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Vážení rodiče a přátelé školy,
hlavní prázdniny i začátek nového školního roku zmizely v nenávratnu a ze školního roku 2016/2017 již uplynuly téměř tři měsíce.
Rád bych vás v prvním čísle našeho školního Zpravodaje stručně informoval o novinkách, které v tomto školním roce v naší škole
nastaly. Počet žáků se nám oproti loňskému školnímu roku trochu snížil, a to z 644 na 632. Počet tříd zůstal nezměněn,
v 1. – 9. ročníku máme celkem 28 tříd. V prvním ročníku jsou čtyři paralelní třídy, v ostatních ročnících jsou žáci rozděleni vždy do
třech paralelních tříd. Na prvním stupni školy je tedy 16 tříd a na druhém stupni 12 tříd. Vzdělávání žáků školy je i nadále
uskutečňováno podle vzdělávacího programu s názvem Život, radost, fantazie, zkráceně Žirafa. V sedmi odděleních školní družiny je
zapsáno 210 žáků z prvního stupně školy.
Novinkou v naší školní jídelně je možnost výběru ze dvou hlavních jídel denně. Co se nezměnilo, je objednávání, výběr a odhlašování
obědů přes internet (www.strava.cz). Tuto možnost oceňuje čím dál více strávníků, kterým se zamlouvá, že si mohou připravit
skladbu svého jídelníčku v pohodlí domova. Další novinka se týká také školní jídelny – v jejích prostorách byl akusticky upraven
strop, což výrazně přispělo ke snížení hluku v jídelně, a významně se tak zlepšily podmínky stravování.
Změny nastaly i ve složení pedagogického sboru školy. S koncem minulého školního roku odešly do důchodu dlouholeté opory
našeho pedagogického sboru, paní učitelka Alena Pešková a paní učitelka Helena Přibylová. Na vlastní žádost odešla ze školní
družiny paní vychovatelka Marcela Bělíčková. Pedagogický sbor školy nově doplnily paní učitelka Marcela Šmehlíková a paní učitelka
Ivana Pánová. Na vzdělávání našich žáků se také částečným úvazkem podílí paní učitelky Lenka Jakubíková a Monika Kylarová, které
současně pracují i jako vychovatelky ve školní družině, ve které byl kolektiv pracovnic nově doplněn vychovatelkami Miladou
Vyhnálkovou a Irenou Pospíškovou. Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří mají zdravotní hendikep, byly zajištěny
asistentky pedagoga: paní Petra Brokešová, paní Monika Fridrichová, paní Vlasta Hlavsová, paní Kateřina Balvínová, paní Pavlína
Koutná a paní Irena Pospíšková. Detailně se se stávajícím personálním obsazením školy, s kontakty na jednotlivé zaměstnance
můžete seznámit na našich webových stránkách www.6zs.cz.
Již třetím rokem po sobě byla naše škola opět zařazena do vzorku škol, u kterých Česká školní inspekce zjišťuje výsledky žáků,
tentokrát se budou zjišťovat výsledky na úrovni 5. a 9. ročníku. Testování bude provedeno na jaře roku 2017 a je potěšitelné, že
naše škola zatím v každém testování dosáhla výsledků nad celostátním průměrem.
Na závěr mi dovolte popřát Vám do dalších dnů mnoho optimismu, tolerance, trpělivosti a pevného zdraví – těším se na spolupráci
s Vámi.
Viktor Verner, ředitel školy

ŠVAGRŠTEJN 2016 aneb naše táborová „Cesta za švagrem Karla IV.“
Je to až neuvěřitelné, že dva měsíce prázdnin utekly jako voda. Věřím, že jste si letošní prázdniny užili podle svých představ. Máte
spoustu nových a krásných zážitků. Vzpomenete si na ně? Samozřejmě. Na krásné zážitky se přece nezapomíná. Nic nám tedy
nemůže vymazat z paměti vzpomínky na příjemné chvilky na prázdninovém letním táboře.
Vzpomínáte? Na Karla IV. a jeho ženy?
Jak se vlastně jmenovaly a kolik jich bylo?
Na spaní v chatkách? Jaké číslo měla chatka, kde jsem spal?
Na cestu do lesa? Co se nás to ptali u vodopádu?
Na soutěž „Riskuj“? Jaká byla nejtěžší otázka?
Na malování triček? Kde vlastně to tričko z tábora mám?
Na ….
Těch vzpomínek a na ně se nabalujících otázek je mnoho. Určitě si ty chvíle a ty prožitky budeme všichni dlouho (vážně dlouho)
pamatovat. Nejen ze vzpomínek se vytváří náš svět. Vytváříme si ho i z plánování budoucnosti. Co budeme dělat o příštích
prázdninách? Pojedeme zase na tábor? Vidíte, zase samé otázky. Vzpomínky (minulost) i plánování (budoucnost) jsou jedna a druhá
strana mince. Mince zvané život. Karel IV. to dobře věděl. A my díky proběhlému táboru víme, nebo alespoň tušíme, že to Karel IV.
věděl. Protože jsme byli na ŠVAGRŠTEJNĚ 2016.
Mgr. Adéla Nevrlá, vedoucí vychovatelka ŠD

