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Základní škola Šumperk, Šumavská 21               březen 2018 

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

Vážení rodiče a přátelé školy, 
v dnešním úvodníku bych Vás chtěl stručně seznámit s tím, jaký vliv na chod školy bude mít nové evropské nařízení č. 2016/679  
o ochraně osobních údajů, známé pod zkratkou „GDPR“ neboli General Data Protection Regulation. 
Nařízení vstoupí v účinnost už 25. května 2018 a jeho tvůrci očekávají, že přinese zlepšení ochrany osobních údajů nejen v naší škole, 
ale i dalších organizacích, pro které začne také platit (např. úřady, banky, nemocnice, aj.). V souvislosti s tím škola přijme vhodná 
technická a organizační opatření, aby byla zajištěna odpovídající úroveň zabezpečení zpracovávaných osobních údajů. Veškeré 
případy porušení zabezpečení osobních údajů se budou bezodkladně hlásit Úřadu pro ochranu osobních údajů. Naprostou novinkou 
bude vypracování posouzení vlivu zpracování na ochranu osobních údajů a povinnost mít vlastního pověřence pro ochranu osobních 
údajů.  
Od výše uvedeného data musíme ochranu osobních údajů tedy ještě výrazně zvýšit, což škole přinese notnou administrativní zátěž  
i nemalé finanční výdaje. Na tomto místě bych chtěl všechny čtenáře ujistit, že již v současné době škola nakládá s osobními údaji  
v souladu se stávajícími platnými právními předpisy a jejich zabezpečení je v naší škole velice dobré. 
Z pohledu rodičů se nové evropské nařízení projeví v tom, že v některých případech, kdy bude potřebné pracovat s osobními údaji 
žáků a jejich zákonných zástupců, budou rodiče školou požádáni o souhlas se zpracováním těchto údajů. Oproti dosavadní právní 
úpravě nařízení výslovně stanoví podrobnější podmínky upravující způsob vyjádření takového souhlasu (definice souhlasu zůstává 
v podstatě stejná, ale doplňují se pravidla pro jeho získání). V současné době jsme pro mnohé činnosti a aktivity již souhlasy zajišťovali, 
avšak s novým evropským nařízením počet požadovaných souhlasů vzroste. Také dřívější souhlasy, které škola již získala, se budou 
muset inovovat v souladu s evropským nařízením a budou se muset zajistit znovu. Proto bude škola v blízké budoucnosti znovu 
oslovovat zákonné zástupce žáků s požadavkem o podpis souhlasu se zpracováním osobních údajů pro různé činnosti, které souvisí 
se vzděláváním a provozem školy. V souvislosti s tím žádám všechny rodiče o pochopení a trpělivost. 
Přeji všem pevné zdraví.      
              Mgr. Viktor Verner, ředitel školy 

 

Zájmové kroužky ve školním roce 2018/2019 

Zájmové kroužky k naší škole již tradičně patří. Víme, že v dnešní hektické době je zvláště pro rodiče mladších školáků velkou výhodou, 
když mimoškolní zájmové aktivity probíhají přímo ve škole – v době po vyučování. Proto kromě školní družiny nabízíme pro děti řadu 
kroužků – některé nabízejí pohybovou aktivitu, jiné zase rozvoj kreativity dětí; nechybí ani hravé základy cizího jazyka. Hudebně 
zaměřené děti pak mohou navštěvovat školní pěvecký sbor. 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 vyučovací hodinu týdně. Podmínkou pro otevření kteréhokoli kroužku je dostatečný počet zájemců – minimálně 12 žáků. 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 AJ pro 1. – 2. ročník, hudebně-dramatický kroužek pro 3. – 5. ročník, keramický kroužek 
pro 1. – 4. ročník, aerobik pro 3. – 5. ročník, vybíjenou pro 4. – 5. ročník, florbal pro 4. – 6. ročník, sborový zpěv pro 1. – 9. ročník. 
Nábor do kroužků proběhne v září a nabídku ještě upřesníme.  
V rámci projektu „Šablony 2016“ můžeme v následujícím školním roce dětem nabídnout i Klub zábavné logiky a pro slabší žáky 
pravidelné doučování v menších skupinkách.  
Zajišťujeme také nápravu dys-poruch pro žáky s diagnostikovanými poruchami čtení a psaní (1 hodinu týdně). Zde si dovolujeme 
připomenout, že součástí nápravy těchto poruch je i pravidelná domácí příprava. Právě u těchto dětí je pravidelnost jedním 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 2018/2019  

