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Výroční  zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019   

 

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 

http://www.skola-supikovice.info/
mailto:antonin.dopan@skola-supikovice.info
mailto:skolskarada.supikovice@seznam.cz
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Další údaje:  

 

Naše škola měla v tomto školním roce 89 žáků v 7 třídách, 1. a 5. třída a 2. a 3. třída byly 

spojeny (stav k 30.9.2018). Průměrná naplněnost tříd je 12,71 na žáka. Na začátku školního 

roku k nám přišlo 5 žáků, po jednom z Staré Červené Vody, Postřelmova a Písečné, dva žáci 

se přistěhovali z Havířova. V průběhu roku přišel jeden žák z Vidnavy. K 31.8.2018 se dva 

žáci odstěhovali, dva odešli na víceleté gymnázium, jeden na jinou školu, dva odešli na ZŠ 

Fučíkova do Jeseníku. Během školního roku odešli dva žáci na jinou školu. 

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 52 žáky. Součástí školy je rovněž školní stravovna s jídelnou, kde se stravuje 72 

žáků a dětí z MŠ. Další součástí školy je Mateřská škola, která sídlí v oddělené budově s 

vlastní zahradou a vybavením.  

Základní škola měla ve školním roce 2018/19 výjimku z nejnižšího počtu žáků. Obec 

hradila mzdové náklady na 1,45 úvazku.  

Škola sídlí ve dvou budovách.   

Pro sportovní výuku a vyžití má škola tělocvičnu, zrekonstruovanou běžeckou dráhu, 

doskočiště na skok daleký a víceúčelové hřiště. Všechna sportoviště mají umělý povrch. Ve 

spolupráci s TJ Tatran Supíkovice využíváme i prostor fotbalového stadionu a tréninkového 

plácku. 

Letos se nám opět podařilo uspořádat lyžařský kurz. Zúčastnilo se ho 11 žáků 6. až 8. 

třídy. Všichni si zalyžovali za dobrých sněhových podmínek a vrátili se domů spokojeni. 

Plaveckého kurzu se letos zúčastnili žáci 1., 2. a 3. třídy, celkem jich bylo 26.  

Již tradiční adaptační kurz v Černém Potoce se konal od středy 5. 9. do pátku 7. 9. 2018. Na 

všechny děti, a že jich bylo téměř 70, čekala opět spousta her, dobrodružných výprav, 

zajímavých úkolů, a to od samého rána až do pozdního večera. Všichni to zvládli na jedničku. 

Jako každým rokem nám vyšlo i počasí. Všichni se vrátili spokojení a šťastní. Jen nás 

všechny velmi mrzelo, že většina nově příchozích  žáků, kteří by to nejvíce potřebovali, se 

nezúčastnila. Děkujeme všem, kteří se na organizaci podíleli. 

Vybavenost školy pomůckami je na 

dobré úrovni. V současné době máme 

sedm interaktivních tabulí, dvě 

počítačové učebny 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. Žákovská rada připravuje 

pro své spolužáky každý měsíc zábavnou 

akci, které se zúčastňují žáci obou stupňů. 

 

V zajištění zájmové činnosti spolupracujeme se ZUŠ Vidnava, kde je rozvíjen výtvarný a 

hudební talent žáků naší školy.  
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Počty žáků (stav k 30.9.2018): 

 

Třída počet žáků dívky chlapci Třídní učitel 

1. 7 4 3 Jiřina Šikulová 

2. 6 3 3 Mgr. Irena Krajčiová 

3. 13 4 9 Mgr. Irena Krajčiová 

4. 9 6 3 Mgr. Petra Kratochvílová 

5. 10 5 5 Jiřina Šikulová 

Celkem 1. st. 45 22 23  

 

Třída počet žáků dívky chlapci Třídní učitel 

6. 11 4 7 Mgr. Ivana Kašpárková 

7. 9 4 5 Mgr. Pavla Kinscherová 

8. 15 6 9 Mgr. Ema Zykmundová 

9. 9 2 7 Mgr. Ema Zykmundová 

Celkem 2. st. 44 16 28 Antonín Ďopan - řed. 

