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Vážení rodiče a přátelé školy,  
v úvodu tohoto vydání Zpravodaje bych vás chtěl seznámit se změnami v našem školním vzdělávacím programu (ŠVP), které nastanou 
od nového školního roku 2022/2023. Požadavek na úpravy ŠVP přinesla revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní 
vzdělávání (RVP ZV) z ledna roku 2021. Tento dokument vydává centrálně ministerstvo školství a pro všechny školy představuje 
závazné východisko pro tvorbu vlastního ŠVP. 
Cílem revize RVP ZV bylo modernizovat obsah vzdělávání tak, aby odpovídalo dynamice a potřebám 21. století, a proto je nově 
zavedena vzdělávací oblast Informatika a rozvoj digitální gramotnosti žáků je zařazen na úroveň klíčové kompetence.  
Školy mohly začít vyučovat podle upraveného ŠVP od 1. září 2021. Nejpozději musí zahájit tuto výuku 1. září 2023 ve všech ročnících 
prvního stupně a 1. září 2024 ve všech ročnících druhého stupně. Ve škole jsme se rozhodli, že provedeme úpravy našeho ŠVP tak, 
aby se podle nových požadavků dalo vyučovat od 1. září 2022 na obou stupních školy. 
Jaké úpravy v našem ŠVP nastanou? Nově bude zařazen povinný vyučovací předmět informatika od 4. do 9. ročníku s 1hodinovou 
týdenní dotací. Nyní jsme vyučovali tento předmět jen v 5. a 6. ročníku jako povinný, v 7. – 9. ročníku si tuto oblast mohli žáci vybrat 
jako volitelný vyučovací předmět.  Od nového školního roku tak bude výuka informatiky coby povinného vyučovacího předmětu 
významně posílena. Informatika pak již nebude zařazena  mezi volitelné vyučovací předměty v 7. – 9. ročníku, zájemcům bude  
i nadále nabízen kroužek robotiky a programování. 
Materiální zajištění výuky informatiky a robotiky máme nyní významně vylepšené. Z finančních prostředků ministerstva školství  
a z projektů „Šablony II“ a „Šablony III“ byla vybavena jedna odborná učebna výpočetní techniky novými výkonnými notebooky, druhá 
učebna byla nově vybavena novými pracovními stanicemi. Dále jsme pořídili 40 tabletů, které mají žáci možnost využívat podle 
potřeby v jednotlivých vyučovacích předmětech. Z důvodu zajištění hladkého provozu všech zařízení byla také značně posílena školní 
bezdrátová síť a připojení na internet.  
Vývoj digitálních technologií také zasáhne do mnoha dalších vyučovacích předmětů. Cílem popsaných změn je, aby se žáci lépe 
orientovali v digitálním prostředí a uměli zodpovědně zacházet s digitálními technologiemi. Seznámí se s tím, co digitální technologie 
kolem nás ovlivňují, a naučí se vědomě a s porozuměním reagovat na podněty z této oblasti.   
Přeji všem pevné zdraví.   