Školní družina - ŽIvot - RAdost - FAntazie – v družině se prima žije!
Školní družina (ŠD) zahájila ve školním roce 2016-2017 svoji činnost v sedmi odděleních s celkovým počtem 210 žáků.
V letošním roce se mohou žáci v rámci školní družiny opět věnovat oblíbeným činnostem. Vychovatelky ŠD dětem nabízejí možnost
smysluplného trávení volného času. Kromě každodenního běžného provozu mohou děti navštěvovat různé kroužky. Ti sportovněji
zaměření si mohou vybrat mezi florbalem a „Cvičeníčkem“, malí výtvarníci se realizují v kroužku dovedných rukou, v kroužku
„Šikulové“ nebo při keramickém tvoření, muzikálnost rozvíjíme v kroužku hry na kytaru. A nesmíme zapomenout na kroužek
deskových her a zábavné logiky, kde si zájemci procvičí svoje mozkové buňky.
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Celý rok v ŠD probíhají také programy, kterých se mohou zúčastnit i ostatní děti naší školy a také jejich rodiče. Nejbližší z těchto akcí
je krajské kolo mistrovství ČR v deskových hrách, které se uskuteční v sobotu 5. listopadu 2016 od 9.30 hodin v prostorách ŠD.
Do školy chodíme již dva měsíce. Navykli jsme si na pravidla chodu činností v ŠD. Uvědomujeme si, jak je důležité přitáhnout zvláště
děti k aktivnímu čtení. Proto stále pokračujeme v našem aktivním zapojování do celorepublikového projektu „Celé Česko čte
dětem…“. Učíme se naslouchat při předčítání knížek, každý den alespoň chvíli dětem předčítáme nebo si děti předčítají navzájem.
Pokračujeme ve sběru vršků od PET lahví. Shromažďujeme starý papír. V neposlední řadě sbíráme kaštany a žaludy. To proto, aby
zvířátka ve vernířovické oboře měla v zimě plné krmelce. Nejlepší sběrači se za nimi na jaře pojedou podívat a vlastní krmení si
i vyzkoušejí.
Více informací o plánovaných akcích ve školní družině najdete na webových stránkách školy. Pokud vás naše aktivity oslovily či
potřebujete informace nějak doplnit, kontaktujte ve školní družině vedoucí vychovatelku Mgr. Adélu Nevrlou.
Mgr. Adéla Nevrlá, vedoucí vychovatelka ŠD

Připomínáme ve zkratce
V úterý 22. listopadu 2016 proběhne konzultační den – informace o prospěchu a chování žáků podáme od 16:00 do 18:00.
Ve středu 23. listopadu 2016 dostanou prvňáčci svůj nový slabikář. Naši nejmenší se mohou těšit i na pohádku, kterou pro ně
sehrají žáci 9. ročníku. Představení začíná v 9:00 v malé tělocvičně. Srdečně zveme rodiče i prarodiče.

Zprávy ze Školního parlamentu
Školní parlament naší školy má už mnohaletou tradici. Cílem parlamentu je bližší kontakt se žáky, spolupráce se školní družinou,
školní jídelnou i s mimoškolními institucemi. Během školního roku parlament pořádá několik akcí nejen pro žáky naší školy, ale i pro
děti z mateřských škol. Na pravidelných schůzkách, vždy v pondělí druhý týden v měsíci, žáky podporujeme i v jejich vlastní iniciativě
a zájmech. Tento školní rok si žáci kromě připraveného programu naplánovali Den bez techniky. Na Hromnice učitelé nebudou moci
používat PC techniku a žáci během celého dne své mobilní telefony. A na co se děti nejvíce těší? V tento den učitelé nebudou moci
zapisovat známky do elektronické žákovské!
Veškeré dění školního parlamentu můžete pravidelně sledovat na stránkách naší školy.
Mgr. Angelika Rýcová

