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Výroční  zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017   

 

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 99 žáků v 8 třídách, 2. a 4. třída byly spojeny (stav 

k 30.9.2016). Průměrná naplněnost tříd je 12,38 žáka. Na začátku školního roku k nám přišli 3 

žáci, po jednom z Jeseníku, Javorníku a Staré Červené Vody. K 31.8.2017 se pět žáků 

odstěhovalo, jeden odešel na víceleté gymnázium, jeden na sportovní školu, dvěma byl udělen 

dodatečný odklad školní docházky, jeden odešel na ZŠ Fučíkova do Jeseníku. 

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 55 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 2016/17 výjimku z nejnižšího počtu žáků. Obec 

hradila mzdové náklady na 1,4 úvazku učitele.  

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 malému zájmu žáků a jejich nemocí. 

Plaveckého kurzu se zúčastnilo 21 žáků.  

Inovací prošel GO kurz. Změnili jsme nejen místo a organizátora kurzu, ale i počet tříd, 

které se ho zúčastnily. Na začátku září odjela nejen 6. třída, ale i spojená 2. a 4. třída do 

Černého potoka. 

Hlavní cíl GO kurzu - 

usnadnění přechodu 

žáků na 2. st. ZŠ 

tentokrát doplnila třídní 

učitelka paní Mgr. 

Petra Kratochvílová 

snahou o stmelení 

kolektivu nově 

spojených tříd. Kurz se 

velmi vydařil, jeho cíle 

byly splněny a žákům 

se ani nechtělo domů. 

Pro příští školní 

chystáme opět další rozšíření kurzu.  

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. 

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 30.9.2016): 

 

Třída počet žáků dívky chlapci 

1. 14 4 10 

2. 10 6 4 

3. 11 5 6 

4. 11 6 5 

5. 12 4 8 

Celkem 1. st. 58 25 33 

 

 

 

47 žáků bylo ze Supíkovic, 32 z Velkých Kunětic, 2 z Písečné a 18 z jiných obcí. Ubývá 

žáků, kteří jdou na naši školu z Písečné, naopak přibývá žáků z jiných obcí. Největší nárůst 

registrujeme ze ZŠ a MŠ Stará Červená Voda. 

 

Údaje o školní družině: 

 

Oddělení Počet žáků 

I. oddělení 27 

II. oddělení 28 

 

 

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. – 8. 

Hrátky s češtinou 6. – 8. 

Technické činnosti 6. – 8. 

Seminář z českého jazyka 8. – 9. 

Cvičení z matematiky 8. – 9. 

 

Ve skladbě volitelných předmětů došlo ke změně, kdy jsme se zavedením semináře z Čj 

a cvičení z M zaměřili v 8. a 9. ročníku na přípravu na střední školy a učňovské obory. Tento 

záměr se osvědčil. 

 

c) Rámcový popis personálního zabezpečení školy: 

Třída počet žáků dívky chlapci 

6. 14 6 8 

7. 9 2 7 

8. 8 3 5 

9. 10 5 5 

Celkem 2. st. 41 16 25 

Celkem 

škola 
99 41 58 
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Pedagogičtí pracovníci: 

 

Jméno Funkce 

Antonín Ďopan ředitel školy 

Mgr. Jarmila Lašáková zástupce ředitele, koordinátor ŠVP 

Mgr. Irena Krajčiová TU 1. třídy 

Mgr. Petra Kratochvílová TU 2. a 4. třídy 

Jiřina Šikulová TU 3. třídy 

Mgr. Pavla Kinscherová TU 5. třídy 

Ing. Stanislav Gavlas TU 6. třídy 

Mgr. Ema Zykmundová TU 7. třídy, výchovný poradce  

Mgr. Ivana Kašpárková TU 8. a 9. třídy, školní metodik prevence, koordinátor 

EVVO 

Bronislava Burďáková vychovatelka školní družiny 

Jana Urubková vychovatelka školní družiny, asistent pedagoga 

Bc., Ing. Jana Pudilová asistent pedagoga 

 

Všichni pedagogičtí pracovníci jsou plně kvalifikovaní  

 

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 

8 2 6 

 

