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Základní škola Šumperk, Šumavská 21               listopad 2014 

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

Vážení rodiče a příznivci naší školy, 
v prvním čísle školního Zpravodaje mi dovolte, abych Vám podal stručné informace o situaci ve škole v souvislosti se zahájením 
nového školního roku 2014/2015. 
Opět jsme otevřeli 4 první třídy, do kterých nastoupilo 83 nových žáků. Povinnou školní docházku ukončili celkem 63 žáci, dalších  
5 žáků odešlo po absolvování 5. ročníku na osmileté gymnázium. Školu také opustili 2 žáci ze 7. ročníku (jeden si zvolil studium na 
gymnáziu v Olomouci a druhý ukončil povinnou devítiletou docházku). V letošním školním roce probíhá výuka žáků 1. – 9. ročníku 
ve 29 třídách, do kterých dochází celkem 645 žáků. Jejich vzdělávání nadále pokračuje podle školního vzdělávacího programu 
s názvem Život, radost, fantazie, zkráceně Žirafa. Počet oddělení školní družiny i její kapacita zůstaly nezměněny (6 oddělení,  
180 žáků). 
Vzdělávání žáků zajišťuje celkem 40 vyučujících. Pro 4 žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří mají výrazný zdravotní 
hendikep, jsme zajistili asistentky pedagoga. Ve školní družině pracuje 6 vychovatelek, dalších 19 provozních zaměstnanců 
zabezpečuje bezproblémový chod celé školy, včetně stravování žáků. 
Materiálně technické zázemí školy se opět vylepšilo. Do 7 učeben jsme pořídili nový žákovský nábytek a také se vybudovala jedna 
zcela nová kmenová učebna s instalovanou interaktivní tabulí. V průběhu hlavních prázdnin proběhla rekonstrukce žákovských 
toalet a část školy byla nově vymalována. 
Letošní školní rok je pro nás významný i z hlediska historického. V roce 2015 uplyne 40 let od vzniku školy – vyučovat se zde začalo 
dne 10. února 1975. Za dobu své existence se škola dosti změnila, v letech 1983 – 1984 se v přízemní části přistavěly 3 učebny, tak 
se získal potřebný prostor pro třídy 1. ročníku. Podstatná rekonstrukce, která škole přinesla zateplenou fasádu a nová okna, se 
uskutečnila v letech 2009 – 2011. V období let 2009 - 2010 byly také vedle školy vybudovány nový moderní sportovní areál a dětské 
hřiště.  
V souvislosti s tímto významným výročím chystáme pro žáky i rodičovskou a další veřejnost řadu akcí – s jejich realizací počítáme 
v jarních měsících roku 2015. Aktivity připravované pro žáky školy nyní prozrazovat nebudu (bude to překvapení, na které se mohou 
těšit), pro veřejnost uspořádáme školní ples a Den otevřených dveří. Přesnější informace včas zveřejníme. S přípravou akcí nám 
pomáhá Klub rodičů a přátel šestky (KRAPŠ). Velmi rádi uvítáme další zájemce, kteří by nám s oslavou tohoto jubilea chtěli pomoci, 
popř. nám pomohli s vyhledáním sponzorů.  
Na závěr mi dovolte popřát Vám do dalších dnů mnoho optimismu, tolerance, trpělivosti a pevného zdraví – těším se na spolupráci 
s Vámi.                                                    Mgr. Viktor Verner, ředitel školy 

Ohlédnutí za táborovým létem 

Babí léto máme za okny, začínáme pomalu přemýšlet nad vánočními dárky, ale mnozí z nás ještě rádi zavzpomínáme na zážitky 
z prázdnin. A že si máme o čem povídat.  
Děti školní družiny (ŠD) si užívaly pár táborových dnů v krásném prostředí Střediska ekologické výchovy Švagrov, kde se v prvním 
prázdninovém týdnu vydaly na pomyslnou dalekou cestu. Za 7 dní chtěly projet pět kontinentů! A to se jim také podařilo. 
Na svoji „Cestu kolem světa za 7 dní“ musely samozřejmě mít cestovní pas. Prošly také celní kontrolou, u níž nesměl chybět 
policista se psem a voják, který strážil hranice tábora. Děti trávily čas s indiány (severoamerickými) i s šamankou (jihoamerickou). 
Vařily si oběd v lese, vytvořily si krásná trička a také okusily, jaké to je dívat se na svět z koňského hřbetu. Zúčastnily se mnoha 
známých i méně známých her. Prožily spoustu dobrodružství, o kterých si psaly vlastní cestovní deník.  
I když byla „cesta“ pro někoho méně, pro někoho více náročná, všechny děti ji zvládly. Doufáme, že jim zážitky vydrží do dalších 
„velkých prázdnin“… 
Velký dík za přípravu a realizaci hlavních, návazných a doplňkových programů, včetně „celosvětové“ stravy, patří všem vedoucím  
a také zaměstnancům SEV Švagrov.                    Mgr. Adéla Nevrlá, vedoucí vychovatelka ŠD 

