
Jaký bude příští školní rok na Základní škole v Supíkovicích? 

Všichni víme, že se potýkáme se snižujícím se počtem žáků. Ať už jsou příčiny jakékoliv, rozhodli jsme 
se nad tím zamyslet a obléci naši školu od nového školního roku do nového kabátu co se vzdělávání 
týká. Půjde o pokračování v tom dobrém a úspěšném a nastavení nových alternativ, které by měly 
pozitivně ovlivnit výuku ve škole a tím zlepšit uplatnění našich žáků v budoucím životě. Jde nám o to, 
aby se žáci našli ve svém budoucím povolání a mohli rozvíjet své zájmy a záliby. Chceme odstranit 
odtržení vzdělávání od praxe a nových trendů v reálném životě. 
Všichni víme, že praxe volá po technických profesích. Je nedostatek strojařů, strojírenských inženýrů 
a řemeslníků. Proto jsme upravili volitelné předměty. Máme velmi kvalitně vybavené dílny pro žáky a 
materiálně jsme zajištěni firmou TOUAX. Naši žáci budou ve dvou hodinách týdně zdokonalovat svou 
manuální zručnost. Ne každý umí přitlouct hřebíček tak, aby se nezkřivil. Vztah k technice chceme 
posílit zavedením elektrotechnického kroužku a v případě zájmu jej zařadíme do našeho ŠVP. 
V hodinách informatiky (výuka na počítačích) budeme vyučovat programování už od 4. ročníku. V ŠVP 
jsme posílili hodiny matematiky, fyziky a informatiky. Na 1. stupni vyučujeme Hejného matematiku a 
už dnes jsou vidět výsledky. Prvňáčci se zapojili do školního kola soutěže Matematický klokan a ve 
výsledcích byli úspěšnější než mnozí druháci. To je důkaz toho, že se ubíráme správným směrem. Od 
září se zapojíme do projektu, který nám umožní získat iPady pro jednu třídu. Budou moci být využity 
v různých předmětech a učitelé zpestří hodiny využitím digitálních technologií. 
Nesmíme ale zapomínat na to, co se v naší škole osvědčilo a v čem bychom chtěli pokračovat. Jde o 
velmi úspěšný týdenní kurz angličtiny s rodilým mluvčím, který máme v úmyslu uskutečnit nejméně 
dvakrát ročně a získat sponzora pro tuto akci. Do volitelných předmětů zařadíme od nového školního 
roku přípravu na střední školu z českého jazyka a matematiky, vždyť od příštího školního roku mají 
být přijímací zkoušky na všech středních školách podle firmy Cermat. Naši žáci vydávají školní časopis, 
na kterém se učí využít znalostí nejen z češtiny, ale také z informatiky, učí se zodpovědnosti a smyslu 
pro povinnost.  V ŠVP máme zvýšenou časovou dotaci také na český jazyk a angličtinu. Velmi úspěšní 
byli naši divadelníci a chtěli bychom v této tradici pokračovat. Již tradičně dosahujeme předních 
umístění na hudebních soutěžích a velmi zdařilá jsou vystoupení v naší obci. Na naší škole se 
věnujeme také sportovním aktivitám, reprezentaci na sportovních soutěžích a organizujeme okresní 
závod Hubertův pohár. 
Ještě bych chtěla připomenout, že již několik let Obecní úřad v Supíkovicích proplácí dojíždějícím 
žákům jízdné a platí sešity do výuky všem žákům školy. 
Za zmínku také stojí nízký počet žáků ve třídách. I když jsou žáci na některé hodiny spojeni, přesto 
počet nepřevyšuje 22 žáků ve spojené třídě na 2. stupni. Výuka od nového školního roku bude 
zajištěna 100% kvalifikovaností pedagogického sboru. 
Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří šíří dobré jméno naší školy a obětují tomu svůj volný čas. 
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