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Vážení rodiče,
dostáváte další vydání našeho školního Zpravodaje. Pravidelně Vás informujeme o činnosti školy, o připravovaných akcích,
snažíme se Vás seznamovat i s událostmi v našem školství.
Situace v našich školách je podobná jako v ostatních oblastech v naší republice. Prožíváme období, kdy je třeba pečlivě zvažovat
finanční možnosti. Rozpočet školy nás nutí šetřit. Nechceme, aby se daná situace projevila v kvalitě naší pedagogické práce
a negativně dopadla na žáky.
V dubnu by mělo být dokončeno naše hřiště a areál bude zpřístupněn jak našim žákům, tak i veřejnosti. Věřím, že budeme hřiště
s radostí využívat pro naše zdraví a nikdo jej nebude ničit a devastovat. Nyní však ještě není zkolaudované a využívat se nesmí.
Další velkou akcí, která nás čeká, je zateplení školní budovy. V červnu se začne s výměnou oken a postupně se celá budova
zateplí. Vše by mělo být hotové na podzim v roce 2011.
Máme podanou žádost o evropské peníze na modernizaci učeben ZŠ (cizí jazyky a ICT). Promýšlíme aktivity k využití dalších
dotací, které však ještě čeká schválení Parlamentem.
Přihlásili jsme se do projektu Ovoce do škol. Ten se týká žáků 1.-5 ročníků. Žáci si ve škole zdarma vyzvednou průkazku
a v automatu si budou moci vybírat příslušné dávky ovoce a zeleniny.(Podobně jako „Školní mléko“.) Základním cílem je vytvořit
stravovací návyk ve výživě dětí, bojovat proti epidemii dětské obezity, vést děti ke zdravému životnímu stylu. K tomu je nutné působit
na děti nejen ve škole a doma, ale i ve sdělovacích prostředcích a ve společnosti.
Přeji Vám, milí rodiče, hodně radosti z úspěchů Vašich dětí.
Mgr. Lubomír Krejčí
ředitel školy

Zápis do 1.tříd
Ve dnech 11. a 12. února 2010 proběhl na všech šumperských školách zápis dětí do1.tříd. Dostavilo se k němu 323 dětí, o odklad
povinné školní docházky požádalo 44 rodičů. K 1.září 2010 nastoupí do šumperských základních škol 279 žáků, z toho 72 ( to je 26%
všech budoucích šumperských prvňáčků) na naši školu.Ve školním roce 2010/2011 otevřeme tři první třídy. Novým prvňáčkům přejeme
šťastný školní start a hodně úspěchů.

Volitelné předměty ve školním roce 2010/2011
Uvádíme přehled volitelných předmětů, z nichž si budou žáci 7.-9.ročníku pro příští školní rok vybírat celkem 3 hodiny týdně.
Všechny nabízené volitelné předměty jsou jednohodinové, pouze německý či ruský jazyk má dvouhodinovou týdenní dotaci.
Žáci na začátku dubna obdrží formulář s kompletní nabídkou volitelných předmětů pro příslušný ročník ve školním roce 2010/2011.
Tuto nabídku si pozorně prostudují a po dohodě s rodiči vyberou předměty, o které mají zájem. Rodiče svým podpisem potvrzují výběr
předmětů. Prosíme touto cestou žáky, aby vybírali uvážlivě podle svého zájmu, nikoli podle výběru kamaráda. Skupiny volitelných
předmětů naplňujeme většinou do 18 žáků. Pokud se do některého předmětu přihlásí málo žáků, vyhrazujeme si právo předmět
neotevřít. Samozřejmě, že dětem bude nabídnuta náhradní volba.
Následuje plošný přehled nabízených volitelných předmětů pro žáky 7.-9.ročníku:
7. ročník
Vyučující
Seminář z fyziky
Mgr.Švécarová
Seminář ze zeměpisu Mgr.Navrkal
Seminář z přírodopisu Mgr.Zatloukalová
Seminář z dějepisu
Mgr.Fialová
Německý jazyk
Mgr.Haltmarová
Ruský jazyk
Mgr.Haltmarová
Informatika
T. Lešingr
Domácnost
Mgr.Hrochová
Technické činnosti
Mgr.Papoušková
Osobnostní výchova
Mgr.Papoušková
Výtvarné techniky 7.-9.roč. Mgr. Winklerová

8. ročník
Seminář z fyziky
Seminář ze zeměpisu
Seminář z přírodopisu
Seminář z dějepisu
Německý jazyk
Ruský jazyk
Informatika
Domácnost
Technické činnosti

Vyučující
Mgr.Kolák
Mgr.Navrkal
Mgr.Zatloukalová
Mgr.Fialová
Mgr.Haltmarová
Mgr.Haltmarová
T.Lešingr
Mgr.Hrochová
Mgr.Drásalová R.