Po zápisu se jedno dítě přistěhovalo, jedno odešlo do jiné ZŠ a dvě děti přišly s rodiči 

k zápisu až na začátku dalšího školního roku. 
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Přehled o přijetí vycházejících žáků:  
 

Škola Počet přijatých žáků 

Gymnázium čtyřleté 1 

Gymnázium osmileté 2 

Střední odborné školy 4 

Učiliště a střední odborná učiliště 4 

Celkem 11 

 

 

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 učitel - žák, 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 

Oml./neoml. 

hod. na žáka 

1. 12 91,66 8,33 0 1,08 17,08/0 

2. 10 70,00 30,00 0 1,27 35,20/0 

3. 11 54,54 45,45 0 1,34 24,73/0 

4. 11 54,54 45,45 0 1,41 36,27/0 

5. 12 50,00 41,66 8,33 1,59 53,17/0 

6. 14 28,57 50,00 21,42 1,95 71,79/1 

7. 9 0 77,77 22,22 2,27 52,78/0 

8. 8 25,00 75,00 0 2,04 52,63/0 

9. 9 33,33 55,55 11,11 1,71 41,89/0,67 

Celkem 96 46,88 45,83 7,29 1,72 43,17/0,21 
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V prospěchu nedošlo k zásadním změnám. Průměrný prospěch školy se zlepšil o 0,07. 

Počet neprospívajících žáků se snížil o jednoho. 

Počet zameškaných hodin se snížil oproti minulému období v průměru o 11 hodin na žáka, 

což je vysoký počet a za to musíme naše žáky určitě pochválit. Naopak se zvýšil průměrný 

počet neomluvených hodin, a to o 0,2. Neomluvené hodiny jsou opět způsobeny především 

tím, že nejsou včas doručeny omluvenky.  

 

Přehled výchovných opatření:  

 

PŘŠ NTU DTU DŘŠ 2 z Ch 3 z Ch 

0 13 5 2 0 0 

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

 

Přehled prospěchu za 2. pololetí: 

 

Třída Žáků Vyznamenání Prospělo Neprospělo 
Prům. 

prospěch 

ZH/žáka 

Oml/Neoml. 

1. 13 12 1 0 1,13 22,77/0 

2. 10 6 4 0 1,36 38,80/0,4 

3. 11 7 4 0 1,31 40,91/0 

4. 11 6 5 0 1,44 43,18/0 

5. 12 5 6 1 1,63 54,25/0,83 

6. 14 4 7 3 2,06 87,43/3,14 

7. 9 1 7 1 2,47 57,33/2,67 

8. 8 1 7 0 1,95 77,38/0 

9. 10 3 6 1 1,87 87,30/0 

Celkem 98 45 47 6 1,69 56,59/0,78 

Procent --- 45,92 47,96 6,12 --- --- 

 

Jeden žák nebyl hodnocen. Počet žáků s vyznamenáním stoupl oproti 2. pololetí loňského 

školního roku o téměř 5 procent, počet prospívajících se snížil o 7,5 procenta a počet 

neprospívajících se snížil o 1,3 procenta. Tři žáci konali opravné zkoušky, dva z nich úspěšně.  

V počtu zameškaných hodin na žáka jsme se po loňském poklesu vrátili na nelichotivý stav 

z roku předminulého. Rovněž se výrazně zvýšil počet žáků s neomluvenými hodinami. Letos 

se jich tohoto prohřešku dopustilo hned sedm. 

 

Přehled výchovných opatření: 

 

PŘŠ NTU DTU DŘŠ 2 z Ch 3 z Ch 

39 15 11 4 0 0 
 

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

 

Počet PŘŠ se oproti loňsku snížil o 66. Velký pokles je způsoben změnou podmínek pro 

jejich udělování a snížení počtu kolektivních soutěží, jichž jsme se zúčastnili a kde jsme 

uspěli. Počet NTU snížil o 26, počet DTU o 6, počet DŘŠ 15, snížené stupně klasifikace 

chování jsme letos nepoužili (vloni 2x 3 z chování). 
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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 9 žáků se zdravotním postižením (stav k 30.6.2017). 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 vyučující těchto žáků má vypracován 

individuální vzdělávací plán, jehož plnění je každoročně vyhodnocováno. Ve škole pracovali 

dva asistenti pedagoga se žáky se zdravotním postižením. 

