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Výroční  zpráva o činnosti školy za školní rok 2020/2021   

 

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 89 žáků v 7 třídách, 2. a 3. třída a 4. a 5. třída byly 

spojeny (stav k 30.9.2020). Průměrná naplněnost tříd je 12,71 žáka. Na začátku školního roku 

k nám přišli 3 žáci, jeden ze Staré Červené Vody a dva se přistěhovali z Prahy. K 31.8.2020 

dva žáci odešli do speciální školy v Jeseníku, jeden do Mikulovic a dva do Lipové.    

Škola má k dispozici 17 učeben, z toho je 8 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 56 žáky. V naší škole máme školní stravovnu s jídelnou, ve které se stravuje 93 

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 2020/21 výjimku z nejnižšího počtu žáků. Obec 

Supíkovice hradila mzdové náklady na 1,0955 úvazku (cca 57.500,- Kč na měsíc) od září do 

prosince 2020 a od ledna do srpna 2021 došlo ke snížení na 0,4041 úvazku (cca 21.000,- Kč 

měsíčně).  

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 a plavecký kurz, protože došlo k uzavření 

škol z důvodu COVID-19 nařízením ministra školství, mládeže a tělovýchovy.  

Již tradiční adaptační kurz v Černém Potoce se konal od středy 2. 9. do pátku 4. 9. 2020. 

Zúčastnilo se ho 65 žáků a 9 pedagogických pracovníků. Na všechny žáky čekal opět 

zajímavý program se spoustou her, dobrodružných výprav, zajímavých úkolů, a to od samého 

rána až do pozdního večera. Program připravovala externí firma. Všichni to zvládli výborně. 

Jako každým rokem nám vyšlo i počasí. Program žáky zaujal a bavil. Byli jsme rádi, že se 

zúčastnilo více žáků, ale někteří nově příchozí  žáci do naší školy, kteří by to nejvíce 

potřebovali, se nezúčastnili. Děkujeme všem, kteří se na organizaci podíleli. 

Vybavenost školy pomůckami je na 

velmi dobré úrovni. V současné době 

máme ve třídách sedm interaktivních 

tabulí, dvě počítačové učebny s využitím 

iPadů pro žáky a na obou budovách ZŠ je 

zřízena wifi síť. Učitelé jsou vybaveni 

notebooky. U každé interaktivní tabule je 

AppleTv. Letos jsme v rámci dotace 

MŠMT pořídili technické vybavení 

v hodnotě 148.421,- Kč, notebooky, 

tiskárny a softwary, které využíváme při 

výuce. 

Máme vypracovaný systém školních 

soutěží.  Každý měsíc pořádáme 

sportovní soutěže. Kromě toho jsou organizovány také vědomostní, výtvarné, pěvecké a jiné 

soutěže. Žákovská rada připravuje pro své spolužáky zábavné akce, kterých se zúčastňují žáci 

obou stupňů. Bohužel v tomto školním roce se z důvodu zhoršené epidemiologické situace a 

následnému uzavření škol žádné akce ani soutěže neuskutečnily. 

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, řešení 

problémů žáků a jiné. Setkali jsme se pouze v září. Proběhla ustavující schůze a pak byly 

školy uzavřeny. 

 

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

a hudební talent žáků naší školy. Spolupráce má již několikaletou tradici. 

 

 

 

Počty žáků (stav k 30.9.2020): 

 

Třída počet žáků dívky chlapci Třídní učitel 

1. 14 7 7 Mgr. Irena Krajčiová 

2. 12 5 7 Mgr. Petra Kratochvílová 

3. 5 2 3 Mgr. Petra Kratochvílová 

4. 5 2 3 Jiřina Šikulová 

5. 13 3 10 Jiřina Šikulová 

Celkem 1. st. 49 19 30  
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Třída počet žáků dívky chlapci Třídní učitel 

6. 9 6 3 Mgr. Ema Zykmundová 

7. 11 4 7 Mgr. Andrej Deglovič 

8. 10 4 6 Mgr. Ivana Kašpárková 

9. 10 5 5 Mgr. Pavla Kinscherová 

Celkem 2. st. 40 19 21 Antonín Ďopan – ZŘ 

Celkem 

škola 
89 38 51 

Mgr. Jarmila Lašáková – ŘŠ 

 

Počty žáků podle obcí: 
 

Třída počet žáků 

Supíkovice 46 

Velké Kunětice 25 

Jiné obce 18 

 

Údaje o školní družině: 

 

Oddělení Počet žáků 

I. oddělení 26 

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 pět dodatků. 

