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Základní škola Šumperk, Šumavská 21                                           červen 2015 

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

 

Vážení rodiče a přátelé školy, 
chtěl bych Vás stručně informovat o některých významných změnách, které přinesla poslední novela školského zákona, 
platná od 1. května 2015.  
Již zmíněná novela provedla řadu změn. Jejím stěžejním tématem, z pohledu základní školy, je nové znění § 16, které 
stanovuje přístup školy k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Žákem se SVP se rozumí osoba, která  
k naplnění svých vzdělávacích možností potřebuje poskytnutí podpůrných opatření, přičemž podpůrnými opatřeními se 
myslí takové úpravy ve vzdělávání a školských službách, které zohledňují zdravotní stav, kulturní prostředí nebo jiné životní 
podmínky žáka. Postup v této oblasti bude teprve upřesněn prováděcí vyhláškou. Naše škola se žákům se SVP dlouhodobě 
věnuje. Tito žáci jsou integrováni do běžných tříd a ve vzdělávacím procesu jsou zohledňování, většině z nich je vypracován 
individuální vzdělávací plán a škola dle možností a podmínek zajišťuje potřebné kompenzační výukové pomůcky nebo se jim 
věnuje speciální pedagog v rámci reedukační péče. 
Další změna, kterou novela přináší, se týká prodeje „nezdravých“ potravin. Ve škole je nově zakázána reklama, nabízení  
k prodeji nebo prodej potravin, které jsou v rozporu s požadavky na zdravou výživu žáků. Potraviny, pro které je přípustná 
reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách, stanoví opět další vyhláška. 
Nově je také upraven postup školy při ukončení základního vzdělávání žáka-cizince, jenž po dobu 60 vyučovacích dnů 
nedoložil důvody své nepřítomnosti. Novela stanovuje, že dnem následujícím po šedesátém vyučovacím dnu nepřetržité 
neomluvené absence žáka-cizince přestává být tato osoba žákem školy. 
Novelizovaný školský zákon také ukládá ministerstvu povinnost vydat vyhlášku k organizaci a průběhu zápisu k povinné 
školní docházce. 
Na výše uvedené změny a další úpravy školského zákona budeme reagovat modifikací příslušných školních dokumentů 
(školní řád, školní vzdělávací program) a změnami v pojetí praktické realizace vzdělávání. Nově upravený školní řád bude 
předložen ke schválení školské radě tak, aby se podle něj mohlo postupovat co nejdříve.  
Pokud máte k této problematice jakýkoliv dotaz, neváhejte kontaktovat vedení školy. 
Přeji všem pevné zdraví. 
         Mgr. Viktor Verner, ředitel školy 
             

Prázdninový provoz školy  

V měsících červenci a srpnu je provoz kanceláře školy zajištěn v pracovní dny od 9 do 12 hodin. V tuto dobu si zde mohou 
vyzvednout vysvědčení žáci, kteří je ze závažných důvodů nemohli obdržet v úterý 30. června 2015. 
Školní jídelna bude letos opět vařit celé prázdniny kromě týdne od 6. do 10. července 2015. 
 

Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2015/2016 

V dnešní hektické době víme, že jak rodiče, tak děti přivítají možnost realizace mimoškolních aktivit přímo v budově školy. 
Každým rokem se snažíme nabídku s ohledem na personální možnosti školy obměňovat či rozšiřovat. Po zjištění zájmu  
o jednotlivé aktivity tak v příštím školním roce otevřeme tyto kroužky: sborový zpěv pro 1. - 9. ročník (bude několik skupin), 
anglický jazyk pro 1. a 2. ročník, kroužek pohybových her pro 1. – 2. ročník, keramické kroužky pro 2. – 5. ročník, hudebně 
dramatický kroužek pro 3. – 5. ročník, kroužek vybíjené pro 4. – 5. ročník, kroužky florbalu pro začátečníky i pokročilé 
hráče. Pokračovat bude i kroužek aerobiku, kroužek muzikoterapie i kroužek tvůrčího psaní. Pokud se sejdou zájemci, 
otevřeme i kroužek hry na kytaru. 
U výše uvedených kroužků počítáme s finanční účastí rodičů; zpravidla vybíráme 70 Kč za měsíc.   

