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Sportovní soutěže 
školní rok 2018/19 

 
 

Září 

 Přespolní běh – okresní kolo   4. místo, starší žáci 

2. místo, starší žákyně 

4. místo, mladší žáci 

3. místo, mladší žákyně 

Říjen  
 Orientační běh, Finále škol - okresní kolo 2. místo (žáci 4. -5. třída) 

2. místo (žáci 6. – 9. třída) 

 Florbal, Pohár ZŠ - okresní kolo   2. místo (žáci 1. stupeň)  

   

 
Listopad  

 Halová kopaná, obvodní kolo  2. místo (žáci 6. -9. třída, postup do okresního kola 

 Halová kopaná - okresní kolo  4. místo (žákyně 2. stupeň) 

 

 
Prosinec 

 Florbal, obvodní kolo    2. místo (žákyně kategorie III.) postup do okresního kola 

 Florbal, obvodní kolo    2. místo (žákyně kategorie IV.) postup do okresního kola 

 

Leden 
 Přehazovaná, obvodní kolo    1. místo (žáci kategorie II.) postup do okresního kola 

 

Únor 
 Přehazovaná, okresní kolo    2. místo (žáci, 1. stupně -  kategorie II.)  

 Florbal Junior, okresní kolo    4. místo (žáci, 1. stupně -  kategorie II.)  

 Basketbal, obvodní kolo    1. místo (žákyně, 2. stupně -  kategorie IV.)  

 

Březen 
 Atletika, přebory škol – O - Jih   1. místo (žáci 8. třídy) 

 Basketbal, krajské kolo    4. místo (žákyně 7.-9. třídy) 

 
 
 

 



 
Duben 

 Orientační běh, přípravný závod   1. místo (družstvo, žáci 4.-5. třídy) 

 Sportovní den, Štěpánkovice  1. místo (družstvo, žáci 4.-5. třídy) 

 Orientační běh, okresní kolo   1. místo (družstvo, žáci 4.-5. tř.), 2. místo (6.-9.tř) 

postup do krajského. kola 

Květen 
 Štafetový pohár, okresní kolo  2. místo (družstvo, žáci 3.-5. třídy) postup do kraj. kola 

 Orientační běh, krajské kolo   1. místo (družstvo, žáci 1.stupeň) 

 Házená, okresní kolo    2. místo (družstvo, žáci 6.-7. třídy) 

 Házená 1. stupeň (Hanball aktivity)  1. místo (družstvo, žáci 1.-5. třídy) 

 

Červen 
 Sazka olympijský víceboj, krajské kolo 11. místo (družstvo, žáci)  

 Sportovní den (spřátelené školy) 

 Čokoládová tretra 

 

 


