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Základní škola Šumperk, Šumavská 21               březen 2016 

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

 
Vážení rodiče a přátelé školy, 
v dnešním úvodu školního Zpravodaje bych se chtěl krátce zmínit o projektu, který významným způsobem pomohl vybavit naše 
školní dílny moderními stroji, nářadím a materiálem.  
Jedná se o projekt Dílny ZŠ Šumavská, Šumperk, který byl financován z prostředků Evropské unie, a hlavní zásluhu na jeho realizaci 
měla paní učitelka Jolana Papoušková. Výzva č. 57, ve které byla zahrnuta klíčová aktivita Rozvoj technických dovedností žáků na 
druhém stupni základní školy, byla vyhlášena 15. července 2015 a vzhledem ke skutečnosti, že žádosti o zapojení do projektu byly 
uspokojovány postupně až do vyčerpání vyhrazených finančních prostředků, záleželo na "rychlosti" přihlášení. Naše škola se stihla 
přihlásit již pár dnů po vyhlášení, projekt byl schválen a následně se realizoval od září do prosince 2015.  
Aktivity projektu směřovaly k rozvoji technického vzdělávání žáků formou vytvoření žákovských výrobků a dále k patřičnému 
vybavení školní dílny pro požadované činnosti. Zapojení žáci z 8. ročníku dostali možnost předvést své vlohy k tvorbě netradičního 
výrobku – zvonkohry. Pro práci jim byly poskytnuty pracovní listy s nákresem výrobku a popisem postupu práce a z průběhu 
realizace každý žák zpracoval své portfolio, které obsahovalo sebehodnocení žáka a formativní hodnocení ze strany učitele. Všechny 
tyto činnosti byly realizovány v rámci volitelného vyučovacího předmětu technické činnosti. Z postupu práce byla průběžně 
pořizována fotodokumentace. 
Do školní dílny bylo pořízeno nové vybavení (stroje a nářadí) a materiál (kov, dřevo, plast) v hodnotě 138.493,- Kč. Žáci přistoupili  
k tvorbě výrobků svědomitě a s chutí, evidentně je manuální práce bavila. Výsledkem byly velmi pěkné zvonkohry, které si jejich 
tvůrci mohli odnést domů. Svou prací tak naši zapojení osmáci přispěli k tomu, že nyní máme školní dílnu vybavenou moderními 
stroji, nářadím a potřebným materiálem. Věřím, že prezentace jejich činnosti v rámci projektu přivede do naší dílny další zájemce, 
kteří budou chtít vyzkoušet svou manuální zručnost při práci s různými materiály.  

                    Viktor Verner, ředitel školy 
 

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2016/2017 
 

Ve dnech 11. a 12. února 2016 proběhl na všech šumperských školách zápis dětí do 1. ročníku základní školy. Společně s rodiči se 
k němu dostavilo 347 dětí, o odklad povinné školní docházky požádalo 40 rodičů. Na naši školu přivedli rodiče 89 dětí,  
u 13 z nich rodiče uvažují o odkladu školní docházky. Dne 1. září 2016 nastoupí v Šumperku do pěti základních škol pravděpodobně 
305 žáků, z toho 76 (to je téměř 25 % všech budoucích šumperských prvňáčků) na naši školu. Ve školním roce 2016/2017 plánujeme 
otevřít tři první třídy. Novým prvňáčkům přejeme šťastný školní start a hodně úspěchů.  
 

Zájmové kroužky ve školním roce 2016/2017 
 

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 vytvořit co nejširší nabídku zájmových 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 zpravidla 1 hodinu týdně. Podmínkou pro otevření 
kteréhokoli kroužku je dostatečný počet žáků – minimálně 12 dětí. Některé kroužky otevíráme i při menším počtu přihlášených dětí, 
rodiče však musí počítat s navýšením úhrady – většinou se jedná o 100,- Kč za měsíc.  

