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Základní škola Šumperk, Šumavská 21               březen 2015 

telefon: 583215284-5; 739430050  e-mail: skola@6zs.cz    www.6zs.cz 

Vážení rodiče a přátelé školy, 
v dnešním úvodníku školního Zpravodaje bych Vás chtěl informovat o plánovaném zavedení elektronické žákovské knížky (EŽK) ve 
3. – 9. ročníku od nového školního roku 2015/2016. EŽK se stane součástí školního informačního systému Bakaláři a nahradí 
papírovou žákovskou knížku. Aplikace je webová, a tudíž k ní budete mít přístup odkudkoliv po zadání svých přihlašovacích údajů. 
Její chod je zajištěn pro různé operační systémy, vstupovat do ní můžete pomocí počítače, notebooku, tabletu či chytrého telefonu. 
Přístup k údajům svého dítěte tak budete mít 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. V současné době se její funkčnost ověřuje v několika 
vybraných třídách. Zkušební provoz bude ukončen a vyhodnocen na konci školního roku 2014/2015. 
EŽK je navržena tak, aby šetřila čas, a to jak vyučujícím, tak i rodičům žáka. Je nabídnuta jako jednoduchý intuitivní systém, do 
kterého se budou zapisovat známky, sdělení rodičům či poznámky nebo pochvaly. EŽK tak poskytne lepší přehled o prospěchu 
Vašich dětí, informacích ze školy i absencích. Přístup do systému pomocí přihlašovacích údajů je šifrován, nehrozí proniknutí údajů 
na veřejnost.  
EŽK eliminuje u některých žáků velmi časté zapomínání papírové žákovské knížky, což bývá spojeno s tím, že v některých 
vyučovacích předmětech nemohla být známka zapsána. Nyní bude zápis známky možný vždy a z libovolného místa. Rodiče i žák 
budou mít kompletní přehled o známkách. Chtěl bych informovat rodiče, kteří nemají přístup k internetu, že v těchto ojedinělých 
případech bude stále využívána klasická papírová žákovská knížka. 
Věříme, že díky trvale přístupným informacím o dění ve škole bude elektronická žákovská knížka pozitivně ovlivňovat chování žáků, 
jejich přístup ke školní práci, spolužákům i učitelům. EŽK může přispět ke zlepšování klimatu školy.  
Vážení rodiče, věřím, že se s touto novinkou naší vzájemné komunikace ztotožníte a v průběhu jejího využívání oceníte její přínos. 
         Přejí všem pevné zdraví.  

                    Viktor Verner, ředitel školy 
 

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2015/2016  

Ve dnech 6. a 7. února 2015 proběhl na všech šumperských školách zápis dětí do 1. ročníku základní školy. Společně s rodiči se 
k němu dostavilo 358 dětí, o odklad povinné školní docházky požádalo 46 rodičů. Na naši školu přivedli rodiče rovnou stovku dětí,  
u 14 z nich pak požádali o odklad školní docházky. Dne 1. září 2015 nastoupí v Šumperku do pěti základních škol 312 žáků, z toho  
86 (to je takřka 28 % všech budoucích šumperských prvňáčků) na naši školu. Ve školním roce 2015/2016 bychom rádi otevřeli čtyři 
první třídy. Novým prvňáčkům přejeme šťastný školní start a hodně úspěchů.  
 

Zájmové kroužky ve školním roce 2015/2016 

Dobře víme, že rodiče vítají mimoškolní aktivity, které probíhají přímo ve škole. Odpadají tak starosti s tím, kdo a kdy dítě někam 
odveze a pak také vyzvedne. Proto se snažíme nabídnout co nejširší paletu kroužků, aby si dítě i rodiče měli z čeho vybírat. Při 
organizaci zájmových útvarů vycházíme jak z možností školy, tak i ze zájmu dětí. U těchto kroužků pak počítáme s finanční 
spoluúčastí rodičů 70,- Kč za měsíc, přičemž práce v kroužcích probíhá 1 hodinu týdně. Podmínkou pro otevření kteréhokoli kroužku 
je dostatečný počet žáků – minimálně 12 dětí.  

Pro nastávající školní rok nabízíme kroužek angličtiny pro 1. a 2. ročník, kroužek muzikoterapie pro 1. – 4. ročník, hudebně- 
-dramatický kroužek pro 3. – 5. ročník, keramický kroužek pro 1. – 4. ročník, vybíjenou pro 3. – 5. ročník, aerobik pro 3. – 5. ročník, 
florbal pro 4. – 6. ročník, modelářský kroužek pro 6. – 7. ročník, kytarový kroužek. Současná finanční situace nám již neumožňuje 
zařadit Sborový zpěv jako nepovinný předmět, nabízíme jej proto jako zájmový kroužek a věříme, že nám naši zpěváčci zůstanou  
i nadále věrní. Nábor do kroužků proběhne v září a nabídku ještě upřesníme.  

