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1. Charakteristika školy :
Škola existovala do 31. 12. 2002 jako organizační složka Obce Štěkeň.
Od 1. 1. 2003 se změnila právní forma školy, a to následovně: vznikla příspěvková
organizace Obce Štěkeň ve složení ZŠ, ŠD, ŠJ a MŠ. Název nového právního subjektu Základní škola Štěkeň, okres Strakonice. /zřizovací listina č.j.349/2002 ve znění doplňků
/ byl změněn s účinností od 1. 11. 2005 na Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres
Strakonice.
IČO : 75000521
Identifikátor zařízení: 650 044 860 / rozhodnutí MŠMT o zařazení do sítě škol –č.j.
19222/03-21 /
Škola sdružuje: MŠ- IZO 107 534 886 (2 třídy)
ZŠ - IZO 107 722 381 (plně organizovaná)
ŠD - IZO 114 800 219
ŠJ - IZO 102 515 123
ŠJ - výdejna IZO 163 101 094
Ostatní údaje – viz tabulka č. 1, 2
Spádový obvod ZŠ: Štěkeň – 55 žáků /Vítkov, Nové Kestřany/, Přešťovice – 21 žáků
/Slatina/, Slaník – 3 žáci, Čejetice – 89 žáků /Mladějovice, Sudoměř/
Do ZŠ dojíždějí 2 žáci z Ražic, 3 žáci z Rovné, 1 žák z Bavorova, 1 žák z Drhovle, 2 žáci
z Ražic, 1 žák z Protivína, 4 žáci ze Strakonic, 1 žák z Iggensbachu, celkový počet žáků
k 30. 6. 2016 je 182 žáků.
Spádový obvod MŠ: Štěkeň /Vítkov, Nové Kestřany/ a Přešťovice /Slatina/
Zázemí: ŠJ – kuchyně společná pro všechny součásti, výdejna v MŠ
ŠD – 4 zvláštní místnosti, k dispozici i třídy a tělocvična, školní hřiště
MŠ – zvláštní prostory v obecní budově na adrese:
Školní 188 / 2 třídy, odpočinková místnost, sociální zázemí, dětské hřiště/
ZŠ – 8 učeben, kreslírna, počítačová učebna, cvičná kuchyně, dílny, víceúčelová
učebna, tělocvična, 2 hřiště /víceúčelová/
2. Vzdělávací koncepce
ZŠ:
Realizace ŠVP „Škola pro život“
Jsme zapojeni do těchto projektů: „ Škola pro demokracii ´´
„ 72 hodin – Ruku na to ´´
„ Ovoce a zelenina do škol ´´
„Výzva 56“
„Výzva 57“
Získali jsme certifikát „ Rodiče vítáni ´´, splňujeme kritéria partnerské komunikace
a přátelské spolupráce školy a rodičů.

