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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. Škola je za azena do sít škol, identifikátor školy je 600 100 677. Škola sdružuje
základní školu IZO 049 328 085 a školní družinu IZO 117 800 503.
Ve školním roce 2002/2003 navšt vovalo školu 358 žák . Byli rozmíst ni do 15 t íd. Na
prvním stupni ZŠ bylo 175 žák v 7 t ídách, na druhém stupni bylo 183 žák v 8 t ídách.
Pr m rný po et žák na jednu t ídu inil 23,8. Vlivem st hování se po et žák na konci roku
snížil na 355. Školní družina byla d lena na dv odd lení, v nich bylo zapsáno celkem 54
d tí.
Škola je spádovou školou pro žáky ze základních škol v Linharticích a ve Starém M st .
Žáci z obou škol nastupují na naší škole do 6. ro níku. S ob ma školami spolupracujeme tak,
aby žáci t chto škol plynule zvládli p echod na druhý stupe . Žáci z t chto škol navštívili naši
školu, seznámili se s jejím chodem, s prací na po íta ích, s pom ckami…Spolupráce
s editelkami základních škol v Linharticích a ve Starém M st je na velmi dobré úrovni.
Obdobn spolupracujeme s Mate skou školou Boršov, odkud k nám p icházejí žáci do 1.
ro níku.
V tomto školním roce do naší školy dojížd lo 92 žák z 9 obcí, což je tém 26%
z celkového po tu žák školy. Rozvrh musí tuto skute nost respektovat, žáci musí stihnout
poslední odpolední autobusy.
Dojížd jící žáci mají možnost p i d ív jším p íjezdu do školy pobývat ve školní družin
nebo v knihovn , která je pro n otev ena. Zde mohou pracovat na po íta ích, nebo knihovna
je vybavena 6 staršími po íta i s výukovými programy. Provoz školní družiny je od 6.00 do
16.00 hodin.
V tomto školním roce, v jeho záv ru, m sto poskytlo peníze na další etapu opravy fasády
školy. Od za átku ervence 2003 se opravuje fasáda na západním k ídle školy, pro p íští roky
zbývá dokon it ást západního k ídla ( finan ní prost edky byly pokráceny) a jižní k ídlo.
Bohužel se oprava protahuje do za átku dalšího školního roku, což komplikuje b žný provoz
školy.
Finan ní prost edky ze státního rozpo tu se rok od roku snižují, a tak se p íliš neda í
vybavovat kabinety moderními pom ckami a moderními u ebnicemi. Vliv na tuto skute nost
má i jejich rostoucí cena.
V po íta ové u ebn bylo instalováno 12 po íta , internet zajiš ovala firma OR – CZ
v rámci metropolitní sít . Internet využívali u itelé i žáci v dob odpoledního volna dle
rozpisu pro správce sít pana Krej ího. Dopoledne sloužil internet p i výuce p edevším pro
žáky 9. ro ník .
Ve všech t ídách nižších ro ník byly instalovány starší po íta e, které sloužily d tem o
p estávkách k hraní her, procvi ování u iva…
Pracovník firmy, která zavádí program INDOŠ, se ve škole neobjevil.

