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Základní škola Šumperk, Šumavská 21               listopad 2013 

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

Vážení rodiče a příznivci naší školy, 
V prvním čísle Zpravodaje tohoto školního roku bych Vás chtěl stručně seznámit se změnami, které u nás oproti předchozímu 
období nastaly.  
Na konci června 2013 opustily školu 3 třídy absolventů a na začátku září jsme přivítali nové prvňáčky ve 4 třídách. Celkový počet 
žáků se zvýšil na 640 dětí učících se ve 27 třídách. Počet oddělení školní družiny zůstal stejný - 180 žáků navštěvuje školní družinu 
rozdělenou do 6 oddělení. Součástí školy je i školní jídelna, která denně připraví obědy pro přibližně 700 strávníků a vydá asi 90 
svačinek. 
V tomto školním roce u nás pracuje celkem 46 pedagogických pracovníků, dalších 19 provozních zaměstnanců zajišťuje 
bezproblémový chod školy. V rámci realizované doplňkové činnosti pronajímáme tělocvičny a poskytujeme stravování pro cizí 
strávníky. Získané prostředky využíváme na rozvoj hlavní činnosti školy, což je poskytování kvalitního základního vzdělání. 
V průběhu minulého školního roku a zejména přes hlavní prázdniny došlo k významnému zlepšení materiálně technického zázemí 
pro vzdělávání. Z vlastních zdrojů byly novým žákovským nábytkem kompletně zařízeny 4 učebny prvního ročníku. Finanční 
prostředky získané v rámci projektu „EU – peníze školám“ umožnily vybavit školu dalšími počítači, interaktivními tabulemi  
a projektory, které podstatně přispívají k větší efektivitě vzdělávacího procesu.  
Kvůli zajištění větší bezpečnosti a ochrany majetku na novém školním hřišti, vybudovalo město Šumperk v areálu tohoto sportoviště 
nové veřejné osvětlení, které zajišťuje dobrou viditelnost po celou noc. V rámci prevence kriminality budou také v  blízké 
budoucnosti instalovány na budovu školy kamery on-line napojené na pult městské policie. Předpokládáme, že toto preventivní 
opatření zamezí vandalům, aby páchali škody na našem majetku, a zmizí také častý nepořádek před budovou školy (nedopalky 
cigaret, střepy, láhve od alkoholu, plechovky, PET láhve a zbytky jídel po víkendech a jiných volných dnech). 
Vážení rodiče, chtěl bych Vás také ujistit, že všichni pedagogičtí pracovníci věnují odpovídající pozornost rizikovému chování žáků, 
jako jsou užívání návykových látek, záškoláctví, nevhodné chování mezi žáky, rasismus, xenofobie. Zjištěné případy neprodleně 
řešíme, často ve spolupráci s Policií ČR nebo příslušným odborem sociální péče. I když se několik žáků školy svým chováním hodně 
odchyluje od standardu slušného chování (což jim samozřejmě netolerujeme), velká většina žáků ví, co se za slušné chování 
považuje a podle toho se i chová. Naším cílem je, a věřím, že je to i Váš cíl, aby se z dětí stali slušní lidé. Ve spolupráci 
s Vámi se budeme snažit všem negativním jevům předcházet, škola a její pracovníci Vám budou v této oblasti maximálně 
nápomocni. Je však třeba si uvědomit, že základ výchovy pochází z rodiny a škola nemůže rodinu trvale nahrazovat. Může pouze 
podat metodickou pomoc a žáka vést správným směrem, avšak bez jednotného působení školy a rodiny nebude dosaženo 
žádoucího efektu.  
Já i moji spolupracovníci se těšíme na spolupráci, jsme školou otevřenou pro všechny rodiče a očekáváme Vaše podněty. Přeji všem 
pevné zdraví. 

                                      Mgr. Viktor Verner, ředitel školy 

Organizace školního roku (listopad 2013 – červen 2014) 

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 21. prosince 2013 a skončí v neděli 5. ledna 2014.  
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2014. 
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne, které letos navazují na prázdniny pololetní, budou probíhat od 3. do 9. února 2014. 
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 17. a pátek 18. dubna 2014. 
Školní rok 2013/2014 končí v pátek 27. června 2014. 
 