V říjnu tohoto školního roku došlo k uzavření škol a probíhalo distanční vzdělávání. Pak 

došlo k různým kombinacím, a to např. k rotační výuce, prezenční výuce 1. stupně a 9. 

ročníku, distanční výuce. Výuka byla organizována opatřeními dle nařízení vlády, 

Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství. 

Naše škola distančně 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. 
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 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. Ve 

spolupráci se SPŠ v Jeseníku jsme pokračovali i v tomto školním roce. Když došlo k uzavření 

škol, tak spolupráce byla přerušena a pokračovalo se jednou návštěvou v červnu. Žáci 

pracovali na dvou stanovištích, kde se seznámili s abecedou mladého zámečníka a technologií 

oprav. Vrátili se velmi spokojeni. 

O budoucím povolání a výběru škol vedli žáci besedu s výchovnou poradkyní distančně. 

Online se také společně setkávali rodiče, žáci a výchovná poradkyně. Přihlášky byly 

připraveny a odeslány na střední školy i přes uzavření škol včas. 

 

 

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 2. a 3. třídy 

Mgr. Irena Krajčiová TU 1. třídy 

Jiřina Šikulová TU 4. a 5. třídy 

Mgr. Ema Zykmundová TU 6. třídy 

Mgr. Andrej Deglovič TU 7. třídy 

Mgr. Ivana Kašpárková TU 8. třídy, školní metodik prevence, koordinátorka EVVO 

Mgr. Pavla Kinscherová TU 9. třídy, výchovný poradce  

Martina Mančíková asistentka pedagoga 

Vlaďka Kofroňová asistentka pedagoga, školní asistentka 

Kateřina Kubáňová vychovatelka školní družiny, asistentka pedagoga 

Jana Urubková vychovatelka školní družiny 

 

Všichni pedagogičtí pracovníci jsou plně kvalifikovaní.  

 

Provozní zaměstnanci: 
 

Jméno Funkce 

Marcela Koudelková Uklízečka 

Andrea Matoušková Uklízečka 

Jiří Vacenovský Školník 

 

Pracovníci školní jídelny: 

 

Jméno Funkce 

Věra Kolaříková vedoucí školní jídelny, pracovnice provozu 

Pavla Radová kuchařka 

Martina Mančíková pracovnice provozu 

 

 

 

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

přijetí do školy: 
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Údaje o zápisu: 

 

K zápisu se dostavilo Odklady Přijato 

10 1 9 

 

K zápisu pro následující školní rok se dostavilo pouze 10 dětí, což je o šest méně než 

v minulém školním roce. 

 

 

Přehled o přijetí vycházejících žáků:  
 

Škola Počet přijatých žáků 

Gymnázium čtyřleté 1 

Gymnázium osmileté 0 

Střední odborné školy 3 

Učiliště a střední odborná učiliště 7 

Celkem 11 

 

Všichni žáci byli přijati na vybrané střední školy a učňovské obory. 

 

 

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, jejich problémy 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. Všechny podněty jsou prodiskutovány 

se zainteresovanými osobami a žáci pak jsou seznámeni s řešením. 

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. Ani jedna z těchto akcí školy se neuskutečnila 

z důvodu uzavření škol. Ze školních sportovních soutěží proběhl pouze přespolní běh v měsíci 

září.  
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Celoročně se zapojujeme do sběru léčivých bylin. Nasbírali jsme 6 kg pomerančové kůry. 

Vychováváme žáky k třídění odpadu. Na každé budově máme barevné kontejnery, do kterých 

žáci třídí odpad. Zapojili jsme se do recyklohraní. 

V rámci výchovného působení máme zřízeny nástěnky nejlepších žáků školy 

a nejaktivnějších žáků školy ve vestibulu školy. Vedeme rovněž fotoarchív a videoarchiv 

školy. Vestibul školy je pravidelně obohacován o práce a výrobky ze školní družiny. 

