
  

Název soutěže 
umístění 

v okresním kole (nebo oblastním) v krajském kole v ústředním kole 

 
 

Soutěže typu A 

 

A02) BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA kat. C – 19.,23. místo, kat. D – 18.,20. místo   

A04) DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA 14. místo   

A06) CHEMICKÁ OLYMPIÁDA kat. D – 9. ,10. místo   

A07) MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 

Z5 – 8.-13. místo, Z6 – 22.-31. místo,  

Z7 – 15.-17. místo, Z8 – 33.-37. místo,  

Z9 – 21.-25. místo 

  

A08) MATEMATICKÝ KLOKAN Kadet – 3. místo, Klokánek – 1. místo   

A09) OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE I. kat. – 1. místo, 2. místo I. kat. - účast  

A10) OLYMPIÁDA V NĚMECKÉM JAZYCE kat. II.A – 14. místo kat. II.C- 1. místo kat. II.C- 4. místo 

Kritinka
Text napsaný psacím strojem
Přehled umístění žáků školy v soutěžích ve školním roce 2017/2018



A11) PYTHAGORIÁDA 

5. roč.- 16.-25. místo, 26.-37. místo,  
38.-54. místo, 55.-67. místo, 83.-93. místo,  
6. roč.- 16.-24. místo, 31.-32. místo,  
7. roč.-  17.-24. místo, 8. roč.- 1.-4. místo 

  

A12) SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE kat. II.A – 3. místo   

A19) ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA 
kat. A – 3.místo, kat. B – 7. místo,  

kat. C – 1. místo 
kat. C – 11. místo  

 

Soutěže typu B 

 
B04) DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH 
CYKLISTŮ 

1. místo účast  

B08) GEOLOGICKÁ OLYMPIÁDA kat. A – 1. místo, 2x 3. místo kat. A – 2. místo   

B14) LOGICKÁ OLYMPIÁDA  

kat. A – 11., 21. místo, 

 kat. B – 9.-10. místo, 38. 

místo 

 

B19) PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN kategorie Kadet - účast   

B45) ATLETICKÝ ČTYŘBOJ  
II. kat./d. – 1. místo, II. kat./h. – 8. místo,  
III. kat./d. – 6. místo, III. kat./h. – 5. místo,  
IV. kat./d. – 12. místo, IV. kat./h. – 10. místo 

  



 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

B48) BASKETBAL ZŠ III. kat. – 2. místo, IV. kat. – 1. místo IV. kat. – 1. místo IV. kat. – 3. místo 

B52) FLORBAL  III. kat./h. – účast, IV. kat./h. – účast   

B58) MINIKOPANÁ Účast   

B61) VOLEJBAL IV. kat./d. – 3. místo   

B62) VYBÍJENÁ II. kat./h.+d. - účast   

B93) ZLATÝ LIST  2. místo  



Sportovní, dopravní a 

branné soutěže 

Umístění 

v okresním kole (nebo oblastním) v krajském kole v ústředním kole 

Stolní tenis IV. kat./h. -5. místo 
IV. kat./d. – 4. místo 

  

MINIFOTBAL - 

MCDONALD'S CUP  
I. kat. – účast, II. kat. - účast   

Šplh 

IV. kat./h. - 3. místo,  
III. kat./d. – 12. místo,  
III. kat./h. 13. místo,  
IV. kat./d. – 12. místo 

  

Štafetový pohár 3. místo 12. místo  

Plavání IV. kat./h. – 2. místo   

Halová kopaná III. kat./h. – 6. místo   

Opavské vánočky – halový 

fotbal 
2. místo   

   Opavské vánočky – basketbal 1. místo   

Opavské vánočky- volejbal 

dívky 
1. místo   

 Lyžování - obří slalom 
III. kat./d. – 2. místo,  
III. kat./h. – 3. místo, IV. kat./d. – 8. místo, 
IV. kat./h. – 5. místo 

  



MTB cross Účast   

 

JrNBA – BASKETBAL 3.-5. 

roč. H 

 2. místo 
postup – uskuteční se  
na podzim 

Wolfram 2017 - branná soutěž 

v rámci POKOSu 
1. místo září 2018  

Branný den - soutěž v rámci 

POKOSu 
Účast   

Gymnastika II. kat./d. – 5. místo, III. kat./d. – 4. místo   

ČEPS florbal II. kat./h. – 1. místo 4. místo  

 
 

