna oken v celé škole, parapety, žaluzie
Podřezání budovy – prostory MŠ
Kamerový systém – zvonky, videotelefony, alarm
Nová kotelna
Nová kanalizace
Dlažba a parkoviště u ZŠ
Oprava střechy – čištění, přístřešky, ryny
Odvětrání tříd – rekuperace
Vybudování WC s vchodem ze zahrady
Nová bouda u požární nádrže
Chatka s pergolou a kuchyňkou
Vymalování budovy
Natření plotu, vitríny
Oprava dřevěných květináčů
Zateplení budovy – nová fasáda
Restaurování grafického portrétu J. A. Komenského
Nová kancelář pro vedoucí ŠJ
Termoventily na radiátory
Zateplení – izolace horní chodby a ŠD
Zaizolování stropu
Drenáž kolem budovy
Drobné opravy – světla, dlaždice, podlaha
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Tato výroční
ZŠ Pustějov.

zpráva

byla

vypracována

pedagogickým

sborem

Pustějov 14. 10. 2015
RNDr. Zdeněk Bartošek
ředitel školy

Tato výroční zpráva o činnosti školy byla projednána a schválena
školskou radou dne 14. 10. 2015.

Pustějov 14. 10. 2015
Ing. Viliam Malek
předseda školské rady
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