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Vážení rodiče,
tak, jako jarní příroda, i naše škola se převléká do nového. Rekonstrukce budovy vstupuje do finále. Prakticky v celém objektu jsou
vyměněna okna, zbývá jen školní stravovna, malá tělocvična a šatny u velké tělocvičny. Hned, jak počasí dovolí, bude pokračovat
zateplování budovy.
Našemu novému hřišti ještě není ani rok a už si nikdo nedovede představit, že bychom jej neměli. I během zimních měsíců jsme tu
mohli vidět sportující a hrající si děti i dospělé. Už se určitě všichni těšíme na teplejší dny. Návštěvníkům školního hřiště k úplné
spokojenosti chybí snad jen jedno – sociální zázemí. A i tady se už blýská na lepší časy. V prostorách bývalé zubní ordinace nám náš
zřizovatel – město Šumperk – takové zázemí vybuduje.
Uspěli jsme se svou žádostí o „evropské peníze“ a byla nám schválena dotace na modernizaci jazykových učeben a učeben
výpočetní techniky. V současné době probíhá výběrové řízení, k vlastní realizaci dojde nejpozději o prázdninách.
Velmi nás potěšila aktivita dětí při organizování „Adopce na dálku“ – všem nám dokázaly, že jim ostatní nejsou lhostejní. A to je pro
vás- rodiče, i nás – jejich vyučující, dobré vysvědčení. Doufáme, že naši žáci se se stejným zájmem zaměří i na své vlastní studijní
výsledky.
RNDr. Zuzana Bendová
zástupce ředitele školy

Zápis do 1. tříd
Ve dnech 10. a 11. února 2011 proběhl na všech šumperských školách zápis dětí do1.tříd. Dostavilo se k němu 305 dětí, o odklad
povinné školní docházky požádalo 44 rodičů. Na naši školu přivedli rodiče celkem 75 dětí, u 16 z nich pak požádali o odklad školní
docházky. K 1.září 2011 nastoupí do místních základních škol 261 žáků, z toho 59 ( to je 23% všech budoucích prvňáčků) na naši
školu.Ve školním roce 2011/2012 bychom rádi otevřeli tři první třídy. Novým prvňáčkům přejeme šťastný školní start a hodně úspěchů.

Volitelné předměty ve školním roce 2011/2012
Uvádíme přehled volitelných předmětů, z nichž si budou žáci 7.-9.ročníku pro příští školní rok vybírat celkem 3 hodiny týdně.
Všechny nabízené volitelné předměty jsou jednohodinové, pouze německý a ruský jazyk mají dvouhodinovou týdenní dotaci.
V průběhu měsíce dubna se budou žáci osobně zapisovat do volitelných předmětů u jednotlivých vyučujících – vyhradíme na to
přibližně jeden týden. Ve formuláři s kompletní nabídkou volitelných předmětů pro příslušný ročník ve školním roce 2011/2012 pak
rodiče tuto volbu potvrdí svým podpisem. Skupiny volitelných předmětů naplňujeme většinou do 18 žáků. Pokud se do některého
předmětu přihlásí málo žáků, vyhrazujeme si právo předmět neotevřít. Samozřejmě, že dětem bude nabídnuta náhradní volba.
Následuje plošný přehled nabízených volitelných předmětů pro žáky 7.-9.ročníku. Pozorně si nabídku prostudujte a po dohodě
s rodiči si vyberte předměty, o které máte zájem.
Prosíme rodiče budoucích sedmáků, aby důkladně zvážili možnosti svého dítěte při výběru dalšího cizího jazyka (němčiny či ruštiny).
Na rozdíl od ostatních volitelných předmětů další cizí jazyk volíte pro celý zbytek studia na základní škole.
7. ročník
Vyučující
Seminář z fyziky
Mgr.Kolák
Seminář z přírodopisu Mgr.Zatloukalová
Německý jazyk
Mgr.Haltmarová
Ruský jazyk
Mgr.Haltmarová
Informatika
Mgr.Kolák
Osobnostní výchova
Mgr.Papoušková
Domácnost
Mgr.Hrochová
Technické činnosti
Mgr.Lucová
Výtvar.techniky 7.-8.roč.Mgr.Zatloukalová
Výtvar.techniky 8.-9.roč Mgr.Winklerová

