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Výroční  zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016   

 

a) Základní údaje o škole: 
 

 

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, 

okres Jeseník, příspěvková organizace 

Sídlo:     Supíkovice 129 

Právní forma:    příspěvková organizace 

IČO:     70944431 

IZO:     102 680 027 

Identifikátor zařízení:   600 150 569 

Zřizovatel školy:    Obec Supíkovice 

      právní forma: obec, IČO: 00303429 

      se sídlem: 790 51 Supíkovice 130 

Ředitel školy:    Antonín Ďopan, Supíkovice 129, 790 51 

Součásti školy:    školní družina IZO: 120 500 141 

školní jídelna IZO: 120 500 159 

mateřská škola IZO: 107 633 116 

Datum zařazení do sítě:   1.1.2003 

Celková kapacita školy:   330 žáků 

Celková kapacita školní družiny:  60 žáků 

Celková kapacita školní jídelny:  300 jídel 

Celková kapacita mateřské školy:  30 dětí 

Zaměření školy:    výuka Cj, ICT, sport 

Web:     http://www.skola-supikovice.info 

E-mail:      antonin.dopan@skola-supikovice.info 

Školská rada:    předseda Veronika Stehlíková   

      e-mail: skolskarada.supikovice@seznam.cz 

      počet členů: 9 
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Další údaje:  

 

Naše škola měla v tomto školním roce 105 žáků v 8 třídách, 4. a 5. třída byly spojeny (stav 

k 30.9.2015). Průměrná naplněnost tříd je 13,13 žáka. K 31.8.2016 se čtyři žáci odstěhovali, 

pět odešlo na jinou školu, jeden odešel na víceleté gymnázium a jednomu byl udělen 

dodatečný odklad školní docházky. 

Škola má k dispozici 17 učeben, z toho je 7 odborných – počítačová učebna 1. st., 

počítačová učebna 2. st., učebna fyziky a chemie, učebna přírodopisu, jazyková učebna, 

cvičná kuchyň, tělocvična a školní dílny. Součástí školy je také školní družina, která má dvě 

oddělení s 60 žáky. Součástí školy je rovněž školní stravovna s jídelnou, kde se může 

současně stravovat 70 strávníků. Další součástí školy je Mateřská škola, která sídlí v oddělené 

budově s vlastní zahradou a vybavením. 

Základní škola měla ve školním roce 2015/16 výjimku z nejnižšího počtu žáků. Obec 

hradila mzdové náklady na 1,4 úvazku učitele. Mateřská škola měla výjimku z nejvyššího 

počtu žáků. 

Škola sídlí ve dvou budovách.   

Pro sportovní výuku a vyžití má škola tělocvičnu, běžeckou dráhu, doskočiště na skok 

daleký, asfaltové a šotolinové hřiště. Ve spolupráci s TJ Tatran Touax Supíkovice využíváme 

i prostor fotbalového stadionu a tréninkového plácku. 

Již tradičně pořádáme lyžařský kurz pro žáky 8. třídy a plavecký kurz pro žáky 2. a 3. 

třídy. Lyžařský výcvik byl v letošním roce zrušen kvůli nedostatku sněhu. Plaveckého kurzu 

se zúčastnilo 21 žáků. Žáci 6. třídy absolvovali v září GO kurz pro utužení kolektivu 

a usnadnění přechodu na 2. stupeň. 

Vybavenost školy pomůckami je na dobré úrovni. V současné době máme sedm 

interaktivních tabulí, dvě počítačové učebny a na obou budovách ZŠ byla zřízena wifi síť. 

Učitelé jsou vybaveni notebooky a iPady. U každé interaktivní tabule je AppleTv pro snadné 

a rychlé připojení iPadu k interaktivní tabuli. 

Máme vypracovaný systém školních soutěží. Každý měsíc pořádáme sportovní, 

vědomostní, výtvarné, pěvecké a jiné soutěže, ve kterých se angažuje i Žákovská rada. 

V zajištění zájmové činnosti spolupracujeme se Střediskem volného času DUHA Jeseník 

a ZUŠ Vidnava.  
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Počty žáků (stav k 30.9.2015): 

 

Třída počet žáků dívky chlapci 

1. 12 7 5 

2. 12 6 6 

3. 13 6 7 

4. 13 5 8 

5. 12 4 8 

Celkem 1. st. 62 28 34 

 

 

 

44 žáků bylo ze Supíkovic, 45 z Velkých Kunětic, 3 z Písečné a 13 z jiných obcí. 

 

Údaje o školní družině: 

 

Oddělení Počet žáků 

I. oddělení 30 

II. oddělení 30 

 

 

b) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje: 
 

Výuka probíhala ve všech třídách podle ŠVP pro základní vzdělávání – Učíme se, 

sportujeme. 

 

Přehled volitelných předmětů: 

 

Název Třída 

Florbal 6. – 9. 

Hrátky s češtinou 6. – 9. 

Technické činnosti 8. – 9. 

Nejen programování 8. – 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Třída počet žáků dívky chlapci 

6. 12 5 7 

7. 9 3 6 

8. 12 6 6 

9. 10 6 4 

Celkem 2. st. 43 20 23 

Celkem 

škola 
105 48 57 
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c) Rámcový popis personálního zabezpečení školy: 

 

Pedagogičtí pracovníci: 

 

Jméno Funkce 

Antonín Ďopan ředitel školy 

Mgr. Jarmila Lašáková zástupce ředitele, koordinátor ŠVP 

Mgr. Irena Krajčiová TU 3. třídy 

Jiřina Šikulová TU 2. třídy, koordinátor ŠVP pro 1. st.  

Mgr. Petra Kratochvílová TU 1. třídy 

Mgr. Pavla Kinscherová TU 4. a 5. třídy, asistent pedagoga 

Mgr. Ivana Kašpárková TU 7. třídy, školní metodik prevence, koordinátor EVVO 

Mgr. Helena Paščinská TU 8. třídy (od 1.11. Mgr. Martina Brožková) 

Ing. Stanislav Gavlas TU 9. třídy 

Mgr. Ema Zykmundová TU 6. třídy, výchovný poradce, koordinátor ŠVP pro 2. st. 

Bronislava Burďáková vychovatelka školní družiny 

Jana Urubková vychovatelka školní družiny, asistent pedagoga 

 

Jeden pedagogický pracovník není dosud plně kvalifikován, studium dokončí v příštím 

školním roce.  

