
 

Vážení přátelé, 

Předkládáme vám almanach, který jsme vydali při příležitosti 

oslav 20. výročí vzniku 2. základní školy Napajedla, Komenského 

298. Naší snahou bylo bývalým pracovníkům školy a bývalým 

žákům přinést vzpomínky na léta strávená za katedrou či ve školní 

lavici, veřejnosti ji pak představit v zrcadle uplynulých dvaceti let.  

Na tomto místě se sluší připomenout jména těch, kteří 

zastávali nelehkou funkci ředitele školy. První ředitelkou byla 

v letech 1986 – 1989 p. Věra Skyborová, v letech 1989 – 1992 p. 

Jaroslav Mikeš a od roku 1992 dodnes je ředitelem p. Miroslav 

Veselý.  

Společnou snahou všech ředitelů i pedagogů bylo a dodnes je 

vytvořit pro žáky příjemné prostředí, ve kterém by se cítili bezpečně, 

předat jim co nejvíce ze svých vědomostí a zkušeností, připravit je co 

nejlépe do dalšího života, vzbudit v nich zájem o různé obory lidské 

činnosti, podněcovat a rozvíjet jejich fantazii a především pozitivně 

formovat jejich osobnost a také pohled na svět, vnímat každého žáka 

jako jedinečnou osobnost.  

Jsme rádi, že naše jubileum slavíte s námi, projevujete nám 

přízeň a doufáme, že nad naším almanachem strávíte několik 

příjemných chvil. 

 Autor 

 

 



 

 

 

Jitka Adámková, Bohdana Ambrožová, Eva Ančincová, Michaela 

Andělová, Ivana Antonová, Blanka Bačová, Lucie Barboříková, 

Hana Baselová, Marcela Baxová, Eva Běličková, Renata Bičanová, 

Ilona Blahušová, Pavla Blahušová, Jiřina Blažková, Lubomír Bubela, 

Cyril Bureš, Hana Burešová, Ivana Buršová, Ivana Černá, Božena 

Černíková, Roman Daněk, Bronislava Dolečková, Marie Evjáková, 

Emilie Färberová, Miroslav Fusek, Stanislav Gabriel, Stanislav 

Gerych, Radka Geržová, Marie Halašková, Jitka Haltofová, Irena 

Hanáková, Jana Harníková, Hermína Hasíková, Anna Heroudková, 

Lucie Hladilová, Věra Holubová, Miroslava Hrabovská, Pavel 

Hrstka, Radek Chmela, Antonín Jakšík, Alena Janalíková, Kristýna 

Janečková, Leona Janotová, Milada Janotová, Hana Jurásková, 

Blažena Jüngerová, Vlasta Kaňovská, Romana Kempová, Ivana 

Klečková-Tomešová, Ludmila Knotová, Marie Kolmačková, Věra 

Kopečková, Libuše Kovářová, Marie Kovářová, Šárka Kozlovská, 

Anna Křiváková, Jana Kučerová, Iva Kutnarová, Jitka Lacigová,      

J. Macháňová, Katarína Marčíková, Michal Marek, Helena 

Martinková, Jana Marušáková, Anna Měrková, Dagmar Metelková, 

Jaroslav Mikeš, Miluše Miková, Blanka Mikýsková, Margit 

Musilová, Marta Musilová, Jitka Ordeltová, Jiřina Otradovcová, Jana  

Pabisová, Ivan Pácl, Libuše Pacholíková, Pavel Palička, Monika 

Parolová, Milan Paul, Jana Paulová, Alena Pekařová, Dagmar 



Peterková, Petr Pilát, Helena Pilušová, Zuzana Pištěcká, Robert 

Podlas, Jarmila Podlasová, Jindřich Polák, Ludmila Poláková, Karel 

Polášek, Eva Prášková, Hana Ptáčková, Dagmar Rédrová, Jana 

Řičánková, Alexandra Sahajová, Petra Samsounková, Marek Sapák, 

Dáša Sejrková, Zdena Senčáková, Věra Skyborová, Marie Snášelová, 

Romana Sojková, Ivan Sova, Milada Stanevová, Irena Stavjaníková, 

Šatek, Pavlína Šindelářová, Libor Šiška, Vladimír Švanda, Kateřina 

Šlímová, Helena Šprňová, Jitka Talašová, Michal Tesař, Blanka 

Topinková, Zdena Turková, Jiřina Ustohalová, Jarmila Vaculová, 

Marie Vaňáčová, Bronislava Veselá, Miroslav Veselý, Valerie 

Vlčková, Jana Vodicová, Libuše Vránová, Oldřich Zámorský, M. 