8. ročník
Vyučující
9. ročník
Vyučující
Seminář z fyziky
Mgr.Švécarová
Seminář z fyziky Mgr.Kolák
Seminář z přírodopisu Mgr.Winklerová
Seminář z přír.
Mgr.Zatloukalová
Německý jazyk
Mgr.Haltmarová/ Rýznarová Německý jazyk Mgr.Haltmarová
Ruský jazyk
Mgr.Haltmarová
Ruský jazyk
Mgr.Haltmarová
Informatika
T.Lešingr
Informatika
T.Lešingr
Osobnostní výchova Mgr.Papoušková
Seminář z chemie Mgr.Drásalová L.
Domácnost
Mgr.Hrochová
Domácnost
Mgr.Hrochová
Technické činnosti
Mgr.Lucová
Techn. činnosti Mgr.Drásalová R.
Seminář z dějepisu 7.-8.r. T. Lešingr
Konverzace AJ8.-9.r. Mgr.Kampová
Mediální výchova-redakce časopisu 8.-9.roč. T.Lešingr

Nepovinné předměty ve školním roce 2011/2012
Nepovinné předměty patří k nadstandardní nabídce školy, která se řídí zájmem žáků, ale zároveň je ovlivňována provozními
podmínkami, personálním a finančním zajištěním. Stejně tak jako u volitelných předmětů je otevření nepovinného předmětu podmíněno
dostatečným zájmem žáků.
2.– 5. ročník
7.-9. ročník
6.-9. ročník
Zdravotní TV
1h
Základy programování
1h
Zdravotní TV
1h
Sborový zpěv
1h
Sborový zpěv
1h
Upozorňujeme, že nepovinný předmět, který si žák vybere, se pro něj stává povinným nejméně na jeden rok včetně
omlouvání zameškaných hodin.

Zájmové kroužky ve školním roce 2011/2012
Náprava dyslexie – pro žáky s diagnostikovanými poruchami čtení a psaní – 1 h týdně.
V naší nabídce zájmových kroužků se snažíme reagovat na poptávku po mimoškolních aktivitách. U těchto kroužků pak počítáme
s finanční spoluúčastí rodičů 70,- Kč za měsíc, přičemž práce v kroužcích probíhá 1 hodinu týdně:
Kroužek angličtiny pro 2.ročník; hudebně-dramatický kroužek pro 3.-5.ročník; keramický kroužek pro 1..-.4.ročník; jóga pro 1.-3.ročník,
modelářský kroužek pro 6.-9.ročník. Podmínkou pro otevření kteréhokoli kroužku je dostatečný počet žáků – minimálně 12 dětí.

Informace k přijímacímu řízení - zápisový lístek
Kostky jsou vrženy - přihlášky na příslušné střední školy nebo střední odborná učiliště jsou podány. Teď nezbývá než čekat na
rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. V případě kladné odpovědi se ihned se zápisovým lístkem vypravíme na danou školu.
Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru a formy vzdělávání na příslušné střední škole.
Všichni žáci končící v letošním roce povinnou školní docházku už zápisový lístek obdrželi.
Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, dostává jeden zápisový
lístek. Na zápisovém lístku jsou doplněny všechny potřebné údaje, chybí pouze jméno zákonného zástupce, který zodpovídá za
předání lístku na zvolenou střední školu.
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč a zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového
lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči doručeno
rozhodnutí o přijetí.
Nepotvrdí-li uchazeč a zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole,
vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Práva být žákem střední školy
se vzdává i uchazeč, který písemně požádá ředitele příslušné střední školy o zpětné vydání zápisového lístku. O zpětné vydání
zápisového lístku může uchazeč požádat nejvýše jednou.
Dojde-li ke ztrátě zápisového lístku, musí zákonný zástupce požádat o vydání nového, náhradního lístku.
V případě nepřijetí si vyhledáváme zbývající volná místa na SŠ nebo SOU a podáváme nové přihlášky. V dalších kolech je možné
podat více přihlášek.

