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Výro ní zpráva
2001/2002

Charakteristika školy
Základní škola Moravská T ebová,Kostelní nám stí 2 je škola
v právní subjektivit ,z ízená od 1.1.1996 jako p ísp vková
organizace m sta Moravská T ebová.I O školy je 6360
8944.Je za azena do sít škol.Škola sdružuje základní školu
IZO : 049 328 085 a školní družinu IZO : 117 800 503
Ve školním roce 2001/2002 navšt vovalo školu 357 žák v 15
t ídách.Na prvním stupni bylo 175 žák v 7 t ídách ,na druhém
stupni bylo 182 žák v 8 t ídách.Pr m rný po et žák na t ídu
byl 23 žák .Ve dvou odd leních školní družiny bylo zapsáno 50
d tí.
Škola je spádovou školou pro žáky ze základních škol
v Linharticích a ve Starém M st .Žáci z obou škola u nás
nastupují do 6.ro níku školy.S ob ma školami spolupracujeme
a dochází k vzájemným návšt vám u itel i žák .Spolupráce
s ob ma paními editelkami je na velmi dobré úrovni a tím
zabezpe ujeme bezproblémový p esun žák z venkovských
škol do m stské školy.Obdobn spolupracujeme s Mate skou
školou v Boršov ,odkud k nám do 1.ro níku p ichází v tšina
žák .
Do naší školy dojížd lo 89 žák z 11 obcí,což je 25%
z celkového po tu žák .Rozvrh musel tuto skute nost
respektovat,aby žáci stihli poslední odjížd jící autobusy.
Dojížd jící žáci mají možnost p i ranním p íjezdu do školy p ed
za átkem vyu ování pobývat ve školní družin - knihovn ,která
je vybavena po íta i a slouží jako ítárna.Její provoz je od 6.00
do 16.00 hodin.
V tomto školním roce nám nedalo m sto prost edky na
dokon ení fasády školy a vým nu oken na chodbách
situovaných do dvora.Provád la se pouze b žná údržba.
Finan ní prost edky ze státního rozpo tu jsou op t nižší než
v p edcházejícím roce, a tak se nám neda í vybavit kabinety
tím,co pro výuku je nejpot ebn jší.V po íta ové u ebn byl
v m síci listopadu zkušebn spušt n provoz internetu od firmy
OR-CZ v rámci metropolitní sít .
Od m síce února již bezproblémov máme v u ebn p ístup na
INTERNET v rámci hodin práce na po íta i a pro u itele a žáky
v odpoledních hodinách.
Do konce školního roku jsme nebyli navštívení pracovníkem
firmy,která zavádí program INDOŠ do škol.
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Práce školy ve školním roce 2001/2002
V tomto školním roce naše škola ve všech svých ro nících
pracovala podle u ebního plánu Základní škola /16847/96-2/.
Vedle soustavy povinných a volitelných p edm t m li žáci
školy možnost navšt vovat nepovinné p edm ty sportovní hry a
náboženství.Od 2.pololetí ješt práce s knihou.
Žáci školy ve volné chvíli navšt vují v hojné mí e kroužky DDM
v Moravské T ebové.
Žáci školy se prakticky ú astní všech sout ží,které pro n
po ádá DDM Moravská T ebová,M stská knihovna Ladislava z
Boskovic a další m stské instituce.Na tyto sout že jsou žáci
cílen p ipravováni svými vyu ujícími a t ídními u iteli.Jako
škola jsme se zú ast ovali všech sout ží a olympiád
organizovaných Službou škole Svitavy.
Od roku 1995 je škola za azena do sít NETWORK ekologicky
orientovaných škol v eské republice.Letos jsme se
nezú astnili žádného projektu.
K dopln ní školní výuky byly po ádány školní výlety za krásami
naší vlasti.
Jednotlivé t ídy se po celý školní rok ú astnily kulturních
program po ádaných m stskými kulturními službami.Pro žáky
3.ro ník prob hl plavecký výcvik a pro žáky 7.ro ník lyža ský
výcvikový kurz dle osnov .D ti ze školní družiny navšt vovaly
pravideln bazén ZŠ na Palackého ulici.
Ve škole pracovala školní knihovna pod vedením paní u itelky
Mgr.Skácelíkové.Knihovna je rozd lena do t í ástí.V první jsou
knihy pro nejmenší d ti,tedy pohádky,p íb hy,knihy prvního
tení v etn soubor pro mimo ítankovou etbu.Ve druhé ásti
jsou knihy pro žáky 6.-9.ro níku rozd leny na beletrii a nau né
knihy,ty jsou d leny dle obsahu a zam ení.T etí ást knihovny
tvo í u itelská knihovna.Ve školní knihovn bylo v tomto
školním roce vyp j eno o mnoho knih více než
v p edcházejícím roce, celkem 1158 knih.P j ovali si p edevším
žáci nižších ro ník ,tedy od 2.do 5.t ídy.Mezi žáky vyšších
