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Vážení rodiče a přátelé školy, 
v úvodu dnešního Zpravodaje bych se s Vámi chtěl podělit o názor na dvě události, které se udály v nedávných dnech. Jedná se  
o poškození střechy naší školy v důsledku vichřice a o den otevřených dveří naší školy. 
Mnozí z vás už asi víte, že v noci z 10. na 11. března 2019 větrná smršť poškodila celkem významně část střechy školní budovy.  
K tomu se, bohužel, v následujících dnech přidalo i nepříznivé počasí, které ztížilo následné odklizení poničených plechů a položení 
nové krytiny. Naštěstí nám do vnitřních prostor školy zateklo jen minimálně a ve spolupráci se zřizovatelem školy městem Šumperk  
a pokrývačskou firmou byla položena ve velmi krátké době nová střešní krytina, a škola tak má na jedné své části zcela novou střechu, 
která, jak pevně věřím, podobnou vichřici přečká bez úhony. O události se zmiňuji hlavně proto, že bych chtěl poděkovat městu 
Šumperk za rychlý a vstřícný přístup k řešení této krizové situace a také bych chtěl na tomto místě poděkovat firmě Dach System 
s.r.o., která i za nepříznivých povětrnostních podmínek dovedla odstranit následky vichřice a opravila poškozenou střechu. 
Druhá událost, kterou chci zmínit, proběhla o pár dní dříve. V sobotu 2. března 2019 škola uspořádala pro veřejnost den otevřených 
dveří. Přesto, že se jednalo o volný den, do příprav a organizace této akce se zapojilo mnoho vyučujících a žáků naší školy. Všichni ve 
svém volnu ochotně prezentovali všem návštěvníkům vlastní prostory školy i její fungování. Za tento vstřícný a nezištný přístup jim 
děkuji a jsem rád, že máme ve škole kolektiv učitelů a žáků, kteří dokáží táhnout za jeden provaz. Pro návštěvníky (a dostavil se jich 
vskutku rekordní počet 160), byla připravena trasa po celé škole. Na ní se mohli seznámit s různými činnostmi a aktivitami školy, které 
jim přiblížily, „jak to u nás chodí”. Dle mého soudu se jednalo o velmi vydařenou akci; kladně ji hodnotili jak návštěvníci, tak i sami 
zapojení učitelé a žáci. O svůj názor na příjemně strávené dopoledne se podělil i jeden návštěvník, jenž přišel do školy se svým 
vnoučetem. Zaslal mi tento e-mail, který s jeho svolením zveřejňuji. 
 

Dobrý den. 
Vážený pane řediteli, chtěl bych Ván touto cestou moc poděkovat. V sobotu 2. 3. 2019 jsme se zúčastnili s naším šestiletým 
předškolákem návštěvy vaší školy na Den otevřených dveří. Po pravdě nemám tyto akce moc rád, ale po návštěvě vaší školy 
jsem byl nadšený. Vše bylo připraveno na vysoké úrovni, jak ze strany pedagogů, tak i žáků.  Všichni byli velmi pozorní  
a ochotní pomoci malým předškolákům v plnění zajímavých úkolů. Myslím, že důvodem těchto akcí je děti zaujmout, a to se 
Vám podařilo na 100 %. Ani se nám nechtělo odejít a vím, že se do školy těšíme už teď. 
S pozdravem Ing. Ivo Heidenreich. 

 

Mgr. Viktor Verner, ředitel školy 
 

 
 

