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Základní škola Šumperk, Šumavská 21                                           červen 2017 

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

 

Vážení rodiče a příznivci naší školy, 
v úvodu dnešního vydání Zpravodaje Vás chci seznámit s připravovanou rekonstrukcí odborné učebny fyziky. 
Tato učebna slouží svému účelu prakticky v nezměněné podobě již 42 let. Postupem času se vyměnila tabule na 
popis křídou za tabuli na popis fixem, došlo k postupné obměně prezentační techniky od meotaru přes 
klasickou televizi a video až po stávající dataprojektor a počítač. V současné době jsou již žákovský nábytek  
i učitelská katedra značně provozně opotřebovány, stejně jako další nábytek na ukládání učebních pomůcek 
(skříně, police). Také elektroinstalace je v učebně na pokraji své životnosti, přestože pravidelnými revizemi ještě 
stále prochází úspěšně. Všechny tyto důvody nás přivedly k tomu, že je nejvyšší čas učebnu zrekonstruovat tak, 
aby odpovídala soudobým estetickým, technickým a vzdělávacím požadavkům.  
Rekonstrukce bude zahrnovat stavební úpravy místnosti, novou elektroinstalaci a podlahovou krytinu, nový 
nábytek a rozvody vody k žákovským lavicím. Učebna bude vybavena novým zdrojem pro rozvod bezpečného 
napětí do žákovských lavic. Zprvu jsme předpokládali, že rekonstrukci zainvestujeme z projektu IROP, avšak 
nakonec se ukázalo, že naše škola nemůže splnit jednu ze základních podmínek projektu, a to, že se nedá 
zajistit bezbariérový přístup (dle odborného posouzení projektanta nemá budova parametry pro zřízení 
bezbariérového přístupu dle požadavků projektu). Proto možnost investice z projektu "padla" a my jsme se 
rozhodli, že rekonstrukci učebny provedeme z vlastních uspořených finančních prostředků. Po projednání 
situace se zřizovatelem školy byly započaty práce – máme již připravenou projektovou dokumentaci  
a přepokládáme, že rekonstrukce proběhne v průběhu hlavních prázdnin. Takže pokud vše vyjde, jak má, tak se 
naši žáci mohou těšit, že v novém školním roce je ve fyzice přivítá nová učebna.  
          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 30. června 2017. 
Školní jídelna bude vařit od 3. do 21. července 2017 a dále pak od 7. srpna do 1. září 2017. 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 28. srpna 2017 pak nabíhá na běžný provoz a otevřeme ji od 11 do 14 hodin. 
 

Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2017/2018 
 

Škola není jen učení. Hlavně mladším dětem je určena nabídka odpoledních zájmových kroužků. Letos do 
odpoledních hodin zařazujeme řadu kroužků doučování, které jsme mohli otevřít díky realizaci projektu EU. 
V rámci téhož projektu pracují i kluby zábavné logiky a deskových her. 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 zpěv pro 1. - 9. ročník (předpokládáme dvě skupiny),  
Keramické kroužky pro 2. – 5. ročník,  
Hudebně dramatický kroužek pro 3. – 5. ročník, 
Kroužky florbalu pro začátečníky i pokročilé hráče,  
Kroužek vybíjené pro 4. – 5. ročník.  
Pokračovat bude i Kroužek aerobiku a Kroužek hry na kytaru. Ve školní družině dále otevřeme Cvičeníčko  
a Kroužek dovedných rukou. Nábor do kroužků i upřesnění nabídky proběhne v září 2017. 
U výše uvedených kroužků počítáme s finanční účastí rodičů; zpravidla vybíráme 70,- Kč za měsíc.   

mailto:skola@6zs.cz
http://www.6zs.cz/
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Organizace školního roku 2017/2018 
 

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017. 
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017. 
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018. Vyučování 
začne ve středu 3. ledna 2018. 
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018. 
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou probíhat od 5. do 11. března 2018. 
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018, který je současně státním 
svátkem. 
Školní rok 2017/2018 končí v pátek 29. června 2018. 

