
Výsledky přijímacího řízení 

 

Žáci 9. ročníku naší školy absolvovali v dubnu přijímací řízení. Součástí tohoto řízení  

na všechny maturitní obory byly testy připravené firmou CERMAT.  

 

Škola: Obor Matu-

rita 

Počet 

Gymnázium, Valašské Meziříčí 4letý studijní  ano 10 

Gymnázium Hranice 4letý studijní  ano 1 

Gymnázium Jana Blahoslava Střední pedagogická 

škola Přerov 

4letý studijní  ano 2 

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel, 

Rožnov pod Radhoštěm 

4letý studijní  ano 2 

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel, 

Rožnov pod Radhoštěm  

3letý  ne 3 

Střední průmyslová škola Hranice 4letý studijní  ano 1 

Střední průmyslová škola Hranice 3letý studijní ne 1 

Střední průmyslová škola strojnická, Vsetín 4letý studijní ano 1 

Střední zdravotnická škola Hranice 3letý studijní ne 1 

Integrovaná střední škola Valašské Meziříčí 3letý studijní ne 1 

Střední škola gastronomie a služeb Přerov 3letý studijní ne 1 

 

Podhostýnská liga  

 

AKCE: ČERVNOVÝ TURNAJ V MINIHÁZENÉ – 

PODHOSTÝNSKÁ LIGA 

 

POŘADATEL: HK BYSTŘICE POD HOSTÝNEM, KONTAKTNÍ 

OSOBA: MAREK LIŠKA 

 

MÍSTO: SPORTOVNÍ HALA, FRYČAJOVA UL., BYSTŘICE 

POD HOSTÝNEM  

 

TERMÍN:    PONDĚLÍ 3.6.2019 

 

HRACÍ ČAS:  1x10 MINUT 
 

 

 Družstva skupiny: A 

ZŠ T.G. 

Masaryka 

BpH 

4. A 1 Černá 

hvězda 

ZŠ Bratrství 

Č. a Sl. BpH 

4. A 2 Borci z 

Bratrství 

ZŠ Kelč 4. B 3 Šampioni 

ZŠ Loukov 4. 4 Liščata 

 

Družstva skupiny: B 

ZŠ T.G. 

Masaryka 

BpH 

4. B 1 Panteři 



ZŠ Bratrství 

Č. a Sl. BpH 

4. A 2 Kulišáci 

ZŠ Kelč 4. A 3 Šampioni 

Chvalčov 4. 4 Piráti 
 
UMÍSTĚNÍ  
 
4. A     TYGŘI     4. MÍSTO 
4. B    ŠAMPIONI    6. MÍSTO 
 
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ STŘELCI  
 
1.   ADAM SYRYČANSKÝ   TYGŘI  30 BRANEK 
3. – 4.  VOJTĚCH STŘÍTESKÝ  ŠAMPIONI  24 BRANEK 
7. – 9.  FILIP ZÁBRANSKÝ   TYGŘI   12 BRANEK 
12. – 13. DAVID GRAJA   TYGŘI  10 BRANEK 
25. – 28. LUKÁŠ FABÍK   TYGŘI  4 BRANKY 
29. – 33. ŠTĚPÁN KRBA   ŠAMPIONI  3 BRANKY   
 
Co nás zajímá … 

Je tu červen. Konečně se blíží prázdniny. I počasí se již umoudřilo. Proto jsme si jednoho 

krásného dne vyšli do parku vybaveni výtvarnými potřebami a s chutí nakreslit si strom, list či 

květinku. Každý kreslil to, co ho zaujalo. Žasli jsme, jak je nádherně vysázený a upravený náš 

park, který založil už Vojtěch Jasný, bývalý ředitel naší školy. Za zpěvu ptáků se nám kreslilo 

„jedna báseň“. I veverka se na nás přišla podívat. Co nás ale zarazilo, byly poházené odpadky 

a zbytky cigaret všude kolem a přitom nedaleko stály odpadkové koše. Nejde nám na rozum, 

že jsou mezi námi lidé, kterým hezké věci nic neříkají a příroda je jim lhostejná. Prosíme, 

neodhazujte odpadky, vždyť i strom, keř  a tráva mají duši! 
         Žáci – pozorovatelé – 4.B 

Cesta do Polska 

Naše polské dobrodružství začalo 31.5. v 5:00 hodin ráno. Jeli jsme i s deváťáky  ze ZŠ 

Loučka, a i přes brzké vstávání se obě skupiny velmi těšily. Do areálu Auschwitz I (Osvětim) 

jsme se dostali docela rychle a ihned to na nás padlo – ohromení a asi i obavy. I když nás 

průvodce provedl kolem hor bot, oblečení, dětských hraček, vlasů, (což byl samozřejmě 

pouze zlomek smutné historie tohoto místa), a vylíčil, v jakých podmínkách zde lidé žili … , 

přesto se dnešní člověk nedokáže do situace vžít. Pocit se ještě prohloubil v Auschwitz II 

Birkenau (Březince), kde nás, kromě vedra, přivítala torza komínů, které tady zůstaly po 

zničených „barácích“ pro vězně.  

