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Výroční  zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020   

 

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:    Mgr. Jarmila Lašáková, Supíkovice 73, 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:      jarmila.lasakova@skola-supikovice.info 

Školská rada:    předseda Veronika Stehlíková   

      e-mail: skolskarada.supikovice@seznam.cz 

       

Další údaje:  

 

Naše škola měla v tomto školním roce 88 žáků v 7 třídách, 2. a 5. třída a 3. a 4. třída byly 

spojeny (stav k 30.9.2019). Průměrná naplněnost tříd je 12,57 žáka. Na začátku školního roku 

k nám přišli 3 žáci, po jednom ze Staré Červené Vody, Jeseníku a Mladé Boleslavi. Tři žáci se 

během školního roku přistěhovali z Havířova, jeden z Frýdku – Místku a jeden žák ze 

Slovenska. K 31.8.2019 tři žáci odešli do České Vsi, jeden odešel na víceleté gymnázium.   

Během školního roku odešel jeden žák 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 se 49 žáky. Součástí školy je rovněž školní stravovna s jídelnou, kde se stravuje 97 

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 2019/20 výjimku z nejnižšího počtu žáků. Obec 

hradila mzdové náklady na 1,2873 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. 

http://www.skola-supikovice.info/
mailto:jarmila.lasakova@skola-supikovice.info
mailto:skolskarada.supikovice@seznam.cz
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Letos se nám nepodařilo uspořádat lyžařský kurz z důvodu špatných sněhových 

podmínek. Plaveckého kurzu se zúčastnili žáci 1., 2. a 3. třídy. Absolvovali pouze tři 

dvouhodinové lekce, protože došlo k uzavření škol z důvodu COVID-19.  

Již tradiční adaptační kurz v Černém Potoce se konal od středy 4. 9. do pátku 6. 9. 2019. Na 

všechny žáky čekala opět spousta her, dobrodružných výprav, zajímavých úkolů, a to od 

samého rána až do pozdního večera. Všichni to zvládli výborně. 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. Letos jme 

v rámci projektu Šablony 2 pořídili 20 

iPadů, které využíváme při výuce. 

Máme vypracovaný systém školních 

soutěží.  Každý měsíc pořádáme 

sportovní, vědomostní, výtvarné, pěvecké 

a jiné soutěže. Žákovská rada připravuje 

pro své spolužáky zábavné akce, kterých 

se zúčastňují žáci obou stupňů. 

Od tohoto školního roku se členové ŽR scházejí nejméně 1x měsíčně s ředitelkou školy 

a spolupracují na zvelebování školy, řešení chování žáků, reprezentaci na soutěžích a jiné. 

 

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

a hudební talent žáků naší školy.  

 

 

Počty žáků (stav k 30.9.2019): 

 

Třída počet žáků dívky chlapci Třídní učitel 

1. 13 5 8 Mgr. Petra Kratochvílová 

2. 5 2 3 Jiřina Šikulová 

3. 6 3 3 Mgr. Irena Krajčiová 

4. 13 4 9 Mgr. Irena Krajčiová 

5. 8 5 3 Jiřina Šikulová 

Celkem 1. st. 45 19 26  

 

Třída počet žáků dívky chlapci Třídní učitel 

6. 12 4 8 Mgr. Andrej Deglovič 

7. 10 4 6 Mgr. Ivana Kašpárková 

8. 12 5 7 Mgr. Pavla Kinscherová 

9. 9 3 6 Mgr. Ema Zykmundová 

Celkem 2. st. 43 16 27 Antonín Ďopan – ZŘ 

Celkem 

škola 
88 35 53 

Mgr. Jarmila Lašáková – ŘŠ 
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Počty žáků podle obcí: 
 

Třída počet žáků 

Supíkovice 43 

Velké Kunětice 27 

Jiné obce 18 

 

Údaje o školní družině: 

 

Oddělení Počet žáků 

I. oddělení 19 

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 čtyři dodatky. 

Během školního roku došlo k uzavření škol a probíhalo distanční vzdělávání. Od 11.3.2020 

byly uzavřeny základní školy na základě Mimořádného opatření č. j. MZDR 

10676/2020-1/MINKAN k ochraně před COVID-19. Naše škola vyučovala prostřednictvím 

Skype. 

