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Výroční  zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018   

 

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 95 žáků v 7 třídách, 1. a 2. třída a 3. a 5. třída byly 

spojeny (stav k 30.9.2017). Průměrná naplněnost tříd je 13,57 žáka. Na začátku školního roku 

k nám přišli 6 žáků, po jednom z Vidnavy, Staré Červené Vody, Albrechtic a Písečné, dva 

žáci se přistěhovali z Mladé Boleslavi. V průběhu roku přišel jeden žák z jiné školy okresu. 

K 31.8.2018 se dva žáci odstěhovali, dva odešli na víceleté gymnázium, jeden na jinou školu, 

jednomu 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. Na zahradě MŠ byl v průběhu prázdnin s využitím 

prostředků EU vybudován altán pro pobyt dětí venku i v případě nepříznivého počasí. 

Základní škola měla ve školním roce 2017/18 výjimku z nejnižšího počtu žáků. Obec 

hradila mzdové náklady na 1,4 úvazku.  

Škola sídlí ve dvou budovách.   

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

daleký a šotolinové hřiště. V průběhu roku byl v rámci projektu podaného Obcí Supíkovice 

sportovní areál výrazně modernizován v částce 2,7 milionu Kč. Byla 

zrekonstruována  běžecká dráha, doskočiště pro skok daleký a víceúčelové hřiště. Všechna 

sportoviště mají umělý povrch. Ve spolupráci s TJ Tatran Touax Supíkovice využíváme 

i prostor fotbalového stadionu 

a tréninkového plácku. 

Letos se nám po třech letech podařilo 

konečně uspořádat lyžařský kurz. Zúčastnilo 

se ho 9 žáků 6. a 7. třídy. Plaveckého kurzu 

se letos zúčastnili žáci 1., 2. a 3. třídy, 

celkem jich bylo 28.  

Opět jsme rozšířili zahajovací GO kurz. 

Zúčastnili se ho žáci všech tříd v osvědčené 

lokalitě Černého Potoka. Snažíme se po 

prázdninách stmelit třídní kolektivy, zapojit 

prvňáčky a nové žáky do kolektivu žáků 

školy. Kurz se velmi vydařil, jeho cíle byly 

splněny a žákům se ani nechtělo domů.  

Vybavenost školy pomůckami je na 

dobré úrovni. V současné době máme 

sedm interaktivních tabulí, jednu 

počítačovou učebnu a na obou budovách 

ZŠ je 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. 
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V zajištění zájmové činnosti spolupracujeme se Střediskem volného času DUHA Jeseník 

a ZUŠ Vidnava.  

 

Počty žáků (stav k 30.9.2017): 

 

Třída počet žáků dívky chlapci Třídní učitel 

1. 8 3 5 Mgr. Irena Krajčiová 

2. 12 4 8 Mgr. Irena Krajčiová 

3. 10 6 4 Mgr. Petra Kratochvílová 

4. 12 6 6 Jiřina Šikulová 

5. 9 5 4 Mgr. Petra Kratochvílová 

Celkem 1. st. 51 24 27  

 

Třída počet žáků dívky chlapci Třídní učitel 

6. 11 4 7 Mgr. Pavla Kinscherová 

7. 16 6 10 Bc., Ing. Jana Pudilová 

8. 9 1 8 Mgr. Ema Zykmundová 

9. 8 3 5 Mgr. Ivana Kašpárková 

Celkem 2. st. 44 14 30 Antonín Ďopan - řed. 

Celkem 

škola 
95 38 57 

Mgr. Jarmila Lašáková – ZŘ 

 

Počty žáků podle obcí: 
 

Třída počet žáků 

Supíkovice 45 

Velké Kunětice 31 

Jiné obce 19 

 

Údaje o školní družině: 

 

Oddělení Počet žáků 

I. oddělení 25 

II. oddělení 30 

 

 

b) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje: 
 

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

sportujeme. 
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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 vloni 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, naši žáci byli velmi úspěšní při přijímacích pohovorech, proto jsme 

tyto dva předměty v nabídce ponechali. 