Ve školním roce 2018/2019 si budou žáci 7. – 9. ročníku vybírat z nabídky volitelných předmětů 2 hodiny týdně. V průběhu měsíce 
března se budou žáci osobně zapisovat do volitelných předmětů u jednotlivých vyučujících (vyhradíme na to přibližně jeden týden, 
termín upřesníme na webu školy). Na základě předběžného zájmu žáků i možností školy letos nabízíme dva bloky volitelných 
předmětů. Žák si pak vybere jeden předmět v každém bloku. Zde apeluji i na rodiče, aby v případě nemoci dítěte kontaktovali třídního 
učitele a své dítě přihlásili včas. 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 a technické činnosti s kapacitou 18 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 na výběr ruský a německý jazyk. Všichni žáci  
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6. ročníku obdrží začátkem dubna dotazník, v němž spolu s rodiči vyznačí svůj zájem o druhý cizí jazyk. Tento dotazník pak vrátí své 
třídní učitelce, která vyznačí přesný čas odevzdání. V případě převisu zájemců bude rozhodovat čas odevzdání dotazníku.  
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.   

 

7. ročník 8. ročník 9. ročník 

1. blok L 2. blok S 1. blok L 2. blok S 1. blok S 2. blok L 

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

Informatika Seminář z fyziky  Seminář z ČJ Seminář 
z přírodopisu  

Finanční 
gramotnost 

Seminář  
z matematiky 

Seminář  
z matematiky  

Seminář z ČJ Vaření  Technické činnosti  Seminář z ČJ   

Technické činnosti  Vaření   Užité výtvarné 
techniky 

Seminář                    
z matematiky  

Seminář z chemie  Technické činnosti  

 

Novinky v angličtině 

Ve školním roce 2018/2019 nabídneme volitelný předmět konverzace v anglickém jazyce žákům 7. a 8. ročníku. Náplní tohoto 
předmětu bude mimo vlastní konverzace také příprava na mezinárodně uznávané certifikáty YLE movers a YLE flyers. Žáci, kteří se 
rozhodnou přihlásit do tohoto volitelného předmětu, budou mít možnost (ne povinnost) tyto zkoušky vykonat. Předmět bude 
pokračovat v následujícím ročníku. Cena učebnice pro tento předmět bude kolem 300 Kč a budeme s ní pracovat celé dva roky. 
Shrneme si gramatiku, prohloubíme slovní zásobu, procvičíme si konverzaci a naučíme se také strategie, jak zvládnout mezinárodní 
testy. Pokud se žák rozhodne na závěr získat již zmíněný certifikát, upozorňujeme, že je potřeba počítat s poplatkem za vlastní zkoušku 
- přibližně 1500 Kč. 
Pro žáky budoucích 4. a 5. ročníků dále uvažujeme o otevření kroužku s názvem „Angličtina na certifikát“, který bude mladší žáky 
připravovat na zkoušku YLE starters. V kroužku se naučí používat správně gramatické struktury, pracovat s poslechem a čteným 
textem, obohatí si slovní zásobu a naučí se mluvit beze strachu. Abychom toho mohli dosáhnout, bude v kroužku kapacita 8 dětí  
a kroužek bude probíhat 2 školní roky, poté proběhne testování, které určitě zvládneme.  
Náklady jsou: učebnice cca 300 Kč na celé dva roky a 150 Kč na kroužek měsíčně (při počtu 8 dětí ve skupině). Certifikát samotný pak 
cca 1200 Kč.   
Pokud byste měli jakékoliv dotazy, neváhejte mě kontaktovat na sitova@6zs.cz. 