Adopce na dálku
Určitě všichni víte, že se naše škola zapojila do „Adopce na dálku“. Že ne? Tak jen stručné informace. Všechno to vlastně začalo
v hodině občanské výchovy. Šesťáci, kteří se právě seznamovali s formami náhradní výchovy, nejprve nemohli pochopit, že děti jinde
ve světě po vzdělání opravdu touží. Dalším šokem bylo zjištění, jak malá částka (ve srovnání s našimi běžnými výdaji) je na roční
vzdělání potřeba. S nápadem, že by i naše škola mohla sponzorovat vzdělání dítěte z rozvojové země, přišly samy děti. Vyrobily letáky,
připravily si hlášení do školního rozhlasu, obešly všechny třídy na škole. Během jediného týdne, kdy sbírka ve škole probíhala, se
podařilo nashromáždit 12 393,-Kč. Po důkladném zvážení v žákovském parlamentu jsme se kromě desetiletého chlapce Ajoy Malo
rozhodli podpořit i jedenáctiletou Champa Soren –obě děti žijí v Bangladéši. Zbylou částku ponecháme v pokladně Sdružení rodičů
a počítáme, že bude příští rok základem další sbírky. Všem, kteří přispěli, ještě jednou děkujeme.

Připomínáme ve zkratce
Konzultační dny - nejbližší konzultační den je ve středu 30.března 2011. Pokud se rodiče výjimečně nemohou dostavit, domluví si
individuální konzultaci s učitelem – mimo vyučování.
Školní družina – je určena především dětem z 1. stupně. V letošním roce opět obdrží zájemci přihlášku do ŠD již v červnu. Žáci, kteří
chtějí ve školním roce 2011/2012 ŠD navštěvovat, musí odevzdat vyplněnou přihlášku do konce června. Pokud rodiče ještě váhají,
doporučujeme přihlášku podat s tím, že v případě změny ji lze během prvního školního týdne zrušit. Vzhledem k platné legislativě totiž
nemůžeme 1.září 2011 přijmout dítě bez vyplněné přihlášky. V září 2011 zahájíme provoz ve čtyřech odděleních a děti mohou využít
nabídku zájmových kroužků.
Sběrový týden – tradiční jarní sběr papíru proběhne v týdnu od 11. do 15.dubna 2011.