Celkem 

škola 
89 38 51 

Mgr. Jarmila Lašáková – ZŘ 

 

Počty žáků podle obcí: 
 

Třída počet žáků 

Supíkovice 43 

Velké Kunětice 25 

Jiné obce 21 

 

Údaje o školní družině: 

 

Oddělení Počet žáků 

I. oddělení 22 

II. oddělení 30 

 

 

b) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje: 
 

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

sportujeme platného od 1.9.2015 a rozšířeného o tři dodatky. 
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Přehled volitelných předmětů: 

 

Název Třída 

Florbal 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, naši žáci byli velmi úspěšní při přijímacích zkouškách, proto jsme tyto dva 

předměty v nabídce ponechali. V 8. ročníku se střídá týdně seminář z Čj se cvičením z M. 9. 

ročník má tyto volitelné předměty každý týden. 

 

 

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 2. a 3. třídy 

Mgr. Petra Kratochvílová TU 4. třídy 

Jiřina Šikulová TU 1. a 5. třídy 

Mgr. Ivana Kašpárková TU 6. třídy, školní metodik prevence, koordinátor EVVO 

Mgr. Pavla Kinscherová TU 7. třídy 

Ing., Bc. Jana Pudilová učitelka 

Mgr. Ema Zykmundová TU 8. a 9. třídy, výchovný poradce  

Kateřina Kubáňová vychovatelka školní družiny, asistent pedagoga 

Jana Urubková vychovatelka školní družiny 

 

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

Jana Pudilová ze zdravotních důvodů. 

 

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, pracovnice provozu 
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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 

18 5 13 

 

Přehled o přijetí vycházejících žáků:  
 

Škola Počet přijatých žáků 

Gymnázium čtyřleté 0 

Gymnázium osmileté 1 

Střední odborné školy 1 

Učiliště a střední odborná učiliště 9 

Celkem 11 

 

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. 7 6 1 0 1,102 15,143/0 

2. 6 4 2 0 1,238 25,667/0 

3. 13 9 4 0 1,404 23,385/0 

4. 9 5 4 0 1,600 41,667/0 

5. 10 7 3 0 1,430 42,700/0 

6. 11 3 6 2 2,143 51,273/1,273 

7. 9 0 6 3 2,081 60,000/0,222 

8. 15 4 7 4 2,117 75,067/0,400 

9. 9 0 9 0 2,383 57,778 

Celkem 89 38 42 9 1,722 43,631/0,21 

Procent  42,69 47,19 10,11   

 

Oproti stejnému období loňského roku se hodnoty ve 2., 3., 4. sloupci nepatrně snížily, 

protože došlo k poklesu počtu žáků na škole. Zvýšil se počet neprospívajících žáků, i když 

celkový prospěch se zlepšil. Zameškané hodiny narůstají od 3. třídy, v konečném výsledku se 

počet procentově snížil i u neomluvených hodin.  

 

Přehled výchovných opatření:  

 

PŘŠ NTU DTU DŘŠ 2 z Ch 3 z Ch 

50 20 6 5 1 0 

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

 

U výchovných opatření došlo k velkému nárůstu u PŘŠ z 0 na 50, což je potěšitelné. Jeden 

žák byl hodnocen 2. stupněm z chování. 

 

Přehled prospěchu za 2. pololetí: 

 

Třída Žáků Vyznamenání Prospělo Neprospělo 
Prům. 

prospěch 

ZH/žáka 

Oml/Neoml. 

1. 7 6 1 0 1,167 41,143/0 

2. 6 4 2 0 1,405 25,167/0 

3. 13 8 5 0 1,538 24,231/0,385 

4. 9 5 4 0 1,578 41,778/0 

5. 10 6 4 0 1,480 34,900/0 

6. 12 2 7 3 2,363 51,667/2,000 

7. 9 0 9 0 2,044 63,000/2,111 

8. 13 3 5 5 2,248 73,692/0,231 

9. 9 0 8 1 2,574 68,333/0,667 

Celkem 88 34 45 9 1,822 47,101/0,592 

Procent --- 38,64 51,14 10,23 --- --- 
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I ve druhém pololetí se počet vyznamenaných vzhledem k 2. pololetí minulého školního  

roku snížil o pět žáků, počet neprospívajících žáků vzrostl z pěti na devět. Potěšitelné je, že se 

počet zameškaných hodin na žáka snížil a také se snížil počet neomluvených zameškaných 

hodin. Stále se potýkáme s tím, že žáci donesou omluvenku pozdě.  