 

Provozní zaměstnanci: 
 

Jméno Funkce 

Marcela Koudelková uklízečka 

Andrea Šlahorková uklízečka 

Jiří Vacenovský školník 

 

Pracovníci školní jídelny: 

 

Jméno Funkce 

Věra Mikischová vedoucí školní jídelny, pracovnice provozu 

Pavla Radová kuchařka 

 

 

d) Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném 

přijetí do školy: 
 

Údaje o zápisu: 

 

K zápisu se dostavilo Odklady Přijato 

16 3 13 
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Přehled o přijetí vycházejících žáků:  
 

Škola Počet přijatých žáků 

Gymnázium čtyřleté 1 

Gymnázium osmileté 1 

Střední odborné školy 7 

Učiliště a střední odborná učiliště 4 

Celkem 13 

 

 

e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školním vzdělávacím 

programem a podle poskytovaného stupně vzdělání: 

 

Výchovné působení: 
 

Na naší škole pracuje školní sněm, který se řídí žákovskou ústavou školy.  Tato ústava 

vychází z Úmluvy o právech dítěte, demokratizačních snah a procesů ve vztazích žáků mezi 

sebou a mezi učiteli a žáky, vnitřního řádu školy a školního řádu. Žáci se mohou vyslovovat 

k otázkám školy prostřednictvím žákovské rady. Touto cestou mohou vznášet dotazy, 

připomínky a přicházet s vlastními náměty na zlepšení práce školy, prostředí atd. Zástupci ŽR 

by se pravidelně měli scházet s vedením školy, bohužel tato spolupráce se uskutečnila jen 

výjimečně. Školní sněm se skládá z těchto orgánů: třídní sněm, žákovská rada.  

Na obou stupních školy je zřízena schránka důvěry. Na sdělení žáků reaguje pravidelně 

výchovná poradkyně a školní metodik prevence. 

Na škole máme rovněž vypracován systém soutěží. V oblasti tělovýchovné máme soutěž 

„Sportovec roku“, která je systémem bodování zaměřena i na žáky, kteří nemají ke sportu 

nadání. Každý měsíc pořádá komise tělesné výchovy nejméně jednu sportovní soutěž. 

Žákovská rada si připravuje akce pro své spolužáky. Pořádáme také okresní branný závod 

„Hubertův pohár“. V závěru školního roku pořádáme na počest založení Českého 

Olympijského výboru Olympijský den. 

V rámci výchovného působení jsme zřídili nástěnky nejlepších žáků školy 

a nejaktivnějších žáků školy. Zřízen je rovněž fotoarchív a videoarchiv školy.  

 

 

Přehled prospěchu za 1. pololetí: 

 

Třída Žáků 
Vyznamená

ní 
Prospělo Neprospělo 

Prům. 

prospěch 

Zam. hod. 

/žáka 

1. 11 9 2 0 1,13 37,81 

2. 11 6 5 0 1,38 37,90 

3. 13 8 3 1 1,39 57,15 

4. 13 7 5 1 1,56 48,07 

5. 11 7 4 0 1,40 40,72 

6. 12 4 6 2 2,19 77,50 

7. 9 2 7 0 1,84 55,55 

8. 12 1 8 2 2,25 71,16 

9. 10 2 6 2 1,99 59,30 

Celkem 102 46 46 8 1,79 54,18 

Procent X 45,1 45,1 7,84 X X 
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V prospěchu nedošlo k zásadním změnám. Dva žáci nebyli v pololetí hodnoceni. 

Bohužel opět stoupl počet zameškaných hodin. V průměru na jednoho žáka jsme zameškali 

letos o 1,33 hodiny více. Rovněž počet neomluvených hodin stoupl, dokonce dvojnásobně. 

Faktem ovšem je, že na počtu zameškaných hodin se velmi výrazně podílí pouze několik 

žáků, jejichž absence dosáhla za první pololetí více než 200 hodin.  

 

Přehled výchovných opatření:  

 

PŘŠ NTU DTU DŘŠ 2 z Ch 3 z Ch 

10 13 5 2 0 0 

 
 PŘŠ – pochvala ředitele školy, NTU – napomenutí třídního učitele, DTU – důtka třídního učitele, DŘŠ – důtka ředitele školy 

 

Pochval ředitele školy bylo uděleno o 5 méně, než vloni ve stejném období, ale výrazně se 

našim žákům podařilo vymýtit část negativních jevů v jejich chování. Vloni byly dva případy 

klasifikace chování trojkou, letos nebyl ani jeden, dokonce ani žádná dvojka. Z osmi loňských 

důtek ředitele školy zůstaly pouze dvě, o polovinu se snížily počty důtek třídního učitele 

a napomenutí třídního učitele. 

 

Přehled prospěchu za 2. pololetí: 

 

Třída Žáků Vyznamenání Prospělo Neprospělo 
Prům. 

prospěch 

Zam. hod. 

/žáka 

1. 11 8 3 0 1,21 34,73 

2. 11 7 4 0 1,31 28,27 

3. 11 8 3 0 1,33 43,00 

4. 13 7 5 1 1,57 45,08 

5. 11 7 4 0 1,42 43,45 

6. 11 1 7 3 2,38 64,09 

7. 9 2 7 0 1,96 52,89 

8. 12 2 9 1 2,07 60,67 

9. 10 2 8 0 1,96 61,00 

Celkem 99 44 50 5 1,69 47,97 

Procent X 44,45 50,50 5,05 X X 

 

Počet žáků s vyznamenáním stoupl o tři a půl procenta, počet prospívajících žáků klesl o 5 

procent, počet neprospívajících je o 2% vyšší. Dva žáci nebyli na konci školního roku 

hodnoceni. Náhradní termín hodnocení byl ředitelem školy stanoven na 30.9. Dva žáci konali 

v srpnu opravné zkoušky. Jeden žák uspěl, druhý žák se ke zkouškám bez omluvy nedostavil, 

tedy neprospěl 

Potěšitelné je, že počet zameškaných hodin poklesl oproti loňsku o 10 hodin na jednoho 

žáka. Letos se ovšem vyskytl vysoký počet neomluvených hodin, které byly zameškány 

jedním žákem. Případ byl řešen s OSPOD a Policií ČR. 

 

Přehled výchovných opatření: 

 

PŘŠ NTU DTU DŘŠ 2 z Ch 3 z Ch 

52 18 8 6 0 0 
 

PŘŠ – pochvala ředitele školy, NTU – napomenutí třídního učitele, DTU – důtka třídního učitele, DŘŠ – důtka ředitele školy 
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Počet pochval ředitele školy je asi poloviční, než vloni. Je to způsobeno především nižším 

počtem okresních soutěží, kterých jsme se letos zúčastnili. Zejména sport přestává žáky 

táhnout. Výjimkou je 5. třída, jejíž žáci dosáhli na sportovním poli letos mnoha úspěchů. 