Mediální výchova-redakce časopisu 8.-9.roč.

9. ročník
Vyučující
Seminář z fyziky
Mgr.Kolák
Seminář ze zeměpisu Mgr.Navrkal
Seminář z přír.
Mgr.Winklerová
Seminář z děj.
Mgr.Fialová
Seminář z chemie Mgr.Drásalová L
Německý jazyk
Mgr.Haltmarová
Informatika
T.Lešingr
Domácnost
Mgr.Hrochová
Techn. činnosti Mgr.Drásalová R.
T.Lešingr

Nepovinné předměty ve školním roce 2010/2011
Nepovinné předměty patří k nadstandardní nabídce školy, která se řídí zájmem žáků, ale zároveň je ovlivňována provozními
podmínkami, personálním a finančním zajištěním. Stejně tak jako u volitelných předmětů je otevření nepovinného předmětu podmíněno
dostatečným zájmem žáků.
2.– 5. ročník
7.-9. ročník
6.-9. ročník
Zdravotní TV
1h
Základy programování 1h
Zdravotní TV
1h
Sborový zpěv
1h
Sborový zpěv
1h
Upozorňujeme, že nepovinný předmět, který si žák vybere, se pro něj stává povinným nejméně na jeden rok včetně
omlouvání zameškaných hodin.

Zájmové kroužky ve školním roce 2010/2011
Náprava dyslexie – pro žáky s diagnostikovanými poruchami čtení a psaní – 1 h týdně.
V naší nabídce zájmových kroužků se snažíme reagovat na poptávku po mimoškolních aktivitách. U těchto kroužků pak počítáme
s finanční spoluúčastí rodičů 50,- Kč za měsíc, přičemž práce v kroužcích probíhá 1 hodinu týdně:
Kroužek angličtiny pro 2.ročník; hudebně-dramatický kroužek pro 3.-5.ročník; keramický kroužek pro 3.-.4.ročník; florbal pro 2.-5.ročník
(v rámci ŠD), florbal pro 6.-9.ročník; německý jazyk pro 5.ročník. Podmínkou pro otevření kteréhokoli kroužku je dostatečný počet žáků
– minimálně 15 dětí.

Informace k přijímacímu řízení - zápisový lístek
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, obdrželo zápisový lístek.
Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží jeden zápisový
lístek. Na zápisovém lístku jsou doplněny všechny potřebné údaje, chybí pouze jméno zákonného zástupce, který se žákem bude
předávat lístek na příslušnou střední školu.
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 5 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči doručeno
rozhodnutí o přijetí.
Nepotvrdí-li uchazeč a zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole,
vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Práva být žákem střední školy
se vzdává i uchazeč, který písemně požádá ředitele příslušné střední školy o zpětné vydání zápisového lístku.
O zpětné vydání zápisového lístku může uchazeč požádat nejvýše jednou.
Dojde-li ke ztrátě zápisového lístku, musí zákonný zástupce požádat o vydání nového, náhradního lístku.

Připomínáme ve zkratce
Konzultační dny - nejbližší konzultační den je ve středu 31.března 2010. Pokud se rodiče výjimečně nemohou dostavit, domluví si
individuální konzultaci s učitelem – mimo vyučování.
Zdravotní tělesná výchova je zařazena mezi nepovinné předměty pro žáky, kteří mají v důsledku zdravotních potíží omezenou činnost
v hodinách běžné tělesné výchovy nebo mají lékařem předepsané nápravné cvičení. Zdravotní TV buď zcela nahradí běžné hodiny
tělesné výchovy, nebo se může stát nadstandardní pohybovou aktivitou pro děti s vadami pohybového aparátu. Bude se vyučovat i ve
školním roce 2010/2011, doporučujeme této možnosti využít.
Školní družina – je určena především dětem z 1. stupně. V letošním roce opět obdrží zájemci přihlášku do ŠD již v červnu. Žáci, kteří
chtějí ve školním roce 2010/2011 ŠD navštěvovat, musí odevzdat vyplněnou přihlášku do konce června. Pokud rodiče ještě váhají,
doporučujeme přihlášku podat s tím, že v případě změny ji lze během prvního školního týdne zrušit. Vzhledem k platné legislativě totiž
nemůžeme 1.září 2010 přijmout dítě bez vyplněné přihlášky. V září 2010 zahájíme provoz ve čtyřech odděleních a děti mohou využít
nabídku zájmových kroužků .
Sběrový týden – tradiční jarní sběr papíru proběhne v týdnu od 19. do 23.dubna 2010. Pomozte nám touto akcí zachránit nějaký ten
strom a také přisypat peníze do kasičky sdružení rodičů.