 

 

Přehled volitelných předmětů: 

 

Název Třída 

Florbal 6. – 7. 

Technické činnosti 8. – 9. 

Seminář z českého jazyka 8. – 9. 

Cvičení z matematiky 8. – 9. 

 

Ve skladbě volitelných předmětů nedošlo ke změně. Se zavedením semináře z Čj a cvičení 

z M jsme se 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. Žáci se dělí na dvě skupiny dle rozhodnutí a potřeb učitele. 

V 8. a 9. ročníku se střídá týdně seminář z Čj se cvičením z M. 

 Jedna hodina týdně je věnovaná technickým činnostem. Ty se vyučují jednou za 14 dní 

dvě hodiny. Střídá se výuka technických činností ve školních dílnách a na SPŠ v Jeseníku. 

Spolupráci s SPŠ v Jeseníku jsme zahájili poprvé v tomto školním roce a moc se žákům líbí. 

Mohou si vyzkoušet v praxi, jak se pracuje s kovem a plastem. Taky si zlepší jemnou 

motoriku se stavebnicí Merkur. Žáci 8. a 9. třídy získávají přehled o tom, jaká zaměření 

a obory na ně čekají, až se budou hlásit na střední školy. Tato spolupráce je prospěšná 

a žákům nabízí možnosti vyzkoušet si svoji zručnost v praxi. Naši žáci si zkusili vyrobit na 

SPŠ v Jeseníku lavičku,  která byla umístěna na školní dvůr. 
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c) Rámcový popis personálního zabezpečení školy: 

 

Pedagogičtí pracovníci: 

 

Jméno Funkce 

Mgr. Jarmila Lašáková  zástupkyně statutárního orgánu, koordinátorka ŠVP 

Antonín Ďopan zástupce ředitele 

Mgr. Petra Kratochvílová TU 1. třídy 

Mgr. Irena Krajčiová TU 3. a 4. třídy 

Jiřina Šikulová TU 2. a 5. třídy 

Mgr. Andrej Deglovič TU 6. třídy 

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

Mgr. Pavla Kinscherová TU 8. třídy 

Mgr. Ema Zykmundová TU 9. třídy, výchovný poradce  

Martina Mančíková asistentka pedagoga 

Kateřina Kubáňová vychovatelka školní družiny, asistentka pedagoga 

Jana Urubková vychovatelka školní družiny 

 

Všichni pedagogičtí pracovníci jsou plně kvalifikovaní. V prosinci přišla paní Martina 

Mančíková jako asistentka pedagoga. 

 

Provozní zaměstnanci: 
 

Jméno Funkce 

Marcela Koudelková Uklízečka 

Andrea Matoušková Uklízečka 

Jiří Vacenovský Školník 

 

Pracovníci školní jídelny: 

 

Jméno Funkce 

Věra Mikischová vedoucí školní jídelny, pracovnice provozu 

Pavla Radová kuchařka, pracovnice provozu 

 

 

 

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

přijetí do školy: 
 

Údaje o zápisu: 

 

K zápisu se dostavilo Odklady Přijato 

16 2 14 

 

Už druhým rokem narůstá počet dětí u zápisu k povinné školní docházce a také se zvyšuje 

počet dětí v první třídě. 
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Přehled o přijetí vycházejících žáků:  
 

Škola Počet přijatých žáků 

Gymnázium čtyřleté 2 

Gymnázium osmileté 0 

Střední odborné školy 7 

Učiliště a střední odborná učiliště 4 

Celkem 13 

 

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 ve vztahu 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 se pravidelně scházeli s ředitelkou školy a společně řešili chování žáků, 

reprezentaci školy, změny ve škole a jiné. V nastavené spolupráci je třeba pokračovat. 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. Poslední dvě jmenované akce se neuskutečnily 

z důvodu uzavření škol. Došlo také k omezení u ostatních akcí školy. 