Potěšitelné je, že se podstatně snížil počet všech opatření k posílení kázně. Počet napomenutí 

třídního učitele letos poklesl na méně než polovinu, stejně tak počet důtek třídního učitele, 

důtek ředitele školy dokonce o dvě třetiny. Ani ve druhém pololetí jsme nemuseli žádného 

žáka klasifikovat z chování sníženým stupněm. 

 

Péče o talentované žáky, hodnocení práce se žáky ze sociokulturně znevýhodněného 

prostředí a integrovanými žáky: 

 

Pro talentované žáky máme vypracován systém soutěží, jak je uvedeno výše. Rovněž jim 

věnujeme zvýšenou pozornost a individuální přístup ve vyučování. Naše škola se zapojuje 

i do meziškolních soutěží a olympiád v co největší možné míře. Naše nejlepší výsledky 

uvádíme níže. 

Letos jsme měli 10 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (stav k 31.12.2015). Řídili 

jsme se pokyny doporučenými PPP či SPC - individuální přístup s ohledem na 

diagnostikovanou poruchu a žáci jsou zapojeni do nápravy poruch ve škole. Každý z těchto 

žáků má vypracován individuální vzdělávací plán, jehož plnění je dvakrát ročně 

vyhodnocováno. Ve škole pracovali dva asistenti pedagoga se žáky se zdravotním postižením. 

I v letošním školním roce jsme se výrazněji zaměřili na žáky se sociálně znevýhodněného 

prostředí. Kromě „běžné“ práce jako je individuální přístup, doučování či individuální péče 

těmto žákům jsme letos vstoupili od projektu Města Jeseník „Škola pro všechny“, který začal 

od 1.7.2016, naplno se rozběhne od září školního roku 2016/17. Více uvádíme k projektu 

dále. 

V letošním roce jsme opět získali certifikát společností Pro školy za aktivní přístup ke 

zjišťování výsledků ve vzdělávání.  
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Podobný certifikát jsme obdrželi za aktivní přístup ke zjišťování výsledků vzdělávání od 

společnosti SCIO. 

 

Výsledky testování: 

 

V průběhu roku jsme testovali prostřednictvím firmy SCIO naše žáky. Při práci s výsledky 

testů je třeba brát v úvahu specifické podmínky školy a další informace o žácích. 

3. třídu jsme testovali v projektu „Stonožka“, kde byly testovány český jazyk, matematika, 

anglický jazyk, klíčové kompetence a člověk a jeho svět. Výsledky našich žáků spadají 

s výjimkou anglického jazyka do slabšího průměru. Naopak vynikajících výsledků dosáhli 

Filip Kalianko v klíčových kompetencích a Eliška Marková a Eliška Sobalová v českém 

jazyce. Umístili se mezi 15% nejlepších žáků v ČR.  
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4. třída se zúčastnila testování v projektu „Nový čtenář“. Výsledky testu ukazují, že naši 

žáci jsou na tom ve čtení spíše průměrně. Neobjevil se žádný žák s hodnocením „specialista“, 

ale těch je v republice jen mizivé procento. Nejvíce jsme měli „průzkumníků“ a „objevitelů“. 

Potěšující je, že žádný čtvrťák nebyl hodnocen jako „nečtenář“. Toto hodnocení se totiž 

v porovnání z ČR objevuje. Nejlepšího výsledku dosáhl Dušan Bednář, který se zařadil do 

kategorie „profík“. 
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Ve stejném programu „Stonožka“ jsme testovali i 5. třídu. Výsledky této třídy byly 

v českém jazyce i v matematice podprůměrné, studijní potenciál žáků není optimálně využit. 

Nejlepších výsledků dosáhli Šimon Jati a Kristýna Kalianková. 
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Páťáci prošli i testem v angličtině. Z 10 žáků 2 – Šimon Jati a Jiří Kubánek - dosáhli 

požadované úrovně A1, ostatní dosáhli úrovně A0. Z nich tři byli těsně pod úrovní A1. Žáci 

v této třídě mají výsledky v souladu se svými studijními schopnostmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ 
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Stonožkou“ jsme otestovali i vycházející deváťáky. Ti dosáhli lepších výsledků v českém 

jazyce než v matematice. Test ukázal, že přestože jsme se umístili v českém jazyce mezi 20% 

nejslabších výsledků, naši žáci dosahují takových výsledků, jaké odpovídají jejich studijním 

předpokladům. V matematice však studují pod svými možnostmi. 

Extrémně výborných výsledků dosáhla Lenka Manoušková v matematice a tatáž žákyně 

s Gabrielou Suškovou v českém jazyce. 
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Vycházející devítka prošla i testem „Dovednosti pro život“, který byl rozdělen do tří 

oblastí – práce s informacemi, vztahy a komunikace a řešení problémů. Absolutně nejlepšího 

výsledku dosáhla Gabriela Sušková, která ve všech třech kategoriích dosáhla úrovně 

„specialista“. Výborných výsledků dosáhla i Lenka Manoušková a Jan Böhm.  
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V letošním školním roce jsme provedli dotazníkové šetření, které bylo zaměřeno na žáky 

a jejich názory na klima školy. Šetření bylo on-line realizováno od 4. po 9. třídu. 

Dotazník byl rozdělen do šesti tematických okruhů – Prostředí, materiální zázemí, Lidé, 

Komunikace a vztahy, Systém, pravidla, hodnoty, Výuka, příprava, hodnocení a Komplexní 

hodnocení. 

Přinášíme celkový přehled výsledků: 

 

Přehled podle 

kategorií (%) 

Rozhodně 

souhlasím 

Spíše 

souhlasím 
Nevím 

Spíše 

nesouhlasím 

Rozhodně 

nesouhlasím 

Výsledné 

hodnocení 

Prostředí, 

materiální zázemí 
29,2 40,0 8,6 16,1 6,1 67,5 

Lidé 42,4 37,8 9,0 6,6 4,2 76,9 

Komunikace, 

vztahy 
43,9 31,1 8,7 10,0 6,4 74 

Systém, pravidla, 

hodnoty 
32,7 37,6 9,3 13,6 6,8 69,0 

Výuka, příprava, 

hodnocení 
32,7 43,1 6,9 12,7 4,6 71,7 

Komplexní 

hodnocení 
40,7 31,1 7,9 14,1 6,2 71,5 

Celkem 36,3 37,6 8,5 12,0 5,6 71,7 

 

Nejlépe hodnocené otázky: 