 

Přehled výchovných opatření: 

 

PŘŠ NTU DTU DŘŠ 2 z Ch 3 z Ch 

20 20 19 8 1 1 
 
PŘŠ – pochvala ředitele školy, NTU – napomenutí třídního učitele, DTU – důtka třídního učitele, DŘŠ – důtka ředitele školy 

 

Počet pochval ředitele školy se snížil oproti minulému roku, o dva se zvýšil počet 

napomenutí třídního učitele, důtek třídního učitele je mnohem víc, stoupl z 6 na 19. Počet 

důtek ředitele školy se snížil o jednu, ale přibyl jeden druhý stupeň a jeden třetí stupeň 

z chování.  

 

Hodnocení plánu práce VP za školní rok 2018/2019, péče o talentované žáky, 

hodnocení práce se žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a integrovanými 

žáky 

Byla vypracována evidence žáků se specifickými vývojovými poruchami a speciálními 

vzdělávacími potřebami. Pro tyto žáky byl vypracován IVP . Dále byla vypracována evidence 

žáků, kteří mají vyšetření v PPP, ale nebyl jim stanoven IVP, při hodnocení se však přihlíží 

k vyhlášce MŠMT. 

     Žáci 9. třídy se v letošním roce zúčastnili v rámci volby povolání těchto exkurzí: 

Prezentace škol na SOŠ gastronomie a farmářství Jeseník 

Exkurze na SOŠ gastronomie a potravinářství Jeseník 

Exkurze na SOU a SOŠ strojírenské a stavební Jeseník 

Exkurze na Hotelové škole a obchodní akademii V. Priessnitze Jeseník 

Exkurze na Úřadu práce v Jeseníku 

Žáci 8. třídy se v letošním roce zúčastnili v rámci projektu těchto exkurzí: 

Exkurze na SOŠ gastronomie a potravinářství Jeseník – pracoviště Horní Heřmanice (Den 

řemesel) 

Exkurze na SOU a SOŠ strojírenské a stavební Jeseník (Proč jít na „Emko“) 

V měsíci listopadu byla zorganizována schůzka pro žáky a rodiče vycházejících žáků, na 

které se dozvěděli vše, co se týká volby povolání, přihlášek, zápisových lístků a dalších 

nutných náležitostí týkajících se příjímacího řízení na střední školy. Na této schůzce byli také 

přítomni ředitelé nebo zástupci středních škol a učilišť z okresu Jeseník 

V průběhu celého roku byla věnována zvýšená pozornost žákům, kteří měli problémy 

s volbou povolání – s těmito, ale i ostatními žáky probíhaly individuální pohovory (také 

s jejich rodiči), žáci jezdili na dny otevřených dveří na vytypované školy. 

V měsíci březnu na základě podkladů, které žáci a rodiče dodali, jsme vyplnili na počítači 

v programu Bakalář přihlášky na střední školy. Všichni žáci se dostali na zvolené střední 

školy a učiliště. Byl zpracován přehled žáků, kam a na jaké školy se dostali. 

V tomto školním roce nebyl udělen žádný dodatečný odklad. 

Zvýšená pozornost byla také v průběhu celého roku věnována žákům ze sociálně slabších 

rodin – např. pomoc při vyřizování příspěvků na lyžařský kurz, plavání, proplácení jízdného, 

apod. 

Péče o talentované žáky (nejsou vyšetřeni v PPP) – tito žáci byli zapojováni do práce ve 

školním časopise, do různých olympiád – školních, okresních, sportovně nadaní žáci 
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reprezentovali školu v atletických závodech, hudebně nadaní žáci vystupovali na uměleckých 

soutěžích, v hodinách jim byly zadávány náročnější úkoly apod. 

V průběhu roku zasedala 2x výchovná komise, která řešila hlavně tyto problémy: 

- vysoká omluvená absence 

- neomluvená absence 

- nenošení pomůcek a neplnění domácích úkolů 

- nevhodné chování ke spolužákům a vulgární chování 

- nerespektování pokynů učitele a narušování výuky 

      Mgr. Ema Zykmundová, výchovná poradkyně 

 

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

zjišťování výsledků ve vzdělávání.  

 

 

Výsledky testování: 
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f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů: 
 

Zhodnocení minimálního preventivního programu za školní rok 2018/19 

 

Ve školním roce 2018/19 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. Žákovská rada letos pomáhala na akcích 

pořádaných školní družinou, připravila soutěže na Vánočním koledování a na Masopustu, 

v červnu pak připravila na Den dětí stanoviště, kde žáci 2. stupně plnili různé zajímavé úkoly.  

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.  