Ze školní jídelny
To, že se v naší školní jídelně dobře vaří, už zjistili jak naši žáci, tak i tzv. cizí strávníci. Na webových stránkách školy si rodiče i děti
mohou prohlédnout aktuální jídelní lístek a doma pak rodiče mají možnost přizpůsobit rodinný jídelníček tomu školnímu nebo alespoň
sledovat, co se u nás vaří. Ve středu a v pátek si mohou žáci vybrat ze dvou hlavních jídel. Stále nás trochu trápí, že některé děti nejedí
polévky nebo saláty. A ty naše paní kuchařky opravdu umějí na jedničku.
Ke sledování odběru stravy a také k přihlašování výběru ze dvou jídel slouží strávníkovi čip, jehož současná cena je 30,-Kč. Víme,
jak jsou někteří naši žáčci zapomnětliví, proto v případě ztráty čipu nebo prostého zapomenutí je všem umožněno stravování formou
náhradní papírové stravenky. Na náhradní stravenku se však lze stravovat maximálně 5 pracovních dnů, Pokud strávník do této doby
čip nenajde, nebo si nezakoupí nový, stravování mu bude automaticky zablokováno.
Ačkoli úhrada stravného probíhá formou inkasa až po ukončení měsíce – tedy poté, co se dítě celý měsíc stravovalo, množí se nám
případy, kdy inkaso není možné provést. Prosíme rodiče, aby zkontrolovali, zda mají nastaven dostatečný limit pro inkasní platbu.
V případě, že stravné nebude uhrazeno ve dvou po sobě jdoucích měsících, bude strávník automaticky převeden na hotovostní platbu
stravného. V tomto případě si stravu musí přihlásit a zaplatit nejméně jeden den dopředu – nejpozději do 14:00 v případě, že objednává
jídlo na následující den. Může se stát, že v případě opomenutí rodičů tak dítě zůstane bez oběda.
Znovu upozorňujeme, že na tzv. „dotovaný“ oběd, kdy rodiče hradí pouze potravinovou režii, má žák nárok pouze ve dnech, kdy je
přítomen vyučování. Pokud se chce stravovat i v době prázdnin, případně ředitelského volna, musí uhradit plnou cenu oběda.
Od 1.2.2011 došlo ke změnám v ceně stravného – celková cena sice vzrostla o 2,-Kč, ale zatím se nám podařilo udržet potravinovou
režii na původní hodnotě - cena dotovaného oběda tudíž zůstává stejná.
Ceny za stravu v plné výši/ dotovaný oběd:
žáci 7-10 let
48,00 Kč/ 20,00 Kč
žáci 11–14
51,00 Kč/ 23,00 Kč
žáci nad 15 let
53,00 Kč/ 25,00 Kč
Škola je povinna vymáhat po nepřítomném žákovi výše uvedenou plnou částku i za oběd, který nebyl odhlášen a zůstal
nevyzvednut – to znamená za oběd, který takzvaně „propadl“. Při zjištění skutečnosti, že žák není ve škole a nemá odhlášené
obědy, bude nucen doplatit plnou cenu oběda. Pokud žák opakovaně odebírá dotované obědy i v době své nepřítomnosti ve škole,
může být i vyřazen ze stravování.
Prosíme rodiče, aby ve svém vlastním zájmu současně s telefonickou omluvou žáka využili možnosti odhlášky stravy na
dobu nemoci. Současně připomínáme, že nemocné dítě, byť s povolenými vycházkami, nemá co dělat ve školní stravovně plné
zdravých dětí.

Aprílová škola - učíme se navzájem
Letošní den, kdy si mohou žáci druhého stupně na vlastní kůži vyzkoušet slasti i strasti učitelské profese, připadá na prvního dubna.
Ale není to žádný apríl. Naši nejstarší – deváťáci – se pokusí připravit si vzdělávací dopoledne pro své mladší kamarády na prvním
stupni. Samozřejmě, že jejich skuteční vyučující jim při tom pomohou a poradí. Ale v pátek budou před třídou stát už jen oni sami. Víme,
že ne každý z nich je budoucí učitel národů, ale třídu má vždy na starosti skupinka – bude záležet na všech jejích členech, zda výsledné
úsilí bude korunováno úspěchem. Pevně věříme, že ano.
Ale ani zbytek druhého stupně nestráví obyčejné dopoledne – ve třídách si žáci připraví hodiny pro své spolužáky – samozřejmě, že
po dohodě s paní učitelkou či učitelem. Doufáme, že si všichni – žáci i učitelé – celý projektový den opravdu užijí. O své pocity se
s námi naši „dočasní vyučující“ určitě rádi podělí v červnovém Zpravodaji.