V rámci výchovného působení máme zřízeny nástěnky nejlepších žáků školy 

a nejaktivnějších žáků školy. Vedeme 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. 13 11 2 0 1,121 12,54/0 

2. 5 4 1 0 1,343 24,60/0 

3. 6 4 2 0 1,375 33,67/0 

4. 14 7 6 1 1,600 20,14/0 

5. 8 4 3 1 1,613 30,88/0 

6. 12 3 8 1 1,833 47,33/0 

7. 11 1 8 2 2,139 49,00/3,182 

8. 12 1 6 5 2,514 55,67/2,417 

9. 10 5 5 0 1,500 56,50/0 

Celkem 91 40 41 10 1,671 36,7/0,622 

Procent  43,95 45,05 10,99   

 

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

protože došlo k malému nárůstu počtu žáků na škole. Zvýšil se počet neprospívajících žáků, 

i když celkový prospěch se výrazně zlepšil. Zameškané hodiny narůstají výrazně od 6. třídy, 

v konečném výsledku se počet procentově snížil, ale u neomluvených hodin došlo k nárůstu. 

 

Přehled výchovných opatření:  

 

PŘŠ    NTU DTU DŘŠ 2 z Ch 3 z Ch 

5 22 11 11 1 1 

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

 

U výchovných opatření došlo k velkému poklesu u PŘŠ z 50 na 5. Jeden žák byl hodnocen 

2. stupněm z chování a jeden žák dokonce 3. stupněm z chování. 

 

Přehled prospěchu za 2. pololetí: 

 

Třída Žáků Vyznamenání Prospělo Neprospělo 
Prům. 

prospěch 

ZH/žáka 

Oml/Neoml. 

1. 13 11 2 0 1,121 12,54/0 

2. 5 4 1 0 1,257 7,00/0 

3. 6 4 2 0 1,354 5,33/0 

4. 14 9 5 0 1,471 10,14/0 

5. 8 4 4 0 1,538 7,63/0 

6. 12 3 8 1 1,810 11,83/0 

7. 12 3 7 2 2,056 10,33/1,833 

8. 12 3 9 0 2,157 32,42/0 

9. 10 7 3 0 1,374 17,40/0,100 

Celkem 92 48 41 3 1,571 12,74/0,215 

Procent --- 52,18 44,57 3,26 --- --- 
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Všechny informace v tabulce jsou zkreslené. Z rozhodnutí ministerstva školství došlo 

k uzavření škol. Byla stanovena zvláštní pravidla pro hodnocení žáků v tomto období. Zvláště 

nízká je omluvená i neomluvená absence. Jsou započítány hodnoty jen do uzavření škol.  

 

Přehled výchovných opatření: 

 

PŘŠ NTU DTU DŘŠ 2 z Ch 3 z Ch 

27 4 1 4 0 0 
 
PŘŠ – pochvala ředitele školy, NTU – napomenutí třídního učitele, DTU – důtka třídního učitele, DŘŠ – důtka ředitele školy 

 

Informace v tabulce výše odráží stav do uzavření škol. 

 

Hodnocení plánu práce VP za školní rok 2019/2020, 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. SPP navštěvovali 4 žáci a intervenci 5 žáků (stav k 27. 9. 2019). 

     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 farmářství 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 

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 jsme na základě podkladů, které žáci a rodiče dodali, 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. 

Péče o talentované žáky (nejsou vyšetřeni v PPP, nebo s vyšetřením) – tito žáci byli 

zapojováni do práce ve školním časopise, do různých olympiád – školních, okresních, 

sportovně nadaní žáci reprezentovali školu v atletických závodech, hudebně nadaní žáci 

vystupovali na uměleckých soutěžích, v hodinách jim byly zadávány náročnější úkoly apod. 

 

      Mgr. Ema Zykmundová, výchovná poradkyně 

 

 

Úspěšnost našich žáků při příjímacím řízení na střední školy 

V letošním roce se na střední školy hlásilo 10 žáků z 9. třídy, jeden žák šel na učební obor, 

ostatní žáci si podali přihlášky na střední školy s maturitou. Všichni žáci se dostali na školy 

hned v prvním kole přijímacího řízení. Musím konstatovat, že v letošním roce někteří naši 

žáci dosáhli vynikajících výsledků. Jedna žákyně se hlásila na Střední pedagogickou školu 

a z 97 uchazečů se umístila na 1. místě - Tereza Stehlíková, další z 58 uchazečů na 
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gymnázium se umístil na 4. místě - Šimon Jati, jedna žákyně skončila na 3. místě - Kristýna 

Kalianková a druhá na 9. místě - Anna Merčáková ze 47 uchazečů.  

