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Vážení rodiče a přátelé školy, 
 

naše škola se průběžně zapojuje do různých projektů, které jsou přínosné pro pedagogické pracovníky školy, pro naše žáky i pro 
zlepšování materiálního zázemí školy. Od 1. 2. 2019 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci 
projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II, zkráceně Šablony II. Tento projekt 
navazuje na předchozí projekt Šablony I, který naše škola úspěšně realizovala v předchozích letech. Pro školu je projekt velmi 
přínosný, neboť umožňuje realizovat činnosti a aktivity, na které by se z běžného rozpočtu hledaly finanční prostředky jen velmi těžko.  
Projekt nám tedy umožňuje zajistit další vzdělávání pedagogických pracovníků, uskutečňovat doučování žáků ohrožených školním 
neúspěchem a realizovat ve vyučovacích hodinách tzv. CLIL (Content and Language Integrated Learning), tedy výuku části některého 
vyučovacího předmětu v anglickém jazyce, což patří k významným trendům současného evropského školství, který rozvíjí obsah 
vzdělávání a je jednou z možných strategií dvojjazyčného vzdělávání. Jazyk je prostředkem pro výuku vzdělávacího obsahu, a ten se 
naopak stává zdrojem pro výuku jazyků.  
Dále v rámci projektu vznikly tzv. klubíky, tedy přesně Klub zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti, Čtenářský klub a Klub 
komunikace v cizím jazyce – uvedené klubíky jsou zaměřeny především na rozvoj gramotností dle svého názvu.  
Vzdělávání žáků významně obohatí i realizace projektových dnů ve škole i mimo školu – v jejich rámci žáci samostatně řeší určitý 
problémový úkol, a tím jsou vedeni k samostatnému zpracování určitých situací či řešení úloh spjatých s životní realitou. Žáci se tak 
učí samostatné práci, vzájemné spolupráci, odpovědnosti, využívání svých znalostí a práci s různými informačními zdroji. 
Velmi oceňuji, že do veškerých projektových činností se aktivně zapojila většina pedagogů naší školy, kteří často i na úkor svého 
volného času připravili pro naše žáky zpestření výuky.  Bez jejich vstřícného přístupu by to nešlo a za to jim tímto děkuji. 
 

 

Mgr. Viktor Verner, ředitel školy 
 

Prázdninový provoz školy  
 

V měsících červenci a srpnu je provoz kanceláře školy zajištěn v pracovní dny od 9 do 12 hodin. V tuto dobu si zde mohou vyzvednout 
vysvědčení žáci, kteří je ze závažných důvodů nemohli obdržet v pátek 28. června 2019. 
Školní jídelna bude vařit od 1. do 19. července 2019 a dále pak od 6. do 30. srpna 2019. Po celou dobu prázdninového provozu je 
výdej stravy od 11 do 12 hodin. Pokladna školní jídelny bude otevřena také od 11 do 12 hodin, od 26. srpna 2019 pak nabíhá na běžný 
provoz a otevřeme ji od 11 do 14 hodin. 
 

Organizace školního roku 2019/2020 
 

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019. 
Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019. 
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020. Vyučování začne v pondělí  
6. ledna 2020. 
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020. 
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou probíhat od 3. do 9. února 2020. 
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna, pátek 10. dubna je tzv. ostatním státním svátkem. 
Školní rok 2019/2020 končí v úterý 30. června 2020. 
 

Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2019/2020 
 

Dobře víme, že v dnešní hektické době rodiče uvítají, když je o jejich ratolesti postaráno i po ukončení školního vyučování. Ačkoli 
víme, že různé zájmové organizace ve městě nabízejí širokou škálu volnočasových aktivit, přicházíme také se svojí troškou do mlýna. 
V rámci projektu EU v příštím školním roce do odpoledních hodin zařazujeme řadu kroužků doučování, pracují již osvědčené kluby 
zábavné logiky a deskových her, nově přibyly kluby čtenářské a komunikace v cizím jazyce. Díky projektu můžeme tyto aktivity 
nabídnout bezúplatně. Výše zmíněná nabídka nás bohužel poněkud limituje při otevírání dalších zájmových útvarů – je obtížnější 
zajistit vedoucí těchto útvarů. Přesto se domníváme, že každé dítě si může najít ten svůj „šálek čaje“. Již tradičně nabízíme: sborový 
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zpěv pro 1. - 9. ročník (předpokládáme dvě skupiny), keramické kroužky pro 1. – 5. ročník, hudebně - dramatický kroužek pro  
3. – 5. ročník, kroužek florbalu pro dívky 6. – 9. ročníku a také kroužek volejbalu pro dívky 5. – 9. ročníku. Pokračovat bude i kroužek 
aerobiku (3. – 5. ročník). U výše uvedených kroužků počítáme s finanční účastí rodičů; zpravidla vybíráme 100,- Kč za měsíc. 
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 adekvátním  navýšením úhrady. 
Současně dětem nabízíme i kroužky vedené externisty – v letošním roce úspěšně pracovaly 2 skupiny kroužku Veselá věda a těsně 
před uzávěrkou se k nám dostala další zajímavá nabídka. V LEGO kroužku děti na základě daného tématu staví ve dvojicích různé 
motorizované pohyblivé modely – kromě „hraní“ tak děti získávají nové poznatky z oblastí matematiky, strojírenství, stavebnictví či 
přírodovědy.  
 
 

Volba povolání  
 

Každoročně na konci května v posledním čísle Zpravodaje bilancujeme úspěšnost našich žáků u přijímacího řízení. 
Z počtu 55 žáků devátých tříd naší školy bylo v předběžném součtu přijato 46 žáků na střední školy, 8 žáků na učební obory, 1 žák 
čeká na výsledek odvolání. Všem žákům 9. tříd tedy gratulujeme a přejeme jim do dalšího studia mnoho úspěchů. 
Naši školu opustí i 3 žáci z 5. tříd, kteří od září nastoupí na osmileté gymnázium. K nim se přiřadí 1 žák z 8. ročníku, který nastupuje 
do učebního oboru. 
Po ukončení přijímacího řízení lze opět konstatovat, že i v letošním školním roce při přijímání žáků na střední školy hrál velmi důležitou 
roli prospěch žáků z 8. a 9. ročníku a důsledná příprava v matematice i jazyce českém.  Všichni žáci psali jednotné přijímací zkoušky, 
které jsou pro maturitní obory povinné. Mnozí z našich žáků na vlastní kůži poznali, že bez patřičné snahy a práce naše sny nelze 
realizovat. Skupina žáků měla napnuté nervy do poslední chvíle, protože o jejich přijetí se rozhodovalo až v odvolacím řízení. 
 

Mgr. Jindřiška Haltmarová, výchovná poradkyně 
 

Přehled vybraných škol a oborů  
 

Gymnázium Šumperk - 9 žáků – čtyřletý obor, 3 žáci – osmiletý obor; VOŠ a SPŠ Šumperk -  informační technologie: 1 žák, strojírenství: 
2 žáci, technické lyceum: 3 žáci, elektrotechnika: 4 žáci, průmyslový design: 2 žáci, grafický design: 1 žák; Obchodní akademie 
Šumperk -  obchodní akademie: 1 žák, ekonomické lyceum: 4 žáci; Střední škola železniční technická a služeb - instalatér: 2 žáci, 
prodavač: 1 žák, kadeřník: 1 žák, mechanik strojů a zařízení: 1 žák; SZŠ Šumperk – 4 žáci; SOŠ Šumperk – cestovní ruch: 2 žáci, 
agropodnikání: 2 žáci; VOŠ a SPŠ automobilní Zábřeh – mechanik opravář motorových vozidel: 1 žák; SŠ sociální péče a služeb Zábřeh 
– sociální činnost: 3 žáci, kuchař- číšník: 2 žáci; Gymnázium J. Blahoslava a SPŠ Přerov – školní a předškolní pedagogika: 1 žák;  VOŠ 
a SŠ technická Česká Třebová - provoz a ekonomika dopravy: 1 žák; SPŠ stavební Josefa Gočára, Praha - stavebnictví – architektura: 
1 žák; SPŠ elektrotechnická Mohelnice -  elektrotechnika: 1 žák; SPŠ chemická Pardubice – požární ochrana: 1 žák;  SŠ polytechnická 
Olomouc - mechanik opravář motorových vozidel: 1 žák; SOŠ obchodu a služeb Olomouc – cukrář: 1 žák; Střední lesnická škola 
Hranice – lesnictví: 1 žák; SOŠ a SOU Lanškroun – kosmetické služby: 1 žák. 
                    Mgr. Jindřiška Haltmarová, výchovná poradkyně 
 