Pro nastávající školní rok nabízíme kroužek angličtiny pro 1. a 2. ročník, kroužek matematiky dle profesora Hejného pro  
1. – 2. ročník, kroužek muzikoterapie pro 2. – 4. ročník, hudebně-dramatický kroužek pro 3. – 5. ročník, keramický kroužek pro  
1. – 4. ročník, aerobik pro 3. – 5. ročník, vybíjená pro 4. – 5. ročník, florbal pro 4. – 6. ročník, sborový zpěv pro 1. – 5. ročník  
a 6. – 9. ročník. 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 2016/2017  
 

Ve školním roce 2016/2017 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 2016/2017 rodiče tuto volbu potvrdí svým podpisem. Každý 
žák 7. – 9. ročníku si v první fázi vybere 2 předměty. Zde apeluji i na rodiče, aby v případě nemoci dítěte kontaktovali buď třídního 
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učitele, nebo vyučujícího nabízeného předmětu a žáky přihlásili včas. Během následujících dvou týdnů provedeme sumarizaci pro 
jednotlivé předměty a uspořádáme je do 2 bloků. Skupiny volitelných předmětů naplňujeme maximálně do 24 žáků (naším cílem 
jsou ovšem skupiny do 20 žáků), výjimkou je volitelný předmět Vaření s kapacitou 16 žáků. 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 povinný předmět druhý cizí jazyk; nabízíme ruský a německý jazyk (zájem budeme zjišťovat současně 
s výběrem volitelných předmětů). 
Následuje 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.  Personální obsazení je bez záruky. 
 

7. ročník 8. ročník 

Informatika T. Lešingr Informatika T. Lešingr 

Seminář z matematiky Mgr. Z. Zatloukalová Seminář z matematiky Mgr. R. Drásalová 

Seminář z přírodopisu Mgr. Z. Zatloukalová Seminář z fyziky Mgr. H. Švécarová 

Seminář z fyziky Mgr. H. Švécarová Osobnostní výchova Mgr. J. Papoušková 

Vaření Mgr. I. Hrochová Vaření Mgr. I. Hrochová 

Technické činnosti  Mgr. J. Papoušková Technické činnosti  Mgr. J. Papoušková 

Sportovní hry Mgr. I. Pánová Sportovní hry Mgr. J. Navrkal 

Užité výtvarné techniky Mgr. M. Winklerová Užité výtvarné techniky Mgr. Z. Zatloukalová 

9. ročník 

Informatika T. Lešingr Seminář z chemie Ing. L. Drásalová 

Seminář z fyziky Mgr. H. Švécarová Finanční gramotnost Mgr. O. Kolák 

Sportovní hry Mgr. I. Pánová Seminář z matematiky Mgr. R. Drásalová 

Užité výtvarné techniky Mgr. M. Winklerová Konverzace v AJ Bc. M. Sitová 

 

Informace k přijímacímu řízení – zápisový lístek   
 

Kostky jsou vrženy, čili přihlášky na příslušné střední odborné učiliště (SOU) nebo střední školy (SŠ) jsou napsané a odeslané. Pro 
opozdilce připomínám termín 15. 3. 2016, jako poslední den předání přihlášek na danou školu. Teď nezbývá než čekat na 
rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. V případě kladné odpovědi se ihned na danou školu 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, obdrží zápisový lístek.  
Každý uchazeč o vzdělávání na střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží jeden zápisový 
lístek. Na zápisovém lístku jsou doplněny všechny potřebné údaje, doplnit zbývá pouze jméno zákonného zástupce, který se žákem 
bude lístek na střední školu předávat, dále pak školu a příslušný obor školy včetně podpisů. 
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.  
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. 
Jak postupovat v případě nepřijetí žáka na zvolenou střední školu? Na poště si bez prodlení vyzvedneme doporučený dopis 
s oznámením o nepřijetí. 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. 
V  případě nepřijetí vyhledáváme další volná místa na SŠ nebo SOU a podáváme 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) nebo u výchovného poradce. 

        Mgr. Jindřiška Haltmarová, výchovná poradkyně 
 

Připomínáme ve zkratce 
 

Konzultační dny – nejbližší konzultační den je v úterý 19. dubna 2016 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 18. do 22. dubna 2016.    