ro ník byly velmi oblíbeny knihy o p írod .Nau né knihy byly
p j ovány p edevším na vypracování referát do literatury a
fyziky.Bylo by pot ebné zakoupit v tší množství knih v takovém
po tu,aby mohla íst celá t ída,ale se zdejší prodejnou
knihy,p estože z rozhodnutí m sta musí škole poskytnout knihy
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v hodnot 19872 K ,je velmi špatná spolupráce.Zatím se do
konce ervna poda ilo zakoupit knihy v hodnot 14368 K a dv
knihy pro u itelskou knihovnu v celkové hodnot 448 K .
Nové tituly,které mohou sloužit pedagogickým pracovník m p i
jejich vzd lávání, jsou umíst ny ve sborovn , a jsou tedy voln
p ístupné.
Škola nadále dlouhodob spolupracuje s M stskou knihovnou
Ladislava z Boskovic.Do sout že „ te celá t ída“ se zapojilo 7
t íd.Všechny t ídy školy navštívily v tomto roce m stskou
knihovnu.Mnoho žák se ú astní akcí a sout ží,které knihovna
pro žáky po ádá,a dosahují velice p kných umíst ní.
Žák m naší školy je umožn no prost ednictvím d v rníka
Klubu mladých tená
Mgr.Dostálové se n kolikrát ro n
seznámit s novinkami a klasickými díly literatury a zakoupit si je.
Tato nabídka zahrnuje nejen beletrii,poezii,ale i nau nou
literaturu,která m že být vhodným dopl kem u ebních text a
slouží k rozši ování obzor žák .Nabídky klubu je pom rn
málo využíváno – pouze 14 % žák naší školy této možnosti
využívá.Tento stav je zp soben všeobecným poklesem zájmu
žák o etbu,což se projevuje jejich malou slovní zásobou
v mluveném i psaném projevu.Žák m jsou také nabízeny
audiokazety,CD a videokazety s hodnotnými nahrávkami.
Prost ednictvím Kulturních služeb m sta jsou nabízeny žák m
I.stupn kulturní programy strukturované podle v ku.N které
programy jsou velice p kné,nau né,odpovídající v kové
kategorii žák .N kte í auto i však neodhadnou mentální úrove
d tí a provedení jejich vystoupení neodpovídá v ku,pro který je
ur eno.Tradi ními se staly již Váno ní koncerty žák
v provedení ZUŠ Moravská T ebová.Tyto koncerty jsou velmi
dob e p ipraveny i s ohledem na v k poslucha
a jejich
pot ebu zapojit se do innosti.
Stejn jako v p edchozích letech škola zabezpe uje pitný režim
žák ,mimo vodu se š ávou v termosech mají žáci k dispozici
automat na limonády a již druhý rok b ží akce dotovaná státem
„Školní mléko“,která se rozší ila i na žáky vyšších ro ník .Je
s ní jen práce a starosti,které snad až škole nep ísluší,ale
v domí dobré v ci provází práci t ídních a p.zástupkyn ,které
se o tuto akci starají.
Pro informovanost rodi
o prosp chu a chování jejich d tí
po ádá škola pravideln konzultace a t ídní sch zky,mnozí
rodi e navšt vují školu i mimo takto stanovené dny.Na I.stupni
byly po ádány i dny otev ených dve í pro rodi e.V rámci
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konzultací pro rodi e jsou po ádány výstavky výtvarných prací
žák .
Práce výchovné poradkyn se zam uje na rady rodi m a
vycházejícím žák m,spolupracuje s pracovišt m Ú adu práce
v Moravské T ebové.
Žáci 9.ro ník mají možnost se seznámit p i dnech otev ených
dve í se školami celého regionu.Pro žáky 8.ro ník ve
spolupráci s metodikem Ú adu práce v M.T ebové probíhá
zjiš ování profesní orientace žák .Pro lepší zapojení žák
s výukovými a výchovnými problémy do práce t ídy výchovná
poradkyn spolupracuje s t ídními u iteli, PPP Svitavy a SPC
Moravská T ebová.V tomto školním roce jsme m li za azeno 29
žák
s vývojovou
poruchou
u ení
v individuální
p íprav ,p evážn
dyslektiky a dysortografiky,kterým byla
individuální pé e v nována v odpoledních hodinách.Žák m se
v novaly paní u itelky Mgr.Krej í Mgr.Lelíková,Mgr.Kraj iová a
vyu ující jazyk .
Výchovná poradkyn spolupracovala s u itelkami,které vedly
individuální p ípravu, a s t ídními u iteli.Spolupráce s PPP ve
Svitavách je v podstat dobrá – n kdy je pot eba urgovat
navržená vyšet ení.
Škola je zapojena do humanitárního hnutí „Na vlastních nohou“
na pomoc zdravotnickým za ízením. I v tomto školním roce žáci
nakreslili veliké množství váno ních blahop ání. Bylo pozváno 8
žák na váno ní koncert do Prahy,ale letos Služba škole