Práce školy ve školním roce 2002/2003
V tomto roce pracovala naše škola ve všech ro nících podle u ebního plánu Základní škola
. j. 16847/96-2.
Vedle soustavy povinných a volitelných p edm t m li žáci možnost navšt vovat
nepovinné p edm ty – sportovní hry a náboženství. Kroužky na naší škole nebyly zavedeny,
protože žáci mají možnost navšt vovat kroužky p i DDM Moravská T ebová.
Žáci naší školy se ú astní všech sout ží, jejichž po adatelem jsou DDM Mor. T ebová,
M stská knihovna Ladislava z Boskovic a další m stské instituce. Žáci školy se zú ast ovali
všech sout ží a olympiád za azených do skupiny A. Ú astnili se i sout ží ze skupiny B a C.
Od roku 1995 je naše škola za azena do sít ekologicky orientovaných škol TEREZA.
V letošním roce jsme se zú astnili programu Kyselé dešt a Ozon.
K dopln ní školní výuky jsou po ádány školní výlety.
Po celý rok se žáci ú astní kulturních program , které nabízejí m stské kulturní služby.
Žáci vyšších ro ník si sami volí, který z t chto program by cht li zhlédnout. Na nižším
stupni vybírají tyto programy t ídní u itelé.
Pro žáky 3. ro níku prob hl plavecký výcvik. Bohužel se pro velké vytížení bazénu na ZŠ
na Palackého ulici nepovedlo zajistit pokra ování plaveckého výcviku i pro žáky 4. ro níku.
D ti ze školní družiny navšt vovaly každý pátek bazén ZŠ na Palackého ulici.
Pro žáky 7. ro níku byl uspo ádán lyža ský výcvikový kurz v Deštném v Orlických
horách.
V tomto školním roce na škole pracovala dv odd lení školní družiny, která navšt vovali
žáci 1. – 3. ro níku. Zapsáno bylo 54 d tí. Provoz školní družiny byl asov omezen takto:
6.00 – 8.00 a 11.30 – 16.00. Vychovatelky volily pro d ti p edevším sportovní a rekrea ní
innost, bylo tedy velmi využíváno školní h išt , t locvi na, plavání na ZŠ Palackého. D ti
se ú astnily i r zných akcí po ádaných DDM, jako je p espolní b h, r zná sportovní a
sout žní odpoledne, D ti Zem … Ob vychovatelky se v novaly i rozvoji pracovní, hudební
a výtvarné výchovy tak, aby se posílilo estetické cít ní d tí. P íprava na vyu ování probíhala
hlavn formou didaktických her sloužících k procvi ení u iva. .
V rámci školní družiny d ti navštívily také zem d lský statek a požární zbrojnici.
Ve školním roce 2002/2003 pracovala na škole žákovská knihovna a u itelská
knihovna. B hem školního roku byly zakoupeny ale pouze dv knihy do u itelské knihovny
v hodnot 886 K . Dalších 48 knih, ur ených p evážn do žákovské knihovny, bylo získáno
jako dar M stského ú adu v Moravské T ebové. Pan Musil, majitel knihkupectví, tímto
zp sobem po domluv s M Ú splatil sv j dluh v i m stu. Celková hodnota takto získaných
knih v tomto roce inila 9 808 K .

B hem školního roku si d ti vyp j ily 826 knih. Zájem byl p evážn o knihy prvního tení,
prv áci pat ili ke konci roku k nejpiln jším návšt vník m, o pohádkové knihy, o knihy
p íb h s d tskými hrdiny. Žáci vyšších ro ník m li p edevším zájem o p írodov dné knihy
a encyklopedie. Knihy pro spole nou etbu byly využívány p edevším v 7. ro níku. Sou ástí
knihovny je i d íve zmín ných šest starších po íta . Nov jší knihy z u itelské knihovny jsou
ve sborovn , tedy p ístupné všem zájemc m z ad pedagog .

Po íta ová u ebna na naší škole prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Byly nakoupeny nové
po íta e, starší sí peer to peer byla nahrazena sítí klient – server, což umožnilo rozší it
knihovnu výukových program , které sloužily žák m p edevším v hodinách výuky jazyk a
p írodov dných obor . Menší žáci mohli procvi ovat v domosti zábavnou formou pomocí
r zných po íta ových hrátek.
Nový typ sít umožnil také z ídit v u ebn místní elektronickou poštu, s jejíž pomocí se
žáci u í novému druhu komunikace – výsledky své práce mohou konzultovat ihned nejen
mezi sebou, ale také s u itelem.
V 8. a 9. ro níku probíhala výuka p edm tu Práce na po íta i, ve kterém si žáci osvojili
základní úkony s PC a textovým editorem.
V odpoledních hodinách zde mohli trávit pod vedením správce sít pana u itele Martina
Krej ího sv j volný as. Mohli využívat výukových program k procvi ení a prohloubení
u iva, ale hlavn mohli využívat INTERNET. Nau ili se vyhledávat v informacích, využívat
elektronickou poštu, ú astnili se elektronických konferencí.