Informace ze školní jídelny – připomínáme, že již takřka dva roky si lze stravu přihlašovat a odhlašovat prostřednictvím internetové 
aplikace www.strava.cz. Zmíněná aplikace umožňuje také výběr ze dvou jídel 2x týdně. 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 
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internetová aplikace umožňuje vybrat si zvolené jídlo (případně odhlásit oběd) na celý týden během několika kliknutí myší. Aplikace 
běží i v systému Android. Máte-li o službu zájem, kontaktujte paní Jílkovou (jilkova_s@6zs.cz) 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. Připomínáme, že aplikace na chytrém telefonu vám několika kliknutími umožní objednání či odhlášení stravy z pohodlí 
domova. Za nezletilé žáky si přihlašovací údaje vyzvednou jejich rodiče (zákonní zástupci).  
Elektronická žákovská knížka – již 7 měsíců využíváme k zápisu známek žákům 4. – 9. ročníku elektronickou žákovskou knížku. 
Předpokládáme, že jak rodiče, tak i sami žáci se již seznámili se vším, co jim tato služba poskytuje – mimo jiné i přehled o aktuálním 
suplování. Pro majitele chytrých telefonů je zdarma ke stažení aplikace „bakaláři“, prostřednictvím níž jsou rodiče bezprostředně 
informováni o každé nové zapsané známce. 
 
 

Postřehy ze školního parlamentu 
 

V parlamentu pořádáme různé akce, jako třeba uspávání skřítků, vrškování atd. Schůzky máme každé druhé úterý v měsíci. 
V parlamentu si říkáme různé návrhy, např. Valentýn, Den beze zbytků atd. Do parlamentu chodí děti od IV. třídy. 

Karla Ryšavá, IV. C 
Parlament slouží k tomu, aby se mohla škola účastnit různých akcí. Díky němu je škola aktivní a mohla uspořádat se školní družinou 
vrškování, drakiádu, uspávání skřítků…. Žáci mají také přehled, co se ve škole děje.       Kateřina Ryšavá, VII. B 
Dle mého názoru je školní parlament velmi prospěšný. Už jen proto, že do tříd nemusí vzkazovat věci učitelé, kteří s oblibou 
zapomínají. Také moc nechápou naše zájmy a koníčky, proto je lepší, když vymýšlíme akce my. Parlament pracuje účinně a vždy se 
zde najdou dobrovolníci na výpomoc. Jako členka parlamentu si myslím, že by měl dále pokračovat ve své činnosti. 

                                                                                                                                      Tereza Krámská, IX. B 
I letos na naší škole proběhla akce „Svatý Valentýn“. Žáci mohli házet valentýnky do krabic, které byly rozmístěné po škole. Dopisy 
rozdávali „pošťáci“ 12. 2. 2016 před jarními prázdninami skoro celý den. Valentýnek se sešlo opravdu hodně a my doufáme, že se 
tato akce všem líbila.          Alžběta Sokolová a Adéla Štěpánová, IX. C 
 

Pozvánka na exkurzi 
 

Pro zvídavé, ale zároveň spolehlivé žáky 9. ročníku je na 20. květen 2016 připravena exkurze do České televize a Českého rozhlasu. 
Půjde tedy o zhlédnutí toho, co se děje „za obrazovkou“ či „za mikrofonem“, kde vládne síla a moc slova… 
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 zavede žáky do nově otevřené Galerie, následovat bude 
prohlídka Studiového domu v Římské 13 a vysílacího pracoviště ČR Dvojky. 
INFO + přihlášky - prostřednictvím třídních učitelů do 15. 3., PLATBA – 300 Kč v kabinetu ČJ do konce března. 

Mgr. Ester Muroňová 
 

 