 

Prožité jaro ve školní družině 
 

31. 3. 2017 až 1. 4. 2017 – tradiční „Noc s Andersenem“  
Opět jsme prožili noc, při které trávíme s dětmi čas v netradičních prostředích, s báječnými aktivitami  
ve znamení čtení a knih. Šumperská knihovna ve spolupráci se ZŠ Šumperk, Šumavská 21 a s některými dalšími 
šumperskými školami uspořádala již poněkolikáté „Noc s Andersenem“. V letošním roce jsme přijali nabídku 
uspořádat tuto akci v prostorách nové hasičské stanice HZS Olomouckého kraje v Šumperku. Akce byla velmi 
podařená. Velký dík všem, kteří se na přípravě a realizaci jakkoliv podíleli. Dětem zvláště - za to, že vše zdárně 
zvládly. Již nyní se všichni těšíme na další ročník „Noci s Andersenem“. Ten připadne na pátek 23. března 2018. 
3. 4. 2017 – Den v modrém  
V tento den jsme přišli v modrém. Přihlásili jsme se tím k Mezinárodnímu dni podpory AUTISMU. S dětmi jsme 
si povídali o problémech i radostech dětí trpících touto nemocí. 
10. 4. 2017 - 12. 4. 2017  - Barevný týden se školním parlamentem 
Společně jsme se zapojili do aktivity školního parlamentu. V předvelikonočním týdnu jsme své oblečení ladili do 
modré, zelené a černé. 
20. 4. 2017 – Vítání jara se šestkou 
Tradiční akce „Vítání jara se šestkou“ proběhla tentokrát v Informačním centru města Šumperk. Děti z naší 
školní družiny zde slavnostně přivítaly jaro za doprovodu „Boomwhackers Tube“ - perkuse trubek, fléten  
a kytary. Děti přednesly pásmo tematicky zaměřených básniček a písniček. Svátky jara, dny naplněné sluníčkem 
a radostí ze života se odrážely ve výtvarných dílech dětí naší školní družiny. Potěšit jste se také mohli pohledem 
na nádherné proutěné vejce, bohatě ozdobené barevnými vajíčky. Celkem jich tam bylo 112! Celé toto 
odpoledne završilo čtení babiček. S projektem „Celé Česko čte dětem - Babička a dědeček do školy“ čteme 
dětem již opakovaně. V podání našich babiček Evy, Soni, Helenky a Míly jsme si vyslechly část knihy „O Květušce 
a tesaříkovi: Prázdniny v hmyzí říši“ od Jitky Vítové. 
4. 5. 2017 – Rummikub se seniory  
V Klubu deskových her proběhlo hraní deskovek poněkud netradičně. S velkou radostí jsme přivítali babičky, 
dědečky, tatínky, maminky a také sourozence našich malých hráčů. Děti představily a společně s pozvanými si 
zahrály deskovou hru Rummikub. Výsledkem našeho čtvrtečního hraní byla spokojenost jak dětí, tak seniorů. 
Všichni si to užili. Co je důležité, ptali se, kdy se mohou na další takovou (nebo podobnou) akci těšit.  
9. 5. 2017 – Odpoledne pro maminky  
Maminky si v jednotlivých odděleních ŠD vytvořily společně se svými dětmi nějakou drobnost ke dni maminek. 
Každé oddělení mělo svůj program a každá maminka si tam jistě našla to své. Děti, maminky i babičky domů 
odcházely spokojené – a to je to, o co nám vždy jde.  
17. 5. 2017 – „Chodíme s bílou holí pro Bílou pastelku aneb Kafíčko potmě“ 
S kolegyněmi jsme se shodly, že tato akce pro děti může být nejen zábavná, ale hlavně poučná. S více než  
40 dětmi jsme se tedy vydaly do parku za Vilou Doris. Děti si na vlastní „kůži“ vyzkoušely, jaké to je žít 
s hendikepem - prošly trasu s překážkami, zahrály si zajímavé sportovní hry jako showdown (aplikovaný stolní 
tenis pro nevidomé) či zvuková střelba, seznámily se s písmem nevidomých, se ctí se popasovaly s luštěním 
nápisu v Braillově písmu. Otestovaly také své ostatní smysly - chuť, čich, hmat a sluch. Velmi zajímavé bylo také 
seznámení se s pomůckami, které nevidomým pomáhají v běžném životě. Přispěli jsme do sbírkové kasičky 
veřejné sbírky Bílá pastelka. Dětem jsme vysvětlily, na co budou použity penízky, které do kasičky daly. 
Mnohokrát děkujeme za pozvání a za tuto velmi prospěšnou iniciativu sjednocené organizací nevidomých  
a slabozrakých České republiky, z. s., oblastní odbočka Šumperk (https://www.sons.cz/sumperk). 
BEZPEČNO kolem nás …  
Celé jarní měsíce se zabýváme prevencí na silnicích a nejen tam. Aktivity zaměřené na bezpečnost nejen na 
silnici…  
5. 6. 2017 – Možná přijde i kouzelnik… 
Kouzelník Jan Adamec ze Znojma přijede mezi naše děti a předvede svou kouzelnickou produkci s balónky.  