Bc. Markéta Sitová 
    

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. 2018, 2. škola – 16. 4. 2018; pro žáky pátých tříd platí termín 13. 4 (17. 4.) 2018.  Náhradní termín je určen pro ty, 
kteří se z vážných důvodů nemohli zúčastnit zkoušek v řádném termínu – nutná omluvenka – letos je to 10. 5. a 11. 5. 2018.  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. 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.  
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.  
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 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 
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Připomínáme ve zkratce 

Učíme se navzájem – ve středu 28. března 2018 proběhne tradiční projektový den, kdy si starší žáci vyzkoušejí roli učitelů. Asi nejvíce 
se na své „žáky“ již tradičně těší deváťáci. 
Konzultační dny – nejbližší konzultační den je v úterý 24. dubna 2018 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 27. dubna 2018. 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. 
Sešity pro školní rok 2018/2019 pro 1. stupeň – žákům opět nabídneme možnost nákupu sad sešitů – bližší informace najdete do 
konce března na webu školy. 
Informace ze školní jídelny 

• Velmi často se stává, že zejména nejmenší družinové děti by chtěly jiné jídlo, než mají objednáno. Výběr z jídel je výhradně 
záležitostí rodičů. Prosíme rodiče, aby brali ohled na vůli a chutě dětí při výběru stravy prostřednictvím internetového 
objednávání. Pokud nemáte dosud přístup na portál www.strava.cz, vyžádejte si v kanceláři školní jídelny přístupové heslo.  

• Pokud dítě není přítomno ve škole, je zákonný zástupce dítěte povinen stravu odhlásit. Nárok na odběr dotované stravy má 
pouze první den nepřítomnosti, a to do jídlonosiče. Následující dny v době nepřítomnosti ve škole je školní jídelna povinna 
dopočítat tyto obědy do plné ceny dle věkové kategorie dítěte. 

• V případě 3x po sobě neprovedeného inkasa za stravné bude žák automaticky přeřazen na platbu v hotovosti.  
• Každá změna v odhláškách a přihláškách ruší předchozí volbu. Platí vždy poslední změna. V případě nesrovnalostí se dá 

v kanceláři školní jídelny na vyžádání dohledat, z kterého zdroje a kdy byla změna provedena.   
Další informace Vám rádi podáme v kanceláři školní jídelny.  
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 můžeme děti trochu popostrčit směrem 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 – 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 
je buď přinesou domů, nebo nechají třeba ve školní družině na odpolední svačinu.  
 
 

Žákovský parlament – týden oblíbených jídel 

Školní parlament ve spolupráci s naší jídelnou připravil týden oblíbených jídel. Každá třída obdržela jídelníček se třemi možnostmi na 
každý den a měla za úkol vybrat vždy jeden pokrm. Při sčítání hlasů jednotlivých tříd se odehrával velký souboj mezi svíčkovou  
a alpským kynutým knedlíkem. Nakonec si budeme v dubnu od 9. do 13. 4. 2018 mlsat tyto dobrůtky: pondělí – svíčkovou na smetaně 
s houskovým knedlíkem, v úterý – smažený vepřový řízek s bramborovou kaší, ve středu – špagety s vepřovým masem  
a rajčaty sypané sýrem, ve čtvrtek – červené rizoto z krůtího masa a v pátek – čočku na kyselo s vařeným vejcem, chlebem  
a sterilovaným okurkem. Dobrou chuť!              Mgr. Angelika Rýcová 
 

 

Zlaté ŽIRAFINY 

I když školní časopis „ŽIRAFINY“ vychází na naší 
škole třetím rokem, pamětníci vědí, že se žáci 
„novinářské činnosti“ věnovali i v dřívějších letech. 
Pochopitelně více či méně pravidelně, s různě 
dlouhými přestávkami, ale i „návraty“ a také pod 
vedením řady učitelů.  Zpočátku se čistopisy psaly 
na psacím stroji, jejich podklady „na koleně“. 
Základem byla bílá kancelářská A4, sešívačka, 
nechyběly ani ilustrace výtvarně nadaných žáků. 