 

Organizace školního roku 2015/2016 

Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. 
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2015. 
Vánoční prázdniny začínají ve středu 23. prosince 2015 a skončí v neděli 3. ledna 2016. Vyučování začne v pondělí  
4. ledna 2016. 
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2016. 
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou probíhat od 15. do 21. února 2016. 
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 24. března a pátek 25. března 2016. 
Školní rok 2015/2016 končí ve čtvrtek 30. června 2016. 
 

mailto:skola@6zs.cz
http://www.6zs.cz/


2 

 

Co nás čeká v následujícím školním roce 2015/2016 ve školní družině? 

V nastávajícím školním roce nastanou změny v počtu otvíraných oddělení. Ve školním roce 2015/2016 otevřeme o jedno 
oddělení více, celkem tak budeme mít 7 oddělení školní družiny (ŠD).  
Díky této změně můžeme nabídnout volná místa 210 žákům naší školy. Ve třech odděleních budou prvňáčci spolu s dětmi 
druhého ročníku. Další tři oddělení pak otevřeme dětem třetího a čtvrtého ročníku. Pokud to kapacita školní družiny dovolí, 
přijmeme i starší žáky. Přednostně vyhovíme žákům dojíždějícím.  
Provoz školní družiny bude zajištěn denně od 6:00 do 16:30 hodin. 
Kromě běžných denních aktivit mohou žáci využít nabídky zájmových útvarů (kroužků) vedených vychovatelkami ŠD.  
V následujícím školním roce si tak budou moci opět zvolit z těchto zavedených kroužků: dovedných rukou, florbalu, 
deskových her a keramiky. Dále pro Vás připravujeme i kroužky nové. O přesné nabídce a času budou rodiče i žáci 
informováni v měsíci září. Kroužky probíhají vždy v době provozu ŠD.  
Je naším cílem, aby školní družina sloužila dětem po vyučování nejen jako zázemí pro odpočinek a relaxaci, ale má být také 
centrem, kde děti mohou rozšiřovat své zájmy a záliby. Doufáme, že i nadále bude přetrvávat dobrá spolupráce s rodiči.  

                    Mgr. Adéla Nevrlá, vedoucí vychovatelka ŠD 
 

Jaro ve školní družině 

27. – 28. 3. 2015 - tradiční Noc s Andersenem  
Téma letošní Noci s Andersenem bylo "TÁTOVÉ ČTOU DĚTEM". Tradiční nocování dětských čtenářů v knihovně bylo spojeno  
s mottem března-měsíce čtenářů: „Nejlepší čtenář je táta“. Akce proběhla ve spolupráci s ochotnými tatínky našich dětí  
a Městskou knihovnou v Šumperku. 
30. 4. 2015 – přátelské utkání ve florbale  
Akce proběhla na ZŠ Šumperk, Vrchlického 20. Určená byla žákům kroužku florbalu paní vychovatelky T. Rumlové. 
6. 5. 2015 – odpoledne pro maminky  
Vystoupení školního pěveckého sboru společně se všemi odděleními školní družiny ke Dni matek určitě potěšilo nejen 
maminky, ale i ostatní návštěvníky. 
V týdnu od 11. 5. 2015 do 15. 5. 2015 probíhala třídní kola ve hraní hry PEXESO. 
19. 5. 2015 – Šestkohraní 
Ve spolupráci s žáky školního parlamentu se uskutečnilo finále školních kol PEXESA. Společně s ním proběhlo školní kolo 
Mistrovství české republiky v deskových hrách.  
28. 5. 2015 – 29.5 2015  
Děvčata i chlapci si zasoutěžili ve skákání přes švihadlo – Švihadlová princezna. 
2. 6. 2015 – obora pana Hojgra ve Vernířovicích  
Projekt v rámci 5. týdne čtení s projektem CČČD – „Chlapi čtou v oboře“. Akce byla spojena s vyhlášením vítězů ve sběru 
kaštanů z podzimu 2014 a ukončena předčítáním autorských děl dětí naší ŠD. 
Posledním květnem bylo ukončeno sbírání vršků od PET lahví. Letos jsme předali 10 pytlů s vršky.  
Závěrem měsíce června se družinovým karnevalem rozloučíme se školním rokem 2014/2015.  
Počátkem prázdnin se přihlášené děti zúčastní tradičního tábora. V letošním roce se opět uskuteční v krásném prostředí 
SEV Švagrov ve Vernířovicích. Našich 32 dětí si zde bude po šest dní hrát, závodit, tvořit, luštit záhady a hlavně odpočívat. 
Doufám, že nám bude přát pěkné počasí… 
Rádi bychom touto cestou poděkovali za spolupráci žákům školního parlamentu a učitelům, dále rodičům dětí za jejich 
přízeň a pomoc. Další poděkování směřujeme do Městské knihovny a SVČ Doris v Šumperku. S paní knihovnicí Jitkou 
Sopperovou i s paní ředitelkou knihovny Zdenkou Daňkovou nás pojí dlouholetá vynikající spolupráce. Stejně tak si ceníme 
spolupráce s panem Jaroslavem Ondráčkem z „Dorisky“. 