 

Přehled prospěchu za 1. pololetí: 

 

Třída Žáků 
Vyznamená

ní 
Prospělo Neprospělo 

Prům. 

prospěch 

Oml./neoml. 

hod. na žáka 

1. 13 12 1 0 1,09 33,85 

2. 12 11 0 1 1,17 15,42 

3. 5 4 1 0 1,35 27,60 

4. 5 2 3 0 1,50 26,00 

5. 12 6 6 0 1,58 32,75 

6. 9 5 4 0 1,38 21,56 

7. 11 2 9 0 1,92 34,64 

8. 9 3 6 0 1,98 37,22 

9. 10 4 6 0 2,14 61,60 

Celkem 86 49 36 1 1,57 32,29 

Procent  56,98 41,86 1,16   

 

Prospěch i absence jsou zkresleny a ovlivněny uzavřením škol. Probíhala distanční výuka, 

která byla přerušena prezenční výukou na 1. stupni a rotační výukou na 2. stupni. Není možné 

srovnání s předešlým školním rokem. 

 

Přehled výchovných opatření:  

 

PŘŠ    NTU DTU DŘŠ 2 z Ch 3 z Ch 

0 0 0 0 0 0 

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

 

U výchovných opatření se projevilo distanční vzdělávání a nepřítomnost žáků ve škole. 

 

Přehled prospěchu za 2. pololetí: 

 

Třída Žáků Vyznamenání Prospělo Neprospělo 
Prům. 

prospěch 

ZH/žáka 

Oml/Neoml. 

1. 13 12 1 0 1,16 22,62 

2. 12 11 0 1 1,18 25,08 

3. 5 4 1 0 1,38 17,40 

4. 5 4 1 0 1,52 23,80 

5. 11 5 6 0 1,60 43,82 

6. 9 4 5 0 1,52 20,22 

7. 11 2 9 0 1,88 22,91 

8. 9 2 7 0 1,99 21,33 

9. 10 3 7 0 2,03 29,33 

Celkem 85 47 37 1 1,58 25,17 
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Procent --- 52,18 44,57 3,26 --- --- 

 

Všechny informace v tabulce jsou zkreslené. Z rozhodnutí ministerstva školství došlo 

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

 

Přehled výchovných opatření: 

 

Poch PŘŠ NTU DTU DŘŠ 2 z Ch 3 z Ch 

15 1 0 0 0 0 0 
 
Poch – pochvala na vysvědčení, PŘŠ – pochvala  ředitele školy, NTU – napomenutí třídního učitele, DTU – důtka třídního učitele,  

DŘŠ – důtka ředitele školy 

 

Ve 2. pololetí školního roku nebyla udělena žádná kárná opatření z důvodu uzavření škol. 

Bylo uděleno 15 pochval na vysvědčení za výborný prospěch a snahu během distanční výuky 

a 1 pochvala ředitele školy Mikuláši Jatimu za 1. místo v okresním kole Matematické 

olympiády.  

 

Hodnocení plánu práce VP za školní rok 2020/2021, 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. Dále byla vypracována evidence žáků, kteří mají vyšetření v PPP, 

ale nebyl jim stanoven IVP, při hodnocení se však přihlíží k vyhlášce MŠMT. IVP bylo 

vyhotoveno pouze jednomu žákovi na 1. stupni. SPP navštěvovalo 7 žáků. Pedagogickou 

intervenci na 1. stupni využíval 1 žák a na 2 stupni 3 žáci (stav k 30. 6. 2021). V rámci 

doporučení pracují na 1. stupni naší ZŠ 3 asistentky pedagoga u žáků s poruchami učení.  

Třídní učitelé a vyučující v jednotlivých předmětech jsou pravidelně seznamováni se 

zprávami z PPP na pracovních poradách. Na naší škole jsou také diagnostikovány v PPP 2 

žákyně na 1. stupni jako nadané. Těmto žákyním byly v rámci vyučování zadávány náročnější 

úkoly. Veškerá ostatní činnost pro tyto žáky nebyla realizována z důvodu nařízení opatření 

Covid 19 a uzavření škol. 

V průběhu celého roku byly odesílány žádosti ke kontrolnímu vyšetření žáků, kterým končí 

platnost doporučení k IVP, a také dalších žáků, kde podali žádost o vyšetření sami rodiče 

nebo na doporučení třídních učitelů. Dále byly využívány také PLPP, které byly průběžně 

vyhodnocovány nebo byly ukončeny, protože pominuly důvody k zařazení nebo došlo 

k nápravě. 

Zvýšená pozornost byla také věnována žákům ze sociálně slabších rodin – zapůjčení 

technického vybavení za účelem online výuky, pomoc při výuce asistentkou pedagoga, 

možnost online doučování, při rozvolnění opatření v rámci Covid 19 možnost konzultací s 

jednotlivými vyučujícími. 