V průběhu roku došlo k náběhu nového způsobu inkluzivního vzdělávání, kdy se změnila 

terminologie, způsob diagnostikování a péče o žáky s podpůrnými opatřeními. V průběhu 

roku byly třem žáků poskytovány různé stupně podpůrných opatření. Mezi ně patří 

individuální vzdělávací plán, asistent pedagoga a podpůrné pomůcky, které byly i ve starším 

systému. Nově jsou žákům poskytovány především pedagogická intervence a předmět 

speciální pedagogické péče, který na naší škole vyučuje v souladu s vyhláškou speciální 

pedagog.  

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

prostředí. Naplno se rozjel projekt Města Jeseník „Škola pro všechny“, který začal od 

1.7.2016. 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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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. 

V 5. třídě jsme testovali v rámci národního testování: 
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Z tabulky lze vyčíst, že naše škola patří v českém jazyce mezi 20% nejhorších škol, 

v matematice dokonce mezi 10% nejhorších škol. Podstatné však je, že studijní potenciál žáků 

je v obou předmětech využíván optimálně a že výsledky žáků odpovídají úrovni jejich 

studijních předpokladů.  

Nejlepších výsledků dosáhl Dušan Bednář, který získal v českém jazyce 95 percentil, 

v matematice 81 percentil a jeho osobní studijní předpoklady byly hodnoceny 89 percentily. 

Celkově se Dušan umístil mezi 15% nejlepších žáků v republice. 

Naopak – čtyři žáci v českém jazyce a pět v matematice se umístilo mezi 15% žáků 

s nejhoršími výsledky. Tři z nich se ve studijních předpokladech umístilo mezi 15% 

nejhorších žáků v republice. 
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Stejné testování proběhlo v 9. ročníku: 
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Deváťáci se v českém jazyce umístili tak, že žáci 70% škol mají lepší výsledky, než oni. 

Jejich studijní potenciál je využit dobře, výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než odpovídá 

jejich studijnímu potenciálu, žáci pracují nad svoje možnosti.  

V matematice jsme se umístili mezi 10% škol s nejhoršími výsledky. Přesto je studijní 

potenciál žáků využíván optimálně a výsledky testování odpovídají jejich studijním 

předpokladům. 

Mezi jednotlivými žáky nevyčníval nikdo do „plusu“, tedy nebyl hodnocen mezi 15% 

nejlepších žáků v republice s jedinou výjimkou – Karolína Današová získala 83 percentil 

v českém jazyce. Na druhou stranu nebyl žádný deváťák, který by patřil mezi 15% nejhorších 

žáků. 

Anglický jazyk je testován formou SCATE. 

 Ve SCIO testech se zjišťují dovednosti žáků ve čtyřech oblastech, a to konverzace, 

gramatika, poslech a čtení. Zvláště pak texty jsou obsáhlé a náročné. Dosáhli jsme velmi 

dobrých výsledků. Ty odpovídají známkám, které žáci dostanou na vysvědčení. Jsou 

hodnoceni podle kritérií Evropského referenčního rámce. Žák, končící 9. třídu, by měl 

splňovat požadavky úrovně A2. Nejlepší žáci dosáhli úrovně B1, což je úroveň středních škol. 

Naše výsledky:  A0 – žádný žák, A1 – 4 žáci, A2 – 3 žáci, B1 – 2 žáci 

 

Další testování v tomto školním roce provedla Česká školní inspekce. Naše škola byla 

zařazena do vzorku škol, na kterých celonárodní testování proběhlo. Testována byla 9. třída 

ve třech oblastech – anglický jazyk, informační gramotnost a matematika. Zde jsou výsledky: 

 

Anglický jazyk: 

 

V testování ČŠI jsou testy koncipovány tak, aby byly zjištěny znalosti žáků odpovídající 

úrovni 9. třídy. V testech byli naši žáci velmi úspěšní. Podle závěrů ČŠI mohou být žáci 

s procenty nad 65 % se sebou spokojeni. Dosažené úrovně našich žáků v procentech: 98%, 

90%, 90%, 86%, 71%, 68%, 56%, 53%. 