 

 

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 1. a 2. třídy 

Mgr. Petra Kratochvílová TU 3. a 5. třídy 

Jiřina Šikulová TU 4. třídy 

Mgr. Pavla Kinscherová TU 6. třídy 

Ing., Bc. Jana Pudilová TU 7. třídy 

Mgr. Ema Zykmundová TU 8. třídy, výchovný poradce  

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

Bronislava Burďáková vychovatelka školní družiny, asistent pedagoga 

Jana Urubková vychovatelka školní družiny, asistent pedagoga 

Kateřina Kubáňová asistent pedagoga 

 

Všichni pedagogičtí pracovníci jsou plně kvalifikovaní. V pololetí odešla paní Ing., Bc. 

Jana Pudilová, z rodičovské dovolené se vrátila paní Mgr. Michala Nováková. 

 

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 
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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 

10 3 7 

 

Přehled o přijetí vycházejících žáků:  
 

Škola Počet přijatých žáků 

Gymnázium čtyřleté 2 

Gymnázium osmileté 0 

Střední odborné školy 3 

Učiliště a střední odborná učiliště 5 

Celkem 10 

 

Jeden vycházející žák z nižšího ročníku si nepodal přihlášku na žádnou střední školu či 

učňovský obor. 

 

 

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. 
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Přehled prospěchu za 1. pololetí: 

 

Třída Žáků 
Vyznamená

ní 
Prospělo Neprospělo 

Prům. 

prospěch 

Oml./neoml. 

hod. na žáka 

1. 6 83,33 16,66 0 1,19 38,00/2 

2. 12 75,00 25,00 0 1,25 15,92/0 

3. 10 50,00 50,00 0 1,50 40,40/0 

4. 12 50,00 50,00 0 1,41 27,42/0 

5. 9 77,78 22,22 0 1,38 35,56/0 

6. 11 27,27 45,45 27,28 2,10 49,73/0,55 

7. 16 25,00 50,00 18,75 1,91 68,38/2,31 

8. 10 0 80,00 20,00 2,60 84,60/0,10 

9. 8 25,00 62,50 0 1,87 78,50/0 

Celkem 94 41 45 8 1,84 48,80/0,60 

Procent  43,61 47,87 8,61   

 

Oproti stejnému období loňského roku se počet vyznamenání nepatrně snížil, zvýšil se 

počet neprospívajících. O pět procent stoupl počet zameškaných hodin na žáka, rovněž počet 

neomluvených hodin se zvýšil o čtyři desetiny procenta. 

 

Přehled výchovných opatření:  

 

PŘŠ NTU DTU DŘŠ 2 z Ch 3 z Ch 

0 13 5 1 0 0 

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

 

Výchovná opatření zůstala ve stejném počtu, pouze bylo uloženo o jednu důtku ředitele 

školy méně. 

 

Přehled prospěchu za 2. pololetí: 

 

Třída Žáků Vyznamenání Prospělo Neprospělo 
Prům. 

prospěch 

ZH/žáka 

Oml/Neoml. 

1. 6 5 1 0 1,21 29,67/0 

2. 12 9 3 0 1,30 17,58/0 

3. 10 5 5 0 1,61 36,50/0 

4. 11 6 5 0 1,40 34,64/0 

5. 9 5 4 0 1,40 48,89/0 

6. 11 2 7 2 2,22 71,82/2,18 

7. 16 5 9 2 1,95 62,63/3,75 

8. 10 0 9 1 2,52 90,50/0,7 

9. 8 2 6 0 1,92 63,38/0 

Celkem 93 39 52,69 5 1,87 51,39/0,98 

Procent --- 41,94 49,46 5,38 --- --- 

 

I ve druhém pololetí se počet vyznamenaných vzhledem k loňskému roku snížil o čtyři 

procenta, o jedno procento se však snížil i počet neprospívajících žáků. Potěšitelné je, že se 

počet zameškaných hodin na žáka snížil o pět, bohužel vzrostl počet neomluvených hodin 
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o dvě desetiny procenta. Část neomluvených hodin je způsobena tím, že žáci donesou 

omluvenku pozdě.  