Primární prevence rizikového chování na naší škole
Primární prevenci rizikového chování budeme věnovat pozornost i letos. Naše škola se opět zapojí do projektu KPPŠ – Komplexního
preventivního programu Šumperk. Žáci 5. ročníku budou diskutovat nad tématy: „Práva a povinnosti nezletilých dětí“ a „Kouření –
vznik závislostí a jejich důsledky“. Děti z 6. ročníku budou přemýšlet o zlepšení klimatu ve třídě a důsledcích kyberšikany. Žáci
7. ročníku se zamyslí nad příčinami vzniku poruch příjmu potravy. Osmáci budou debatovat o vstupu do své zletilosti a naši nejstarší
žáci budou poučeni o rizikovém sexuálním chování.
V oblasti primární prevence nebudou zahálet ani pedagogové. Na jaře 2017 je čeká školení se zkušeným lektorem Mgr. Karlem
Opravilem z SVP Zlín, který učitelům 1. i 2. stupně předá své bohaté teoretické vědomosti i praktické zkušenosti z oblasti
mezilidských vztahů.
Věříme, že všechny tyto kroky povedou ke snížení četnosti rizikového chování žáků a vylepší klima školy. Chceme, aby se zde naši
žáci cítili bezpečně, mohli se plně soustředit na své vzdělávání a zároveň si uvědomovali nebezpečí závislostí, záškoláctví, šikany,
sebepoškozování, agresivity apod.
Tohoto cíle však můžeme dosáhnout jen ve spolupráci s vámi – rodiči. Nebojte se proto oslovit třídního učitele, školní metodičku
prevence Mgr. J. Papouškovou nebo výchovnou poradkyni Mgr. J. Haltmarovou při každé velké změně ve vaší rodině, při
problémech s chováním vašeho dítěte nebo s jiným závažným sdělením. Společně řešení určitě najdeme .
Mgr. J. Papoušková, školní metodik prevence

Angličtina v tomto školním roce
Výuku anglického jazyka v tomto školním roce opět žákům zpestříme hned několika zajímavými programy. Nejprve žáci devátých
tříd provedli své mladší žáky ze čtvrtých tříd starými keltskými tradicemi, které okořenili hrátkami i strašidelnými kostýmy. Svátek
Halloween jsme společně oslavili v pondělí 31. října. V prosinci se odvážní angličtináři druhého stupně mohou zúčastnit školního
kola v anglické konverzaci. V lednu na střední průmyslové škole zdatní angličtináři, kteří si rozumí i s internetem, mohou hledat
informace v soutěži „Search it“. Na 17. březen 2017 jsme pro žáky od třetích tříd objednali divadelní představení v anglickém jazyce.
Třetí až šestý ročník uvidí Kocoura v botách a sedmé až deváté třídy zhlédnou Černého Petra III. Na jaře mohou své síly poměřit malí
angličtináři v soutěži ve hláskování – „Spelling Bee“. Všem žákům přejeme úspěšný školní rok 2016/2017.
Mgr. Angelika Rýcová