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

V září letošního roku bylo ve školní družině opět otevřeno šest oddělení pro celkem 180 žáků. S tímto počtem připomíná dění ve ŠD 
spíše včelí úl. Svoji nahromaděnou energii mají děti možnost vybít mimo jiné i na školním hřišti. Zde se hlavně chlapci vydovádí při 
hrách s míčem, děvčata pak na prolézačkách, houpačkách a na pískovišti. 
Kromě běžného provozu mohou děti ve ŠD navštěvovat různé zájmové kroužky. Ti sportovněji zaměření si mohou vybrat mezi 
florbalem a cvičeníčkem. Malí kreativci se realizují v kroužku dovedných rukou nebo při keramickém tvoření. V kroužku deskových 
her si zájemci procvičí své mozkové buňky.  
Děkujeme rodičům za dodržování domluvených časů odchodů dětí ze ŠD. Velmi nám to pomáhá při zajišťování plynulého chodu 
všech činností ve ŠD. 
Do školy chodíme již dva měsíce. A jak vypadá náš běžný život?  
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I nadále pokračuje naše aktivní zapojení v celorepublikovém projektu „Celé Česko čte dětem“ (CČČD). Každý den alespoň chvíli 
dětem předčítáme, nebo si děti předčítají navzájem. Učíme se předčítanému textu pozorně naslouchat. Od začátku školního roku se 
řídíme mottem obecně prospěšné společnosti CČČD: „Čtenářem se nikdo nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu.“ Také my si 
uvědomujeme, jak je důležité přitáhnout žáky k aktivnímu čtení. Pravidelné předčítání školáčkům má obrovský význam pro rozvoj 
jejich emocionálního zdraví; rozvíjí paměť a představivost, učí logickému myšlení.  
Na celý rok jsou ve ŠD naplánovány různé akce, kterých se mohou zúčastnit také ostatní děti a rodiče. A co máme již za sebou? 
Koncem září malovaly děti křídami na asfaltové ploše před školou draky. V rámci projektu CČČD jsme dne 2. října 2014 přivítali 
knihovnici Jitku. Ta nám povyprávěla mnoho zajímavého o své práci, o knížkách a chodu knihovny. Poté chvíli předčítala dětem 
z knihy Ivy Procházkové „Eliáš a babička z vajíčka“. Před odchodem jí malí čtenáři předali příspěvky do výtvarné soutěže na téma  
„BYLO – NEBYLO aneb MOJE POHÁDKA“, vyhlášené u příležitosti 10. ročníku festivalu Město čte knihu.  
Již řádku let spolupracujeme při svých akcích se žákovským parlamentem. Pomoc starších kamarádů je pro nás velkým přínosem, 
obzvláště při organizačně náročnějších akcích, jako je „Vrškování“ (z víček od PET lahví děti staví draky i jiné obrazce); tradiční 
Drakiádu či hraní deskových her ve školní jídelně si bez nich už neumíme představit. 
V letošním roce se děti z jednotlivých oddělení ŠD utkaly se zástupci Školního parlamentu při „Vrškování se školním parlamentem“. 
Porota spravedlivě vyhodnotila všechny draky a nebojte se – každý si odnesl diplom za svou skvělou práci. Ve středu 22. října 2014 
proběhlo ve školní jídelně krajské kolo Mistrovství České republiky v deskových hrách, které pořádal Klub deskových her naší ŠD ve 
spolupráci se SVČ Doris Šumperk. Loňské prvenství ve hře RUMMIKUB obhájil Lukáš Uher (III. C), druhé místo vybojoval Přemysl 
Michálek (II. C) a třetí místo obsadila Natálie Přidalová (III. D). Prvenství v hraní her UTOPIA A FARMA vybojoval Tobiáš Desnica  
(II. A), druhé místo získal Ondřej Mikula (III. C), na třetím se pak umístil Patrik Michal (II. D). 
Finále Mistrovství České republiky v deskových hrách se uskuteční v Praze 29. listopadu 2014. Výherci z prvních dvou pozic v hrách 
RUMMIKUB, UTOPIA A FARMA budou reprezentovat Šumperk i naši školu. Všem postupujícím držíme palce a přejeme štěstí! 
Společně jsme ve školní jídelně odehráli také PEXESIÁDU 2014. V ní se na prvním místě společně umístili Lucie Hasmannová (III. B)  
a Eduard Šinkovský (I. B). Stříbrnou pozici obsadil Tomáš Vlk (II. C), o třetí místo se dělí Nikola Uhrová (I. D) a Kryštof Homola (II. A).  
I letos sbíráme kaštany a žaludy pro muflony a daňky, zvířátka z vernířovické obory pana Hojgra. Doufáme, že si na nás za tuhé zimy 
vzpomenou. Nejlepší sběrači se za nimi pojedou podívat a vlastní krmení si i vyzkoušejí. Nyní již jen hledáme sponzory, kteří by nám 
přispěli na autobus.  
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. 
A co nás ještě čeká? 
S podzimem se rozloučíme při „Uspávání skřítků“. Počátkem prosince se v našich prostorách otevřou vánoční dílničky. Rádi bychom 
pozvali rodiče na kreativní odpoledne do ŠD. Budete moci spolu se svými dětmi vyrobit malé dárečky či drobničky, případně ozdobit 
voňavé perníčky.                       Mgr. Adéla Nevrlá, vedoucí vychovatelka ŠD 
 