Zdařilová, Lubomír Zhýbala, Renata Žižlavská. 

 

 

Jana Beranová, Alena Blahušová, Pavla Duchová, Jiřina Frantová, 

Vlasta Geherová, Jolana Hašová, Kamila Kadlíková, Miroslava 

Krejčiříková, Šárka Muchová, Olga Prokešová, Lenka Řehová, 

Simona Šulcová, Marie Vaňáčová, Marie Zitková, Magda Zlámalová 

 

 

Zdenka Adamcová, Marie Bažantová, Ludmila Blablová, Helena 

Botková, Dana Brázdová, Aleš Dohnal, Věra Ďubalová, Lenka 

Formánková, Magda Gärtnerová, Marie Hejdová, Jana Ježíšková, 

Věra Jurníková, Marie Kolaříková, Marie Kopecká, Helena 

Kramorišová, Lubomír Krejčiřík, Ludmila Langerová, Josefa 



Málková, Zdena Masaryková, Jarmila Mokrášová, Eva Navrátilová, 

Adam Němeček, Marie Paseková, Marie Podlasová, Anna Říhová, 

Marie Slavíková, Miluše Strmisková, Ivana Šenkeříková, Ludmila 

Šopíková, Michal Tabara, Bronislava Tabarová, Helena Tomaštíková 

ml., Helena Tomaštíková st., Konstantin Trňák, František Veselý, 

Emilie Vycudilíková. 

 

 

Karla Adamcová, Anna Bičanová, Věra Doležalíková, Gita 

Fjodorová, Marie Fuglíková, Jaroslava Hastíková, Jana Jurčová, 

Ludmila Kašíková, Lenka Kučerová, Markéta Matulíková, Marie 

Měřinská, Hedvika Mikelová, Beáta Sedláčková, Irena Šimková, 

Jiřina Škárová, Ilona Šohajová, Jarmila Vykoukalová, Marcla 

Weinlichová, Vlasta Záhorová  

Seznamy byly zpracovány ze všech dostupných školních kronik, odchylky ve 

jménech nejsou vyloučeny a předem se za ně omlouváme. 

 

 

 

Radovánku je 34 let. 

 Za posledních 20 roků patřil vždy k nejlepším souborům 

okresu Zlín. Každý druhý rok se koná soutěž dětských souborů 

okresu. Vždy jsme postoupili do krajské soutěže. V roce 1987 jsme 

na krajské soutěži v Kyjově obdrželi ocenění za objevnou 

dramaturgii a provedení pásma „Šlapání stodoly“. Další krajská kola 



se konala v Luhačovicích, ve Zlíně, Strážnici, Kyjově a dvakrát 

v Uherském Brodě. 

 Zúčastnili jsme se také mezinárodních dětských festivalů 

v Luhačovicích (1995) a v Kunovicích (1999). Dvakrát jsme 

vystoupili na významné folklórní události „Jízda králů“ ve Vlčnově. 

 V roce 2002 jsme tancovali na festivalu „Dětská Strážnice“.  

 Také doma máme aktivní činnost. Pravidelně vystupujeme na 

Den Matek, při vánočním zpívání, na školních akademiích, při vítání 

občánků a občas při společných vystoupeních s Radovanem. 

 Naši zpěváci si vcelku dobře vedli na soutěžích ve zpěvu 

lidových písní. Václav Kadlčík získal v roce 1997 1. místo 

v celostátním kole v Karlových Varech. V okresním kole naši 

členové obsazují zpravidla přední místa. Milan Zelík, Veronika 

Goišová, Jana Slámová, Renata Cziroková, Ondřej Míša a další šířili 

slávu Radovánku v našem regionu. 