Soutěž Poznej město Šumperk 

 

Pátý ročník soutěže Poznej město Šumperk byl zaměřen na získání všeobecných   
znalostí týkajících se města Šumperka. Děti řešily rébusy, tajenky a hádanky. 
Informace mohly vyhledávat i na internetu nebo z dostupných publikací. Ve 
druhém kole se získané znalosti ověřovaly. Vyřešení rébusů a šifer jim mohlo 
pomoci při odpovědích na mnohdy nelehké soutěžní otázky. V tomto kole také 
pracovaly s mapou města Šumperka a okolí, dále s informačními brožurami  
a letáky se šumperskými zajímavostmi. Kritéria hodnocení byla velmi přísná  
a každá nepřesnost stála soutěžící ztrátu bodu. Děti byly velmi šikovné a z celkem 
109 doručených soutěžních prací se druhého kola zúčastnilo 33 dětí z první 
kategorie a 44 dětí z kategorie druhé.  Z důvodu velké účasti II. kolo proběhlo ve 
dvou dnech, 12. 4. a 15. 4. 2019, na ZŠ Šumperk, Šumavská 21. Součástí soutěže 
bylo nakreslit nebo napsat krátký příběh o Pradědu. Příběhy a obrázky byly 
opravdu velmi pěkné a nebylo jednoduché vybrat ten nejlepší. Proto byl vítězný 
obrázek nebo příběh losován. Letošního ročníku se zúčastnily děti ze 

šumperských škol ZŠ Šumavská, Vrchlického, Sluneční, dvě děti z vlastivědného kroužku 
SVČ Doris, dále děti z okolních vesnic, ze ZŠ Vikýřovice, Dolní Studénky, Rájec, Ruda nad. Moravou a Postřelmov.  

Slavnostní vyhodnocení proběhlo 22. 5. 2019 v obřadní síni šumperské radnice. Krásné ceny, které děti převzaly z rukou starosty 
města Šumperka Mgr. Tomáše Spurného a ředitele ZŠ Šumavská Mgr. Viktora Vernera, věnovalo město Šumperk a KRAPŠ – Klub 
rodičů a přátel šestky. Po předání cen bylo pro děti i pozvané rodiče připraveno malé občerstvení v podobě rautu a úžasná vyhlídka 
z rekonstruované radniční věže. Děkujeme městu Šumperk za pomoc při organizaci ocenění vítězů soutěže i za ceny, které do soutěže 
věnovalo. Klubu rodičů a přátel šestky za nemalý finanční příspěvek, díky kterému mohly být zakoupeny krásné ceny. 

Výherci I. kategorie:     Výherci II. kategorie: 
 

1. Ondřej Klimeš     ZŠ Šumperk, Vrchlického 22 91 % 1. Jannick Starsy  ZŠ Šumperk, Vrchlického 22 93 % 
2. Eliška Ochodnická ZŠ Šumperk, Šumavská 21 77 % 2. Josef Turek  ZŠ Šumperk, Šumavská 21      92 % 
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3. Vanda Sojková ZŠ a MŠ Vikýřovice  74 % 3. Ema Richtrová  ZŠ Šumperk, Šumavská 21      90 % 
4. Fabien Eve  ZŠ Šumperk, Vrchlického 22 69 % 4. Petr Žižka  ZŠ Šumperk, Šumavská 21      88 % 
5. Jáchym Mikuláš ZŠ Šumperk, Šumavská 21 66 % 5. Vendelín Vočka  SVČ Doris Šumperk   88 % 
Výherci nakresleného obrázku nebo napsaného příběhu: 
 