1 
Postupem času došlo ke změně formátu na A5, 
„sázelo“ se ve Wordu, objevily se barevné 
fotografie, jenže články ještě nebyly 
zorganizovány ve „sloupečcích“ jako v klasických 
novinách či časopisech. To přinesly až Žirafiny 
psané v „Publisheru“. Jak se vlastně Žirafiny 
vyklubaly na svět a co práce v redakci přináší? Na 
to vzpomíná Kateřina Němcová, jedna z nejdéle 
píšících redaktorek časopisu, takto: 

„Zpočátku jsme měli jenom pár nápadů. Pak jsme se touto myšlenkou začali zabývat v „Kroužku tvůrčího čtení a psaní“ a s první 
pracovní podobou Žirafin přišly holky z nynější třídy IX. B. O šmrnc profesionálního vzhledu časopisu se postaral náš hlavní grafik 
Honza Smutný. V letošním školním roce se na článcích pracuje v kroužku každý čtvrtek a pátek. Baví mě dělat školní časopis, protože 
při tom zažiji spoustu legrace, hodně se naučím, dozvím se o věcech, které nám ve vyučování nikdo neřekne, a můžu s jeho pomocí 
prezentovat vlastní díla. Myslím, že toto tvoření baví i ostatní žáky. Přestože je s každým číslem hodně práce, věřím, že si ho žáci a 
učitelé oblíbí. Kvalitu časopisu také ověřila soutěž „Školní časopis roku“, v níž Žirafiny zvítězily jak krajském, tak v celostátním kole. 
O úspěchu informovaly rovněž „Zprávičky“ na „Déčku“ v ČT. I kdyby těchto vítězství nebylo, na mém nadšení z tvorby by to nic 
nezměnilo. Ať žijí Žirafiny!“ 
Závěrem bych chtěla všech 25 žáků - redaktorů, kteří přispěli ke vzniku soutěžních čísel časopisu, pochválit a popřát jim, aby jejich 
nadšení nepolevovalo, ale byli plni fantazie a vytrvalosti při tvorbě nových příspěvků do Žirafin, jmenovitě A. Bělíčkovou, F. Čikla,  
T. Daňka, A. Drozdovou, J. Drozdovou, M. Hlouškovou, A. Horníčkovou, K. Kunzovou, K. Lahrovou, M. Matýsovou, L. Maxianovou, 
V. Mocu, K. Němcovou, L. Ondrušku, M. Patrika, N. Pavlasovou, L. Poppovou, K. Ryšavou, J. Seidenglanze, N. Sebökovou,  
J. Smutného, S. Sýkorovou, Z. Tůmovou, M. Válka a A. Vykopalovou. Poděkování v rámci této akce si oprávněně zaslouží i Klub rodičů 
a přátel šestky (KRAPŠ) za finanční spolupráci při nákupu odměn vítězům soutěže - hodnotných papírenských balíčků.   

Mgr. E. Muroňová a K. Němcová 

 

http://www.strava.cz/


4 
 

 Telegraficky ze školní družiny – jaro 2018 
 

Ohlédnutí za tím, co jsme zažili v uplynulém období: 
 