Jako v minulých letech pracoval na škole Klub mladých tená . T ikrát ro n mají žáci
možnost seznámit se s novinkami – knihy, kazety,m CD, videokazety – a zakoupit si je. Této
možnost využívá pouze 12% žák . D v rnicí KM je paní u itelka Miroslava Dostálová.
Poprvé v tomto roce byla školám doru ena kompletní nabídka kulturních program .
Každý z vyu ujících m l tak možnost se vyjád it, v kterém m síci, pro který ro ník by mu
daný program vyhovoval. Tento zp sob p isp l ke zlepšení úrovn nabízených služeb. Žáci 4.
a 5. ro níku zhlédli divadelní p edstavení v Moravském divadle v Olomouci, žáci 6. – 9.
ro níku zde zhlédli dv p edstavení.

V rámci pln ní úkol Minimálního preventivního programu jsme se zam ili hlavn na
žáky 8. a 9. ro ník a to v hodinách rodinné výchovy, ob anské výchovy a chemie,
v hodinách spole ensko-v dního seminá e. Rovn ž t ídní u itelé sledovali tuto problematiku
ve svých t ídách. Víme, že ada našich žák p ichází b žn s drogami do styku ve svém
volném ase, který tráví v zábavných podnicích pro mládež ve m st . Je nám známo, že
n kte í žáci pravideln kou í a rovn ž okusili tzv. m kké drogy. S rodi i takových žák o tom
byly vedeny rozhovory. V pr b hu školního roku jsme se našt stí nedostali do problém ,
které by souvisely s požíváním návykových látek.

Výchovná poradkyn a t ídní u itelé 9. ro ník v nují velkou pozornost i problematice
volby povolání. Vycházející žáci se zú astnili 3. 10. 2002 svitavské Burzy škol, kde se m li
možnost seznámit s programem jednotlivých škol v regionu. Každé úterý probíhaly
konzultace pro rodi e a žáky. Z 51 žák , kte í navšt vovali 9. ro níky, bylo 456 žák p ijato
v prvním termínu, 4 žáci ve druhém termínu, jedna žákyn nebyla p ijata. Z toho 30 žák bylo
p ijato na obory s maturitou, 16 žák na obory s výu ním listem. Z osmého ro níku odešli 4
žáci, byli p ijati na ur ené obory. Z pátých t íd odešlo 6 žák na víceleté gymnázium.

V tomto roce pracovaly u itelky prvního stupn s p ti skupinami žák , kte í m li
diagnostikovány vývojové poruchy u ení. Jednalo se o 26 žák . Vzhledem k nedostatku
financí, které Krajský ú ad Pardubice ur il na výuku t chto žák , byl v záv ru školního roku
redukován po et odd lení, ve kterých se t mto žák m v novala zvýšená pé e, na dv , která
byla ur ena žák m 1. – 5. ro níku. Žák m 6. – 9. ro níku, u kterých byla diagnostikována
VPU, byla v nována zvýšená pé e v hodinách výuky jazyk .