Dva žáci z 8. třídy a jeden žák ze 7. třídy se hlásili na učební obor a byli úspěšní. Jeden žák 

ze 7. třídy si nepodal přihlášku.                                                            

Mgr. Ema Zykmundová 

 

Výsledky testování: Národní testování SCIO – 9. třída 

 

 

V měsíci listopadu proběhlo Národní testování v 9. ročníku. Výsledky jsou více než dobré 

až výborné. Dokladem toho jsou přiložené grafy. 
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První graf vypovídá o obecných studijních předpokladech. Výborných výsledků dosáhli: 

Merčáková, Malík, Kalianková, Stehlíková a Jati ( od 70 po 97 percentil). 

 

 

V matematice májí naši žáci, stejně jako žáci z jiných škol, slabší výsledky v porovnání 

s ostatními testy. Nejúspěšnějšími žáky byli Jati (78 percentil) a Stehlíková (68 percentil).  

 

 

 

V českém jazyce byli nejúspěšnější Jati (100 percentil), Kalianková (87 percentil) 

a Stehlíková (85 percentil). 
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V anglickém jazyce se hodnotí podle Evropského referenčního rámce. Vynikající úrovně 

B1 dosáhli Jati, Kalianková, Stehlíková. Nikdo neměl nejnižší úroveň A0. 

 

 

e) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů: 
 

Zhodnocení minimálního preventivního programu za školní rok 2019/20 

 
Ve školním roce 2019/20 pracovalo na naší škole hudební a výtvarné oddělení ZUŠ 

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

Škola pro všechny II. pracovaly ve škole 3 kroužky – Přírodovědná praktika, Školáček 

a Sportovní hry.  

I v letošním školním roce byly pro žáky ve škole uspořádány akce a soutěže sportovního, 

naukového či kulturního rázu.  

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

okresu Jeseník, kde se umisťují na předních místech výsledkových listin letos hlavně 

v naukových soutěžích - v olympiádě z českého jazyka a z matematiky Šimon Jati postoupil 

do krajských kol, která se bohužel z důvodu koronaviru nekonala. 

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

v prostředí Černého potoka opět 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 ředitelkou školy. Žákovská rada se letos více zapojovala do řešení vzniklých problémů ve 

škole, spolu s paní ředitelkou členové ŽR vytvořili pravidla pro účast problémových žáků na 

soutěžích, na kterých žáci reprezentují školu. 
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       V průběhu roku třídní učitelé řešili několik náznaků slovního, ale i fyzického napadání 

spolužáků. Na třídnických hodinách se také 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 a záškoláctví.  

       Srovnání počtu opatření k posílení kázně oproti loňskému roku nelze letos provést 

z důvodu preventivního opatření šíření koronaviru a uzavření škol od 11. března 2020.  

Opatření byla uložena především za neplnění školních povinností (1. stupeň), za opakované 

narušování vyučovacího procesu a opakované nerespektování pokynů učitele, drzé chování, 

vulgární vyjadřování, slovní vyhrožování a napadení spolužáků a za závažné porušení 

školního řádu (kouření na WC).   

       I letos se u některých žáků vyskytly neomluvené hodiny, hlavně kvůli neomluvení 

žáků jejich rodiči, ale také záškoláctví. V průběhu roku zasedala 8x výchovná komise s rodiči 

žáků kvůli neomluvené absenci, nevhodnému chování ke spolužákům, vyhrožování, vulgární 

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

chování. Jeden žák ze 7. ročníku byl za neomluvenou absenci přesahující 26 hodin 

a nevhodné chování ve škole nahlášen na přestupkovou komisi v Jeseníku, OSPOD a Policii 

ČR v Jeseníku. Chování jednoho žáka z 8. ročníku bylo taktéž nahlášeno na OSPOD 

v Jeseníku, ten pak docházel na pravidelné schůzky s etopedem.  