Usaine Bolt v Šumperku?   

Ano, bylo tomu skutečně tak. Díky projektu „LiStOVáNí“ patřilo páteční dopoledne 25. listopadu 2013 v Domě kultury 
trojnásobnému olympijskému vítězi U. Boltovi, nejrychlejšímu muži planety, jeho knize „Můj příběh 9:58“ - potažmo Lukáši Hejlíkovi 
a Alanu Novotnému.  
Oba herci mládeži představili, jak lze i při četbě životopisu zažít spoustu legrace, příjemných překvapení či objevit opravdu zajímavé 
informace. Všichni přítomní vysoko hodnotili Hejlíkovo ztvárnění mnoha blízkých osob, které sprinterův život ovlivnily. K působivé 
atmosféře také přispěl typicky charizmatický černošský zpěv, po němž žáci ochotníky spontánně odměnili bouřlivým potleskem.  
Vděčnost jsme pociťovali za skvělé představení, za možnost se se slavnými osobnostmi vyfotografovat (viz www.6zs.cz). Obdiv si 
jistě zaslouží celá řada „neviditelných“ organizátorů, snažících se posluchače knihou oslovit, motivovat k četbě. O vysoké úrovni  
a užitečnosti projektu „LiStOVáNí“ svědčí udělení ceny Nadace Český literární fond.   
Protože jsme tuto akci „vyzkoušeli“, můžeme jen doporučit …                  Mgr. E. Muroňová 

mailto:skola@6zs.cz
http://www.6zs.cz/
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Táborové léto 

Ve Středisku ekologické výchovy Švagrov bylo v létě veselo. Děti školní družiny si užívaly v krásném novém prostředí střediska 7 dní 
nabitých zajímavým programem. Se skřítky prožívaly mnohá dobrodružství, zaměřená nejen na ekologickou výchovu. Celkem na 
táboře strávilo pěkné chvilky 32 dětí.  
Velký dík za přípravu a realizaci pěkného programu patří celému kolektivu táborových vedoucích a zaměstnancům SEV Švagrově. 
A jaké téma nás čeká příští léto? To se nechejte překvapit, je to ještě daleko.  

Mgr. Adéla Nevrlá, vedoucí vychovatelka ŠD 

ŽIvot - RAdost - FAntazie – v družině se prima žije!  

V pondělí 2. září 2013 zahájila školní družina (ŠD) činnost v šesti odděleních s počtem 180 dětí. Jako každý rok i letos mohou děti 
v rámci školní družiny navštěvovat zájmové útvary, letos jsou to Kroužek dovedných rukou, Florbal, Cvičeníčko a Deskové hry. 
Pokračuje naše aktivní zapojení v celorepublikovém projektu „Celé Česko čte dětem“. Každý den alespoň chvíli dětem předčítáme, 
nebo si děti předčítají navzájem. 
Na celý rok jsou v ŠD naplánovány velké akce, kterých se mohou zúčastnit i ostatní děti a také rodiče. A co máme již za sebou? Děti 
na asfaltové ploše před školou malovaly draky. Proběhlo velké klání mezi jednotlivými odděleními ve stavbě draků z uzávěrů PET 
lahví. Odborná porota pak spravedlivě vyhodnotila ty nejlepší draky a nebojte se – každé oddělení si odneslo diplom za svou 
skvělou práci. 
První velkou společnou akcí rodičů a dětí byla „Drakiáda“. Počasí bylo nádherné, slunce svítilo, k dokonalosti nám chyběl jen vítr. Za 
vydatné pomoci kamarádů ze školního parlamentu se nám ale podařilo dostat draky na oblohu. 
Další velkou akcí, kterou organizovala ŠD, byla „Škola plná duchů“, která se konala 7. listopadu 2013 v prostorách školy od 17.00 do 
18.00 hodin, poté odstartoval lampionový průvod kolem školy a koupaliště. Doufám, že jste prošmejdili všechna zákoutí školy a užili 
jste si strašidelnou náladu. Od září sbíráme kaštany a žaludy pro zvířátka z vernířovické obory. Nejlepší sběrači se pojedou na lesní 
zvěř podívat. Nyní již jen hledáme sponzory, kteří by nám přispěli na autobus. V úterý 19. listopadu 2013 se uskuteční ve školní 
jídelně krajské kolo mistrovství republiky v deskových hrách, které pořádá Klub deskových her naší ŠD ve spolupráci se SVČ Doris 
Šumperk. Vítězové budou reprezentovat Šumperk i naši školu ve finále mistrovství ČR v deskových hrách v Praze. Celostátní finále 
proběhne v Praze dne 7. prosince 2013.  
Stále pokračuje sběr vršků od PET lahví na podporu nemocného Lukáška z mateřské školy na ulici Třebízského v Šumperku. Tímto se 
snažíme Lukáškovi pomoci přispět na lékařskou péči, kompenzační pomůcky a rehabilitaci.  
Srdečně zveme všechny rodiče na vánoční besídku, kterou s dětmi všech šesti oddělení pořádáme v úterý 10. prosince 2013 v 16.00. 
Pokud vás naše aktivity oslovily, kontaktujte mne ve školní družině.        
          Mgr. Adéla Nevrlá, vedoucí vychovatelka ŠD 
 