Úsp chy školy v sout žích
Již mnoho let se naše škola orientuje p edevším na sout že výtvarného a literárního
charakteru.
Literární sout že:
Ahoj z prázdnin
asopis Rodina a škola
trnáctideník Pohledy
recita ní sout ž
Výtvarné sout že

Veronika Lujková, Veronika Eliášová – esné uznání
otišt na práce Lucie Purketové
otišt na práce Jind išky Dvo á kové
Michaela Role ková - okresní a krajské kolo
Alena Vomelová – postup do okresního kola

Krásná jako kvítka…

Lucie Purketová, Jan Trune ka – práce vybrány pro výstavu
nejlepších prací
Evropa ve škole
Kamila Ml ochová – 3. místo v krajském kole, postup do
národního kola
Národní výtvarná sout ž Techfilm – Zdenka Pa áková – 2. místo v národním kole
Labyrint site
Michael Pavliš – l. místo
Jan erný – 2. místo
Martin Pokorný – 3. místo
Vánoce 2002 (sout ž MfDnes) – Nikola Kalinová– 3. místo
Krása podzimu
Lucie Purketová – 3.místo
Hana Šev íková – 3. místo
Michaela Houserová – estné uznání
Malujeme pro radost
Eva Kormošová – 1. místo
Martin Dobrovský – 2. místo
Veronika Bártová – 2. místo
Zden k N mec – 2. místo
Zuzana Fiebichová – 3. místo
Alena Vomelová – 3. místo
Martina Puflerová – 3. místo
asopis rodina a škola
Kamila Ml ochová, Zden k N mec – otišt ny práce
Ekofilm
Tomáš epka – vybráno pro výstavu
Biologická olympiáda

Monika Ša ecová – 1. místo v okresním kole
Lucie Purketová – 3. místo v okresním kole

Poznávání živo ich

Lucie Purketová – 3. místo v okresním kole
Jan Vomela – 3. místo v okresním kole
Monika Ša ecová – 4. místo v okresním kole

Poznávání rostlin

Lucie Purketová – 1. místo v okresním kole
Monika Ša ecová – 5. místo v okresním kole

Poznávání Slovenska

Lucie Duchková – 1. místo
Lucie Purketová – 3. místo

Letem sv tem 2003

Ji í Neubauer – 2. místo
Jan Vomela – 2. místo
Klára Ma átová – 3. místo
Lucie Purketová – 3. místo

Sportovní akce
P espolní b h
Studentské schody
Švihadlový ty boj
Sportovní gymnastika

Klára Ma átová – 1. místo v okresním kole
Ond ej Mašek, Petra Medková – 1. místo
Martin Till, Jind iška Dvo á ková, Tomáš Sk ebský – 2. místo
Ivana Bili ová – 3. místo
D. Ulrichová, Magdaléna Bártová – 2. místo
M. Šir ková – 3. místo

P i ú asti ve sportovních akcích je pro žáky naší školy velkou nevýhodou nedostate né h išt .

Seznam zam stnanc školy ve školním roce 2002/2003
Pedagogi tí pracovníci
Jméno
Mgr. Zden k Šev ík
Mgr. Vlasta Odehnalová
Mgr. Eva Ša ecová
PaeDr. Zde ka Hošková
Mgr. Lucie Kraj iová
Mgr. Veronika Benešová
Mgr. Miroslava Dostálová
Mgr. Petr Hrdina
Mgr. Andrea Draesslerová
Mgr. Ivana Šípová
Mgr. Roman Cápal
Mgr. Jaroslava Skácelíková
RNDr. Alena Purketová
Mgr. Martin Krej í
Mgr. Jind ich Kos
Mgr. V ra Ferlíková
Mgr. Miroslava Snášelová
Mgr. Josefa R ži ková
Zdenka Šafa íková
PaeDr. Hana Horská
Dana Marková
Sylvie Jan íková
Jana Dubišarová

funkce, aprobace
editel školy, M-F-P
zástupce editele, výchovný poradce, P -Pp
t ídní I., 1. – 5. ro ník
t ídní II., 1. – 5. ro ník
t ídní III.A, 1. –5. ro ník
t ídní III.B, 1. – 5. ro ník
t ídní IV., 1. – 5. ro ník
t ídní V.A, 1.- 5. ro ník
t ídní V.B, 1. – 5. ro ník
t ídní VI.A, D-Rj
t ídní VI.B, P -Tv
t ídní VII.A, j-D
t ídní VII.B, P -Ch
t ídní VIII.A, M-Z
t ídní VIII.B, Ov-D
t ídní IX.A, M-F
t ídní IX.B, j – Div.v.
j-D-Vv
Nj
j-Vv
Tv-Rj
vychovatelka
vychovatelka