 

- Nepedagogičtí pracovníci školy (školník, uklízečky, kuchařky) pracují dobře a ve 

prospěch nás – žáků – 89% 

- Když něčemu ve výuce nerozumím, mohu se přihlásit a zeptat – 88% 

- Všichni zaměstnanci mají zájem o to, aby se škola rozvíjela a zlepšovala – 82% 

 

Nejhůře hodnocené otázky: 

 

- Když se mi ve škole opravdu daří nebo se velmi dobře chovám, učitel o tom 

informuje mé rodiče – 51% 

- Při učení v hodinách často pracujeme ve skupinkách – 55% 

- Pokud někdy s učiteli nesouhlasím, můžu své názory vyjádřit otevřeně – 57% 

 

Zajímavé je, že téměř nebyl rozdíl mezi hodnocením chlapců a dívek. Mezi třídami bylo 

nejlepší hodnocení u 4. a 7. třídy, nejhorší naopak u 9. třídy, která se od ostatních lišila téměř 

o 15%. Zajímavý je rovněž pohled na hodnocení podle prospěchu. Žáci s vyznamenáním 

hodnotili školu o 5% hůře, než žáci s prospěchem do 2,0. Výrazně se odlišovalo hodnocení 

žáků s prospěchem horším než 2,0. Ti školu hodnotili o více než 15% hůře, než žáci 

s průměrným prospěchem.  

Celkové přehledné výsledky dotazníku budou zveřejněny na školním webu. 
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Matematika Hejného metodou: 

 

Po proškolení paní učitelky Kratochvílové byla letos v 1. třídě spuštěna výuka matematiky 

Hejného metodou. Tato matematika rozvíjí logické myšlení, samostatné uvažování, 

prostorovou představivost, je pro děti zajímavější, vychází z praxe, velký důraz se klade na 

manipulaci s předměty, děti vede k diskuzi a spolupráci, v mnoha ohledech je odlišná od 

klasické matematiky. První zkušenosti s touto metodou jsou velmi pozitivní a určitě v ní 

budeme pokračovat i v příštím školním roce. 

 

Knihovna: 

 

Uvědomujeme si důležitost čtení, zejména pro děti na 1. stupni, a proto bylo v tomto roce 

navázáno na loňské pořízení žákovské knihovny letošním projektem, o kterém se zmiňujeme 

dále. Zapojením 2. stupně do projektu přineslo novou motivaci pro děti číst a samozřejmě 

nové čtenáře. 

Počet knih v obou knihovnách se během roku více než zpětinásobil na současný stav 577 

knih. Do činnosti knihovny se zapojilo 95 žáků, tedy téměř všichni žáci školy. Knihovna je 

otevřena každé pondělí a čtvrtek od 13:30 do 15:00 hodin, ale děti si mohou knihu vypůjčit 

i mimo tuto dobu. Poděkování za práci v knihovnách patří paní učitelce Krajčiové, 

Kratochvílové a Zykmundové. 

 

 

f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů: 
 

Ve školním roce 2015/16 pracovalo na naší škole hudební a výtvarné oddělení ZUŠ 

Vidnava – děti se tak mohou zapojit do mimoškolní činnosti přímo ve škole. Od října do 

května pracovaly ve škole 3 kroužky zaštiťované SVČ Duha Jeseník – Tvořínek, Tvorba 

časopisu a Elektrotechnický kroužek. 

I v letošním školním roce byla pro žáky ve škole uspořádána spousta akcí a soutěží 

sportovního, naukového či kulturního rázu. Kromě akcí, které pro žáky připravovali každý 

měsíc učitelé, si některé soutěže připravila pro své spolužáky také Žákovská rada – tentokrát 

to byly zcela nové akce jako Stavby z přírodního materiálu, Podzimní malování, Najdi si svůj 

vánoční dárek, Karneval, Sněhová bitva nebo osvědčené akce z minulých let - Bludiště, Účes 

roku či Člověče, nezlob se.  

Kromě akcí pořádaných školou se naši žáci pravidelně zúčastňují mnoha soutěží v rámci 

okresu Jeseník, kde se umisťují na předních místech výsledkových listin, a to hlavně ve 

sportu, ale také naukových soutěžích.  

Stále kladně hodnotím schránky důvěry umístěné zvlášť na 1. a 2. stupni. Žáci do ní 

vhazují své připomínky k chodu školy, k chování spolužáků i pedagogů. Tyto připomínky 

jsou průběžně řešeny. Poslední roky je však využívají jen zřídka, neboť vznikající problémy 

se vzhledem k malému počtu žáků ve třídách řeší v kolektivu třídy s třídním učitelem hned 

nebo na třídnických hodinách. Žáci se mohou také vyjadřovat a své připomínky k chodu školy 

podávat prostřednictvím zástupců v Žákovské radě, kdy zástupci ŽR mohou projednávat 

připomínky s ředitelem školy. Letos žáci žádné připomínky nevznesli.  

V průběhu roku třídní učitelé řešili několik náznaků slovního, ale i fyzického napadání 

spolužáků. Na třídnických hodinách se řešilo chování žáků na veřejnosti, chování k cizím 

lidem, vztahy mezi spolužáky, rasová snášenlivost, pravidla soužití v třídním kolektivu, 

pravidla komunikace, komunikace přes internet a sms – kyberšikana, spolupráce ve skupině 

a přebírání zodpovědnosti za splněné úkoly, závislosti – kouření, alkohol, vlastní bezpečí - 

chování v parku, na hřišti, na veřejnosti, záškoláctví. Na začátku roku se žáci 6. třídy 



Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2015/16 

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace 

Strana 18 (celkem 29) 

zúčastnili GO kurzu, který měl mimo jiné i pomoci nové třídní učitelce pochopit vztahy ve 

třídě a také nastartovat práci s touto třídou.  

Při porovnání kázeňských postihů oproti minulému roku třídní učitelé udělili o polovinu 

méně napomenutí a důtek TU a o více než polovinu méně důtek ŘŠ. Sníženou známkou 

z chování nebyl v letošním školním roce hodnocen nikdo, jeden žák nebyl z chování 

hodnocen vůbec. Tato opatření k posílení kázně byla uložena především za vulgární 

vyjadřování a napadání spolužáků, narušování vyučovacího procesu a nerespektování pokynů 

učitele, nenošení pomůcek na vyučování. V jedné za tříd 1. stupně třídě má jeden žák závažné 

problémy s chováním, které byly řešeny na několika individuálních pohovorech s rodiči. 