https://www.sons.cz/sumperk
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6. 6. 2017 – “Čteme v oboře“  
Již tradiční setkání u pana inženýra Hojgra ve Vernířovicích v jeho daňčí oboře. Akci pořádáme v rámci 7. týdne 
čtení s projektem „Celé Česko čte dětem“. Současně vyhlásíme vítěze ve sběru kaštanů z podzimu 2016 a celé 
odpoledne uzavřeme předčítáním autorských dílek dětí naší ŠD.  
„Královna koloběžka“  
Přijede - nepřijede začátkem června, obutá - neobutá, oblečená - neoblečená, učesaná - neučesaná, přinese  
dar - nedar… V zábavném odpoledni si pohrajeme a zazávodíme v prostorách kolem školy. To vše s ohledem na 
počasí. Prostě jak říká klasik: „Není nutno, aby bylo přímo veselo, hlavně nesmí býti smutno, natož aby se 
brečelo“.  
Závěrem měsíce června se rozloučíme se školním rokem 2016/2017 družinovým sportovním dnem… 

Letní tábor „Pod vrtulí“ 
Jako v předchozích letech, tak i letos se téměř 30 dětí zúčastní tradičního tábora. Ten se uskuteční  
v krásném prostředí Ústavu ekologické výchovy v Mladoňově, “POD VRTULÍ“. Děti si zde budou týden hrát, 
závodit, tvořit, luštit záhady a hlavně odpočívat. Doufáme, že nám bude přát pěkné počasí… 
Rádi bychom touto cestou poděkovali za celoroční spolupráci žákům ŠD, žákovského parlamentu, 
spolupracujícím učitelům a rodičům dětí za pomoc a náklonnost. Další poděkování směřuje do Městské 
knihovny paní knihovnici Jitce Sopperové a paní Zdence Daňkové za stálou přízeň a mnoholetou vynikající 
spolupráci.        

Mgr. Adéla Nevrlá, vedoucí vychovatelka ŠD 

Co nás čeká v následujícím školním roce 2017/2018 ve školní družině? 
 

Ve školním roce 2017/2018 bude otevřeno 7 oddělení ŠD s kapacitou 210 žáků naší školy. Žáci prvního ročníku 
budou ve svém „kmenovém oddělení“, které doplníme žáky 2. ročníku. 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.  
V následujícím školním roce si tak budou moci vybírat: 

 Kroužek dovedných rukou (Milada Vyhnálková), 

 Cvičeníčko (Marcela  Grosserová), 

 Kroužek florbalu 3. – 4. tříd (Lenka Jakubíková), 

 Kroužek deskových her (Monika Kylarová a Adéla Nevrlá). 
O přesném rozvrhu kroužků budou rodiče i žáci informováni v měsíci září. Kroužky probíhají 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 
             

Volba povolání  
 

V letošním školním roce naše řady opouští 58 žáků 9. tříd, 3 žáci nižších ročníků a 6 žáků pátých tříd.  Mnozí 
z nich na vlastní kůži poznali, že bez patřičné snahy a práce své sny realizovat nemohou. Na obory s maturitou 
se tentokrát konaly dvoje státní písemné zkoušky z jazyka českého a matematiky. Vyhodnocení provedla firma 
CERMAT a lepší výsledky z provedených testů zaslala zpět škole. K nim škola připočítala výsledky snažení žáků 
za poslední tři pololetí (1. a 2. pololetí 8. ročníku, 1. pololetí 9. ročníku), někteří žáci si mohli připočítat i body za 
soutěžní aktivitu (olympiády a další soutěže). 
V letošním školním roce se zvýšil i počet žáků, kteří si zvolili učební obory (18); samozřejmě i oni mají do 
budoucna možnost doplnit své vzdělání maturitou. 
K dnešnímu dni ještě 4 žáci řeší své přihlášky v dalších kolech přijímacího řízení. 
 