Informace k přijímacímu řízení – zápisový lístek   
 

Přihlášky na střední školy jsme zdárně odeslali, a proto v souvislosti s nimi připomínám termíny jednotných zkoušek: 
1. škola – 12. 4. 2019, 2. škola – 15. 4. 2019; pro žáky pátých a sedmých tříd platí termín 16. 4 (17. 4.) 2019. Náhradní termín (určený 
pro ty, kteří se z vážných důvodů nemohli zúčastnit zkoušek v řádném termínu – nutná omluvenka) je letos stanoven na  
13. května 2019 a 14. května 2019.  Žáci ze všech středních škol obdrží dopisy s pozvánkami a s podrobnými informacemi. Po ukončení 
zkoušek a přepočítání bodů každá střední škola vydá přehled přijatých a nepřijatých žáků. 
V případě, že ve vaší schránce přistane kladné rozhodnutí, se ihned vypravte na danou školu se zápisovým lístkem. Zápisový lístek 
slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání na dané střední škole.   
Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží jeden zápisový lístek. 
Tento zápisový lístek mu vydá výchovná poradkyně základní školy – upozorňujeme, že se jedná o evidovanou ceninu, kterou nelze 
ani kopírovat, ani vyzvednout mimo základní školu, na níž žák studuje. Na zápisovém lístku jsou doplněny všechny potřebné údaje, 
chybí pouze jméno zákonného zástupce, který se žákem bude lístek na střední školu předávat, a je nutno doplnit školu  
a obor dané školy včetně podpisů žáka a jeho zákonného zástupce. Pokud žák zápisový lístek ztratí, musí zákonný zástupce požádat 
o vydání náhradního lístku.  
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, za nějž se považuje zveřejnění na webu příslušné střední 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. Stejně může postupovat  
i žák, pokud byl přijat na obor s talentovou zkouškou a odevzdal tam zápisový lístek. Může si ho vyzvednout a předat na novou školu. 
Nepotvrdí-li ve stanovené lhůtě uchazeč a zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat 
se ve střední škole, zanikají účinky rozhodnutí o přijetí žáka a žák ztrácí právo být přijat.  

telefon: 583215284,739430050 
e-mail: skola@6zs.cz   
webovky: www.6zs.cz 
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V případě záporného rozhodnutí (žák nebyl přijat) si na poště bez prodlení vyzvedneme doporučený dopis. Rozhodnutí o nepřijetí ke 
vzdělávání, které nelze doručit, se ukládá po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené. Na základě tohoto dopisu 
můžeme podat odvolání ve lhůtě tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele střední 
školy, na odvolání neuvádějte důvody jako: stres, nachlazení, nemoc… Žáci budou mít napsaný vzor odvolání. Na vyřízení odvolání je 
potřeba počítat s lhůtou až 60 dnů. 
Proto si v  případě nepřijetí vyhledejte další volná místa na střední škole nebo středním odborném učilišti a podejte 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 jednotlivých středních škol nebo Olomouckého kraje (www.kr-olomoucky.cz) nebo u výchovné poradkyně. 

        Mgr. Jindřiška Haltmarová, výchovná poradkyně 
 

 Volitelné předměty ve školním roce 2019/2020  
 

Ve školním roce 2019/2020 si budou žáci 7. – 9. ročníku vybírat z nabídky volitelných předmětů 2 hodiny týdně. Letos plánujeme 
novinku v zapisování – prostřednictvím ankety v EŽK. Anketa bude žákům zpřístupněna začátkem dubna a na její vyplnění bude 
vyhrazeno 10 dnů – o přesném termínu budeme ještě informovat na webu školy. Na základě možností školy letos nabízíme dva bloky 
volitelných předmětů. Žák si pak vybere právě jeden předmět v každém bloku. Výhodou on-line ankety je možnost přihlásit se 
z pohodlí domova i v případě nemoci. U každého volitelného předmětu bude nastavena maximální kapacita, pokud v anketě  
u předmětu uvidíte slovíčka „obsazeno“, je zbytečné si jej vybírat, vaše volba se nezapíše. Pokud se do některého předmětu přihlásí 
žáků málo, vyhrazujeme si právo předmět neotevřít. Samozřejmě, že dětem bude nabídnuta náhradní volba. Žákům 7. ročníku také 
přibývá nový povinný předmět druhý cizí jazyk; nabízíme na výběr ruský a německý jazyk. Pro všechny žáky 6. ročníku bude 
zpřístupněna začátkem dubna anketa v EŽK, v níž spolu s rodiči vyznačí svůj zájem o druhý cizí jazyk. Stejně tak jako u výběru 
volitelných předmětů, bude i zde nastaven maximální počet žáků ve skupině.  
Pro zdárný výběr prostřednictvím ankety v EŽK je klíčové mít platné přístupové údaje do EŽK. Doporučujeme žákům 6. – 8. ročníku, 
kteří se s aplikací zatím příliš nekamarádí, aby si ověřili, zda se k informacím v EŽK vůbec dostanou.  
Následuje přehled nabízených volitelných předmětů pro žáky budoucího 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 L 2. blok S 1. blok L 2. blok S 1. blok L 2. blok S 