Dosti problémy vyvstaly na druhém stupni, kdy jeden žák ve 2. pololetí nechodil do školy 

vůbec. Toto jsme řešili na výchovné komisi s matkou, a protože matka závěry VK neplnila, 

byla svolána VK s matkou a pracovnicí OSPODu. Ani po této schůzce žák školu do konce 

školního roku nenavštívil. Metodik prevence s třídní učitelkou jedné třídy druhého stupně 

řešili údajnou šikanu žákyně žáky jiné třídy (oznámeno rodiči), která se však nepotvrdila, 

jednalo se spíše o slovní konflikty a popichování mezi spolužačkami.  Výsledky šetření jsme 

řešili na schůzce s rodiči. Ta samá žákyně nahlásila na OSPOD šikanu, která měla proběhnout 

během měsíce května, ta se však také neprokázala - z výslechu svědků, které do protokolu na 

OSPODu žákyně uvedla, a spolužáků, kteří s ní pobývají o přestávkách ve třídě, se nic, co by 

nasvědčovalo tomu, že byla napadena starším spolužákem, nepotvrdilo. Bylo zřejmé, že svou 

roli sehrála fantazie. Na schůzce s rodiči se matka k této skutečnosti vyjádřila tak, že „to ani 

nemáme řešit“. 

Letos bylo uděleno o polovinu méně pochval ředitele školy, které byly uděleny především 

za aktivitu, reprezentaci školy ve florbalu i jiných kolektivních sportech a za reprezentaci 

v okresních kolech atletiky a kopané, také za reprezentaci školy v okresních kolech 

v naukových předmětech a pěkné studijní výsledky. 

Opět se vyskytla i neomluvená absence (484 hodin – 470 hodin u jednoho žáka) – za 

neomluvení žáků jejich rodiči a záškoláctví. Proběhlo celkem 5 výchovných komisí s rodiči 

žáků kvůli vysoké omluvené absenci, jedna výchovná komise proběhla opakovaně 

s pracovnicí OSPODu. Počet omluvených hodin klesl v průměru na žáka o 8 hodin a stále 

jsme nad hranici 100 hodin na žáka.  

4. třída se zúčastnila kurzu dopravní výchovy, který byl zakončený předáním průkazu 

cyklisty, ve 2. a 6. třídě proběhla beseda se členy Hasičského sboru Jeseník – o požární 

bezpečnosti, prevenci a správném chování při požáru, poplachu a jiných mimořádných situací, 

8. a 9. třída se zúčastnila akce Bezpečnost bez hranic. 9. třída se na konci roku zúčastnila akce 

Hasičského záchranného sboru v Jeseníku.  

Neproběhla žádná beseda pro rodiče. Letos měla být pro žáky uspořádaná beseda s Policií 

ČR, ale kvůli zaneprázdněnosti kvůli oslavám se máme domluvit na začátku příštího školního 

roku. 

Všechny ostatní úkoly vyplývající z Minimálního preventivního programu byly splněny. 

       Vypracovala Mgr. Ivana Kašpárková 
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g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo podle plánu DVPP a podle nabídek, 

které se vyskytly v průběhu roku. Několik školení proběhlo v rámci projektů.  

 

Název Počet zúčastněných 

pracovníků 

Letní škola Tvoříme s iPadem a pro iPad 3 

Řešení problémových situací ve školním prostředí z pohledu 

práva 
1 

Finanční řízení v praxi ředitele školy 1 

Školení administrátorů systému Školaonline 1 

Zákon o PP a pracovně právní problematika ve školství 1 

Odměny a tresty ve škole 1 

Matematika pro život – ZŠ 1 

Kurz první pomoci – rozšiřující zdravotnické znalosti pedagogů 1 

Vyhláška o spisové službě a novela archivního zákona 

v podmínkách školství 
1 

Rozvíjíme čtenářskou gramotnost – Řekni mi, co čteš 1 

Setkání s Hejného metodou 3 

 

Na DVPP jsme letos vynaložili částku 41 302,- Kč, což je o asi 10 000,- Kč více, než 

v loňském roce..  
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h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti: 

 

Na požádání obce zajišťujeme kulturní programy na akcích jí pořádaných.  

V tabulce uvádíme pouze významnější umístění našich žáků, nejsou uvedeny všechny 

akce, kterých jsme se zúčastnili. 

 

Soutěž Umístění Kdo 

OK Matematická olympiády 

5. tříd. 
4. Jati Š. 

OK Pythagoriády 5. tříd 5. Jati Š. 

OK Matematického klokana 
8. Sobalová (506 soutěžících) 

18. Jati Š (480 soutěžících) 

Formela Cup 1. 
Nistor, M. Burďák, V. Polák, A. Pudil, M. 

Pudil, Kubánek, Š. Jati, Kroščen 

OK Biologické olympiády 5. Današová 

OK Zvoneček 

2. Nistor 

2. B. Doleželová 

2. duo B. Doleželová, Š. Jati. 

3. Rohlíková 

OK McDonald´s Cup 1. 
A. Pudil, M. Pudil, Š. Jati, Kroščen, V. Polák, 

P. Gábor, M. Burďák, Nistor, Merčák 

KK McDonald´s Cup 3. 
A. Pudil, M. Pudil, Š. Jati, Kroščen, V. Polák, 

P. Gábor, M. Burďák, Nistor, Merčák 

OK Čtenářské soutěže 

1. B. Doleželová 

2.  Kalianková 

3. Poskočilová 

3. Neumannová 

OK Přespolního běhu 

1. Kubánek 

2. A. Pudil 

4. M. Pudil 

OK Florbalu 1. st. 1. 
A. Pudil, M. Pudil, Š. Jati, Kozubík, Kroščen, 

Oprchal 

OK Atletického čtyřboje 1. 

st. 

1. A. Pudil, M. Pudil, Kubánek (družstvo) 

3. L. Današová, Urubková, Sobalová (družstvo) 

4. A. Pudil (jednotlivci) 

5. Kubánek (jednotlivci) 

OK Halové kopané  3. 
Svoboda, Niederle, K. Gábor, Ivan, A. Pudil, 

M. Pudil, Kroščen, F. Polák  

 

V okresních soutěžích se zúčastnilo asi 90 dětí a pedagogů, kteří vypomáhali často ve 

funkcích rozhodčích či spoluorganizátorů akcí. 

V letošním roce jsme vyměnili Halloween za českou tradici Masopustu. Děti a učitelé 

procházeli obcí za zpěvu tradičních písní. Akce měla mezi občany pozitivní ohlas. V září 

rovněž proběhlo tradiční a rovněž velmi úspěšné Sportovní odpoledne.  