Klub rodičů a přátel šestky 

Vážení příznivci Šestky, určitě jste zaznamenali informaci o přípravě příměstského tábora KRAPŠ s názvem TOULKY BABKY 
ŠESTÁKOVÉ a DĚDKA HLUCHÁKA; organizovali jsme ho společně se sdružením KRAS, které je obdobným seskupením jako my. 
Tento příměstský tábor se uskutečnil od 14. do 18. července 2014. Už při sběru objednávek přes internet nás překvapil velký zájem, 
což ale ještě nezaručovalo hladký průběh akce.  
V den zahájení na hřišti za školou děti přivítala babka Šestáková a dědek Hluchák. V duchu těchto postav se nesly všechny aktivity. 
Babka s dědkem se podívali do Brníčka na ovčí farmu, dozvěděli se, jak se vyrábí zrající sýry a také si mohli některé výrobky 
zakoupit. Na zřícenině v Brníčku se soutěžní formou plnily úkoly, které nás moc bavily. Každý den bylo co podnikat, protože nám 
sluníčko pěkně svítilo. Nebylo tedy třeba hledat náhradní program v prostorách školy. Ve čtvrtek následoval velký výlet do 
Šternberka, kde byla nejenom prohlídka hradu a Expozice času, ale také výborný špagetový oběd. Tento den však výletem nekončil -  
ze čtvrtka na pátek děti ve škole přespávaly, před spaním se utahaly sportováním na hřišti a diskotékou se světelnou show. Kdo měl 
hlad, posilnil se pizzou. Potom už všichni rádi ulehli na žíněnky do svých spacáčků a tvrdě usnuli. Ráno si děti mazaly vánočku či 
rohlíky k snídani, aby měly sílu na kroužkování ptáků, které bylo posledním výletem letošního příměstského tábora. V pátek 
odpoledne jsme se museli rozloučit, což nebylo zrovna veselé, ale nic se nedalo dělat. 
Prostřednictvím tohoto článku bychom chtěli (my všichni organizátoři) poděkovat:  

 dětem za účast a skvělou partu, kterou s námi celý týden tvořily,  

 sponzorům, díky kterým byla slaďoučká snídaně s čerstvou vánočkou, šťavnatý melounek po obědě a na svačinku nebo 
také maximální ochrana před létajícím hmyzem či odřeninami (všechny sponzorské dary zde nejmenuji, tím se ostatním 
sponzorům omlouvám, ale posílám jim za všechny účastníky velký DÍK),  