Klub rodičů a přátel šestky 

Na konci minulého školního roku byla založena nová nezisková organizace KRAPŠ – KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL ŠESTKY, která je 
nástupcem Sdružení rodičů a přátel školy - tzv. SRPŠ. SRPŠ nemělo právní subjektivitu, což bránilo ve spravování finančních 
prostředků, jejichž přerozdělování bylo hlavní činností sdružení.  
Posláním nově vzniklého Klubu (KRAPŠ) je materiálně, finančně a organizačně podporovat činnost školy a napomáhat spolupráci 
rodiny a školy při společném působení na výchovu a vzdělávání žáků. 
Hlavními zdroji příjmů KRAPŠ jsou členské poplatky a finanční prostředky získané za sběr papíru. Díky těmto příjmům může KRAPŠ 
přispět vašim dětem na výlety, exkurze, plavecké i lyžařské výcviky, vybavení do počítačové učebny, na činnost školního sboru, na 
vybavení výtvarné dílny, na činnost sportovního klubu či na jiné další drobnější odměny na akcích pořádaných školou a školní 
družinou dle potřeb konkrétního školního roku. 
V měsíci září jste vyplňovali anonymní dotazníky s cílem zjistit Váš zájem o činnosti KRAPŠ. Vyplněných dotazníků se sešlo velké 
množství, proto Vám všem chceme poděkovat za jejich vyplnění a níže uvádíme získané informace. 
V případě Vašeho zájmu zapojit se do činnosti KRAPŠ se ozvěte na emailovou adresu kraps@6zs.cz.  
Jménem Klubu Vám přeji klidný konec roku, hodně pohody a šťastných chvil s Vašimi blízkými!                                          

  Za Radu KRAPŠ Petra Strnadová 
 

Vyhodnocení dotazníků pro zjištění zájmu o činnost KRAPŠ 

1. Zajímá mne činnost Klubu       
2. Mám zájem se zapojit do činnosti Klubu    
3. Zúčastnil/a bych se společenské akce konané Klubem    
4. Zúčastnil/a bych se sportovní akce konané Klubem   
5. Plánuji sledovat činnost Klubu na webu školy   
6. Myslím si, že činnost Klubu je pro školu prospěšná    
7. Již mám praktickou zkušenost s činností neziskové  

organizace, kterou je i KRAPŠ 
8. Moje náměty a připomínky pro KRAPŠ: 

- mám zájem o sledování prospěchu přes web,  
- název SRPŠ byl lepší než KRAPŠ, 
- díky za to, co pro děti děláte, 
- poděkování za ochotu a snahu.  