V rámci projektu Šablony II absolvovali pedagogové školy školení, kvůli koronaviru 

formou webináře. Téma školení bylo „Druhý až pátý stupeň podpůrných opatření“. 

   Besedy pro žáky: 

   S pracovníkem z E-bezpečí z Olomouce proběhla beseda o chování žáků na internetu 

a počítačových sítích, o kyberšikaně, kde se žáci mimo jiné dozvěděli, co dělat, když by je 

někdo obtěžoval přes počítačové sítě či mobil. Tato beseda byla žáky i učiteli hodnocena jako 

zdařilá.  

Mgr. Ivana Kašpárková, školní metodik prevence 

 

 

f) 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 

2. až 5. stupeň podpůrných opatření 4 

Bakaláři 1 

Metody pro rozvoj finanční gramotnosti 1 

Čtenářská a informační gramotnost 3 

Příprava školy na inspekci 1 

 

DVPP bylo ovlivněno uzavřením škol. Některé semináře byly zrušeny a některé převedeny 

na on line webináře. 
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g) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti: 

 

Na požádání obce zajišťujeme kulturní programy na akcích jí pořádaných.  

     Vystoupení pro seniory 6. 12. 2019 

 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  zpívání  13. 12. 2019 

Žáci naší školy ukázali své pěvecké i instrumentální schopnosti v plné míře a hlavně s  milou 

pozorností diváků. Atmosféru nadcházejících svátků, i přes nepřízeň počasí, umocňoval altán 

připomínající betlém s jesličkami. 

     Soutěže, kterých jsme se zúčastnili 
V tabulce uvádíme pouze významnější umístění našich žáků, nejsou uvedeny všechny akce, 

kterých jsme se zúčastnili. 

 

Soutěž Umístění Kdo 

OK Matematické olympiády 
2. Mikuláš Jati 

6. Šimon Jati – postup do KK 

Přírodovědná 

korespondenční soutěž 

1. 
Denisa Urubková, Petra Neumannová, Lenka 

Dunová 

3. 
Žofie Kratochvílová, Eliška Šulcová, Zuzana 

Rohlíková, Adéla Doleželová 

OK přespolního běhu 
4. 8.-9. tř. – Jan Vonc 

4. 4.-5. tř. – Jati, Richter, Wadel 

OK Minikopané 4. 

Šimon Jati, Dominik Kroščen, Kamil Křivánek, 

Martin Burďák, Matěj Kozubík, Lukáš Kret, 

Vladimír Polák, Jakub Merčák, Vanessa 

Kroščenová 

OK Přehazované 1. 

Mikuláš Jati, Tomáš Richter, Kateřina 

Stehlíková, Nela Feilhauerová, Jakub Janošek, 

Alexej Mančík, David Merčák, Jan Vacenovský 

 

 

Do okresních a dokonce i do krajských soutěží se zapojilo mnoho žáků a pedagogů, kteří 

vypomáhali často ve funkcích rozhodčích či spoluorganizátorů akcí. 

Dne 23. ledna jsme se zúčastnili okresního kola Olympiády v českém jazyce, které se 

konalo na Gymnáziu v Jeseníku. Naši školu zde reprezentovali Kristýna Kalianková a Šimon 

Jati, oba žáci devátého ročníku. Oba žáci se svého úkolu zhostili na výbornou a co je 

potěšitelné – Šimon Jati se umístil na vynikajícím 2. místě a měl naši školu reprezentovat 

v dubnu v krajském kole olympiády v Olomouci. Bohužel v důsledku koronaviru se krajské 

kolo neuskutečnilo.  

Česko – slovenský projekt Záložka do knih spojuje školy – již opakovaně se naše škola 

účastnila tvorby záložek do knih na zadané téma. Účastnili se žáci z celé naší školy. Kreslili 

nejrůznější knižní postavy. Vytvořené záložky jsme zabalili a zaslali na spřátelenou školu na 

Slovensku. To stejné učinili žáci ze Slovenska. Naši žáci se vždy těší, jaké že jim to přijdou 

záložky.  