 rodičům dětí, které s námi tábor prožily, a děkuji jim, že nám dali svoji důvěru, kterou jsme se snažili nezklamat. 
Anonymní dotazníky o hodnocení tábora jim při vyplňování zabraly nějaký čas, za ten jim také děkujeme. V dotaznících nám jasně 
vzkázali, že se příští rok chtějí také zúčastnit, a co bylo hodně překvapující, že forma tábora „příměstská“ je pro většinu rodičů 
nejvíce preferovanou. 
Co dodat nakonec – díky i těm, bez kterých by nebylo kde malovat na trička (díky, pane řediteli) a dát si svačinku (díky do kuchyně 
školy) nebo si zakopat do balónu na hřišti, pokud by bylo zamknuté (díky, pane školníku).  
PS: pro všechny zvědavce raději uvádím odkaz, kde naleznete všechny informace k letošnímu, prvnímu ročníku příměstského tábora 
KRAPŠ https://sites.google.com/site/hluchakras/akce/primestske-tabory/2014---toulky-babky-sestakove-a-dedka-hluchaka 
S pozdravem za KRAPŠ                             Petra Strnadová, kraps@6zs.cz 

Zprávy ze Školního parlamentu 
Dne 15. 10. 2014 se děti ze školního parlamentu a družiny zúčastnily stavění draků z vršků – „Vrškování“.  
Bylo zataženo a sem tam nám zasvítilo sluníčko. Nejdříve jsme si vybrali různobarevné vršky a pak se začalo stavět. Družina začala 
vytvářet pěkné draky, ale parlament nezůstal pozadu a také se snažil postavit nejhezčího draka. Vznikající draci hráli všemi barvami. 
Někteří draci měli jenom krátký ocas, jiní dlouhý, ale všichni jej měli ozdobený mašlemi. Někteří se rozhodli draky vyplnit a jiní je 
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zase nechali nevyplněné. Parlament dokonce udělal u draka panáčka, který ho pouští. Nicméně stavění se blížilo ke konci, takže 
rychlá fotka s drakem, uklidit zbývající vršky a předvést své dílo komisi.              Martin Renda, V. A, člen ŠP 
 

„Vrškování“ jsme si velice užili. Takových akcí bude tento rok ještě hodně, např. v nejbližší době Drakiáda, deskové hry, soutěž 
v páce, piškvorkách a také Šestka má talent. Doufáme, že všechny tyto akce budou tak skvělé jako tahle.  

                                                              Tereza Hudská, Aneta Kobrinová, IX. B, členky ŠP 

Bylo – nebylo 

V rámci literárního a filmového festivalu Město čte knihu, který se letos realizuje jako  jubilejní desátý ročník, proběhla také 
literárně-výtvarná soutěž BYLO – NEBYLO aneb MOJE POHÁDKA. Řada dětí kreslila, vyráběla záložky, tvořila básničky, pohádky, 
komiksy,… - to vše na pohádkové téma a s velkým úspěchem – posuďte sami! 
Ocenění obdrží: Kristýna Kousalová - III. C, Jan Heřmanský - III. C, Kateřina Čapková III. C, Tereza Kotoučová - IV. C, kolektiv dětí 
školní družiny odd. Žabky, Jan Straka a Vojtěch Matyáš - VI. B, Kateřina Ryšavá + Zuzana Tůmová (společná práce) - VI. B a ještě 
jednou Kateřina Ryšavá (samostatná práce)- VI. B. Ceny budou dětem předány na akci „Happening v divadle Šumperk (nejen) pro 
děti“. Zde totiž v neděli 9. listopadu proběhne slavnostní vyhlášení výsledků výše zmíněné soutěže, vítězové obdrží věcné odměny  
a samozřejmě nebude chybět ani řada zábavných doprovodných aktivit. 