V bývalém polském královském městě Krakově byl program ve srovnání s Muzeem 

holocaustu v Osvětimi nenáročný, ale neméně zajímavý. Navštívili jsme Smoczou jame 

(Dračí jámu), královský hrad Wawel a kolem Jagiellońskei uniwerzity (Jagelonské univerzity) 

nás cesta dovedla na Rynek Glowny  (Hlavní náměstí), na kterém se nachází Sukiennica 

(Sukenice) a Bazylika Mariacko (Mariánská bazilika). Podle mě to byl výlet velmi povedený 

a poučný. Vše nás moc bavilo a zajímalo a rozhodně ho doporučujeme i ostatním třídám. 

Určitě to pro všechny byl velmi pěkný společně strávený den s hlubokým emotivním 

prožitkem v Osvětimi-Březince. 

        T.A. Kubień, účastnice exkurze 

Exkurze Olomouc 

V pátek 7. června jsme se vydali do Olomouce – cíl Univerzita Palackého. Autobusem jsme 

vyjeli pár minut po osmé a asi za hodinku jsme byli na místě. V areálu univerzity jsme po 

dobu asi 90 minut procházeli jednotlivými stanovišti. Témata na nich se týkala geologie, 



přírodopisu, chemie, ale sedmáky, kteří jeli s námi, zajímalo hlavně stanoviště, na němž mohli 

za získané body dostat balónky. 

Pak naše cesta vedla k nákupnímu centru Tabačka.   

Pobyt v Olomouci se vydařil, líbilo se nám tam. 

 
      Veronika Fabíková, účastnice  

 

Výlet do Prahy 

V úterý 11. června jsme se vydali do našeho hlavního města – vlakem v 6.10 z Hranic. Těšili jsme se 

na den plný poznání a zajímavých informací.  

Naší první zastávkou byla Prašná brána a odtud jsme pokračovali na Staroměstské náměstí k orloji. To 

už bylo sluníčko pořádně vysoko a pražilo a pražilo a čím více postupoval den, teplota stoupala. Po 

Karlově mostě jsme přešli na druhý břeh Vltavy a cestou kolem chrámu sv. Mikuláše jsme vystoupali 

k Pražskému hradu. Prohlédli jsme si chrám svatého Víta a tramvají a lanovkou jsme se přemístili na 

Petřín. Navštívili jsme zrcadlové bludiště a podívali se na Prahu z rozhledny. Při přesunech Prahou 

jsme kombinovali jízdu tramvají a metrem a z Václavského náměstí, kde jsme měli jeden ze dvou tzv. 

rozchodů jsme už v pokročilém odpoledni zamířili k hlavnímu nádraží. Vlak, kterým jsme se měli 

vracet, měl bohužel čtyřicetiminutové zpoždění a pobyt ve „vypečené“ hale byl fakt nepříjemný. Jinak 

si ale na nic z tohoto dne nestěžujeme. Bylo to bezva a moc jsme si to užili. 

 

Na výletě páťáků 

V úterý 4. června jsme jeli na výlet. Cílem byla Olomouc – centrum Laser games a lanové 

centrum. Autobus měl při odjezdu z Kelče trochu zpoždění, ale to ničemu nevadilo. 

V laserovém centru, kam jsme jeli nejdříve, jsme měli každý zaplacené dvě hry a kdo chtěl, 

mohl si připlatit ještě třetí aktivitu – virtuální realitu. Moc se nám tam líbilo. Pak následoval 

rozchod na olomouckém náměstí a v jednu hodinu odpoledne jsme se přesunuli do lanového 

centra. Tam nás instruktoři naučili, jak se jistit, „lozili jsme“ pak přes různé překážky a bylo 

to docela vysoko a na závěr nás spouštěli na houpačce z výšky asi 10 metrů, což byl docela 

zážitek houpat se v tako´výšce. I když jsme domů přijeli úplně vyřízení, všechno se nám moc 

líbilo. Bylo to super !   
 