Volitelné předměty, disponibilní hodiny (od 1. třídy): čtení hrou, dopravní výchova - 3.,4.
tř., pohybové hry – 2., 5., ICT – 9.tř.
Nepovinný předmět: 0
Zájmové a vzdělávací kroužky: kroužek ruštiny, angličtina hrou, florbal, sborový zpěv,
přírodovědný kroužek II. stupeň, recitační kroužek, logopedické procvičování, nápravné
čtení a hravá matematika, kroužek ručních prací, náboženská výchova, kroužek dílen
kroužek mladých přírodovědců i. stupeň, zpívání pro radost, šikovné ručičky a hlavičky,
možnost konzultací žáků ve všech naukových předmětech, doučování žáků, možnost
využití školního internetu
------------------------------------------------------------------------------------------------------V PPP ve školním roce 2015-2016 vyšetřeno: 7 žáků, spolupráce optimální, v SPC
vyšetřen 1 žák, spolupráce optimální
Péče o žáky s poruchami učení:
individuální přístup v hodinách dle doporučení z vyšetření v PPP
možnost alternativního hodnocení /slovně/
kroužek nápravného čtení
kroužek logopedického procvičování
používání pomůcek pro dyslektiky a dyskalkuliky
úzká spolupráce s rodiči
pravidelná informovanost všech pedagogů o práci se žáky se SPU či jiným
znevýhodněním /ped. rady, provozní porady, metodická sdružení/
4 žáci - individuální integrace- IVP
Z toho 1 žák - mimořádně nadaný v matematice, vzděláván dle IVP
podle § 18 a §165, odst. 2, písm. a) zák. 561/ 2004 Sb. a § 6 vyhlášky 73/2005 Sb., o
vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a
studentů mimořádně nadaných
16 žáků registrováno a zohledňováno se SPU či jiným zdravotním znevýhodněním
Pomoc je poskytována všem dětem, které projeví zájem – vypsané pravidelné hodiny
konzultací z naukových předmětů /rodiče prokazatelně seznámeni s možnostmi doučování
dětí- ŽK/ .
Probíhá i pravidelná příprava talentovaných žáků – na soutěže, olympiády
Příprava na SŠ – doučování ČJ, Mat
Úspěchy, olympiády, soutěže:
ruský jazyk
- 1. místo v okrese – 1 žákyně, 2.-3. místo-1 žákyně, 3.místo1 žákyně
krajské kolo – 6. místo – 1 žákyně
10. místo – 2 žákyně
anglický jazyk - 1. místo v okrese - 1 žák, 12. - 13. místo v okrese – 1 žák
biologická olympiáda - 3. místo v okrese - 1 žákyně, 13.místo –1 žákyně
- 10. místo v krajském kole – 1 žákyně
Rybářská olympiáda – školní kolo
Karel IV. - celostátní soutěž – 1 žákyně -účast
výtvarná soutěž – Kamarád versus Virtuální kamarád –postup do krajského
kola

Zvířátka v zimě (MěÚ Strakonice) výtvarná soutěž – účast
Recitač. soutěž – škol. kolo, okres. kolo – účast, ocenění – 3.– 5. místo
Mladý záchranář – hasičem v akci – internetová soutěž HZS Jihoč. kraje - účast
sportovní úspěchy:
Mc Donalds Cup - kopaná – 5. místo v okresním kole
Florbal – dívky – 7. místo v krajském kole
chlapci – 11. místo
Lehká atletika – „Pohár rozhlasu“ – dívky – 5. místo,
chlapci – 7. místo,
„Atletická všestrannost“ – 1. stupeň - 7. místo
„Atletická soutěž jednotlivců“ – 2. st. – 3. místo –
skok daleký, běh na 1000m
„Think blue cup“ (florbal) – chlapci (5.tř) – 3 kolové okresní kolo, 5. místo
Další soutěže:
Rybářská olympiáda (školní kolo) – velká účast žáků II. stupně
Ekologická olympiáda (školní kolo)
Matematická olympiáda (školní kolo)
Matematický klokan (školní kolo, okresní kolo)
Pythagoriáda (školní kolo)
Dějepisná olympiáda (školní kolo) – 7 žáků II. stupně, účast v okresním kole
Olympijský znalostní pětiboj (školní soutěž)
Země zamyšlená, putování románovou krajinou – internetová soutěž MěÚ Strakonice
Den Země – II. kategorie – 5. místo
III. kategorie – 3. místo
Výchovné poradenství: orientace – na žáky /základem je altruistický přístup pedagogůsoučást plánu školy, spolupráce s TU, konzultace pro žáky,
zjišťování laterality, spolupráce s PPP, SPC, SVP/
- na rodiče – osvětová činnost /konzultační hodiny VP
pro rodiče/
- na instituce – ÚP, SPC, PPP, SVP, SŠ
Účast VP na schůzce výchovných poradců ZŠ,
zástupců SŠ a ÚP – žákům předány Atlasy škol,
CD s nabídkami dalšího studia
Účast výchovného poradce na schůzce výchovných
poradců regionu v PPP ve Strakonicích
Exkurze na Burzu škol – 9. třída (Strakonice)
Schůzka rodičů žáků 9. třídy s výchovným poradcem, předány informace k přijímacímu řízení
na SŠ, info k zápisovým lístkům, k přijímacím zkouškám na SŠ Jihočeského kraje, pomoc
s vyplněním přihlášek na SŠ, rodiče informováni o časovém harmonogramu přijímacího
řízení, individuální konzultace vých. poradce s rodiči a žáky při výběru SŠ, individuální
pomoc žákům se zajištěním materiálů k přípravě na SŠ (např. Scio testy – na gymnázium)
V době konání třídních schůzek byli ve škole přítomni zástupci několika SŠ regionu a rodiče
měli možnost, v případě zájmu, osobních konzultací
Atlas školství – rozdáno žákům, u výchovného poradce možno zapůjčit propagační materiály
SŠ