Čtenářský projekt 1. stupně „Knihy Říha-Zmatlíková“ – nebyl vzhledem k uzavření 

škol z důvodu COVID 19 od 11. 3. 2020 uskutečněn.  
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OK pěvecké soutěže „Zvoneček“ – nebylo vzhledem k uzavření škol z důvodu  

COVID 19 od 11. 3. 2020 uskutečněno.  

I letos se konalo Sportovní odpoledne pro rodiče a děti. 27. 9. jsme se sešli v areálu naší 

školy, kde se konal již 10. ročník sportovního odpoledne.  V letošním roce jsme zvolili 

netradiční disciplíny. Celkem bylo těchto disciplín pět. Soutěžící si mohli vyzkoušet šplh na 

tyči na čas v naší tělocvičně. Někteří se této disciplíny obávali, jelikož už pár let nic takového 

nezkoušeli nebo naposledy na základní škole, avšak obavy se rychle rozplynuly a většina 

vyšplhala skutečně bravurně.  Házení vršků na koš - zde se bylo nutno trefit pěti vršky do 

koše. Určitě nic těžkého. Skok z místa s batohem na zádech. Pravda, batohy nebyly zcela 

lehké, ale ani tady soutěžící nic nezastavilo a podávali velmi dobré výkony.  Skákání v pytli 

proběhlo se svázanýma nohama, jelikož všechny pytle se nám schovaly, tedy až na ty malé.  

Nikomu to nevadilo a zvesela se skákalo po běžecké dráze do cíle. Skutečně netradičním 

stanovištěm bylo škrábání brambor. Deset škrábnutí na čas. Nikdo to nevzdal, bylo vidět, že 

brambory se v našem jídelníčku objevují často. Někomu se dařilo lépe, někomu hůř a někdo 

soutěžil až do krve. Nejrychleji svůj brambor oškrábala maminka, která si právem odnesla 

zbývající nenaškrábané brambory domů.  

Každý rodič se snažil pro třídu svého dítěte udělat maximum.  Příjemným překvapením byli 

i soutěžící z řad loňských žáků deváté třídy, kteří přišli soutěžit za své kamarády. V průběhu 

soutěžení a následného sčítání bodů se mohli účastníci již tradičně občerstvit bramborovým 

gulášem, koupit si langoš či něco k pití.  

Výsledky na sebe nedaly dlouho čekat, a tak se na místě devátém umístila šestá třída, osmé 

místo získala druhá třída, na místě šestém jsme měli hned třídy dvě - třetí a sedmou. Páté 

místo obdržela třída osmá, čtvrté místo třída pátá. Na pomyslné stupně vítězů se postavila 

první třída na třetí příčku, čtvrtá třída na místo druhé a prvenství si v letošním roce vybojovali 

deváťáci. Každá třída obdržela za svůj výkon diplom a kokosovou roládu. První tři vítězové si 

mohli pochutnat na sladké odměně v podobě dortu.  

Projektový den. Dne 29. 1. 2020 se již tradičně na naší škole konal projektový den. Ten 

letošní nesl název Egyptské pyramidy + 7 nových divů světa. Tento projekt napříč všemi 

třídami se uskutečnil den před pololetním vysvědčením. Děti se losováním čísel rozdělily do 

8 skupin tvořených žáky 1. až 9. ročníku. Každá skupina zpracovala dle svého čísla jeden 

z přidělených divů světa. Zvolením vedoucího skupiny a rozdělením úkolů se žáci takto měli 

naučit organizaci a týmové spolupráci. Co museli splnit povinně byl - název, podoba, místo, 

doba vzniku a účel stavby. 

Jednotlivé skupiny lépe nebo hůře tuto schopnost zvládaly, ale nakonec prezentovaly svá díla 

zdařile. Většina dokonce překvapila něčím navíc - nápaditostí, dramatizací i chytrým 

humorem. Zejména prezentace stylem „stand-up“ vystoupení Saši Malíka nebo průvodcovské 

pojetí Dana Jankese anebo vystoupení Jakuba Merčáka v roli otrokáře byly velmi originální! 