Na začátku roku se žáci všech tříd zúčastnili GO kurzu. Třídní učitelé si GO kurz v 

prostředí Černého potoka pochvalovali a GO kurz tak splnil jejich očekávání. Opět je škoda, 

že někteří žáci se GO kurzu nezúčastnili.  

Schránky důvěry umístěné zvlášť na 1. a 2. stupni žáci 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 vedením školy, letos řešili využívání EŽK k zapisování DÚ a větších písemek.  

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

spolužáků a zvláště pak porušování školního řádu pořízením videozáznamů ve škole a jejich 

zveřejněním, či umisťováním fotografií pořízených ve škole na počítačové sítě (5x).                                                                                                                                                                                                                                                

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. Těmto tématům se věnoval i celoškolní 

projekt Napříč školou.  

     Počet všech opatření k posílení kázně se oproti loňsku navýšil, počet dvojek z chování 

je stejný (1), objevila se i 1 trojka z chování, která vloni nebyla. Tato opatření k posílení 

kázně byla uložena především za neplnění školních povinností a nenošení DÚ (1. stupeň), za 

opakované narušování vyučovacího procesu a opakované nerespektování pokynů učitele, drzé 

chování, vulgární vyjadřování, nedovolené používání mobilního telefonu ve vyučování, 

pořízení selfie videa ve škole a jeho zveřejnění, za pořízení fotografie v prostorách školy a 

jejího zveřejnění na sociální síť.  

     Pochvaly ředitele školy byly uděleny především za aktivitu, reprezentaci školy 

v Atletickém trojboji a Hubertově poháru, ve florbalu a kopané, pěvecké soutěži Zvoneček, 

čtenářské soutěži. 

     Počet neomluvených hodin se letos snížil, hlavními důvody bylo neomluvení žáků 

jejich rodiči a záškoláctví. V průběhu roku zasedala 2x výchovná komise s rodiči žáků kvůli 

vysoké omluvené absenci, neomluvené absenci, nevhodnému chování ke spolužákům a 

vulgárnímu chování, nerespektování pokynů učitele a narušování výuky, záškoláctví, 

agresivnímu chování.  Ne vždy se na jednání výchovné komise rodiče dostavili (jedni rodiče 

se nedostavili 3x, druzí rodiče 2x), oba případy byly nahlášeny na OSPOD v Jeseníku. Dalším 

problémem byla vysoká absence jedné žákyně (308 hodin za pololetí), což bylo opět 

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

cyklisty, jeden žák průkaz neobdržel, 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, beseda se líbila. 7. a 4. třída absolvovala prohlídku zázemí 

Policie v Jeseníku při Dni s Policí ČR. 8. a 9. třída absolvovala besedu o právním vědomí s p. 

Miroslavem Táborským (městská policie) a p. Petřekovou (Probační a mediační služba 

Jeseník), vybraní žáci z 8. a 9. ročníku (4) se zúčastnili okresní soutěže Právo pro každý den, 

kde obsadili 4. místo. Na konci roku proběhla beseda s panem Stanislavem Poskočilem 

z Policie ČR pro 2. stupeň na téma Drogy a taktéž s panem Poskočilem spaní ve škole pro 1. 

stupeň se zaměřením na prevenci proti závislostem. 

V rámci projektu Škola pro všechny absolvovali pedagogové školy školení na téma vliv 

odlišného mateřského jazyka na školní úspěšnost žáků, proč inkluzivní vzdělávání – principy, 

efektivní metody a právní rámec vzdělávání žáků, kyberšikana, záškoláctví.  

Mgr. Ivana Kašpárková, školní metodik prevence 

 

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 

Příprava občanů k obraně státu pro učitele ZŠ a SŠ 1 

Reforma financování regionálního školství 1 

FKSP – zásady a rozpočet čerpání 2 

BOZ a právní problematika ped. dohledu v MŠ 1 

Motivace zaměstnanců a vedení hodnotících rozhovorů 1 

Výuka Tv a školská legislativa 1 

Vliv odlišného mateřského jazyka na školní úspěšnost 1 

Kurz první pomoci rozšiřující zdravotnické znalosti pedagogů 1 

Jak zajistit výkon spisové služby u obcí, měst a škol. zařízení 1 

 

Na DVPP jsme letos vynaložili částku 106 204,- Kč, což je částka o 100% vyšší než 

v loňském roce. 

 

 

h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti: 

 

Na požádání obce zajišťujeme kulturní programy na akcích jí pořádaných.  