I. kategorie Kristýna Šťastná  ZŠ Ruda nad Moravou 
II. kategorie Josef John ZŠ Rájec              Mgr. Petra Nevrklová 
 

Informace ze školní jídelny 
 

Prosíme všechny rodiče a žáky, kteří platí stravu v hotovosti, aby si od 20. 6. 2019 do 28. 6. 2019 vyzvedli v kanceláři školní jídelny 
veškeré přeplatky za stravu. 
Zároveň upozorňujeme všechny rodiče, aby v případě nepřítomnosti odhlásili své děti ze stravy. Pokud tak neučiní a vznikne tzv. plná 
cena, budeme nuceni odhlásit další stravu, aby nevznikly nedoplatky! 
Důležité informace pro září 2019: 
První školní den, tj. 2. 9. 2019, jsou automaticky všichni strávníci platící inkasem přihlášeni k obědu. Pokud stravu nechcete, musíte 
si ji odhlásit. Svačinky první den nepřipravujeme. 
Při platbě inkasem: V případě 3x po sobě neprovedeného inkasa za stravné bude žák automaticky přeřazen na platbu v hotovosti. 
Upozorňujeme rodiče zejména družinových dětí, aby nezapomínali, že mají možnost vybrat ze dvou jídel, mimo pátků. Objednání 
druhého jídla je záležitostí rodičů. Pokud nemáte přístup na portál www.strava.cz, vyžádejte si v kanceláři školní jídelny přístupové 
heslo. 
   

Hurá do Brna! 
 

Velký zájem tvořit rozličné texty, používat Word, vyhledávat informace z celého světa, přemýšlet, jak článek oživit vlastní ilustrací 
nebo pořídit legální fotografii, mít zájem o další grafické editory, učit se v nich pracovat, přijít do školy v netradiční dobu, zvídavost, 
prožívat radost z objevování nových informací, pracovat samostatně i v týmu, zájem sledovat společenské dění, pohotovost, 
rozhodnost, pečlivost, píle, obětavost… - to vše je jen malý výčet vlastností a dovedností, se kterými se běžně setkáte v partě žáků 
tvořící školní časopis „Žirafiny“.  

Také letos se naše žirafa „Žofka“ 
rozhodla svůj časopis poslat do světa. 
A výsledek? Mezi konkurenčními 
časopisy z jiných škol Žirafiny obdržely 
1. místo s postupem do podzimního 
celostátního kola! 

1 
Děkuji všem žákům, kteří se do tvorby 
zapojili, jejich rodičům za velkou 
podporu a pochopení, dále našemu 
sdružení rodičů „KRAPŠ“, bez něhož by 
Žirafiny z tiskárny „nevyjely“, a po-
chopitelně všem fanouškům Žofky! 

 

Tak tohle se vám, mládeži, opět povedlo!                               Mgr. Ester Muroňová 

Telegraficky ze školní družiny 
 

21. 03. 2019 - Ponožkový den – divili jste se, proč chodí ve čtvrtek naše děti s každou ponožkou jinou? Ten den se v celé republice 
konala akce na podporu Světového dne Downova syndromu.   
26. 3. – Vítání jara v ŠD – děti ze školní družiny si vyzkoušely, jak je náročné přichystat nějaký program pro své mladší kamarády. Akce 
„Vítání jara“ pro děti z mateřských škol se i letos velmi vydařila a malí organizátoři byli s výsledkem spokojeni. 
29. 3. - 30. března 2019 -  Noc s Andersenem – Šumperská knihovna ve spolupráci se ZŠ Šumperk, Šumavská 21 a s některými dalšími 
šumperskými školami uspořádala toto nocování. Z pátku do soboty se letos hrálo, četlo i trochu spinkalo v nové budově Městské 
knihovny v Šumperku. Z naší školní družiny se zúčastnily vybrané děti zajímající se aktivně o čtení a všechno, co se tohoto zájmu týče  
02. 04. 2019 - "Rozsviťte svět modře" - Den podpory a osvěty autismu. Už 12 let celý svět v tento den vyjadřuje podporu lidem  
s autismem prostřednictvím mnoha osvětových akcí. Ani letos nebyla Česká republika výjimkou. I u nás ve školní družině jsme se 
k tomuto dni přidali…Některé děti jsou jiné. V družině jsme se o těch “jiných“ dětech právě v tento den dozvěděli více. 
02. 04. 2019 - 30. 04. 2019 - Vernisáž výstavy "Šumperk" v IC Šumperk – a následná výstava výtvarných děl dětí. Výtvarná dílka 
zachycovala jejich město, místa, kde vyrůstají. Vztah a láska k těmto místům se odrážely ve výtvarných dílech.  
A to, že šlo povedená dílka a výstavu si lze přečíst v ohlasech a vzkazech v knize návštěv Informačního centra v Šumperku. 
14. 05. 2019 - Příroda v kostce – velmi rádi jsme přijali pozvání na SOŠ Šumperk, na akci zaměřující se na přírodu. Děti se seznámily 
s různými pohledy na přírodu nejen živou, ale i neživou. Zapojily při ní všechny smysly. Bylo to moc fajn a jsme rádi za toto pozvání. 
 