 

Přehled výchovných opatření: 

 

PŘŠ NTU DTU DŘŠ 2 z Ch 3 z Ch 

39 18 6 9 1 0 
 
PŘŠ – pochvala ředitele školy, NTU – napomenutí třídního učitele, DTU – důtka třídního učitele, DŘŠ – důtka ředitele školy 

 

Počet pochval ředitele školy je shodný s minulým rokem, o tři se zvýšil počet napomenutí 

třídního učitele, ale o pět se snížil počet důtek třídního učitele. O stejný počet narostl počet 

důtek ředitele školy a přibyl i jeden druhý stupeň z chování. 

 

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 14 žáků s 2. či 3. stupněm podpůrných opatření (stav k 30.6.2018). Řídili 

jsme se pokyny doporučenými PPP či SPC a poskytovali podpůrná opatření v podobě 

pomůcek, pedagogické intervence a speciální pedagogické péče. Osm těchto žáků mělo 

vypracován individuální vzdělávací plán, jehož plnění je každoročně vyhodnocováno. Ve 

škole pracovali tři asistenti pedagoga. 

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

prostředí. Druhý rok běžel 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 5. a 9. třídy. 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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Jak vyplývá z celkové zprávy, dopadli naši páťáci lépe v českém jazyce, než v matematice. 

V českém jazyce dosáhli na průměrný výsledek s tím, že jejich studijní potenciál je využíván 

optimálně. V matematice jsou výsledky podstatně slabší s tím, že ani studijní potenciál žáků 

není správně využíván. 

 

V dotazníkové části odpovídali žáci na otázku, zda by naši školu doporučili svým 

vrstevníkům na jiných školách: 

 

Jak je vidět, všichni žáci naší 5. třídy by naši školu doporučili, což je výsledek zajisté 

výborný! 

Rovněž spokojenost žáků se školou je v porovnání s celou republikou nadprůměrná: 
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Modře jsou vyznačeni naši žáci, černé orámování pak značí všechny páťáky naší 

republiky, kteří se testování zúčastnili. Z uvedených odpovědí vyplývá, že žáci z páté třídy 

hodnotí naši školu výborně. 
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Jednou z částí testování jsou obecné studijní předpoklady, se kterými jsou pak výsledky 

v jednotlivých předmětech porovnávány. Zde je přehledný graf: 

 

Studijní předpoklady našich žáků jsou průměrné, lehce pod celorepublikovými. Dále 

můžeme z grafu vyčíst, že lepší předpoklady mají v českém jazyce, než v matematice. 

 

Podrobnější výsledky z českého jazyka jsou patrné z následujícího grafu: 
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Jak můžeme vyčíst, jsou naši páťáci srovnatelní s celorepublikovým průměrem. Nejlepších 

výsledků dosahují v interpretaci textu, znalostech, literatuře a čtenářských dovednostech, 

slohu a komunikaci. 

 

Stejný graf týkající se matematiky: 

Jak už je uvedeno výše, v matematice dosáhli naši páťáci slabších výsledků. Nejlepšími 

oblastmi byly nestandardní aplikační úlohy, což svědčí o logickém myšlení našich žáků, dále 

v závislostech a práci s daty. 
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V Anglickém jazyce jsou žáci hodnoceni podle úrovní stanovených Společným evropským 

referenčním rámcem pro jazyky do šesti úrovní od A0 po C1. Očekávaná úroveň pro žáka 

5. třídy je A1. 

 
 

Z grafu je patrné, že úrovně A1 dosáhla přibližně čtvrtina našich páťáků. 
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A jak dopadlo testování v 9. třídě? 

 

Z celkového přehledu je zřejmé, že naši žáci nedopadli dobře. Tentokrát dopadl hůře český 

jazyk, v němž jsou studijní možnosti žák využívány nedostatečně. V matematice jsou 
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využívány optimálně a výsledky odpovídají schopnostem našich žáků, přesto se umístili mezi 

10% nejhorších výsledků. 

Porovnání studijních předpokladů našich žáků s ostatními: 

 

 

Modře je v grafu vyznačena naše devátá třída, černě pak všechny deváté třídy, které se 

testování zúčastnily a čárkovaně třídy nižších gymnázií. Z grafu je patrné, že studijní 

možnosti našich deváťáků dosahují zhruba poloviční úrovně ve srovnání s ostatními deváťáky 

v republice.  
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Nyní ke spokojenosti našich žáků se školou: 

 

 

Opět vidíme, že naši žáci jsou ve škole velmi spokojeni a 87% z nich, ve srovnání se 70% 

žák jiných škol, by naši školu svým vrstevníkům doporučilo.  
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A jak jsou deváťáci se školou spokojeni? 