   Mgr. Viktor Verner, ředitel školy 
 

Informace k přijímacímu řízení – zápisový lístek   
 

Přihlášky jsme zdárně odeslali, a proto v souvislosti s nimi připomínám termíny jednotných zkoušek: 
1. škola – 12. 4. 2022, 2. škola – 13. 4. 2022; pro žáky pátých a sedmých tříd platí termín 19. 4 2022 + 20. 4. 2022.  Náhradní termín 
(určený pro ty, kteří se z vážných důvodů nemohli zúčastnit zkoušek v řádném termínu – nutná omluvenka) – 10. 5. a 11. 5. 2022.  
Žáci obdrží dopisy s pozvánkami a s podrobnými informacemi ze všech středních škol. Po zdárném zvládnutí zkoušek a přepočítávání 
bodů střední škola vydá přehled přijatých a nepřijatých žáků. 
V případě, že vaše dítě bude přijato, se ihned vypravte na danou školu se zápisovým lístkem. 
Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání na dané střední škole. 
Vážení rodiče, Vaše dítě, které je žákem naší školy, již jeden zápisový lístek obdrželo. Tento zápisový lístek mu vydala výchovná 
poradkyně základní školy – upozorňujeme, že se jedná o evidovanou ceninu, kterou nelze ani kopírovat, ani vyzvednout mimo základní 
školu, na níž žák studuje. Na zápisovém lístku jsou doplněny všechny potřebné údaje, je potřeba doplnit pouze tabulku č. 1 – údaje  
o vybrané škole a přidat podpisy zákonného zástupce a žáka. Pokud žák zápisový lístek ztratí, musí zákonný zástupce požádat o vydání 
náhradního lístku výchovnou poradkyni.  
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč a zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku 
řediteli střední školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí 
o přijetí (zveřejnění na webu střední školy).  
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, nelze jej vzít zpět. Toto neplatí v případě, že žák podal odvolání proti rozhodnutí  
o nepřijetí na druhou školu a tomuto odvolání bylo vyhověno. V tomto případě lze zápisový lístek uplatnit ještě jednou. Stejně může 
postupovat i žák, pokud byl přijat na obor s talentovou zkouškou a odevzdal tam zápisový lístek. Může si jej vyzvednout a předat na 
novou školu. 
Nepotvrdí-li uchazeč a zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole 
ve stanovené lhůtě, zanikají účinky rozhodnutí o přijetí žáka a žák ztrácí právo být přijat.  
V případě záporné odpovědi (žák nebyl přijat) si na poště bez prodlení vyzvedněte doporučený dopis. Na základě tohoto dopisu 
můžete podat odvolání ve lhůtě tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání adresujte řediteli střední školy; na odvolání 
neuvádějte důvody jako: stres, nachlazení, nemoc… Žáci budou mít napsaný vzor odvolání. Na vyřízení odvolání je potřeba počítat 
s lhůtou až 60 dnů (většinou je to dříve).  

telefon: 583215284,739430050 
e-mail: skola@6zs.cz   
webovky: www.6zs.cz 
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Proto si v  případě nepřijetí vyhledejte další volná místa na střední škole nebo středním odborném učilišti a podejte nové přihlášky. 
V dalších kolech je možné podat více přihlášek. Informace o volných místech pro další kola přijímacího řízení je možné sledovat na 
webových stránkách jednotlivých středních škol nebo Olomouckého kraje (https://www.olkraj.cz/index.php), u výchovného poradce 
nebo přímo na střední škole. 