     Vystoupení pro seniory  30.11. 2018 

 Nejlepší zpěváci naší školy se opět rádi ve svém volném čase připravovali a rádi zazpívali  

místním seniorům. Zúčastnilo se patnáct účinkujících, kteří vystoupili s lidovými 

jednohlasými i dvojhlasými písněmi.  

    Vánoční  koledování  7.12. 2018 

28 žáků naší školy ukázalo své pěvecké i instrumentální schopnosti v plné míře a hlavně 

s  milou pozorností diváků. Atmosféru nadcházejících svátků navíc umocňoval prodej 

nádherných výrobků školní družiny a mateřské školy.  
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     Akce základní školy a mateřské školy 

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

akce, kterých jsme se zúčastnili. 

 

Soutěž Umístění Kdo 

OK Matematické olympiády 
4. Anita Ďurišová 

3. Šimon Jati  

OK přespolního běhu 

4. 1.-3. tř. – Hrabovská, Greňová, Feilhauerová 

5. 1.-3. tř. – Janošek, Burďák, Feilhauer 

4. 
4.-5. tř. – Poskočilová, Urubková, 

Neumannová, Dunová 

4. 4.-5. tř. – Jati, Richter, Wadel 

OK minikopané 1. 
Niederle, Jati, Pudil A., Pudil M. Kozubík, 

Polák V., Burďák M., Křivánek, Kroščen 

KK minikopané 4. 

Niederle, Jati, Pudil A., Pudil M. Kozubík, 

Polák V., Burďák M., Křivánek, Kroščen, Polák 

F. 

OK atletického trojboje 1. st. 

1. Poskočilová, Urubková, Wadel, Jati 

2. Feilhauerová 

2. Poskočilová 

KK atletického trojboje 8. Poskočilová, Urubková, Wadel, Jati 

OK ve florbalu mladších 

žáků 
1. 

Pudil A., Pudil M., Křivánek, Burďák P., 

Kroščen, Merčák, Kret, Polák V., Janošek, 

Kinscher, Burďák M. 

OK ve florbalu starších žáků 2. 
Jati , Kozubík, A. Pudil, M. Pudil, Svoboda, 

Niederle, Marek, Polák F., Ondrejka, Švajka 

KK ve florbalu mladších 

žáků 
5. 

Pudil A., Pudil M., Křivánek, Burďák P., 

Kroščen, Merčák, Kret, Polák V., Janošek, 

Kinscher, Burďák M. 

JL ve florbalu starších žáků 4. 

Jati , Kozubík, Kroščen, A. Pudil, M. Pudil, M. 

Burďák, Svoboda, Niederle, Marek, Polák F., 

Ondrejka, Oprchal, Švajka 

 

Do okresních a dokonce i do krajských soutěží se zapojilo asi 102 dětí a pedagogů, kteří 

vypomáhali často ve funkcích rozhodčích či spoluorganizátorů akcí. 

Okresního kola Olympiády z českého jazyka, která se konala v lednu 2019, se zúčastnilo 

20 žáků. Z našich žáků se umístila Kristýna Kalianková na 6. místě a Šimon Jati na 9. místě. 

3. června 2019 se konalo okresní kolo soutěže „Právo na každý den“, kterou uspořádala 

Policie ČR. Naši školu reprezentovali Kristýna Kalianková, Tereza Stehlíková, Anna 

Merčáková a Martin Marek. Z 11 družstev skončili na krásném 4. místě. 

Čtenářský projekt 1. stupně „Knihy Macourek-Born – okresní kolo 21.5. 2019 

Letos mezi sebou soupeřili ve čtenářských dovednostech žáci pěti základních škol: ZŠ 

Písečná, ZŠ Supíkovice, ZŠ Černá Voda, ZŠ Stará Červená Voda a ZŠ Kobylá. Naši školu 

reprezentovalo šest vítězných čtenářů ze školního kola. Úspěšní byli ve 3. kategorii Petra 

Neumannová, která obsadila 1. místo a Mikuláš Jati s 2. místem. 

     OK pěvecké soutěže „Zvoneček“ se zúčastnilo 16.4.2019  9 žáků naší ZŠ. Těchto 

9 soutěžících dokázalo zabojovat i proti větším skupinám zpěváků jiných základních 

škol Jesenicka a obsadit 6 míst, což je výsledek obdivuhodný.  