Výlet šesťáků do Ostravy 

Náš letošní výlet byl ten nejlepší, jaký jsme kdy zažili! Viděli jsme a vyzkoušeli si tolik věcí, 

že nám z toho šla hlava kolem! Ostravská výstava Malý svět technikyU6, nákupní centrum 

Nová Karolína,  laserové centrum – to vše nám nabídlo tolik zážitků od zajímavých informací 

přes výstavu různých strojů a technických zařízení  ze staré i moderní doby až po nákupy 

v super obchodech. Fakt se nám to všude moc líbilo! Děkujeme paní učitelkám  za dobrý 

nápad! 

http://www.stcostrava.cz/web/guest/maly-svet-techniky-u6 

 

Řekni drogám ne – řekni ano životu 

Drogy – téma, které se často řeší. Proč? Asi právě proto byla 11. června u nás ve škole 

přednáška na toto téma. Mladá lektorka nás seznámila s příčinami a následky užívání drog. 

Příběhů lidí, jejichž chování ovlivnilo užívání drog, jsme slyšeli několik – skočíte z mostu a 

přitom si myslíte, že děláte něco bezpečného, vyprávěla nám příběh o muži, který sice šest let 

drogy „nebral“, ale jednou při jízdě po dálnici si najednou představil, že jede po nějaké dráze 

a … naboural atd. Bylo to zajímavé a myslím si, že i poučné. Je dobré vyslechnout si tyto 

informace a zkušenosti a udělat si názor, že toto člověku fakt nepomůže.  

       Posluchačky z 5.B 

 

V úterý 11.6.2019 jsme měli ve škole přednášku o drogách. Milá slečna jménem Jessica nám 

vysvětlila, jak jsou návykové látky nebezpečné, jak se projevuje jejich účinek, co obsahují a 

kdy nejčastěji začnou lidi brát drogy. Dozvěděli jsme se také, jak dlouho trvá, než vyprchá 

účinek drogy z těla člověka a dospěli jsme k názoru, že je vlastně nejlepší žádnou drogu 

nebrat. Dozvěděli jsme se, že nejčastější návykovou látkou je alkohol a že lidi začínají brát 

drogy a pít alkohol většinou tehdy, když se nudí. Není prý úplně pravda, že marihuana jen 

léčí, a dalším mýtem prý je také to, že člověk s barevnými vlasy, dredy, tetováním a 

piercingem je určitě obětí drog. Naopak to může být člověk, který drogově závislým pomáhá. 

http://www.stcostrava.cz/web/guest/maly-svet-techniky-u6


Ve skupině lidí – lektorů z cykloběhu je spoustu lidí majících zkušenosti s drogami a tudíž ví, 

o čem mluví. Celé povídání bylo velmi zajímavé a tak doufáme, že si z toho posluchači 

vezmou ponaučení a akci podpoří správným názorem na tuto závažnou problematiku. 

      Johana, Katka, Viktorka ze 6.A 

 

Dost nás překvapila informace o tom, jak dlouho v těle zůstanou pozůstatky drog. Lektorka 

nám to všechno velice podrobně vysvětlila a myslím si, že jsme se dozvěděli hodně nových 

věcí. 

O den dříve, 10. června, jsme měli možnost poznat pana Romana Povalu, člověka, který kdysi 

taky propadl drogám. Dokázal se ale z kruhu „feťáků“vyškrábat a dnes jim radí a pomáhá. 

Mládeži ve svých přednáškách předává informace a zkušenosti a hlavně na ně působí svým 

pozitivním a kamarádským chováním. Setkání s ním pro nás bylo velkým zážitkem, dvě 

hodiny v jeho společnosti uplynuly, ani nevíme jak a na závěr sklidil pan Povala obrovský 

potlesk.  

Následující den jsme poznali pro změnu sympatickou lektorku z organizace ŘEKNI 

DROGÁM NE, ANO ŽIVOTU! Tato organizace každoročně pořádá akci s názvem Cykloběh 

a v jejím rámci probíhají protidrogové programy. Letos tato společnost zavítala i na Moravu 

do našeho kraje. Leccos o tomto tématu už víme a slyšeli jsme, ale stále je se co dozvídat! 

Bylo to zajímavé a poučné.  

      Za osmáky Verča, Marie a Markéta 

       

 

PhDr. Pavla Čučková, zástupkyně ředitele školy 