        Mgr. Jindřiška Haltmarová, výchovná poradkyně 

Volitelné předměty ve školním roce 2022/2023 
 

Ve školním roce 2022/2023 si budou žáci 7. ročníku vybírat z nabídky volitelných předmětů 2 hodiny týdně, žáci 8. a 9. ročníku pak 
po jedné hodině týdně. Výuka všech volitelných předmětů bude probíhat ve dvouhodinových blocích jednou za 14 dnů. Stejně jako  
vloni využijeme k zapisování anketu v elektronické žákovské knížce (EŽK), na jejíž vyplnění bude vyhrazeno 10 dnů – od 30. dubna 
do 10. května 2022. Anketa bude přístupná jak z rodičovského, tak i ze žákovského účtu. Na základě možností školy letos nabízíme 
v 7. ročníku dva bloky volitelných předmětů. Žák si pak vybere právě jeden předmět v každém bloku. Seskupení do bloků je zatím 
orientační, před vlastním spuštěním ankety bude ještě upřesněno. Výhodou on-line ankety je možnost přihlásit se z pohodlí domova 
i v případě nemoci. U každého volitelného předmětu bude nastavena maximální kapacita. Pokud v anketě u předmětu uvidíte slovíčka 
„obsazeno“, je zbytečné si jej vybírat, vaše volba se nezapíše. Pokud se do některého předmětu přihlásí žáků málo, vyhrazujeme si 
právo předmět neotevřít. Samozřejmě, že dětem bude nabídnuta náhradní volba.  
Žákům 7. ročníku také přibývá nový povinný předmět, a to druhý cizí jazyk; nabízíme na výběr jazyk ruský a německý. Pro všechny 
žáky 6. ročníku bude zpřístupněna anketa v EŽK, v níž spolu s rodiči vyznačí svůj zájem o druhý cizí jazyk. Tak jako u výběru volitelných 
předmětů bude i zde nastaven maximální počet žáků ve skupině. Na vyplnění vyčleníme 7 dnů – od 23. do 30. dubna 2022. Tato 
anketa bude přístupná pouze z rodičovského účtu. 
Pro zdárný výběr prostřednictvím ankety v EŽK je klíčové mít platné přístupové údaje do EŽK. Předpokládám, že komunikace 
prostřednictvím  EŽK je již běžnou záležitostí, přesto doporučuji žákům 6. – 8. ročníku a jejich rodičům, aby si svůj přístup ověřili. 
V předchozích letech se aktivní ankety v některých mobilních aplikacích nezobrazovaly. Proto doporučujeme ankety otevírat na 
počítači či tabletu. 
Následuje přehled nabízených volitelných předmětů pro žáky budoucího 7. – 9. ročníku. Pozorně si nabídku prostudujte a po dohodě 
s rodiči si vyberte předmět/y, o které máte zájem.   

7. ročník 8. ročník 9. ročník 

1. blok  2. blok  Pouze 1 předmět Pouze 1 předmět 

Seminář z českého 

jazyka 

Konverzace v AJ Seminář z fyziky Konverzace 

v anglickém jazyce 

Konverzace 

v anglickém jazyce 

Sportovní 

výchova CHLAPCI 

Seminář 

z matematiky 

Sportovní výchova 

CHLAPCI 

Sportovní 

výchova DÍVKY 

Vaření Finanční 

gramotnost 

Seminář 

z matematiky 

Sportovní výchova 

DÍVKY 

Užité výtvarné 

techniky 

Seminář  

z přírodopisu 

Technické činnosti Seminář z českého 

jazyka 

Sportovní 

výchova DÍVKY 

Technické činnosti Vaření  
 

Technické činnosti 
 

Vaření      

   

Den otevřených dveří 
 

V sobotu 5. března 2022 jsme již potřetí otevřeli dveře školy zvědavým návštěvníkům (v roce 2021 nám to znemožnil Covid). Zamířili 
k nám rodiče budoucích prvňáčků, aby si se svými ratolestmi prohlédli, co nabízíme. S trochou nostalgie se vraceli i bývalí žáci (mnozí 
z nich i se svými dětmi), aby si připomněli bezstarostné dny ve školních lavicích. Překvapili nás i současní žáčci, kteří si přišli školu 
důkladněji prohlédnout. Na všechny jsme se těšili a připravili pro ně ochutnávku života školy. 
V odborných pracovnách fyziky a chemie probíhaly zajímavé pokusy, v informatice jezdili roboti, v dílnách se vyrábělo, v kuchyňce 
vařilo. Kdo chtěl, mohl se seznámit s výukou matematiky metodou prof. Hejného. Na návštěvníky čekaly různé drobné soutěže, hry 
na interaktivce, hrátky s angličtinou i ochutnávka muzikoterapie či arteterapie. Probíhala zkouška pěveckých sborů Ptáčata a Ptáčátka, 
v tělocvičnách se děti mohly podle libosti i protáhnout – ať už na překážkové dráze v malé tělocvičně nebo si pohrát s míči různých 
velikostí v tělocvičně velké. Ve školním poradenském pracovišti se zájemci mohli dozvědět, jak na učení. V učebně přírodopisu děti 
poznávaly různá zvířátka, skládaly kostru a vyráběly si veselé butony. V keramice vznikala umělecká dílka, která po dokončení ozdobí 
prostory v přístavbě. A ve školní družině? Tam se hrály deskové hry a výtvarničilo se ostošest. 
Věříme, že všichni návštěvníci odcházeli spokojení a to i díky štědrým sponzorům, kteří přispěli ke zdárnému chodu celého dopoledne.  
Děkujeme firmám Moreko, s. r. o., pekařství U Radnice Horčička, květinářství „U kluků“. 
Za celé vedení školy pak děkuji všem pracovníkům školy (pedagogickým i nepedagogickým), kteří se postarali o zdárný průběh celého 
dne a také všem našim žákům, kteří přišli do školy i v sobotu, aby nám na jednotlivých stanovištích pomohli – bez vás bychom to těžko 
zvládli. Díky a příští rok zase!  

