Školní zpravodaj č. 4
Vážení rodiče a přátelé školy,
školní rok 2017/2018 je u konce. Ve čtvrtek 28. června vaše děti přinesly domů vysvědčení,
které zhodnotilo jejich znalosti a dovednosti, chování, ale i kompetence k učení, k práci.
A jak to dopadlo? Celkový průměrný prospěch školy dosáhl 1,725. 169 žáků prospělo
s vyznamenáním, 130 žáků prospělo a jeden žák neprospěl. Třídní učitelé udělili 32 napomenutí, 89
pochval, 16 důtek a čtyřem žákům byla uložena ředitelská důtka. Pochvala ředitelky školy byla
udělena čtyřem žákům. Chování výborné má 296 žáků, uspokojivé dva žáci a bohužel u dvou žáků je
chování neuspokojivé.
Celý rok naši žáci reprezentovali školu ve znalostních a sportovních soutěžích. Dokázali, že se
v silné konkurenci gymnázií a sportovních tříd neztratí.
Finálového kola soutěže Mladý chemik se účastnili v Olomouci dva žáci naší školy
a dosáhli výborných výsledků. Linney Charles se ze třetího místa probojoval do celorepublikového
finále, kde se umístil na skvělém 17. místě. Výbornou pozici v krajském kole obhájila také Adéla
Růžičková.
Okresní kolo matematické olympiády bylo úspěšné pro Vojtěcha Lachmana, který se umístil
na čtvrtém místě, a Sáru Šedivou na šestém místě. V kategorii starších žáků obsadil šesté místo
Linney Charles.
Okresní kolo dějepisné olympiády s vynikajícími výsledky absolvovali žáci devátého ročníku.
Na třetím místě se umístil Václav Lachman a na čtvrtém Karolína Klimešová. Ta do okresního
kolapostoupila z kola školního s nejlepším výsledkem v rámci všech škol na Prostějovsku.
Soutěže Mladý zahrádkář se okresního kola zúčastnilo celkem 55 žáků ze 7 škol, kteří soutěžili
ve dvou kategoriích. V kategorii mladších žáků soutěžilo 37 žáků a Marek Vozihnoj obsadil 8. místo.
Do starší kategorie se přihlásilo celkem 18 žáků. Marie Lysáková se umístila na krásném 4. místě,
Natálie Němcová na 6. místě.
Tradiční místní kolo přírodovědné soutěže Zelená stezka –zlatý list se konalo v lesoparku
Hloučela v pátek 4. května 2018. V mladší kategorii se mezi 13 družstvy to naše rozhodně neztratilo,
když se umístilo na 9. místě. Ve starší kategorii soutěžilo 12 družstev. Náš tým ve složení Nikol
Pleváková, Marie Lysáková, Charles Linney, Václav Lachman, Marek Vozihnoj a Adéla Růžičková
vybojoval medailové 3. místo.
Robin Konšel se zúčastnil okresního kola matematické soutěže – Pythagoriáda. Soutěžilo
celkem 58 žáků sedmého ročníku, úspěšně vyřešit záludné úkoly dokázalo 20 z nich, přičemž se Robin
umístil na krásném 7. místě.
Ze sportovních úspěchů vzpomeňme na přespolní běh, kde starší žákyně N. Znojilová,
M. Staňková, K. Václavíková, M. Černochová, N. Hrubanová v okresním kole obsadily
1. místo, v krajském bramborové 4. místo. V halové atletice žákyně N. Plechová, N. Fojtíková, K.

Základní škola Plumlov, Rudé armády 300, Plumlov 79803
zaklsplumlov@volny.cz, www. zsplumlov.cz, 582393210

Školní zpravodaj č. 4
Piňosová, V. Mikulecká a A. Barešová získaly 2.místo a žáci Ján Kšenzulák, David Liška, Denis Liška,
Jan Dostál a Radim Kovář se umístili na třetím místě. Čtvrté místo obsadili
M. Bureš, R. Soldán, L. Vítek, R. Švéda a M. Urbanec.
V další okresní soutěži, Poháru rozhlasu, družstvoV. Lachman, F. Karásek, Ch. Linney, D.Jeneš,
J. Gebauer, J. Ošlejšek, J. Němec, A. Burget a L. Šindlervybojovalo druhé místo.
V okresním kole OVOV 2. místo s postupem do krajského finále obsadilo družstvo ve složení
M. Bureš, M. Urbanec, L. Vítek, J. Kšenzulák, N. Fojtíková, A. Barešová, K. Piňosová
a V. Kubešová. V jednotlivcích 1. místo obsadil M. Bureš, V. Lachman, N. Znojilová, 2. místo M.
Urbanec, J.Kšenzulák, M. Staňková, L. Kurková a 3. místo A. Barešová, J. Vítek. Na krajské úrovni
vyhrál první místo M. Bureš a postoupil do republikového finále. 3. místo obsadili
N. Znojilová a J.Kšenzulák.
V dopravní soutěži mladých cyklistů obě naše družstva vyhrála okresní kolo.
V krajském kole dosáhli na 4. místo: R. Švéda, F, Šimáček, K. Zouharová, B.Minxová
a družstvo ve složení Ch. Linney, J. Marek, M. Lysáková, A. Sychrová se umístilo na 5. místě.
Z mnoha akcí, které během školního roku proběhly, vzpomeňme na projektové vyučování
Dnes jím jako Ind, Den Země, preventivní programy, na I. stupni Velikonoční dílny a Den čokolády,
Běh proti drogám. Během školního roku žáci navštěvovali divadelní představení v Prostějově, zhlédli
vystoupení svých spolužáků v ZUŠ v Plumlově. Na závěr všechny třídy vyjely na zasloužené školní
výlety. Pro žáky se zájmem o přírodu a za vynikající výsledky a reprezentaci školy byla zdarma
uspořádána environmentální exkurze do Botanické zahrady v Praze a Národního zemědělského
muzea.
Na konec června byla připravena školní olympiáda, kde prověřili svoje sportovní nadání nejen
naši žáci, ale i děti z mateřské školky.
Školní akademie s názvem „Vyplouváme“ se konala 21. června a nesla se v duchu dálek,
nových prázdninových zážitků a loučení se se žáky devátých ročníků. To pravé loučení celkem 41
absolventůse spolužáky a s učitelským sboremse tradičně konalo na zámku v Plumlově.
V druhém červencovém týdnu v prostorách školy proběhne příměstský tábor plný pokusů,
bádání a her.
A co na žáky čeká 3. září ve škole? Budeme zavádět přístupový čipový systém. Tento systém
vedeevidenci docházky a přispěje k větší bezpečnosti žáků. Rodiče budou informováni o času
příchodu a odchodu žáka. Stará budova školy se bude o prázdninách malovat, v učebně zeměpisu a
v 1. třídě na žáky čekají nové tabule, učebna českého jazyka bude dovybavena o nové knihovny. Nově
vybudujeme z kabinetu školní poradenské centrum, kde bude probíhat výuka předmětů speciálně
pedagogické péče. Opravu čekají i toalety v přízemí školy.
Přejeme všem krásné prázdniny.
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