Monolog Jara
„Tak zima ustává, teď budu mít zase plné ruce práce. Musím probudit zimní spáče; vloni jsem zapomnělo na medvěda Brumlu
a málem přišlo o J. Taky mám v plánu přivolat tažné ptáky z Afriky – psali mi a ptali se mě, kdy už začnu, že jim je hrozné vedro.
A nějak šikovně probudím včely, aby mě nepopíchaly jako obvykle. Přemýšlím o tom, že zítra ustelu a nachystám pelíšky mláďátkům.
Ajajaj, zapomnělo jsem rozpustit rampouchy ze střech – to mi připomíná, že bych mělo najít žebřík. Ach jo, na programu mám ještě
vytáhnout trávu z hlíny. To jednou, když jsem takhle táhlo trs trávy, kousl mě do prstu krtek a vyhuboval mi, co mu strkám ruku do jeho
skromného příbytku. Ale dost povídání – musím už jít, než na něco zapomenu.“
Zapsala, co slyšela: Kristina Pelnářová, 5.A

Důležité informace školní jídelny
Téměř půl roku se pravidelně setkáváte na našich webových stránkách s jídelními lístky. I rodiče tak mají možnost přizpůsobit
rodinný jídelníček tomu školnímu nebo alespoň sledovat, co se u nás vaří. Ve středu a v pátek si mohou žáci vybrat ze dvou hlavních
jídel. V rámci zpestření jídelního lístku zařazujeme nové pokrmy – podle vašeho zájmu je pak dále zařazujeme do pravidelného
jídelníčku.
Strava se odhlašuje a přihlašuje nejpozději den dopředu do 14 hodin. V případě nemoci můžete dítěti odnést oběd v jídlonosiči
pouze první den nepřítomnosti ve škole.
Znovu upozorňujeme, že v případě nepřítomnosti žáka ve škole, v době prázdnin a ve dnech ředitelského volna se žáci mohou dle
zákona č. 107/2005 Sb. stravovat pouze za předpokladu, že uhradí veškeré provozní náklady, tzv. plnou cenu oběda, a to v hotovosti
v pokladně školní jídelny.
Od 1.1.2010 došlo ke změnám v ceně stravného:
Ceny za stravu v plné výši/ dotovaný oběd:
žáci 7-10 let
46,00 Kč/ 20,00 Kč
žáci 11–14
49,00 Kč/ 23,00 Kč
žáci nad 15 let
51,00 Kč/ 25,00 Kč
Škola je povinna vymáhat po nepřítomném žákovi tuto plnou částku i za oběd, který nebyl odhlášen a zůstal nevyzvednut –
to znamená za oběd, který by takzvaně „propadl“. Při zjištění skutečnosti, že žák není ve škole a nemá odhlášené obědy, bude
nucen doplatit plnou cenu oběda. Pokud žák opakovaně odebírá dotované obědy i v době své nepřítomnosti ve škole, může být
i vyřazen ze stravování.
Shrneme-li výše uvedené sdělení: prosíme rodiče, aby ve svém vlastním zájmu současně s telefonickou omluvou žáka využili
možnosti odhlášky stravy na dobu nemoci. Současně připomínáme, že nemocné dítě, byť s povolenými vycházkami, nemá co
dělat ve školní stravovně plné zdravých dětí.

Učíme se navzájem
Pomalu se stává tradicí, že koncem března na jeden den vymění starší žáci své místo v lavici za ostře sledovaný post před tabulí.
Letos se tak stane poslední březnový den. Žáci devátého ročníku stráví středeční dopoledne v rolích pedagogů a na vlastní kůži si
zkusí, že je mnohem příjemnější chválit než kárat, ale i to, že se na každou hodinu musí důkladně připravit. Jejich žáky budou děti
z celého prvního stupně. Pokud jim vše vyjde tak jako jejich loňským předchůdcům, máme se na co těšit. Koneckonců – oni také.
Ale ani zbytek druhého stupně nestráví obyčejné dopoledne – ve třídách si žáci připraví hodiny pro své spolužáky – samozřejmě, že
po dohodě s paní učitelkou či učitelem. Pevně věříme, že si všichni – žáci i učitelé – celý projektový den opravdu užijí. A jak to celé
dopadne, to už si přečtete v červnovém Zpravodaji.