Drtivá většina našich deváťáků chodí do školy ráda a cítí se ve své třídě velmi dobře. 

Jejich pocity ve škole jsou nadprůměrné ve srovnání s celorepublikovými údaji. 

 

Nyní se podíváme na studijní předpoklady deváťáků. Z grafu je patrné to, co bylo uvedeno 

již výše, že studijní schopnosti našich žáků jsou hodně podprůměrné. 
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Podívejme se podrobněji na výsledky z českého jazyka: 

Jak vidno, výsledky jsou opravdu poloviční ve srovnání s ostatními školami, což ovšem 

koresponduje se studijními možnostmi žáků 

 

A jak je na tom matematika? 

V matematice jsou výsledky našich žáků o něco lepší než v českém jazyce, přesto jsou 

slabé. I zde ovšem odpovídají studijním možnostem našich žáků. 
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Samozřejmě se podrobněji budeme věnovat i angličtině. Na konci 9. třídy se předpokládá 

úroveň A2 výše zmiňovaných evropských standardů: 

 

 
 

Úrovně A2 dosáhlo 18% našich žáků. Je pozoruhodné, že v poslechu to bylo 34%, zatímco 

ve čtení nikdo. 

 

Celkově z testování vyplynulo, že studijní předpoklady našich žáků jsou oproti 

celorepublikovému průměru o dost nižší. Tomu odpovídají i výsledky dosahované při 

testování. 
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f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů: 
 

Zhodnocení minimálního preventivního programu za školní rok 2017/18 

Ve školním roce 2017/18 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 Konverzace v anglickém jazyce. 

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 osvědčené akce z minulých let, jako Venkovní pětiboj tříd, Strašidelná párty, 

Supíkovická škola hledá talent nebo Válečná bitva či Najdi si svůj vánoční dárek.  

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, hlavně v matematice.  

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 opět žádné připomínky nevznesli.  

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

spolužáků a zvláště pak porušování školního řádu pořízením videozáznamu ve škole a jeho 

zveřejněním, či umisťováním fotografií pořízených ve škole na počítačové sítě. 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 všech tříd zúčastnili GO 

kurzu. Třídní učitelé si GO kurz v novém prostředí Černého potoka s novými instruktory 

pochvalovali a GO kurz tak splnil jejich očekávání. Škoda jen, že někteří žáci se GO kurzu 

nezúčastnili. 

Počet PŘŠ je shodný s minulým rokem, počet NTU se zvýšil o 3, počet DTU se snížil o 5, 

počet DŘŠ se také zvětšil o 5, přibyla rovněž jedna dvojka z chování, která vloni nebyla. Tato 

opatření k posílení kázně byla uložena především za opakované narušování vyučovacího 

procesu a opakované nerespektování pokynů učitele, drzé chování, nedovolené používání 

mobilního telefonu ve vyučování, pořízení videozáznamu ve škole a jeho zveřejnění, za 
podílení se na pořizování video záznamu ve škole, za pořízení fotografií v prostorách školy, 

za podvodné jednání při falšování omluvenek a na 1. stupni za neplnění školních 

povinností. 

Letos bylo uděleno 39 pochval ředitele školy, které byly uděleny především za aktivitu, 

reprezentaci školy v Atletickém čtyřboji a Hubertově poháru, pěvecké soutěži Zvoneček, 

čtenářské soutěži, pěkné studijní výsledky a sběr hliníku a vršků. 

Oproti loňskému roku se počet žáků s neomluvenými hodinami zvýšil, hlavní důvody byly 

neomluvení žáků jejich rodiči a záškoláctví. Celkový počet neomluvených hodin byl 135. 