Celkem bylo odevzdáno 353 dotazníků.  

mailto:kraps@6zs.cz
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Informace ze školní jídelny 

Zřejmě pouze ti, kteří na vlastní kůži vyzkoušeli školní stravování v cizině, docení kvalitu a dostupnost toho českého. Troufám si 
tvrdit, že naše školní jídelna (ŠJ) se opravdu nemá za co stydět. Za částku nižší, než je cena kávy v restauraci, děti dostanou 
kompletní oběd, který se skládá z polévky, hlavního jídla, salátu a nápoje; častým doplňkem je pak ovoce, dezert, müsli tyčinka, 
šlehaný tvaroh nebo jogurt. Jídelníček je sestavován tak, aby odpovídal zásadám zdravé výživy. Paní kuchařky průběžně zařazují  
i nová jídla tak, aby oslovily co nejširší okruh našich malých i větších strávníků. Na tomto místě se obracíme na rodiče, kteří často 
s dětmi dopředu jídelníček prohlížejí. Snad každý z nás má jídla, která mu nechutnají. Nechejme ale naše děti, ať si své „nemám rád“ 
postupně objeví samy. Povzbuďte je, ať ochutnají něco, co doma nevaříte. Pokud dítě ve škole sní celý oběd, málokdy mamince po 
příchodu ze školy „vybílí“ ledničku.  
Dovolujeme si opět připomenout postup při objednávání a odhlašování stravy: 
Obědy či svačinky odhlašujte nejpozději do 14.00 hodin předchozího dne. Pokud je dítě nepřítomno ve škole (nemoc, rekreace, 
prázdniny), nemá nárok na dotovaný oběd (platí ze zákona). Protože víme, že nemoc si nikdo neplánuje, mají rodiče možnost 
v první den nepřítomnosti jídlo vyzvednout za dotovanou cenu, další dny je pak nutno odhlásit (v opačném případě musíme účtovat 
plnou cenu oběda). Pokud své dítě ze školy omlouváte telefonicky, odhlášku stravy vám rádi zajistíme.  
Pitný režim 
Zásluhou KRAPŠ je pro naše žáky v jídelně denně připravena termoska s čajem. Děti se mohou samostatně obsloužit v době 
dopoledních svačinek a během oběda od 11.00 do 14.00 hodin. Nápoje v termoskách připravuje jídelna i pro děti, které docházejí 
do školní družiny.  
                                   Pavla Weiglová, vedoucí ŠJ 

Angličtina na šestce 
I v letošním roce učitelé anglického jazyka plánují pro své žáky programy nad rámec výuky. Prvním z nich je – vlastně už byl - 
Halloween. Tento anglosaský lidový svátek, který se slaví 31. října, letos připadl na čtvrtek hned po podzimních prázdninách. Žáci 
devátých a osmých tříd přichystali pro své mladší spolužáky ze čtvrtých a pátých ročníků zábavně strašidelnou hodinu plnou her  
a úkolů. O tom, že se všichni dobře bavili, se můžete přesvědčit ve fotogalerii na školním webu. 
Další akcí je školní kolo konverzační soutěže, která proběhne ve druhém prosincovém týdnu. Soutěž má dvě kategorie a je určená 
žákům šestých až devátých tříd. Ve dvou kolech (poslech a vlastní konverzační část) předvedou soutěžící své znalosti anglického 
jazyka. 
Na leden je pro žáky 4. – 9. ročníku připravena motivační přednáška k výuce anglického jazyka o západě USA. V závislosti na věku 
žáků se jazyk přednášky postupně překlápí z češtiny do angličtiny, samozřejmě s výraznou obrazovou oporou. Besedu povede náš 
bývalý kolega Mgr. Karel Kocůrek.   
Ani na mladší žáky prvního stupně učitelé nezapomněli. Letos poprvé si pro ně připravují soutěž v hláskování (spelling). Soutěž 
plánujeme na březen a přihlásit se mohou žáci čtvrtých a pátých tříd. 
                 Mgr. Angelika Rýcová 