Zajišťujeme také nápravu dys-poruch pro žáky s diagnostikovanými poruchami čtení a psaní (1 h týdně). Zde si dovolujeme 
připomenout, že součástí nápravy dys-poruch je i pravidelná domácí příprava. Právě u těchto dětí je pravidelnost jednou ze 
základních předpokladů zlepšení obtíží. Současně připomínáme i význam čtení – právě při aktivním čtení si děti upevňují základní 
gramatická pravidla a postupně tak dochází přinejmenším k částečné eliminaci výše zmíněných problémů.  
 

 Volitelné předměty ve školním roce 2015/2016  

Ve školním roce 2015/2016 si budou žáci 7. – 9. ročníku vybírat z nabídky volitelných předmětů 2 hodiny týdně. 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 školní rok 2015/2016 rodiče tuto volbu potvrdí svým podpisem. 
Skupiny volitelných předmětů naplňujeme maximálně do 24 žáků, výjimkou je volitelný předmět Vaření s kapacitou 16 žáků. Na 
základě předběžného zájmu žáků i možností školy letos nabízíme dva bloky volitelných předmětů. Žák si pak vybere jeden předmět 
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v každém bloku. Žákům 7. ročníku také přibývá povinný předmět druhý cizí jazyk; nabízíme ruský a německý jazyk (zájem budeme 
zjišťovat současně s výběrem volitelných předmětů). 
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.   

7. ročník 8. ročník 9. ročník 

1. blok 2. blok 1. blok 2. blok 1. blok 2. blok 

Informatika Sportovní hry Informatika Sportovní hry Informatika Sportovní hry 

Seminář 
z přírodopisu 

Seminář z fyziky Užité výtvarné 
techniky 

Seminář z fyziky Užité výtvarné 
techniky 

Seminář z 
matematiky 

Technické činnosti  Vaření Vaření Technické činnosti  Konverzace v AJ Seminář z chemie 

 

Informace k přijímacímu řízení – zápisový lístek   

Kostky jsou vrženy, čili přihlášky našich nastávajících absolventů 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 na danou školu ihned vypravíme se 
zápisovým lístkem. Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání 
na dané střední škole.   
Vaše dítě, které je žákem naší školy, zápisový lístek již obdrželo.  
Každý uchazeč o vzdělávání na střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží jeden zápisový 
lístek. Na zápisovém lístku jsou vyplněny všechny potřebné údaje, zbývá doplnit pouze: 

 název školy včetně příslušného oboru, 

 jméno zákonného zástupce, který se žákem bude lístek na střední školu předávat, 

 podpis žáka a jeho zákonného zástupce. 

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 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí  
o přijetí. Tímto oznámením se rozumí zveřejnění seznamu přijatých uchazečů ve škole případně na webových stránkách školy. 
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, nelze jej vzít zpět. Toto neplatí v případě, že žák podal odvolání proti rozhodnutí 
o nepřijetí a tomuto odvolání bylo vyhověno. V tomto případě lze zápisový lístek uplatnit ještě jednou. 
Nepotvrdí-li uchazeč a zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole ve 
stanovené lhůtě, zanikají účinky rozhodnutí o přijetí žáka a žák ztrácí právo být přijat.  
Dojde-li ke ztrátě zápisového lístku, musí zákonný zástupce požádat o vydání nového náhradního lístku. 
Pokud žák na střední školu přijat není, zákonný zástupce si bez prodlení na poště vyzvedne doporučený dopis s tímto oznámením. 
Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, které nelze doručit, se ukládá po dobu 5 pracovních dnů; pak je považováno za doručené. Na 
základě tohoto dopisu můžete podat odvolání ve lhůtě tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání adresujte řediteli 
střední školy, na odvolání neuvádějte důvody jako: stres, nachlazení, nemoc… Žáci mají napsaný vzor odvolání. Na vyřízení odvolání 
je potřeba počítat s lhůtou až 60 dnů. 
Proto si v  případě nepřijetí vyhledávejte další volná místa na středních školách nebo středních odborných učilištích a podávejte 
nové přihlášky. V dalších kolech je možné podat více přihlášek. Informace o volných místech pro další kola přijímacího řízení je 
možné sledovat na webových stránkách středních škol nebo Olomouckého kraje (www.kr-olomoucky.cz). 