Konverzace v AJ  Sportovní hry  Sportovní hry Konverzace v AJ Informatika Sportovní hry  

Informatika Seminář  

z matematiky 

Seminář z fyziky Seminář 

z přírodopisu  

Finanční 

gramotnost 

Seminář  

z matematiky 

Užité výtvarné 

techniky 

Seminář z ČJ Vaření  Technické činnosti  Seminář z ČJ   

Technické činnosti  Vaření   Informatika Seminář 

z matematiky  

Technické 

činnosti  

Seminář z chemie 

 
   

Připomínáme ve zkratce 
 

Učíme se navzájem – na čtvrtek 28. března 2019 plánujeme osvědčený projektový den, kdy si žáci 2. stupně vyzkoušejí roli učitelů. 
Zatímco šesťáci, sedmáci a osmáci budou své dovednosti testovat na vlastních spolužácích, deváťáky čeká nelehký úkol – zaujmout 
své spolužáky v 1. – 5. ročníku. Všem „jednodenním vyučujícím“ přejeme hodně zdaru a trpělivosti. 
Zlatý Ámos – možná to nevíte, ale naše škola má už dvě zlaté Ámosky Olomouckého kraje. V roce 2017 tento titul získala  
Mgr. Radka Kroupová. V letošním roce naši žáci do této soutěže přihlásili naši paní zástupkyni Mgr. Radmilu Lucovou, která nejenže 
v Olomouckém kraji zvítězila, ale probojovala se do republikového finále a 28. března jí budeme všichni držet palce. 
Na Cenu města Šumperka za rok 2018 v kategorii Vzdělávání byla nominována Mgr. Radka Kroupová a 13. dubna 2019 převezme 
toto významné ocenění v šumperském divadle.  
Konzultační dny – nejbližší konzultační den je ve čtvrtek 25. dubna 2019 od 16 do 18 hodin. Pokud se rodiče výjimečně nemohou 
dostavit, domluví si individuální konzultaci s učitelem – mimo vyučování.  
Sběrový týden – letos na jaře proběhne v týdnu od 23. do 26. dubna 2019. Letos budeme sbírat pouze 4 dny, proto nepropásněte 
start. Chtěli bychom, aby tato akce probíhala bez dlouhého čekání, proto prosíme o předem zvážené balíky. Pokud nemáte možnost 
si je zvážit, rádi Vám je zvážíme, ale je k tomu potřeba více času. Abychom vše urychlili, hledáme dobrovolníky z řad rodičů, kteří by 
nám pomohli ráno od 7:00 do 7:50. Budeme vděčni i za jednodenní výpomoc, hlaste se prosím v kanceláři školy. 
Informace ze školní jídelny 
Od 1. dubna 2019 dochází ke změně plných cen obědů – to je ta částka, kterou žáci za oběd platí v době nemoci či o prázdninách.  Jak 
je z následující tabulky patrno, cena dotovaného oběda (v době výuky) se nemění. 
   Dotovaná cena Plná cena 
Strávník: 7 – 10 let  21 Kč  57 Kč 
 11 – 14 let 25 Kč  61 Kč 
 15 a více let 28 Kč  66 Kč 
Mléko a ovoce do škol – dva projekty, do nichž je naše škola zapojena již několik let, představují pravidelný přísun vitamínů  
a mléčných výrobků – to vše přibližně 2x měsíčně. Jsme rádi, že i touto formou děti trochu směrujeme ke zdravému životnímu stylu, 
ale jedna věc nás velmi mrzí. Dny, kdy nám do školy ovoce či mléčné výrobky přivezou, jsou v okolí školy jasně rozpoznatelné – 