 Ještě zbývá dodat, že o Radovánek se stará p. uč. Věra 

Holubová, p. uč.  Mgr. Radka Geržová a p. uč. Cyril Bureš. 

 

 

 

 

 

 Za 20 let existence naší školy jsme se zúčastnili více než 

stovky výtvarných soutěží (Alšova země, Děti a umění, mezinárodní 

soutěž Duha, Požární ochrana očima dětí ad.). V soutěžích jsme 

zaznamenali hodně výrazných úspěchů. Nejlepších ocenění dosáhli 



Daniel Zavřel, Jana Vaňáčová, Radek Martinů, Lucie Cívelová, Petra 

Žižlavská, Alice Adamíková, Hedvika Stašová. Práce těchto žáků 

byly oceněny v celorepublikových kolech a v mezinárodních 

soutěžích.      

 

 

 

 

Žáci naší školy dali o sobě vědět také v různých pěveckých 

soutěžích. Do celostátního kola soutěže ve zpěvu lidových písní 

s přehledem nad konkurencí postoupila Pavla Šolarová a Václav 

Kadlčík, který zde získal 1. místo.  Výrazný úspěch zaznamenala 

Barbora Kolajová v soutěži ve zpěvu populárních písní, která zpívala 

tak přesvědčivě, že si vybojovala účast v celorepublikovém kole 

v Českých Budějovicích. Dále se do celostátního kola probojovala 

Jana Slámová. Se zpěvem se dále pojí žáci Petr Vojtík, Kristýna 

Soukupová, Veronika Goišová, Renata Cziroková, Ondřej Míša, 

Veronika Ochodnická. 

 

 

 

  

Žáci naší školy se pravidelně účastní různých matematických soutěží, 

např. Matematické olympiády, Pythagoriády či celostátní soutěže 

Klokan. K nevýraznějším úspěchům našich žáků patří:  



3. místo v okr. kole MO, účast v krajském kole – Jiří Jakeš 

2. místo v okr. kole MO, účast v krajském kole - Marek Rulf  

1. místo v okr. kole MO – Martin Polášek 

1. místo v okr. kole MO -  Tomáš Dedrle 

4. místo v okr. kole MO, účast v krajském kole – Jiří Ančinec 

1. místo v okr. kole MO, 2. místo v krajském kole MO – Lenka 

Pavlíková 

3. místo v okr. kole MO, úspěšný řešitel krajského kola – Lukáš 

Hůrek 

 

 

 

 

 Umět cizí jazyk je v dnešní době nutnost. Tuto skutečnost si 

uvědomují i naši žáci a pilně se učí angličtině či němčině. Získané 

vědomosti si pak ověřují v praxi, tedy v jazykových soutěžích. A že 

se opravdu dovedou domluvit, za to hovoří výsledky konverzačních 

soutěží: 

1. místo v okr. kole, 9. místo v krajském kole – Pavel Krejčiřík 

1. místo v okr. kole, 2. místo v krajském kole – Dana Dýšková 

1. místo v okr. kole, 3. místo v krajském kole – Tomáš Salaj 

2. místo v okr. kole – Alena Jurčová 

1. místo v okr. kole – Matěj Podhorský 

1. místo v okr. kole, 2. místo v krajském kole – Monika Talašová 

 

 



 

 

 

 

 Nejvýraznější úspěchy v konverzační soutěži v německém 

jazyce: 

1. místo v okr. kole, 1. místo v krajském kole, 4. místo v celostátním 

kole – Ema Stašová 

1. místo v okr. kole – Michaela Močičková 

2. místo v okr. kole, 3. místo v krajském kole – Miroslav Veselý 

2. místo v okr. kole – Ondřej Bradáč 

2. místo v okr. kole – Patrik Míša 

2. místo v okr. kole – Gabriela Hospůdková 

2. místo v okr. kole – Marek Valouch 

2. místo v okr. kole – Otto Ramstorfer 

2. místo v okr. kole – David Viška 

3. místo v okr. kole – Miroslav Benešovský 

3. místo v okr. kole – Eva Němcová 

 

 

 
 Letošním deváťákům jsme položili několik záludných otázek. 