        Mgr. Jindřiška Haltmarová, výchovná poradkyně 
 

Slavíme 40 let 

Letos je tomu právě 40 let, co do lavic naší školy zasedli první žáci. Toto významné jubileum si připomínáme celou řadou akcí jak pro 
děti, tak i pro dospělé – rodiče, bývalé pedagogy i širokou veřejnost. Prvním počinkem byl florbalový turnaj žáků školní družiny, 
který proběhl 12. března 2015.  
Hned následující den, 13. března 2015, naše škola přivítala bývalé kolegy, zástupce vedení města i veřejnost při Dnu otevřených 
dveří. Návštěvníky i pedagogy školy přivítal pan ředitel Viktor Verner, nad historií školy se krátce zamyslel i starosta města pan 
Zdeněk Brož. Následovala vystoupení našeho pěveckého sboru „Ptáčata“, prohlídka budovy školy a krátké vystoupení zástupců 
pedagogického sboru, které připravil náš bývalý kolega pan Rostislav Pán. No a pak došlo na to nejdůležitější – pořádné popovídání 
si s bývalými kolegyněmi a kolegy.  
Maraton oslav vyvrcholil v sobotu 14. března 2015 na společenském plese, který uspořádal KRAPŠ v KKC Rapotín. Jak by mohli 
potvrdit všichni, kdo se zde bavili, výzdoba byla nádherná, taneční vystoupení stávajících i bývalých žáků opravdu dech beroucí  
a tombola vskutku bohatá. Kdo ochutnal občerstvení, které připravily naše paní kuchařky, hovořil pouze v superlativech. Ples se 
opravdu vydařil, za což platí jeho organizátorům z řad rodičů i pedagogů velké poděkování.  
Skoro to vypadá, že jsme zapomněli na žáky. Ale opak je pravdou. Čeká je velkolepý dětský den, jehož podrobnosti zatím tajíme. 

           RNDr. Zuzana Bendová 

Exkurze do VIDA parku  

Dne 12. 3. 2015 jsme se zúčastnili exkurze do zábavního vědeckého parku VIDA v Brně. Jedná se o obdobu IQ parku v Liberci. Žáci si 
mohli na 151 pokusech vyzkoušet zákonitosti fyziky, matematiky i přírodovědy. Akce byla velmi zdařilá, žákům se líbila. Jen nám 
scházelo více času, abychom si mohli vše vyzkoušet. V rámci návštěvy jsme měli objednaný program „Mladý detektiv“, kde jsme 
pomocí našich dedukcí a zadaných indicií odhalovali pachatele vraždy mladé studentky. Nezapomenutelná byla též ohňová show 
v divadle vědy. Doufáme, že tuto zdařilou akci v příštím školním roce opět zopakujeme.  

           Mgr. Hana Švécarová 
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ČÍST, ČI NEČÍST?  

Jako houby po dešti se v poslední době objevuje moře nabídek účasti v nejrůznějších literárních či čtenářských soutěžích. Důvod je 
zcela zjevný – dovednost číst s porozuměním i tvůrčí psaní patří mezi nejúčinnější způsoby rozvoje kritického myšlení, které žákům 
nejlépe pomáhá v hledání, výběru i formulaci podstatných informací. Když ještě ve větší míře využijeme dobrou zkušenost řady škol, 
v nichž významnému počtu žáků změnilo čtení beletristických knih (s postavami a dějem) vysvědčení k lepšímu v nejednom 
důležitém předmětu a uvědomíme si, že na střední škole budou muset i naši absolventi „přelouskat“ pár desítek děl klasické 
literatury k maturitě, jistě pochopíme výše zmíněnou důležitost začít číst „pořádně“. 
 

Jak pomoci „nerozečteným“ žákům? 
1. Vyber si z knihovny knihu s postavami a dějem, který se ti bude snadno představovat. 
2. Pokus se začíst na 5 minut. Pakliže s knihou nebudeš spokojen, zkus číst ještě dalších 5 minut. 
3. Jestliže ani pak „nekápneš“ na tu pravou knihu, nech si poradit zkušeným knihovníkem, učitelem, rodičem. 
5. Vyzkoušej i „audioknihy“, nepohrdej ani komiksy. 
4. Určitě se obrň trpělivostí, vždyť super jsou i jiné knihy než jen Deník malého poseroutky.  
5. Vydrž v objevování správného titulu! 
6. Zkus číst knihy rozmanitých žánrů, různých spisovatelů. 
7. Při četbě si průběžně zapisuj obsah přečteného včetně svých názorů, postřehů, souhlasů, nesouhlasů. 
8. Zkus hledat další poznatky k informacím, které tě v knize zaujaly a na nichž autor „staví“. 