V průběhu roku zasedala 13x výchovná komise s rodiči žáků kvůli vysoké omluvené absenci, 

neomluvené absenci nevhodné chování ke spolužákům a vulgární chování, nerespektování 

pokynů učitele a narušování výuky, záškoláctví a skryté záškoláctví, podvodné jednání, 
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agresivní chování a nahrávání videa v hodině a o přestávce a umístění těchto videí na sociální 

sítě. Bylo provedeno Oznámení o zanedbání školní docházky na OSPOD popřípadě na Policii 

ČR za neomluvenou absenci a podvody. 

Počet omluvených hodin v porovnání s minulým rokem zůstává přibližně stejný, kolem 100 

hodin na jednoho žáka.  

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

cyklisty, dva žáci průkaz neobdrželi, 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 opět nebyli spokojeni), 3. a 5. třída 

měla besedu s panem Poskočilem z Policie ČR, 8. a 9. třída absolvovala hodinu sebeobrany 

a besedu - rizika silniční dopravy s Policií ČR.  

V rámci projektu Škola pro všechny absolvovali pedagogové školy různá školení. Témata 

těchto školení byla:   

Práce s předsudky na českých školách 

Vliv odlišného mateřského jazyka na školní úspěšnost žáků 

Úvod do krizové intervence. Možnosti a limity práce s člověkem v krizi 

V letošním školním roce nebyla zorganizována beseda pro rodiče, nezapojili jsme se do 

preventivních programů AZHELPu z důvodu vysoké ceny za program. 

 

Mgr. Ivana Kašpárková 

 

 

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 

Spolupráce škola – rodič – OSPOD 1 

Komunikace pro vedoucí pracovníky 1 

Posílení kompetencí pedagogů v rámci interního mentoringu 1 

Jak provádět u ohrožených dětí detekci a intervenci 1 

Neklidné dítě - problém zvaný ADHD a ADD 1 

Úvod do krizové intervence – práce s člověkem v krizi 1 

Komunikační schopnosti a prezentační dovednosti učitele 1 

Cesty spolu – Společně proti šikaně 1 

Posilování matematické gramotnosti ve výuce  9 

Posilování matematické gramotnosti ve výuce II. 9 

Specifika vzdělávání žák se SVP v ZŠ 9 

 

Na DVPP jsme letos vynaložili částku 48 296,- Kč, což je částka srovnatelná s loňským 

rokem. 
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h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti: 

 

Na požádání obce zajišťujeme kulturní programy na akcích jí pořádaných. Letos například 

24.11. vystoupení pro seniory či 15.12. Vánoční zpívání. 

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

akce, kterých jsme se zúčastnili. 

 

Soutěž Umístění Kdo 

OK pěvecké soutěže 

Zvoneček 

2. Simon Wadel 

3. Mikuláš Jati, Denisa Urubková 

OK Matematického klokana 
2. Eliška Sobalová (436 soutěžících) 

3. Mikuláš Jati (471 soutěžících) 

OK Matematické olympiády 3. Šimon Jati 

OK čtenářské soutěže 
1. Mikuláš Jati 

2. Anita Ďurišová, Lukáš Bednář 

OK Pythagoriády 4. Eliška Sobalová 

OK Atletického čtyřboje 

2. 
mladší žáci – Adam Pudil, Miloš Pudil, Šimon 

Jati, Petr Burďák 

1. Adam Pudil 

2. Miloš Pudil 

Král Habiny 3. Anička Merčáková, Kristýna Kalinková 

OK Halové kopané mladších 

žáků 
1. 

Martin Burďák, Vladimír Polák, Šimon Jati, 

Matěj Kozubík, Dominik Kroščen, Adam Pudil, 

Miloš Pudil 

OK Atletického víceboje 1. 

stupně 
3. Tereza Kozubíková 

Hubertův pohár 

2. Kategorie škol 

1. Miloš Pudil – mladší žáci 

2. Adam Pudil – mladší žáci 

3. Anička Merčáková – mladší žákyně 

OK Poháru rozhlasu 2. 

mladší žáci - Petr Burďák, Martin Burďák, 

Šimon Jati, Matěj Kozubík, Andrej Oprchal, 

Adam Pudil a Miloš Pudil 

JL ve florbalu mladších žáků 3. 