Svitavy nezajistila pro žáky z našeho okresu autobus jako
v p edchozím roce, a tak to nebylo využito.Žáci dále nakreslili
69 kus p ání pro ú astníky Celosv tového onkologického
kongresu v Oslo.
V pr b hu školního roku jsme se v rámci výuky p íslušných
p edm t (Rv,P ,Ch,Ov) zam ili na p edcházení problém m
s návykovými látkami,a to cíleným p sobením na d ti v rámci
výuky i mimo ni ,anonymními dotazníky,které poskytly možnost
poznat situaci ve škole a vyvodit p íslušné záv ry,na sch zce
pedagogických
pracovník
jsme
v novali
pozornost
problémovým žák m.V pr b hu tohoto školního roku jsme se
nesetkali s p ípadem požití drogy v pr b hu vyu ovacího
procesu,i když je nám známo,že žáci naší školy ve volném ase
p icházejí s drogami do styku na diskotékách ve m st .
Dne 16.4.2002 se v areálu školního h išt uskute nilo školní
kolo dopravní sout že.Zú astnilo se ho 52 žák z 5.-8.t íd.Na
základ provedené jízdy zru nosti a následných dopravních
test bylo nominováno 8 žák do okresního kola.Družstvo
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mladších a starších žák se ú astnilo 7.5.2002 ve Svitavách
okresního kola.Družstvo starších žák ve složení
Mach ,Procházka,Nádvorníková,Dziuba obsadilo 5.místo a
družstvo mladších žák ve složení Holas,Chadimová,
Bártová,Faltus obsadilo 7.místo.
Školní družinu v tomto roce navšt vovalo 50 žák byli za azeni
do dvou odd lení. V I.odd lení byli žáci 1.ro níku, ve
II.odd lení potom žáci 2.a3.ro níku.V ranních hodinách
pobývali ve školní družin i dojížd jící žáci. innost obou
odd lení byla zam ena p edevším na sportovní a rekrea ní
vyžití d tí.Pravideln byl navšt vován bazén na Základní škole
Palackého ulici.Žáci se ú astnili akcí po ádaných DDM
Moravská T ebová.Žáci spole n navštívili m stskou
knihovnu,kde se d ti zapojily do r zných sout ží. innost v
odd lení mladších d tí byla z velké ásti zam ena na hudební
innost, ve starším odd lení potom na ru ní práce a výtvarnou
výchovu.
V rámci p ípravy na vyu ování bylo s d tmi procvi ováno u ivo
formou didaktických her.Se slabšími žáky a žáky ze sociáln
mén podn tného prost edí byly vychovatelky nuceny
vypracovávat domácí úkoly,jinak by d ti, i p es mnohá
upozorn ní t ídních u itelek a rozhovory s rodi i, žádné
nem ly.
Škola se tradi n ú astní akcí v oblasti výtvarné a literární
výchovy,žáci se svými pracemi dosahují i mezinárodních
úsp ch .
Na mezinárodní výtvarné sout ži „LIDICE 2001“ byli žáci školy
Veronika Šerá a Jan Trune ka ocen ni zvláštním ocen ním
poroty.V mezinárodní výtvarné sout ži po ádané Bazilikou
Pražského Jezulátka v Janov v Itálii byla ocen na diplomem
Veronika Bártová z 5.ro níku.
V literární sout ži pro mladé talenty po ádané Státní v deckou
knihovnou v Ústí nad Labem se do finále dostala žákyn
6.ro níku Lucie Purketová.
Dlouhodobá p íprava žák na sout že a olympiády je sou ástí
práce vyu ujících.Žáci školy se ú astnili tém všech olympiád
a sout ží,výsledky a umíst ní jsou podrobn ji uvedeny v další
ásti této zprávy.
eský svaz bojovník za svobodu uspo ádal pro žáky
základních a st edních škol v Moravské T ebové celodenní
zájezd do polské Osv timi.Pr vodkyní byla žena,která v
Osv tim byla v zn na.Její autentické zážitky byly pro žáky
velmi p ínosné.Z naší školy se zú astnilo 5 žák
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s p.u .Skácelíkovou.Všichni si tohoto zájezdu velmi cenili.Byl
mnohem p ínosn jší než pouhý výklad v hodin d jepisu.
Vybavení školy pom ckami se zlepšilo jen v rámci
možností,které nám umož uje rozpo et.V tšina finan ních
prost edk se používá na zakoupení u ebnic pro žáky.
Tak jako každoro n jsme zakon ili školní rok slavnostním
shromážd ním v t locvi n kde jsme se rozlou ili s žáky
kon ícími školní docházku a vyhodnotili nejlepší žáky
školy.Pochvalu editele školy s knihou obdrželi:
V.- Jan Csillag
VI.A – Lucie Purketová,
VI.B - Monika Ša ecová
IX.A – Ludmila Komárková
IX.B – Martina Svobodová,Barbora Kone ná
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Seznam zam stnanc školy ve školním roce 2001/2002
Pedagogi tí pracovníci:
Jméno:

funkce,aprobace:

Mgr.Zden k Šev ík
editel školy,M-F-P
Mgr.Vlasta Odehnalová
zást. editele,vých.por.P -Pp
PaedDr.Zde ka Hošková
t ídní I.,1.- 5.ro ník
Mgr.Lucie Kraj iová
t ídní II.A,1.-5.ro ník
Mgr.Veronika Lelíková
t ídní II.B,1.-5.ro ník
Mgr.Miroslava Dostálová
t ídní III.,1.-5.ro ník
Mgr.Eva Ša ecová
t ídní IV.A,1.-5.ro ník
Mgr.Andrea Draesslerová
t ídní IV.B,1.-5.ro ník
Mgr.Petr Hrdina
t ídní V.,1.-5.ro ník
Mgr.Jaroslava Skácelíková
t ídní VI.A, j-D
RNDr Alena Purketová
t ídní VI.B,P -Ch
Mgr.Martin Krej í
t ídní VII.A,M-Z
Mgr.Jind ich Kos
t ídní VII.B,Ov-D
Mgr.V ra Ferlíková
t ídní VIII.A,M-F
Mgr.Miroslava Snášelová
t ídní VIII.B, j-Div.v
Mgr.Ivana Šípová
t ídní IX.A,D-Rj
Mgr.Alena Cápalová
t ídní IX.B,M-Ch
Mgr.Roman Cápal
P -Tv
Mgr.Gabriela Krej í
1.-5.ro ník,Nj
Mgr.Josefa R ži ková
j-D-Vv
vychovatelka
Sylvie Jan íková
Jana Dubišarová
vychovatelka
Od 1.11.2001 odešla na mate skou dovolenou Mgr. Alena
Cápalová a na její místo a úvazek p evzala Ing.Mgr.Dana
Buriánková
Od 1.6.2002 odešla na mate skou dovolenou Mgr.Gabriela
Krej í a na její místo nastoupila a úvazek p evzala Zdena
Šafa íková.
Na mate ské dovolené je PaedDr.Hana Horská
Správní zam stnanci:
Desidérie Weissová
Pavel Diviš
Hana Neumanová
Jana Scholzová
V ra Bili ová