Zvládli jsme to!
Nejenom dlouhá zima, ale i stavební úpravy školní družiny už jsou konečně za námi. A jak jsme prožili již zmíněnou končící zimu?
Vzpomínku si zaslouží vánoční besídka, plná čertů a andělů. V adventním čase nás navštívily děti z mateřských škol a prožily s námi
zábavné dopoledne, které jsme zakončili společným zpěvem koled. Když bylo sněhu dost, využívali jsme k zimním radovánkám
nejbližší „kopec“ na Šumavské ulici. A když bylo venku zima a sníh nikde? Ve školní jídelně proběhlo „Odpoledne plné her“. Při
deskových hrách sváděly děti společně s rodiči opravdu urputné souboje.
Teď se už těšíme na jaro. Doufáme, že spolu s Morenou 24.března vyneseme zimu už definitivně. V květnu chystáme něco hezkého
pro maminky a v červnu se těšíme na tradiční Den dětí, který pro nás chystá žákovský parlament.
Závěrem jedna prosba: Pokud vám doma překážejí dětské hračky nebo stolní hry, nevyhazujte je do popelnice, ale přineste je k nám
do školní družiny, určitě je využijeme.

Léto se blíží...
Snad už ta nekonečná zima skončí; těšíme se na prázdniny a s nimi i na letní tábor. Od 30.června do 9.července se prvňáčci vypraví
na „Cestu kolem světa“ – tentokrát za pouhých 10 dnů. Starší táborníky (děti ze 2.-5.tříd) čekají tajemné rébusy, záhada hlavolamu
a podobné záhady. Prostě – děti, máte se na co těšit.
Podrobnější informace naleznou zájemci na přihláškách. Cena zůstává stejná – 2400,-Kč .

Sešity pro školní rok 2011/2012
Letos opět mohou žáci naší školy využít výhodného nákupu sešitů pro příští školní rok. Zájemci si mohou sady předplatit ve školní
rýmařovské prodejně od 21.března do 29.dubna 2011. Rodičům doporučujeme využít konzultačního dne 30.března, kdy bude
školní prodejna otevřena do 18.00 hod..

Sešit

2.roč. 3.roč.

512
513
520
524
540
544
545
420
440
5110
644
Notový
Lenoch A4
Lenoch A5
Barevné papíry
Fólie A4
Fólie A5
Taška+balné

10 ks
5 ks

3 Kč

Cena sady-Kč

73,-

16 ks

4.roč.

5.roč.

10 ks

10 ks

6 ks
2 ks

5 ks
2 ks

6.roč.

7.roč.

8.roč.

9.roč.

3 ks
5 ks
3 ks
3 ks
1 ks

3 ks
6 ks
4 ks
3 ks

3 ks
6 ks
4 ks
3 ks

3 ks
4 ks
5 ks
3 ks

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks
1 ks

1 ks

1 ks
1 ks

1 ks

3 Kč

1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
2 ks
1 ks
1 ks
1 ks
3 Kč

3 Kč

3 Kč

3 Kč

3 Kč

3 Kč

105,-

151,-

103,-

111,-

115,-

121,-

114,-

1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

1 ks

1 ks

1 ks
1 ks
2 ks
1 ks

Školní kola soutěží a olympiád (listopad – březen)
Čertovská vybíjená

1.místo

SCIO - test 9.tříd – německý jazyk
Vv- „Lidé a přírodní katastrofy“
1.stupeň

Vv- „Lidé a přírodní katastrofy“
2.stupeň

Vv- „Vánoční malování“

Astronomická olympiáda
kat. GH

Astronomická olympiáda
kat. EF

Chemická olympiáda
kat. D

Olympiáda z JČ

5.A – Urbánková B., Smýkalová K., Pazourová T.;5.B– Staňková T., Hudská T., Kobrinová A.
5.A – Svačinka K., Přikryl J.; 5.B – Čech O., O´Reilly D., Píšek J., Viktorin J.
Gajda Katharina