RNDr. Zuzana Bendová, zást. ředitele 

Úniková hra pro osmáky 
 

„Fakescape“ neboli úniková hra od studentů brněnské Masarykovy univerzity čeká na žáky 8. ročníku 17. května v učebně VT2. 

Dvouhodinová akce se uskuteční v rámci běžné výuky, cílem bude rozlišení falešných zpráv od těch ryzích – objektivních.  
Mgr. Ester Muroňová 

https://www.olkraj.cz/index.php
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Připomínáme ve zkratce 
 

Aprílová škola – na pátek 1. dubna 2022 jsme si naplánovali osvědčený projektový den, kdy si žáci 2. stupně mohou vyzkoušet roli 
učitelů – můžete se těšit na reakce žáků. 
Konzultační dny – nejbližší konzultační den je plánován na úterý 26. dubna 2022 od 16 do 18 hodin. 
Sběrový týden  - kontejner nám přistaví v týdnu od 2. do 6. května 2022 
 
 

Co jsme prožili a co nás ještě letos ve školní družině čeká  

Začátek nového školního roku a celý podzim roku 2021 byl ve znamení očekávání dalších, nových a někdy 
i nečekaných nařízeních ze strany ministerstev ohledně stále trvající pandemie covidu-19 v Česku. Toto období jsme přečkali a těšili 
se na Vánoce, zvláště na vánoční prázdniny.  
Před blížícími se vánočními prázdninami jsme zaznamenali ve školní družině (dále jen ŠD) velkou nemocnost dětí. Covidová vlna 
udeřila plnou silou, a proto jsme byli nuceni opět nechat dveře našich oddělení zavřené pro rodiče, prarodiče i všechny ostatní přátele, 
kamarády a příznivce. I přes to jsme se plně věnovali předvánočním přípravám. Žáci malovali obrázky, které následně dodaly 
družinovému prostoru příjemnou vánoční atmosféru. 
Žáci si také připomenuli mnohé zajímavé tradice vztahující se k tomuto období roku. Společně jsme si četli vánoční příběhy, zdobili 
perníčky, pekli linecké cukroví a zpívali si při tom vánoční koledy. V jednotlivých odděleních proběhly vánoční besídky. Žáci si pro své 
kamarády ve třídě připravili program.  
Vánoce uběhly jako voda. Nastal nový rok s magickým číslem 2022. Copak nám asi přinese? 
Ve ŠD jsme začali akcí spojenou se dnem Braillova písma. Datum 4. 1. je dnem, kdy se slaví mezinárodní den tohoto písma. Jak vypadá 
svět člověka se zbytky zraku nebo člověka nevidomého? Vnímáme jejich problémy a trápení a všechno s čím se musí potýkat? Žáci 
ŠD se tedy seznamovali s Braillovou abecedou složenou z bodů. Pomocí čtecí kostky si také osahali, jak se učí číst člověk s poruchou 
zraku. Vyzkoušeli si chůzi ve známém prostředí, ale se zavázanýma očima. S tímto omezením si namalovali obrázek dle instrukcí 
kamaráda. Při závěrečném povídání přiznali, že obdivují všechny, kteří zvládají život s tímto handicapem a že budou dělat vše pro to, 
aby si zrak chránili. Touto cestou bych ráda poděkovala za zapůjčení materiálů Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých 
České republiky, oblastní odbočka Šumperk.  
Leden nám přinesl sněhovou nadílku. S žáky jsme toho využili a na blízkém kopci se vyřádili při bobování, sáňkování a koulování. 
Počasí nám však nepřálo dlouho. Venku sníh roztál. Všude bylo bláto, a tak jsme vyměnili svah za naši tělocvičnu. Za dodržování 
veškerých opatření MZ ČR jsme ji pak hojně využívali. Zde jsme se mohli mnohokrát proběhnout nebo si užít různých opičích drah. 
Žáci z oddělení Klubík si zaslouží velkou pochvalu a poděkování za přípravu těchto aktivit. Velmi jsme jejich iniciativu ocenili. 
Školní rok se přehoupl do své druhé poloviny.   
V pondělí 14. 2. 2022 jsme si užívali svátek svatého Valentýna. Všude byla srdíčka a láskyplná přání. 
Rozloučení před jarními prázdninami se neslo v duchu masopustních tradic a vyvrcholilo „Masopustním odpolednem ve ŠD“. Masky, 
koblihy, koláčky, hudba a tanec nesměly chybět.  
Ve čtvrtek 3. března jsme se v knihovně TGM setkali s výjimečnou spisovatelkou - Danielou Fischerovou, autorkou řady krásných 
knížek pro děti.  
V pondělí 21. března jsme vyjádřili podporu lidem s Downovým syndromem akcí PONOŽKOVÝ DEN 2022. 

