
Úspěchy školy 2015 / 2016 

Sport : 

4. Místo – okresní kolo v malém florbalu – kat. III hoši 

3. Místo - okresní kolo vybíjené – kat. II. Hoši 

1. místo - okresní kolo v malém florbalu – kategorie III. děvčata 

4. místo - okresní kolo v malém florbalu - kategorie IV. děvčata 

1. místo - okresní kolo ve velkém florbalu – kategorie III. děvčata 

2. místo - okresní kolo ve velkém florbalu – kategorie IV. děvčata 

2. místo - krajské kolo ve velkém florbalu – kategorie III. děvčata 

1. místo -  okrskové kolo ve vybíjené – kategorie děvčata 

6. místo  - okresní kolo ve vybíjené – kategorie děvčata 

  

Sběr papíru : 

Ve školním roce 2015/2016 proběhla jiţ tradičně dvě kola sběru papíru. Z kaţdého kola sběru 

je naší školou oceněn nejlepší sběrač ve třídě a nejlepší třída jako celek. Zároveň se 

zapojujeme do regionální soutěţe společnosti Ekor s.r.o., která oceňuje nejlepší sběrače za 

celý školní rok v kaţdé zapojené škole. Ti nejlepší v celkovém hodnocení škol se tak mohou 

těšit na tablet a další opravdu hodnotné ceny. Všem, kteří se do sběru papíru zapojujete, patří 

velké poděkování. Finanční prostředky získané od společnosti Ekor jsou zcela pouţity pro 

potřeby ţáků naší školy. 

Nejpilnější třída: 2.A 

Nejpilnější sběrači za školní rok: 

Patrik Kučera, 2. A: 844 kg 

Michal Kovařík, 1. třída: 755 kg 

Veronika Adámková, 2. A: 452 kg 

Více informací viz příloha pod článkem 

 

 



Extra třída 

Ve školním roce 2015/2016 se do projektu extra třída zapojili ţáci 7. ročníku. Čtvrtý ročník 

projektu byl stejně jako v předcházejících letech financován společností EDU In a Nadačním 

fondem Tesco. Ţáci nazvali svůj projekt Pohádkáři ze sedmičky. Jeho cílem bylo sesbírat a 

sepsat pohádky z rodin a vytvořit z nich ilustrovanou sbírku pohádek. 

Více informací viz příloha pod článkem 

 

Zeměpisná olympiáda 

okresní kolo Škultéty Filip – 10 místo (17 účastníků) 

Studnička Ivo – 9. místo (17 účastníků) 

 

Eurorébus – zúčastnili se všechny třídy druhého stupně. Do krajského kola postoupili 

ţáci sedmého a devátého ročníku. 

 

Pohár vědy – soutěţ dokončili všechny tři týmy, které se do soutěţe zaregistrovaly. 

Mikroši II – 46 místo, Mikroši I – 48 místo (72 zúčastněných týmů) 

Makroši – 99 místo (146 zúčastněných týmů) 

Všechny týmy obdrţely uznání za dokončení soutěţe (úkoly je nutné plnit čtyři měsíce) 

 