hospodá ka školy
školní
uklíze ka
uklíze ka
uklíze ka
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U ební plán školy ve školním roce 2001/2002 :
Výuka ve škole probíhala dle souboru pedagogicko-organiza ních
informací MŠMT R ve školním roce 2001/2002 takto:
1. ro
2. ro
3. ro
4. ro
5. ro
6. ro
7. ro
8. ro
9. ro

ník
ník
ník
ník
ník
ník
ník
ník
ník

Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola

9

.j. 16847/96-2
.j. 16847/96-2
.j. 16847/96-2
.j. 16847/96-2
.j. 16847/96-2
.j. 16847/96-2
.j. 16847/96-2
.j. 16847/96-2
.j. 16847/96-2

P ehled t íd a t ídních u itel – stav k 30.9.2001 :
T ída
I.
II.A
II.B
III.
IV.A
IV.B
V.
VI.A
VI.B
VII.A
VII.B
VIII.A
VIII.B
IX.A
IX.B
CELKEM

Po et žák
28
22
22
30
23
22
28
24
25
22
21
28
28
19
16
357

Chlapci
23
12
11
17
15
14
10
9
9
10
12
15
16
9
9
181
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Dívky
15
10
11
13
8
8
18
15
16
12
9
13
12
9
7
176

T ídní u itel
Hošková
Kraj iová
Lelíková
Dostálová
Ša ecová
Draesslerová
Hrdina
Skácelíková
Purketová
Krej í
Kos
Ferlíková
Snášelová
Šípová
Cápalová

U ební plán - I.stupe
P edm t :

I.

II.

III.

IV.

V.

9

10

10

7

7

3

3

5

5

P írodov da

2

2

Vlastiv da

1

2

eský jazyk
Cizí jazyk
Matematika

4

5

5

Prvouka

2

2

3

Hudební výchova

1

1

1

1

1

Výtvarná výchova

1

1

1

2

2

Praktické innosti

1

1

1

1

1

T lesná výchova

2

2

2

2

2

==================================================
Celkem hodin
20
22
23
24
25
Nepovinné p edm ty:
Pohybové aktivity

1

Dle projektu práce s žáky s vývojovými poruchami u ení se provádí
individuální p íprava ve 2.-5.ro níku v po tu 7 hodin.
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U ební plán - II.stupe :
P edm t

VI.

VII. VIII. IX.

eský jazyk
Cizí jazyk
Anglický jazyk
N mecký jazyk
D jepis
Ob anská výchova
Zem pis
Matematika
P írodopis
Fyzika
Chemie
Hudební výchova
Výtvarná výchova
T lesná výchova
Pracovní innosti
Rodinná výchova
Volitelné p edm ty:
Seminá a praktika p ír.p edm.
Seminá a praktika spol.p edm.
Domácnost
Seminá z eského jazyka
Zem pisný seminá

4
3

4
3

4
3

4
3

2
1
2
4
2
2

2
1
2
4
2
2

1
2
2
1
1

1
1
2
1
1

2
1
2
4
2
2
2
1
1
2
1
1

2
1
2
4
2
2
2
1
1
2
1
1

1
1

1
1

1

1
1

1
1

28

30

30

Celkem hodin

1
1
1

27

Nepovinný p edm t:
Sportovní hry
Práce s knihou,po íta e od 2.pol.
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2
1