Školní rok se přehoupl do své druhé poloviny. Dříve, než se podíváme na akce budoucí, poohlédneme se za aktivitami, které jsme 
s dětmi ve školní družině zažili. 
V listopadu proběhlo „Vrškování 2017“, kdy děti vytvořily krásné a originální draky z vršků od PET lahví. Dále jsme se zúčastnili 
oblastního a krajského kola MČR v deskových hrách. Časopis Čtyřlístek vyhlásil v návaznosti na  celostátní akci Noc s Andersenem 2017 
soutěž „Namaluj komiks“. Nejlepší příběhy byly odměněny hezkou knížkou a vítězný komiks otištěn ve Čtyřlístku. Mezi oceněnými 
byla také „naše“ Lucka Drlíková z V. A. Gratulujeme! Listopad nám uzavřelo Skřítkování – letos v novém kabátku - začalo už ráno a 
prolínalo celým dopoledním vyučováním. V jednotlivých hodinách na děti čekaly úkoly, za jejichž splnění pak získaly dopis pro paní 
Mlsnou. Ten pak uplatnily v odpolední části „Skřítkování“. Na povedenou akci děti prvních až třetích tříd stále vzpomínají.   
Prosinec jsme započali cestou do hlavního města Prahy. Zde se vítězové krajského kola „MČR v deskových hrách“ zúčastnili 
celostátního finále. Tomáš Zajíc ze III. B se umístil na krásném čtvrtém místě ve hře Cortex. Ve hře Rummikub zabodoval Adam Musil, 
IV. C (6. – 8. místo) a Matěj Hubáček, V. A (10. – 12. místo). Děkujeme za pěknou reprezentaci naší školy, města i kraje. 
V prosinci ožily prostory školní družiny při předvánočním setkání s rodiči. V jednotlivých třídách se nejen vyrábělo, ale i zpívalo, 
přednášelo a hrály se deskové hry. O tom, že se akce povedla, vypovídala milá slova a vzkazy rodičů i dětí při odchodu domů. 
Počátkem ledna využily děti první sněhovou nadílku a popustily uzdu své fantazii. Na školním hřišti vznikla improvizovaná výstava 
nejrůznějších sněhových soch. Mezi výtvory se objevili nejen sněhuláci a celá řada zvířátek, ale dokonce i roboti. Jako nejzajímavější 
dílka byly ohodnoceny kočičky Bělinka a Micinka, pejsek a chobotnice. Další akci si připravily děti z III. A v oddělení Kočiček samy. Pro 
své spolužáky uspořádaly soutěž "Máš na něco talent?“. Adeptů se přihlásilo celkem 11. Porota složená jak z žáků, tak i z rodičů 
neměla lehký úkol, ale nakonec rozhodla takto: 1. místo – Petra Dušková, III. A (tanec), 2. místo - Julie Chvílová, Klára Stratilová  
a Barbora Štěpánková, III. C (společný zpěv), 3. místo - Laura Malinová, III. A (tanec). Všem soutěžícím děkujeme za příjemné odpoledne 
a přejeme jim, aby svůj talent dále rozvíjeli.  
Co se dá ještě dělat na sněhu? No přece závodit v jízdě na bobech či jiných „přibližovadlech“. Děti tedy závodily v jízdě na plastových 
lopatách při již tradičním závodě „Sněhová pusinka“. A jak to dopadlo? 1. místo - Veronika Kalvodová, II. A, 2. - 3. místo - Nikola 
Šubrtová, II. A  a Tereza Křivánková, I. C.  
Když se naše školní tělocvična změní v džungli, využíváme představivosti dětí a jejich chutě zdolat všechny nástrahy „pralesa“. Takovou 
akcí byly i „Opičárny" ve školní družině. Pro děti ze školní družiny jsme zde nechali připravit dráhu, která se právem nazývá opičí. 
Dráhu, na níž museli malí i velcí prověřit svoji zdatnost v přelézání, podlézání, přeskakování a přitahování,  
nám nachystal pan učitel Jiří Navrkal, za což mu moc děkujeme. 
Počátkem února jsme společně ukončili období masopustu, oslavili svátek Valentýna a rozmanitými výtvarnými aktivitami zpestřili 
sledování Zimních olympijských her Pchjongčchang 2018. 
 
Co nás čeká a nemine? 
• v pátek 23. března 2018 prožijeme Noc s Andersenem. 
• 2. 4. 2018 si připomeneme „Den autismu“ – den na podporu lidi s autismem. 
• Soutěž ve skákání přes švihadlo „O družinový koblížek“. 
• Vítání jara pro děti školní družiny společně s dětmi z mateřských škol. 
• Výstava „Velikonoční vejce“ v Infocentru Šumperk. 
• Výstava výtvarných děl naších dětí v Infocentru Šumperk na téma „Jaro a rodina“. 
• Den dětí. 
• Rej s překážkovou dráhou aneb „Poslední školní džungle“. 
• Tradiční letní tábor „CIRKUS – 2018“. 
• Stále sbíráme vršky od PET lahví a starý papír, schraňujeme tvrdé a suché pečivo. 
 