http://www.kr-olomoucky.cz/
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rozházené ovoce, rozšlapané jogurty či sýry. Apelujeme z tohoto místa na rodiče – proberte s dětmi jejich přístup. Zdá se, že co je 
zdarma, nemá pro mnohé z nich žádnou cenu (a mezi námi – není to zdarma, jsou to dotace z EU, které jsme si z větší části sami 
předplatili). Na webových stránkách školy jsou zveřejněny termíny závozů. Nejste-li z nějakého důvodu s ovocem nebo mléčnými 
výrobky spokojeni, kontaktujte kancelář školy – vždy lze zjednat nápravu. Pokud dětem něco nechutná, dohodněte se, že ovoce či 
mléčný výrobek buď přinesou domů, nebo nechají třeba ve školní družině na odpolední svačinu.  
 
 

Sešity pro nový školní rok 2019/2020 
 

Letos opět mohou žáci naší školy využít výhodného nákupu sešitů pro příští školní rok. V celkové ceně sady jsou započítány 2 Kč za 
tašku a balné. Zájemci si mohou sady předplatit ve školní prodejně Rýmařovské pekárny od 1. dubna do 10. května 2019. 
Doporučujeme využít konzultačního dne 25. dubna, kdy bude prodejna otevřena do 18.00 hod. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Telegraficky ze školní družiny – jaro 2019 
 

Co jsme prožili …  
Sněhové nadílky, stavění sněhuláků a zimních hrátek jsme si užili dostatečně. Nastává čas ohlédnout se za zimou… V prosinci se 
vítězové krajského kola zúčastnili finále mistrovství ČR v deskových hrách v Praze, kde reprezentovali Šumperk i naši školu. 
V předvánočním čase jsme s dětmi ve školní družině malovali obrázky do projektu Českého rozhlasu „Ježíškova vnoučata“. Obrázky 
jsme zavezli seniorům v Diakonii Sobotín a o tom, že to byl pro všechny zúčastněné obrovský zážitek, jste si mohli přečíst na školním 
webu. V předvánočním shonu se rodiče žáků prvních tříd pozastavili při inspirujícím Vánočním setkání s rodiči prvňáčků. To vše by 
nebylo možné bez výborné spolupráce vychovatelek s třídními učitelkami. Také díky nim se podařilo vytvořit příjemnou atmosféru  
s básničkami, písničkami a tanečkem.  
Závěr roku ve školní družině patřil akci Vánoční deskohraní pro rodiče. Počátek roku 2019 byl ve znamení sněhových hrátek nejen na 
hřišti, ale také na kopci za naší školou. V lednu jsme se snažili být co nejvíce venku, stavět pevnosti, sněhuláky, jezdit na lopatách  
i bobech, koulovat se a plně využit sněhové nadílky. Koncem měsíce jsme uspořádali Zimní vlaštovkový závod. Počátkem února jsme 
se zapojili do sbírání plyšáků na benefiční akci pro Sárinku. Akce „Vykouzli úsměv, daruj plyšáka“ byla organizována na podporu dívky 
postižené hluchotou. Únor jsme završili skotačením na Masopustní merendě. 
A co nás ještě letos ve školní družině čeká …  

 Děti se dočkají Vítání jara, které letos plánujeme jak pro děti naší školy, tak i pro děti okolních mateřských škol na 26. 3. 2019. 

 Noc s Andersenem se letos uskuteční v Městské knihovně Šumperk z pátku 29. na sobotu 30. března 2019.  

 V květnu chystáme něco hezkého tvořivého pro maminky.  

