
Úspěchy školy 2016 / 2017 

Sport : 

Malý florbal  

-          Kategorie III. děvčata – 1. místo okresní finále 

-          Kategorie IV. děvčata – 2. místo okresní finále 

-          Kategorie III. chlapci – 2. místo okresní finále 

  

Velký florbal 

-          Kategorie II. Děvčata – 1. místo okresní finále 

-          Kategorie III. Děvčata – 1. místo okresní finále 

-          Kategorie IV. Děvčata – 1. místo okresní finále 

  

-          Kategorie II. Děvčata – 4. místo krajské finále 

-          Kategorie III. Děvčata – 3. místo krajské finále 

-          Kategorie IV. Děvčata – 3. místo krajské finále 

  

Stolní tenis – neregistrovaní 

-          Kategorie III. chlapci – 1. místo okresní finále 

  

Vybíjená 

-          Kategorie II. Děvčata – 2. místo okresní finále 

-          Kategorie II. Chlapci – 4. místo okresní finále 

Coca cola cup 

-          Postup do základní skupiny Cocca cola cupu 

  



Triatlon 

-          Natálie Šurýnová -3. místo 

  

Sběr papíru : 

Ve školním roce 2016/2017 proběhla již tradičně dvě kola sběru papíru. Z každého kola sběru 

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

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

celý školní rok v každé 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 použity pro 

potřeby žáků naší školy. 

Nejpilnější třída: 6. třída 

Nejpilnější sběrači za školní rok: 

Svatoňová Barbora, 2.třída: 1 875 kg 

Lojan Lukáš, 6. třída: 816 kg 

Klimeš František, 3. třída: 758 kg 

Více informací viz příloha pod článkem 

Zeměpisná olympiáda 

okresní kolo 

Tereza Obluková – 15. místo 

Marie Maradová – 10. místo 

Ondřej Stanislav – 18. místo 

  

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

žáci sedmého a devátého ročníku. 

7. ročník: Klára Stanislavová, Anne Mary Urbanová, Vladimíra Válková – 6. místo 

v krajském kole 

9. ročník: Filip Jankůj, Jan Forman, Ondřej Stanislav – 26. místo v krajském kole 

  



Pohár vědy – Soutěž dokončily všechny dva týmy, které se do soutěže zaregistrovaly. 

Mikroši  – 34. místo (ze 49 zúčastněných týmů) 

Makroši – 34. místo (z 96 zúčastněných týmů) 

 