Prevence sociálně patologických jevů: demokratizace školního řádu /práva a povinnosti
žáků/, navozování příjemného klimatu ve škole, prevence přerůstání problémů – včasné taktní
řešení, zvyšování zdravého sebevědomí žáků – učení asertivní komunikaci, důraz na
mimoškolní zájmovou činnost, neformální práci s žáky, prezentace na veřejnosti, ochota
pomoci druhým – oceňována ředitelkou školy, častá je forma veřejného školního hlášení.
Podpora žáků při práci ve školním parlamentu – projekt Podaná ruka. Podpora žáků ve
sportovní a zájmové činnosti, účast na mnoha sportovních a zájmových akcích, oceňováno
veřejně ředitelkou školy školním rozhlasem, ve vitríně v přízemí školy. Žáci motivováni, jak
zdravě trávit volný čas. Třídní učitelé s žáky pracují v rámci třídnických hodin na budování a
posilování pozitivních vztahů ve třídě.
Spolupráce s Policií ČR- projektové dopoledne Dopravní výchova, projektový den „Mladý
záchranář“, školení ped. sboru – viz. DVPP
Besedy krizového centra THEIA České Budějovice se žáky 1. - 9. ročníku (témata: média,
životní hodnoty, kyberšikana – virtuální svět, násilí a šikana, xenofobie a rasismus, bezpečný
start do nového života)
Projekt „Škola pro demokracii“ – bohatá činnost žákovského parlamentu napříč třídami
Výchova ke zdravému životnímu stylu – „Ovoce a zelenina do škol“, Zdravá 5- 3. -9. třída)
Exkurze, výlety, kultura, sport, jiné osvětové akce: viz příloha- akce pro žáky a tvořena
žáky
Lyžařský výcvik - výcvik na běžkách v rámci TV
Jazykový pobyt v Londýně pro žáky II. stupně
3. Údaje o přijímacím řízení a zařazování žáků, výsledek ukončení školního vzdělávání a
další řízení – viz tabulka 3, 4, 6
Všichni vycházející žáci 9. ročníku (11) řádně ukončili základní vzdělávání a byli přijati na
jimi vybrané střední školy, střední odborná učiliště, gymnázia.
Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání – viz tabulka 5

4. DVPP
Pro učitele nabízena možnost sebevzdělávání /semináře – např. prevence sociálněpatologických jevů, změny v RVP ZV, odborné semináře podle aprobací – osvědčení/,
nákup odborných publikací, nákup odborných periodik - např. Český jazyk a literatura,
Informatorium, Výživa a potraviny, Řízení školy, Učitelské noviny...
Hromadný seminář pro ped. pracovníky v budově školy „Prevence úrazů, chodec,
organizovaný útvar na komunikaci´´ zajištěný Policií ČR
Seminář k tvorbě ŠVP v INSPISu – absolvováno řed. školy
Školení BOZP, PO – absolvováno ředitelkou školy
Vybrané problémy z aplikace právních předpisů ve školství – ředitelka školy
Inkluze, projekt „Zjednodušené šablony v ZŠ a MŠ – ředitelka školy
Jazykový kurz Curych v rámci Výzvy 56 – vyučující NJ
Jazykový kurz Brighton v rámci Výzvy 56 – vyučující AJ
Stínování výuky v rámci Výzvy 56 – 2 vyučující I. stupně
Studium Metodik prevence soc.-patolog. jevů – 1 vyučující (září 2015 – srpen 2016
dokončeno)
Studium Koordinátor ICT – 1 vyučující (září 2015 – probíhá)
Pracovní setkání metodiků prevence – absolvováno šk. metodikem prevence soc-pat. jevů