Více informací o akcích ve školní družině najdete na webových stránkách školy. Pokud vás naše aktivity oslovily či potřebujete 
informace nějak doplnit, kontaktujte vedoucí vychovatelku školní družiny Mgr. Adélu Nevrlou. 
 

Mgr. Adéla Nevrlá, vedoucí vychovatelka ŠD 
 

Exkurze pro žáky 9. ročníku 
 

Stejně jako v minulém školním roce i letos nabízíme žákům 9. ročníku exkurzi v pražském studiu České televize, kterou 
doplňujeme tentokrát o návštěvu v rádiu Frekvence 1. Akce se uskuteční v pondělí 23. dubna. Půjde o jinou formu 
výuky tématu „Fungování a vliv médií ve společnosti“ probíraného v rámci předmětu český jazyk a literatura. Nabídka 
platí pro zvídavé, ale zároveň spolehlivé žáky, kterým nedělá problém respektovat dohodnutá pravidla čili 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. Na Frekvenci 1 žáci zhlédnou zázemí 
rádiového vysílání.  
INFO + přihlášky – žáci obdrží na začátku března od Mgr. E. Muroňové, PLATBA – 350 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 a vstupné. 
         Na akci částečně přispívá KRAPŠ. 

Mgr. Ester Muroňová 
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Voláme všechny táborníky a tábornice na příměstský tábor KRAPŠ  

CHCEŠ SE ZÚČASTNIT PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA KRAPŠ o letních prázdninách? 
Pokud ano, tak můžeš s Petrou, Mončou, Radkou, Zdendou a Martinem prožít celý týden zajímavých výletů 
a her. V nejbližších dnech bude oznámen termín konání tábora, a pokud se k nám chceš přidat, sleduj 
webové stránky školy, na kterých bude termín i s přihláškou uveřejněn. Také nás můžeš kontaktovat přímo 
na kraps@6zs.cz a my ti přihlášku rovnou pošleme. 
Rodičům, kteří nám děti po dobu příměstského tábora svěří do péče, děkujeme předem za důvěru . 
Přeji vám všem hodně zajímavých zkušeností ve škole a kupu legrace s kamarády!  

Za táborový tým KRAPŠ Petra Strnadová 
 

 

Školní kola soutěží a olympiád 

Konverzační soutěž - AJ 1. Kunzová Klára  VII. C Konverzační soutěž - AJ 1. Krátká Aneta  IX. B 
kategorie I. A  2. Gahaiová Marie  VII. B kategorie II. A  2. Jílek Lukáš  VIII. C 
   3. Šerá Eliška  VII. C    3. Staněk David  IX. B 
  

Dějepisná olympiáda 1. Čapková Patricie  IX. C Soutěž v cizích jazycích – NJ 1. Staněk David  IX. B 
8. - 9. ročník  2. Seidenglanz Jáchym IX. B                 2. Ryšavá Kateřina  IX. B 
   3. Skalický Ondřej  VIII. B    3. Čapková Patricie  IX. C
   4. Ryznar Adam  IX. C        Tůmová Zuzana  IX. B 
 

Zeměpisná olympiáda 1. Bíbrová Nela  VI. C Zeměpisná olympiáda 1.- 2. Adámková Marie VII. A 
kategorie A  2.- 3. Halama Jiří  VI. A kategorie B       Hloušková Marcela VII. C 
           Pospíšilová Monika VI. C    3. Černá Kristýna  VII. B 
                    

Zeměpisná olympiáda 1. Mičkech Vít  VIII. A Zeměpisná olympiáda 1. Seidenglanz Jáchym IX. B          
kategorie C  2. Doleček Jakub  VIII. B kategorie D  2. Peroutka Jiří  IX. B 
   3. Pokorná Adriana  VIII. C    3. Seböková Nikola  IX. B 
 

