
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážení rodiče a příznivci naší školy, 
 od 1. ledna 2012 vstoupila v platnost řada novelizací různých právních předpisů, jež se týkají činnosti základní školy.  
K nejdůležitějším patří novelizace školského zákona, která mimo jiné zrušila povinnost vypracovávat vlastní hodnocení, toto se stává 
součásti výroční zprávy o činnosti školy. Dále se novela dotkla odkladu povinné školní docházky (rodiče musí doložit opět dvě 
doporučení, nově lze i od klinického psychologa), upravila se součinnost základních škol, které navštěvuje dítě svěřené do střídavé 
rodičovské péče rozvedených rodičů. Byla zrušena povinnost základní školy vydávat žákovi v posledním roce plnění povinné školní 
docházky výstupní hodnocení, počet přihlášek pro přijímací řízení na střední školy se snížil ze tří na dvě, zavedl se nový způsob 
oznamování rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, a to zveřejněním seznamu uchazečů. Bylo zavedeno 
šestileté funkční období ředitelů škol a školských zařízení, stanovila se možnost vypsání konkurzů, byly upraveny podmínky odvolání 
ředitelů. 
 V letošním školním roce začíná Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ověřovat výsledky vzdělávání v 5. a 9. 
ročníku. Pilotní projekt na 100 školách se uskutečnil 12. – 13. prosince 2011. Ověřování výsledků žáků základních škol probíhá už 
téměř ve všech státech Evropské unie. V červenci 2011 byly na web MŠMT vyvěšeny Standardy základního vzdělávání. Představují 
minimum toho, co musí žák na konci 5. a 9. ročníku znát a umět. Ověřováním výsledků vzdělávání na základě standardů je pověřena 
Česká školní inspekce. Ve dnech 20. 5. - 10. 6. 2012 proběhne první celoplošná zkouška na všech základních školách v ČR (cca 4200 
škol), od roku 2014 by měl naběhnout ostrý provoz. Data získaná z ověřování 5. a 9. tříd budou sloužit především jako zpětná vazba 
pro školu, žáky a rodiče, nikoliv k sestavování přehledu úspěšnosti škol a tvorbě žebříčků.  
 Jistě jste již zaznamenali, že školní webové stránky mají od 1. února 2012 nový vzhled i obsah. Na adrese www.6zs.cz budeme 
podávat nejen základní informace o škole, školní družině a školní jídelně, ale především budeme zveřejňovat zprávy o aktuálním 
dění ve škole doplněné v mnoha případech i obrázky ve fotogalerii. Věříme, že nově vytvořený školní web bude svým obsahem 
důstojně reprezentovat naši školu a pro všechny jeho návštěvníky se stane zdrojem potřebných informací. 
 Od 1. února 2012 se naše škola zapojila do projektu Evropské unie s názvem EU-peníze školám, který škole přinese účelovou 
finanční dotaci ve výši asi 2,8 mil. Kč. Jak jsem již informoval v předchozím čísle Zpravodaje, bude tato finanční částka použita na 
pořízení nových pomůcek, na vybavení školy novou výpočetní a prezentační technikou, na zavádění inovativních metod výuky a na 
další vzdělávání pedagogů. 
  Vážení rodiče, přeji Vám i Vašim dětem pevné zdraví. 
                   Mgr. Viktor Verner, ředitel školy 
 

Zápis do 1. ročníku základní školy 
      
        Ve dnech 9. a 10. února 2012 proběhl na všech šumperských školách zápis dětí do 1. ročníku. Společně s rodiči se k němu ve 
všech základních školách v Šumperku dostavilo 348 dětí, o odklad povinné školní docházky požádalo 32 rodičů. Na naši školu 
přivedli rodiče celkem 104 dětí, u 14 z nich pak požádali o odklad školní docházky. K 1. září 2012 nastoupí v Šumperku do pěti 
základních škol 316 žáků, z toho 90 (to je 28% všech budoucích šumperských prvňáčků) na naši školu. Ve školním roce 2012/2013 
otevřeme čtyři první třídy. Novým prvňáčkům přejeme šťastný školní start a hodně úspěchů.  
  