Mgr. Adéla Nevrlá, vedoucí vychovatelka ŠD 
 

Co nás ve školní družině čeká v novém školním roce 2019/2020? 
 

Ve školním roce 2019/2020 bude otevřeno 7 oddělení ŠD s kapacitou 210 žáků naší školy. Žáci prvního ročníku budou ve svém 
„kmenovém oddělení“, které doplníme žáky vyšších ročníků. Další oddělení pak budou otevřena žákům druhého až čtvrtého ročníku. 
Pokud to kapacita školní družiny dovolí, přijmeme i starší žáky. Přednostně vyhovíme žákům dojíždějícím. Provoz školní družiny bude 
i nadále zajištěn denně od 6:00 do 16:30. Kromě běžných denních aktivit mohou žáci využít nabídky zájmových útvarů, vedených 
vychovatelkami ŠD.  S konkrétní nabídkou a přesným rozvrhem kroužků budou rodiče i žáci seznámeni v měsíci září. Kroužky probíhají 
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v době provozu ŠD.  Je naším cílem, aby školní družina sloužila dětem po vyučování nejen jako zázemí pro odpočinek a relaxaci; má 
být také centrem, kde děti mohou rozšiřovat své zájmy a záliby. Doufáme, že i nadále bude přetrvávat dobrá spolupráce s rodiči. 
 

Mgr. Adéla Nevrlá, vedoucí vychovatelka ŠD 

Pár zpráv o aktivitách Klubu rodičů a přátel školy (KRAPŠ) 
 

 

 V únoru proběhla přednáška o e-bezpečí (https://www.e-bezpeci.cz/) Kyberšikana a kybergrooming. Velice zajímavé povídání  

o tom jak se chovají agresoři na webu a jakým způsobem oslovují především děti. Myslíme si, že tato přednáška by byla přínosná 

i pro vás, rodiče. Je dobré znát metody nepřítele. Chystáme přednášku na podzim 2019 přímo v prostorách školy.  Přesnější 

informace budou následovat po prázdninách. 

 Kůrovcovou kalamitu nelze přehlédnout. Kolem nás se kácí spousta stromů, takže my nějaký strom zasadíme. V tuto chvíli 

jednáme s městem o možnosti vysázet stromy na jejich pozemku. Pokud to vyjde, přihlásíme se do projektu Nadace partnerství 

https://nadacepartnerstvi.cz/Granty/Aktualni-vyzvy/Vysadba-stromu-2019 a na podzim stromy zasadíme.  

 Připravujeme se na letní tábory: 

Příměstský tábor je již naplněn, vrcholí přípravy – proběhne od 29. července do 2. srpna 2019.  

Tábor pro předškoláky (1. – 4. července 2019)  - ještě zbývá několik volných míst. 