GRATULEJEME žákům i jejich učitelům!!!            Mgr. E. Muroňová 
 

Informace ze školní jídelny  

Od letošního května si lze stravu přihlašovat a odhlašovat prostřednictvím internetové aplikace www.strava.cz. Zmíněná aplikace 
umožňuje také výběr ze dvou jídel. Po počátečním váhání již počet aktivních uživatelů vzrůstá. Máte-li o službu zájem, kontaktujte 
paní Mikolovovou v kanceláři školní jídelny. Každý zájemce nahlásí svou e-mailovou adresu a obdrží přihlašovací údaje pro 
zprovoznění této služby ve svém počítači nebo chytrém telefonu. Za nezletilé žáky si přihlašovací údaje vyzvednou jejich rodiče 
(zákonní zástupci).  
Informace o alergenech 
Dne 13. prosince 2014 nabývá účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 o poskytování informací  
o potravinách spotřebitelům. Podle něho se musí každý spotřebitel dozvědět, zda se v nabízené potravině nebo pokrmu vyskytují 
alergeny, jejichž seznam je v nařízení uveden. Informaci o přítomnosti alergenů v potravě získá školní jídelna od dodavatele, a to 
buď z obalu suroviny, nebo z dodacích listů. Školní jídelna je pak povinna uvádět alergeny na jídelním lístku. 
Nařízení č. 1169/2011 uvádí tento seznam alergenů: 
obiloviny obsahující lepek, korýši a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich, ryby a výrobky z nich, jádra podzemnice olejné (arašídy)  
a výrobky z nich, sójové boby (sója) a výrobky z nich, mléko a výrobky z něj, suché skořápkové plody, tj. mandle, lískové ořechy, 
ořechy, celer a výrobky z něj, hořčice a výrobky z ní, sezamová semena (sezam) a výrobky z nich, oxid siřičitý a siřičitany (ve vyšších 
koncentracích), vlčí bob (lupina) a výrobky z něj, měkkýši a výrobky z nich. 
                             Pavla Weiglová, vedoucí ŠJ 

Angličtina v tomto školním roce 
Poslední říjnový den se v anglicky hovořících zemí slaví Halloween. Na tento den si žáci devátých tříd připravili pro naše páťáčky 
program, ve kterém nastínili historii a současnost tohoto svátku. Během vyučovací hodiny, kterou vedli starší žáci samostatně, se 
mladší děti pomocí her, křížovek a soutěží naučily nejen nová slovíčka, ale i písničku. Odměnou jim tentokrát nebyly jedničky, ale 
bonbónky, které jim starší žáci za dobře splněné úkoly připravili. Atmosféru strašidelného svátku deváťáci dokreslili svými převleky 
a maskami; nikdo se však nebál a ze tříd se ozýval jen veselý křik a smích.   
Motivací k aktivnímu přístupu k cizímu jazyku je také divadelní představení v anglickém jazyce, jež zhlédnou všichni žáci, kteří se 
tento jazyk učí. Hned prvního prosince pojedou někteří žáci do Anglie, kde poznají jak běžný život tamějších rodin, tak i krásy 
předvánočního Londýna. Ještě než se děti rozutečou k vánočním stromečkům, mohou se zúčastnit školního kola konverzační 
soutěže, jejíž výherci postoupí do okresního kola. Pro mladší žáky pak na jaře připravujeme již druhý ročník soutěže ve hláskování.  
             Mgr. Angelika Rýcová 

Plavecký výcvik 2014/2015  

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 rekreační plavání 
rovnoměrně aktivizuje svaly celého těla; v dnešní „počítačové“ době má pro mnoho dětí význam i jako rehabilitační prvek.  
Jsme rádi, že rodiče našich žáků pochopili, jak je znalost základních plaveckých technik v dalším životě důležitá a k plaveckému 
výcviku přihlásili většinu dětí. S příspěvkem KRAPŠ ve výši 150,- Kč na jednoho žáka je konečná cena plaveckého výcviku 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 27. 2. – 22. 5. 2015 280,- Kč 

III. B 10 25. 2. – 29. 4. 2015 280,- Kč 

III. C 10 27. 2. – 22. 5. 2015 280,- Kč 

III. D 10 25. 2. – 29. 4. 2015 280,- Kč 

IV. A 10 21. 11. 2014 – 20. 2. 2015 425,- Kč 

IV. B 10 6. 5. – 24. 6. 2015 425,- Kč 

IV. C 10 6. 5. – 24. 6. 2015 425,- Kč 
 

Podzimní sběr papíru  

Při letošním podzimním sběru papíru jsme se na vlastní kůži přesvědčili, jak dokáže být podzimní počasí vrtkavé. Ráno to bylo na 
svetr a horký čaj, odpoledne spíš na tričko. Podařilo se nám nasbírat 26,74 t; s nimi do pokladny KRAPŠ přibylo 48 132,- Kč. Všem, 
kteří přispěli byť i několika málo kilogramy, děkujeme.   