        Mgr. Adéla Nevrlá, vedoucí vychovatelka ŠD 
             

Volba povolání  

Přijímací řízení pro žáky 9. ročníku skončilo, dovolte mi tedy malé bilancování. Z počtu 51 žáků devátých tříd naší školy bylo 
v konečném součtu přijato 46 žáků na střední školy a 5 žáků na učební obory. Všem žákům 9. tříd tedy gratulujeme  
a přejeme jim do dalšího studia mnoho úspěchů. 
Naši školu opustí i 7 žáků z 5. ročníku, kteří od září nastoupí na osmileté gymnázium. K nim se přiřadí 1 žák ze 7. ročníku  
a 3 žáci z 8. ročníku, kteří tak ukončí povinnou devítiletou docházku. 
Po ukončení přijímacího řízení lze opět konstatovat, že i v letošním školním roce při přijímání na střední školy hrál velmi 
důležitou roli prospěch žáků v 8. a 9. ročníku.  Zároveň na některých středních školách proběhla pilotáž centrálně 
zadávaných testů, dá se tedy do budoucna předpokládat pokračování tohoto testování. V plánu je i stanovení hranice 
úspěšnosti pro přijímání na střední školy. Nové podmínky přijímání na střední školy budou postupně zveřejňovány ihned po 
oznámení ze strany MŠMT.                   Mgr. Jindřiška Haltmarová, výchovná poradkyně 
 

Přehled vybraných škol a oborů  

Gymnázium Šumperk: 10 žáků; Gymnázium Hejčín Olomouc: 1 žák; Gymnázium Jeseník – sportovní: 1 žák; VOŠ a SPŠ 
Šumperk -  informační technologie: 7 žáků, strojírenství: 1 žák, technické lyceum: 2 žáci, elektrotechnika: 3 žáci, grafický 
design: 3 žáci, průmyslový design: 2 žáci; SPŠ elektrotechnická Mohelnice: 1 žák; VOŠ a SPŠ technická Česká Třebová- 
elektrotechnika: 1žák; Obchodní akademie Šumperk -  obchodní akademie: 2 žáci; Obchodní akademie Mohelnice – 
obchodní akademie: 3 žáci; Obchodní akademie Prostějov - obchodní akademie: 1 žák; Střední škola železniční technická  
a služeb- strojní mechanik: 4 žáci, obráběč kovů: 1 žák, kadeřnice: 1 žák; SZŠ Šumperk – 1žák; SOŠ Šumperk – cestovní ruch: 
3 žáci, ekologie a životní prostředí: 1 žák;  Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh – kuchař-číšník: 2 žáci, sociální 
činnost: 2 žáci, aranžérské a zahradnické práce: 1 žák; VOŠ a SPŠ automobilní Zábřeh – autokarosář: 1 žák. 

           Mgr. Jindřiška Haltmarová, výchovná poradkyně      
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Naše děti letos udělají radost dětem z dětského domova 