Nejlepší uspěli se svými výkony takto: 

v kategorii 1. - 3. ročníků,  sólový zpěv-  Jakub JANOŠEK              - 3. místo  
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v kategorii 4. a 5. ročníků, sólový zpěv-  Tereza DOLEŽELOVÁ    - 2. místo   

                                                               -  Denisa URUBKOVÁ       - 2. místo 

                                                               -  Simon WADEL                - 3. místo 

v kategorii 6. a 7. ročníků, sólový zpěv -  Jakub MERČÁK              - 2. místo 

v kategorii duet - Tereza DOLEŽELOVÁ, Mikuláš JATI                 - 1. místo 

I letos se konalo Sportovní odpoledne pro rodiče a děti. Ve čtvrtek 27. září 2018 bylo 

úžasné počasí, občerstvení perfektní, bramborový gulášek vynikající a ještě k tomu úplně 

nové soutěžní klání. Tentokrát proběhl turnaj tříd, kdy se proti sobě systémem každý 

s každým postupně utkaly všechny třídy. V časovém limitu měli členové třídního týmu za 

úkol odstranit ze své poloviny hřiště pokud možno co nejvíce míčů. Čím méně jich tam 

zůstalo, tím lépe. Zajímavá, rychlá, činnost pro všechny věkové kategorie. Užili jsme si 

sportování, rozdali ceny a diplomy, snědli všechny odměny.  

     Projektový den. V pondělí 28.1. se již tradičně na naší škole konal projektový den. Ten 

letošní nesl název Den prevence. Smysl celého projektu spočíval v tom, že měl upozornit na 

jevy vztahující se k rizikovému chování a vést žáky k tomu, aby se s nimi navzájem 

seznámili.  Zapojeno bylo všech devět tříd. Žáci byli rozděleni do skupin. Jednotlivé skupiny 

byly složeny z žáků napříč všemi ročníky a vůbec neplatilo, že ti starší byli nejzkušenější. 

Mnozí malí žáčci se nebáli býti aktivními. Úkolem každé skupiny bylo vytvořit pantomimu, 

plakát či scénku na zadané téma. Mezi tato témata patřila například šikana, kyberšikana, 

záškoláctví, krádeže, závislosti, ale také nekázeň nebo komunikace s cizím člověkem. 

Všechny skupiny dětí se do tohoto projektu zapojily naplno a se zaujetím. Na závěr se všichni 

z naší školy sešli v jedné třídě, kde proběhla prezentace práce každé skupiny. A tak se mohli 

žáci seznámit se všemi danými tématy. Pevně věříme, že Den prevence poskytl nám všem 

spoustu podnětů k zamyšlení, k lepší vybavenosti čelit nástrahám našeho současného i 

budoucího života a třeba i k přehodnocení některých dosavadních postojů. 

     Masopust je odpradávna spojován s hodováním a bujarými oslavami. Po tomto období 

následoval čtyřicetidenní půst. Náš letošní masopustní průvod vedli dva krásní barevní 

Masopusti. Za nimi již tradičně šli za velkého břinkání a bujaření medvědář s medvědem, 

smrtka, nevěsta, kobyla, ale také řemeslníci, princezny, klauni, chasa a mnoho dalších 

krásných masek. Po procházce dědinou se celý průvod uchýlil do školní tělocvičny. Zde si 

mohly děti zahrát pod taktovkou naší žákovské rady nejrůznější hry, a to střílení na terč, 

skákání v pytli nebo kličkování mezi kužely s míčkem na lžíci. Za každou splněnou disciplínu 

byla žákům i dětem z mateřské školy odměnou drobná sladkost.  

      Akademie spojená s aukcí výrobků.  V pátek 13. června uspořádala základní škola spolu 

s mateřskou školou a za spolupráce SRPDŠ akademii pro rodiče spojenou s dražbou výrobků. 

Vystoupení probíhalo v parku a také zde proběhla aukce výrobků, které připravila hlavně paní 

vychovatelka Jana Urubková  se svými dětmi z družiny. Paní učitelka Kašpárková s dětmi 

z Tvořínku vyrobila plašiče snů a další výrobky a paní učitelka Jiřina Šikulová v technických 

činnostech vyrobila s dětmi k padesátému výročí úmrtí Jiřího Šlitra malé Šlitříky. Odpoledne 

se nám vydařilo na plné čáře. Vystoupení dětí z MŠ a z 1. stupně bylo vynikající, výrobky 

byly velmi pěkné a od paní učitelky Urubkové dokonce úchvatné, a tak se není čemu divit, že 

se všechny práce ve dražbě, kterou velmi pěkně řídila paní Jana Leifertová a Kateřina 

Kubáňová,  prodaly.  