http://www.strava.cz/
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Školní lyžařský výcvikový kurz  

Jako každý rok i letos pořádáme pro žáky 7. ročníku lyžařský výcvikový kurz, který proběhne v termínu 2. – 6. února 2015  
v Kunčicích u Starého Města; ubytování máme zajištěno na chatě Sněžník. Cena je kalkulována na 2.200,-Kč, započteme-li příspěvek 
KRAPŠ ve výši 500,-Kč, dostaneme se na příjemných 1.700,-Kč za žáka. Dále je potřeba počítat s individuální částkou na vleky  
(u nejzkušenějších lyžařů cca 800,-Kč). Výuka bude probíhat pod vedením lyžařských instruktorů s platnou lyžařskou  
a snowboardovou licencí. Uzávěrka přihlášek (spolu s první splátkou ceny kurzu ve výši 1.000,-Kč) je 30. listopadu 2014. Kromě 
toho, že se každý absolvent kurzu naučí lyžovat (v závislosti na svých schopnostech a nadšení), je lyžařský kurz příležitostí ke 
stmelení třídního kolektivu. Prosíme rodiče, aby své dítě přihlásili po zralé úvaze, neboť v případě zrušení přihlášky je potřeba 
počítat se stornopoplatky.                      Mgr. Jiří Navrkal 
 

Semifinále soutěže DĚTSKÝ ČIN ROKU 

Celorepubliková soutěž Dětský čin roku je součástí charitativního projektu, který se zaměřuje na výchovu nezletilých k pravdě, 
dobru, lidskosti a vzájemnosti. Umožňuje seznamovat veřejnost se skutečnými příběhy pomoci dětí v několika kategoriích:  
k1 Záchrana lidského života, k2 Pomoc v rodině, k3 Pomoc jiným dětem, k4 Pomoc ostatním lidem, k5 Pomoc přírodě, k6 Dobrý 
nápad a k7 Pomoc n@ netu.  
Naši školu reprezentuje Tomáš CHRASTINA (VIII. C) zveřejněním svého mimořádného zážitku „Překvapení na golfu“, který se 
odehrál před letními prázdninami tohoto roku. Čtenáři mají celý příběh k dispozici na internetových stránkách 
http://www.detskycinroku.cz/ v kategorii Záchrana lidského života. O tom, že Tomáš udělal několikrát dobře, svědčí jeho postup 
do semifinále na základě posudku odborné poroty soutěže. Jména vítězů jednotlivých kategorií budou známa po 31. říjnu 2014, kdy 
skončí elektronické hlasování dětí pro semifinálové příspěvky, což se děje právě v době uzávěrky tohoto čísla školního Zpravodaje. 
TOMÁŠOVI  blahopřejeme, nadále držíme palce a žákům za již poslané hlasy děkujeme!                                   Mgr. Ester Muroňová 
 
          

Informace výchovné poradkyně 

Pro letošní školní rok 2014/2015 stále platí možnost podávat v rámci prvního kola přijímacího řízení přihlášky na 2 střední školy  
(2 obory vzdělávání). Přihláška se vyplňuje na nově stanoveném tiskopisu. 
Změny v přijímacím řízení souvisí s „Vyhlášením pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělávání a maturitní 
zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů“. O tom, zda se zapojí i střední školy v Šumperku budou žáci i rodiče 
informováni v průběhu listopadu.  
Rozhodnutí o přijímací zkoušce a o termínech konání, stanovených kritériích a předpokládaném počtu přijímaných uchazečů 
zveřejní ředitel střední školy pro první kolo přijímacího řízení pro obory s talentovou zkouškou do 30. 10. 2014, pro ostatní obory do 
31. 1. 2015. 
Stejně jako loni žáci obdrží „Atlasy školství“ a na webových stránkách školy budou uvedeny odkazy na přehledy oborů vzdělávání  
středních škol a vyšších odborných škol Olomouckého kraje pro školní rok 2015/2016. 
Další informace mohou rodiče a žáci získat na následujících akcích: 

1. Scholaris – přehlídka středních škol – 13. listopadu 2014 od 8.00 do 15. 00 hodin na Gymnáziu Šumperk (žáci půjdou 
s třídními učiteli v rámci výuky). 