V anglickém jazyce byla průměrná úspěšnost žáků 76%. Následující graf přináší porovnání 

s výsledky všech testovaných škol. Naši žáci se umístili velmi dobře. 

 

 

Zajímavé je rovněž další porovnání s celorepublikovými výsledky znázorněnými v jiném 

grafu: 
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Z něj je patrné, že naši žáci v celkových výsledcích testu předčili celostátní průměr. Lepší 

byli ve čtení s porozuměním, v gramatice a ve slovní zásobě, zaostali naopak v poslechu 

s porozuměním. Výsledky v angličtině lze hodnotit jako výborné. Mezi jednotlivci dosáhla 

nejlepšího výsledku Viktorie Kratochvílová, která měla ve čtení s porozuměním, gramatice 

a slovní zásobě stoprocentní úspěšnost, v poslechu s porozuměním pak devadesátiprocentní. 

 

 

Informační gramotnost: 

 

V informační gramotnosti dosáhli naši žáci úspěšnosti 62%. V porovnání s angličtinou se 

to může jevit jako slabší výsledek, ale uvidíme, že v porovnání s ostatními školami jsme si 

nevedli vůbec špatně. 

 

 

 
Jak vyčteme z grafu, umístili se naši deváťáci jen jedno procento pod celostátním 

průměrem, což je výsledek velmi dobrý. 
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Matematika: 

 

V matematice dosáhli naši žáci úspěšnosti 48%, takže se umístili mezi většinou ostatních 

žáků z jiných škol. 

 

 

 

 
Pohled do grafu znázorňujícího porovnání výsledků naší devítky s ostatními testovanými 

školami je zajímavý. V počítání s čísly naši žáci přepočítali žáky ostatních škol, lehce slabší 

výsledky měli v celém testu a v geometrii. O dost slabší výsledky vidíme ve slovních úlohách. 

V matematice jsou naše výsledky ze všech tří testovaných oblastí nejslabší, přesto nejsou 

výrazně pod celostátním průměrem. 
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f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů: 
 

Zhodnocení minimálního preventivního programu za školní rok 2016/17 

Ve školním roce 2016/17 pracovalo na naší škole hudební a výtvarné oddělení ZUŠ 

Vidnava – děti se tak mohou zapojit do mimoškolní činnosti přímo ve škole. V rámci 

projektu Škola pro všechny pracovaly ve škole 3 kroužky – Tvořínek, Tvorba časopisu 

Školáček a Elektrotechnika. 

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 Strašidelná párty, Supíkovická škola má talent, Venkovní kvíz 

nebo osvědčené akce z minulých let -  Účes roku, Sněhová bitva, Stavby z přírodního 

materiálu, Najdi si svůj vánoční dárek 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 většinou 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 

však 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 

zúčastnili GO kurzu, který měl mimo jiné i pomoci novému třídnímu učiteli pochopit vztahy 

ve třídě a také nastartovat práci s touto třídou. Ve stejnou dobu se GO kurzu zúčastnily i další 

dvě třídy – 2. a 4. a to hlavně proto, že v nadcházejícím roce byly spojeny v jednu třídu a žáci 

se tak měly sžít dohromady. Třídní učitelé si GO kurz v novém prostředí Černého potoka 

s novými instruktory pochvalovali a GO kurz tak splnil jejich očekávání. Škoda jen, že se 

kurzu nezúčastnili všichni žáci. 

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

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

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

(vyučující s touto besedou nebyli spokojeni), 7., 8. a 9. třída se zúčastnila akce Bezpečnost 

bez hranic.  

Proběhla beseda pro rodiče o netolismu, za účasti čtyř rodičů.  

         Mgr. Ivana Kašpárková 

         školní metodik prevence 

 

 

 

 

 

 



Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2016/17 

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

Strana 16 (celkem 26) 

g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: 

 

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

které se vyskytly v průběhu roku. Společné školení jsme zaměřili na nově zavedené 

poskytování podpůrných opatření. Několik zde nezmíněných školení proběhlo v rámci 

projektů. 