Seminář „Konference „Podzimní dny EVVO ´´- absolvoval 1 vyučující
Seminář „Čtenářské dílny´´ - absolvovala 1 vyučující I. stupně
Kurz primární logopedické prevence – 1 vyučující I. stupně
Pracovní setkání výchovných poradců v PPP – absolvováno vých. poradkyní
Plán dalšího vzdělávání realizován i formou samostudia ped. pracovníků
5. Údaje o mimoškolních aktivitách – komentář
A/ pro děti – pravidelná činnost: kroužky – florbal, Rj – začátečníci, Rj – pokročilí,
angličtina hrou, sborový zpěv, nápomocné kroužky (doučování, logopedické cvičení,
nápravné čtení) a další viz. výše
– zájmově zainteresováno celkem 95 žáků
Příležitostná činnost - viz příloha akce pro žáky a tvořena žáky
B/ Informační systém – forma nástěnných novin / práce dětí, přehled a foto akcí,
prezentace úspěchů, činnost ŽP…/, prezentace úspěchů v přízemí školy,webové stránky
(www.zssteken.cz), úřední deska na budově školy, školní rozhlas
6. Údaje o činnosti Rady školy – ŠR fungovala 2015/2016 řádně ve složení - Ing. Rudolf
Vaniš, Mgr.Věra Nedvědová, paní Jana Hrdinová.
.
7. Kontroly, inspekce – viz tabulka 6a
8. Stížnosti – viz tab. 6b
9. Vzdělání pedagogů – 12 z 12 pedagogů kvalifikovaných, 3 vychovatelky ŠD
kvalifikované, 3 učitelky MŠ kvalifikované
10. Údaje o hospodaření školy
Výdaje hrazené prostřednictvím krajských normativů – 10. 117 000
z toho mzdové výdaje - 7. 335 000
Provozní výdaje
- 1.300 000,Investiční výdaje
- 0,Projekty zřizovatel
- 0,Zisk
- 381,57 Kč

FKSP

-

počáteční zůstatek k 1. 1. 2015 -56. 855,55
přírůstek 1% hrubých mezd
- 75. 478,čerpání
- 69. 517,10
konečný zůstatek k 31. 12. 2015 - 62. 816,45

11. Plán, výhled, cíle:
Výzva č. 57 MŠMT – OPVK – zapojení do Projektu
Výzva č. 56 MŠMT-OPVK – zapojení do Projektu
Plná realizace zákona 561/2004 Sb. a jeho změny (společné vzdělávání),
563/2005 Sb. v platném znění
Zdravá škola-systematická orientace na prevenci sociálně-patologických jevů,
projekt „Ovoce do škol“ pro 1. - 5. třídu, využívání programů „Zdravé 5“,
předmět pohybové hry na I. stupni
Podpora environmentální výchovy formou zapojení do Projektů – 72 hodin –

Ruku nato!
Altruismus
Zachování dobrého vyučovacího standardu
Zlepšování funkční gramotnosti žáků
Zlepšování informační gramotnosti žáků zavedením volitelného předmětu ICT
Orientace na OČBRMU – celoškolní soutěž Mladý záchranář, účast
v internetové soutěži – Hasičem v akci
Orientace na bezpečnost žáků zavedením předmětu Dopravní výchova na I.
stupni
Orientace na společné vzdělávání, rovný přístup ke vzdělávání – účinná
pomoc a péče o žáky se SPU, využívání služeb 2 asistentů pedagoga
Efektivní využívání počítačové techniky, rozšíření internetového připojení a počtu počítačů
v odborné učebně IVT, zlepšení počítačového vybavení a připojení k internetu v kabinetech
vyučujících, internetové připojení v dalších učebnách, nové vybavení interaktivním
dataprojektorem
www stránky a jejich pravidelná aktualizace, pravidelné informace pro rodiče a veřejnost,
aktualizace akcí školy, funkční úřední deska na budově školy, rozšiřování nabídky zájmových
útvarů, nové zajímavé mimoškolní akce, zapojení do dalších projektů
Akcent na výuku dalšího cizího jazyka od 1. 9. 2013 v 6. – 7. ročníku po 2 vyučovacích
hodinách, v 8. ročníku 3 vyučovací hodiny, tak, aby byly realizovány změny v RVP ZV
(výuka dalšího cizího jazyka na II. stupni ZŠ v minimální časové dotaci 6 vyučovacích
hodin), od 1. 9. 2014 byl německý jazyk vyučován v 6. – 8. ročníku po dvou vyučovacích
hodinách týdně, v 9. ročníku 3 vyučovací hodiny, od 1. 9. 2015 je německý jazyk nedílnou
součástí povinných předmětů v rozsahu 6. - 9. ročníku po dvou vyučovacích hodinách týdně,
jako kroužek je žákům nabízen ruský jazyk
Akcent na environmentální výchovu – viz příloha akce pro žáky
Realizace výchovně-vzdělávacího procesu podle ŠVP „Škola pro život“
Systematické opravy školy a školního areálu
výhled do dalšího období: modernizace učebny přírodovědných předmětů, bezbariérové
toalety v přízemí školy, úprava betonové plochy před vstupem do školy (v rámci Výzvy č. 46
Infrastruktura základních škol, pokud budeme v žádosti úspěšní), výměna počítačových stolů
v učebně ICT, výměna krytiny na vstupním přístřešku budovy školy (zatékání do šaten školy,
zatím řešeno pouze drobnými opravami), renovace podlahové krytiny a židlí v učebně VV,
renovace podlahové krytiny a nábytku v jídelně školy (průběžně dochází k výměně židlí),