2. Na třídních schůzkách v naší škole dne 25. listopadu 2014, kdy se uskuteční setkání výchovné poradkyně se zákonnými 
zástupci žáků a se zástupci vybraných škol, kteří přijmou naše pozvání – začátek v 17. 30 hodin ve školní jídelně. 

3. Žáci se zúčastní besed s náboráři středních škol, kteří navštíví naši školu. 
4. Na dnech „Otevřených dveří“ v  jednotlivých středních školách. 
5. Žáci devátého ročníku jsou průběžně informováni v hodinách vyučovacího předmětu Volba povolání (důležité údaje si 

zapisují do sešitu). 
6. Individuální schůzky s výchovnou poradkyní – po telefonické domluvě kdykoliv. 

                         Mgr. Jindřiška Haltmarová 

Podzimní sportování 

První sportovní soutěží, která byla 15. září 2014 pořádána tradičně v areálu šumperského „kotle“ u Koliby, byl přespolní běh.  Ačkoli 
Anna Maksová a Markéta Trundová ve svých kategoriích zvítězily, žádné z družstev naší školy do dalšího kola nepostoupilo.  
Reprezentovala nás družstva ve složení: Starší žáci: Adam Jáně, IX. A, Jan Zapletal, VIII. C, Jan Tym, IX. B, Pavel Havránek, VIII. C. 
Mladší žákyně: Anna Maksová, VI. B, Michaela Turečková, VIII. B, Hana Krupičková, VII. A, Michaela Hegerová a Liana Jáně, VII. C. 
Starší žákyně: Markéta Trundová, Michaela Brokešová, Michaela Havlíčková, Barbora Urbánková, IX. A a Adéla Leharová, VIII. A. 
Lépe jsme si už ale vedli 24. září 2014 v atletickém čtyřboji na Tyršově stadionu v Šumperku. Tam sice nestartovala výrazná opora 
družstva Hana Trundová a Bára Urbánková pro natažený sval nedoběhla vytrvalostní běh, přesto však družstvo starších děvčat  
(Markéta Trundová, Barbora Urbánková Barbora, Michaela Havlíčková, Kateřina Drimajová a Johanka Davidová, IX. A) obhájilo mezi 
14 školami loňské vítězství. 
Starší chlapci (Adam Jáně, David Jurka, IX. A, Jan Tym, IX. B, Jan Zapletal, Pavel Havránek, VIII. C) skončili sice bez postupu, ale 
v konkurenci 16 škol na krásném 2. místě!  Mladší dívky (Anna Maksová, Natálie Straková, VI. B, Michaela Hegerová, VII. C, Tereza 
Šebelová, VII. A, Sabina Sýkorová, VII. B) dosáhly mezi 12 školami na pěknou pátou příčku. Mladší hoši (Aleš Březina, VII. A, David 
Ovesný, VII. B, David Staněk, Martin Hauk, VI. B, Dominik Štvrtecký, VII. A) pak obsadili 9. místo ze 14 zúčastněných škol.  
Poslední absolvovanou soutěží byla 3. října 2014 minikopaná starších žáků, kde se naši reprezentanti (Josef Viktorin, Pavel 
Havránek, Jan Zapletal, VIII. C, David Jurka, Adam Jáně, IX. A, Matěj Paseka, Libor Otoupal, Patrik Stupka, IX. B, Matěj Mlynář, 
Vojtěch Dobeš, VIII. A, Jakub Léhar, VI. B) pro neúčast dvou družstev ve skupině utkali pouze se  ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše, přes 
kterou se jim podařilo postoupit do okresního kola. To proběhlo 8. října 2014 opět na Tyršově stadionu, kde v sestavě 6 + 1 na půlce 
fotbalového hřiště probíhal velmi vyrovnaný turnaj. I zde naši zástupci dlouho drželi naději na postup do dalšího kola, ale poté co 
neuvěřitelně prohráli 1 : 0 s papírově nejslabším soupeřem, museli se spokojit s „bramborovým“ 4. místem. 

Mgr. Jiří Navrkal 