 V červnu pojedeme za zvířaty do obory ve Vernířovicích. Zde proběhne tradiční Čtení v oboře spojené s vyhlášením výsledků 
sběru kaštanů. 

 Ve spolupráci se sdružením rodičů KRAPŠ, z. s., pořádáme začátkem prázdnin táborovou „Cestu kolem koule Země“. Naší 
základnou bude Ústav ekologického vzdělávání v Mladoňově.  

 Ráda bych připomněla naše zapojení do kampaně „Celé Česko čte dětem – čtěme dětem 20 minut denně!“. Cílem kampaně je 
podpora emocionálního (psychického, myšlenkového a morálního) zdraví dětí a mládeže.   

 Poděkování patří žákovskému parlamentu, který nám pomáhá s organizací některých akcí. 

Pokračujeme … 

 schraňujeme papír, neb se blíží sběr papíru, 

 sbíráme vršky od PET lahví (pouze od plastových nápojových lahví, NE od mléka, kávy, aviváží a jiných), 

 další aktivitou, do které se děti velmi aktivně zapojují, je sbírání tvrdého pečiva pro zvířata v oboře ve Vernířovicích. 

Mgr. Adéla Nevrlá, vedoucí vychovatelka ŠD 
 
 
 
 
 
 

Sešit 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

420 2 1 1 1 

440  1 1  

444  1   

512 s pomoc. linkou  10 1   

513 2    

523  12 4  

524   6  

544  1 1 10 

644   1 1 

5110 1 1 1  

Notový  1  1 

Lenoch A4 2 1 2 1 

Barevné papíry  1 1 2 

Taška + balné 2 Kč 2 Kč 2 Kč 2 Kč 

Cena 70 Kč 111 Kč 88 Kč 112 Kč 
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Žákovský parlament – týden oblíbených jídel aneb co nám nejvíc chutná 
 

V únoru školní parlament ve spolupráci s naší jídelnou uspořádal anketu, v níž se vybírala nejoblíbenější jídla. Paní kuchařky pro každý 
den vytvořily dle spotřebního koše jídelníček se třemi možnostmi a zástupci parlamentu pak už jen obcházeli jednotlivé třídy. Každý 
žák mohl hlasovat pro svou oblíbenou dobrůtku.  Při závěrečném sčítání hlasů vyvstaly zajímavé souboje jídel. Velice ostře mezi sebou 
soupeřil sladký kynutý knedlík s rajskou omáčkou, kuřecí prsíčka s rýží o prsa prohrála s červeným krůtím rizotem. Naopak jednohlasně 
vyhrál smažený řízek nad kuřetem a sekanou. Po konečném sečtení hlasů jsme si v týdnu od 18. do 22. března pochutnali na těchto 
dobrůtkách: v pondělí – špagetách s masem a rajčaty sypaných sýrem, v úterý – alpském kynutém knedlíku s povidly a vanilkovým 
přelivem sypaným mákem, ve středu na chilli con carne s chlebem, ve čtvrtek na červeném rizotu z krůtího masa. V pátek pak zvítězil 
jasný favorit – smažený vepřový řízek a bramborová kaše. Tak ať nám i dále chutná a nemáme žádné zbytky.  

Mgr. Angelika Rýcová 
 

Exkurze pro žáky 9. ročníku 
 

 

 
 

 
 

 

 

I letos nabízíme žákům 9. ročníku exkurzi v pražském studiu České televize a Českém rozhlase. Akce se 
uskuteční ve středu 17. dubna 2019. Probírat se bude téma „Fungování a vliv médií ve společnosti“. Nabídka 
platí pro zvídavé, ale zároveň spolehlivé žáky, kterým nedělá problém respektovat dohodnutá pravidla či 
základní pravidla společenského chování.  
 
V budově ČT na návštěvníky čeká model všech budov ČT, film o pracovištích ČT, sál s pohádkovými 
postavami, filmovými zbraněmi, parukami, zpravodajské studio, režie a mnoho dalšího. Český rozhlas žákům 
poodkryje kromě zázemí rádiového vysílání kus historie naší země. 
 