TESTY,TESTY, TESTY....
SCIO: Již několik let si vycházející žáci mohou v předstihu ověřit, jak jsou připraveni pro přechod na střední školu a srovnat své
znalosti a dovednosti s ostatními stejně starými dětmi v celé republice. Naši deváťáci toto testování považují za samozřejmost, mnohdy
„otravnou“ – ale srovnání s takřka 24 tisíci jinými žáky už má svoji vypovídací hodnotu.
Jednotlivé testy byly rozděleny – jednak tematicky, dále také dle jednotlivých dovedností. Toto dělení nám umožnilo zjistit jak silné
stránky, tak i slabá místa školy, třídy a především každého žáka.
Ve všech třech testech – z českého jazyka, matematiky i v testu studijních předpokladů – naše škola opravdu uspěla. V českém
jazyce i matematice dosáhli žáci nadprůměrných výsledků a předčili tak 80% zúčastněných škol. Testy studijních předpokladů pak
potvrdily, že studijní potenciál žáků je jak v matematice, tak v českém jazyce využíván optimálně a výsledky žáků odpovídají jejich
studijním předpokladům.
Výše zmíněné údaje jsou průměrem celého 9.ročníku, úspěšnost jednotlivých žáků byla různá – podle jejich schopností, znalostí
i dovedností. Každý žák, který se testů zúčastnil, obdržel certifikát s podrobným rozborem svých výsledků.
Tomáš Anděl z 9.B získal ocenění za jeden z nejlepších výsledků v testu z matematiky v celé republice v testování devátých
tříd. Gratulujeme!
KALIBRO: Tradiční testování, kterým ověřujeme znalosti žáků v „klíčových“ bodech školní docházky – v 5., 7. a 9.ročníku.
Zaměřujeme se na matematiku a český jazyk, v 5.ročníku pak přidáváme test základních humanitních znalostí, v 7. a 9.ročníku
zjišťujeme znalost anglického jazyka. Veškeré testy jsme absolvovali v průběhu ledna a února a nyní již netrpělivě čekáme na výsledky.
IQ TESTY: V rámci projektového Dne plného her, který jsme zorganizovali ve spolupráci s MENSOU ČR, absolvovalo takřka 10%
žáků testování svého inteligenčního kvocientu. Výsledky nám MENSA ČR dodá v zalepených obálkách, které pouze předáme – mělo by
to být začátkem dubna.

Stručně ze školní družiny
Zima byla opravdu dlouhá i v naší školní družině. Prožívali jsme ji s dětmi co nejvíce venku na bobech, klouzačkách, stavěním
sněhuláků i koulováním, a když počasí nepřálo, tak i v tělocvičně.
Poslední zimní akcí v družině byl "Den plný her", zorganizovaný ve spolupráci s Mensou ČR. Děti měly možnost vyplnit testy
inteligence a odpoledne si v jídelně zahrát nebo prohlédnout (i s rodiči, kteří se vrátili do dětských let) spoustu krásných deskových her.
Ale hlavně se těšíme na toužebně očekávané jaro. Snad jsme ho přivolali 24.března, kdy jsme spálili "Morenu" - symbol zimy,
a přívítali jaro pěknými říkankami.
Každoročně se ve spolupráci s Městskou knihovnou Šumperk s dětmi účastníme celostátní akce "Noc s Andersenem", kdy
přespáváme v družině, hrajeme spoustu her, soutěží a užíváme si. Tento rok "Noc s Andersenem" proběhla 26. - 27. března a byla
věnována pohádkám a krásným básničkám Františka Hrubína.
Všichni se už těšíme na květen, abychom pozvali do školní družiny maminky na Den matek. Určitě je potěší program, kterým jim
chtějí děti říci, jak moc je mají rády.
Začátek června bude patřit hlavně dětem. Uděláme si pěkné odpoledne na Den dětí. Doufáme, že na pohádkový les přijdou
i kamarádi z mateřských škol. Vloni to bylo moc fajn. A konec školy?

