
Základní škola Ostrava – Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace 
ZŠ Srbská 450/2, 700 30 Ostrava - Výškovice 

 

Sportovní soutěže 
2017/18 

 

Září 

 Přespolní běh – okresní kolo   2. místo, starší žáci 

2. místo, starší žákyně 

3. místo, mladší žáci 

3. místo, mladší žákyně 

Říjen  
 Orientační běh, Finále škol - okresní kolo 1. místo, družstvo, 4. - 5. třída 

1. místo, družstvo, 6. - 9. třída 
individuální ocenění:  
1. místo: Antonín Menzel, Vendula Matuštíková, Martin Petroš, Tereza Štětínská 
2. místo: Richard Stöcker 
3. místo: Matouš Zástřešek, Tomáš Bernát 
 

 
Listopad 

 Miniházená – přípravný turnaj  hraje se bez umístění 
 Halové kopané, dívky - okresní kolo 5. místo, kategorie III. + IV.    
 Pohár škol, florbal - okresní kolo    2. místo, kategorie (1. stupeň) 

 
Prosinec 

 Florbal dívky – obvodní kolo   1. místo, kategorie III. - postup do okresního k. 
 Florbal dívky – obvodní kolo   2. místo, kategorie IV. - postup do okresního k. 
 Mikulášská laťka    účast žáků (nej umístění 14. místo) 
 Vánoční laťka, Kdo skáče výš?  1. místo – družstvo ZŠ Srbská 
 Florbal chlapci – obvodní kolo  3. místo, kategorie III. 
 Florbal chlapci – obvodní kolo  6. místo, kategorie IV. 

 
 

Leden 
 

 Florbal dívky – okresní kolo    5. místo, kategorie III. 
 Florbal dívky – okresní kolo    6. místo, kategorie IV. 
 Přehazovaná, dívky    1. místo družstvo A, 4. místo družstvo B 

 
Únor 
 

 Sportovní gymnastika – okresní kolo   1. místo, kategorie II. 
 Basketbal – obvodní kolo    4. místo, kategorie IV. 

 



Březen 
 

 Sportovní gymnastika – krajské kolo   1. místo, kategorie II. 
 Orientační běh – přípravný závod   2. místo, družstvo ZŠ Srbská 

jednotlivci:  1. místo: Klečková, Petroš, Štětínská, Menzel 
2. místo: Olša, Stöcker 
3. místo: Zdařil, Neníčková 

 Volejbal – okresní kolo     4. místo, kategorie IV. 
 Basketbal – okresní kolo   1. místo, kategorie III. 

 
Duben 

 
 Vybíjená – obvodní kolo   2. místo, kategorie dívky II., postup do okresního kola 
 Vybíjená – obvodní kolo   2. místo, kategorie hoši II., postup do okresního kola 
 Basketbal – krajské kolo   1. místo, kategorie III. 
 Vybíjená – okresní kolo   2. místo, kategorie hoši II 
 Vybíjená – okresní kolo    5. místo, kategorie dívky II 

 
Květen 

 
 Štafetový pohár          2. místo, 8 x 200 m štafeta A 

2. místo, 8 x 200 m štafeta B 
3. místo, 8 x 100 m štafeta, 1.- 3. třída 
 

 Štafetový pohár - krajské kolo  14. místo 
 Pohár rozhlasu – okresní kolo  2. místo ml. žáci, 4. místo st. žáci, ml. žákyně 
 Orientační běh - krajské kolo  1. místo 
 McDonald cup    3. místo 