1. Co za sebou na naší škole zanecháš? 

Zanechám vzpomínku na mne, jak jsem byl pilný a pozorný žák. Zanechám 

tady velkou část svého života. Lála * Zanechám za sebou dva bratry a taky 

prázdnou třídu. Martin * Vydrancované nervy učitelů. Ti nezapomenou. 



Rasty * Smutné učitele, kteří brečí, že odešel nejlepší žák. XY * Ještě 

nevím, uvidíme. Míša * To poznají ti, co tu budou po mně. Marek *  

2. Co se ti vybaví, když se řekne škola? 

Kde domov můj … Tomáš * Škola jsou dveře do světa. Veronika * 

Zoologická zahrada. XY * Škola je Bamboocha. Dipsy * Marečku, podejte 

mi pero. Hanka * Tato škola je dobrá jako vysoká škola. John * Pohoda, 

klídek a taháček. Lukáš * No elitka. Radec * Naše škola je sice velká, ale 

útulná. Peca *  

3. Chtěl bys  něco vzkázat někomu ze svých učitelů? 

Vraťte mi ty noviny (NELUŠTIT!!!). Tomáš * P. uč. Otradovcová – Jsem 

ráda, že jsme vás měli z matematiky. Jste dobrá učitelka a hodně jste mě 

naučila. Hanička * Jsem ráda, že máme za třídní zrovna p. uč. Marčíkovou. 

Myslím, že umí nejlépe řešit problémy a v mnoha věcech nám rozumí. 

Janča * Pan ředitel – pane učiteli, jste dobrý. Já si myslím, že až půjdu na 

nějakou školu, že tam jistě takový dobrý ředitel nebude. Marek * Až 

odejdeme, můžete přitvrdit. Nikča * Nánaná … Včera jsem tu ještě byl 

…náná (český překlad Yesterday od Beatles). Rohál *  

4. Kde tě najdeme za deset let? 

Že by pod mostem? Ne, doufám, že v nějaké úžasné práci. Míša * V cizině, 

kde budu vydělávat velké peníze. Ondra *  Doufám, že ne na úřadu práce. 

Adéla * To budu mít už VŠ a budu určitě někde v cizině. Asi budu 

doktorka, ale ještě nevím čeho. Hanka * Asi doma nebo mě potkáte ve 

městě. Lála * Když nebudete hledat pořádně, tak ani nenajdete. Petra * No, 

podle toho, v kolik hodin. ?* Vy mě budete hledat? Rohál* 

5. Co se ti na naší škole líbí nejvíc? 

Líbí se mi nové počítače. Petra * Líbí se mi přístup učitelů k žákům. Míša *  

Oceňuji velkou tělocvičnu, jídelnu a venkovní hřiště. Adam *Oceňuji práci 

učitelů a trpělivost. Na škole se mi líbí teď nově vymalované zdi, je to tu 



útulnější a živější, ale jinak se mi škola líbí celá. Nechybí tu asi nic, škola 

je moc fajn. Míša * Chybí tu bazén a pět hodin TV. Karel * Na naší škole 

se mi líbí, že se modernizuje a že se investuje do nových lavic nebo 

počítačů. Radka * Mě tu nic nechybí, snad jen v devátém ročníku výlet do 

Chorvatska. No Comment * Líbí se mi, že má naše škola tolik aktivit, 

pořádá tolik soutěží a akcí a jak se naši žáci snaží trumfnout všechny 

v okolí. Martin *Nejvíc se mi líbí holky a tělocvična, ale škoda, že tu 

nebudem, až bude nová. Lála * Líbil se mi plakát Simpsonů, ale ten byl 

stržen. Marek * Nejvíc se mi líbí různé povahy lidí na této škole. Jeden je 

takový, druhý zase takový a desátý úplně jiný, to je psycho. Rohál*  

 

Na záludné otázky nám také odpověděli třídní učitelé 9.A, 9.B, 9.C. 