INFO + přihlášky – žáci obdrží na začátku března od Mgr. E. MUROŇOVÉ.  
PLATBA – 270 Kč proběhne v kabinetu ČJ do konce března – počítat se bude s prvními. 
30 žáky, kteří co nejdříve uhradí platbu. V ceně je zahrnuto jízdné.  Na akci částečně přispívá KRAPŠ. 

 
Mgr. Ester Muroňová 

 

Informace KRAPŠ  

I v letošním roce pořádá KRAPŠ příměstský tábor. Veškeré informace jste mohli sledovat na webových stránkách 
školy. Na tomto místě jsme pravidelně zvali táborníky, letos však už jen oznamujeme, že kapacita je naplněna. 
Je to pro nás opravdu pozitivní zpětná vazba, ačkoli těm, na které místo nezbylo, se to může jevit úplně jinak. 
Nezoufejte, příští rok se určitě přihlásíte včas.  

Mgr. Radmila Lucová 
 

Z žákovských prací 
 

Na začátku září jsme strávili tři dny s naší třídou a s naší paní učitelkou na Černém potoce. Hledali jsme láhve se vzkazy od starého 
trosečníka. Ve čtvrtek v noci jsme měli stezku odvahy. V pátek nás přijela zachránit loď. Nejvíce se nám líbilo na koupališti. Těšíme se, 
až tam pojedeme znovu.                                                                                                                                                                 Žáci třídy III. C 
 
Nejen sůl je nad zlato 
Tak jak je sůl nad zlato ve stejnojmenné pohádce, tak je v reálném životě krev. Krev má úplně každý, ale i tak je vzácná. Protože je 
můj táta chirurg, vím, že při těžkých operacích a úrazech dochází ke krevním ztrátám, které nelze nahradit uměle. Tuto ztracenou 
krev lze nahradit pouze krví od dobrovolných dárců krve. Tyto odběry se provádí na transfuzních odděleních. Darovaná krev je velmi 
vzácná, ničím nenahraditelná. Věková hranice člověka, který potřebuje krev, je neomezená. Přijmout krev od dárce potřebují někteří 
už od narození. 
Lidé mají čtyři krevní skupiny  - 0, A, B, AB.  Člověk musí dostat krev od dárce stejné krevní skupiny. Při převodu nestejné krevní 
skupiny může nastat úmrtí člověka. Výzkumem a stanovením krevních skupin se zabýval český doktor MUDr. Janský. Lidé, kteří 
opakovaně darují krev, jsou vyznamenáváni bronzovou, stříbrnou nebo zlatou plaketou doktora Janského. 
Při akutním zranění je potřeba dát až několik litrů krve. Snahy o vytvoření umělé krve jsou zatím neúspěšné, proto jsou dárci krve 
nesmírně důležití. Moje máma je vyznamenána stříbrnou plaketou doktora Janského. Dárcovství je bezplatná pomoc. 
Říká se, daruj krev, daruješ život. A proto si myslím, že nejen sůl je nad zlato.  

 Jiří Halama, VII. A 
Mé sny 
Mým snem je: být miliardářem,  
na drakovi letět na Měsíc,  
objevit neznámou zem za mořem, 
přečíst všechno a ještě víc.  
 
Ve středověku postavit si hrad, 
knihami naplnit sta metrové poličky, 
z Vatikánské knihovny domů zavolat, 
mraky sníst z oblohy pomocí lžičky. 
 

 
Na zahradě pěstovat „třaskavý skvorejše“, 
vlastnit tisíc létajících poníků, 
s mapou v ruce plánovat si včerejšek, 
rozloučit se a odplout na voru z deštníku. 
 
Cestovat po světě do konce všech dnů,  
proletět se na kouzelné létající rohožce  
a znavena z celého tohoto namáhavého snu  
se do postele vrátit na křídlech jednorožce. 