Telegraficky ze školní družiny – jaro 2016 
 

Ohlédnutí zpět a možné budoucno 

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. 
Sněhové nadílky jsme se letos dočkali jen poskromnu. I když bylo zrovna venku nevlídno, nám to nevadilo! Byl to právě ideální čas 
na společné čtení. Děti velmi rády poslouchají. V duchu poslání obecně prospěšné společnosti „Celé Česko čte dětem“ jsme 
zařazovali aktivity spojené s knížkami. Jednou z takových aktivit byly soutěže v tělocvičně, inspirované knižními hrdiny z knih, s nimiž 
se děti při předchozím čtení seznámily. 
Jakmile počasí dovolilo, soutěžili jsme venku „O sněhovou pusinku“. Letošní krátké zimy si děti opravdu dosytnosti užily. Stavěly 
sněhuláky, klouzaly se na nedalekém kopci a bavily se při koulovačkách. 
Do tělocvičny neprší a my si tak mohli klidně užít náš „Masopustní rej“. V maskách, nejen vlastnoručně vyrobených, se děti 
předvedly v promenádě, tancovaly a hrály hry. Při karnevalové procházce školou udělaly pořádný rozruch. Masopustní maškaráda 
se vydařila opravdu skvěle. Abychom jenom neseděli, stále jsme pokračovali v celoročním „Sportování se zvířátky“. V ní se děti 
snažily překonat ve výkonu nejen své kamarády, ale také sebe samy… 

 

Co nás čeká a nemine?  
 U příležitosti Března - měsíce čtenářů připravujeme vzájemné čtení v jednotlivých odděleních školní družiny. Nejaktivnější 

děti se zúčastní závěrečné akce „Babičky a dědečkové čtou dětem“, která proběhne 31. března 2016 v prostorách školní 
družiny.  

 Noc s Andersenem se uskuteční 1. a 2. dubna 2016 v Městské knihovně Šumperk.  
 Podporujeme lidi s autismem propagací „Dne autismu“. Na 2. dubna připadá Mezinárodní den porozumění autismu či 

zvýšení povědomí o autismu.  

 V průběhu měsíce dubna se děti dočkají „Vítání jara“.  

 Trénujeme na celodružinové zápolení ve skákání přes švihadlo „O družinový koblížek“. 
 V květnu chystáme něco hezkého a tvořivého pro maminky.  

 Čeká nás oblíbené zápolení v deskových hrách.  

 V červnu se těšíme na tradiční Den dětí ve sportovním duchu.  

 Ve spolupráci se sdružením KRAPŠ pořádáme začátkem prázdnin ve Středisku ekologické výchovy na Švagrově tradiční 
letní tábor. Dobrá zpráva je, že již nyní jsou všechna místa zarezervována.  

 Stále pokračuje sběr vršků od PET lahví. Děkujeme všem, kteří stále aktivně přispívají.  

 Schraňujeme papír, neboť se blíží sběr papíru.  

 Další aktivitou, do které se velmi aktivně děti zapojily, je sbírání tvrdého pečiva pro zvířata ve farmě na Středisku 
ekologické výchovy Švagrov a pro daňky z dančí obory Svatého Eustacha ve Vernířovicích.  

 Nemůžeme zapomenout na již tradičně výbornou spolupráci s žákovským parlamentem.  
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 V závěru bych touto cestou ráda poděkovala tatínkovi P. Markovskému za opakované dodávky zdravého mlsání pro děti 
ŠD. Ochotně nám vozí jablíčka, která jsou mezi dětmi velmi oblíbená. 

Mgr. Adéla Nevrlá, vedoucí vychovatelka ŠD 
 

ŽIRAFA šla do světa … 
 

Víte, že naše „Žofka“ vydala první vlastní knížku? Zalíbila se jí totiž soutěž „Moje kniha“ – téma „Devatero řemesel aneb Řemeslo 
má zlaté dno“. Vzpomněla si na ruce všech žáků, kteří svým výtvarným umem vytvořili v minulém roce rekordní žirafí obraz před 
školou. Proto oslovila Katku NĚMCOVOU (V. A), aby napsala text, a Lenku POPPOVOU (VI. B) kvůli ilustracím. I když Žofka bude na 
výsledek v soutěži čekat do 15. dubna, knížku dává k nahlédnutí na webových stránkách www.6zs.cz 

Mgr. Ester Muroňová 
 

 

Sešity pro nový školní rok 2016/2017 
 

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 1. dubna do  
13. května 2016. Doporučujeme využít konzultačního dne 19. dubna, kdy bude prodejna otevřena do 18.00 hod. 

 

 

Sbírka knih pro „ŠESTKU“ 

 
ZŠ Šumperk, Šumavská 21 v budově školy zakládá čtenářské kouty pro žáky, kde si budou moci číst ve volné hodině nebo o velké 
přestávce. 
Kam donést knihy? 