Ostatní součásti subjektu ZŠ:
ŠD – práce ŠD velmi pestrá, založená na zájmové činnosti dětí, na sblížení dětí se školou, na
spolupráci s rodiči, na zajímavé mimoškolní akce, na kvalitním trávení času žáků v době
mimo vyučování
Personální obsazení: 3 vychovatelky plně kvalifikované (1 VŠ - vychovatelství- Bc, 1 VŠučitelství –Bc, 1 SŠ – předškolní a mimoškolní pedagogika)
MŠ – práce s dětmi ve 2 třídách (I. a II. heterogenní třída) – zaměřená na rozvoj osobnosti
jednotlivých dětí, na atributy „zdravé školky“, na využití vhodného umístění MŠ / pobyt
v přírodě, školní zahradě/. Orientace na ekologickou výchovu - viz celoroční ekologický
projekt MŠ. Spolupráce s rodiči dobrá. MŠ realizuje vyhlášku 14/2005 Sb.
Akce – viz příloha

ŠJ - vaří se cca 170 obědů, provoz kuchyně zajišťuje stravování žáků ZŠ /obědy/ , MŠ /svačiny a obědy/ a pracovníků školy.

Materiální zajištění, splnění předchozích cílů:
Červenec –srpen 2016– rekonstrukce dívčích WC v 1. a 2. patře - ve spolupráci se
zřizovatelem (částečně realizováno z Programu na obnovu venkova), výmalba několika
učeben, archivu, výmalba chodeb, renovace emailových nátěrů v šatně, v 1. patře, nátěry
rámů dveří školy, renovace dřevěné podlahy v prostorách školy. V průběhu školního roku
2015/2016 nové lavice a židle do 5. třídy, zcela nové vybavení (stoly, dílenské nářadí) do
školních dílen, otočné židle do školních dílen, výmalba ve ŠJ a školní kuchyňce, nové
vybavení – nádobí do školní kuchyňky, nové zařízení, koberec do II. oddělení ŠD, relaxační
taburety pro žáky do I. patra, nové židle do sborovny, nové dřevěné regály do 4. třídy, nová
umyvadla u ŠD ve II. patře, nový dřevěný nábytek do šaten MŠ, nový dřevěný altán na
zahradu MŠ, nové koberce a hračky do MŠ

Výroční zpráva o činnosti projednána ředitelkou školy Mgr. Vladimírou Cimrhanzlovou
s pracovníky školy…………………………………

Schváleno školskou radou při ZŠ a MŠ Štěkeň dne
..........…………………………………...............
předseda ŠR při ZŠ a MŠ Štěkeň