1. Jak byste charakterizovali svou třídu? 

p. uč. Gabriel: Někdy roztržitá, jindy soustředěná. Někdy trochu 

nechápavá, přesto, myslím, chápající. Někdy rošťácká, v jádru však ví, co 

je správné. Taková je má „bývalá“ třída 9.A. 

p. uč. Marčíková: Jsou to blaničtí rytíři. Budí se vždy na konci hodiny a 

vyráží i přesto, že nepřítel je v nedohlednu. 

p. uč. Kovářová: Je složité říci to jen krátce, ale zkusím to. Moje třída na 

učení moc není, ale snad to vyrovnají svou pracovitostí v dalším životě. 

Také někdy nedomýšlejí důsledky svého chování, ale myslím si, že jednání 

s nimi je vždy přímé a narovinu. Toho si cením. 

 

2. Co jste si říkali, když jste je 1. září 2002 viděli stát na nádvoří školy? 

Tušíte, co si říkali oni? 

p. uč. Gabriel: Zdáli se mi velmi malincí. Takoví ustrašení. Vše pro ně 

bylo nové. Dnes jsou z nich téměř dospělí lidé, i když na sobě budou muset 



ještě hodně pracovat, aby se jimi stali. A co si asi říkali oni? „Gabriel??“ ---

- „Pomooooooc!!!“ 

p. uč. Marčíková: Já jsem se samozřejmě těšila.A co oni? Na to se musíte 

zeptat jich. 

p. uč. Kovářová: Už si moc nepamatuji, nejspíš mě při pohledu na malé, 

roztomilé děti napadlo, copak z nich asi vyroste. Oni? Určitě byli zvědaví 

na to, co je čeká. 

 

3. Jak zněla nejčastěji používaná věta ve Vaší třídě? 

p. uč. Gabriel: „Kdo chybí? – Zase Mlýnek?“ 

p. uč. Marčíková: „Já se tady na to vykašlu a půjdu k policajtům.“ 

p. uč. Kovářová: Buďte zticha! Nebavte se! Učte se!!! 

 

4. Chcete svým deváťákům něco vzkázat? 

p. uč. Gabriel: Přátelé, kofila není úplatek, je to jen příjemná pozornost. 

Ne jenom brát, ale i dávat. 

p. uč. Marčíková : Držím palec u přijímaček. 

p. uč. Kovářová: Přeju jim, aby se v dalším životě dobře uplatnili, ať už 

budou dělat cokoliv. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Během dvaceti let existence naší školy docházelo k neustálému 

zdokonalování školního prostředí. Více informací nalezneme ve 

školních kronikách. V té ze školního roku 1989/1990 si můžete 

přečíst: „Velká pozornost byla věnována též vnitřní výzdobě školy. 

Čelní stěna na spojovací chodbě u školní družiny byla ozdobena 

malbou s pohádkovým výjevem. Malbu provedl pan Mikeš, otec 

ředitele školy.“  

 

Školní rok 1990/1991 si můžete přečíst: „Velmi se osvědčilo i 

zavedení pitného režimu pro děti, který jsme uvedli v život jako jedna 

z prvních škol na okrese. Pro relaxaci a zdraví dětí přispívá i 

využívání nádvoří školy o velkých přestávkách. Žáci se proběhnou, 

uvolní a klidnější se vracejí do vyučování.“  

Šk. rok 1994/1995: „ V rámci ostrahy školy byl instalován 

zabezpečovací systém školy tak, aby bylo možno prostřednictvím 

kamery ohlídat vstup do budovy.  Vstup do školy tak mohou na 

obrazovce sledovat administrativní pracovnice p. M. Gärtnerová, 

pan školník M. Tabara a také pracovnice školní družiny.“ 

Šk. Rok 1997/1998: „Dokončovací práce na stavbě sedlové střechy, 

která započala v loňském roce, se protáhla až do letošního školního 

roku. Podařilo se dokončit stavbu na všech budovách a škola získala 

velmi pěkný vzhled. Zrekonstuována byla i střecha nad tělocvičnou.“ 



Školní rok 2002/2003: „K největším akcím však patří úprava 

školního hřiště. Stavební úpravy se týkaly fotbalového hřiště a 

atletických sektorů. U ZŠ tak vznikl nádherný sportovní areál. 

K významným změnám došlo také na celkovém vzhledu školy. 