Informační systém školy je založen na několika prvcích. Kromě klasických „lístečků“ 

rodičům a žákovských knížek má každý pracovník pracovní mail. Máme středu jako úřední 

den, ve kterém jsou všichni pedagogové na pracovišti a rodiče mohou do 15:45 navštívit 

školu. V průběhu školního roku preferujeme individuální třídní schůzky. Na 2. stupni máme 

zavedeny „elektronické žákovské knížky“, což je ve skutečnosti ucelený informační systém 
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v programu Bakaláři. Výchovná poradkyně i školní metodička prevence měly stanovené 

pravidelné konzultační hodiny. Rodiče si mohli domluvit schůzku i mimo tuto dobu. 

Pokračujeme ve vydávání školního časopisu „Školáček“, který vychází ve dvouměsíčním 

intervalu a na němž se téměř stoprocentně podílí žáci školy. Pro jeho vydávání je stanovena 

redakční rada. Jeho vydávání je realizováno v zájmovém útvaru. 

Škola má zřízenu webovou stránku, která je pravidelně aktualizována. V obci jsme zřídili 

informační vitrínu umístěnou ve středu vesnice. Její obsah je pravidelně aktualizován. Články 

o dění a akcích ve škole rovněž zveřejňujeme v Jesenickém týdeníku.  

V letošním roce jsme zveřejnili nabídku naší školy v obecních zpravodajích v Písečné 

a Staré Červené Vodě. Motivační články byly zveřejněny rovněž v Jesenickém týdeníku. 

Vedení školy se pravidelně zúčastňuje jednání obecního zastupitelstva, kde informuje 

o dění ve škole.  

 

 

i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí: 

 

V tomto školním roce proběhla inspekční činnost v samotném závěru školního roku 27. 

a 28.6. Opět proběhla na oznámení. Výstupem z inspekce byl protokol, ve kterém bylo 

konstatováno, že v oblasti ŠVP podle § 5 odst. 3 školského zákona a v oblasti odpovědnosti 

ředitele školy za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání ve smyslu podpory úspěšnosti 

žáků ve vzdělávání podle § 164 odst. 1 písm. c) školského zákona nebylo zjištěno porušení 

právního předpisu. V oblasti plnění předpokladů pro výkon činnosti pedagogického 

pracovníka bylo zjištěno porušení, které bude od příštího školního roku napraveno.  

Dále jsme se v průběhu roku zúčastnili se několika elektronických šetření. 
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j) Základní údaje o hospodaření školy: 

 

Výnosy: 

   
jednotka - tis. Kč na 2 des. místa 

Poř.č.řádku Ukazatel 

2015 

SKUTEČNOST 

      
Hlavní 
činnost 

Doplňková 
činnost Celkem 

sl.7 sl.8 sl.9=sl.7+sl.8 

1. Tržby za prodané zboží (číslo účtu 604) 0,00 0,00 0,00 

2. Výkony (601, 602, 603) 1 082,87 140,99 1 223,86 

3. v tom: tržby za vlastní výrobky (číslo účtu 601) 0,00 0,00 0,00 

4.   tržby z prodeje služeb (číslo účtu 602) 1 082,87 114,16 1 197,03 

5. z toho: pronájem  (603) 0,00 26,83 26,83 

6.   vratky a refundace, soukromé hovory, provize, apod. 0,00 0,00 0,00 

7.   vodné, stočné, teplo, elektřina 0,00 0,00 0,00 

8.   stravné 425,45 114,16 539,61 

9.   ostatní tržby, školné 657,42 0,00 657,42 

10. Změna stavu zásob (skupina účtů 67) 0,00 0,00 0,00 

11. Aktivace /skupina účtů 62/ 0,00 0,00 0,00 

12. Provozní dotace: (čísla účtu 671 a 672) 9 867,55 0,00 9 867,55 

13.   v tom: příspěvek na provoz 2 510,42 0,00 2 510,42 

14.               příspěvek na přímé náklady 7 115,75 0,00 7 115,75 

15.               příspěvek do investičního fondu 105,45 0,00 105,45 

16.               příspěvek na opravy a údržbu nemovitého majetku  0,00 0,00 0,00 

17.               účelové dotace 32,50 0,00 32,50 

18.              dotace jiné )** 103,43 0,00 103,43 

19. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a služeb /číslo účtu 651,654/ 0,00 0,00 0,00 

20. Zaúčt. zákon. rezerv a opravných položek  /číslo účtu 656,659/ 0,00 0,00 0,00 

21. Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů /číslo účtu 653/ 0,00 0,00 0,00 

22. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku/číslo účtu 655,652/ 0,00 0,00 0,00 

23. Ostatní výnosy /skup. 64/ 3,03 0,00 3,03 
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provoz 

přímé náklady 

investice 
účel obec účel kraj 

účel stát 

24. z toho: fond odměn / číslo účtu 648 / 0,00 0,00 0,00 

25.   rezervní fond  / číslo účtu 648 / 3,00 0,00 3,00 

26.   výnosy z pojistných událostí /číslo účtu 649/ 0,00 0,00 0,00 

27.   úroky 0,03 0,00 0,03 

28. 
 

jiné ostatní výnosy )* 0,00 0,00 0,00 

29. 
Výnosy celkem 
(č.ř.1+2+10+11+12+19+20+21+22+23)   10 953,45 140,99 11 094,44 

 

Struktura výnosů: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Položka Kč 

Příspěvek na provoz 2 510,42 

Dotace na přímé náklady 7 115,75 

Dotace do investičního fondu (investiční dotace) 105,45 

Účelové dotace obce (zřizovatele) 0,00 

Účelové dotace kraje 32,50 

Účelové dotace státu - úřad práce 103,43 
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Náklady: 

 