Naše škola je již třetím rokem členem projektu „Světová škola ve světě i doma“ pořádané organizací Člověk v tísni. Do 
projektu je zapojeno 45 českých základních a středních škol a téměř dvě stovky dalších škol z celé Evropy. Jeho základní 
myšlenka podporuje vzdělávání a přípravu žáků na reálný život v globalizovaném světě a opírá se o jednoduchou 
metodologii tří kroků: uč se – zjišťuj – jednej.      
V letošním školním roce jsme se zaměřili na hlad a bídu ve světě. Během školního roku jsme uspořádali sbírku potravin, 
které jsme věnovali na podporu Národní potravinové sbírky. Děti i učitelé nasbírali 450 kg potravin! Dále jsme umožnili další 
rok studia a živobytí naší adoptované holčičce z Bangladéše. Šesťáčci si svými sušenými jablky vydělali na podporu Psího 
útulku v Zábřehu.  Žáci sedmých tříd se zúčastnili besedy Armády spásy, kde se dozvěděli nejen o historii, ale i to, jak může 
být život těžký. Rovněž se seznámili s krutými podmínkami života svých vrstevníků ve světě. Celá škola se zapojila do akce 
„Den beze zbytků“ ve spolupráci s našimi milými kuchařkami s cílem šetřit potravinami a nenechat u oběda žádné zbytky. 
Místo obvyklých 50 kg se v tento den likvidovalo pouze 10 kg zbytků!  Největší zásluhu na celém projektu však mají naše 
děti z osmých a devátých tříd. Osmáci očistili část našeho města od černých skládek a žáci devátých tříd vysadili pro další 
generaci kus nového lesa. Svými činy získali finanční odměnu. Nákupem zahradních hraček bychom teď chtěli udělat 
radost těm, kteří to potřebují a kteří za to, v jaké situaci jsou, vůbec nemohou, a to dětem z dětského domova.  

       Mgr. Angelika Rýcová 
 

Dětský den na naší škole – zápis do České knihy rekordů 

Jak jistě všichni víte, letošní rok slaví naše škola hezké čtyřicáté narozeniny. V rámci oslav jsme v březnu uspořádali 
společenský ples, který jistě ocenili nejen rodiče a příznivci naší školy, ale i bývalí žáci. V předvečer plesu jsme školu otevřeli 
i veřejnosti a naším bývalým kolegyním a kolegům, kteří si za námi přišli trochu zavzpomínat.  
Co by to ale bylo za školní oslavy bez dětí? Pro ty jsme uspořádali hned dva dětské dny. V pondělí 1. června 2015 připravili 
deváťáci ve spolupráci se školním parlamentem pro žáky 1. stupně na školním hřišti spoustu atrakcí a soutěží. Mimo jiné tu 
byl i skákací hrad, stánek se zmrzlinou a cukrovou vatou, velký úspěch sklidil šašek VIKY. V úterý 2. června 2015 patřilo 
školní hřiště žákům druhého stupně. Aktivity byly již více sportovní – hrál se fotbal, přehazovaná, vybíjená a volejbal. 
V parčíku před školou připravil p. učitel Lešingr stejně jako předchozí den nízké lanové aktivity – pod stromy si zde zájemci 
kromě různých balančních dovedností užili i krásný stín. Během celého dne se všichni žáci postupně podíleli na vybarvení 
největší žirafy v ČR. Ve 12:15 hodin bylo hotovo a vzniklé dílo olemovali všichni žáci i zaměstnanci školy. Celé dopoledne  
i vlastní závěrečnou akci moderoval DJ Petr Kamlar. Na závěr dětského dne pan ředitel žirafu oficiálně pokřtil (děti jí vybraly 
jméno Žofie) a už jsme jen čekali, až se nad námi objeví letadlo, abychom měli i krásný letecký snímek. Celou akci bedlivě 
sledoval komisař Agentury Dobrý den z Pelhřimova, který náš rekord oficiálně potvrdil. Počasí nám po oba dny opravdu 
přálo. Dokud nezaprší, bude žirafa Žofie zdobit plochu před naší školou.    

            RNDr. Zuzana Bendová    
        

Sběr papíru 

Letos jsme si se sběrovým týdnem pospíšili. V týdnu od 20. do 24. dubna 2015 bylo v prostorách u školní jídelny opravdu 
rušno. Děti i jejich rodiče přinášeli i přiváželi menší a větší balíky se starým papírem, služba poctivě zapisovala, vážila  
a občas trochu mrzla. Zato odpoledne se docela zapotili – a to nejen díky sluníčku. Podařilo se nám nasbírat 29680 kg papíru 
a do pokladny KRAPŠ tak přibylo 50456 Kč. Nejúspěšnější sběrači tříd a nejúspěšnější třídní kolektivy budou náležitě 
oceněni. 
 