Myslím, že projektový den splnil svůj účel - naučit se spolupráci, vrátit se v čase a projevit 

úctu nadlidským výkonům našich předků nevybavených současnými možnostmi ani 

technikou. 

Masopust je odpradávna spojován s hodováním a bujarými oslavami. V letošním roce se 

konal v místní hasičské zbrojnici ve spolupráci se SRPDŠ. Po obci se prošel průvod plný 

pestrobarevných masek za hlasitého zpívání a břinkání. Následovalo bohaté hodování. Stoly 

se prohýbaly pod náporem nejrůznějších vepřových pochutin. Nechyběly však ani domácí 

buchty, které napekly maminky našich žáků. Celá akce byla velmi zdařilá. 

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

bylo otevření kroužků pracujících pod školní družinou. Tvoření pro děti a Pohybové hry 

probíhaly každé pondělí pod vedením vychovatelky Jany Urubkové a střídaly se. O kroužky 

byl ze strany žáků velký zájem. V kroužku Tvoření pro děti vznikaly nádherné dekorace 

a obrázky, které zdobí obě budovy naší školy i domovy dětí. Každoročně za tyto kroužky 

sklízíme kladné ohlasy ze strany rodičů. Byla ukončena fotografická soutěž „Tady jsem 
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doma“, kdy byla starostou obce vítězce Kateřině Stehlíkové předán jako hlavní cena mobilní 

telefon. 

Byl vyhlášen druhý ročník fotografické soutěže “Tady jsem doma II.“. Jde zase 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 za nejlepší fotografii a za nejlepší výtvarné dílo. Jako každý rok jsme 

tradičně potěšili rodiče při vánočním prodeji na tradičním Koledování v parku, kde si mohli 

rodiče a veřejnost zakoupit vánoční dekorace vyrobené školní družinou pod vedením 

vychovatelky J. Urubkové . Od podzimu děti taktéž pracovaly v projektu „Muškát“, kdy se 

děti naučily řízkovat muškáty, staraly se o ně a v letošním roce tyto dětma vypěstované 

muškáty zdobily okna naší školy. Novinkou tohoto roku v chodu ŠD je zapojení do projektu 

Šablony II. Ve školní družině se uskutečnilo 18 projektových dnů, které probíhaly pod 

vedením vychovatelky J. Urubkové a odborníků z praxe. Děti měly možnost spolupracovat 

například s profesionální háčkařkou firmy Doke, kdy si uháčkovaly vlastní čelenky, upletly 

nákrčníky nebo vyšily obrazy. Dále měly možnost pracovat v dílnách školy při vytváření 

zatloukaných obrazů a velkoformátových obrazů, které zdobí prostory školy. Mohly také 

navštívit firmu Kámen Becke a vyrobit si kamenná těžítka, společně se záchranářem se učily 

na figurínách základy první pomoci a umělého dýchání a masáže srdce. Navštívili jsme 

společně místního ornitologa a prohlídli si ptačí voliéru, vyráběli jsme společně lojové koule 

pro ptáčky. Ve školní kuchyňce vznikaly pod vedením odborníka z praxe vánoční perníčky, 

muffiny a zdravé pomazánky. V dalším školním roce budou tyto projektové dny dále 

pokračovat a budeme vyjíždět i mimo školu. 

        Jana Urubková 

 

      Informační systém školy je založen na několika prvcích. Každý pedagogický pracovník 

má zřízen 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. 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 nebyly příliš rodiči využívány. 

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

intervalu a na němž se ve velké míře podílí žáci školy. Pro jeho vydávání je stanovena 

redakční rada. Jeho vydávání je realizováno v zájmovém útvaru. 

Škola má zřízenu webovou stránku a facebookový profil, které jsou pravidelně 

aktualizovány. V obci jsme zřídili informační vitrínu umístěnou ve středu vesnice. Její obsah 

je rovněž pravidelně aktualizován. Články o dění a akcích ve škole také 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.  