Poř.č.řádku Ukazatel 

2015 

SKUTEČNOST 

Hlavní 
činnost 

    
Doplňková 

činnost Celkem 

sl.7 sl.8 sl.9=sl.7+sl.8 

1. Spotřeba materiálu,spotřeba energie 2 032,84 91,72 2 124,56 

2. Z toho : spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 1 428,47 57,10 1 485,57 

3.   z toho :  učebnice, učební pomůcky 165,01 0,00 165,01 

4.   drobný hm. a nehm. dlouhodobý majetek 232,33 0,00 232,33 

5.   potraviny 432,56 57,10 489,66 

6.   ochranné pomůcky 13,15 0,00 13,15 

7.   kancelářské potřeby 85,65 0,00 85,65 

8.   knihy, pomůcky, tisk 83,60 0,00 83,60 

9.   ostatní materiál, podrozvahová evidence 392,59 0,00 392,59 

10.   čistící prostředky 15,77 0,00 15,77 

11.   pitný režim 7,42 0,00 7,42 

12.   spotřeba PHM 0,39 0,00 0,39 

13.   spotřeba energií  (číslo účtu 502) 604,37 34,62 638,99 

14.   z toho : spotřeba el. energie  352,14 19,42 371,56 

15.                spotřeba vody 7,70 0,00 7,70 

16.                spotřeba plynu            244,53 15,20 259,73 

17. Služby /skup. 51/ 914,47 0,00 914,47 

18.   z toho :opravy a udržování (č. účtu 511) 51,72 0,00 51,72 

19.     z toho: účelové dotace  na opravy a udržování 0,00 0,00 0,00 

20.    cestovné (číslo účtu 512) 41,23 0,00 41,23 

21.    ostatní služby (518) 821,52 0,00 821,52 

22.    z toho: nájemné  4,80 0,00 4,80 

23.               ostatní služby, revize, účetní služby 655,90 0,00 655,90 

24.               softwarové služby, internet 8,39 0,00 8,39 

25.               telekomunikace, služby pošt 72,39 0,00 72,39 

26.               školení a vzdělávání 80,04 0,00 80,04 
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spotřební 
materiál 

energie 

opravy a 
udržování 

služby 

mzdy, odvody 

ostatní 

27. Mzdové náklady 5 771,56 33,63 5 805,19 

28.   v tom: platy 5 547,68 33,63 5 581,31 

29.             OPPP 223,88 0,00 223,88 

30. Ostatní náklady (ř. 31 - ř. 42) 2 223,41 11,32 2 234,73 

31. 
Zákonné sociální  pojištění (číslo účtu 
524,525)   1 921,90 9,09 1 930,99 

32. Zákonné sociální a ostatní náklady (číslo účtu 527,528) 55,49 0,33 55,82 

33.          z toho:    FKSP 55,49 0,33 55,82 

34. Daně a poplatky (součet účtů číslo 531,532 a 538) 0,00 0,00 0,00 

35. Odpisy dlouhodobého majetku (číslo účtu 551) 134,04 1,90 135,94 

36. Zůstatková cena prodaného DNHM a DHM   0,00 0,00 0,00 

37. Ostatní účty skupiny 55 (553,556,559)    0,00 0,00 0,00 

38. Jiné ostatní náklady (sk.č. 54) 111,98 0,00 111,98 

39.   
z toho : výdaje na smluvní pojištění,mimomzdové prostředky,jiné 
náklady 111,98 0,00 111,98 

40.   
            odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně 
postižené 0,00 0,00 0,00 

41.               manka a škody, pokuty a penále, odpis pohledávky, dary 0,00 0,00 0,00 

42. Daň z příjmu a dodatečné odvody daně z příjmu 0,00 0,00 0,00 

43. NÁKLADY celkem (č.ř. 1+17+27+30) 10 942,28 136,67 11 078,95 

 

Struktura nákladů: 

 

Položka Kč 

Spotřební materiál 1 485,57 

Energie 638,99 

Opravy a udržování 51,72 

Služby 862,75 

Přímé náklady, mzdy, odvody 7 792,00 

Ostatní 247,92 
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k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů: 

 

Škola je zapojena v projektech „Mléko do škol“ a „Ovoce do škol“. 

 

Hurá do Anglie a nejlépe s knihou! 

 

V rámci OP VK, výzvy 56, jsme v období září – prosinec realizovali projekt „Rozvoj 

čtenářství, cizích jazyků ZŠ Supíkovice“. Projekt byl rozdělen na dvě části. V první z nich, 

která byla zaměřena na čtenářskou gramotnost, jsme vybavili dvě školní knihovny, každou 

pro jeden stupeň naší školy. Celkem jsme nakoupili více než 200 knih. Krom toho se učitelé 

zúčastnili školení na téma jazyková gramotnost žáků ZŠ. Dalšími výstupy projektu byly 

metodické materiály, které učitelé vytvořili. Projekt se u žáků setkal se zájmem. I po jeho 

skončení evidujeme pravidelné čtenáře, kteří si chodí opakovaně knihy půjčovat. Projekt byl 

výborným startem ke zvýšené čtenářské aktivitě našich žáků. 

Druhá část projektu byla zaměřena na jazykové vzdělávání. Od 17. do 22.10.2015 jsme 

uspořádali jazykově vzdělávací pobyt v Londýně. Žáci měli vše hrazeno z projektových 

peněz. Jsme jednou z mála malých škol, které využily dvě šablony, a pobytu se tedy mohlo 

zúčastnit 20 žáků naší školy. 

Byli jsme ubytovaní 

v rodinách, takže žáci byli 

vtaženi do anglických reálií 

a mohli si vyzkoušet 

konverzaci s rodilými 

mluvčími. Celý pobyt jsme 

měli k dispozici průvodce, 

a tak jsme měli možnost vidět 

v Londýně vše důležité. 

Kromě Londýna jsme ještě 

viděli nádherný hrad Windsor a zábavní park Legoland. 

Žáci absolvovali 9 vyučovacích hodin angličtiny 

s rodilými mluvčími v Thames Language and Culture Ltd., 

za což obdrželi certifikát.  

Pobyt byl velmi zajímavý, nikomu se na závěr nechtělo 

domů.  

Celková alokace projektu byla 390 372,- Kč. 
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Pilka, hoblík a další kdysi nebezpečné nástroje… 

 

Dalším realizovaným projektem z OP VK, byl 

projekt v rámci výzvy 57 – „Rozvoj technických 

dovedností žáků ZŠ Supíkovice“, který probíhal 

rovněž v období září až prosinec 2015. Cílem 

projektu bylo zvýšit pracovní dovednosti našich žáků 

a vybavit školní dílny novými pomůckami. Do 

školních dílen bylo v rámci projektu pořízeno několik 

obráběcích přístrojů, 

materiálu a nářadí, 

které žáci využili při 

práci na výstupech 

projektu. Každý žák si vytvořil portfolio, které obsahovalo 

nákres výrobku, popis jeho zhotovování a vlastní hodnocení 

práce a projektu. V projektu bylo zapojeno 15 žáků. Celkový 

rozpočet projektu byl 204 112,- Kč.  

Práce v projektu byla pro žáky zajímavá a rádi se jí 

účastnili. 

 

 

 

A znovu angličtina… 

 

Na projekt jazykového pobytu v Anglii jsme navázali ve dnech od 4.4.2016 do 8.4.2016, 

kdy proběhl na naší škole intenzivní kurz angličtiny s rodilým mluvčím pro žáky 2. stupně. 