Nejlepší sběrači - podle počtu kg  Nejlepší třídy – podle počtu kg Procentuální úspěšnost třídy 
Smutný Jan VII. B 1288 kg  1. stupeň:  III. A 2043 kg  1. stupeň:      V. A 100% 
Bobeková Simona VIII. B 1230 kg           V. A 1796 kg    III. C 93,75% 
Moca Vítězslav II. D 621 kg           II. A 1681 kg    III. A 92,80% 
Piklová Karolína I. C 612 kg  2. stupeň:  VII. B 2304 kg  2. stupeň: VII. B 73,68% 
Boudová Adéla V. A 516 kg           VIII. B 1418 kg    VI. C 63,64% 
Pospíšilová Tereza II. C 456 kg           VII. A 1249 kg    VII. A 59,09% 

 

Pobyt na Švagrově 

Je 15. 4. 2015 a jedeme na Švagrov. Je to pobyt v přírodě a všichni se na něj moc těšíme. Ráno jsme se sešli na školním 
hřišti, kam pro nás přijel autobus. Všichni se do něj s nadšení hrnuli. Po příjezdu na Švagrov nás paní, která tady pracuje, 
provedla budovou. Po obědě jsme se šli ubytovat a vybalit naše kufry. Potom jsme šli ven a vedoucí nás rozdělili do dvou 
skupin. Postupně jsme plnili jejich úkoly. Večer jsme se dívali na pohádku, ale trošku jsme zlobili a tak jsme museli jít spát. 
Většina z nás si ale povídala dlouho do noci (bylo to slyšet přes zdi). Druhý den jsme se vydali do štoly, dozvěděli jsme se o 
ní spoustu zajímavých věcí, například to, že ji založili bratři Kleinové. Po návratu jedna skupina uklízela sníh, který tu zbyl  
po zimě. Po obědě se skupiny vyměnily. Jedna šla do štoly a druhá do lesa řezat dřevo. Jirka se trochu píchl a málem omdlel. 
Naštěstí se brzy vzpamatoval. Večer nás čekal turnaj ve vybíjené, který vyhrála naše třída. Poslední den panovala smutná 
nálada, jelikož jsme věděli, že jedeme domů. Už jsme si jen zazpívali vymyšlenou písničku a namalovali své zážitky  
ze Švagrova. Všichni jsme se rozloučili a jeli domů. Paní učitelky nám donesly zapomenuté věci z chaty, kterých bylo opravdu 
hodně. Na Švagrově se nám opravdu líbilo, byla tam zábava a rádi bychom se tam podívali znovu. 

Žáci IV. C 

Souboj čtenářů 2015 

Na sklonku kalendářního roku 2014 se 15 žáků z 6. ročníku rozhodlo, že přijme výzvu společnosti „Svět knihy“, vytvoří 
čtenářský tým, načte požadovanou pětici knih, vytvoří si pod vedením Mgr. E. Muroňové a Mgr. P. Štětinové-Buxbaumové 
zápisy o četbě a 13. dubna 2015 se podrobí na celorepublikovém semifinálovém kolbišti zápasu ve znalostech dotyčných 
knižních titulů s dalšími 68 čtenářskými týmy. 