 Radek Šinkovský, Klub rodičů a přátel šestky 

Exkurze v ČT a F1  
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  
 

Zapnout televizi, pustit si rádio nebo jít na internet… Nic z toho nám dnes nepřipadá jako něco nezvyklého. Stačí 
zmáčknout správné tlačítko a natotata jste na druhé straně zeměkoule či vesmíru „ŽIVĚ“... Problémem není 
vzdálenost od centra dění, ale zdroj informací. Jinými slovy, čemu nasloucháme, na co se díváme, čím se řídíme, 
co považujeme za „normální“, čemu tedy nakonec věříme a na co či koho se měníme…  
Proto byla i letos pro žáky 9. ročníku uspořádána mediální exkurze v České televizi a Českém rozhlase, která se 
každoročně koná za podpory KRAPŠ. Po přijímacích zkouškách se tedy výuka přesunula do Prahy na Vinohradskou 
12 a Kavčí hory, abychom prozkoumali svět médií. Čekala na nás napínavá historie rozhlasového vysílání s hesly 
„Voláme všechny Čechy!“ (z 5. května 1945 ve 12.33 hod.) a „Jsme s vámi, buďte s námi!“ (z 21. srpna 1968 ve 
4.30 hod.). O budovu rozhlasu se tehdy bojovalo se zbraní v ruce za cenu mnoha lidských životů. Další zajímavostí 
byla výstava rozhlasových přístrojů s poučnými texty: „Pamatuj, pamatuj, že poslouchání zahraničního rozhlasu je 
zakázáno a je trestáno káznicí nebo i smrtí!“ K vidění se nabízel například Blattnerfon – největší přístroj pro záznam 
zvuku, časová ústředna a samozřejmě další kuriozity. Nejpřitažlivější místo se ovšem nacházelo za mikrofonem 
nebo za kamerou v rozhlasových a televizních studiích. Prošli jsme jich opravdu hodně. Nejvíce si vážíme, že jsme 
mohli při natáčení Kouzelné školky zažít pana Michala Nesvadbu. Vidět televizní štáb s herci v akci stojí vždy za to. 
Zvlášť když jde o velké umělce se srdcem na dlani, kteří své umění nemají vystavěno na drzosti, namyšlenosti, 
aroganci nebo vulgaritě...  
Věřím, že i letos mediální exkurze přivedla naše žáky k zamyšlení nad fungováním a vlivem seriózních sdělovacích 
prostředků, a přispěla tak k jejich posunu v oblasti mediální gramotnosti. Z Prahy si naši deváťáci kromě nových 
zážitků dovezli i spontánní pochvalu od dospělých návštěvníků, kteří s námi procházeli Českým rozhlasem…. 
                                                                                                                                                                    Mgr. Ester Muroňová 

 

Sběr papíru 
 
 

Vážení rodiče, tímto vám chci poděkovat za pomoc při sběru papíru, který se konal ve dnech 23.4  - 26.4 2019. Velice si vážíme této 
aktivity, protože sběr papíru je jeden z hlavních příjmů příspěvkové organizace Klub rodičů a přátel šestky. Rád bych připomněl, že 
všechny utržené peníze jdou zpátky dětem na jejich aktivity.  
Bylo vybráno 32 660 kg papíru, za což jsme obdrželi 68 586 Kč.   
 

Jmenovitě bych rád poděkoval paní učitelce Soně Vicencové za organizaci sběru. Dále Jiřímu Navrkalovi, Tomovi Lešingrovi, Zdeňkovi 
Zerzáňovi a těmto žákům devátých tříd - Jan Matýs, Nikol Horčičková, Nela Bíbrová, Andrea Bubíková, Matěj Němeček, Michaela 
Pazourová z IX. C, Jakub Doleček, Michal Kondler, Jonáš Kunc z IX. B. Všichni jmenovaní pomáhali skládat starý papír do kontejnerů. 
Všem děkujeme! 

 Radek Šinkovský, Klub rodičů a přátel šestky
     

Nejlepší sběrači - podle počtu kg    Nejlepší třídy – podle počtu kg  

1. stupeň  Ester Lucová  V. B  573 kg  1. stupeň:   III. A 1671 kg   
   Denis Bouda III. A          543 kg            III. B 1627 kg    
   Alice Procházková  III. B          488 kg            IV. A 1459 kg  
   
2. stupeň:   Lucie Hanousková VII. B        1623 kg  2. stupeň:   VIII. B 1986 kg   
   Anna Holínková VIII. B       1000 kg            VII. B 1982 kg    
   Linda Štvrtecká IX. C 653 kg            VI. A 1744 kg  

https://www.e-bezpeci.cz/
https://nadacepartnerstvi.cz/Granty/Aktualni-vyzvy/Vysadba-stromu-2019
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Oáza 
 