           Mgr. Jindřiška Haltmarová, výchovná poradkyně 
 

Přehled vybraných škol a oborů  
 

Gymnázium Šumperk: 4 žáci – čtyřletý obor, 5 žáků – osmiletý obor; VOŠ a SPŠ Šumperk – elektrotechnika:  
12 žáků, informační technologie: 1 žák, strojírenství: 2 žáci, technické lyceum: 1 žák, průmyslový design: 2 žáci; 
Obchodní akademie Šumperk – obchodní akademie: 4 žáci; ekonomické lyceum: 1 žák; Střední škola železniční 
technická a služeb – strojní zámečník: 1 žák, obráběč kovů: 5 žáků, kadeřnice: 4 žáci, manipulátor skladování:  
1 žák, instalatér: 1 žák, prodavač: 1 žák; SZŠ Šumperk – zdravotnický asistent: 2 žáci; SOŠ Šumperk – cestovní 
ruch: 2 žáci, agropodnikání: 1 žák; VOŠ a SPŠ automobilní Zábřeh – autotronik: 3 žáci, automechanik: 1 žák, 
autoelektrikář: 1 žák; Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh – kuchař-číšník: 1 žák, sociálně správní:  



4 

 

1 žák; Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník – kuchař-číšník: 1 žák; Střední škola polygrafická 
Olomouc – reprodukční grafik pro média: 1 žák, polygrafie: 1 žák; SOŠ Litovel – cukrář: 1 žák; Konzervatoř 
evangelické akademie Olomouc – hudba - fagot: 1 žák; Taneční konzervatoř Brno – tanec: 1 žákyně 5. ročníku.  
 

           Mgr. Jindřiška Haltmarová, výchovná poradkyně      
 

Náš úžasný pobyt na Švagrově 
 

Dne 22. 5. 2017 jsme za krásného teplého rána vyjeli na týdenní pobyt na Švagrov. Přijeli jsme k zajímavé 
dřevěné chatě, kde na nás čekali milí pracovníci. Provedli nás chatou a ubytovali. Tím začal náš přírodopisný 
pobyt. Rozdělili jsme se do skupin, které se nazývaly Mravenci, Chrostíci a Ledňáčci.  
První dva dny jsme zkoumali a poznávali hmyz v lese, na louce a ve studeném potoce. Večer jsme pak měli 
přednášku o šelmách, které žijí na území ČR – vlk a rys. Další program zajišťovaly paní učitelky, hráli jsme různé 
hry a aktivity. Rádi jsme trávili čas v místní jídelně, vařili tam opravdu skvěle. Ve středu přijely pracovnice z Vily 
Doris, se kterými jsme vytvářeli různé výrobky – linoryt, malování na kameny a voskovou batiku s tématem 
hmyzu. Ve čtvrtek jsme se vypravili na celodenní výlet do přírody. Prošli jsme nádherné okolí Švagrova, zahráli 
spoustu her v přírodě. Večer jsme se ohřáli u ohně. V pátek jsme se bohužel už museli připravit na cestu domů.  
Vzkaz pro ty, kteří to tu neznají: Švagrov je místo plné zážitků a dobrodružství, které střídá odpočinek. 