1. Do označeného boxu ve vestibulu školy. 

2. Do označeného boxu u školní družiny. 

3. Do kanceláře školy. 

Jaké knihy? 
1. Nepoškozené knihy s postavami a dějem. 

2. Vhodné pro žáky ZŠ. 

3. Kvalitní knihy (= knihy, které byste si sami s chutí přečetli). 

Bližší informace ráda podá        Mgr. Ester Muroňová. 
 

Školní kola soutěží a olympiád 

Konverzační soutěž - AJ 1. Ptáčková Petra  VII. C Konverzační soutěž - AJ 1. Fojtlová Sára  IX. C 
6. – 7. ročník  2. Jílek Lukáš  VI. C 8. – 9. ročník  2. Štěpánová Adéla  IX. C 
   3. Kondler Michal  VI. B    3. Vavřiník David  VIII. A 
 

Dějepisná olympiáda 1. Štvrtecký Dominik VIII. A Přírodovědný klokan 1. Nedělníková Andrea IX. A 
8. - 9. ročník  2. Miškář Tomáš  VIII. B kategorie KADET               2. Dobeš Vojtěch  IX. A 
   3. Štěpánová Adéla  IX. C    3. Fricová Nela   IX. A 
 

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

420 2 3 1 1 

424  1   

512 5    

512 s pomocnou linkou  5    

513 1    

520   1  

523  8 11 6 

524    6 

544 1    

5110  2 1  

644  1 1 1 

Notový sešit  1   

Lenoch A4 2 3 1 1 

Lenoch A5   1  

Barevné papíry 1  1 1 

Výkres A4 20    

Výkres A3 20    

Fólie A5   1  

Cena 126 Kč 90 Kč 88 Kč 78 Kč 
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Zeměpisná olympiáda 1. Skalický Ondřej  VI. B Zeměpisná olympiáda 1. Seidenglanz Jáchym VII. B 
kategorie A  2. Pokorná Adriana  VI. B kategorie B  2. Peroutka Jiří  VII. B 
   3. Mildová Anežka  VI. B    3. Ryznar Adam  VII. C 
                    

Zeměpisná olympiáda 1. Remiš Lukáš  VIII. A Zeměpisná olympiáda 1. Dobeš Vojtěch  IX. A 
kategorie C  2. Sojka Samuel  VIII. A kategorie D  2. Nedělníková Andrea IX. A 
   3. Miškář Tomáš  VIII. B    3. Fojtlová Sára  IX. C 
           

Matematická olympiáda 1. Šána Robert  V. C Matematická olympiáda 1. Mičkech Jakub   VI. A 
kategorie Z5  2. Hloušková Marcela V. C kategorie Z6  2.- 4. Bíbrová René  VI. C 
   3. - 6. Benediktová Erika V. A              Skyva Štěpán  VI. C 
             Štěpánová Klára V. A              Švejkovský Jakub VI. A          
             Žourková Veronika V. A    5. Pokorná Adriana  VI. B 
             Horák Lukáš  V. C  
 

Olympiáda v ČJ  1. Dobeš Vojtěch  IX. A Astronomická olympiáda 1. Čapková Patricie  VII. C 
   2. Štěpánová Adéla  IX. C kategorie GH 
   3. Nedělníková Andrea IX. A     
 

Biologická olympiáda 1. Bieliková Šárka  IX. C Biologická olympiáda 1. Renda Martin  VI. A 
kategorie C  2. Slavíček Oldřich  IX. C kategorie D  2. Seidenglanz Jáchym VII. B 
   3. Štvrtecký Dominik VIII. A    3. Čapková Patricie  VII. C 
 

Soutěž AJ „SEARCH IT“ 1. Ondruška Lukáš  VIII. B Soutěž AJ „SEARCH IT“ 1. Fojtlová Sára   IX. C 
8. ročník   2. Janda Kryštof  VIII. C 9. ročník   2. Bieliková Šárka  IX. C 
   3. Kašpar Martin  VIII. C    3. Dvořák David  IX. A 
 