 

Název Počet zúčastněných 

pracovníků 

Letní škola Tvoříme s iPadem a pro iPad 2 

Plán pedagogické podpory a práce s žákem v rámci 1. st. PO 11 

Den na Zeleném ostrově aneb příběh jak inspirace výuky EVVO 1 

Bezpečné zacházení s chemickými látkami a přípravky ve 

školách 

1 

Aktuální informace k předškolnímu vzdělávání, změny ŠZ 1 

Cesty spolu – společně proti šikaně 1 

Rozhodování ředitelů škol podle ŠZ 1 

Aplikace nového značení dle předpisu ve výuce chemie 1 

Nakládání s chemickými látkami 1 

Setkání s Hejného metodou 4 

Tvorby a úpravy ŠVP v systému ISNPIS ŠVP – ŠD 1 

Úpravy ŠVP v systému INSPIS ŠVP po změně RVP ZV 1 

 

Na DVPP jsme letos vynaložili částku 50 230,- Kč, což je o asi 9 000,- 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 pěvecké soutěže 

Zvoneček 
3. Simon Wadel, Barbora Doleželová 

OK Matematického klokana 
5. Šimon Jati (318 soutěžících) 

6. Anita Ďurišová (525 soutěžících) 

OK Matematické olympiády 
4. Kristýna Kalianková, Šimon Jati 

6. Tereza Stehlíková 

OK čtenářské soutěže 

1. Anita Ďurišová 

2. Mikuláš Jati 

3. Jakub Janošek 

OK Pythagoriády 4. Dušan Bednář 

OK Atletického čtyřboje 

3. Adam Pudil (jednotlivci) 

5. Dominik Niederle (jednotlivci) 

3.  
A. Pudil, M. Pudil, D. Niederle, F. Polák, D. 

Kroščen 

OK Minikopané 

5. 

A. Pudil, M. Pudil, D. Niederle, F. Polák, D. 

Gábor, K. Gábor, J. Flasar, L. Burďák, D. 

Machů 

  

  

OK Halové kopané mladších 

žáků 
4. 

Š. Jati, M. Marek, D. Niederle, F. Polák, A. 

Pudil, M. Pudil, P. Svoboda 

OK ve florbalu mladších 

žáků 
5. 

A. Pudil, M. Pudil, Š. Jati, D. Niederle, A. 

Oprchal, D. Kroščen, P. Svoboda 

OK Přespolního běhu 4. Adam Pudil 

OK Poháru rozhlasu 4. A. Pudil, M. Pudil, Š. Jati, D. Niederle, F. Polák 

 

V okresních soutěžích se zúčastnilo asi 80 dětí a pedagogů, kteří vypomáhali často ve 

funkcích rozhodčích či spoluorganizátorů akcí. 

Podruhé jsme uspořádali oslavu 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 

v programu Bakaláři. Výchovná poradkyně i školní metodička prevence měly stanovené 

pravidelné konzultační hodiny. 

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. 
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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.  

Vedení školy se pravidelně zúčastňuje jednání obecního zastupitelstva, kde informuje 

o dění ve škole.  

 

Školní akademie 

 

Jako každoročně proběhla školní akademie. Uskutečnila se v pátek 26. května. 

Pokračování Akademie však bylo netradiční. Poprvé v historii školy proběhla v parku dražba 

předmětů, které vyrobili nebo se na 

jejich výrobě podíleli žáci školy i 

školky. Nechyběl licitátor s gongem, 

asistentky, dobrá nálada ani 

občerstvení. Začátek byl sice 

rozpačitý, lehce nervózní, avšak 

postupně se přítomní začali velmi 

aktivně zapojovat, přihazovali 

a přihazovali. Docházelo k ,,boji" 

mezi zúčastněnými a vítěz nebyl 

nikdy dopředu jasný. Naštěstí to 

všichni brali s humorem. Velký 

úspěch sklidil také prodej drobných předmětů, který měly ,,pod palcem" paní družinářky. 

Díky této akci přibylo do pokladny SRPDŠ přesně 12 900 korun, které jsou určeny na 

nákup materiálu  a hraček do obou oddělení školní družiny, mateřské školky a technických 

činností. 