Stávající okna byla vyměněna za nová.“ 

Školní rok 2005/2006: „Žákům byla zpřístupněna nová učebna 

informatiky. Ta je vybavena novým nábytkem, počítači s LCD 

monitory, dataprojektorem. Všechny počítače jsou samozřejmě 

napojeny na síť internet.“ 

 

 

 

 

 Školní družina pracovala od počátku své existence ve 

střídavém počtu oddělení. Ve školním roce 1989/1990 měla pět 

oddělení s celkovým počtem 182 žáků, ve školním roce 2004/2005 

pak čtyři oddělení s celkovým počtem 124 žáků.  

Činnost ŠD je rozdělena na odpočinkové, rekreační, zájmové 

aktivity a také na přípravu na vyučování.  

V odpočinkové činnosti žáci hlavně relaxují při kreslení, 

čtení, poslechu pohádek či promítání. Činnost rekreační se odvíjí 

hlavně na školním hřišti (kopaná, vybíjená, švihadla), na vycházkách 

v zámeckém parku, v zimním období pak při hrách v místnosti. 

V zájmové činnosti žáci vyrábějí výrobky z rozličných materiálů. 

Kromě dříve zmíněných činností se mohli žáci ve školním roce 

2004/2005 dle svých zájmů zapojit do čtyř kroužků. Dráček – 



zaměřen na výrobky z papíru, skla a různých materiálů. Malování 

pro každého – zde se žáci učili různým technikám malování na růžné 

materiály. Dovedná ručka – tento kroužek byl především pro 

děvčata, která se zde učila vyšívat, drhat, pekla jednoduché vánoční 

cukroví, velikonoční perníčky ad. Divadélko – kromě vlastních 

hereckých pokusů zde žáci vyráběli loutky, navštívili místní 

loutkovou scénu a byli i v divadle ve Zlíně. Flétnička – pro všechny 

zájemce hudby, zvláště pak hraní na flétnu. K tradičním akcím ŠD 

patří také i velmi populární karneval, kterého se účastní i žáci, kteří 

ŠD nenavštěvují.  

Vychovatelky školní družiny  s dětmi pravidelně vyrábějí 

dárky pro zápis žáků do prvních tříd, starají se o pěkný vzhled 

učeben i o výzdobu chodby patřící školní družině. 

 

 

 

Kroužek Mladých novinářů působí na naší škole již dvanáctý 

rok. Během této doby se ve vedení redakce vystřídalo několik 

pedagogů. Zakladatelkami časopisu byly PaedDr. Libuše 

Pacholíková a p. uč. Vlasta Kaňovská, významnou práci pro časopis 

odvedla Mgr. Marcela Milinková. Prozatím posledními šéfredaktory 

jsou Mgr. Kristýna Janečková a Mgr. Michal Marek. 

 Zájem žáků o kroužek je každoročně velký. Žáci tvořící 

redakční radu se podílejí nejen na vydávání školního časopisu, ale 

také na organizaci různých zábavných akcí pro své spolužáky. 



Některé z akcí si vybudovaly již svou tradici a jsou každoročně žáky 

očekávány. Za všechny jmenujme Karaoke show, Halloweenský rej, 

Drakiádu, Netradiční sportovní odpoledne, Odpoledne stolních her a 

hlavolamů, Branný den, Vánoční turnaj v přehazce, Velikonoční 

turnaj v přehazce. Zorganizovali jsme také několik charitativních 

akcí, např. Den bez bonbonu, Spoutaná vlna, Desetníková sbírka aj. 

 S naším časopisem se také každoročně účastníme soutěže O 

nejlepší školní časopis organizované společností TRANSGAS, kde 

se nám povedlo zvítězit a získat finanční odměnu 10 000,-. 

V letošním školním kole jsme také získali grant od Nadace Děti, 

kultura, sport, a to na náklady spojené s vydáváním školního 

časopisu. 

 V něm se snažíme přinést svým spolužákům informace o 

školním dění, ale také o tom, co nás baví a zajímá.  