Přílohy: Tabulky, příloha - školní a mimoškolní akce

……………………………………………….
ředitelka školy

Základní škola: Štěkeň
Tabulka č. 1 - Charakteristika školy
Výkonové ukazatele

Počet žáků školy celkem
1. stupeň
2. stupeň

v tom:

stav k 30.9.
2015

skutečnost k
30.6.2016

181
116
65

182
117
65

Počet tříd celkem
1. stupeň
2. stupeň
ve třídě
na 1 pedagoga
do školní družiny
do školního klubu

v tom:
Průměrný počet žáků
Počet žáků zapsaných
Počet zájmových kroužků ve školním klubu

počet tříd
počet žáků
Počet žáků se spec. vzdělávacími potřebami 1. a 2. stupeň
se zdravotním
postižením
v tom:
vady řeči
více vad souběžně
vývojové poruchy
učení
mimořádně nadaní
s IVP
s UVP (RVP ZV
podle LMP)
Vyrovnávací třída:

žáci s LMP
Výjimka dle § 6 zák.č. 29/1984 Sb. v úplném
znění
Spojené ročníky
- uveďte, které ročníky jsou spojené
obecná škola
Vzdělávací program

- ročníky od-do

základní škola
národní škola

9
5
4
20,11
15,08
104
0
0
0
0
17

20,22
15,17
101
0
0
0
0
17

16
2
1

16
2
2

11
1
4

11
1
4

1

1

1

1

ne
ne
0
1. - 9. ročník
ŠVP „Škola pro život“
-

Doplňkové ukazatele
BOZP
Rada školy

úrazy dětí
pracovní úrazy
počet ztrát

9
0
0
ano

Tabulka č. 2 - Údaje o pracovnících
školy
Součást:

ZŠ

ŠD

MŠ

ŠJ

17,21

2,15

4,078

3,75

učitelé

12,18

0,000

3,200

0,000

vychovatelé

2,15

2,15

0,000

0,000

ostatní

5,03

0,000

0,750

3,75

99,075

100,00

100,00

0,00

Přepočtený počet pracovníků celkem
v tom:

% aprobovaně odučených hodin týdně
z celkového počtu odučených hodin
týdně

Tabulka č. 3 - Údaje o žácích zapsaných do 1. ročníku ZŠ

Počet dětí zapsaných do 1. ročníku celkem (bez odložené škol.docházky)

2015/2016
21

Děti s odloženou školní docházkou
Rozhodnutí, důvod
Doporučení PPP a pediatra

Počet
5

Děti s dodatečně odloženou školní docházkou během 1. pololetí vykazovaného škol.
roku
Rozhodnutí, důvod

Počet
0

Tabulka č. 4 - Údaje o žácích, kteří dokončili povinnou šk. docházku- umístění
Počet vycházejících žáků ve
školním roce 2015/2016
z 9. ročníku celkem
Umístění
G
SOŠ
SOU
U
prac.pom.
jiné

žáků ve školním roce 2015/2016

2015/2016
z nižšího
ročníku celkem

z 8. ročníku celkem
1
7
3
0
0
0

celkem

11

0

0

Tabulka č. 5 - Prospěch žáků ZŠ
Počet žáků
celkem

dívky

Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Celkem

23
22
30
29
13
23
20
11
11
182

13
11
10
13
5
13
8
8
4
85

Prospělo
s vyznamenáním

Počet žáků s
3.st. z
Prospělo Neprospělo 2.st. z cho- chování
vání

23
22
24
22
7
12
7
7
2
126

0
0
6
7
6
11
13
4
9
55

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

Tabulka č. 6a- Kontroly

Tabulka č. 6b- Stížnosti

Kontroly provedené státní správou
0
z toho bez závad
počet
0
podíl
0
Kontroly provedené zřizovatelem
1
z toho bez závad
počet
1
podíl
100%
Kontroly provedené ČŠI
0
z toho bez závad
počet
0
podíl
0
Ostatní
0
z toho bez závad
počet
0
podíl
0

Počet stížností
řešených

st. správa - MŠMT, ÚP, FÚ, HZS, OSSZ, KHS

ředitelem
zřizovatelem
ČŠI

0

1
0
0

Tabulka č.6c- Správní rozhodnutí
Odklad šk. docházky
Přijetí žáka
přestup
Do 1. tř.