Na rodi ovské dovolené jsou Mgr. Gabriela Krej í a Mgr. Alena Cápalová.
Správní zam stnanci:
Desidérie Weissová
Pavel Diviš
Hana Neumanová
Jana Scholzová
V ra Bili ová

hospodá ka
školník
uklíze ka
uklíze ka
uklíze ka

U ební plány ve školním roce 2002/2003
Výuka ve škole probíhala podle souboru pedagogicko-organiza ních
informací MŠMT R ve školním roce 2002/2003 takto:

l. ro ník
2. ro ník
3. ro ník
4. ro ník
5. ro ník
6. ro ník
7. ro ník
8. ro ník
9. ro ník

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

. 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

T ída
I.
II.
III.A
III.B
IV.
V.A
V.B
VI.A
VI.B
VII.A
VII.B
VIII.A
VIII.B
IX.A
IX.B
celkem

Po et žák
28
28
22
22
31
22
22
21
22
25
24
20
20
24
27
358

- stav k 1. 9. 2002

Chlapci
14
13
12
11
18
14
14
9
9
10
9
9
10
14
14
180

Dívky
14
15
10
11
13
8
8
12
13
15
15
11
10
10
13
178

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

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 ------------Podle projektu práce s žáky s vývojovými poruchami u ení se provádí
individuální p íprava ve 2. – 5. ro níku v po tu 5 hodin.

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

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
1

1
1

28

30

30

Volitelné p edm ty:
Seminá a praktika p ír. p edm.
Seminá ze spole . p edm.
Domácnost
Seminá z eského jazyka
Seminá ze zem pisu
Celkem hodin
Nepovinný p edm t:
Sportovní hry

27

2

Údaje o p ijímacím ízení a za azování d tí
P i zápisu, který se konal v pátek 7. 2. 2003, bylo zapsáno celkem 40
žák . Šesti d tem byl rozhodnutím editele školy na základ vyšet ení školní
zralosti, na základ žádosti rodi , doporu ení léka e nebo na základ
doporu ení pedagogicko-psychologické poradny povolen odklad. Bez zápisu
bude navšt vovat 1. t ídu jedna žákyn , které dne 9. 6. 2003 Pedagogickopsychologická poradna Svitavy navrhla zaškolení v ZŠ. Další žáci se
p ist hovali na konci školního roku do našeho spádového obvodu. Do první
t ídy tedy nastoupilo 36 žák .
P ijímací zkoušky do primy Gymnázia Moravská T ebová konalo 6 žák ,
všichni byli p ijati.
Školní docházku ukon ilo 51 žák z 9. ro níku a 4 žáci z 8. ro níku.
Z nich bylo p ijato 30 žák na st ední školy a obory s maturitou.

Výsledky inspekce provedené ŠI:
Ve školním roce 2002/2003 nebyla naše škola eskou školní inspekcí
navštívena.

Seznam vycházejících žák pro školní rok 2002/2003
IX. A
Bareš David
Borsuk Pavel
Bureš Mojmír
Dziuba Michal
Frank Jakub
Hrubý Radek
H la Vojt ch
Hu ka Lukáš
Kalášek Ji í
Krepl Adam
Lujka Drahomír
Trne ka Milan
Vaší ek Ond ej
Zmeškal Miloš
Baslerová Stanislava
Duchková Lucie
Hauslerová Jana
Hloušková Lenka
Kolá ová Zuzana
Kormošová Eva
Mach Lucie
Micková Jana
Otev elová Pavla
Šmídová Lenka