Matematická olympiáda 1. Drlíková Lucie  V. A Matematická olympiáda 1. Gronychová Veronika IX. C 
kategorie Z5  2. Horák Tomáš  V. C  kategorie Z9 
   3. Michal Patrik  V. C  
       Biologická olympiáda 1. Vyskočil Vojtěch  IX. C 
Olympiáda v ČJ  1. Ptáčková Petra  IX. C kategorie C  2. Seidenglanz Jáchym IX. B 
     2. Gronychová Veronika IX. C    3. Bíbrová René  VIII. C 

   3. Čapková Patricie  IX. C  

       Bíbrová René  VIII. C Biologická olympiáda 1. Kunzová Klára  VII. C 
           kategorie D  2. Hlavinková Zuzana VII. A 
Chemická olympiáda 1. Gronychová Veronika IX. C    3. Vykopalová Anna VII. B 
kategorie D  2. Pavlasová Natálie IX. C   
   3. Seidenglanz Jáchym IX. B Přírodovědný klokan 1. Skalický Ondřej  VIII. B 
       kat. KADET  2. Mičkech Vít  VIII. A 
Astronomická olympiáda 1. Bíbrová Nela  VI. C    3. Pokorná Adriana  VIII. C 
 

Recitační soutěž  1. Baženovová Sofie I. C Recitační soutěž  1. Faltus Vojtěch  III. C 
0. kategorie  2. Runtáková Dominika I. C 1. kategorie       Lahrová Karolína  III. C 
   3. Ročková Tina   I. B    2. Stratilová Klára  III. C 
              3. Kovář Vojtěch   II. A 
 

Recitační soutěž  1. Horčičková Karolína V. C Recitační soutěž  1. Heřmanský Jan  VI. C 
2. kategorie      Štětinová Ema  IV. B 3. kategorie  2. Voloszuková Michaela VI. B 
   2. Šupina Matěj  V. C    3. Šmerdová Amélie VI. C 
       Vyhnálková Anna IX. A        Hanáková Klára  VI. C 
   3. Macková Klára  V. B         
       Šinkovský Hynek  IV. B Recitační soutěž  1. Horčičková Nikol  VIII. C 
       4. kategorie 
Moravský zvoneček 1. Plánka Jindřich  I. C Moravský zvoneček 1. Šedivá Lucie  II. B 
1. ročník   2. Adámková Daniela I. B 2. ročník   2. Švejkovský Štěpán II. D 
   3. Polášková Klára  I. A    3. Januška Martin  II. A 
           

Moravský zvoneček 1.- 2. Guralová Kristýna III. B Moravský zvoneček 1. Kouřil Antonín  IV. B 
3. ročník        Vojtěch Faltus  III. C 4. ročník   2. Štětinová Ema  IV. B 
   3. Mikesková Zora  III. B    3. Scholzová Veronika IV. A 
 

Moravský zvoneček 1. Mikeska Vojtěch  V. A Moravský zvoneček 1. Ježková Leontýna VI. A 
5. ročník   2. Ladislavová Natálie V. B 6. ročník       Koupilová Adéla  VI. A 
   3. Bušinová Kateřina V. B    2. Šmerdová Amélie VI. C 
          3. Kroupa Matyáš  VI. C 

mailto:kraps@6zs.cz
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Vv soutěž  1. Kovář Vojtěch  II. A 
„Nejhezčí vánoční kapr“     Havlíček Jakub  II. B VV soutěž  1. Friedlová Kateřina  V. C 
       Plíhalová Barbora II. C „Namaluj svoji paní učitelku“ 2. Bessonov Yaroslav III. C 
       Ondráček Patrik   II. D    3. Krobot Tomáš  V. C 
 
Vv soutěž   1. Bělíčková Amálie V. B Vv soutěž  1. Janušková Tereza VII. B 
„Ilustrace knih D. Fischerové“ 2. Lahrová Karolína III. C „Ilustrace knih D. Fischerové“ 2. Valenta Adam  VII. B 
1. stupeň   3. Žourek Daniel  III. C 2. stupeň   3. Ouhlehlová Daniela VIII. A 
 