Škola plná duchů 

Tajemno, napětí, pocit strachu. To vše láká člověka odedávna. Jak se k těmto věcem může dostat současný člověk? Na internetu, 
v kině, v knize, nebo…? Nebo třeba na naší základní škole. 
Školní družina již delší dobu spolupracuje se Školním žákovským parlamentem – ať už při „Drakiádě“, „Pasování prvňáčků“ či 
“Předvánočním dopoledni pro mateřinky“. Jednou z nejpopulárnějších akcí je ovšem „Škola plná duchů“. Ve čtvrtek 7. listopadu.  
2013 v podvečerních hodinách naše škola ožila rejem strašidel, duchů a jiných příšerek. Na trase, kterou rodiče s dětmi procházeli, 
na ně čekaly i různé úkoly. Podle očitých svědků si akci užívali jak strašící, tak strašení (až vystrašení). 
Zájem veřejnosti byl velký, a tak některé úseky provázely i drobné problémy. Ale nakonec všechno dobře dopadlo. Halloweenský 
večer, skrytý za názvem „Škola plná duchů“, se povedl. Děkujeme všem, kteří jej zorganizovali, stejně tak i těm, kteří vypěstovali, 
sklidili a dovezli na tuto akci tradiční vyřezávanou dýni.  
           Mgr. Adéla Nevrlá, vedoucí vychovatelka ŠD 

Plavecký výcvik 2013/2014  

Výuka plavání má na naší škole dlouholetou tradici, plavecký výcvik organizujeme každoročně. Je určen pro žáky 3. a 4. ročníku. Ve 
3. ročníku zvládnou děti základní plavecké dovednosti, které pak docvičují ve 4. ročníku. Jako jeden z mála sportů plavání 
rovnoměrně aktivizuje svaly celého těla; v dnešní „počítačové“ době má pro mnoho dětí význam i jako rehabilitační prvek.  
Vzhledem k neutěšené finanční situaci ve školství škola nemůže ze svého rozpočtu základní plavecký výcvik hradit. Jsme rádi, že 
rodiče pochopili, jak je znalost základních plaveckých technik v dalším životě důležitá a k plaveckému výcviku přihlásili většinu dětí. 
Přidáme-li k tomu příspěvek KRAPŠ ve výši 150,- Kč na jednoho žáka, vidíme, že konečná cena plaveckého výcviku je skutečně 
příznivá.  V tabulce uvádíme jak termíny pro jednotlivé třídy, tak i výslednou cenu za plavecký kurz; dopravu hradí město Šumperk. 

 
třída počet lekcí datum cena 

III. A 10 28. 2. – 9. 5. 2014 280,- Kč 

III. B 10 28. 2. – 9. 5. 2014 280,- Kč 

III. C 10 24. 2. – 5. 5. 2014 280,- Kč 

IV. A 10 24. 2. – 5. 5. 2014 425,- Kč 

IV. B 10 26. 2. – 30. 4. 2014 425,- Kč 

IV. C 10 26. 2. – 30. 4. 2014 425,- Kč 

 

Osmáci ve středisku ekologické výchovy (SEV) na Švagrově 

Žáci třídy VIII. B se začátkem letošního školního roku zúčastnili pobytového programu v nově otevřeném středisku na Švagrově. 
Program s názvem „Bakterie útočí“ byl zaměřen na problematiku chemického znečištění ovzduší, vody, půdy. Žáci si na vlastní kůži 
vyzkoušeli, jak se zachovat v případech, kdy není k dispozici voda, jakým způsobem si uvařit jídlo v provizorních podmínkách  
i obhájit svůj názor. Všem se pobyt moc líbil a získané vědomosti i zkušenosti určitě upotřebí i v běžném životě. 
                           Mgr. Martina Winklerová 
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Školní lyžařský výcvikový kurz  

Co by to bylo za zimu bez sněhu a našeho „lyžáku“. Letošní lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníku proběhne v termínu 24. - 28. 
února 2014 v Kunčicích u Starého Města; ubytování máme zajištěno na chatě Sněžník. Na své si přijdou úplní začátečníci i zkušení 
borci, snowboardisti i pravověrní lyžaři. Cena je kalkulována na 2100,- Kč, přičemž 500,- Kč přispívá KRAPŠ. Tak se dostáváme na 
výsledných 1600,- Kč, což je částka za týdenní výcvik velmi příjemná. Pro nerozhodnuté připomínáme, že uzávěrka přihlášek je  
29. listopadu 2013.  