Tento den jsme nosili každou ponožku jinou. Lidé po celém světě tímto způsobem vyjadřují symbolickou podporu lidem s tímto 
onemocněním. A proč? Když se dají dvě ponožky patami k sobě, připomínají chromozom X.  A právě 21. chromozom mají lidé  
s Downovým syndromem hned 3krát. Proto se právě ponožky staly symbolem Světového dne Downova syndromu 
(https://www.downsyndrom.cz/). 
Všichni si přejeme, aby se opatření spojená s koronavirovou pandemií stále více uvolňovala.  

Abychom mohli pozvat naše babičky, dědečky a blízké na společné čtení do jednotlivých tříd. 
Abychom mohli sezvat hráče deskových her ke školnímu kolu MČR. 
Abychom mohli…  

A co nás čeká v dalším období? 
Noc s Andersenem se letos uskuteční v Městské knihovně Šumperk z pátku 1. na sobotu 2. dubna 2022 
(http://www.nocsandersenem.cz/). 
V pátek 1. dubna vyjádříme podporu lidem s autismem „Dnem v modrém“ Zdroj: https://nautis.cz/cz/porozumet-autismu 
„Vítání jara“  - snad letos konečně jaro přivítáme i s kamarády z mateřinek…  
V květnu chystáme něco hezkého, tvořivého pro maminky. 
V červnu bychom rádi za zvířaty do obory ve Vernířovicích. Zde proběhne čtení s „CČČD“ v oboře spojené s vyhlášením výsledků sběru 
kaštanů 
Za připomenutí stojí i naše zapojení do kampaně „Celé Česko čte dětem – čtěme dětem 20 minut denně!“. Cílem kampaně je podpora 
emocionálního (psychického, myšlenkového a morálního) zdraví dětí a mládeže (https://celeceskoctedetem.cz/). 
Dál schraňujeme papír neb se blíží jeho školní sběr.  

Toto vše by nebylo možné bez výborné spolupráce vychovatelek s třídními učitelkami. S organizací některých akcí nám pomáhá 

žákovský parlament. 

Více informací o akcích ve školní družině najdete na webových stránkách školy. Pokud vás naše aktivity oslovily či potřebujete 
informace nějak doplnit, kontaktujte vedoucí vychovatelku školní družiny Mgr. Adélu Ondráčkovou Nevrlou. 
 