9.A

- nejlepší výsledek v Olomouckém kraji

1. Čech Oldřich
2. O´Reilly Daniel

5.B
5.B

3. Rédová Veronika
Kobrinová Aneta

5.B
5.B

1. Bednarská Veronika
2. Valentová Kateřina
3. Posilová Gabriela

7.A
7.B
6.B

1. Kozelek Marek
2. Drozdová Denisa
3. Pelíšková Zuzana

7.C
7.C
7.C

1. Vonzino Marie
Horáček Jakub
2. Křenková Lucie

7.A
7.C
7.A

1. Večeřa Zbyněk
2. Suchomelová Eliška
3. Pláněk Lukáš

9.B
8.C
9.B

1. Horáková Andrea
2. Večeřa Zbyněk
3. Kériová Nikita

9.B
9.B
9.B

1. Sedláčková Marcela
2. Večeřa Zbyněk
3. Smržová Dominka
Mračková Anna

9.A
9.B
9.A
8.B

Matematická olymp.
kat. Z5

1. Hofmann Štěpán
2. O´Reilly Daniel

5.B
5.B

3. Tomková Anežka

5.A

Matematická olymp.
kat. Z7

1. Vonzino Marie
2. Horáček Jakub

7.A
7.B

Pythagoriáda
5.ročník

1. Hofmann Štěpán
2. Davidová Johana
Havlíčková Michaela

5.B
5.A
5.A

Pythagoriáda
6.ročník

1. Bieliková Veronika
Hromek František
2. Drásalová Kateřina

6.A
6.B
6.A

Pythagoriáda
7.ročník

1. Vonzino Marie
2. Babička Jakub
Gronychová Johana

6.A
7.C
7.B

Pythagoriáda
8.ročník

1. Skřivánková Pavla
2. Mračková Anna
Kouřil Čeněk

8.A
8.B
8.B

Recitační soutěž
1.třídy

1. Heiserová Magdalena 1.C
2. Renda Martin
1.A
3. Skalický Ondřej
1.B

Recitační soutěž
1.kat.

1. Tůmová Zuzana
2. Pakosta Petr
3. Miškář Tomáš

2.B
2.B
3.B

Mladý historik

1. Pláněk Lukáš
2. Kériová Nikita
3. Večeřa Zbyněk

9.B
9.B
9.B

Konverzační soutěž – AJ
6.-7.ročník

1.-2. Hauk Miroslav
Hromek František
3. Křenková Lucie

7.C
6.B
7.A

Konverzační soutěž – AJ
8.-9.ročník

1. Fahrner Richard
2. Slavický Tomáš
3. Suchomelová Eliška

9.B
8.C
8.C

Vv – „Děti, pozor, červená“
2.ročník

1. Matyáš Vojtěch
2. Tůmová Zuzana
3. Ryšavá Kateřina

2.B
2.B
2.B

Vv – „Děti, pozor, červená“
3.ročník

1. Lahr Matyáš
2. Bednářský Václav
3. Sýkorová Sabina

3.B
3.B
3.B

Vv – „Děti, pozor, červená“
4.ročník

1. Bieliková Šárka
2. Straková Veronika
3. Zatloukalová Hana

4.C
4.C
4.C

Biologická olympiáda
6.+ 7.ročník

1. Křenková Lucie
2. Šálek Vojtěch
3. Bílý Marek

7.C
7.C
7.B

Biologická olympiáda
8.+ 9.ročník

1. Haltmar Vojtěch
2. Horáková Andrea
3. Kériová Nikita
Koukola Tomáš

8.B
9.B
9.B
8.C

Zeměpisná olympiáda
6.ročník

1. Smržová Veronika
2. Doubrava Roman
Hromek František
Ryznarová Kristýna
Zatloukalová Romana

6.A
6.A
6.B
6.B
6.A

Zeměpisná olympiáda
7.ročník

1. Pechanec Daniel
2. Horáček Jakub
3. Valentová Kateřina

7.B
7.C
7.B

Zeměpisná olympiáda
8.ročník

1. Mračková Anna
2. Podleska Chrystyna
3. Suchomelová Eliška

8.B
8.A
8.C

Recitační soutěž
2. kat.

1. Pazourová Tereza
2. Nedělníková Andrea
3. Němcová Alena
Skalická Kateřina
Vinklerová Marcela

5.A
4.A
5.B
5.B
5.B

Recitační soutěž
3.kat.