Město čte knihu 

Naše škola se snaží podporovat čtenářskou gramotnost dětí, a proto se již pátým rokem připojujeme k akci „Město čte knihu“. Letos 
byl vybrán spisovatel Karel Poláček a jeho ne příliš známé dílo „Kolotoč“. Ve čtvrtek 7. listopadu 2013 dorazila čtenářská štafeta i na 
naši školu. Paní učitelka Alena Pešková připravila dramatický přednes s žáky ze VII. B, kteří se ve čtení střídali s herečkou 
šumperského divadla paní J. D. Růžičkovou.  Spolu s ní zaswingovalo duo „Veselí blázni“ a celou vydařenou akci uzavřela VII. C pod 
taktovkou paní učitelky Pavly Zerzáňové písněmi „Chlupatý kaktus“ a „Zelená je tráva“. 

Dárkování 

V letošním roce jsme se rozhodli pro inovaci tradičních rukodělných dílniček. Zatímco na 1. stupni budou vyučující stejně jako vloni 
vyrábět s žáky drobné dárečky pro rodiče v hodinách výtvarné výchovy, na 2. stupni dílničky uspořádáme v časném odpoledni a jen 
pro zájemce. V úterý 3. prosince 2013 se od 13:00 do 15:00 otevřou malá stanovišti, na nichž si budou moci přihlášení žáci vyrobit 
drobný dárek. Kromě svého času tak žák investuje pouze do nákladů za použitý materiál – a ty nepřesáhnou částku 20,- Kč. Věříme, 
že i rodiče potěší dárek, který jejich dítě vyrobilo opravdu samo. Přehled dílniček, vedoucích i výrobků najdete jak na školní 
nástěnce, tak na webových stránkách školy nejpozději v pondělí 25. listopadu 2013. Žáci se budou moci přihlásit u vedoucích 
dílniček do čtvrtku 28. listopadu 2013.  

Podzimní sběr papíru 

I když byl letošní podzimní termín jedním z nejzazších v historii sběru papíru, podzim nám sice ukázal svou deštivou tvář, ale teploty 
byly celkem přijatelné. Pochvalu si zaslouží žákovská sběrová služba, která nastoupila vždy včas a s úsměvem. Vzhledem k tomu, že 
v době uzávěrky Zpravodaje ještě nejsou známy celkové výsledky, uveřejníme je na webových stránkách školy. Všem, kteří přispěli – 
byť i několika málo kilogramy – děkujeme.           

Informace výchovné poradkyně 

Pro letošní školní rok 2013/2014 zůstávají v platnosti 2 přihlášky na střední školy pro první kolo přijímacího řízení. První kolo 
proběhne v termínu od 22. do 30. dubna 2014. Rozhodnutí o konání přijímací zkoušky a o termínech konání, o stanovených 
jednotlivých kritériích a předpokládaném počtu přijímaných uchazečů zveřejní ředitel dané střední školy pro první kolo přijímacího 
řízení pro obory s talentovou zkouškou do 30. října 2013,  a  pro ostatní obory do  31. ledna. 2014. 
Letos nebude vydáván v tištěné podobě dokument „Sborník oborů vzdělání SŠ a VOŠ Olomouckého kraje“, proto uvedeme na 
našich webových stránkách školy odkazy na přehled oborů vzdělání středních škol a vyšších odborných škol Olomouckého kraje pro 
školní rok 2014/2015 (ihned poté, co je obdržíme z Úřadu práce). 
Další informace mohou žáci i rodiče získat na následujících akcích: 