Už aby byly prázdniny
Konec školy je sice zatím v nedohlednu, ale prázdniny pomalu rozprostírají své sítě. Co takhle tábor? Tak na ten se děti těší asi
nejvíce. Někteří pojedou na oblíbený letní tábor hned 30. června po vysvědčení. Prvňáčci pobudou na chatě Olšance v Malém Vrbně
s "Machem a Šebestovou" až do 9.června. Starší děti si ve stejném termínu vyzkoušejí žít "v pravěku" a odvážlivci mohou absolvovat
třídenní nácvik jízdy na koních. No řekněte - kdo by se netěšil? Ti, kteří už jsou na tábor přihlášeni, určitě. A já se všemi vedoucími, kteří
se o děti budou starat, se těším také!
Dana Jelínková
Podrobný rozpis termínů:
Děti 1.ročníku: od 30.6. do 9.7 2010; cena 1800,- Kč.
Souběžný turnus pro starší děti: od 30.6. do 9.7.2010; cena 2600,- Kč.
Zájemci o tábor již přihlášky obdrželi, prosíme nyní rodiče, aby je po vyplnění předali p. Jelínkové do školní družiny.
Podrobnější informace sdělí rodičům p. Jelínková ve školní družině nebo na tel. číslech 583 212 206 (škola), nebo 777 761687.

Sešity pro školní rok 2010/2011
Letos opět mohou žáci naší školy využít výhodného nákupu sešitů pro příští školní rok. Zájemci si mohou sady předplatit ve školní
rýmařovské prodejně od 25.3. do 30.4.2010.
Rodičům doporučujeme využít konzultačního dne 31.3.2010, kdy bude školní prodejna otevřena do 18.00 hod.

Sešit
510
512
513
520
523
524
540
544
545
420
440
5110
644
Notový
Lenoch A4
Lenoch A5
Barevné papíry
Výkres A4
Výkres A3
Fólie A4
Fólie A5
Taška+balné

Cena sady-Kč

2.roč. 3.roč.

4.roč.

5.roč.

8 ks
6 ks
4 ks
2 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

7 ks
6 ks
2 ks
3 ks

6.roč.

7.roč.

8.roč.

9.roč.

3 ks

4 ks

3 ks

3 ks

5 ks
3 ks
4 ks

4 ks
3 ks
4 ks

5 ks
5 ks
4 ks

4 ks
5 ks
4 ks

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

10 ks
2 ks
15 ks

2 ks

1 ks

1 ks
1 ks

1 ks
1 ks

1 ks

1 ks
2 ks
1 ks

1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
2 ks
1 ks

1 ks
1 ks
3 Kč

3 Kč

3 Kč

3 Kč

3 Kč

163,-

104,-

104,-

124,-

114,-

1 ks

20 ks
20 ks

3 Kč

3 Kč

1 ks
1 ks
3 Kč

130,-

90,-

175,-

Školní kola soutěží a olympiád (listopad – březen)
Astronomická olympiáda
kat. G-H ( 6. a 7.roč.)