 

 

  

Báječnou tradicí na naší škole je Slavnostní školní akademie, 

na které se podílí žáci a učitelé školy. Akademie je organizována 

každý druhý školní rok. Tato tradice započala 26.3.1992, kdy žáci 

nacvičili vystoupení k  400. výročí narození Jana Amose 

Komenského. Na tuto zdařilou akademii pak navazují další. V roce 

1994 jsme  pod názvem „Školní den“ mohli nakouknout do chodu 

školy, v roce 1996 byla akademie pořádána k 10. výročí založení 

školy s mottem „Jací jsme“, roku 1998 jsme oslavili 100.výročí 



založení obce Napajedla, roku 2000 jsme mysleli, že „Překročíme 

milénium aneb přítomností do budoucnosti“, zajímavá byla též 

akademie roku 2002. V roce  2004 jsme cestovali „Z pohádky do 

pohádky“ a letošní akademie je pořádána samozřejmě při příležitosti 

oslav 20. výročí školy. 

  

  

 

 

 Naše škola pravidelně pořádá pro své žáky následující akce: 

Besedy na různá témata   Sběr bylin 

Den matek     Sběr kaštanů 

Den otevřených dveří    Sběr papíru 

Divadelní představení    Sběr pomerančové kůry 

Exkurze Brno     Sběr šípků 

Exkurze Dukovany   Slavnostní vyřazení žáků 9. tříd 

Exkurze Muzeum TGM    Sportovní den 

Exkurze Slavkov     Škola v přírodě 

Exkurze Velká Morava    Školní akademie 

Fotografování žáků    Školní výlety 

Grafomotorika     Třídní schůzky  

Lyžařský výcvikový kurz   Vánoční besídka 

Plavání žáků 2. a 3. tříd   Výchovné koncerty 

Návštěva dětí z MŠ 

Návštěva městské knihovny 



Návštěva Úřadu práce Zlín 

Ochrana člověka za mimořádných situací 

Ples školy 

Prodej sešitů 

Přijetí žáků starostou města 

Psychologické texty k volbě povolání 

 

 

 

 O tom, že mateřský jazyk je nám blízký, svědčí úspěchy 

našich žáků v olympiádách z českého jazyka a v recitačních 

soutěžích. Recitační soutěž: 

1. místo v okr. kole, postup do krajského kola – Tereza Jirušková 

postup do oblastního kola – Jana Kiflová 

postup do oblastního kola – Jitka Hanáčková 

1. místo v okr. kole, 3. místo v obl. kole – Pavel Krejčiřík 

postup do krajského kola – Markéta Chudárková 

postup do krajského kola – Monika Gärtnerová 

postup do krajského kola – Eva Hrabálková 

postup do krajského kola – Jana Vodicová 

1.  místo v okr. kole, postup do krajského kola – Vanessa Panzardi 

2. místo v okr. kole, postup do krajského kola – Renata Cziroková 

Olympiáda z českého jazyka – Naši žáci se pravidelně účastní 

školních a ti nejlepší také okresních kol. 

4. místo v okr. kole – Petra Střeštíková 



5. místo v okr. kole – Lukáš Kaštovský 

9. místo v oblastním kole – Radana Měřínská 

               

 

 

 Každoročně je pro žáky pořádána biologická olympiáda. O 

soutěž je ze strany žáků velký zájem a tvrdá konkurence. Ti nejlepší: 

3. místo v okr. kole, postup do regionálního – Jan Bartůněk 

4. místo v okr. kole – Břetislav Staša  

9.místo v okr. kole – Alena Hiršová 

 

 

  

 

Soutěže Mladý historik a Dějepisná olympiáda, tam všude 

jsme dokazovali své znalosti z historie. A jak se nám vedlo? Posuďte 

sami: 

9. místo v krajském kole DO – Eva Němcová 

Mladý historik: 

1. místo v okr. kole – Petra Střeštíková 

3. místo v okr. kole – Pavla Tunysová 

1. místo v okr. kole, 8. místo v oblastním kole – P. Jakeš 

1. místo v okr. kole – Jana Kubičíková 

4. místo v okr. kole – Zdeněk Nesrsta 

4. místo v okr. kole – Jiří Šoustal 



6. místo v okr. kole – Patrik Mour 

 

 

 Zeměpis je brána do světa, klíč k poznávání cizích zemí, také 

možnost cestování, třeba prstem po mapě. Vždyť je to úžasné, chvíli 

být v Americe a pak jen otočením stránky atlasu se ocitnout ve žhavé 

Africe. A že tohle všechno máme v malíku, to vám dosvědčí úspěchy 

v Zeměpisné olympiádě. 