Mám jedno místo. 
Někde hluboko v lesích, kde řeky zpívají své písně a stromy tiše šumí. Kde slunce  jemně prohřívá kůži  a listí pod nohama šustí. Tam, 
když si lehnete do  trávy měkké jako peří, můžete slyšet slabé hmyzí  štěbetání. Pak  vzhlédnete vzhůru.  Po nebi plují jako cukrová 
vata nadýchané obláčky tvořící rozličné tvary. A uprostřed vší té krásy se jako obrovský drahokam třpytí  slunce, které dává život 
všemu kolem. Nasajete deštěm a jehličím protkaný vzduch, ve kterém ladně plachtí ptáci, zjistíte, že vám okolí nabízí hřejivou náruč 
ticha, klidu a uvolnění. V tu chvíli zapomenete na všechny chmury, starosti,… a zaposloucháte se do zvuků života.  
 Máte také takové místo? 

   Klára Kunzová, VIII. C   
 

Školní kola soutěží a olympiád 
 

Matematický klokan 1. Martin Januška  III. A Matematický klokan 1. Josef Turek        IV. C 
kategorie Cvrček  2. Jáchym Mikuláš  III. C kategorie Klokánek  2. Ester Lucová       V. B 
   3. Čeněk Vávra  III. B    3. Petr Žižka       V. C 
                
Matematický klokan 1. Václav Bareš  VII. A Matematický klokan 1. René Bíbrová     IX. C 
kategorie Benjamín 2. Jan Heřmanský  VII. C kategorie Kadet       2. Vít Mičkech     IX. A 
   3. Liliana Pokorná  VII. C    3. Michal Kondler  IX. B 
 
Matematická olympiáda 1. Klára Hanáková  VII. C Pythagoriáda  1. Anna Vyhnálková V. A 
kategorie Z7  2. Lucie Vojteková  VII. B 5. ročník   2. Petr Žižka  V. C 
   3. Eliška Dolečková  VII. B    3. Ema Richtrová  V. C
      
Pythagoriáda  1. Tobiáš Desnica        VI. A Pythagoriáda  1. Liliana Pokorná  VII. C 
6. ročník   2. – 3. Křepelková Natálie VI. C 7. ročník   2. – 3. Ondřej Mikula VII. B 
               Přemysl Michálek VI. C                Gabriela Valentová VII. B 
 
Pythagoriáda  1. Adéla Kobzová  VIII. B Vv soutěž  1. Kristýna Guralová IV. B 
8. ročník   2. Michaela Gronychová  VIII. B Děti, pozor, červená!      Daniel Drago Homola IV. C 
   3. Jiří Flašar   VIII. C 2. kategorie  2. Zora Mikesková  IV. B 
          3. Dominik Grúz  IV. C                    
Vv soutěž 
Děti, pozor, červená! 1. Amálie Bělíčková VI. B 
3. kategorie  2. Eva Pospíšilová  VI. B 
       Kamila Smrčková  VI. A 
   3. Kristýna Janíčková VI. C 
 

Okresní kola soutěží a olympiáda 
 

Matematická soutěž  5. – 8. Anna Vyhnálková V. A Biologická olympiáda 7. René Bíbrová      IX. C  
žáci 5. tříd  9. – 10. Antonín Kouřil V. B kategorie C  15. Anna Vykopalová    VIII. B           
   16. – 18. Hynek Šinkovský V. B     
   19. – 23. Adam Vejmola V. C Biologická olympiáda 16. David Renda  VII. C 
   24. – 27. Ema Richtrová V. C kategorie D  20. Lucie Hansmannová VII. C 
 
Matematická olympiáda 5. Klára Hanáková  VII. C Pythagoriáda  4. Anna Vyhnálková V. A 
kategorie Z7  22. Eliška Dolečková  VII. B 5. ročník       Petr Žižka  V. C 
   27. Václav Bareš  VII. A        Ema Richtrová  V. C 
          