 
Takže ČÍST, ČI NEČÍST? Správnou odpověď najde jen ten, kdo čte … 

 Mgr. Ester Muroňová 
 

Připomínáme ve zkratce 

Konzultační dny – nejbližší konzultační den je ve čtvrtek 23. dubna 2015 od 16 do 18 hodin. Pokud se rodiče výjimečně nemohou 
dostavit, domluví si individuální konzultaci s učitelem – mimo vyučování.  

Sběrový týden – tradiční jarní sběr papíru se letos proběhne v týdnu od 20. do 24. dubna 2015    

Informace ze školní jídelny – připomínáme, že již deset měsíců si lze stravu přihlašovat a odhlašovat prostřednictvím internetové 
aplikace www.strava.cz. Zmíněná aplikace umožňuje také výběr ze dvou jídel. Počet aktivních uživatelů sice postupně narůstá, ale 
většina žáků si stravu objednává „postaru“ a často se stane, že svůj výběr zapomenou v daný den označit. Oproti tomu internetová 
aplikace umožňuje vybrat si zvolené jídlo (případně odhlásit oběd) na celý týden během několika kliknutí myší. Máte-li o službu 
zájem, kontaktujte paní Mikolovovou v kanceláři školní jídelny. Každý zájemce nahlásí svou e-mailovou adresu a obdrží přihlašovací 
údaje pro zprovoznění této služby ve svém počítači nebo chytrém telefonu. Za nezletilé žáky si přihlašovací údaje vyzvednou jejich 
rodiče (zákonní zástupci).  
 
 

Vernisáž na šestce 

Ve čtvrtek 12. března 2015 proběhla na naší škole vernisáž. Díla sice nevystavovali žádní akademičtí malíři, ale i tak se bylo na co 
dívat. Ale začněme hezky od začátku. Třída IV. A pod vedením paní učitelky Pavly Zerzáňové-Hilšerové celé pololetí usilovně 
pracovala na projektu, vycházejícím z knihy Miroslava Kubíčka „Pradědovy pohádky“. Děti si pohádky nejprve přečetly a pak ve 
skupinkách vytvářely ilustrace k jednotlivým příběhům. Třešinkou na dortu pak bylo sepisování vlastních pohádek. A aby to nebylo 
moc jednoduché, musela se v nich objevit „klíčová slova“ (drak, pasáček, skála, koláč – a možná ještě nějaká další). 
Vlastní vernisáž zahájili Jan Sokol a Vanesa Nietsche, kteří svou skvělou hrou na klarinet opravdu uchvátili všechny posluchače. Paní 
učitelka pak představila díla i autory a nezbývalo než se výborně bavit při četbě nových pohádek a prohlížení krásných ilustrací – ty 
se dětem opravdu povedly!  
Pokud si najdete chvilku, ve třídě IV. A dílka stále visí a určitě stojí za návštěvu.    

RNDr. Zuzana Bendová 

Světová škola ve světě i doma 

V rámci projektu „Světová škola ve světě i doma“ se v letošním školním roce zabýváme hladem a bídou a to nejen v naší zemi, ale  
i ve světě. Do konce školního roku s žáky připravujeme ve spolupráci s MěÚ Šumperk úklid černých skládek, které netvoří naše 
město. Dále s Lesy ČR vysázíme stromky nebo očistíme lesy v našem okolí. Z těchto akcí můžeme získat finanční odměnu, kterou 
bychom chtěli věnovat těm, kteří potřebují pomoc (podpora dětského domova, domova důchodců nebo nákup kompenzačních 
pomůcek pro postižené). Cílem tohoto projektu je nejen se učit a poznávat globální problémy naší Země, ale i skutečně konat  
a pomáhat. V hlavní den projektu 23. 4. 2015 se žáci sedmých tříd zúčastní besedy se zástupcem Armády spásy, zhlédnou krátké 
filmy o problematice hladu a bídy a vytvoří skupinové projekty, které budou ohodnoceny rodiči během rodičovských schůzek. 
V tento den jsme vyhlásili také Den beze zbytků. Smyslem je, co nejméně plýtvat potravinami a nenechávat žádné zbytky. Věříme, 
že si naši žáci uvědomí, jak důležité je šetřit a neplýtvat potravinami a přitom někomu pomáhat a dělat dobré skutky. 