JAZYKOVÉ SOUTĚŽE 

umístění 

v okresním kole (nebo oblastním) v krajském kole V ústředním kole 

Lesewettbewerb 4. místo   

FunnyEnglishDay 4. místo   

International 
EssayContestforyoungpeople 

Účast   



Konverzační soutěž Šternberk 
AJ/9. roč. – 1. místo,  
NJ/8. roč. – 5., 6. místo,  NJ/9. roč. – 7., 8. 
místo, RJ/9. roč. – 7., 9., 10. místo 

  

Umělecké soutěže 

umístění 

v okresním kole (nebo 

oblastním) 
v krajském kole v ústředním kole 

Kreslím, kreslíš, kreslíme II. kat. – 1. místo, I. kat. – 3. místo   

Opavský skřivánek 3. místo   

Pěvecká a výtvarná soutěž 
(Eurotopia) 

1. místo   

Recitační soutěž – Moje rodina, 
moje třída 

2. místo   

Nejkrásnější báseń 
- Moje rodina 

Účast   

 
O nejkrásnější poštovní známku 

 Účast   

Literární soutěž Živá voda -
internetový časopis Balonek 

1. místo   

Skládáme - Merkur  19. místo   

 
Technické dovednosti 

 
Účast 

  



Vědomostní soutěže 

umístění 

v okresním kole (nebo 

oblastním) 
v krajském kole v ústředním kole 

Matematický maraton 5. místo, 15. místo   

Evropa kolem nás I. kat. –13. místo, II. kat. – 8. místo, 
II. kat. – 10. místo 

  

Pangea – matematická soutěž   
4. roč. – 21. místo,  
8. roč. – 2. místo 

Finanční gramotnost účast + ocenění   

Soutěž mladých zoologů  kat. C – 11., 30., 32., 33., 44., 45., 
51. místo 

  

Velká cena malých zoologů Účast   

Hello game Účast   

Soutěže informatika 

umístění 

v okresním kole (nebo 

oblastním) 
v krajském kole v ústředním kole 

Bajtík počítačová soutěž Gigabajtík – 2. místo   



 BOBŘÍK INFORMATIKY Kadet – 3x úspěšný řešitel 
 Benjamín – 10x úspěšný řešitel 
 Mini – 10x úspěšný řešitel 

  

Jiné soutěže 

umístění 

v okresním kole (nebo 

oblastním) 
v krajském kole v ústředním kole 

Najdi si svou kešku 5. místo, 19. místo, 20. místo   

Bricks Game 5. místo, 7. místo   

Bridge Builder Game 18. místo, 19. místo   

Školní časopis 2016  účast – vyhodnocení podzim  

Sběr hliníku 
účast    

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 

 

Soutěže školní družiny umístění 

  Vybíjená 
 

 3. místo 
 

  Basketbal 2. místo 

  Pěvecká soutěž 
 

 3x zlaté pásmo,  
 1x stříbrné pásmo 
 

  Fotbal 
 Účast 
 

  Vánoční aerobic 
 

1. místo, 3. místo 

  Plavecké závody 
 

1x 2. místo, 1x 3. místo 

  Florbal 
 

2. místo 

  Badminton 
 

3. místo 

  Dopravní soutěž 
 

1x1. místo, 2x3. místo 

  Výtvarná soutěž  
 „Pohádkový svět“ 
 

 1x1.místo,2x2.místo,2.x3.místo 
 

  Lehkoatletický čtyřboj 
 2x1.místo,1x3.místo 
 

 
 
 
Naše škola získala bronz na republikovém finále soutěže O pohár ministra školství v basketbalu. 
Sportovní ligy 2017/2018 se zúčastnilo více než 7 tisíc škol, které zapojily přes 150 tisíc žáků v šesti 
odvětvích sportu. Basketbalový tým chlapců z 8. a 9. tříd ZŠ B. Němcové musel svoji účast na 
republikovém finále v potvrdit celou řadou vítězných zápasů od okrskového kola v únoru 2018, přes okresní 
kolo v březnu a následnou reprezentaci v krajském finále, kde naši basketbalisté suverénně porazili týmy 
z Havířova, Příboru a následně i z Ostravy. Krajské přeborníky čekala ještě kvalifikace na republikové finále 
v dubnu v Kroměříži, kde porazili největší borce z Olomouckého a Zlínského kraje a zajistili si tak cestou 
bez jediné porážky postup na republikové finále v Děčíně mezi 6 nejlepších týmů z celé České republiky. 
Republikové finále se konalo 25. a 26. dubna. Kluci v turnaji bojovali jako lvi a přes zranění jednoho 
z klíčových hráčů a pouhých 10 minut odpočinku mezi zápasy se nevzdali, ukázali svou vnitřní sílu a zcela 
zaslouženě získali pohár pro třetí nejlepší tým ČR a bronzové medaile.  
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