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. 

Jelikož v letošním roce nebylo možné využít exkurzí a návštěv ze SŠ z důvodu opatření 

Covid 19, byly nabídky ze středních škol žákům a rodičům zasílány v elektronické podobě 

přes EŽK, případně školní mail.  

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

povolání. Probíhaly  s nimi pohovory za přítomnosti jejich rodičů. Vyšetření v PPP k volbě 

povolání absolvovali 4 žáci. 
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V měsíci prosinci se žáci 9. ročníku zúčastnili online Burzy škol. Zde byli přítomni zástupci 

středních škol. Žáci se připojili k této burze v rámci vyučování a následně mohli tuto 

příležitost využít i rodiče v odpoledních hodinách. Rodičům se dostalo všech informací, které 

se týkaly volby povolání na online třídních schůzkách. Přihlášky na střední školy byly řádně a 

včas odeslány. 

V letošním roce se na střední školy hlásilo 10 žáků z 9. třídy, 6 žáků bylo přijato na učební 

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

vybrané školy hned v prvním kole přijímacího řízení.  

Z 8. ročníku vycházel 1 žák na učební obor v Jeseníku. 

        Mgr. Zápotocká Pavla 

 

 

Výsledky testování: Národní testování SCIO 

V letošním školním roce neproběhlo žádné testování z důvodu mimořádného opatření a 

následnému uzavření škol. 

 

 

Výsledky anket připravené naší školou 

Připravili jsme ke konci školního roku dvě ankety, které se vyplňovali online. První se 

zaměřila na spokojenost rodičů se školou a druhá zjišťovala  názory žáků na distanční výuku. 

Škoda jen, že se ankety zúčastnil nízký počet rodičů.  

Výsledky jsou k dispozici níže. 
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Anketa měla pět otázek, na které reagovali rodiče online. Mělo možnost odpovědět 62 

rodičů, ale zúčastnilo se pouze 34 z nich, což je 54,8%. S výsledky můžeme být spokojeni. 

Poznatky, které jsme získaly jsou inspirací pro další práci. 

 

 

Další anketa se sedmi otázkami byla určena žákům 4. – 9. ročníku. Odpovědělo 51 žáků. 

S výsledky byly seznámeni žáci svými třídními učiteli a byly probrány poznatky ze sedmé 

otevřené otázky. 
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e) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů: 
 

Zhodnocení minimálního preventivního programu za školní rok 2020/21 

Ve školním roce 2020/21 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 II. pracovaly ve škole 3 kroužky – Přírodovědná praktika, Tvorba 

časopisu Školáček a Sportovní kroužek.  

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

naukového či kulturního rázu, vzhledem k tomu, že se vyučovalo především distančně, se 

mnohé akce neuskutečnily. Proběhlo pouze školní kolo přespolního běhu a matematické 

olympiády, do okresního kola MO postoupil Mikuláš Jati ze 6. třídy a obsadil 1. místo. 

Na začátku roku se žáci všech tříd zúčastnili GO kurzu. V letošním školním roce měl 

hlavně znovu stmelit třídní kolektivy a nastartovat přátelské vztahy ve třídách. Je jen škoda, 

že se opět někteří žáci nezúčastnili.  
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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 řešit na 

třídnických hodinách a prostřednictvím členů žákovské rady také s ředitelkou školy, kde 

zástupci tříd tlumočí požadavky a problémy svých spolužáků. 

       V průběhu roku třídní učitelé řešili několik náznaků slovního napadání spolužáků. Byl 

řešen jeden případ údajné šikany na 1. stupni, ale nebylo to zrovna tak, jak to bylo 

interpretováno, s matkou ve škole vše bylo prodiskutováno. 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, 

záškoláctví.  

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

z důvodu preventivního opatření šíření koronaviru a uzavření škol od 14. října 2020 a 

následného otevírání a zavírání škol.  

       I letos se u některých žáků vyskytly problémy s omlouváním absence, někteří žáci se 

zpočátku neúčastnily výuky přes SKYPE. V průběhu roku zasedala 5x výchovná komise 

s rodiči žáků kvůli časté a neomluvené absenci, nerespektování pokynů učitele, nečinnost 

v době distančního vyučování, neplnění úkolů zadaných během distančního vyučování, 

problémy se vztahy se spolužáky, pozdní příchody. 

      Někteří pedagogové školy absolvovali i v letošním roce školení. Kvůli koronaviru 

formou webinářů: 

téma:  Přítomnost a budoucnost dětí v časech digitalizované puberty. 