           Mgr. Angelika Rýcová 
 

Soutěž „Pohár vědy“ 

V letošním školním roce 2014/2015 jsme se ve volitelném předmětu Seminář z fyziky domluvili a přihlásili jsme se do soutěže 
„Pohár vědy“, kterou pořádá Asociace malých debrujárů ČR. Podrobnosti o této soutěži získáte na webových stránkách 
www.poharvedy.cz. Zde již máme také zaregistrovaný náš tým pod názvem „Topiči – zatopíme všem!“.  První kolo se týkalo mostů. 
Museli jsme se seznámit s typy mostních konstrukcí, s teplotní roztažností mostů a jejím řešením v praxi a také s rezonancí mostů. 
Součástí plnění úkolů byla konstrukce mostu a otestování koeficientu jeho nosnosti. Práci jsme si rozdělili po skupinkách a všechny 
nás to moc bavilo. V první části úkolu jsme představili naše město prostřednictvím dominanty, a to naší radnice. Odborná komise 
naši práci ohodnotila 94 body ze 100 možných s komentářem, že naše řešení patří k těm nejlepším. Už teď se těšíme na další kolo, 
které nás čeká v únoru.             Žáci sedmého ročníku ze Semináře z fyziky 
 
 

http://www.poharvedy.cz/


4 
 

Telegraficky ze školní družiny – jaro 2015 

Ohlédnutí zpět 
Zimní hrátky už skončily. Pomalým krokem k nám přichází jaro a s ním i spousta aktivit, které naše školní družina připravuje. 
Poohlédneme se za tím, co jsme prozatím prožili a co nás ještě čeká. 
Letošní zimní počasí si děti opravdu dosytnosti užily. Stavěly sněhuláky, skládaly ze sněhových kvádrů iglú. Když už byla zima 
opravdu veliká a byli jsme schovaní v teple, tak jsme ve třídách porovnávali síly třeba při turnaji v pexesu. Abychom jenom neseděli, 
protáhli jsme si tělo na překážkové dráze ve školní tělocvičně. Jakmile však počasí dovolilo, soutěžili jsme také venku. Při soutěži  
„O sněhovou pusinku“ či při „Družinovém biatlonu“ jsme pořádně otestovali letošní sněhovou nadílku. Ale kdepak je sněhu konec?  
Venku šeredně, ale nám to nevadí! Do tělocvičny neprší a my si můžeme klidně užít náš „Masopustní rej“! V maskách nejen 
vlastnoručně vyrobených se děti předvedly v promenádě, tancovaly a hrály hry. Povedlo se jim to skvěle!  
Zašli jsme i do muzea. Zde se konala výstava „50 let Večerníčku“, na níž se děti seznámily s dílem Radka Pilaře. Nahlédly do tajů 
dabingu, kreslily, stavěly. Prostě si to užily.  
Další aktivitou, vedoucí k propagování čtení knih a jeho kladného dopadu při vývoji dítěte, bylo se setkání s autorkou knížek  
„O Květušce a tesaříkovi" a „Květuška hledá tesaříka", které proběhlo formou tvořivé besedy.  
V rámci oslav 40. výročí založení naší školy proběhl florbalový turnaj. Účastnili se ho žáci navštěvujících zájmový útvar florbal pod 
vedením našich vychovatelek Terezky, Adély a Míši. 
Co nás čeká a nemine? 
Nejbližší akcí, která nás čeká, je tradiční „Noc s Andersenem“. Letos se uskuteční v Městské knihovně Šumperk z pátku 27. 3. 2015 
na sobotu 28. 3.2015. 
Podporujeme lidi s autismem propagací „Dne autismu“, jenž připadá na 2. 4. 2015.  
Na děti z okolních mateřských škol se těšíme při „Vítání jara“. Akci připravujeme ve spolupráci se školním parlamentem – bez jeho 
pomoci by organizace některých akcí byla velmi náročná.  
Při akci „Na kole do školy bezpečně – 2015“ zjistíme, zda umíme správně dopravní předpisy. 
Již nyní začínáme trénovat na „Den matek“, na vystoupení dětí školní družiny pro maminky, babičky, tetičky…  
Těla si protáhneme při sportovním odpoledni. Připravujeme se na celodružinové zápolení ve skákání přes švihadlo „O družinový 
koblížek“. 
V rámci projektu „Celé Česko čte dětem“ (CČČD) proběhne malování na asfaltu, inspirované právě přečtenými knihami. 
Dále pozveme žáky i veřejnost ke hraní deskových her při „Odpoledni plném her“.  
Závěrem školního roku proběhne společně s  CČČD akce „6. týden čtení dětem v České republice“.  
Družinové aktivity ukončíme závěrečným rejem s překážkovou dráhou a to dle počasí buď na školním hřišti, nebo v tělocvičně.  
Ve spolupráci se spolkem KRAPŠ pořádáme začátkem prázdnin ve Středisku ekologické výchovy na Švagrově tradiční letní tábor, 
který je již nyní beznadějně obsazen. 

Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří nás celoročně podporují.  
Děkujeme všem, kteří přispívají do sbírky vršků. Sběr stále pokračuje. Nasbírané vršky od PET lahví jdou na podporu Lukáška  
z Mateřské školy na ulici Třebízského v Šumperku. Snažíme se mu touto cestou přispět na kompenzační pomůcky a rehabilitaci. 
Další aktivitou, do které se velmi aktivně děti zapojily, je sbírání tvrdého pečiva pro zvířata ve Středisku ekologické výchovy Švagrov 
a pro zvířata na dančí farmě pana Hojgra ve Vernířovicích.  
Schraňujeme papír, neb se blíží čas jeho celoškolního sběru.  
Stále probíhá velmi úzká a aktivní spolupráce s Městskou knihovnou Šumperk a se Střediskem volného času Doris Šumperk. 

Mgr. Adéla Nevrlá, vedoucí vychovatelka ŠD 
 

Sešity pro nový školní rok 2015/2016 

Letos opět mohou žáci naší školy využít výhodného nákupu sešitů pro příští školní rok. V celkové ceně sady jsou započítány 3 Kč za 
tašku a balné. Zájemci si mohou sady předplatit v prodejně Rýmařovské pekárny umístěné v prostorách školy od 6. dubna do  
15. května 2015. Doporučujeme využít konzultačního dne 23. dubna, kdy bude prodejna otevřena do 18.00 hod. 

Sešit II. A, C, D II. B 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

420 2 ks 2 ks 1 ks 1 ks  

440     1 ks 

444   1 ks   

512 10 ks 6 ks    

513 2 ks 4 ks 15 ks 15 ks  

520    2 ks 1 ks 

524     12 ks 

525     1 ks  

540     1 ks 

544   1 ks   

5110 1 ks 3 ks 1 ks 1 ks  

644 1 ks 1 ks  1 ks  

Notový sešit   1 ks  1 ks 

Lenoch A4 2 ks 2 ks 1 ks 1 ks 1 ks 

Lenoch A5    2 ks 1 ks 

Barevné papíry  1 ks 1 ks  1 ks 

Fólie A5   1 ks   

Taška + balné 3 Kč 3 Kč 3 Kč 3 Kč 3 Kč 

Cena 68 Kč 80 Kč 109 Kč 79 Kč 101 Kč 
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Školní kola soutěží a olympiád 

Konverzační soutěž - AJ 1. Vavřiník David  VII. A Konverzační soutěž - AJ 1. Fojtlová Sára  VIII. C 
kategorie I. A  2. Sojka Samuel  VII. A kategorie II. A  2. Lauermann Petr  IX. A 
   3. Kudela Matouš  VII. C    3. Bieliková Šárka  VIII. C 
 

Dějepisná olympiáda 1. Sokolová Alžběta VIII. C Přírodovědný klokan 1. – 2. Přikryl Jakub  IX. A 
8. - 9. ročník  2. Štěpán Adam  VIII. C kategorie KADET                              Švéda Vít  IX. A 
   3. Janda Štěpán  IX. A    3. Tym Jan   IX. B 
 

Zeměpisná olympiáda 1. - 2. Peroutka Jiří  VI. B Zeměpisná olympiáda 1. Miškář Tomáš  VII. B 
kategorie A             Staněk David  VI. B kategorie B  2. Zindulka Jan  VII. B 
   3. Seidenglanz Jáchym VI. B    3. - 4. Falhar Michal VII. B 
                   Štvrtecký Dominik  VII. C 
Zeměpisná olympiáda 1. Dobeš Vojtěch  VIII. A 
kategorie C  2. - 3.  Nedělníková Andrea VIII. A Zeměpisná olympiáda 1. Náplavová Enrica IX. B 
              Slavíček Oldřich VIII. C kategorie C  2. Paseka Matěj  IX. B 
           3. Staňková Tereza  IX. B 
Matematická olympiáda 1. Šánová Julie  V. C 
kategorie Z5  2. Mičkech Vít  V. A Chemická olympiáda 1. Tym Jan  IX. B 
   3. - 4. Doubravová Simona V. C kategorie D  2. Havlíčková Michaela IX. A 
             Popp Rudolf  V. B    3. Malínek Lukáš  IX. A 
 