      Mgr. Petra Kratochvílová, Mgr. Irena Krajčiová 

 

Projekt Josef Lada 

 

V úterý po Velikonocích jsme se na 1. stupni sešli v učebně 1. třídy, kde jsme si 

zopakovali vše, co víme o spisovateli a ilustrátorovi  Josefu Ladovi.(Ten má letos v prosinci 

výročí narození i úmrtí.) Poté jsme se rozešli každý do své třídy, kde jsme si pro sebe přečetli 

text- úryvek z knihy Josefa Lady a vypracovali odpovědi na otázky k tomuto textu. 

Po svačině pro nás bylo v různých třídách a zákoutích školy připraveno celkem osm 

stanovišť, kde jsme plnili různé typy činností. 

Poznávali jsme ilustrace Josefa Lady. Přiřazovali 

jsme k sobě texty a správné obrázky, hráli si na 

básníky- doplňovali jsme vhodná slova do 

říkadel. Skládali jsme puzzle známých Ladových 

obrázků. Překreslovali jsme Ladovy obrázky přes 

sklo na papír. Poznávali a vybarvovali jsme názvy 

jeho knih. Ti starší měli ještě za úkol správně 

seřadit příběh o myslivci a jeho psovi a podle 

jednotlivých symbolů vyluštit rébus. Rébusem 

byla část lidového říkadla, ke kterému nakreslil 

Josef Lada ilustraci. Paní asistentka Urubková nás 

naučila poskládat rohovou záložku do knížky. Měly různé tvary a barvy. 

Tento projekt byl akční, oživený a vyžadoval samostatnost, plánování a kreativitu. 

 

       Mgr. Petra Kratochvílová, Mgr. Irena Krajčiová 
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Výuka matematiky Hejného metodou 

 

Matematiku metodou Hejného vyučujeme již ve dvou ročnících a v příštím školním roce ji 

plánujeme i ve třetím ročníku. Tato metoda je velmi dobrá a její prvky jsou pravidelně 

zařazovány.  

 

Mgr. Petra Kratochvílová, Mgr. Irena Krajčiová 

 

Masopust 

 

Opustili jsme oslavy Halloweenu a začali 

jsme pořádat Masopust. Naši žáci hned od 

nového roku nacvičovali masopustní písně, 

říkadla a pokřiky, chystali masky a pak to 

přišlo – průvod vesnicí. K dětem se připojili i 

někteří rodiče v maskách. Dobrou 

náladu nepokazila ani dost velká zima a husté 

sněžení, které náš průvod místy 

počastovalo. 

Po průvodu se účastníci přesunuli do 

tělocvičny, kde pro ně Žákovská rada 

připravila množství soutěží a zábavy. Děti 

mohly vyhrát i drobné ceny či si pochutnat na koblihách věnovaných Selskou pekárnou 

Jeseník.  

 

Dopravní výchova 

 

Školní kolo dopravní soutěže neproběhlo pro dlouhodobou nepřízeň počasí. 

Žáci 4. ročníku se během celého roku připravovali na přezkoušení v dopravním kurzu na 

dopravním hřišti na ZŠ v České Vsi, které proběhlo 11. 5. 2017. Výuka dopravní výchovy 

byla součástí hodin TV. Všichni žáci byli úspěšní a obdrželi průkaz cyklisty. 

Témata dopravní výchovy byla zahrnuta do pobytu v přírodě v prosinci i v červnu. 
 

        Mgr. Petra Kratochvílová 

 

Etiketa do škol 

Celoškolní projekt napříč třídami byl v letošním školním roce aktuálně nahrazen projektem 

Etiketa do škol. Žáci byli rozděleni do dvou velkých skupin na žáky 1. a 2. stupně. Projekt 

vedla zkušená lektorka, které pomáhali pedagogové naší školy. Žáci pracovali ve dvou 

částech, a to teoretické (vyplňování dotazníků) a praktické (diskuse). 