Údaje o p ijímacím ízení a za azování d tí
P i zápisu,který se konal 8.února 2002 byla zapsáno celkem 43
žák ,po vyšet ení školní zralosti,na základ žádosti rodi ,doporu ení
léka e a pedagogiko-psychologické poradny,po p esunu n kolika žák
na ZŠ Palackého ulici nastoupí do 1.ro níku 28 d tí.
P ijímací zkoušky do primy místního gymnázia konaly 4 žáci
z 5.ro níku a všichni byli p ijati.
Školní docházku ukon ilo 38 žák ,z toho 33 žák 9.ro ník a 5 žák
8.ro ník .Z nich bylo p ijato 19 do u ebních obor a 19 na st ední
školy a obory s maturitou.
IX.A
Dlábek Jakub
Hickl Jakub
Chlebec Michal
Kralovi Jakub
Seryn Jakub
Šime ek Vít
Uhlí Jan
Žák Roman
Hájková Marcela
Chlupová Jana
Komárková Ludmila
Kone ná Barbora
Krejzková Martina
K ivánková Veronika
Lindušková So a
Myslikovjanová Jana
Šerá Veronika

SOU M.T ebová
SOU M.T ebová
SPŠE Mohelnice
SOU M.T ebová
SOU Svitavy
Gymn.M.T ebová
SOU Svitavy
SOU Boskovice
SOU Poli ka
Ped.škola Litomyšl
Gymn.M.T ebová
Gymn.Jeví ko
OA Svitavy
SOŠ M.T ebová
SOU Svitavy
SOU Lanškroun
Ped.škola Litomyšl

IX.B
Hrbata David
Kelo Petr
Komárek Bohumil
Kryštof Ond ej
Ml och David
Navrátil Ond ej

SOU .T ebová
elektriká
SOU M.T ebová
pokrýva
ISŠ stavební V.Mýto
SOŠ stavební Letohrad
SOU Svitavy
se izova
SOŠ .T ebová
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pokrýva
pokrýva
pokrýva
obrab
nástroja
automechanik
obchodník

prodava
kosmeti ka

Petr Martin
Suchý Petr
Trune ka Jan
Golová Šárka
Hlavová Jana
Chromá Veronika
Lipovská Romana
Olivová Petra
Otev elová Ivana
Svobodová Martina

SOU Lanškroun
SPŠE Mohelnice
SOU .T ebová
SOŠ T ebechovice
SOU Poli ka
SOU Poli ka
OA Svitavy
Gymn.Svitavy
SOU Poli ka
SPŠ K.Vary

VIII.A
N mcová Petra
P enosil Lukáš
Ku erová Pavlína

SOU Svitavy
OU Mohelnice
OU Mohelnice

výroba konfekce
prodava ské pr.
šití od v

VIII.B
Borsuk Jan
Kaša Petr

SOU Svitavy
SOU Boskovice

obrab kov
opravá zem.str.
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mechanik
truhlá
obchodník
cukrá
cukrá

Výsledky inspekce provedené ŠI :
Ve školním roce 2001/2002 nebyla škola eskou školní inspekcí
navštívena.

15

Mimoškolní aktivity ve školním roce 2001/2002
4.9.
6.9.
11.9.
12.9.
19.9.
21.9.
25.9.
2.10.
4.10.
11.10.
12.10.
16.10.
18.10.
9.11.
14.11.
15.11.
19.10.
21.11.
27.11.
27.11.
28.11.
29.11.
19.12.
29.1.
30.1.
27.2.
28.2.
1.3.
6.3.
7.3.
14.3.
18.3.
21.3.
26.3.
27.3.
4.4.
10.4.
16.4.
22.4.