http://varianty.cz/download/pdf/pdfs_212.pdf
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Rozhodování o účasti značně ulehčily finanční prostředky získané z podzimního finále soutěže „Dětský čin roku“ (které 
vybojoval Tomáš Chrastina, žák třídy VIII. C, společně s celou školou), neboť bylo třeba zakoupit po 5 ks těchto knih: Miloš 
Kratochvíl – Prázdniny blbce č. 13 (Mladá fronta), Daniel Pennac - Kamo a já (Meander), Uri Orlev -  Ostrov v Ptačí ulici 
(Práh), Veronika Válková - Terezínské ghetto. Tajemný vlak do neznáma (Grada), Gill Lewisová: Leť, Iris, leť (Albatros). 
Jedna soutěž tak vytvořila potřebné zázemí druhé! 
Pondělní 13. duben přinesl žákům naší školy ředitelské volno, avšak pro čtenářský tým to znamenalo datum semifinále – jít 
tedy do školy, zapnout PC a pokusit se co nejlépe a co nejrychleji „on-line“ odpovídat na otázky z přečtených knih. 
Maximální časový limit byl 30 minut, což žáci využili „do poslední mrtě“. Zvolili si tak taktiku správnosti nad rychlostí.  
A vyplatilo se jim to! Výsledek 5. místa z celkového pořadí 69 zúčastněných týmů jim otevřel bránu do pražského soutěžního 
finále!!! Nastala tak další měsíční etapa pečlivé přípravy… 
Páteční 15. květen odstartoval spolu s příznivým počasím cestu na pražské výstaviště do Průmyslového paláce, kde se konal 
21. mezinárodní knižní veletrh a literární festival „SVĚT KNIHY PRAHA 2015“, v jehož rámci i finále soutěže „SOUBOJ 
ČTENÁŘŮ“. Na žáky opět čekalo 25 záludných otázek, po pětici tedy z každé knihy, na něž odpovídalo 5 dvojic vybraných 
žáků z původního čtenářského týmu, kteří se o odpovědi radili a následně zapisovali na speciální tabulku ve stanoveném 
časovém limitu. Jednoduché to opravdu neměli. Na vše bedlivě dozírala pětičlenná porota, nechyběly ani „hlídací hostesky“, 
aby se soutěžním regulím učinilo zadost. V mezičase čekání na vyhodnocení odpovědí organizátoři umožnili soutěžícím 
setkání s paní Veronikou VÁLKOVOU, spisovatelkou knihy Terezínské ghetto. 
Nejnapínavější moment však nastal při vyhlašování čtenářského klání, kdy si žáci oddechli hned dvakrát, poněvadž svým 
výkonem předstihli dvě základní školy a zařadili se na krásné bronzové 3. místo, hned za dvě gymnázia. Tak jsme se stali 
nejlépe hodnocenou základní školou.  
Organizátoři navíc velmi štědře obdarovali nejen soutěžící, ale také školní knihovnu. Obrovskou pochvalu s „kloboukem 
dolů“ si zaslouží všichni žáci, kteří se do celé soutěže aktivně zapojili: P. Čapková, J. Gronychová, V. Gronychová,  
B. Kubíčková, B. Lacuchová, B. Pelíšková, P. Ptáčková, K. Ryšavá, N. Seböková, J. Seidenglanz, D. Staněk, N. Straková,  
A. Stryková, Z. Tůmová, B. Vlčková a jejich paní učitelky – Mgr. P. ŠTĚTINOVÁ BUXBAUMOVÁ s Mgr. E. MUROŇOVOU. 
Ostatním doprovázejícím žákům děkujeme za pohodovou cestující partu a sdružení KRAPŠ za finanční podporu této akce! 
Více informací je k dispozici na http://www.6zs.cz/?q=taxonomy/term/4&page=1; http://www.rostemesknihou.cz/cz/o-
kampani/souboj-ctenaru/. 

Mgr. E. Muroňová 
 

Školní kola soutěží a olympiád 
 

Matematický klokan            1. Jáchym Seidenglanz  VI. B Matematický klokan 1. Tomáš Macura IX. A 
kategorie BENJAMÍN      2. Martin Kašpar  VII. C kategorie KADET  2. Adam Štěpán VIII. C 
   3. Samuel Sojka   VII. A    3. Jan Klíma IX. B 
 
Matematická olympiáda 1. Patrik Pavlíček  VI. A Matematická olympiáda 1. Michal Falhar VII. B 
kategorie Z6      kategorie Z7  2. Samuel Sojka  VII. A
       
Matematická olympiáda 1. Andrea Nedělníková VIII. A Výtvarná soutěž  1. Václav Bareš III. A 
kategorie Z8  2. Silvie Hufová  VIII. C Děti, pozor, červená!      Eliška Nedbalová III. A 
   3. Adam Štěpán  VIII. C kategorie 1. – 3. ročník 2. Alena Kubíčková III. A 
               Tereza Hufová III. A 
Archimediáda  1. Michal Falhar  VII. B    3. Lucie Drlíková II. A 
          
Moravský zvoneček 1. Sára Vašíčková  VI. A Moravský zvoneček 1. Adéla Štěpánová VIII. C 
3. kategorie  2. Marek Brokeš  VI. B 4. kategorie  2. Nela Šebelová VII. A 
       Jáchym Seidenglanz VI. B 
 