Žirafa opět pomáhá
Projekt Světová škola na naší škole opět pokračuje. V rámci projektu Světová škola právě probíhá dobrovolná finanční sbírka, kterou
v adopci na dálku podporujeme bangladéšskou dívku Soren Champa. Finanční sbírkou, která bude ukončena 30. listopadu 2016, jí
umožníme další dva roky vzdělání, zahrnující i ubytování a stravu v internátní škole.
V týdnu od 7. do 11. listopadu 2016 budeme již počtvrté sbírat trvanlivé potraviny. Zapojíme se tím do Národní potravinové sbírky
konané 12. 11. 2016. V loňském roce naše škola předala 380 kg potravin, a pomohla tak potřebným. Naším velkým přáním je tento
úctyhodný výsledek překonat.
Seznam nejvhodnějších potravin
Konzervy všeho druhu (paštiky, rybí konzervy, masové konzervy, hotová jídla apod.), polévky (sáčkové, čínské, do hrnečku apod.),
trvanlivé uzeniny, cukr, luštěniny, těstoviny, rýže, olej, sirupy, džemy, kompoty, čaje, mouka, krupička, piškoty, cereálie, cukrovinky
pro děti, nápoje v obalech tetrapak (mléko, džusy apod.).
Pomáhat se snažíme nejen lidem, ale i týraným a nechtěným zvířatům. V únoru se chystáme uspořádat sbírku pro kočky a psy
z útulku. Sbírat budeme staré ručníky, deky a prostěradla. Budeme moc rádi, když tato němá a láskyplná zvířátka i nasytíme.
Granule, konzervy, kapsičky a piškoty si pejsci a kočičky jistě zaslouží. Předem velmi děkujeme všem, kteří nás v našem projektu
s cílem pomáhat podporují a do sbírek se zapojují.
Mgr. Angelika Rýcová a Mgr. Zdeňka Zatloukalová
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Plavecký výcvik 2016/2017
Výuka plavání je na naší škole samozřejmou a dlouholetou tradicí. Plavecký výcvik organizujeme pro žáky 3. a 4. ročníku.
Ve 3. ročníku zvládnou děti základní plavecké dovednosti, které pak ve 4. ročníku docvičují. Rekreační plavání rovnoměrně
aktivizuje svaly celého těla a přispívá k rehabilitaci organismu, což je v dnešní „počítačové“ době nezanedbatelný bonus.
Jsme rádi, že rodiče našich žáků chápou, jak je znalost základních plaveckých technik v dalším životě důležitá, a k plaveckému
výcviku přihlásili většinu dětí. Pro žáky, jejichž rodiče jsou členy KRAPŠ (a uhradili roční poplatek), se pak cena plaveckého kurzu
výrazně sníží. KRAPŠ na tuto aktivitu poskytuje příspěvek ve výši 250,- Kč na jednoho žáka a pak je konečná cena plaveckého výcviku
skutečně bezkonkurenční. V tabulce uvádíme jak termíny pro jednotlivé třídy, tak i výslednou cenu za plavecký kurz; dopravu hradí
Město Šumperk.
Na tomto místě bychom rodiče rádi upozornili, že vzhledem k plánované rekonstrukci šumperského krytého bazénu budeme
v příštím školním roce (2017/2018) plavecký výcvik organizovat zřejmě ve spolupráci se zábřežským krytým bazénem.
třída
III. A
III. B
III. C
IV. A
IV. B
IV. C

počet lekcí
10
10
10
10
10
10

datum
24. 2. 2017 – 12. 5. 2017
24. 2. 2017 – 12. 5. 2017
30. 11. 2016 – 8. 2. 2017
30. 11. 2016 – 8. 2. 2017
14. 11. 2016 – 30. 1. 2017
14. 11. 2016 – 30. 1. 2017

cena
180,- Kč
180,- Kč
180,- Kč
325,- Kč
325,- Kč
325,- Kč

Školní lyžařský výcvikový kurz
Lyžování k Šumperku tak nějak patří. Jak by také ne – jsme přece bránou do Jeseníků. A byla by škoda nevyužít blízkosti lyžařských
terénů. Naše škola proto každoročně organizuje pro žáky 7. ročníku lyžařský výcvikový kurz (LVK). Důvodem realizace LVK je
zvládnutí nové pohybové dovednosti, kterou mohou využít děti ke smysluplnému vyplnění volného času, a to v době, kdy jsou
možnosti pohybových aktivit poměrně omezeny ročním obdobím. Zároveň je tento výcvik možností, jak poznat své spolužáky
v jiných podmínkách, z jiných stránek, a také dobrou příležitostí k utužení kolektivu.
Letošní LVK proběhne v termínu 13. – 17. února 2017 v Kunčicích u Starého Města; ubytování máme zajištěno na chatě Sněžník.
Cena, zahrnující dopravu, ubytování, stravu a skipas, je kalkulována na 3.000,- Kč. Avšak ani tato poměrně nízká částka není
konečná. S příspěvkem KRAPŠ (700,- Kč na žáka) cena klesá na velmi optimistických 2.300,- Kč za jednoho účastníka.
Výuka bude probíhat pod vedením lyžařských instruktorů s platnou lyžařskou a snowboardovou licencí. Každý absolvent kurzu se
naučí lyžovat (v závislosti na svých schopnostech a nadšení) a kromě toho zjistí, jaké to je, prožít pět dní bez rodičů.
Uzávěrka přihlášek (spolu s první splátkou ceny kurzu ve výši 1.000,- Kč) byla již 26. října 2016, doplatek 1.300,- Kč je splatný
k 31. lednu 2017. Prosíme rodiče, aby své dítě přihlásili po zralé úvaze, neboť v případě zrušení přihlášky je potřeba počítat se
stornopoplatky.
Mgr. Jiří Navrkal