1. Scholaris – přehlídka středních škol v Šumperku – proběhne 20. listopadu 2013 od 8 do 17 hodin na Gymnáziu Šumperk.  
2. Na třídních schůzkách v naší škole dne 26. listopadu 2013, kdy se uskuteční setkání výchovné poradkyně se zákonnými 

zástupci žáků a se zástupci vybraných škol, kteří přijmou naše pozvání - začátek v 17.30 hodin v jídelně školy. 
3. Na konkrétních středních školách při Dnech otevřených dveří – termíny najdete na webových stránkách jednotlivých škol. 
4. Žáci se zúčastní besed s náboráři, kteří navštíví naši školu. 
5. Žáci devátých ročníků jsou průběžně informováni v hodinách předmětu Volba povolání; důležité údaje si zapisují do 

sešitu. 
                                        Mgr. Jindřiška Haltmarová 

Podzimní sportování 

První letošní sportovní soutěží byla 24. září 2013 minikopaná starších žáků (8. a 9. ročník), jejíž jednu skupinu okrskového kola jsme 
pořádali na Tyršově stadionu a v konkurenci základních škol a NG postoupili naši reprezentanti (Adam Jáně, David Jurka, Jan Přikryl, 
Kamil Svačinka, VIII. A, Josef Viktorin a Jakub Warenich, VIII. B, David Anděl, Vojtěch Simon, Jakub Šebela, IX. A) do okresního kola. 

Také 9. října 2013 v okresním kole to měli chlapci dobře rozehrané a postoupili do semifinále s Gymnáziem Šumperk. Po rozpačitém 
začátku však byli rádi, že se jim podařilo vyrovnat jednobrankové vedení soupeře a vybojovat si penaltový rozstřel. Ačkoliv soupeř 
poslal první ránu o břevno mimo síť a Pepa Viktorin si třikrát výrazně „sáhl“ na míč, soupeřův brankář předposlední penaltu chytil  
a my stejným způsobem o břevno ztratili naději hrát finále. V utkání o třetí místo pak chlapci nad mohelnickou ZŠ Mlýnská uspěli. 

27. září 2013 proběhlo na Tyršově stadionu okresní kolo v atletickém čtyřboji, ve kterém se do celkového hodnocení družstev sčítají 
body čtyř z pěti nejlepších vícebojařů škol. V období sychravého počasí a začátku školního roku bylo náročné dát dohromady 
v jednotlivých kategoriích pětici nejlepších závodníků, a tak nakonec nestartovali dokonce ani v plném počtu. Lépe se tentokrát 
vedlo děvčatům, a to zejména těm starším (Hana a Markéta Trundovy, VIII. A, Veronika Dusová a Tereza Velecká, IX. B), které si 
krásným druhým místem (5 795 bodů) za ZŠ Sluneční vybojovala postup do krajského finále. To se uskuteční až na jaře. Mladší 
žákyně (Tereza Šebelová, VI. A, Michaela Hegerová, VI. C, Tereza Mikolajczaková a Michaela Turečková, VII. B) skončily s 3 515 body 
na 6. místě. Starší chlapci (Adam Jáně, Jiří Novák, VIII. A, Jan Tym, VIII. B. a David Anděl, IX. A) obsadili 7. místo. Mladší žáci (Vojtěch 
Dobeš, Jan Žižka, VII. A, Pavel Havránek a Jan Zapletal, VII. C) zakotvili na místě osmém. 

O to úspěšnější byli pak mladší žáci (Dominik Štvrtecký, VI. A, Vojtěch Dobeš, VII. A, Pavel Havránek, Darin Perry, Jan Zapletal, VII. C) 
při přespolním běhu, jehož okrskové kolo se konalo 23. září 2013 na „Kolibě“. Chlapci doběhli na 2. místě a vybojovali si postup do 
okresního kola. Starší žáci (Adam Jáně, Kamil Svačinka, VIII. A,  Jan Tym, VIII. B, Marek Perry a Jan Velecký, IX. B) obsadili stejně jako 
starší děvčata (Klára Benediktová, Valerie Blahoudková, Veronika Dusová, Veronika Holická, Terezie Leharová a Sandra 
Wasserburgerová, IX. B) pěkné 3. místo. Zklamáním pro postupující hochy pak byla zbytečná cesta na okresní finále, které bylo 
odstartováno s předstihem bez kontroly účasti všech prezentovaných účastníků. Naši reprezentanti už jen sledovali své soupeře 
vbíhající do druhého kola a do vlastní soutěže se nezapojili. 