Volitelné předměty ve školním roce 2012/2013 
  
        Uvádíme přehled volitelných předmětů, z nichž si budou žáci 7. - 9. ročníku pro příští školní rok 2012/2013 vybírat celkem tři 
hodiny týdně. Všechny nabízené volitelné předměty jsou jednohodinové, pouze německý či ruský jazyk má 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 2012/2013 
pak rodiče tuto volbu potvrdí svým podpisem. Výběr volitelného předmětu je platný po celý školní rok, během školního roku nelze 
již zvolené volitelné předměty měnit. Pokud si žák zvolí volitelný předmět cizí jazyk, je tato volba závazná pro 7. - 9. ročník. Skupiny 
volitelných předmětů naplňujeme většinou do 20 žáků. Pokud se do některého předmětu přihlásí málo žáků, vyhrazujeme si právo 
předmět neotevřít. Samozřejmě, že dětem bude nabídnuta náhradní volba.  
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 Následuje plošný přehled nabízených volitelných předmětů pro žáky 7. - 9. ročníků. 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 8. ročník Vyučující 9. ročník Vyučující 

Seminář z fyziky Mgr. Švécarová Seminář z fyziky Mgr. Kolák  Seminář z fyziky Mgr. Švécarová 
 

Seminář z přírodopisu Mgr. Winklerová Seminář z přírodopisu   Mgr. Zatloukalová Seminář z přírodopisu   Mgr. Winklerová 

Německý jazyk Mgr. Haltmarová Německý jazyk Mgr. Haltmarová Německý jazyk Mgr. Haltmarová, 
Mgr. Rýznarová 

Ruský jazyk Mgr. Haltmarová Seminář z matematiky Mgr. Zatloukalová Ruský jazyk Mgr. Haltmarová 

Informatika T. Lešingr Informatika T. Lešingr Informatika T. Lešingr 

Osobnostní výchova Mgr. Papoušková Osobnostní výchova Mgr. Papoušková Seminář z chemie Mgr. Drásalová L. 

Domácnost Mgr. Hrochová Domácnost Mgr. Hrochová Domácnost Mgr. Hrochová 

Technické činnosti Mgr. Lucová Technické činnosti Mgr. Lucová Technické činnosti Mgr. Papoušková 

Seminář z matematiky Mgr. Lucová Konverzace v AJ 8. - 9. r. Mgr. Kampová Finanční gramotnost Mgr. Kolák 

TV-míčové hry Mgr. Drásalová R. TV-míčové hry Mgr. Drásalová R. TV-míčové hry Mgr. Drásalová R. 

Výtvarné techniky 7. - 8. r Mgr. Winklerová Výtvarné techniky 8. - 9. r. Mgr. Zatloukalová Mediální výchova T. Lešingr 

 

Nepovinné předměty ve školním roce 2012/2013 
  
       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 počet hodin/týden 6. - 9. ročník počet hodin/týden 7. - 9. ročník  počet hodin/týden 

Zdravotní TV 1 Zdravotní TV 1 Základy programování 1 

Sborový zpěv 1 Sborový zpěv 1   

 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 2012/2013  
 
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.  
Nabídka:  
Kroužek angličtiny pro 2. ročník; Kroužek němčiny pro 5. ročník; Hudebně-dramatický kroužek pro 3. - 5. ročník; Keramický kroužek 
pro 1. - 4. ročník; Vybíjená pro 4. – 5. ročník, Florbal pro 4. - 6. ročník. Podmínkou pro otevření kteréhokoli kroužku je dostatečný 
počet žáků – minimálně 12 dětí. Nabídka zájmových kroužků může být na začátku školního roku podle situace dále rozšířena.  
  