Štěpán Jati v brance, Matěj Kozubík, Dominik 

Kroščen, Adam Pudil, Miloš Pudil a Martin 

Burďák 

 

V okresních soutěžích se zúčastnilo asi 60 dětí a pedagogů, kteří 

vypomáhali často ve funkcích rozhodčích či spoluorganizátorů 

akcí. 

Uspořádali jsme už i již tradiční akce, jako je třeba oslava 

Masopustu. Děti a učitelé procházeli obcí za zpěvu tradičních písní. 

Akce měla mezi občany pozitivní ohlas. V září rovněž 

proběhlo 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 
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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. 

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.  

 

Čtenářský projekt 1. stupně „Knihy bratří Čapků“ + meziškolní kolo (22. 5. 2018) 

 

Letos soupeřili ve čtenářských dovednostech žáci šesti základních škol: ZŠ Písečná, 

Supíkovice, Černá Voda, Stará Červená Voda, Skorošice a Kobylá  

Naši školu reprezentovalo 6 žáků - Ďurišová A., Neumannová P., Jati M., Bednář L., 

Kubánek J., Leifertová J., Zajac V. 

         Jiřina Šikulová 

 

Sportovní odpoledne pro rodiče a děti 

 

Původně mělo být 22. září, ale kvůli špatnému 

počasí bylo přeloženo na středu 27. září, což bylo 

výhodné datum, protože od čtvrtka bylo volno. 

Je zřejmé, že s poklesem žáků klesá i počet 

účastníků našich akcí. Ale přesto máme pocit, že 

tato akce patří mezi ty oblíbené, zejména u dětí 

prvního stupně, kteří si přivedou své rodinné 

příslušníky, kdežto za třídy vyšší soutěží většinou 

pouze žáci sami. 

Akce proběhla úspěšně, nikdo se nezranil, 

umístění jednotlivých tříd byla vyhlášena a ceny byly předány.  

Mgr. Irena Krajčiová  

 

Beseda s Policií ČR 

Ve čtvrtek 25. 1. 2018 měli žáci třetího a pátého ročníku možnost nahlédnout pod pokličku 

práce Policie ČR. Pan Stanislav Poskočil, což je tatínek jedné z žákyň, nám nabídl besedu 

o tom, co vše je součástí práce policistů. Během prvních dvou vyučovacích hodin jsme měli 

možnost si vyzkoušet např. dechovou zkoušku, dále jsme byli svědky toho, jak se odebírají 

otisky prstů, popovídali jsme si o důsledcích požívání návykových látek apod. Další část se 

odehrávala v tělocvičně, kde nám pan Poskočil předvedl různé druhy sebeobrany nebo velmi 

účinné chvaty.  Děti byly nadšené, děkujeme mockrát za nabídku i uskutečnění. 

                                                                                                                   
Mgr. Petra Kratochvílová 
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Velmi vydařený GO kurz 

Letošní začátek školního roku byl pro 

většinu žáků naší školy netradiční. Po velmi 

úspěšném loňském adaptačním kurzu, kterého 

se zúčastnily pouze 2 třídy, jsme letos zkusmo 

odjeli téměř všichni. Tedy většina žáků 1. – 

9.ročníku se svými třídními učiteli. Strávili 

jsme společně téměř tři dny v nádherném 

prostředí tábora v Černém potoce a opravdu 

nikdo toho nelitoval. Žáci měli velmi bohatý 

program, pod vedením zkušených instruktorů 

byli v jednom kole od devíti hodin ráno až 

zhruba do půl deváté večer. Děti byly 

rozděleny do tří skupin po jednotlivých třídách, na některé aktivity však došlo k promíchání 

všech věkových kategorií od prvňáčků až po zkušené deváťáky.  Veškeré aktivity byly 

zaměřeny na spolupráci, ochotu podřídit se kolektivu, komunikaci v rámci skupiny, toleranci 

k mladším a méně zkušeným apod. Tento kurz považujeme všichni za velmi úspěšný 

a potřebný, děti byly nadšené, spokojené a doufáme, že se tento vstup do nového školního 

roku stane tradicí. Děkujeme všem instruktorům, vedoucím tábora a také kuchařům za 

příjemně strávený čas na začátku září. 