Vv soutěž  1. Friedlová Kateřina, Horčičková Karolína   V. C 
„ Bohouš a Dáša mění svět“ 2. Pluskalová Barbora, Pavlíčková Karin, Janíčková Kristýna  V. C 
1. stupeň   3. Člupný Filip, Bezděk Michal, Drozd Petr   V. C 
 
Vv soutěž  1. Dolečková Eliška, Vašíčková Anna    VI. B 
„ Bohouš a Dáša mění svět“ 2. Valentová Gabriela, Voloszcuková Michaela   VI. B  
2. stupeň   3. Seidenglanz Jáchym     IX. B        
 
 

Okresní kola soutěží a olympiád 
 

Matematická olympiáda 5. Horák Tomáš  V. C Matematická olympiáda 17.-19. Gronychová Veronika IX. C 
kategorie Z5  7.- 8. Michal Patrik  V. C kategorie Z9   
 
Geologická olympiáda 1. Vyskočil Vojtěch  IX. C Zeměpisná olympiáda 7. Bíbrová Nela  VI. C 
       kategorie A 
Soutěž v německém jazyce 6. Staněk David  IX. B 
   7.- 8. Ryšavá Kateřina IX. B Zeměpisná olympiáda 9. Adámková Marie VII. A 
       Tůmová Zuzana  IX. B kategorie B 
 
Literární soutěž      Konverzační soutěž – AJ 5. Gahaiová Marie  VII. B 
„AHA! aneb co mne překvapilo, vyděsilo, potěšilo nebo nad čím kategorie I. A, I. B 
jsem udělal(a) AHA!“ 
POEZIE – kat. 3  1. Němcová Kateřina VII. A Konverzační soutěž – AJ 12. Krátká Aneta  IX. B 
       kategorie II. A, II. B 
PRÓZA   2. Němcová Kateřina VII. A    
       Drozdová Jitka  VIII. B Dějepisná  olympiáda 14.- 15. Seidenglanz Jáchym IX. B 
          22.- 23. Čapková Patricie IX. C 
 

Krajská kola soutěží a olympiád 

Logická olympiáda  9. Michal Patrik  V. C  
   15. Roučová Eliška  IV. C 
   18. Žižka Petr  IV. C       
 

Celostátní soutěže a olympiády 

Vv soutěž „ Bohouš a Dáša mění svět“    - účast na slavnostní vernisáži a předání cen 
 
2. místo  Seidenglanz Jáchym   IX. B (vybrané odbornou porotou) 
 

2. místo  Friedlová Kateřina a Horčičková Karolína V. C (celostátní divácká soutěž) 
 
„Školní časopis roku“ - za rok 2017  1. místo v kategorii ZŠ - 1. a 2. stupeň  
         (jmenovitě viz článek ZLATÉ Žirafiny) 
 

     2. místo v kategorii ZŠ - 1. a 2. stupeň za grafiku 
     (VIII. B - Lenka Poppová, IX. B – Nikola Seböková, Kateřina Ryšavá, Zuzana Tůmová) 
  

Sportovní soutěže 

Atletický čtyřboj 2017 – okresní kolo 
starší žákyně 4. místo družstvo: VIII. B - Ficnarová Antonie, VIII. C - Kočíková Kristýna, IX. A - Příhodová Adéla, IX. B – Maksová 
    Anna, Tůmová Zuzana    
starší žáci 5. místo družstvo: IX. A – Cína Lukáš, IX. B – Staněk David, Straka Jan, Strnad Kryštof, IX. C – Prokop Stanislav 
 
mladší žákyně 2. místo družstvo: VI. B – Kotzmannová Emma, VII. A – Nitsche Vanessa, Vicencová Sarah, VII. C – Hloušková 
    Marcela, Burešová Zuzana 
 
Atletický čtyřboj 2017 – krajské kolo 
starší žákyně 9. místo družstvo: VIII. C - Kočíková Kristýna, IX. A - Příhodová Adéla, IX. B – Maksová Anna, Tůmová Zuzana, 
    Krátká Aneta 