Informace k přijímacímu řízení na střední školy - 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 střední 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 příp. 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 tento ztrácí právo být přijat. Dojde-li ke ztrátě zápisového lístku, musí 
zákonný zástupce požádat o vydání nového náhradního lístku. 
 V případě nepřijetí si žák či jeho rodiče vyhledají zbývající volná místa na SŠ nebo SOU a podají 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 na stránkách Olomouckého kraje (www.kr-olomoucky.cz). 

   

Adopce na dálku 
  
      Naše škola se již druhý rokem účastní projektu „Adresné sponzorství vzdělávání“ v rámci programu BangBaby, který organizuje 
nezisková humanitární organizace ADRA. Jedná se vlastně o „adopci na dálku“- z vybraných peněz se dětem v chudých zemích hradí 
vzdělání. Naši žáci vloni vybrali dvě děti z Bangladéše – dvanáctiletou dívku Soren Champa a jedenáctiletého chlapce Ajoye Malo.  



Za roční částku 5.400,- Kč jsme jim tak poskytli možnost v roce 2011 studovat. Kromě vzdělání dostávali školáci i jídlo, což je v této 
extrémně chudé zemi velká pomoc. 
 ADRA nám pravidelně zasílá informace o obou dětech – jejich vysvědčení, fotografie a také dopisy či přání, které Soren a Ajoy 
přímo pro nás napsali. Naše děti jim na oplátku píší dopisy a kreslí obrázky. 
 V letošním školním roce jsme chtěli v podpoře obou dětí pokračovat. Bohužel, ADRA nám oznámila, že se Ajoy s rodiči 
odstěhoval do Dháky, a tak nemůže docházet do školy, kterou toto sdružení finančně zabezpečuje. U Soren došlo také ke změně – 
– vede si ve studiu na tamní poměry velmi dobře, a proto bude pokračovat v internátní škole. Toto studium, ubytování a strava  
3x denně stojí 6.600,- Kč na rok. Soren tak rádi podpoříme i letos a zbylé peníze pro ni necháme uloženy na účtu. 
 Celá tato akce je možná jen za velké podpory všech žáků a rodičů – DĚKUJEME! 
 

Zahraniční výjezd do Anglie 
        
         V pondělí 27. února 2012 ráno jsme se sešli před školou, kde na nás čekaly tři skvělé paní učitelky – Kampová, Bendová  
a Biňovcová. Nasedli jsme do autobusu a vyjeli. Docela nás udivilo, že autobus nevypadal moc připravený na dalekou cestu a náš 
pedagogický doprovod byl – mírně řečeno - také docela překvapený. Po několika rázných telefonátech jsme v Praze přestupovali do 
toho správného žlutého zájezdového autobusu. Ještě než jsme vyrazili za hranice, přistoupily k nám dvě malé skupinky z Ústí nad 
Orlicí a Vimperku. Projížděli jsme přes Německo, Belgii a Francii.  
 Brzy ráno jsme v Calais nastoupili na trajekt, který nás dovezl do Velké Británie. Po další hodince jsme dorazili do Londýna. Jeli 
jsme asi hodinu a půl, pak ještě hodinku do Londýna. Byli jsme po tak dlouhé cestě docela unaveni, přece jenom strávit noc 
v autobusu není nic moc, ale když jsme před námi uviděli to krásné město, myslím, že únava všechny přešla.  
 Druhý de jsme měli docela  náročný program – prošli jsme si část města a navštívili hodně památek: Westminster Abbex, 
Houses of Parliament, Big Ben, Downing Street, Buckingham Palace,Trafalgar Square, British Museum. Večer nás autobus dovezl do 
čtvrti Chertsey, kde už na nás čekaly naše rodinky. Bydleli jsme ve skupinkách po třech až čtyřech. S rodinami jsme byli většinou 
spokojeni. Ta naše byla úžasná. Chtěli si s námi povídat, to nás „nakoplo“, abychom jim odpovídaly a nebály se položit další otázky.  
 Třetí den nás čekal výlet do Oxfordu, spojený s prohlídkou města, návštěvou Christ Church College a Pitt Rivers Museum. 
Večer si nás   opět vyzvedly rodiny a my jsme si s nimi dlouho povídaly. Navíc naše rodina měla dvě malé děti, které nás občas ani 
nepustily ke slovu. 
 Čtvrtý den, bohužel poslední v Londýně, jsme navštívili Tower of London, dřívější vězení, kde jsme strávili celé dopoledne. 
Z Toweru byl krásný výhled na Temži a Tower Bridge; také jsme si prohlédli St Paul´s Cathedral a závěrem si užili dlouhý rozchod na 
Covent Garden. Večer jsme odjížděli zpět do republiky. Byli jsme už utahaní, ale ještě bychom pár dní zůstali.  
 Zájezd se mi moc líbil, odnesla jsem si z něj spoustu zážitků. Měli jsme velké štěstí na počasí i na průvodkyni, která s námi po 
celou dobu byla. Myslím, že jsme si to všichni pořádně užili.   