Okresní kola soutěží a olympiád 
 

Matematická olympiáda 4. Michal Falhar  VII. B Pythagoriáda   
kategorie Z7  6. Samuel Sojka  VII. A kategorie 5. ročník  2. Robert Šána IV. C 
       kategorie 7. ročník  1. Samuel Sojka VII. A 
Matematická olympiáda 10. Andrea Nedělníková VIII. A kategorie 8. ročník  3. Vojtěch Dobeš VIII. A 
kategorie Z8 
       Archimediáda  10. Michal Falhar VII. B 
Biologická olympiáda 6. Jáchym Seidenglanz VI. B kategorie F  
kategorie D  10. Eliška Kalmárová VII. A 
       Výtvarná soutěž  ocenění „Zlaté pásmo“ 
Moravský zvoneček postup do krajského kola  Děti, pozor, červená! Adriana Pokorná V. B 
1. kategorie  Tereza Vašíčková  III. A    Šárka Bieliková VIII. C 
2. kategorie  Sára Vašíčková  VI. A 
3. kategorie  Adéla Štěpánová  VIII. C  Vědomostní soutěž „Poznej město Šumperk“ 
       1. kategorie  1. Lukáš Uher III. C  
Přírodovědná soutěž 5. místo – družstvo     2. Klára Hanáková III. C 
„Zlatý list“             3. Daniel Dušek III. C      
VII. A - Eliška Kalmárová, Lucie Havlenová, VII. C – Martin Kašpar,  
VIII. C – Oldřich Slavíček, Šárka Bieliková, IX. B – Alena Němcová 2. kategorie  3. Martin Renda  V. A 

http://www.6zs.cz/?q=taxonomy/term/4&page=1
http://www.rostemesknihou.cz/cz/o-kampani/souboj-ctenaru/
http://www.rostemesknihou.cz/cz/o-kampani/souboj-ctenaru/
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Civilní ochrana – Luže 1. místo – družstvo  IT soutěž „Počítače jsou tvá budoucnost“ 
VIII. A - Alena Šilarová, Anna Zapletalová     5. Ondřej Skalický V. C 
VIII. C - Adéla Štěpánová, Adam Štěpán, Oldřich Slavíček, Hana Zatloukalová 
 

Krajská kola soutěží a olympiád 
 

Konverzační soutěž - AJ 2. Sára Fojtlová  VIII. C Soutěž ve zpěvu "O HANÁCKÉHO KOHÓTA"  
kategorie II. A      1. kategorie  3. Tereza Vašíčková III. A 
       3. kategorie  1. Adéla Štěpánová VIII. C 
Pythagoriáda  
kategorie 7. ročník  2. - 3. Samuel Sojka VII. A 
 

Republikové semifinále 
 

Souboj čtenářů 2015  5. místo – čtenářský tým  VI. B – Julie Gronychová, Barbora Lacuchová, Barbora Pelíšková,  
Kateřina Ryšavá, Nikola Seböková, Jáchym Seidenglanz, David  
Staněk, Natálie Straková, Zuzana Tůmová 
VI. C – Patricie Čapková, Veronika Gronychová, Barbora 
Kubíčková, Petra Ptáčková, Anna Stryková, Barbora Vlčková 

 

Republikové finále 
 

Celorepubliková výtvarná soutěž „Voda pro budoucnost“  1. Anežka Mildová  V. B 
 
Souboj čtenářů 2015  3. místo – čtenářský tým VI. B – Julie Gronychová, Barbora Pelíšková, Kateřina Ryšavá,  

Nikola Seböková, David Staněk, Zuzana Tůmová 
VI. C – Patricie Čapková, Veronika Gronychová, Petra Ptáčková, 
Barbora Vlčková 

 

Sportovní soutěže 
 

Přespolní běh – okrskové kolo III. kategorie – jednotlivci  1. Anna Maksová  VI. B 
 
Orientační běh – krajské kolo kategorie H3   2. Robert Šána IV. C  

kategorie D3   3. Julie Šánová V. C 
 
Atletický čtyřboj - okresní kolo starší žákyně  1. místo – družstvo  

VIII. B – Tereza Mikolajczaková, IX. A – Barbora Urbánková, Hana Trundová, Markéta 
Trundová, Kateřina Drimajová 

    
Atletický čtyřboj – krajské kolo starší žákyně  3. místo – družstvo  

VIII. B – Tereza Mikolajczaková, IX. A – Barbora Urbánková, Hana Trundová, Markéta 
Trundová, Kateřina Drimajová 

 
Pohár rozhlasu – krajské kolo kategorie IV. dívky  2. místo – družstvo 
 VIII. B – Tereza Mikolajczaková, Michaela Turečková, IX. A – Barbora Urbánková, 