Podzimní sběr papíru
Podzimní sběr papíru už je za námi. Letos jsme starý papír shromažďovali v týdnu od 14. do 18. října 2016. Rána byla sice chladnější,
ale pokud se služba vybavila „do ďáblovy rokle“, dalo se to přežít. V době uzávěrky Zpravodaje nemáme ještě informace o celkovém
výsledku. Ty zveřejníme na webových stránkách školy co nejdříve.
Děkujeme všem, kteří přispěli svou trošku do kontejneru – ať už přinesli úhledně svázaný balíček nebo přivezli plný kufr krabic.
Kromě kvantity (celkového počtu odevzdaných kilogramů) hodnotíme i kvalitu (procentní zapojení jednotlivých žáků třídy). Všechny
korunky, které nám do pokladny KRAPŠ přibudou, se formou příspěvků na rozmanité akce doplňující výuku přikutálí k žákům naší
školy. Velkou pochvalu si jistě zaslouží i obětavá „sběrová služba“ z řad našich starších žáků a v neposlední řadě pedagogický dohled
nad zdárným průběhem celé akce – p. uč. Lešingr a p. uč. Vicencová.

Informace výchovné poradkyně
Pro letošní školní rok 2016/2017 stále platí možnost podávat v rámci 1. kola přijímacího řízení přihlášky na 2 střední školy (2 obory
vzdělávání). Přihláška bude vyplněna a vytisknuta ve škole výchovnou poradkyní podle údajů dodaných žáky. Nově je změněn
termín odeslání přihlášky – 1. března 2017.
Podrobnější informace o kritériích pro přijetí na střední školu, o předpokládaném počtu přijímaných žáků a o termínech zveřejní
ředitel střední školy pro první kolo přijímacího řízení pro obory s talentovou zkouškou do 30. října 2016, pro ostatní obory do
31. ledna 2017.
Na internetových stránkách jednotlivých škol získáte i informace o dnech otevřených dveří, v jejichž rámci budou některé školy
organizovat „zkoušky na nečisto“. Cílem této akce je, aby si žáci vyzkoušeli typové úkoly, se kterými se pak při přijímacím řízení
setkají.
V platnosti zůstává termín pro přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení: pro obory s talentovou zkouškou proběhne
v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2017, s výjimkou oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou konaných
v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2017, pro obory vzdělání konzervatoří od 15. ledna do 31. ledna 2017.
Mění se termín pro přijímací zkoušky do oborů vzdělání bez talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení.
Všichni žáci, kteří podají přihlášky na obory s maturitní zkouškou, budou konat jednotnou přijímací zkoušku formou testu ze
vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. MŠMT stanovilo
termíny na tyto dny: 12. dubna 2017 a 19. dubna 2017 pro čtyřleté obory vzdělání a 18. dubna 2017 a 20. dubna 2017 pro obory
šestiletých a osmiletých gymnázií.
Podrobnější informace o přijímacím řízení jsou uvedeny a průběžně aktualizovány na http://www.msmt.cz/vzdelavani/strednivzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore.
Stejně jako vloni žáci s největší pravděpodobností obdrží „Atlasy školství“ pro Olomoucký kraj. Společně (v rámci výuky) se
vypravíme na přehlídku středních škol „Scholaris“, která se koná 3. listopadu 2016 ve sportovní hale Gymnázia Šumperk (žáci dostali
leták upozorňující na tuto akci). V letošním roce jsme se již absolvovali akci „ Burza práce“.
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Průběžně jsou žákům předkládány nabídky Úřadu práce v Šumperku na setkání v rámci oborových dnů. Jeden takový – Oborový
den ve zdravotnictví – již proběhl, další se připravují.
Dne 22. listopadu 2016 proběhne ve škole setkání výchovné poradkyně se zákonnými zástupci žáků a se zástupci vybraných škol,
kteří přijmou naše pozvání – začínáme v 17.30 hodin ve školní jídelně.
Zde budou předány konkrétní informace jak od výchovné poradkyně, tak od kvalifikovaných zástupců středních škol.
Pro řešení jakýchkoliv problémů je možné si dojednat schůzku s výchovnou poradkyní na telefonním čísle 583550616.
Mgr. Jindřiška Haltmarová, výchovná poradkyně