Švagrováci – žáci VI. A, B, C 
  

Šestka potřetí v Praze aneb Souboj čtenářů 2017 
 

I v tomto školním roce paní učitelky Mgr. E. Muroňová a Mgr. P. Štětinová Buxbaumová vytvořily se šesťáky 
čtenářský tým. Takto bylo žákům umožněno, aby se začetli do zajímavých knih a následně poměřili své 
čtenářské svaly s dalšími školami z celé České republiky. Počet letošních soupeřů vzrostl na 89 čtenářských 
týmů! K semifinálové čtenářské bitvě došlo 10. dubna prostřednictvím počítačů. Velmi napínavé klání vystřídalo 
očekávání výsledků, zda se opět podaří postoupit do pražského finále. A podařilo se!!! Čtvrté místo z 90 týmů 
otevřelo našim žákům cestu do pražského Průmyslového paláce na pražské „Výstaviště“, kde nás čekala nejen 
samotná soutěž, ale také řada besed, doprovodných programů, celebrit, spisovatelů a obchodníků s knihami 
z celého světa. K velkým zážitkům určitě patřilo setkání se stařičkým spisovatelem Urim Orlevem, který přijel až 
z Izraele a s jehož knihami jsme se v soutěži setkali podruhé. Ve finále se žáci museli vypořádat s odpověďmi na 
25 záludných otázek z 5 různých titulů. Pro inspiraci uvádím i jejich názvy, neboť se opět jednalo o velmi dobře 
vybrané knihy. Soutěžní kolekci tvořila sci-fi Petry Braunové Ztraceni v čase, dobrodružně laděná kniha s prvky 
fantasy Král Karel IV. – Osudový turnaj (oblíbené autorky Veroniky Válkové), dále příběh o šikaně Válka proti 
superkrávám A. Audhild Solbergové, velmi zajímavé příběhové vyprávění Uriho Orleva Běž, chlapče, běž  
a hororový žánr Zuby nehty (soubor 20 povídek různých autorů). Ostatním žákům naší školy jejich četbu 
doporučuji, garantuji, že nepůjde o nudu! Knihy jsou k dispozici zejména do dílen čtení, ale na 14 dní se dají 
vypůjčit i domů.  A jak jsme dopadli ve finále? S propoceným oblečením a velkou euforií na stříbrném 2. místě! 
Žáci prokázali příkladnou soudržnost, dokonce i naši „páni kluci“ měli svoji početnou čtenářskou skupinku, 
což se v předchozích letech ještě nestalo. Předchozí větou vyslovuji velkou pochvalu paní učitelce  
Mgr. P. Nevrklové, která na čtenářství se žáky výrazně pracovala v minulých letech. Bez ní by chlapecká 
skupinka zcela jistě nevznikla…  
Naši školu v semifinále reprezentovalo 20 šesťáků: *Kryštof ADAM (VI. B), Richard FALHAR (VI. C), *Marie 
GAHAIOVÁ (VI. B), *Michaela GRONYCHOVÁ (VI. B), Natálie HAJNÁ (VI. C), *Jakub HAJNÝ (VI. C), *Marcela 
HLOUŠKOVÁ (VI. C), *Veronika HOLUBCOVÁ (VI. B), *Daniel HOŠEK (VI. C), Jan KOBZA (VI. C), Adéla KOBZOVÁ 
(VI. B), Klára KOHOUTKOVÁ (VI. C), *Tereza KOTOUČOVÁ (VI. C), *Klára KUNZOVÁ (VI. C), Michaela MATÝSOVÁ 
(VI. C), Tereza NEDVĚDOVÁ (VI. B), *Kateřina NĚMCOVÁ (VI. A), Eliška ŠERÁ (VI. C), Dominika ŠVUBOVÁ (VI. C), 
Anna VYKOPALOVÁ (VI. B). Pražskými finalisty se stala pečlivě vybraná desetičlenná skupina, která je ve výše 
uvedeném seznamu zvýrazněna a opatřena hvězdičkou.  Za moře práce ve volném čase děkuji jak kolegyni  
Mgr. P. Štětinové Buxbaumové, tak všem „soubojářům“. Velmi si cením jejich zápalu a zájmu spolupracovat! 
BLAHOPŘEJI!    
               Mgr. Ester Muroňová 

 

Sběr papíru 
 

Letos jsme sběrový týden naplánovali na konec dubna a předpokládali jsme, že si ranní i odpolední služby 
budou užívat předmájového sluníčka. Ale člověk míní a příroda mění – počasí nás tentokrát doslova 
vyšplouchlo. I přesto bylo v týdnu od 24. do 28. dubna 2017 v prostorách u školní jídelny opravdu rušno. Děti  
i se svými rodiči přinášeli i přiváželi menší a větší balíky se starým papírem, služba poctivě zapisovala, vážila  
a všechny hřál jen pocit z dobře vykonané práce. Sluníčko svítilo asi na jiné části naší krásné republiky. K dobré 
náladě přispěli i rodiče, kteří nereptali, když se svou troškou do mlýna dorazili ráno až „po zavíračce“ – i naše 
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sběrová služba musela nastoupit na své pracovní místo, ať už na stupínek nebo do lavice, přesně v 8:00. 
Děkujeme všem, kteří přispěli k celkovému výsledku – nasbírali jsme 28.545 kg a do pokladny KRAPŠ se tak 
přikutálelo úžasných 68.400,- Kč. Nejúspěšnější sběrači tříd a nejúspěšnější třídní kolektivy budou náležitě 
oceněni. 
 