Ve workshopu byli rozděleni do skupin, kde řešili úkoly jim připravené. Po vypracování 

úkolů jednotlivými skupinkami přišla na řadu diskuse o konkrétních situacích. Zabývali se 

chováním ve škole, na veřejnosti, ale hlavně chováním k sobě navzájem. 
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i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí: 

 

V tomto školním roce proběhla inspekce na naší škole ve dnech 12. – 14.10.2016. Bylo to 

pokračování inspekce z konce předchozího školního roku, byla to tedy opět inspekce na 

oznámení. Cílem inspekce bylo zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků 

vzdělávání, a to podle školního vzdělávacího programu, se zaměřením na posouzení kvality 

poskytovaného vzdělávání a podpory rozvoje osobnosti žáků. Dále zjišťování a hodnocení 

naplnění školního vzdělávacího programu a jeho souladu s právními předpisy a Rámcovým 

vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.  

Závěry inspekčního zjišťování byly: 

 

Hodnocení vývoje 

 

- V rámci oblastí, které byly v souladu s obsahem podnětu pro vykonání inspekční činnosti 

posuzovány, došlo od předchozí inspekční činnosti zaměřené na hodnocení podmínek, 

průběhu a výsledků vzdělávání ke zkvalitnění zejména v oblasti personálních podmínek 

školy (stabilizace a odborná kvalifikovanost pedagogického sboru základní školy). 

 

Silné stránky 

 

- Ve výuce jsou využívány účelné metody a formy práce, které žákům umožňují 

v požadované míře získat a rozvíjet potřebné vědomosti a dovednosti. 

 

- Uplatňován je individuální přístup k žákům. Diferencované působení učitelů na žáky 

a školní klima pozitivně podporují sociální a osobnostní rozvoj žáků. 

 

Slabé stránky 

 

- V důsledku využívání prvků sebehodnocení a vzájemného hodnocení ve výuce bez 

systémového přístupu všech učitelů není v dostatečné míře podporován rozvoj schopností 

sebereflexe žáků. 

 

Celá inspekční zpráva je k dispozici u ředitele školy, na webových stránkách školy a na 

webových stránkách České školní inspekce. 

 

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 

2016 

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) 1 053,68 195,37 1 249,05 

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

4.   tržby z prodeje služeb (číslo účtu 602) 1 053,68 166,56 1 220,24 

5. z toho: pronájem  (603) 0,00 28,81 28,81 

6 Změna stavu zásob (skupina účtů 67) 0,00 0,00 0,00 

7 Aktivace /skupina účtů 62/ 0,00 0,00 0,00 

8 Provozní dotace: (čísla účtu 671 a 672) 8 653,75 0,00 8 653,75 

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

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

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

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

13 Ostatní výnosy /skup. 64/ 89,44 0,00 89,44 

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

15   rezervní fond  / číslo účtu 648 / 89,44 0,00 89,44 

16   výnosy z pojistných událostí /číslo účtu 649/ 0,00 0,00 0,00 

17   úroky 0,00 0,00 0,00 

18 
 

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

19 
Výnosy celkem 
(č.ř.1+2+10+11+12+19+20+21+22+23)   9 796,87 195,37 9 992,24 
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Struktura výnosů: 

 

Položka Kč 

Tržby z prodeje služeb 1 249,05 

Dotace na provoz a přímé náklady 8 653,75 

Čerpání fondů 89,44 

Ostatní příjmy 0,00 
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Náklady: 

 