Karolína Pelnářová, IX. C 

Připomínáme ve zkratce 
 
Konzultační dny - nejbližší konzultační den je ve středu 10. května 2012. 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 na nový školní rok již 
v květnu.  Žáci, kteří chtějí ve školním roce 2012/2013 ŠD navštěvovat, musí do konce června odevzdat vyplněnou přihlášku. 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 2012 přijmout dítě bez vyplněné přihlášky. V září 2012 zahájíme provoz v šesti 
odděleních a děti mohou využít nabídku zájmových kroužků. 
Sběrový týden – tradiční jarní sběr papíru proběhne v týdnu od 23. do 27. dubna 2012.   
Charitativní sbírka použitého ošacení pro Diakonii Broumov – plánováno na květen, termín upřesníme. 

     

Ze školní jídelny 
  
        Na to, že se v naší školní jídelně dobře vaří, si už každý zvykl. I díky dobré pověsti našich kuchařek u nás denně obědvá asi 150 
tzv. cizích strávníků, což je při velké konkurenci místních restauračních „meníček“ slušný úspěch. 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.  Letos zavedenou 
novinkou je možnost objednat či odhlásit stravu prostřednictvím e-mailu. 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.  
 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. 2012 došlo vzhledem k nárůstu DPH u potravin k navýšení ceny dotovaného oběda o 1 Kč.  

 

Ceny za stravu v plné výši/ dotovaný oběd  
žáci 7 – 10 let    50,00  Kč/ 21,00 Kč  
žáci 11 – 14let     53,00 Kč/ 24,00 Kč      
žáci nad 15 let    55,00 Kč/ 26,00 Kč.  
 

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. 



Učíme se navzájem  
  
       Jak ten čas letí, říkáme si, když připravujeme již pátý ročník dne, kdy si mohou žáci druhého stupně na vlastní kůži vyzkoušet 
slasti i strasti učitelské profese. Letos dětem „půjčíme křídu i tabuli“ přesně v den, kdy si připomínáme 520 let od narození 
nejznámějšího českého učitele Jana Ámose Komenského. Naši nejstarší – deváťáci – se již mnohokrát osvědčili coby organizátoři 
akcí pro své mladší spolužáky. Tentokrát to pro ně bude trochu náročnější – budou je muset zaujmout i při běžné výuce. To víte, že 
je v tom učitelé nenechají a přispějí nějakou tou radou nebo pomůckou. Ale ve středu 28. března 2012 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. 
 I žáky 6. – 8. ročníku čeká zajímavé dopoledne. Jednotlivé vyučovací hodiny si pro ně připraví jejich vlastní spolužáci. Tak jen 
doufáme, že si všichni – žáci i učitelé – projektový den opravdu užijí. O tom, jak celé dopoledne proběhlo, se dočtete v našem 
červnovém Zpravodaji. 
 