Skupinu tvořilo 16 žáků od šesté po devátou třídu. Výuku vedl lektor z Irska s bohatými 

zkušenostmi. Žáci absolvovali šest hodin angličtiny každý den, takže klasické předměty se 

nevyučovaly.  

Šlo o to, aby si sami ověřili, jak rozumí angličtině a jak dokáží reagovat na promluvy 

v cizím jazyce. Rozvíjeli si poslech a konverzaci na různá témata. Ti, kteří nebyli s naší 

školou v říjnu v Anglii v Londýně, měli možnost poprvé slyšet rodilého mluvčího. 

Kurz byl rodiči i žáky kladně hodnocen, a proto jsme se rozhodli, že v něm budeme 

pokračovat i v příštím školním roce. 
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l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení: 

 

Jeden pedagog pokračuje ve studiu k získání požadované kvalifikace učitele ZŠ, ukončit 

by ho měl v září 2016. V průběhu školního roku zahájil studium koordinátor ICT technologií, 

dokončit by měl v průběhu roku příštího. Škole nadále chybí kvalifikovaný koordinátor 

EVVO.  

 

 

m) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financování z cizích 

zdrojů: 

 

Ve školním roce 2015/16 jsme získali v projektu „Obědy pro děti“ společnosti Women for 

Women, o.p.s. částku 60 360,- Kč. Z této částky byly v průběhu roku hrazeny obědy 14 

žákům naší školy. Za přípravu a realizaci celého projektu patří poděkování paní učitelce Mgr. 

Petře Kratochvílové. 

V červenci začal projekt Města Jeseník „Škola pro všechny“, ve kterém jsme partnery. 

Projekt je zaměřen na společné vzdělávání a pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem. 

V rámci projektu jsme ve škole zřídili nové pozice školního asistenta, speciálního pedagoga, 

tutora a supervizora tutorů. Náplní školního asistenta je zejména pomoc pedagogům, 

zprostředkování komunikace mezi školou a rodinou, podpora žáků při přípravě na vyučování, 

podpora při rozvoji a organizaci mimoškolních aktivit atd. Speciální pedagog bude poskytovat 

pomoc zejména dětem s různými stupni podpůrných opatření. Tutor je „starší kamarád“, 

absolvent naší školy, který se věnuje vybraným žákům, motivuje je pro učení, pomáhá jim 

s přípravou, navštěvuje s nimi různé akce atd. Supervizor tutorů na jeho práci dohlíží a vede 

ji.  

Projekt se zaměřuje rovněž na podporu žáků, kteří přechází z MŠ do ZŠ, z prvního na 

druhý stupeň či ze ZŠ na SŠ a UO. Budou zřízeny čtyři doučovací skupiny zaměřené na žáky 

1., 5., 6., 8. a 9. třídy.  

V rámci projektu budou zřízeny tři kroužky, a to Tvořínek, zaměřený na technické 

činnosti, Školáček, který bude pracovat na vydávání školního časopisu, a Elektrotechnické 

hrátky.  

Celková alokace na projekt činí 25 138 389,- Kč. Projekt bude probíhat do 30.6.2019 

 

 

n) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů 

a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání: 

 

Naším nejvýznamnějším partnerem je zřizovatel Obec Supíkovice, která v letošním roce 

doplácela úvazek 1,4 učitele. Rovněž udržuje areál školy, provádí svépomocí některé práce 

v areálu školy a udržuje ho. Letos žádné větší investiční akce neproběhly.  

Na škole pracuje základní organizace ČMOS. Spolupráce s organizací je výborná. Je 

podepsána kolektivní smlouva. Předsedkyně ZO ČMOS se pravidelně zúčastňuje jednání 

s vedením školy, je zvána k jednáním, ke kterým se ze zákona musí odborová organizace 

vyjadřovat (např. personální záležitosti), zúčastňuje se prověrek BOZP. Naopak předsedkyně 

ZO ČMOS informuje vedení školy o dění v odborech, připravovaných akcích a dokumentech. 

Předsedkyně ČMOS je zvána do výběrových komisí při obsazování pracovních míst ve škole. 

Naše škola spolupracuje se Sdružením rodičů, dětí a přátel školy, které finančními 

prostředky zajišťuje cestovné na některé soutěže, veškeré ceny na školní soutěže a akce a dále 

pořádá v průběhu roku několik akcí pro děti. Zajišťuje rovněž knihy pro děti. Spolupráce 

s touto organizací je vynikající a naše SRPDŠ je patrně nejlepší organizací tohoto druhu na 

okrese. 
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Pokračuje dobrá spolupráce se ZŠ Písečná. V průběhu roku bylo uspořádáno několik 

společných akcí – soutěž ve čtenářských dovednostech a sportovní soutěže. Spolupracujeme 

rovněž po stránce metodické formou ukázkových hodin, výměnou zkušeností a spoluprací 

metodických orgánů. Bohužel se stále nedaří získávat z Písečné nové žáky.  

Dále spolupracujeme při organizaci Hubertova poháru a při výuce Tv s místní 

tělovýchovnou jednotou TJ Tatran Touax Supíkovice, která propůjčuje sportovní areál. 

S touto organizací máme prostřednictvím obce uzavřenu smlouvu o vzájemném využívání 

areálu a tělocvičny školy.  

S firmou Agroprodukt Supíkovice spolupracujeme rovněž, zejména na zajištění školních 

akcí. 

Spolupracujeme dále se Střediskem služeb školám Jeseník a Střediskem volného času 

Duha Jeseník, zejména na organizaci akcí a školení DVPP a organizaci soutěží. Se ZUŠ 

Vidnava na zajištění volnočasových aktivit v uměleckých oborech. 

 

 

o) Údaje o spolupráci se školskou radou: 

 

Školská rada se ve školním roce 2015/16 sešla dvakrát. Na první schůzce projednala 

a schválila některé dokumenty školy (Výroční zprávu za rok 2014/15, ŠVP, Dodatek ke 

Školnímu řádu), volila předsedu ŠR a byla informována o činnosti ve škole v souvislosti 

s novým školním rokem. 

Na druhé schůzi byl schválen dodatek ke ŠŘ, bod C a byla vedena diskuze, jak přivést do 

školy více žáků z Písečné a Staré Červené Vody. 

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/16 byla projednána na pedagogické 

radě dne 12.10.2016. 

 

 

 

V Supíkovicích dne 10.10.2016 

 

 

 Antonín Ďopan 

 ředitel školy  

 