KRAPŠ informuje
Milí rodiče, děti a ostatní příznivci KRAPŠ!
Kdo neví, co znamená zkratka „KRAPŠ“, tak mu to krátce připomeneme .
KRAPŠ je KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL ŠESTKY - KRAPŠ, z. s. - jsme nezisková organizace s právní formou „zapsaný spolek“. Sdružujeme
rodiče a přátele školy, kteří mají zájem něco pro žáky školy udělat. Naším hlavním posláním je správa a přerozdělování získaných
finančních prostředků (z poplatků za členství v KRAPŠ a ze sběru papíru, který na škole probíhá dvakrát ročně) pro potřeby žáků
školy. Více se o nás dočtete na webu školy, v sekci „KRAPŠ“ (v menu na pravé straně).
Dovolte, abychom poděkovali všem rodičům, kteří nám letos svěřili své děti na celý týden příměstského tábora a nepanikařili, když
jsme se opozdili s příjezdem z výletu hned druhý den . Všichni jsme společně prožili krásný týden plný nových zážitků a výletů do
okolí Šumperka. Pět dní uteklo jako voda a už jsme se museli v pátek zase rozloučit. Za celý táborový tým – Petru, Zdendu, Monču,
Radku a Dana – posílám pozdrav všem našim svěřencům! Moc se nám to s vámi líbilo, byli jste výborní. Pro připomenutí se
můžete podívat na fotky, které jsou veřejně dostupné na adrese: http://kraps.rajce.idnes.cz/.
Protože potřebujeme probrat pár formálních záležitostí, které se organizace KRAPŠ týkají, uskuteční se dne 8. 11. 2016 v 17:00
SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ KRAPŠ. Tímto všechny rodiče žáků školy na toto setkání co nejsrdečněji zveme. Vaše účast je důležitá!
Celé setkání proběhne v jídelně školy a bude trvat necelou hodinu. Program shromáždění je také uveden na webu školy.
Na rozloučenou děkujeme všem rodičům dětí, kteří zaplatili členský příspěvek KRAPŠ na tento školní rok a aktivně se účastní sběru
papíru! Přejeme vám hodně porozumění s vašimi dětmi při zdolávání školních povinností a těšíme se na setkání s vámi dne
8. 11. 2016 v 17:00 v jídelně školy!!
za KRAPŠ – Petra Strnadová

Podzimní sportovní úspěchy
Přespolní běh – okrskové kolo
mladší žákyně
3. místo
mladší žáci

3. místo

Atletický čtyřboj – okresní kolo
mladší žákyně
7. místo
starší žákyně

4. místo

Atletický čtyřboj – krajské kolo
starší žákyně
4. místo

družstvo: VI. A - Sarah Vicencová, VI. C – Zuzana Burešová, Marcela Hloušková, VII. A – Jitka
Drozdová
družstvo: VI. C – Jakub Hajný, VII. A – Jakub Novák, VII. C – Patrik Přikryl, Radim Harapát

družstvo: VI. A - Marie Adámková, VI. C – Marcela Hloušková, VII. B - Gabriela Šumberová,
Lucie Mikulášová, Jitka Drozdová
družstvo: VII. C – Kristýna Kočíková, VIII. A – Adéla Příhodová, VIII. B – Anna Maksová,
IX. A – Eliška Simonová, Tereza Šebelová, IX. C – Michaela Hegerová
družstvo: VIII. B – Anna Maksová, IX. A – Eliška Simonová, Tereza Šebelová, Lucie Havlenová,
IX. C – Michaela Hegerová

Školní kola soutěží a olympiád
Výtvarná soutěž
„Moje rodina a já“
6. ročník

1. Aneta Pavlasová
2. Marie Adámková
3. Michaela Gronychová
Vanessa Nitsche

VI. A
VI. A
VI. B
VI. A

Přírodovědný Klokan
kategorie KADET

1. Samuel Sojka
2. Jáchym Seidenglanz
3. Samuel Rouča

IX. A
VIII. B
IX. C

Výtvarná soutěž
„Moje rodina a já“
7. ročník

1. René Bíbrová
2. Adéla Doskočilová
Adriana Pokorná
3. Jakub Švejkovský

VII. C
VII. A
VII. C
VII. A

Den policistou 2016

4. místo družstvo:
Martin Hauk
David Staněk
Michaela Bauerová

VIII. B
VIII. B
VIII. A

Okresní kola soutěží a olympiád
Přírodovědný Klokan
kategorie KADET

4. Samuel Sojka
6. Jáchym Seidenglanz
7. Samuel Rouča

IX. A
VIII. B
IX. C

Literární soutěž
„Srdíčko“

vybrána k ocenění
Kateřina Němcová

VI. A

Krajská kola soutěží a olympiád
Logická olympiáda
soutěž s Menzou

43. - 50. Emma Richterová III. C
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