Co jsme prožili ve školní družině, co nás ještě čeká … 
  
      Jaro nám pomalu klepe na dveře a tak nastává čas ohlédnout se za tím, co jsme dělali v zimě a co nás čeká v čase budoucím. Děti 
naší školní družiny by titul „zimní spáč“ zajisté nezískaly. Naopak byly čilé a zvládly mnoho činností a aktivit.  
Následuje drobná rekapitulace:  

 Dne 8. února 2012 proběhlo v prostorách jídelny velmi úspěšné „Odpoledne plné her“. Toto odpoledne nás navštívily děti 
ze školní družiny ZŠ Dr. E. Beneše, dále děti ze školní družiny a internátu ze ZŠ Hanácká, ale i studenti střední ekonomické 
školy a zájemci z řad široké veřejnosti.  

 Pro naše budoucí prvňáčky děti vyráběly dárečky k zápisu.  

 Při soutěži o „Sněhovou pusinku“ děti otestovaly letošní sněhovou nadílku.  

 Před jarními prázdninami, ve čtvrtek 1. března 2012, se děti vydováděly na „Předprázdninové merendě“. Při tomto 
tanečním hemžení jsme obdivovali masky, z velké části vlastnoručně vyrobené.  

 15. března 2012 jsme přivítali na „andersenovském setkání“ knihovnici Jitku Sopperovou. Snažila se naladit a navnadit 
děti na akci „Noc  s Andersenem 2012“, která se uskuteční v pátek 30. března 2012.  

 Ve středu 21. března 2012 jsme přivítali dvacetičlennou delegaci animátorů, pedagogů volného času a vychovatelů  
z Francie.  

A co nás čeká dále? 
 V průběhu měsíce března proběhne ve všech odděleních školní družiny soutěž DO-RE-MI. Děti se již těší na každoroční 
oblíbenou akci „VYNÁŠENÍ MORENY“, která se uskuteční 28. března 2012. Klub deskových her připravuje na květen „Šumperskou 
PEXESIÁDU“. Již nyní máme přislíbenu účast z několika místních, ale i vesnických škol. Dále bych ráda připomenula naše zapojení do 
kampaně „Čtěme dětem 20 minut denně!“. Cílem kampaně je podpora emocionálního (psychického, myšlenkového a morálního) 
zdraví dětí a mládeže.  Dne 19. dubna 2012 bude této akcii věnován celý den. Dopoledne máme přislíbené povídání spisovatelky 
Petry Braunové ve vybraných třídách. Odpolední aktivity ve školní družině budou mít děti zpestřené autorským čtením. A kdo bude 
dětem číst z vlastní knihy? To Vám neprozradím, nechci vyzradit tajemství!          
 Zajisté jste zaznamenali větší výskyt různých druhů korálek v prostorách školní družiny. V průběhu ledna se naše školní družina 
připojila k projektu KORÁLKIÁDA. S nápadem sbírat korálky pro zdravotně postižené přišel portál pro kreativní lidi  www.potvor.cz.  
Pro tyto postižené se sbírají korálky po celé republice, aby měli materiál na své tvoření. K 13. březnu 2012 máme pokořen náš první 
malý cíl 100 metrů a navlékáme dál… 
 

Lyžařské kurzy 
       
      Letošní zima lyžařům opravdu přála. Sedmáci si v únoru sněhu opravdu užili. Všech 30 lyžníků a 7 snowboarďáků  oslavilo na 
sjezdovce Valentýna. Sněhu bylo tolik, že jediné, čeho se jejich instruktoři báli, bylo, zda se jim vůbec podaří odjet domů. Vzhledem 
k tomu, že naši vyučující mají i instruktorské licence, daří se nám držet cenu pětidenního výcviku v příjemných hodnotách. 
      Bylo by hříchem žít v podhůří Jeseníků a nenabídnout lyžařský výcvik – nebo alespoň jeho zkrácenou verzi – i mladším 
zájemcům. Od středy 14. do pátku 16. března se už sluníčko odpoledne snažilo předvést, co umí, ale dopoledne, kdy na svah 
nastoupili naši páťáci, „manšestr“ ještě krásně držel. 
       Lyžaři i lyžařky se radovali z jízdy, opírali se o kolena, točili volantem a létali jako malá letadla, ale hlavně, kroužili co nejkrásnější 
obloučky. Do tří dnů lyžovali všichni téměř jako závodníci. A už nám zbývá jen těšit se na další zimu. 
 