Kateřina Němcová, VIII. A
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Školní kola soutěží a olympiád 

Konverzační soutěž - AJ 1. Havlíčková Tereza VI. B Konverzační soutěž - AJ 1. Jílek Lukáš  IX. C 
kategorie I. A  2. Šupina Matěj  VI. C kategorie II. A  2. Kunzová Klára  VIII. C 
   3. Ramsey Michael  VI. C    3. Gahaiová Marie  VIII. B 
  

Dějepisná olympiáda 1. Mičkech Vít  IX. A Chemická olympiáda 1. Skalický Ondřej  IX. B 
8. - 9. ročník  2. Doleček Jakub  IX. B kategorie D               2. Bíbrová René  IX. C 
   3. Novák Jakub  IX. A    3. Pokorná Adriana  IX. C 
    
Zeměpisná olympiáda 1. Janda Tobiáš  VI. B Zeměpisná olympiáda 1. Hanáková Klára  VII. C 
kategorie A  2. Michálek Přemysl VI. C kategorie B  2. Bíbrová Nela  VII. C 
            
Zeměpisná olympiáda 1. Vykopalová Anna VIII. B Zeměpisná olympiáda 1. - 2. Doleček Jakub IX. B 
kategorie C – 8. ročník 2. Kohoutková Klára VIII. C kategorie C – 9. ročník     Pokorná Adriana  IX. C 
   3. Černá Kristýna  VIII. B    3. Bíbrová René  IX. C 
 
Olympiáda v ČJ  1. Němcová Kateřina VIII. A Biologická olympiáda 1. Bíbrová René  IX. C 
   2. Mikulášová Lucie IX. B kategorie C  2. Renda Martin  IX. A 
   3. Bíbrová René  IX. C    3. Vykopalová Anna VIII. B 
 

Recitační soutěž  1. Brokeš Lukáš  I. B Biologická olympiáda 1. Renda David  VII. C 
1. třída   2. Stratilová Karolína I. A kategorie D  2. Hansmannová Lucie VII. C 
   3. Flašar Ivo  I. B    3. - 4. Heřmanský Jan VII. C 
               Homola Kryštof  VI. A 
Recitační soutěž  1. Suchá Karolína  III. C  
2. – 3. třídy       Kovář Vojtěch  III. A Astronomická olympiáda 1. Pavlasová Aneta  VIII. A
   2. Baženovová Sofie II. C kat. EF   2. Hlavinková Zuzana VIII. A 
        Doubravská Ela  II. B     
        Šedivá Lucie  III. B Astronomická olympiáda 1. Kotzmannová Ema VII. B 
       kat. GH   2. Heřmanský Jan  VII. C 
Recitační soutěž  1. Faltus Vojtěch  IV. C    3. Renda David  VII. C 
4. – 5- třídy  2. Barešová Kateřina V. C  
       O hanáckyho kohóta 1. Šedivá Lucie  III. B 
Matematická olympiáda 1. Dusová Viktorie  V. C 1. kategorie  2. Brokeš Lukáš  I. B 
kategorie Z5  2. Vyhnálková Anna V. A        Januška Martin  III. A 
          3. Kulhánková Denisa  III. B 
Matematická olympiáda 1. Mičkech Vít  IX. A        Ochodnická Eliška III. C 
kategorie Z9         
       O hanáckyho kohóta 1. Faltus Vojtěch  IV. C 
Soutěž AJ „ SEARCH IT“ 1. Kajnar Michal  VIII. A 2. kategorie  2. Štětinová Ema  V. B  
8. ročník   2. Gahaiová Marie  VIII. B    3. Možný Šimon   V. C 
              Michalová Nela  IV. C 
Soutěž AJ „ SEARCH IT“ 1. Vémola Dominik  IX. A  
9. ročník   2. Novák Jakub  IX. A O hanáckyho kohóta 1. Kouřil Antonín  V. B 
       3. kategorie    
Vv soutěž  1. Kolářová Eliška  IV. C        
„Cestujeme s prarodiči“ 2. Bessonov Yaroslav IV. C Vv soutěž  1. Ficnarová Josefína I. A 
1. stupeň   3. Chvílová Julie  IV. C  „Nejhezčí vánoční kapr“     Haunschild Matyáš I. B 
          2. Stratilová Karolína I. A 
Vv soutěž  1. Janíčková Kristýna VI. C        Adámková Kateřina I. B 
„Cestujeme s prarodiči“ 2. Pospíšilová Tereza VI. C  
2. stupeň   3. Macková Klára  VI. B Recitační soutěž  1. Šupina Matěj  VI. C 
       6. – 7. ročník  2. Macková Klára  VI. B 
Recitační soutěž  1. Horčičková Nikol  IX. C    3. Horčičková Nikol  VI. C 
8. – 9. ročník            
                