1. Czyžová Renata
2. Kériová Sára
3. Voloszuková Nikol

7.C
6.B
7.C

Recitační soutěž
4.kat.

1. Horáčková Martina
2. Škorpilová Zuzana
3. Tunys Zbyněk

9.B
9.A
9.B

Yamaha show
1.kat.

1. Kolková Klára
2. Brázdová Natálie
3. Marcalíková Lucie

2.C
3.C
3.C

Yamaha show
2.kat.

1. Pazourová Tereza
2. Phamová Vanesse
3. Štěpánová Adéla
Drásalová Martina

5.A
4.A
4.C
3.A

Yamaha show
3.kat.

1. Pospíšilová Jana
2. Suchomelová Eliška
3. Mračková Anna
Voloszuková Nikol

8.C
8.C
8.B
7.C

Moravský zvoneček
2.kat.

1. Pazourová Tereza
2. Štěpánová Adéla
3. Žaitlík Jan
Miškář Tomáš

5.A
4.C
4.A
3.B

Moravský zvoneček
4.kat.

1. Suchomelová Eliška
2. Mračková Anna
3. Pospíšilová Jana
Slavický Tomáš

8.C
8.B
8.C
8.C

Zeměpisná olympiáda
9.ročník

1. Pláněk Lukáš
2. Jurečková Michaela
3. Tunys Zbyněk

9.B
9.B
9.B

Recitační soutěž
2.kat.

1. Pazourová Tereza
4. Nedělníková Andrea

5.A
4.A

Okrsková kola soutěží a olympiád (listopad – březen)
Recitační soutěž
1.třídy
Recitační soutěž
1.kat.

5. Renda Martin

1.A

2. Pakosta Petr
3. Tůmová Zuzana

2.B
2.B

Okresní kola soutěží a olympiád (listopad – březen)
Šplh
Jednotlivci-dívky

1. Vinklerová Marcela
2. Havlíčková Michaela

5.B
5.A

Matematická olymp.
kat. Z5

1. Havlíčková Michaela

5.A

Jednotlivci – hoši

1. Havránek Pavel
3. Holínek Svatopluk

4.C
3.C

Konver. soutěž – AJ
8.-9.ročník

5. Fahrner Richard

9.B

Družstva

3. Vinklerová Marcela
Havlíčková Michaela
Čech Oldřich
Tym Jan

5.B
5.A
5.B
5.B

Zeměpisná olympiáda
6.ročník

5. Hromek František

6.B

Florbal – starší hoši
Družstvo

1. místo

Kanadské bodování

1. Jáně Filip

8.A – Jáně Filip, 8.C - Slavický Tomáš ; 9.A – Vamvakaš Filip; 9.B – Slavický
Jiří, Tunys Zbyněk, Večeřa Zbyněk, Pláněk Lukáš, Hruban Jakub, Mrštík Marek
8.A

Krajská kola soutěží a olympiád (listopad – březen)
Florbal – starší hoši
Družstvo

1. místo

8.A – Jáně Filip, 8.C - Slavický Tomáš, Koukola Tomáš; 9.A – Vamvakaš Filip,
Heger Aleš; 9.B – Slavický Jiří, Tunys Zbyněk, Večeřa Zbyněk, Pláněk Lukáš,
Hruban Jakub, Mrštík Marek

O postup do republikového kola
Florbal – starší hoši
Družstvo

3. místo

8.A – Jáně Filip, 8.C - Slavický Tomáš, Koukola Tomáš; 9.A – Vamvakaš Filip,
Heger Aleš; 9.B – Slavický Jiří, Tunys Zbyněk, Večeřa Zbyněk, Pláněk Lukáš,
Hruban Jakub, Mrštík Marek

Děkujeme všem účastníkům soutěží za reprezentaci školy a vítězům ještě jednou gratulujeme.