Už aby tu bylo léto!  
  
     Čas rychle letí  a někteří nedočkavci se ptají, na co se mají těšit na tradičním letním táboře. Nebojte se, už se to připravuje. 
Jak  jsem slíbila, hledali jsme nové tábořiště, ale nic vyhovujícího jsme nenašli a tak se letos opět setkáme na Olšance. Aby se nám 
tam pohodlně žilo, pojede vás do chatek o něco méně. Prvňáčci na tábor vyrazí hned v pátek 29. června 2012 a budou celý týden 
řešit hradní záhadu. Program pro ně se svým týmem vymyslela Adéla Nevrlá. Po nich do budovy nastoupí druháci a následující 
týden od 5. do 11. července 2012 prožijí v říši skřítků a strašidel. Také se už těšíte, jak se budeme bát? Moc vás pozdravuje Iva 
Ficková, kterou znáte už z minulého léta. Starší děti (od 3. třídy) budou od 29. června do 8. července řešit " Záhadu posledního 
hradu". Informace o tom, co všechno jsme za dlouhou dobu na táborech zažili, najdete na webu http://www.taborsjelenou.cz . Tam 
se o nás dovíte daleko víc. Tak ať to rychle utíká a je tu brzy začátek letních prázdnin. 

Cena:   

 týdenní pobyt (29. 6. – 5. 7.; 5. 7. – 11. 7.): 2.100,- Kč  

 desetidenní pobyt (29. 6. – 8. 7.): 2.600,- Kč.  
 

http://www.potvor.cz/
http://www.taborsjelenou.cz/


Sešity pro školní rok 2012/2013 
  
      Letos opět mohou žáci naší školy využít výhodného nákupu sešitů pro příští školní rok. Zájemci si mohou sady předplatit ve 
školní prodejně od 30. dubna do 14. května 2012. Doporučujeme využít konzultačního dne 10. května 2012, kdy bude prodejna 
otevřena do 18.00 hod. 
 

Sešit 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

512 10 ks        

513 3 ks 14 ks 10 ks 10 ks     

520     3 ks 3 ks 3 ks 3 ks 

524   6 ks 6 ks 3 ks 4 ks 5 ks 3 ks 

540  2 ks 2 ks 2 ks 3 ks 3 ks 4 ks 4 ks 

544     5 ks 4 ks 4 ks 4 ks 

420 1 ks 1 ks       

440   1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 

5110   1 ks 1 ks     

644 1 ks  1 ks 1 ks   1 ks 1 ks 

Notový  1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 

Lenoch A4 2 ks 1 ks 1 ks 1 ks     

Lenoch A5  1 ks 2 ks 2 ks     

Barevné papíry  1 ks 1 ks 1 ks     

Výkresy A4 20 ks        

Výkresy A3 10 ks        

Fólie A4         

Fólie A5  1 ks       

Taška + balné 3,-Kč 3,- Kč 3,- Kč 3,- Kč 3,- Kč 3,- Kč 3,- Kč 3,- Kč 

Cena sady-Kč 94,- Kč 102,- Kč 125,- Kč 125,- Kč 109,- Kč 107,- Kč 124,- Kč 115,- Kč 

 
 