 Činnost ŠD byla velmi pestrá. Začali jsme školní rok novými aktivitami. Jednou z nich 

bylo otevření tří kroužků pracujících pod školní družinou. Kroužky, Tvoření pro děti, 

Pohybové hry a Kuchaříček , probíhaly každé pondělí pod vedením vychovatelky Jany 

Urubkové a střídaly se. O kroužky byl ze strany žáků velký zájem a ten jim vydržel až do 

konce školního roku. Další novinkou byla spolupráce s místní mateřskou školou, kdy jsme se 

společně jednou za měsíc setkávali při společných akcích. Pořádali jsme výlety a vycházky, 

tvořili jsme a prováděli různé zajímavé aktivity. Tyto akce probíhali za přítomnosti rodinných 
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příslušníků. Po celý školní rok také školní družina spolupracovala s žákovskou radou, která 

organizačně pomáhala při zajištění větších akcí. 

Byla vyhlášena fotografická soutěž “Tady jsem doma“. Jde o  celoroční projekt, který 

zorganizovala školní družina ve spolupráci s Obecním úřadem Supíkovice a potrvá ještě 

v příštím roce Vítěz této čtyřkolové soutěže obdrží od obce Supíkovice hodnotnou cenu. 

Celý školní rok také probíhaly ve školní družině různé akce. Mezi ty nejúspěšnější patří 

vánoční dílny  spojené s prodejem dětských výrobků , školní akademie s aukcí výrobků dětí 

ze 2. oddělení školní družiny, půlroční projekt Malý zahradník spojený s výsadbou 

vypěstovaných kytiček u místní ptačí voliéry, akce Malý hasič ve spolupráci s hasičským 

sborem Supíkovice, opakovaně pro velký úspěch  výlety do Písečné do místní Cihelny, 

charitativní akci  spojenou s prodejem vánočního občerstvení a dýňové polévky(vše 

připraveno dětmi ŠD), kdy výtěžek z této akce byl poukázán na konto Lékařů bez hranic. Děti 

dokonce dostaly děkovný dopis od ředitele této charitativní organizace. 

Školní družina zorganizovala pro celý první stupeň v rámci Dne dětí celodenní Lesní 

putování. Projekt byl zaměřen na lesní pedagogiku. Žáci plnily lesní olympiádu a v průběhu 

putování lesem pro ně byly připraveny různé úkoly. Veškerá činnost školní družiny byla 

organizována vychovatelkou Janou Urubkovou.  

 

      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 1. stupni ve 4. a 

5. Třídě a na 2. stupni ve všech třídách 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, které ale nabyly 

příliš rodiči využívány. 

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 a v Občasníku obce, 

kterým se občanům dostávají informace o dění ve škole.  

Vedení školy se také pravidelně zúčastňuje jednání obecního zastupitelstva, kde podává 

informace zastupitelům a zodpovídá jejich dotazy týkající se školy.  

 
 

  

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 

 

Poř.č.řádku Ukazatel 

2018 

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) 665,52 197,08 862,60 

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

4.   tržby z prodeje služeb (číslo účtu 602) 665,52 194,08 859,60 

5. z toho: pronájem  (603) 0,00 3,00 3,00 

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) 10 591,62 0,00 10 591,62 

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/ 134,25 0,00 134,25 

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

15   rezervní fond  / číslo účtu 648 / 133,85 0,00 133,85 

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

17   úroky 0,40 0,00 0,40 

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)   11 391,38 197,08 11 588,46 
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Struktura výnosů v roce 2018 

Tržby z prodeje služeb

Dotace na provoz a přímé
náklady

Čerpání fondů

Ostatní příjmy

 

Struktura výnosů: 

 

Položka Kč 

Tržby z prodeje služeb 862,60 

Dotace na provoz a přímé náklady 10 591,62 

Čerpání fondů 133,85 

Ostatní příjmy 0,00 
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Náklady: 

 