2. místo v okr. kole, 1. místo v kraji, 9. místo v celostátním kole – 

Michal Schovajsa 

1. místo v okr. kole, 5. místo v krajském kole – Jana Viktorová 

1. místo v okr. kole, 2. místo v krajském kole – Pavel Nesrsta  

3. místo v okr. kole  - Štěpán Strnadel 

3. místo v okr. kole – Andrea Miklová 

 

 

  

Fyzika a chemie jsou předměty, ke kterým hodně lidí ne a ne najít 

cestu. To ale neplatí pro Ondřeje Maňáka, který postoupil do 

okresního kola Fyzikální olympiády a Petra Kaštovského, jenž se 

zúčastnil dokonce oblastního kola. 

 Věta „A nyní se přesvědčíme, zda je přítomen hliník…“ 

zajisté zlidověla i Jiřímu Kubíčkovi, který se stal úspěšným 

řešitelem okresního kola Chemické olympiády. 

 



 

 V zdravém těle zdravý duch! Vstávat a cvičit! A kdo nejlépe 

cvičil a sportoval? 

1986/1987: 1. místo v okresním přeboru ve sportovní gymnastice 

chlapci (J. Martykán, P. Čvejčara, P. Večeřa)  

       3. místo v okresním přeboru ve sportovní gymnastice 

1988/1989: 1. místo v okresním přeboru v házené žáků 

       2. místo v okresním kole ve volejbale 

1990/1991: Mezinárodní utkání v házené dívek naší školy s Austrií 

Vídeň. 

1991/1992: 3. místo v okresním přeboru házené 

1992/1993: 1. místo v okresním přeboru v házené 

       3. místo v okresním přeboru v házené 

1994/1995: 2. místo v okresním kole Poháru rozhlasu v atletice ml. 

žákyně  

       2. místo v okresním přeboru v házené 

       3. místo v okresním kole ve sportovní gymnastice 

       3. místo v okresním kole atletického čtyřboje mladší žáci 

i žákyň 

1995/1996: 1. místo v okresním přeboru ve sportovní gymnastice 

       2. místo v regionálním kole ve sportovní gymnastice (P. 

Martykán, J. Laciga, O. Maňák, V. Sicha, J. Haša) 

       3. místo okresním kole házené ml. žáci 

1996/1997: 1. místo v okresním přeboru ve sportovní gymnastice - 

chlapci  



       2. místo v okresním přeboru ve sportovní gymnastice - 

dívky  

       2. místo v okresním přeboru házené 

1997/1998: 2. místo v okresním přeboru ve sportovní gymnastice - 

chlapci 

       2. místo v okresním přeboru házené 

1998/1999: 3. místo v okresním přeboru házené 

2001/2002: 1. místo v Poháru rozhlasu otrokovických škol - mladší a 

starší žákyně 

        2. místo v okresním přeboru házené 

        2. místo v atletickém čtyřboji - mladší žáci a žačky  

        Trnavský přespolní běh 2. místo Z. Podlasová a 3. místo 

Z. Bahulová 

2002/2003: 2. místo v Poháru rozhlasu otrokovických škol v lehké 

atletice 

2003/2004: 2. místo v okresním kole malé kopané 

       2. místo v Poháru rozhlasu otrokovických škol v lehké 

atletice - dívky 

2005/2006: 1. místo v okresním kole v malé kopané  

       2. místo v krajském kole v malé kopané 

       2. místo v okresním kole  basketbalu  

 

 

 

 



 

 

 

  

Jednou z bláznivých akcí roku 2004/2005 byla účast družstva 

naší školy ve složení Honza Matějíček, Lukáš Hůrek, Pavla 

Hanáčková a Lenka Pavlíková v televizní soutěži Bludiště. Byly to 

nervy, nakonec nám vítězství uniklo pouze o vlásek. Soutěžící 

doprovázely Mgr. Katarína Marčíková a Mgr. Hana Jurásková a taky 

fanklub spolužáků. Natáčení se odehrávalo v Ostravě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