Školní kola soutěží a olympiád 
 
Dějepisná olympiáda 1. Kouřil Viktor  VIII. A Výtvarná  soutěž  1. Kubíčková Barbora III. C 
„Mladý historik“  2. Bukovský Jan  IX. A „U trollů v domečku“ 2. Vlčková Barbora   III. C 
   3. Baženovová Eliška IX. A 2. – 3. ročník  3. Seidenglanz Josef III. C 
           Obšil Daniel  IX. B 
       Výtvarná soutěž  1. Zatloukalová Hana V. C 
Olympiáda z JČ  1. Baženovová Eliška IX. A „U trollů v domečku“ 2. Straková Veronika  V. C 
8. - 9. ročník  2. Podlevska Khrystyna IX. A 4. – 5. ročník  3. Bednarský Václav IV. B
   3. Vonzino Marie  VIII. A        Boldiová Sandra  V. C 
 
Astronomická olympiáda 1. Procházka Ladislav VII. A Výtvarná soutěž  1. Kurková Tereza   II. A 
kategorie GH       Skalická Kateřina  VI. B „Děti, pozor, červená“ 2. Minolová Lucie  II. A 
   2. Vinklerová Marcela VI. B 2. ročník   3. Lehar Prokop  II. A 
 
Astronomická olympiáda 1. Haltmar Vojtěch  IX. B Výtvarná soutěž  1. Kolková Klára  III. C 
kategorie EF  2. Vonzino Marie  VIII. A „Děti, pozor, červená“ 2. Juřica Michal  III. C 
   3. Křenková Lucie  VIII. A 3. ročník   3. Švejkovská Adéla III. C 
              Řezáčová Lucie  III. C 
Matematická olympiáda 1. Nedělníková Andrea  V. A 
Z5   2. Válek Šimon  V. B Výtvarná soutěž  1. Drásalová Martina IV. A 
   3. Mičkech Jakub  V. A „Děti, pozor, červená“ 2. Remiš Lukáš  IV. A 
       4. ročník   3. Bednarský Václav IV. B 
Matematická olympiáda 1. Sedláčková Anna  VII. A        Krejčí Martina  IV. A 
Z7   2. Hromek František VII. B 
   3. Perry Marek  VII. B Výtvarná soutěž  1. Hejtmánková Vendula V. C 
       „Děti, pozor, červená“ 2. Straková Veronika V. C 
Pythagoriáda  1.-2. Hromek František VII. B 5. ročník   3. Bieliková Šárka  V. C 
7. ročník            Drásalová Kateřina VII. A        Hufová Silvie  V. C 
   3. Bieliková Veronika VII. A 
 
 
 



       Výtvarná soutěž  1. Zatloukalová Romana VII. A 
Pythagoriáda  1. Vonzino Marie  VIII. A „Děti, pozor, červená“ 2. Drásalová Kateřina VII. A 
8. ročník       7. ročník   3. Kobrinová Kristýna VII. A 
 
Chemická olympiáda 1. Mračková Anna  IX. B Fermiho úlohy  1. Drozdová Denisa  VIII. C 
kategorie D  2. Pelnářová Karolína IX. C korespondenční soutěž     Horáček Jakub  VIII. C 
   3. Podlevska Khrystyna IX. A  
 
       Recitační soutěž  1. Adámková Marie  I. A 
Konverzační soutěž – AJ 1. Veronika Smržová VII. A 1. třídy   2. Sokol Jan  I. A 
6.- 7. ročník  2. Drásalová Kateřina VII. A    3. Hloušková Marcela I. C 
   3. Hromek František  VII. B        Kunzová Klára  I. C 
 
Konverzační soutěž – AJ 1. Suchomelová Eliška IX. C Recitační soutěž  1. Pakosta Petr  III. B 
8.- 9. ročník  2. Podlevska Khrystyna IX. A 1. kategorie  2. Tůmová Zuzana  III. B 
   3. Pospíšilová Jana  IX. C    3. Maxiánová Zuzana III. B 
 