Vv soutěž  1. Zora Mikesková  IV. B 6. ročník   9. Tobiáš Desnica  VI. A 
Děti, pozor, červená!     7. ročník   9. Liliana Pokorná  VII. C 
       8. ročník   5. Adéla Kobzová  VIII. B 
 

Krajská kola soutěží a olympiád 
 
Chemická olympiáda 21. René Bíbrová  IX. C    Astronomická olympiáda 35. Romana Kolembusová VII. C 
kategorie D      kat. GH   41. Lucie Hönigová  VII. C 
          
Matematická olympiáda 31. Vít Mičkech  IX. A Astronomická olympiáda 20. Aneta Pavlasová VIII. A 
kat. Z9       kat. EF    
 



6 
 

Školní časopis roku 2019 1. místo + postup do celostátního Dějepisná olympiáda 18. Jakub Doleček    IX. B
   kola  
        

Sportovní soutěže 
 

Pohár rozhlasu – okresní kolo 
8. místo družstvo: VI. B – Lucie Hamplová, Natálie Ladislavová, VI. C – Veronika Běhunková, Karolína Horčičková, VII. A – Viktorie 

Švábová, VII. B - Emma Kotzmannová,  Gabriela Valentová, VII. C – Nela Bíbrová, Lucie Hansmannová, VIII. A – 
Aneta Pavlasová, VIII. C – Natálie Hajná 

Atletický čtyřboj – okresní kolo 
7. místo družstvo: VIII. A – Vanessa Nitsche, Sára Vicencová, VIII. B – Tereza Janušková, VIII. C – Zuzana Burešová, IX. A – Lucie 

Minolová, Věra Rusinová, IX. B – Lucie Mikulášová, Gabriela Šumberová, IX. C – Nikol Horčičková 
 
Minivolejbal – kat. B – okresní kolo 
2. místo družstvo: VI. C – Veronika Běhunková, VII. A – Tereza Vašíčková, Viktorie Švábová, VII. C - Nela Bíbrová, Lucie Hansmannová, 

Monika Pospíšilová, VIII. A – Aneta Pavlasová, VIII. C – Natálie Hajná 
 
Vybíjená – okresní kolo 
5. místo družstvo: VI. A – Kamila Smrčková, VI. B – Natálie Ladislavová, Barbora Švejkovská, Lucie Hamplová, Liliana Maxianová, 

Adriana Kubíčková, VI. C – Veronika Běhunková, Kateřina Friedlová, Natálie Křepelková, Tereza Pospíšilová, Nikola 
Sehnalová, Simona Zifčáková, Kristýna Janíčková 

 
Volejbal – okresní kolo 
1 místo družstvo: VII. A – Viktorie Švábová, VII. C - Nela Bíbrová, Lucie Hansmannová, Monika Pospíšilová, VIII. A – Aneta Pavlasová, 

Vanessa Nitsche, VIII. C – Eliška Šerá, IX. A – Kateřina Tomečková, Adéla Doskočilová, IX. B – Antonie Ficnarová 
 

Specialisté školy ve školním roce 2018/2019 
 

češtinář  Lucie Mikulášová                  IX. B matematik                  Vít Mičkech                  IX. A 
biolog  René Bíbrová                  IX. C                                    René Bíbrová  IX. C 
angličtinář Lukáš Jílek                  IX. C          chemik                    René Bíbrová                  IX. C 
dějepisec  Jakub Doleček                  IX. B výtvarník   David Zatloukal  IV. C                  
zeměpisec Jakub Doleček                  IX. B zpěvák           Šimon Možný                     IV. C 
recitátor                  Matěj Šupina  VI.C                                                     Vojtěch Faltus                     IV. C 
 

sportovec – tým dívek:  
VII. A - Veronika Švábová, VII. C - Nela Bíbrová, Klára Hansmannová, Monika Pospíšilová, VIII. A - Vanessa Nietsche, Aneta Pavlasová, 
VIII. C - Eliška Šerá, IX. A - Adéla Doskočilová, Kateřina Tomečková, IX. B - Antonie Ficnarová 
 

Nejlepší žák školy: René Bíbrová  IX. C 

 

Exkurze žáků 9. ročníku v České televizi a v Českém rozhlase 