Olympiáda v ČJ  1. - 2. Havlíčková Michaela IX. A Konverzační soutěž - NJ 1. Vinklerová Marcela IX. B 
8. a 9. ročník            Skalická Kateřina IX. B kategorie II. A  2. Trundová Hana  IX. A 
   3. Heiserová Klára  IX. A    3. Drimajová Kateřina IX. A 
 

Astronomická olympiáda 1. - 3. Malínek Lukáš IX. A Astronomická olympiáda 1. Smutný Jan  VII. B 
kategorie EF            Přikryl Jakub  IX. A kategorie GH  2. Gedušová Viktorie Anna VII. A 
             Vinklerová Marcela IX. B      3. Drlíková Kateřina VII. C 
 

Soutěž AJ „SEARCH IT“ 1. Bieliková Šárka  VIII. C Soutěž AJ „SEARCH IT“ 1. Warenich Jakub   IX. B 
8. ročník   2. Navarrete Armada Adam VIII. B 9. ročník   2. Novák Jiří  IX. A 
   3. Fojtlová Sára  VIII. C    3. Paseka Matěj  IX. B 
 

Biologická olympiáda 1. Seidenglanz Jáchym VII. B Biologická olympiáda 1. Němcová Alena  IX. B 
kategorie D  2. Kalmárová Eliška  VII. A kategorie C  2. Skalická Kateřina  IX. B 
   3. Pavlíček Patrik  VI. A    3. Slavíček Oldřich  VIII. C 
 

Moravský zvoneček 1. Sehnalová Nikola II. D Moravský zvoneček 1. Štěpánová Klára  IV. A 
I. kategorie  2. Možný Šimon  I. D II. kategorie  2. Vašíčková Tereza III. A 
   3. Cveček Jan  II. D    3. Voloszcuková Michaela III. C 
 

Vv soutěž  1. Ficnarová Antonie V. B Vv soutěž  1. Remiš Lukáš  VII. A 
Děti, pozor, červená! 2. Pokorná Adriana  V. B Děti, pozor, červená! 2. Březina Aleš  VII. A 
2. kategorie  3. - 4. Šumberová Gabriela V. B 3. kategorie  3. - 4. Foltýnová Sára VIII. C 
             Mikulášová Lucie V. B              Kalmárová Eliška VII. A 
 

Recitační soutěž  1. Roučová Eliška   I. D Recitační soutěž  1. - 2. Pakostová Salome III. B 
kategorie 0  2. Možný Šimon  I. D kategorie 1            Cveček Jan  II. D 
   3. Kouřil Antonín  I. B    3. Pavlíčková Karin  II. C 
 

Recitační soutěž  1. Horčičková Nikol  V. C Recitační soutěž  1. Tůmová Zuzana  VI. B 
kategorie 2  2. Renda Martin   V. A kategorie 3  2. Gronychová Julie VI. B 
   3. - 4. Novák Jakub  V. A    3. Havlenová Lucie  VII. A 
            Černá Kristýna IV. B  
       Recitační soutěž  1. Heiserová Klára  IX. A 
Matematický klokan  1. Cveček Jan  II. D kategorie 4  2. Nedělníková Andrea VIII. A 
kategorie Cvrček  2. Uher Lukáš  III. C    3. Janda Štěpán  IX. A 

3. Nedbalová Eliška  III. A 
    Matematický klokan 1. Seidenglanz Jáchym VI. B 

Matematický klokan 1. Mičkech Vít  V. A kategorie Benjamín 2. Kašpar Martin  VII. C 
kategorie Klokánek  2. Šána Robert  IV. C    3. Sojka Samuel  VII. A 
   3. Šánová Julie  V. C     

Matematický klokan 1. Macura Tomáš  IX. A 
kategorie Kadet  2. Štěpán Adam  VIII. C 

          3. Klíma Jan  IX. B 

Okrsková kola soutěží a olympiád 
 

Recitační soutěž  5. Možný Šimon  I. D Recitační soutěž  2. Cveček Jan  II. D 
kategorie 0      kategorie 1 
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Recitační soutěž  2. Horčičková Nikol  V. C Recitační soutěž  postup do okresního kola 
kategorie 2  5. Renda Martin  V. A kategorie 3  Tůmová Zuzana  VI. B 
       kategorie 4  Heiserová Klára  IX. A 
 

Moravský zvoneček postup do okresního kola  Moravský zvoneček postup do okresního kola 
I. kategorie   Vašíčková Tereza  III. A II. kategorie   Štěpánová Klára  IV. A 
   Zerzáňová Denisa  III. A    Lehar Prokop  V. A 
          Vašíčková Sára  VI. A 
Moravský zvoneček postup do okresního kola 
III. kategorie   Štěpánová Adéla  VIII. C 
 