 
 
 

https://www.downsyndrom.cz/
http://www.nocsandersenem.cz/
https://nautis.cz/cz/porozumet-autismu
https://celeceskoctedetem.cz/
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Exkurze pro žáky 9. ročníku 

 

 
 

 

 
Koncem května čeká žáky 9. ročníku exkurze na Kavčích horách v České televizi a nově návštěva České 
tiskové agentury (ČTK). Akce se uskuteční v pátek 27. května 2022. Probírat se bude téma „Fungování 
a vliv médií ve společnosti“. ČTK poodhalí našim žákům vše kolem vzniku a tvorby objektivních zpráv 
a informací. 
 
Nabídka platí pro zvídavé, ale zároveň spolehlivé žáky, kterým nedělá problém respektovat 
dohodnutá pravidla či základní pravidla společenského chování.  
 
INFO + přihlášky – žáci obdrží na začátku dubna od Mgr. E. MUROŇOVÉ. 
PLATBA – 350 Kč proběhne v kabinetu ČJ do konce dubna – počítat se bude s prvními 28 žáky, kteří 
co nejdříve uhradí platbu. V ceně je zahrnuto jízdné a oběd v blízkosti ČT. Na akci částečně přispívá 
KRAPŠ.  

Mgr. Ester Muroňová 

 
  

Dne 3. června 2022 se uskuteční exkurze do Památníku Terezín pro žáky 9. ročníku. Žáci se blíže seznámí s historií místa - především 
s událostmi, které se zde staly za 2. světové války. V rámci prohlídky navštívíme Malou pevnost, bývalé ghetto, muzeum ghetta a další 
místa, která hrála v historii Terezína důležitou roli.  

Mgr. Irena Kampová 
 
 
 

 

Školní kola soutěží a olympiád 

Konverzační soutěž - AJ 1. Kobza Filip  VII. B Konverzační soutěž - AJ 1. Havlíčková Tereza IX. B 
kategorie I. A  2. Jordová Ema  VI. A kategorie II. A  2. – 3. Polák Tomáš  VIII. A 
   3. Bouda Denis  VI. A                Ramsey Michael IX. C 
  

Dějepisná olympiáda 1. Mikeska Vojtěch  IX. A Chemická olympiáda 1. Válek Matouš  IX. A 
8. - 9. ročník  2. Doležal Jiří  VIII. A kategorie D               2. Šupina Matěj  IX. C 
   3. Bělíčková Amálie  IX. B    3. Slavíčková Iva  IX. B 
    
Zeměpisná olympiáda 1. Havlíček Jakub  VI. B Zeměpisná olympiáda 1. Kobza Filip  VII. B 
kategorie A  2. Suchá Karolína  VI. C kategorie B  2. Prejda Martin   VII. A 
   3.- 5. Brückner Rostislav VI. B    3. Bartuněk Lukláš  VII. A 
             Vlková Simona VI. A     
             Holubcová Šárka  VI. A Zeměpisná olympiáda 1. Féher Robert  IX. A 
       kategorie C – 9. ročník 2. Michálek Přemysl IX. C 
Zeměpisná olympiáda 1. Žižka Petr  VIII. C    3.- 4. Macková Klára IX. B 
kategorie C – 8. ročník 2.- 3. Možný Patrik  VIII. A             Ramsey Michael IX. C 
             Vavřiník Jakub VIII. B  

Biologická olympiáda 1. Tůma Tomáš  VII. B 
Olympiáda v ČJ  1. Lucová Ester  VIII. B kategorie D  2. Faltus Vojtěch   VII. C
               2. Solař Matěj  VIII. A    3. Roček Filip   VII. B 
   3. Horníček Samuel  IX. A 
       Astronomická olympiáda 1. Žižka Petr  VIII. C 
Recitační soutěž  1. Runtáková Nikola I. B kat. EF 
1. třídy       Suchá Barbora  I. A   
   2. Václavková Viktorie I. B Matematická olympiáda 1. Ročková Tina  V. B 
        Kašík Oliver  I. B kategorie Z5  2. Chmelař Vladan  V. C 
   3. Šíbl Vítek  I. A    3. Žišková Adéla  V. B 
       Janošťák David  I. B  