5
1
21

Příloha výroční zprávy (VZ) :

Akce pro žáky a tvořené žáky ve školním roce 2015/2016
Školní a mimoškolní akce:
Kultura :
Divadelní představení pro žáky - (pohádky –Vysněné vánoce, Zimní příběhy včelích
medvídků , O Budulínkovi, Přemyslovci na českém trůnu)
Halloweenská párty
Vánoční akademie žáků pro rodiče a veřejnost (Kult. dům Čejetice)
Adventní čas v ZŠ a MŠ Štěkeň -posezení ve třídách, vánoční nadělování
Martinská slavnost (ŠD)
Mikuláš 2015 a nadělování
Zpívání na Den matek (Čejetice), Obec roku Čejetice, setkání starostů Městys Štěkeň - (sbor
Kaštánek)
Vynášení Moreny (ŠD)
Pohádkový zápis do 1. třídy (ŠD)
Vánoční čas ve ŠD – dárky pro rodiče, vánoční pečení, soutěž o nejkrásnější vánoční strom
Návštěva Hoslovic – mlýn, tematická dílna a program v areálu – ŠD
Tvoje družina má známý hlas – pěvecká soutěž ve ŠD
Muzeum Strakonice
Maškarní rej 2016 (ŠD)
Velikonoční jarmark 2016 – ZŠ, akce pro veřejnost
Nejkrásnější čarodějnice (ŠD)
Pasování prvňáčků
exkurze do Městské knihovny ve Strakonicích – 8. třída
Dětský den – vycházky do přírody, opékání špekáčků
Akce pro rodiče, veřejnost, s rodiči:
Mikulášská nadílka
Vánoční akademie žáků pro rodiče a veřejnost ( Kult. dům Čejetice)
Den matek
DOD na ZŠ Štěkeň
Program při vítání občánků ve Štěkni, v Čejeticích, při Zlaté svatbě ve Štěkni
Velikonoční jarmark – pro veřejnost
Spaní ve škole, loučení se třeťáky – program pro rodiče
Výlet Borovany „Peklo“ – organizováno pro děti I. stupně i rodiče
Setkání s rodiči vycházejících žáků ( k procesu přijímacího řízení na SŠ)
Environmentální akce:
Sázení stromu (1. třída) - školní tradice – v rámci Projektu 72 hodin Ruku na to!
Úpravy na školní zahradě – alpinum
Odvětvování stromků – školní zahrada
Úklid lesa v okolí Štěkně
Zapojení školy do celostátní environmentální sítě „M.R.K.E.V.“
Ekologické programy v Cassiopee ve Strakonicích – jednotlivé třídy
Čištění studánek - Štěkeň
Sčítání káňat (projekt BUTEO)
Ekologická přednáška Ing. Šobra k ochraně přírody – II. stupeň
účast v ekolog. soutěži "Den Země"

Projekt „72 hodin Ruku na to“ – úklid obce a okolí po jednotlivých třídách
Přednáška o houbách
Sběr druhotných surovin – 2x ročně
Ekologická soutěž v rámci znalostního pětiboje – II. stupeň
Exkurze do třídírny odpadů Vimperk

Soutěže, olympiády:
Školní kola a účast v okresním (krajském) kole - olympiády D, Aj (konverzační soutěž), Rj,
rybářská olympiáda, Bi (umístění- viz VZ)
Pythagoriáda – školní kolo
Matematický klokan – okresní kolo
Ekologická soutěž "Den Země" - Podskalí Strakonice
Recitace – školní, okresní kolo
Testování žáků 9. třídy – M, ČJ, OSP ( využito SCIO)
olympiáda v Nj – školní kolo
zem. olympiáda – školní kolo
znalostní pětiboj – školní soutěž
Země zamyšlená, putování románovou krajinou – internetová soutěž MěÚ Strakonice
Mladý záchranář-hasičem v akci – internetová soutěž HZS Jih. kraj
Karel IV. - celostátní soutěž, účast 3. třídy
Sport:
Pohár rozhlasu, Atletická všestrannost, halová kopaná, MC Donalds Cup - minifotbal, florbalová
soutěž - okresní kolo – II. stupeň, florbal Think Blue Cup – 5. třída
Výtvarné soutěže:
Kamarád versus virtuální kamarád, Zvířátka v zimě
Jiné akce:
interaktivní programy ke zdravému životnímu stylu "Zdravá 5", „Párty se Zdravou 5“ - 1., 2.
stupeň, MŠ
Přednáška k volbě povolání
Série přednášek pro I. a II. stupeň k problematice sociálněpatologických jevů
projektový den "Mladý záchranář" - 2. - 9. třída
drakiáda (ŠD)
návštěva budoucích školáků z MŠ Čejetice v 1. třídě
Pasování na školáka, boj s Drakem – 1. tř
návštěva předškoláků z MŠ Štěkeň v 1. třídě – školáci čtou mladším kamarádům – čtení a
dramatizace pohádky O Smolíčkovi
Burza středních škol Strakonice - účast 9. třídy (pomoc žákům 9. třídy při výběru vhodné SŠ)
exkurze v IPS na Úřadu práce k volbě povolání – 9. třída
návštěva SOU Písek ve škole, ukázka řemesel
zapojení do soutěže ve sběru druhotných surovin, výtěžek akce využit II. stupeň jako příspěvek na
exkurzi do Prahy – Vyšehrad, Strakonický dudák v Národním divadle, Technické muzeum, I.
stupeň – Hopsárium České Budějovice, krokodýlí farma protivín, Selibov kovárna
projektový den – Dopravní výchova (ve spolupráci s policií ČR)
„Bláznivý týden“ – organizováno žákovským parlamentem