                                                                                                                       Mgr. Petra Kratochvílová 
 

  

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

 

V tomto školním roce inspekce na naší škole neproběhla. 
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j) Základní údaje o hospodaření školy: 

 

Výnosy z hlavní a doplňkové činnosti 

      

   
jednotka - tis. Kč na 2 des. místa 

Poř.č.řádku Ukazatel 

2017 

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) 745,11 194,11 939,22 

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

4.   tržby z prodeje služeb (číslo účtu 602) 745,11 189,13 934,24 

5. z toho: pronájem  (603) 0,00 4,98 4,98 

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) 9 923,99 0,00 9 923,99 

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/ 186,30 0,00 186,30 

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

15   rezervní fond  / číslo účtu 648 / 186,30 0,00 186,30 

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)   10 855,40 194,11 11 049,51 
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Struktura výnosů v roce 2017 

Tržby z prodeje služeb

Dotace na provoz a přímé
náklady

Čerpání fondů

Ostatní příjmy

 

 

Struktura výnosů: 

 

Položka Kč 

Tržby z prodeje služeb 939,22 

Dotace na provoz a přímé náklady 9 923,99 

Čerpání fondů 186,30 

Ostatní příjmy 0,00 
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Náklady: 

 

Poř.č.řádku Ukazatel 

2017 

SKUTEČNOST 

Hlavní 
činnost 

    
Doplňková 

činnost Celkem 

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

1. Spotřeba materiálu,spotřeba energie 1 694,33 82,99 1 777,32 

2. Z toho : spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 1 079,85 64,99 1 144,84 

3.   z toho :  učebnice, učební pomůcky 218,69 0,00 218,69 

4.   drobný hm. a nehm. dlouhodobý majetek 135,83 0,00 135,83 

5.   potraviny 406,45 64,99 471,44 

6.   ochranné pomůcky 1,07 0,00 1,07 

7.   kancelářské potřeby 77,71 0,00 77,71 

8.   knihy, pomůcky, tisk 12,64 0,00 12,64 

9.   ostatní materiál, podrozvahová evidence 199,70 0,00 199,70 

10.   čistící prostředky 24,99 0,00 24,99 

11.   pitný režim 2,77 0,00 2,77 

12.   spotřeba PHM 0,00 0,00 0,00 

13.   spotřeba energií  (číslo účtu 502) 614,48 18,00 632,48 

14.   z toho : spotřeba el. energie  293,51 9,00 302,51 

15.                spotřeba vody 16,27 1,00 17,27 

16.                spotřeba plynu            304,70 8,00 312,70 

17. Služby /skup. 51/ 1 109,63 0,00 1 109,63 

18.   z toho :opravy a udržování (č. účtu 511) 380,54 0,00 380,54 

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

20.    cestovné (číslo účtu 512) 28,20 0,00 28,20 

21.    ostatní služby (518) 700,89 0,00 700,89 

22.    z toho: nájemné  78,03 0,00 78,03 

23.               ostatní služby, revize, účetní služby 502,54 0,00 502,54 

24.               softwarové služby, internet 32,31 0,00 32,31 

25.               telekomunikace, služby pošt 79,72 0,00 79,72 

26.               školení a vzdělávání 8,29 0,00 8,29 
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spotřební 
materiál 

energie 

opravy a 
udržován

í 

služby 

mzdy, 
odvody 

ostatní 

27. Mzdové náklady 5 681,59 78,43 5 760,02 

28 Ostatní náklady (ř. 29 - ř. 40) 2 365,88 24,43 2 390,31 

29 
Zákonné sociální  pojištění (číslo účtu 
524,525)   1 915,93 22,86 1 938,79 

30 Zákonné sociální a ostatní náklady (číslo účtu 527,528) 259,99 1,57 261,56 

31          z toho:    FKSP 111,76 1,57 113,33 

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

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) 55,20 0,00 55,20 

37   
z toho : výdaje na smluvní pojištění,mimomzdové prostředky,jiné 
náklady 55,20 0,00 55,20 

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) 10 851,43 185,85 11 037,28 

 

Struktura nákladů: 

          

Položka Kč 

Spotřební materiál 1 144,84 

Energie 632,48 

Opravy a udržování 380,54 

Služby 729,09 

Přímé náklady, mzdy, odvody 7 960,37 

Ostatní 189,96 
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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“. Oproti loňskému roku 

byly z dodávek vyřazeny slazené mléčné výrobky a projekty byly rozšířeny i o žáky 2. stupně.  