Okresní kola soutěží a olympiád 
 

Recitační soutěž  2. Cveček Jan  II. D Recitační soutěž   postup do krajského kola 
kategorie 1      kategorie 3  Tůmová Zuzana  VI. B 
 
Zeměpisná olympiáda 3. Peroutka Jiří  VI. B Zeměpisná olympiáda 8. Miškář Tomáš  VII. B 
kategorie A      kategorie B 
 
Matematická olympiáda 1. Mičkech Vít  V. A Olympiáda v ČJ  4. Havlíčková Michaela IX. A 
kategorie Z5      8. a 9. ročník 
 
Soutěž AJ „SEARCH IT“ 2. Navarrete Armada Adam VIII. B Soutěž AJ „SEARCH IT“ 6. Novák Jiří  IX. A 
 

Krajská kola soutěží a olympiád 

Logická olympiáda  postup do krajského kola  Cveček Jan  II. D 
       Michal Patrik  II. D 
 

Konverzační soutěž – RJ kategorie ZŠ a NG   1. Andrea Nedělníková VIII. A 
 

Konverzační soutěž – AJ kategorie II. A   2. Fojtlová Sára  VIII. C  
 

Sportovní soutěže 

Čertovská vybíjená družstvo žáků a žákyň 4. – 5. tříd  4. místo 
 

Silový čtyřboj – okresní kolo   družstvo:   1. místo 
 

Atletický čtyřboj – okresní finále  starší žákyně  1. místo 
     starší žáci  2. místo 
 

Přespolní běh – okrskové kolo  družstvo - hoši  4. místo 
IV. kategorie – 2000 m   jednotlivci  11. místo  Jáně Adam   IX. A 
 

IV. kategorie – 1500 m   družstvo – dívky  3. místo 
     jednotlivci  1. místo  Trundová Markéta  IX. A 
        12. místo  Brokešová Michaela  IX. A 
 

Vybíjená – okresní kolo   družstvo – dívky  5. místo 
II. kategorie 
 

Halová kopaná – okresní kolo  družstvo – hoši  1. místo 
 

Testování SCIO 

Na naší škole pravidelně sledujeme úroveň znalostí žáků. Mimo vlastní  evaluační nástroje využíváme ve vybraných ročnících  
i nabídky komerčního testování, abychom se mohli porovnat s dalšími školami i žáky v celé republice. 
V říjnu a listopadu tak absolvovali žáci 6. a 9. ročníku testování SCIO. Kromě znalostí českého i anglického jazyka a matematiky byly 
zjišťovány i všeobecné studijní předpoklady jednotlivých žáků. Po zpracování všech výsledků pak každý žák obdržel dvojlist  
s podrobnou zprávou, mapující jeho klady i nedostatky. U žáků devátého ročníku  bylo součástí hodnocení i doporučení vhodné 
střední školy. Velmi nás potěšilo, že Jáchym Seidenglanz z VI. B dosáhl mezi žáky základních škol v Olomouckém kraji nejlepšího 
výsledku v testu z matematiky a jeho spolužačka  Kateřina Ryšavá pak stejně uspěla v českém jazyce.  Gratulujeme! 

  

KRAPŠ (info@kraps.cz) informuje: Babka s Dědkem skoro v pohádce 

Je úžasné, jak si Babka s Dědkem sedli. V minulém roce toho spolu prožili na příměstském táboře až až. Bylo jen otázkou času, kdy se 
rozhodnou si to zopakovat.  
A tak se i v tomto roce KRAS s KRAPŠEM (Babka 6áková / Dědek :)chák) pokusí rozesmát a pobavit 44 dětí z obou škol. Takže se 
pusťme do toho ...... Toulky Šestákové a Hlucháka pokračují – příměstský tábor bude i v letošním roce! 
Tábor bude probíhat na  Základní škole Šumperk, Šumavská 21 v termínu 20. – 24. 7. 2015. Pro další detailní informace sledujte web  
https://sites.google.com/site/hluchakras/akce/primestske-tabory/2015---babka-s-dedkem-skoro-v-pohadce. 
Na všechny účastníky příměstského tábora se těší: 

P e t r a  –  R a d i m  –  M o n i k a  –  Z d e n ě k  –  R a d k a  

 

https://sites.google.com/site/hluchakras/akce/primestske-tabory/2015---babka-s-dedkem-skoro-v-pohadce