 
 

  

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

 

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

 

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, 

okres Jeseník, příspěvková organizace 

Supíkovice, 129, 79051 

IČO: 70944431 

Číslo 

položky 
Název položky 

Synt 

účet 

Účetní období 2019 

Hlavní  

činnost 

Hospodářská 

činnost 
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Číslo 

položky 
Název položky 

Synt 

účet 

Účetní období 2019 

Hlavní 

činnost 

Hospodářská 

činnost 

 

j) 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.   

 

 

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

 

V tomto školním roce studium v rámci celoživotního učení neprobíhalo. 

 

 

l) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích 

zdrojů: 

 

Tento školní rok začal běžet projekt Města 

Jeseník „Škola pro všechny II“, ve kterém 

jsme partnery. Projekt navazuje na 

předchozí projekt „Škola pro všechny“ a je 

zaměřen na společné vzdělávání 
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a pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem. V rámci projektu jsme ve škole zřídili 

pozici školního asistenta, speciálního pedagoga. 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.  

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 Přírodovědná praktika, zaměřený na 

environmentální výchovu, Školáček, který vydával školní časopis, a Sportovní hry.  

Celková alokace na projekt činí 39 638 284,63 – Kč, náš podíl je 1 132 560,- Kč. Projekt 

poběží do 30.6.2022. 

Dalším projektem, který jsme letos začali realizovat, byl projekt pod názvem „Šablony 2 

na ZŠ a MŠ Supíkovice“. Součástí projektu je i mateřská škola. V rámci projektu realizujeme 

v ZŠ i MŠ výuku prostřednictvím iPadů či tabletů. Pořádáme projektové dny ve škole i mimo 

ni, v jejichž rámci se děti seznamují s novými poznatky z praktického života, umění, 

zdravotnictví a dalších oborů. V rámci projektu u nás pracoval i speciální pedagog, který  

poskytoval pomoc zejména dětem s různými stupni podpůrných opatření. Učitelé se rovněž 

zúčastňují školení. Celková částka, kterou jsme v projektu získali, je 1 073 559,- Kč. 

Letos skončil projekt, kterého jsme se účastnili jako partneři ZŠ z Bruntálu 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 

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.  

 

 

m) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů 

a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání: 

 

Naším nejvýznamnějším partnerem je zřizovatel Obec Supíkovice, který i v letošním roce 

doplácel úvazek pracovníků ve škole. 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. Tento systém podporuje nejen žáky studijně nadané, ale i žáky, kteří 

výrazně zlepšili svůj prospěch oproti minulému roku a bude pokračovat i v příštím roce. Na 

stipendium dosáhlo sedm žáků se samými jedničkami, každý z nich získal 5 000,- Kč, devět 

žáků s vyznamenáním, kteří získali odměnu ve výši 2 500,- Kč. Dalším kriteriem bylo 

zlepšení prospěchu o více než 0,3 oproti minulému školnímu roku. Z důvodu distanční výuky 

jsme tuto podmínku po dohodě s OÚ neuplatňovali. Celkově tedy byla vyplacena žákům 

částka 57 500,- 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. Sportovní soutěže se letos z důvodu 
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uzavření škol neuskutečnily. 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 místním spolkem 

FC 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 s organizacemi, které organizují DVPP pro pedagogické 

pracovníky, Střediskem volného času Duha Jeseník a se ZUŠ Vidnava na zajištění 

volnočasových aktivit v uměleckých oborech. 

 

 

n) Údaje o spolupráci se školskou radou: 

 

    Školská rada při ZŠ a MŠ Supíkovice se ve školním roce 2019/2020 sešla celkem 2x. Další 

jednání z důvodu COVID 19 neproběhla. Školská rada na svých jednáních projednávala 

schválení  výroční zprávy za rok 2018/2019, stipendium pro žáky II. stupně, změny v ŠVP 

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

distanční vzdělávání. Školská rada zorganizovala besedu s psychologem o chování dětí. 

ŠR je spokojena se spoluprací s vedením školy. 

Veronika Stehlíková, předsedkyně ŠR 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/20 byla projednána na pedagogické 

radě dne 7.10.2020 pod č.j. ZSSU/405/2020. 

 

 

 

V Supíkovicích dne 7.10.2020 

 

 

 Mgr. Jarmila Lašáková 

 zástupkyně statutárního orgánu  

 