Moravský zvoneček 1. Lehar Prokop  II. A Recitační soutěž  1. Nedělníková Andrea V. A 
1. kategorie  2. Štěpánová Barbora I. A 2. kategorie  2. Štěpánová Adéla  V. C
       Horčičková Nikol  II. C    3. Krejčí Martina   IV. A 
   3. Drozdová Jitka  II. B 
       Recitační soutěž  1. Příhodová Nikol  VII. B 
Moravský zvoneček 1. Drásalová Martina IV. A 3. kategorie  2. Smržová Veronika VII. A 
2. kategorie  2. Štěpánová Adéla  V. C 
   3. Ondruška Daniel  IV. B Recitační soutěž  1. Mračková Anna  IX. B 
       4. kategorie  2. Czyžová Renata  VIII. C 
Moravský zvoneček 1. Příhodová Nikola VII. B 
3. kategorie  2. Leharová Terezie VII. B Zeměpisná olympiáda 1. Malínek Lukáš  VI. A 
   3. Drásalová Kateřina VII. A 6. ročník   2. Brokešová Michaela VI. A 
          3. Švéda Vít  VI. A 
Moravský zvoneček 1. Mračková Anna  IX. B 
4. kategorie  2. Hruban Jiří   VIII. C Zeměpisná olympiáda 1. Miškář Daniel   VII. B 
   3. Suchomelová Eliška IX. C 7. ročník   2. Smržová Veronika VII. A 
       Horáček Jakub  VIII. C    3. Hromek František VII. B 
 
Biologická olympiáda 1. Wasserburgerová Sandra VII. B Zeměpisná olympiáda 1. Pechanec Daniel                  VIII. B 
6. - 7. ročník  2. Kériová Sára  VII. B 8. ročník   2. Mikulič Martin                 VIII. B 
   3. Davidová Johana  VI. A    3. Šálek Vojtěch  VIII. C 
 
Biologická olympiáda 1. Křenková Lucie  VIII. A Zeměpisná olympiáda 1. Švesták David  IX. B 
8. - 9. ročník  2. Bednarská Veronika VIII. A 9. ročník   2. Skřivánková Pavla IX. A 
   3. Vonzino Marie  VIII. A    3. Jonáš Vojtěch  IX. B 
 

Okresní kola soutěží a olympiád 
 
Čertovská vybíjená   
1. místo družstvo:  V. A – Zapletalová Anna, Šilarová Alena, Nedělníková Andrea, V. B – Welzlová Nikol, Mikolajczaková Tereza, 
Turečková Michaela, V. C – Gozmová Nikol, V. A – Žaitlík Jan, Szapoval Alexandr, V. B - Hetmánek Kamil, Wolanský Petr, 
Augustowski Adam, V. C –  Havránek Pavel 

 
Dějepisná olympiáda 9. Kouřil Viktor  VIII. A Matematická olympiáda 4. Nedělníková Andrea V. A 
„Mladý historik“  10. Bukovský Jan  IX. A  Z5 

        
Chemická olympiáda 8. Podlevska Khrystyna IX. A Pythagoriáda  4. Bieliková Veronika VII. A 
kategorie D  12. Mračková Anna  IX. B 7. ročník 
 
       Recitační soutěž 1. třídy 1. Sokol Jan  I. A 
Konverzační soutěž – AJ 2. Suchomelová Eliška IX. C    
8. – 9. ročník        1. kat. 1. Tůmová Zuzana  III. B
          3. Pakosta Petr  III. B 
Zeměpisná olympiáda  7. Miškář Daniel  VII. B                     
7.ročník         2. kat. 4. Štěpánová Adéla  V. C 
 
Futsal – hoši   
4. místo družstvo:  VII. A – Simon Vojtěch, VIII. B – Heger Michal, IX. A – Jáně Filip, Málek Marek, Szapoval Stanislav, 
 IX. C – Koukola Tomáš, Slavický Tomáš, Dulava Tomáš 
 

Děkujeme všem účastníkům soutěží za reprezentaci školy a vítězům gratulujeme. 