Poř.č.řádku Ukazatel 

2018 

SKUTEČNOST 

Hlavní 
činnost 

    
Doplňková 

činnost Celkem 

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

1. Spotřeba materiálu,spotřeba energie 1 856,04 78,72 1 934,76 

2. Z toho : spotřeba materiálu (číslo účtu 501) 1 196,74 68,72 1 265,46 

3.   z toho :  učebnice, učební pomůcky 112,76 0,00 112,76 

4.   drobný hm. a nehm. dlouhodobý majetek 133,70 0,00 133,70 

5.   potraviny 451,92 68,72 520,64 

6.   ochranné pomůcky 1,35 0,00 1,35 

7.   kancelářské potřeby 53,61 0,00 53,61 

8.   knihy, pomůcky, tisk 30,99 0,00 30,99 

9.   ostatní materiál, podrozvahová evidence 381,17 0,00 381,17 

10.   čistící prostředky 30,85 0,00 30,85 

11.   pitný režim 0,00 0,00 0,00 

12.   spotřeba PHM 0,38 0,00 0,38 

13.   spotřeba energií  (číslo účtu 502) 659,30 10,00 669,30 

14.   z toho : spotřeba el. energie  95,43 0,00 95,43 

15.                spotřeba vody 8,99 0,00 8,99 

16.                spotřeba plynu            554,88 10,00 564,88 

17. Služby /skup. 51/ 984,44 0,00 984,44 

18.   z toho :opravy a udržování (č. účtu 511) 22,74 0,00 22,74 

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

20.    cestovné (číslo účtu 512) 81,33 0,00 81,33 

21.    ostatní služby (518) 880,37 0,00 880,37 

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

23.               ostatní služby, revize, účetní služby 550,16 0,00 550,16 

24.               softwarové služby, internet 106,21 0,00 106,21 

25.               telekomunikace, služby pošt 87,89 0,00 87,89 

26.               školení a vzdělávání 136,10 0,00 136,10 
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27. Mzdové náklady 6 154,28 89,21 6 243,49 

28 Ostatní náklady (ř. 29 - ř. 40) 2 401,32 27,79 2 429,11 

29 
Zákonné sociální  pojištění (číslo účtu 
524,525)   2 030,30 26,01 2 056,30 

30 Zákonné sociální a ostatní náklady (číslo účtu 527,528) 123,14 1,78 124,93 

31          z toho:    FKSP 118,07 1,78 119,86 

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)    8,45 0,00 8,45 

36 Jiné ostatní náklady (sk.č. 54) 104,98 0,00 104,98 

37   
z toho : výdaje na smluvní pojištění,mimomzdové prostředky,jiné 
náklady 104,98 0,00 104,98 

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) 11 396,09 195,72 11 591,81 

 

Struktura nákladů: 

        

  
 

spotřební 
materiál 

energie opravy a 
udržování 

služby 

mzdy, odvody 

ostatní 

Položka Kč 

Spotřební materiál 1 265,46 

Energie 669,30 

Opravy a udržování 22,74 

Služby 961,70 

Přímé náklady, mzdy, 
odvody 8 424,72 

Ostatní 247,88 
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k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů: 

 

Škola je zapojena do projektů „Mléko do škol“ a „Ovoce do škol“. V obou projektech jsou 

zapojeni žáci 1. i 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 financováných 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.  

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

stipendia na 2. stupni a pokračuje i v tomto školním. roce Systém podporuje nejen žáky 

studijně nadané, ale i žáky, kteří výrazně zlepšili svůj prospěch oproti minulému roku. Na 

stipendium dosáhli dva žáci se samými jedničkami, každý z nich získal 5 000,- Kč, tři žáci 

s vyznamenáním, kteří získali odměnu ve výši 2 500,- Kč a žádnému žákovi se nepodařilo 

zlepšit svůj prospěch o více než 0,3.  Celkově tedy byla vyplacena žákům částka 17 500,- 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 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 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 2018/2019 sešla celkem 3x. 

Proběhly volby zástupců za učitele a za rodiče. Školská rada na svých jednáních projednávala 

schválení  výroční zprávy za rok 2017/2018, zápis z ranního klubu v Jeseníku na téma 

školství na Jesenicku, stipendium pro žáky II. stupně, elektronické žákovské knížky, změny 

v ŠVP pro daný školní rok, další směřování základní školy a možnosti, jak navýšit počet žáků. 

Školská rada zaslala starostovi obce své vyjádření k vyhlášení konkurzního řízení na Základní 

škole a Mateřské škole Supíkovice. 

ŠR je spokojena se spoluprací s vedením školy. 

Veronika Stehlíková, předsedkyně ŠR 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/19 byla projednána na pedagogické 

radě dne 14.10.2019 pod č.j. ZSSU/405/2019. 

 

 

 

V Supíkovicích dne 11.10.2019 

 

 

 Mgr. Jarmila Lašáková 

 zástupkyně statutárního orgánu  

 