Moravský zvoneček 1. Kroupa Matyáš  IV. C Moravský zvoneček 1. Vašíčková Sára  VII. A 
II. kategorie      Štepánová Klára  V. A III. kategorie  2. Štěpánová Adéla  IX. C 
   2. Vašíčková Tereza IV. A     3. Zatloukalová Hana IX. C 
       Zerzáňová Denisa IV. A 
 

Vv soutěž  1. Hanáková Šárka  I. B Vv soutěž  1. Friedl Matyáš  V. B 
„Můj vysněný dům“ 2. Turek Josef  I. C „Můj vysněný dům“ 2. Minol Radek  IV. C  
kategorie I.  3. Králová Aneta  I. B kategorie II.  3. Turánková Tereza V. A 
              Němcová Kateřina V. A 
Vv soutěž  1. Jelínková Eliška   VI. B        Vašíčková Tereza  IV. A 
„Můj vysněný dům“ 2. Čapková Patricie  VII. C     
kategorie III.  3. Ficnarová Antonie VI. B Vv soutěž  1. Svítilová Ivana  IX. B
       „Můj vysněný dům“ 2. Hegerová Michaela VIII. C 
Literární soutěž  Straková Natálie  VII. B    3. Žanda Jakub  IX. B 
„Dětský čin“  (postup do republikového finále) 
       Recitační soutěž  1. Renda David  IV. C 
Recitační soutěž  1. Horčičková Karolína III. C kategorie 2  2. Heřmanský Jan  IV. C 
kategorie 1      Moca Vítězslav  III. C    3. Vykopalová Anna V. B 
   2. Runtáková Denisa III. A        Benediktová Erika V. A 
       Lucová Ester  II. B         
       Štětinová Ema  II. B Recitační soutěž  1. Tůmová Zuzana  VII. B 
   3. Šupina Matěj  III. C kategorie 3  2. Horčičková Nikol  VI. C 
       Možný Šimon  II. D    3. Pazourová Michaela VI. C
              
Literární soutěž  Zlaté pásmo   Recitační soutěž  1. Havlenová Lucie  VIII. A 
„Vánoční příběh“  Možný P., Kremličková N. II. A kategorie 4  2. Štvrtecký Dominik VIII. A 
   Kouřil A., Štětinová E. II. B    3. Remiš Lukáš  VIII. A 
   Němcová Z., Lepšíková V. II. C 
   Žižka Petr, Sitová Hana II. D Chemická olympiáda 1. Nedělníková Andrea IX. A
       kategorie D  2. Hufová Silvie  IX. C 
Pythagoriáda   1. Matyáš Jan  V. C    3. Štěpánová Adéla  IX. C 
5. ročník   2. Šána Robert   V. C 
  

 

Okresní kola soutěží a olympiád 
 

Přírodovědný klokan 3. Nedělníková Andrea IX. A Konverzační soutěž – AJ 2. Fojtlová Sára  IX. C 
kategorie KADET      kategorie II. A 
 

Logická olympiáda  6. – 9. Cveček Jan  III. C Olympiáda v ČJ  5. – 6. Štěpánová Adéla IX. C 
   42. - 51. Matyáš Jan V. C kategorie I.  30. – 31. Dobeš Vojtěch IX. A 
 
Dějepisná olympiáda 8. Štěpánová Adéla  IX. C Zeměpisná olympiáda  
8. - 9. ročník  9. – 10. Štvrtecký Dominik VIII. A kategorie A  8. Skalický Ondřej  VI. B 
   24. – 25. Miškář Tomáš VIII. B  
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Matematická olympiáda 3. Šána Robert  V. C Zeměpisná olympiáda 
   5. Horák Lukáš  V. C kategorie B  2. Seidenglanz Jáchym VII. B
   9. – 12. Hloušková Marcela V. C kategorie C  2. Dobeš Vojtěch  IX. A 
   15. – 22. Benediktová Erika V. A  
       Literárně-výtvarná soutěž 1. Fojtlová Sára  IX. C
       „Co všechno je domov“ 
Soutěž AJ „SEARCH IT“ 16. Ondruška Lukáš VIII. B  
8. ročník   20. Janda Kryštof  VIII. C Soutěž AJ „SEARCH IT“ 1. Fojtlová Sára  IX. C 
       9. ročník   8. Bieliková Šárka  IX. C 
Chemická olympiáda 3. Štěpánová Adéla  IX. C 
kategorie D  5. Hufová Silvie  IX. C 
 