Metodička prevence Mgr. Ivana Kašpárková je členem České asociace školních metodiků 

prevence. 

        Učitelé v rámci projektu Šablony 2 zajistili pro žáky ve škole školní projekty, které 

byly velmi zdařilé: 

1. téma: Sexuální výchova (2. stupeň) 

2. téma: Den s Policií ČR - osobní bezpečí, prevence zneužívání drog (1. i 2. stupeň) 

3. téma: Den se záchranářem – předlékařská 1. pomoc (1. stupeň) 

Mgr. Ivana Kašpárková, školní metodik prevence 

 

 

f) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo podle nabídek, které se vyskytly 

v průběhu roku. DVPP probíhalo distančně vzhledem k epidemiologické situaci. Společné 

školení jsme zaměřili na formativní hodnocení a práci s googlem, kterou prezentoval 

zaměstnanec školy. Jsou zde uvedena školení či semináře dle vyučovacích předmětů. Několik 

zde nezmíněných školení proběhlo v rámci projektů. 

Školení Práce s googlem se konalo na naší škole a školitelem byli učitelé absolvující Letní 

školu s íPadem. 
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Název Počet zúčastněných 

pracovníků 

Formativní hodnocení – společné školení ve škole 9 

Práce s googlem – společné školení 8 

Bakaláři 1 

Letní škola Tvoříme s iPadem a pro iPad 2 

Anglický jazyk online 1 

Přítomnost a budoucnost dětí v časech digitalizované puberty 

online 
1 

Tělesná výchova online 1 

Formativní hodnocení online 2 

 

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

na online webináře. 

 

 

g) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti: 

 

OK Matematické olympiády - Mikuláš Jati reprezentoval naši školu v OK Matematické 

olympiády, které proběhlo online. Svoji kategorii vyhrál. 

 

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.  

 

Činnost ŠD - i v letošním školním roce byly otevřeny kroužky organizované ŠD – Tvoření 

pro děti, kde si mohou děti rozvíjet své výtvarné dovednosti a Pohybové hry, které jsou 

zaměřeny na rozvoj pohybových aktivit. Bohužel 14. 10. 2020 nám covidová opatření 

znemožnila dále provozovat oba kroužky.  

V září také děti započaly pracovat v projektu ŠD s názvem Zahradníček, ve kterém se děti 

staraly o školní muškáty, které se naučily přesazovat, zazimovat, nařízkovat a dále o ně 

v prostorách školy pečovat. Také si v rámci tohoto projektu děti nařízkovaly sazeničku 

voskovky, o kterou se potom staraly. Dětmi vypěstovanými muškáty zdobily okna své školy.    

V prosinci 2020 došlo také k ukončení celoroční soutěže Tady jsem doma 2, kterou ŠD 

organizovala ve spolupráci s obcí Supíkovice. Tato soutěž měla kategotrii fotografickou a 

kategorii výtvarnou. Děti se mohly soutěže účastnit jednak s  fotografií zachycující naši obec 

anebo se svým výtvarným dílem se stejnou tématikou. Všechna díla byla instalována na 

panely a vystavená v prostorách našeho kostela. Zde měli možnost si občané Supíkovic díla 

dětí prohlédnout a svým hlasováním rozhodnout o vítězích jednotlivých kategorií. Vítězové 

obdrželi hodnotné ceny věnované obcí Supíkovice. K velké radosti autorů byla vítězná díla 

použita při tisku obecního kalendáře.  

Další výtvarnou soutěž s názvem Naši hasiči organizovala ŠD ve spolupráci s SDH 

Supíkovice k jejich výročí. Také zde rozhodli občané Supíkovic svým hlasem o nejlepším 

výtvarníkovi v dané kategorii a vítězové byli odměněni cenami.  

Konec školního roku se nesl v duchu výletů, kdy jsme obě oddělení společně navštívili 

dvakrát Cihelnu v Písečné a na rozloučenou se školním rokem si děti ve školní kuchyňce 

upekly pizzu. 

          Jana Urubková 
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      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 tvoří ho žáci naší školy. Pro jeho vydávání je stanovena redakční rada, která 

rozhoduje o rubrikách, na které se zaměří. Jeho tvorba je realizována 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 o dění ve škole 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. Byl pouze zjišťován stav distanční 

výuky, nebyl proveden zápis. 

 

 

i) 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.   