Olympiáda z JČ
8.a 9.ročník

1. Nedělník Peter
2. Potyšová Nikola
3. Hulík Marek

9.B
9.C
9.C

Mladý historik

1. Haltmar Miroslav
2. Klárová Kateřina

9.C
9.B

Vv - „Kreslíme koledy“

1. Pelíšková Barbora
Zatloukalová Hana

1.B
3.B

1. Valentová Kateřina
2. Menšíková Kristýna
3. Leharová Gabriela
Haltmar Vojtěch

6.B
6.A
6.A
7.B

Vv – Dešťová víla

1. Menšíková Kristýna
2. Pelíšková Zuzana
3. Leharová Gabriela
Fiala Antonín

6.A
6.C
6.A
7.A

Vv- „Děti,pozor,červená“
4.ročník

1. Svačinka Kamil
2. Brokešová Michaela
3. Náplavová Enrica

4.C
4.C
4.C

5.ročník

1. Kunzová Barbora
2. Leharová Terezie
3. Doubrava Roman
Poislová Gabriela

5.A
5.B
5.A
5.B

6.-7.ročník

1. Jáně Filip
2. Mikulová Denisa
3. Bednarská Veronika

7.A
6.C
6.A

Vv – „Vodní hladina“

1. Novák Vladimír
2. Haltmar Vojtěch
3. Tunys Zbyněk
Seidenglanzová Katka

9.B
7.B
8.B
7.B

Konverzační soutěž – AJ
6.- 7.ročník

1. Suchomelová Eliška
2.-3. Vonzino Marie
Pelnářová Karolína

7.C
6.A
7.C

8.- 9.ročník

1. Dohnálková Veronika
2. Anděl Tomáš
3. Jordanov Petr

9.C
9.B
9.B

Zeměpisná olympiáda
6.ročník

1. Hübner Zdeněk
2. Kouřil Jan
3. Kouřil Viktor

6.A
6.A
6.A

7.ročník

1. Obšil Daniel
2. Mračková Anna
3. Paseka Tomáš

7.B
7.B
7.B

8.ročník

7.C
7.A
8.A

1. Fahrner Richard
2. Hélová Dominika
3. Kériová Nikita

8.B
8.B
8.B

9.ročník

1. Nedělník Peter
2. Baženovová Denisa
3. Jordanov Petr

9.B
9.B
9.B

1. Drásalová Martina
2. Bednarský Václav
3. Bauerová Michaela

2.A
2.B
1.A

Biologická olympiáda
6.- 7.ročník

1. Koukola Tomáš
2. Haltmar Vojtěch
3. Křenková Lucie

7.C
7.B
6.A

1. Drásalová Kateřina
2. Smýkalová Karolína
3. Leharová Terezie
Staňková Tereza

5.A
4.C
5.B
4.B

8.- 9.ročník

1. Koukola Ondřej
2. Žanda Josef
3. Stojaspalová Vendula

9.A
9.B
9.B

kat.III.

1. Suchomelová Eliška
2. Slavický Tomáš
3. Leharová Gabriela
Koukola Tomáš

7.C
7.C
6.A
7.C

Matem. soutěž – Cvrček
2.- 3.ročník

1. Sturm Radoslav
2. Dobeš Vojtěch
3. Mičkech Jakub

3.B
3.A
3.C

kat.IV.

1. Škorpilová Zuzana

8.A

Matem.soutěž – Benjamin
6.- 7.ročník

1. Vonzino Marie
2. Mikulič Martin
3. Mračková Anna

6.A
6.B
7.B

kat. E –F ( 8. a 9.roč.)

Matematická soutěž 2.tříd
Ferda Mravevnec
Matematická olympiáda
Z5

Z8

Recitační soutěž
1.třídy

kat.I.

kat.II.

kat.III.

kat.IV.

Yamaha show
kat.I.

kat.II.

kat.III.

Moravský zvoneček
kat.I.

kat.II.

1. Křenková Lucie
2. Vonzino Marie
3. Svítil Martin

6.A
6.A
6.B

1. Hulík Marek
2. Lakomá Monika
3. Pape Oliver

9.C
9.A
8.A

1. Sojka Samuel
2. Bednarský Václav
3. Miškář Tomáš

2.A
2.B
2.B

1. Drásalová Kateřina
2. Perry Marek
3. Sedláčková Anna

5.A
5.B
5.A

1. Večeřa Zbyněk
2. Pláněk Lukáš
3. Kopecká Petra

8.B
8.B
8.B

1. Tůmová Zuzana
2. Hönigová Veronika
3. Kolková Klára
Němcová Kamila

1.B
1.A
1.C
1A

1. Nedělníková Andrea
2. Sokolová Alžběta
3. Keňová Natálie

3.A
3.C
2.C

1. Pelnařová Kristina
2. Příhodová Nikol
3. Kučerová Kateřina
Pazourová Tereza

5.A
5.B
4.B
4.A

1. Pelnářová Karolína
2. Vonzino Marie
3. Suchomelová Eliška
Voloszuková Nikol

7.C
6.A
7.C
6.C

1. Škorpilová Zuzana
2. Stuchlá Michaela
3. Krejčí Michaela

8.A
9.A
9.C

1. Štěpánová Adéla
2. Phamová Vanessa
3. Krámská Tereza

3.C
3.A
3.B

1. Urbánková Barbora
2. Kučerová Kateřina
3. Pazourová Tereza
Voloszuková Nikol

4.A
4.B
4.A
6.C

1. Suchomelová Eliška
2. Baženovová Eliška
3. Škorpilová Zuzana

Matem. soutěž – Klokánek 1. Hoffman Štěpán
4.- 5.ročník
2. Sedláčková Anna
3. Drásalová Kateřina
Matem.soutěž – Kadet
8.- 9.ročník

4.C
5.A
5.A

1. Anděl Tomáš
9.B
2. Potyšová Nikola
9.C
3. Zatloukal J. 9.C, Heger A. 8.A

Výsledky našich žáků okrskových, okresních a regionálních kol uvedeme v červnovém Zpravodaji.