 

 

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

 

V tomto školním roce studium v rámci celoživotního učení neprobíhalo. 

 

 

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

zdrojů: 

 

Celý tento školní rok běžel 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. Práce tutora 

v osobě našeho bývalého žáka Štěpána 

Jati se velmi osvědčila a budeme ve 

spolupráci pokračovat i příští rok. 

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. Učitelkami byla právě tato činnost z celého projektu hodnocena jako 

nejsmysluplnější. 

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

činnosti, Školáček, který vydával školní časopis, a Konverzace v Aj.  

V rámci tohoto projektu rovněž absolvovali žáci 8. ročníku exkurze na SOŠ gastronomie 

a potravinářství Jeseník – pracoviště Horní Heřmanice (Den řemesel) a na SOU a SOŠ 

strojírenské a stavební Jeseník (Proč jít na „Emko“). Všechny exkurze byly velmi zdařilé, 

žákům se líbily a přispěly k rozhodování se, na kterou školu podají žáci přihlášku. 

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

Dalším projektem, který jsme na škole realizovali, byl projekt pod názvem DVPP na ZŠ 

a MŠ Supíkovice. V rámci tohoto projektu byla v mateřské škole zřízena pozice chůvy pro 

práci s dvouletými dětmi. Všichni pedagogové absolvovali množství školení zaměřených na 

čtenářskou a matematickou pregramotnost a gramotnost a využití iPadů ve vyučování. Projekt 

navazoval na dřívější podobný projekt. Celková alokace projektu je 612 244,- Kč. 

Třetím projektem, kterého se účastníme jako partneři ZŠ z Bruntálu, je projekt pod názvem 

Podpora žáků se zdravotním postižením. V rámci projektu dojížděli jednou měsíčně čtyři 

pedagogové do Bruntálu, kde se v průběhu roku seznamovali s jednotlivými zdravotními 
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postiženími, jak je rozeznat a jak prakticky pracovat se žáky s těmito postiženími. V rámci 

projektu byla vybudována síť Center kolegiální podpory. Pedagogové se rovněž učili 

zapojovat do výuky moderní technologie. Projekt bude pokračovat i v příštím roce. 

 

 

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 pracovníků. Nově letos přispívala i na úvazek školníka. Rovněž udržuje 

areál školy, provádí svépomocí některé práce v areálu školy a udržuje ho. Nejvýraznějším 

úspěchem bylo letos vybudování sportovního areálu v hodnotě 2,7 milionu korun.  

Dalším významným počinem, který podporuje naše žáky, bylo zavedení prospěchového 

stipendia na 2. stupni. Systém podporuje nejen žáky studijně nadané, ale i žáky, kteří výrazně 

zlepšili svůj prospěch oproti minulému roku. Na stipendium dosáhli tři žáci se samými 

jedničkami, každý z nich získal 5 000,- Kč, šest žáků s vyznamenáním, kteří získali odměnu 

ve výši 2 500,- Kč a čtyři žáci si zlepšili svůj prospěch o více než 0,3. Každý z nich si přišel 

na 1 000,- Kč. Celkově tedy byla vyplacena žákům částka 34 000,- Kč. Zavedením stipendia 

sledujeme především motivaci žáků k učení. 

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. 

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 rovněž 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. 
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o) Údaje o spolupráci se školskou radou: 

 

Školská rada při ZŠ a MŠ Supíkovice se ve školním roce 20176/2018 sešla celkem 3x. 

Projednávala: schválení  výroční zprávy za rok 2016/2017, zápis z ranního klubu 

v Jeseníku na téma školství na Jesenicku, stipendium pro II. stupeň, elektronické žákovské 

knížky. 

ŠR je spokojena se spoluprací s vedením školy. 

 

 

        Veronika Stehlíková 

             předsedkyně ŠR 

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/18 byla projednána na pedagogické 

radě dne 12.10.2018. 

 

 

 

V Supíkovicích dne 10.10.2018 

 

 

 Antonín Ďopan 

 ředitel školy  

 