Výlety, exkurze:
Zámek Štěkeň – I. stupeň v rámci činnosti ŠD
Exkurze „Legio vlak“ Strakonice
Exkurze do Státního oblastního archívu ve Strakonicích – program Cechy a řemesla
Sladovna Písek (4.tř.)
Jihočeské muzeum (6.tř.) v ČB – doba kamenná, adventní trhy
LEZETOP (5.tř.) – horolezecká stěna v rámci Dětského dne
Selibov – pohádková kovárna – I. st.
Protivín – krokodýlí farma – I. st.
Písek-Prácheňské muzeum
Šmidingerova knihovna Strakonice a HZS Strakonice
Pošta Štěkeň, knihovna Štěkeň – I. stupeň
Sudoměř – Mohyla J. Žižky, Mladějovice – návštěva bývalé školy (J. Skupa) – 9. tř.
Zámek Hluboká nad Vltavou – I. st.
České Budějovice – Hopsárium – I. st.
Praha – Vyšehrad, Technické muzeum, Národní divadlo (Strakonický dudák) – II. st.
Londýn – týdenní jazykový kurz pro žáky II. stupně v rámci projektu Výzva č. 56
Pěší exkurze – Boubínský prales a rozhledna na vrcholu Boubína
Cykloturistický výlet – Helfenburk (5.tř.)

Akce MŠ Štěkeň ve školním roce 2015/2016:
divadelní představení – Vysněné vánoce, O Budulínkovi, O strašidýlku Emílkovi, O Kačence,
maňáskové představení Kvak a Žbluňk, Kouzelný zvoneček, Příběhy kočky Micky
vítání občánků na Úřadu městysu Štěkeň
besídka ke Dni matek
výroba dráčků Drakiáda
Výuka anglického jazyka
Výuka hry na flétnu Veselé pískání
Vytypování dětí s vadou výslovnosti, pravidelné konzultace s klinickou logopedkou v MŠ
Čert a Mikuláš v MŠ
vánoční nadělování
vánoční besídka pro rodiče
vítání jara
velikonoční malování
velikonoční trh – návštěva školy
Rej masek
Pasování na školáka
návštěva předškoláků v ZŠ Štěkeň
zápis dětí do MŠ – výroba dárečků
Projektový den – Mladý záchranář – ve spolupráci se ZŠ Štěkeň
Celoroční ekologický projekt
Vzdělávací program EKO centrum Cassiopea – Poznáváme zvířátka
Hudebně vzdělávací program Rytmická show
Projektový den zaměřený na dopravní výchovu
Výukový program Zdravá 5
Projektový den Mladý záchranář – ve spolupráci se ZŠ
Program při vítání občánků (Štěkeň, Čejetice) - MŠ

Zdravé zoubky – návštěva zubní hygienistky v MŠ
Výlet – Pohádková kovárna Selibov
Oslava Dne dětí Cesta za pokladem
Tělocvična ZŠ – hry s míčem, využívání tělocvičného nářadí
Návštěva knihovny
loučení s předškoláky – tablo pro veřejnost