       Pythagoriáda  1. Holubcová Šárka  VI. A 
Recitační soutěž  1. Winter František  III. C 6. ročník 
2. – 3. třídy       Kovářová Johana III. B  
        Janíčková Ella  II. A Pythagoriáda  1.- 3. Solař Matěj  VIII. A 
   2. Šviková Barbora   III. B 8. ročník             Kouřil Antonín VIII. B 
       Ashore Eva  II. A              Žižka Petr  VIII. C 
       Hackelová Magdaléna II. C 
   3. Ducháčová Ariana III. D Přírodovědný klokan 1. Solař Matěj  VIII. A 
       Čapková Viktorie  III. D Kadet   2. Bubíková Nikola  IX. A 
       Šimková Nikola  III. D    3. Smrčková Kamila IX. A 
       
Recitační soutěž  1. Haunschild Matyáš IV. B     Matematický Klokan 1. Heidenreich Maxmilián III. C 
4. – 5. třídy    2. Ročková Tina  V. B Cvrček   2. Březina Marek  II. B 
   3. Brokeš Lukáš  IV. B    3. Kelarová Eliška  III. C 
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Recitační soutěž   1. Faltus Vojtěch  VII. C Matematický Klokan 1. Körner Matyáš  V. B 
6. – 7. třídy       postup do okres. kola  Klokánek   2. Švarcová Eliška  V. C 
          3. Mikulášová Laura V. B 
Vv – soutěž   1. Ducháčová Ariana III. D 
Při cestě vlakem se  2. Novotná Lucie  IV. B Matematický Klokan 1. Havlíček Jakub  VI. B 
dají zažít věci - I. kat. 3. Němeček Šimon  III. D Benjamín   2.-3. Bartuněk Lukáš               VII. A            
                       Valenta Jakub  VII. A 
Vv – soutěž  1. Homola Daniel Drago VII. C 
Při cestě vlakem se 2. Chmelař Vladan  V. C Matematický Klokan 1. Švejkovská Barbora IX. B 
dají zažít věci - II. kat. 3. Luňáčková Andrea V. B Kadet   2. Michálek Přemysl IX. C 
          3. Žižka Petr  VIII. C 
                 

Okresní kola soutěží a olympiád 
 

Chemická olympiáda 5. Válek Matouš  IX. A Zeměpisná olympiáda 2. Kobza Filip  VII. B 
kategorie D  9. Šupina Matěj  IX. C kategorie B    
    
Konverzační soutěž – AJ 1. Kobza Filip  VII. B Konverzační soutěž – AJ 1. Havlíčková Tereza IX. B 
kategorie I. A      kategorie II. A 
 
Vv – soutěž   2. Němeček Šimon  III. D POEZIE - Město čte knihu 1. Doležal Jiří  VIII. A 
Město čte knihu – kat. 2     kategorie 3 
 
PRÓZA – Město čte knihu 1. Lucová Ester  VIII. B Olympiáda v ČJ  9. Solař Matěj  VIII. A 
kategorie 3 
 

Republiková kola soutěží a olympiád 

Republiková komiksová soutěž   3. Bělíčková Amálie IX. B 
„Promluv k světu bublinou“  
 

Sportovní soutěže 

Volejbal chlapci – okresní kolo 
1. místo družstvo:  VIII. C – Kolařík Petr, Urban Robin, VIII. B - Snášel Ladislav, Žiška Matěj, VIII. A – Vojtek David, IX. A – Homola 

Kryštof, Hubáček Matěj, Mikeska Vojtěch, IX. C – Lokšík Martin, Ramsey Michael, Šupina Matěj      
 
Volejbal dívky – okresní kolo 
2. místo družstvo: VIII. B – Peslarová Adéla, Křapová Natálie, Ramsey Isabela, Opravilová Tereza, VIII. C – Barešová Kateřina, Roučová 

Eliška, IX. C – Friedlová Kateřina, Běhunková Veronika, Křepelková Natálie, Sehnalová Natálie 
 