ISŠ – tech. Vysoké Mýto
SOŠ a SOU eská T ebová
Gymnázium Mor. T ebová
SOU Mor. T ebová
SPŠ strojní Chrudim
SPŠ Mohelnice
SOU spol. str. Praha
SOU Mor. T ebová
SOU Mor. T ebová
OA Svitavy
SOU Poli ka
SOU a SOŠ Brno
Gymnázium Mor. T ebová
SPŠ Letohrad
SOŠ Litomyšl
SPŠ Boskovice
SOŠ Mor. T ebová
SOU Poli ka
SOŠ Pardubice
SSOŠ souk. Litomyšl
SOŠ obch. a služeb. Choce
SZŠ Svitavy
SOU a SOŠ Poli ka
SOŠ Pardubice

klempí pro str. výr.
truhlá – výroba náb.

SOU Mor. T ebová
SOU Mor. T ebová
SOU Letovice
SOU Mor. T ebová
SOU Letovice
ISŠ tech. Mohelnice
SPŠ elektr. Mohelnice
SOU Mor. T ebová
OA Svitavy
SOU Mor. T ebová
OA Svitavy
SOŠ eská T ebová
SOU Mor. T ebová
SOU Svitavy
SOU Velké Opatovice

instalatér
kucha
automechanik
kucha - íšník
klempí pro str. výrobu
elektroká -slaboproud

instalatér
strojírenství
elektrotechnika
kucha
instalatér
instalatér
ezník-uzená
mechanik-elektronik
pozemní stavitelství
management obchodu
výchova a human. innost
soc. pé e, soc. spr. innost
kucha - íšník
management obchodu …
management obchodu
ve ejnosprávní innost
všeobecná sestra
obchodn podnik. innost
management obch. a služ.

IX.B
B lohlávek Michal
erný Jan
Chromec Stanislav
Kamenický Zdeno
Kozlovský Martin
Ku era Antonín
Kvapil Petr
Mašek Ond ej
Michálek Jind ich
Mlejnek Ji í
Novotný Radek
Pospíšil Lukáš
Prušák Filip
Vodák Jaroslav
Bílková Denisa

instalatér
kucha
elektrotechnika
instalatér
obráb kov
um lecký keramik

Fiebichová Zuzana
Grošaftová Júlia
Kapounková Michaela
Krš áková Vendula
Kryštofová Petra
Navrátilová Lucie
Neumannová Irena
Petrželová Lenka
Slezáková Barbora
Š astná Kristýna
Š astná Zlata
Vašková Martina

OA Pardubice
SzeŠ Lanškroun
SzeŠ Lanškroun
Gymnázium Mor. T ebová
SZŠ Svitavy
SOU Mor. T ebová
S ped.Š Boskovice
Gymnázium Mor. T ebová
Gymnázium Jeví ko
Gymnázium Mor. T ebová
Gymnázium Mor. T ebová
OA Svitavy

podnikání-agroturistika
podnikání-agroturistika
všeobecná sestra
kucha
p edškol. a mimošk. vých.