Poř.č.řádku Ukazatel 

2016 

SKUTEČNOST 

Hlavní 
činnost 

    
Doplňková 

činnost Celkem 

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

1. Spotřeba materiálu,spotřeba energie 1 513,21 79,94 1 593,15 

2. Z toho : spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 928,33 58,91 987,24 

3.   z toho :  učebnice, učební pomůcky 164,06 0,00 164,06 

4.   drobný hm. a nehm. dlouhodobý majetek 5,27 0,00 5,27 

5.   potraviny 440,08 58,91 498,99 

6.   ochranné pomůcky 2,88 0,00 2,88 

7.   kancelářské potřeby 99,14 0,00 99,14 

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

9.   ostatní materiál, podrozvahová evidence 174,32 0,00 174,32 

10.   čistící prostředky 30,61 0,00 30,61 

11.   pitný režim 11,64 0,00 11,64 

12.   spotřeba PHM 0,33 0,00 0,33 

13.   spotřeba energií  (číslo účtu 502) 584,88 21,03 605,91 

14.   z toho : spotřeba el. energie  287,81 21,03 308,84 

15.                spotřeba vody 14,93 0,00 14,93 

16.                spotřeba plynu            282,14 0,00 282,14 

17. Služby /skup. 51/ 668,57 0,00 668,57 

18.   z toho :opravy a udržování (č. účtu 511) 30,81 0,00 30,81 

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

20.    cestovné (číslo účtu 512) 22,78 0,00 22,78 

21.    ostatní služby (518) 614,98 0,00 614,98 

22.    z toho: nájemné  4,83 0,00 4,83 

23.               ostatní služby, revize, účetní služby 459,04 0,00 459,04 

24.               softwarové služby, internet 22,33 0,00 22,33 

25.               telekomunikace, služby pošt 78,55 0,00 78,55 

26.               školení a vzdělávání 50,23 0,00 50,23 
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27. Mzdové náklady 5 477,25 81,61 5 558,86 

28 Ostatní náklady (ř. 29 - ř. 40) 2 135,30 25,40 2 160,70 

29 
Zákonné sociální  pojištění (číslo účtu 
524,525)   1 854,65 24,54 1 879,19 

30 Zákonné sociální a ostatní náklady (číslo účtu 527,528) 82,20 0,86 83,06 

31          z toho:    FKSP 82,20 0,86 83,06 

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

33 Odpisy dlouhodobého majetku (číslo účtu 551) 134,44 0,00 134,44 

34 Zůstatková cena prodaného DNHM a DHM   0,00 0,00 0,00 

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

36 Jiné ostatní náklady (sk.č. 54) 64,01 0,00 64,01 

37   
z toho : výdaje na smluvní pojištění,mimomzdové prostředky,jiné 
náklady 64,01 0,00 64,01 

38   
            odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně 
postižené 0,00 0,00 0,00 

39               manka a škody, pokuty a penále, odpis pohledávky, dary 0,00 0,00 0,00 

40 Daň z příjmu a dodatečné odvody daně z příjmu 0,00 0,00 0,00 

41 NÁKLADY celkem (č.ř. 1+17+27+30) 9 794,33 186,95 9 981,28 

42 Doplňkové údaje         

 

Struktura nákladů: 

 

Položka Kč 

Spotřební materiál 987,24 

Energie 605,91 

Opravy a udržování 30,81 

Služby 637,76 

Přímé náklady, mzdy, odvody 7 521,11 

Ostatní 198,45 
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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“. V jejich rámci 

dostávají žáci 1. stupně zdarma ovoce a neochucené mléko, zakoupit si mohou výrobky 

z ochuceného mléka. 

 

 

l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení: 

 

V průběhu tohoto školního roku dokončil jeden pedagog kvalifikační studium, čímž se 

naše škola stala plně kvalifikovanou. Škole nadále chybí kvalifikovaný koordinátor EVVO.  

 

 

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

zdrojů: 

 

Od září se naplno rozběhl 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. Byly zřízeny čtyři doučovací skupiny zaměřené na žáky 

1., 5., 6., 8. a 9. třídy.  

V rámci projektu u nás pracovaly tři kroužky, a to Tvořínek, zaměřený na technické 

činnosti, Školáček, který vydával školní časopis, a Elektrotechnické hrátky.  

Celková alokace na projekt činí 25 138 389,- Kč. Projekt poběží 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 Scholaservisem 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 při ZŠ a MŠ Supíkovice se ve školním roce 2016/2017 sešla celkem 2x. 

Projednávala schválení dodatku k pravidlům pro vyhodnocení vzdělávání, pokyn pro učitele - 

neomluvené hodiny, schválení výroční zprávy za rok 2015/2016 a seznámení s protokoly 

a zprávami ČŠI. 

ŠR je spokojena se spoluprací s vedením školy. 

        Veronika Stehlíková 

             předsedkyně ŠR 

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/17 byla projednána na pedagogické 

radě dne 12.10.2017. 

 

 

 

V Supíkovicích dne 2.10.2017 

 

 

 Antonín Ďopan 

 ředitel školy  

 