Hana Trundová, Markéta Trundová, Kateřina Drimajová, Michaela Havlíčková, 
IX. B – Tereza Staňková, Aneta Kobrinová, Enrica Náplavová 

 
McDonald’s Cup – okresní kolo kategorie A  1. místo - družstvo 
 II. A - Daniel Frolo, Matěj Hubáček, II. C - František Doležel, Michal Slezák, Tomáš Vlk,  

III. A - Rostislav Harapát, Denis Novák, III. C - Lukáš Uher, Michal Kühnel, Ondřej 
Mikula, III. D - Jakub Žižka, Gabriela Valentová  

 
    kategorie B 2. místo – družstvo 
 IV. B - Martin Prokop, IV. C - Jakub Hajný, V. A - Matěj Schwarzer, Tomáš Holan,  

V. C - David Komínek, Lukáš Janíček, Patrik Přikryl, Radim Harapát, Matyáš Schejbal  
 
McDonald’s Cup – krajské kolo kategorie A  4. místo – družstvo 
 II. A - Daniel Frolo, Matěj Hubáček, II. – C - František Doležel, Michal Slezák, Tomáš 

Vlk, III. A - Rostislav Harapát, Denis Novák, III. C - Lukáš Uher, Michal Kühnel, Ondřej 
Mikula, III. D - Jakub Žižka, Gabriela Valentová 

 

Specialisté školy ve školním roce 2014/2015 
 

češtinář  Michaela Havlíčková IX. A  biolog  Jáchym Seidenglanz VI. B 
matematik Adéla Štěpánová  VIII. C    Eliška Kalmárová  VII. A 
  Samuel Sojka  VII. A  spisovatel Kateřina Ryšavá  VI. B 
zeměpisec Jiří Peroutka  VI. B    Kateřina Němcová  VI. A 
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Vědomostní 

soutěž  

pro zvídavé  

I. ročník 2014-15 

dějepisec  Alžběta Sokolová  VIII. C  výtvarník  Anežka Mildová  V. B 
angličtinář Sára Fojtlová  VIII. C  sportovec družstvo starších žákyň 8. - 9. roč. 
němčinář  Sára Fojtlová  VIII. C  zpěvák  Tereza Vašíčková  III. A 
ruštinář  Andrea Nedělníková VIII. A    Adéla Štěpánová   VII. C 
fyzik  Michal Falhar  VII. B  recitátor  Zuzana Tůmová  VI. B 
chemik  Jan Tym   IX. B    Klára Heiserová   IX. A 
 
 
Naše škola uspořádala 1. ročník vědomostní soutěže pro žáky 1. stupně základní školy 
 

   
 
 

 
Letošním školním rokem provázela žáky 1. stupně vědomostní 

soutěž o městě Šumperk. Při řešení soutěžních otázek  

                                     si zúčastnění soutěžící prověřili své znalosti o našem městě. Seznámili se  

                                                            nejen s historií památkami Šumperka, ale také s jeho kulturními, zeměpisnými  

                                                            a přírodovědnými fakty i zvláštnostmi. 

                                    Soutěž probíhala ve dvou kolech. Do školního kola se zapojilo                   

                                               dvanáct škol ze Šumperka a okolí. Finálové kolo absolvovalo 40 žáků ze šesti                

                                            základních škol. V obou soutěžních kolech zábavnou formou získávali nové 

informace a zkušenosti a zároveň si ověřili své již nabyté znalosti při řešení rébusů, doplňovaček a hádanek. Slavnostní 

vyhodnocení soutěže proběhlo v obřadní síni šumperské radnice 14. 5. 2015, kde nejlepší řešitelé obou kategorií byli 

odměněni věcnými cenami. Ceny předával pan místostarosta RNDr. Jan Přichystal a pan ředitel naší školy Mgr. Viktor 

Verner. Kromě bohatého občerstvení, bylo pro děti přichystáno malé překvapení v podobě vyhlídky z radniční věže  

a sklepení Geschaderova domu.  

Děkujeme za účast v soutěži a těšíme se na účast v dalším kole. Všem sponzorům děkujeme za pěkné ceny.  

Mgr. P. Nevrklová a Mgr. M. Králová 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