Tmavomodrý sv t 7.-9.ro níky
Divadelní p edstavení 8.ro níky
Divadelní p edstavení v n meckém jazyce
Tane ní studio 3.-5.ro ník
B h mládeže
B h T.Foxe
Malá kopaná 6.7.ro níky
P espolní b h-celá škola
P ehlídka st edních škol –vycházející žáci
Malá kopaná 8.9.ro níky
Dopravní sout ž 1.-5.ro níky
Okresní kolo malé kopané 8.9.ro .
Okresní kolo p espolního b hu
Beseda o Evropské unii-9.ro níky
Halová kopaná 6.7.ro níky
Divadelní p edstavení – Olomouc-8.ro níky
Zem pisný program- ína-7.ro níky
Halová kopaná 8.9.ro níky
Výstava savc –celá škola
Stolní tenis 4.5.ro níky
Stolní tenis 6.7.ro níky
Stolní tenis 8.9.ro níky
Váno ní koncert žák ZUŠ
Florbal 8.9.ro níky
Florbal 6.-9.ro níky
Florbal 6.7.ro níky
Letem sv tem 6.-9.
Košíková chlapci 8.9.
Florbal dívky 6.-9.
Florbal 4.5.chlapci
Florbal 4.5.dívky
Gymnastika 4.-7.
Obvodní kolo recitace
Poznávání p írodnin 3.4.
Divadelní p edstavení Olomouc
Kopaná Coca-Cola-Cup
Okresní kolo v recitaci
Okresní kolo dopravní sout že
Den Zem
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24.4.
24.4.
25.4.
13.5.
13.5
15.5
15.5.
16.5.
22.5.
24.5.
29.5.
5.6.
5.6.

Vybíjená – chlapci 4.5.
Poznávání živo ich
Vybíjená – dívky 4.5.
Pohár rozhlasu 6.7.
Pohár rozhlasu 8.9.
Okresní kolo poznávání živo ich
Kopaná 2.3.
Kopaná 4.5.
Malý zahrádká
Okresní kolo BO
Obvodní kolo poznávání rostlin
Okresní kolo poznávání rostlin
Vybíjená-obvodní kolo
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Umíst ní v sout žích ve školním roce 2001/2002
Mezinárodní výtvarná sout ž „Lidice 2001“
zvláštní ocen ní Veronika Šerá,Jan Trune ka
Celostátní výtvarná sout ž „Život v roce 2001“
3.místo Ludmila Komárková
Mezinárodní výtvarná sout ž po ádaná Basilikou Pražského Jezulátka
v Janov v Itálii
diplom- Veronika Bártová
Celostátní výtvarná sout ž „Báje ný výlet“ po ádaná eským
rozhlasem
finalistka ze 4000 prací – Barbora Kone ná
Celostátní výtvarná sout ž „Mluvíme spolu“
diplom Martina Svobodová
Celostátní výtvarná sout ž „Závislosti a já“
finalista Jan Trune ka
Celostátní výtvarná sout ž „Moje p ání do roku 2002“
finalistka Lucie Purketová
Okresní výtvarná sout ž „Malovaný sv t 2002“
1.místo Jakub Seryn
3.místo Ond ej Kryštof
Výtvarná sout ž „Labyrint sít “ po ádaná M stským ú adem
M.T ebová cena pro kolektiv školy
Výtvarná sout ž „O nejstrašn jší strašidlo“
1.a2.cena kolektivu t ídy p.u .Kraj iové a Lelíkové
Literární sout ž „Zdravý život“
1.místo kolektivy žák 6.A a 7.A t ídy
Literární sout ž pro mladé talenty po ádaná Státní v deckou
knihovnou v Ústí nad Labem
Finalistka Lucie Purketová
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Vyprávím p íb h-literární sout ž
Do regionálního kola postoupily Veronika Šerá,Lucie Purketová,Jan
Czillag,Nikola Kalinová
Literární sout ž Nadace Josefa Plívy ve Svitavách
1.cena kolektiv m t íd 6.A a 7.A
Sout ž mladých recitátor a recita ních kolektiv
okresní kolo Svitavy
estné uznání Simona Spisarová
2.místo Jan Czillag a postup do krajského kola kde získal estné
uznání
Okresní kolo konverza ní sout že v anglickém jazyce
6.místo Vendula Krš áková
Olympiáda v eském jazyce
25.místo Ludmila Komárková
Okresní kolo PYTHAGORIÁDY
úsp šný ešitel Lucie Plevová,Monika Ša ecová
Okresní kolo poznávání živo ich
2.místo Monika Ša ecová
3.místo Lucie Purketová
3.místo Jan Vomela
Biologická olympiáda
1.místo Lucie Purketová
7.místo Monika Ša ecová
Okresní kolo poznávání rostlin
3.místo Lucie Purketová
4.místo Monika Ša ecová
4.místo Martina Svobodová
7.místo Veronika Šerá
8.místo Antonín Ku era
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