Nejlepší sběrači - podle počtu kg  Nejlepší třídy – podle počtu kg Průměr na žáka 
Jan Smutný    IX. B    1416 kg  1. stupeň: IV. C     2046 kg  1. stupeň:   V. C         81,84 kg 
David Ovesný    IX. B    712 kg            V. B     1500 kg         I. D        69,56 kg 
Moca Radoslav    I. D      603 kg            III. B    1389 kg         I. A         55,82 kg 
Lucie Hanousková V. B 568 kg  2. stupeň:  IX. B    3710 kg  2. stupeň:    IX. B      218,24 kg 
Tereza Pospíšilová IV. C 612 kg            VI. B    1077 kg         VI. B       48,95 kg 
Jiří Halama    V. A 375 kg            IX. A  996 kg         IX. A       47,43 kg 

 

Školní kola soutěží a olympiád 
 

Matematický klokan 1. Vejmola Adam  III. C Matematický klokan 1. Klára Hanáková       V. C 
kategorie Cvrček  2. Moca Radoslav  I. D kategorie Klokánek  2. Eliška Nedbalová       V. A 
   3. Žižka Petr  III. C    3. Tobiáš Desnica      IV. A 
               Patrik Michal      IV. C 
 
Matematický klokan 1. René Bíbrová  VII. C Matematický klokan 1. Samuel Sojka        IX. A 
kategorie Benjamín 2. Vít Mičkech  VII. A kategorie KADET      2. Michal Falhar       IX. B 
   3. Alžběta Horníčková VII. A    3. Samuel Rouča       IX. C 
 
Matematická olympiáda 1. Veronika Holubcová VI. B Matematická olympiáda 1. Vít Mičkech     VII. A 
kategorie Z6      kategorie Z7 
 
Chemická olympiáda 1. Samuel Sojka  IX. A Spelling Bee  1. Matěj Šupina       IV. C 
kategorie D  2. Michaela Hegerová IX. C 4. ročník   2. Denisa Runtáková    IV. A 
   3. Michal Falhar  IX. B    3. Liliana Maxianová    IV. B 
 
Moravská zvoneček postup do okrskového kola:  Spelling Bee  1. Lukáš Uher        V. C 
II. kategorie  Denisa Runtáková  IV. A 5. ročník   2. David Renda         V. C 
   Denisa Zerzáňová  V. A    3. M. Voloszuková        V. B 
   Matyáš Kroupa  V. C  
   Kateřina Bušinová  IV. B Vv soutěž  1. Michaela Dvořáková  I. B 
III. kategorie  Michaela Pazourová VII. C „Můj nejmilejší sport“ 2. Eliška Ochodnická      I. D 
       I. kategorie  3. Vanesa Viktorinová    I. B 
Vv soutěž  1. Leontýna Ježková V. A 
Děti, pozor, červená! 2. Adéla Koupilová  V. A Vv soutěž  1. Verča Běhunková      IV.C 
I. kategorie  3. Lucie Drlíková  IV. A „Můj nejmilejší sport“ 2. Jiří Halama       V. A
       II. kategorie  3. Klára Hanáková       V. C 
 
Vv soutěž  1. Eliška Šerá  VI. C Vv soutěž  1. Erik Haag      VI. B 
Děti, pozor, červená! 2. Erik Spáčil  VI. B „Můj nejmilejší sport“ 2. Adriana Pokorná     VII. C 
II. kategorie  3. Kristýna Žuborová VI. C III. kategorie  3. Tereza Turánková    VI. A 
 
Vv soutěž      Vv soutěž  1. Verča Gronychová VIII. C 
„Za tajemstvím čisté vody“ 1. Kateřina Čapková V. B „Za tajemstvím čisté vody“ 
I. kategorie  2. Eliška Nedbalová  V. A II. kategorie 
   3. Petr Kucharík  III. B 
 