  

Okresní kola soutěží a olympiád 
 

Matematická olympiáda 6. – 8. Vyhnálková Anna V. A Matematická olympiáda 10. - 11. Mičkech Vít IX. A 
kategorie Z5      kategorie Z9   
 
Dějepisná olympiáda 2. Doleček Jakub  IX. B Zeměpisná olympiáda 14. Janda Tobiáš  VI. B 
   12. Mičkech Vít  IX. A kategorie A 
 
Chemická olympiáda 3. Bíbrová René  IX. C Zeměpisná olympiáda 9. Doleček Jakub  IX. B 
kategorie D  7. Skalický Ondřej  IX. B kategorie C 
   13. Malý Jan  IX. B 
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       Soutěž AJ „ SEARCH IT“ 2. Kajnar Michal  VIII. A 
Soutěž AJ „ SEARCH IT“ 1. Vémola Dominik  IX. A 8. ročník   3. Gahaiová Marie  VIII. B 
9. ročník 
 

Krajská kola soutěží a olympiád 

Logická olympiáda  7. – 8. Richterová Ema V. C Vv soutěž – II. kat.  1. Kovářová Eliška  IV. C 
kat. A   49. Richtr František  IV. C „Cestujeme s prarodiči“  
 
Literární soutěž – IV. kat. 1. Rusínová Věra  IX. A Vv soutěž – III. kat.  2. Čikl Filip  VI. C 
„Cestujeme s prarodiči“ 4. Švejkovský Jakub IX. A „Cestujeme s prarodiči“ 5. Janíčková Kristýna VI. C 
    
       Vv soutěž – IV. kat.  3. Gronychová Michaela VIII. B 
       „Cestujeme s prarodiči“ 
 

Sportovní soutěže 

Atletický čtyřboj – okresní kolo 
starší žákyně 6. místo družstvo:  VIII. A – Nitsche Vanesa, VIII. B – Janušková Tereza, IX. A – Minolová Lucie, IX. B – Mikulášová 
    Lucie, IX. C – Kočíková Kristýna    
 
mladší žákyně 5. místo družstvo:  VI. A – Smrčková Kamila, VI. C – Friedlová Kateřina, VII. A – Švábová Viktorie, Kudláčová 
     Zuzana, VII. B – Kotzmannová Emma 
 
Přespolní běh – okrskové kolo 
starší žákyně 5. místo družstvo: VIII. A – Vicencová Sarah, VIII. C – Burešová Zuzana, IX. A – Minolová Lucie, IX. C – Pokorná 
    Adriana 
 
mladší žákyně 3. místo družstvo: VI. A – Smrčková Kamila, VI. B – Ladislavová Natálie, VI. C – Friedlová Kateřina,  
     VII. B – Kotzmannová Emma 

Florbal dívky – okrskové kolo 
starší žákyně 3. místo družstvo: VIII. A – Adámková Marie, Hlavinková Zuzana, Pavlasová Aneta, Žourková Veronika,  
    VIII. C – Hajná Natálie, Šerá Eliška, Kotoučová Tereza, IX. A – Tomečková Kateřina, Rusinová 
    Věra, IX. B – Drozdová Jitka, IX. C – Pazourová Michaela, Bíbrová René. 
 
 
 

 