VIII. A,B
Till Martin
Smítal Petr
Dvo á ková Jind iška
Mi ík Michal

SOU Mor. T ebová
SOU Mor. T ebová
OU Mohelnice
SOU Mor. T ebová

V.
Procházka Tomáš
Cvrkalová Eliška
Havelková Tereza
Ma átová Klára
Fabian Luboš
Neubauer Ji í

Gymnázium MT
Gymnázium MT
Gymnázium MT
Gymnázium MT
Gymnázium MT
Gymnázium MT

instalatér
zedník
prodava ské práce
zedník

Mimoškolní aktivity
25. 9. 2002
26. 9. 2002
27. 9. 2002
9. 10. 2002
15. 10. 2002
21. 10. 2002
31. 10. 2002
6. 11. 2002
13. 11. 2002
18. 11. 2002
20. 11. 2002
27. 11. 2002
28. 11. 2002
4. 12. 2002
11. 12. 2002
9. 1. 2003
21. 1. 2003
23. 1. 2003
27. 1. 2003
5. 1. 2003
11. 2. 2003
12. 2. 2003
12. 2. 2003
12. 2. 2003
13. 2. 203
13. 2. 2003
26. 2. 2003
26. 2. 2003
26. 2. 2003
27. 2. 2003
4. 3. 2003
5. 3. 2003
5. 3. 2003
6. 3. 2003
19. 3. 2003
21. 3. 2003
24. 3. 2003
25. 3. 2003
26. 3. 2003
2. 4. 2003
2. 4. 2003
9. 4. 2003

Malá kopaná 6. a 7. ro ník
Malá kopaná 8. a 9. ro ník
p edvedení práce sokolník s ptáky –dravci na školním h išti
p espolní b h
p espolní b h – okresní kolo
divadelní p edstavení Olomouc – 9. t ídy
beseda se spisovatelkou Hermínou Frankovou v m stské knihovn
Den otev ených dve í na Gymnáziu MT
halová kopaná -8. a 9. ro ník
výchovný koncert pro I. a II. stupe ZŠ
stolní tenis 1. – 5. ro ník
stolní tenis 6.a 7. ro ník
stolní tenis 8. a 9. ro ník
vystoupení pro u itele – seniory
stolní tenis – družstva
florbal – chlapci – 8. a 9. ro ník
výstava Vodní fauna R
florbal chlapci 6. a 7. ro ník
Pra,pra,praotec… div. P edstavení – žáci 4. – 6. ro níku
školní kolo Pythagoriády
D jepisná olympiáda – okresní kolo
Olympiáda v es. jazyce – školní kolo
košíková chlapci 8. a 9. ro ník
Letem sv tem – zem pisná sout ž
O pejskovi a ko i ce 1. – 3. ro ník
košíková – dívky 6. – 9. ro ník
sout ž v anglické konverzaci – okresní kolo
Africký den 1. –9. ro ník
Zem pisná olympiáda 6. – 9. ro ník
oblastní kolo sout že v recitaci
ú ast 3 žák na vyhlášení liter. sout že v Pardubicích
Letem sv tem – 5. – 7. ro ník
florbal 4. – 5. . a ro ník
Letem sv tem 8. a 9. ro ník
Zem pisná olympiáda – okresní kolo
Matematický KLOKAN
sout ž v gymnastice
sout ž v poznávání živo ich – školní kolo 5. – 9. ro ník
sout ž v poznávání p írodnin 3 a 4. ro ník
švihadlový ty boj
poznávání živo ich 5. – 9. ro ník – oblastní kolo
poznávání živo ich – okresní kolo

23. 4. 2003
24. 4. 2003
24. 4. 2003
6. 5. 2003
6. 5. 2003
6. 5. 2003
12. 5. 2003
13. 5. 2003
14. 5. 2003
16. 5. 2003
20. 5. 2003
21. 5. 2003
22. 5. 2003
30. 5. 2003
4. 6. 2003
20. 6. 2003

vybíjená chlapci
recita ní sout ž – krajské kolo
vybíjená dívky
DSMC - okresní kolo
Karel IV. a Jan Žižka - div. p edstavení 6. a 7. ro ník
poznávání rostlin - školní kolo
Pohár eského rozhlasu 6. a 7. ro ník
Pohár eského rozhlasu 8. a 9. ro ník
poznávání rostlin – oblastní kolo
Mc Donald´s Cup 4. a 5. ro ník
Mc Donald Cup 2. a 3. ro ník
poznávání rostlin - okresní kolo
Mc Donald Cup 4. a 5. ro ník
Biologická olympiáda 6. a 7. ro ník
Labutí jezero Olomouc
vystoupení žák ZUŠ