Krajská kola soutěží a olympiád 

Logická olympiáda  21. Matyáš Jan  V. C 
   

Sportovní soutěže 

Přebor škol v orientačním běhu  
  

kategorie D(5), H(5)  3. místo     kategorie D(7), H(7)+ D(9), H(9) 5. místo 
 

jednotlivci: kategorie D(3) 6. Pattermannová Magdalena III. B 
  kategorie D(5) 6. Seidenglanzová Johana  IV. C 
  kategorie D(9) 3. Zatloukalová Hana  IX. C 
  kategorie H(3) 6. Cveček Jan   III. C 
  kategorie H(5) 2. Šána Robert   V. C 
  kategorie H(7) 1. Seidenglanz Jáchym  VII. B 
 

Mistrovství České republiky v deskových hrách 

hra Rummikub  2. Uher Lukáš  IV. C hra Quoridor  5. Janíčková Kristýna III. C 
kat. do 12 let  10. Michálek Přemysl III. C    20. Horčičková Karolína III. C 
   21. Horčičková Karolína III. C          Vyhnálková Anna II. A 
 
 

Testování SCIO 
 

 

Na naší škole pravidelně sledujeme úroveň znalostí žáků. Mimo vlastní hodnotící nástroje využíváme ve vybraných ročnících  
i nabídky komerčního testování, abychom tak měli srovnání s dalšími školami v celé republice. V říjnu a listopadu absolvovali žáci  
6. a 9. ročníku tradiční testování SCIO. Kromě znalostí českého jazyka a matematiky byly zjišťovány i obecné 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 Lucie Mikulášová z VI. B dosáhla mezi žáky testovaných základních škol v Olomouckém kraji nejlepšího 
výsledku v testování českého jazyka, její spolužačka Eliška Jelínková pak stejně uspěla v testování obecných studijních 
předpokladů, René Bíbrová z VI. C a Vojtěch Dobeš z IX. A byli nejlepší v testování matematiky a konečně Adéla Štěpánová  
z IX. C excelovala ve všech třech testovaných oblastech. 

Mgr. Radmila Lucová 
  

KRAPŠ (info@kraps.cz) informuje: Po stopách žirafy Žofky 

 Haló děti! Těšíte se na prázdniny?  
  My ano!!  
  Proto už pro vás i letos připravujeme příměstský tábor.  

Letos se bude konat denně od pondělí 1. 8. do pátku 5. 8. 2016, vždy od 7:00 do 16:00 hodin. 
Hlavní základnu budeme mít ve škole (6. ZŠ neboli Základní škola Šumperk, Šumavská 21), stejně jako 
minule .  

                                                  Letos se vydáme po stopách žirafky Žofky, která nám ukáže hodně krásných míst nejenom v přírodě,                                                                                                                                                                          
společně si zahrajeme zajímavé hry, poznáme nové kamarády a užijeme si spousty legrace.  
Pokud máte námět na zajímavý výlet, napište nám ho na táborovou přihlášku a pokusíme se ho zařadit do našeho programu.  
Podrobný program tábora bude uveřejněn nejpozději do 1. května 2016 na webu školy, proto nám předejte své náměty do  
30. 4. 2016. 
Cena tábora je 1250,- Kč a bude zahrnovat jízdenky, vstupenky, obědy, čtvrteční večeři a páteční snídani a jiné potřebné materiály  
a poplatky pro průběh tábora. 
Pokud se chceš tábora zúčastnit, tak vyplň táborovou přihlášku, kterou najdeš od 20. března 2016 na www.6zs.cz, a přines ji do 
kanceláře školy (paní Jílkové) nebo ji pošli na email kraps@6zs.cz . Pokud nemáš přístup k internetu, můžeš si přihlášku vyzvednout 
v kanceláři školy. Závazné přijetí na tábor bude záležet na pořadí úhrady ceny tábora. Podrobnosti o platbě jsou uvedeny na táborové 
přihlášce. 

 
Těší se na vás táborový tým: Petra, Monika, Radka a Zdeněk 

 

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