Okresní kola soutěží a olympiáda 
 

Pythagoriáda  10. - 11. Jan Heřmanský V. C Matematická olympiáda  
5. ročník   19. – 20. Daniel Dušek V. C kategorie Z6  19. Verča Holubcová   VI. B 
       kategorie Z7  5. Vít Mičkech     VII. A 
7. ročník   2. René Bíbrová  VII. C  
       Biologická olympiáda 12. J. Seidenglanz      VIII. B 
8. ročník   8.- 10. Jáchym Seidenglanz VIII. B kategorie C  13. Patrik Pavlíček    VIII. A     
          21. Anna Stryková    VIII. C 
Matematická soutěž  1. Jan Heřmanský  V. C  
žáci 5. tříd  5. Lukáš Uher  V. C Biologická olympiáda 5. Martin Renda     VII. A 
   6. Alena Kubíčková  V. A kategorie D  6. René Bíbrová     VII. C
   9. Ondřej Mikula  V. B 
       Chemická olympiáda 2. Samuel Sojka       IX. A 
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Archimediáda  7. – 8. Adriana Pokorná         VII. C kategorie D  4. Michal Falhar      IX. B 
7. ročník 
       Konverzační soutěž - AJ  
Fyzikální olympiáda 7. – 8. Adriana Pokorná         VII. C kategorie I.A  6. Michal Kondler     VII. B 
kategorie G      
       kategorie II.A  10. David Vavřiník        IX. A 
Chytrolín 2017  1. Lukáš Uher  V. C 
   5. Kateřina Čapková V. B Moravský zvoneček 
   9. Jiří Halama  V. A I. kategorie   2. Radoslav Moca         I. D 
   11. Eliška Nedbalová V. A 
   12. Daniel Dušek  V. C II. kategorie  2. Kateřina Bušinová    IV. B  
   19. Jan Ficnar  V. B 
       III. kategorie  2. M. Pazourová          VII. C  
Přír. a vlastivědná soutěž 4. – 6. David Renda  V. C 
       Vědomostní soutěž „Poznej město Šumperk“ 
Silový čtyřboj  3. místo družstvo:    I. kategorie  1. Petr Žižka       III. C 
   Filip Kubíček  VII. B    2. Ema Richtrová          III. C 
   Tomáš Hampl  VIII. B    6. Nikola Uhrová        III. C 
   Samuel Rouča   IX. C II. kategorie   1. Lukáš Uher        V. C 
   Svatopluk Holínek  IX. C    5. David Renda        V. C 
          6. - 7. P. Michálek         IV. C 
Přírodovědná soutěž 6. – 7. místo   družstvo     8.– 9. Adéla Koupilová V. A 
„Zlatý list“- ml. žáci David Renda, Liliana Pokorná – V. C, Adam Míča – VI. A, 
   Matyáš Friedl – VI. B, Eliška Šerá, Jan Kobza – VI. C 
    

Přírodovědná soutěž 3. místo družstvo 
„Zlatý list“- st. žáci  Martin Renda – VII. A, René Bíbrová – VII. C, Jakub Vrba – VIII. A, Jáchym Seidenglanz – VIII. B, 
   Anna Stryková – VIII. C, Dominik Štvrtecký – IX. A 
      

Krajská kola soutěží a olympiád 
 

Chemická olympiáda 14. Samuel Sojka  IX. A    Matematická olympiáda 14. Samuel Sojka        IX. A 
   23. Michal Falhar  IX. B kategorie Z9  26. Michal Falhar       IX. B 
 

Specialisté školy ve školním roce 2016/2017 
 

češtinář  Sabina Sýkorová                  IX. B    chemik                            Samuel Sojka                            IX. A  
matematik Samuel Sojka                  IX. A                                              Michal Falhar                           IX. B 
angličtinář Michal Kondler                  VII. B           dějepisec           Dominik Štvrtecký          IX. A 
zeměpisec Samuel Sojka  IX. A            biolog                              Martin Renda          VII. A         
recitátor                   Martin Renda                  VII. A           fyzik                             Michal Falhar                          IX. B 
sportovec Petr Holan                  IX. A            výtvarník                          Vojtěch Faltus                         II. C          
                                   Michaela Hegerová                 IX. C            nejlepší žák školy           Samuel Sojka                          IX. A 
 

                    Nejlepší čtenářský tým: 
Kateřina Němcová (VI. A), Kryštof Adam, Marie Gahaiová, Michaela Gronychová, Veronika Holubcová (VI. B), Jakub Hajný, 
Marcela Hloušková, Daniel Hošek, Tereza Kotoučová, Klára Kunzová (VI. C).  

 

 
 

Cyklistický kurz žáků 8. ročníku 
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