 

 

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

 

V tomto školním roce ukončila studium v rámci celoživotního učení vychovatelka školní 

družiny. Studium bylo zakončeno úspěšnou maturitní zkouškou.  
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k) Základní údaje o hospodaření školy: 
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l) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích 

zdrojů: 

 

Tento školní rok pokračoval 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 a pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem. V rámci projektu jsme ve škole 

zřídili pozici školního asistenta. 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.  

Průběh projektu byl letos značně narušen 

covidovou situací a uzavřením škol, kdy po 

většinu roku nemohlo doučování ani kroužky probíhat. 
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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. 

Vinou uzavření škol nemohl ani tento projekt probíhat podle původního harmonogramu, 

proto jsme požádali o prodloužení trvání projektu do 28.2.2022 a úpravu některých výstupů. 

Naše žádost byla schválena. Přes nepříznivou epidemiologickou situaci se nám do tohoto data 

podaří nakonec všechny výstupy projektu splnit, i když to bude organizačně velmi náročné. 

V polovině školního roku jsme se zapojili do projektu IKAPOK II, který je zaměřen na 

spolupráci mezi základními školami a Střední 

průmyslovou školou Jeseník (eMko). Děti naší školy 

jezdili poslední měsíce školního roku do kroužků (kovářská 

dílna, robotika, stavebnice merkur), které se 

uskutečnily v dílnách Střední průmyslové školy v Jeseníku. 

Bohužel z důvodu uzavření škol tato spolupráce nemohla 

probíhat celé období, což je škoda, protože žákům se činnosti 

líbily. 

  

 

 

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. Rovněž udržuje areál školy, provádí svépomocí některé 

práce v areálu školy a díky pracovníkům OÚ je okolí naší školy vždy pěkné.  

Dalším významným krokem, 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 školnímu roku. Na stipendium dosáhli tři žáci 

se samými jedničkami, každý z nich získal 5 000,- Kč, osm žáků s vyznamenáním, kteří 

obdržely odměnu ve výši 2 500,- Kč. Dalším kritériem bylo zlepšení prospěchu o více než 0,3 

oproti minulému školnímu roku, u žádného žáka nedošlo ke zlepšení prospěchu dle kritéria. 

Celkově tedy byla OÚ vyplacena žákům částka 35 000,- Kč. Zavedením stipendia sledujeme 

především motivaci žáků k učení. 

Spolupráce s obcí je na vysoké úrovni. Obec Supíkovice provedla rekonstrukci toalet na 2. 

stupni ZŠ a vybudování nové počítačové učebny a promítacího sálu. Z provozních financí 

jsme zrekonstruovali školní jídelnu, učebnu fyziky a chemie, vybudovali infekční místnost a 

zakoupili šatní skříňky. Vymalovali jsme tělocvičnu. Ke zlepšení pracovního prostředí byly 

zakoupeny nové židle. 

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

podepsána kolektivní smlouva. Předsedkyně ZO ČMOS se zúčastňuje jednání s ředitelkou 

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. 
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Je informována o platových poměrech. Provádí kontroly hospodaření s prostředky FKSP a 

dodržování zásad čerpání.  

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 žáky, které proběhly v omezeném počtu z důvodu 

špatných epidemiologických podmínek. Zajišťuje rovněž knihy pro žáky, které jsou 

využívány na odměny. Spolupráce s touto organizací je velmi dobrá a přínosná. 

Pokračuje dobrá spolupráce se ZŠ Písečná. V průběhu roku se nemohla konat soutěž ve 

čtenářských dovednostech, která má již dlouholetou tradici. Ani sportovní soutěže se letos 

z důvodu 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, který nám 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 také 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 2020/2021 sešla pouze 1x. Další 

jednání z důvodu COVID 19 neproběhla. Školská rada na svém jednání projednala 

schválení  výroční zprávy za rok 2019/2020, stipendium pro žáky II. stupně, změny v ŠVP 

pro daný školní rok řešené dodatkem č. 5, další směřování základní školy a řešena byla i 

distanční výuka.  

ŠR je spokojena se spoluprací s vedením školy. 

Veronika Stehlíková, předsedkyně ŠR 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020/21 byla projednána na pedagogické 

radě dne 13.10.2021 pod č.j. ZSSU/261/2021. 

 

 

 

V Supíkovicích dne 11.10.2021 

 

 

 Mgr. Jarmila Lašáková 

 zástupkyně statutárního orgánu  

 


