
Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 

První kolo přijímacího řízení bylo v letošním roku úspěšné, všichni žáci byli přijati na obory, na které se 

hlásili.  

Konkrétně byli žáci přijati takto: 

Škola: Obor: Maturita: Počet: 

Střední průmyslová škola Hranice Mechanik strojů a  

zařízení 

Ano 1 

 Obráběč kovů Ne 1 

Střední průmyslová škola stavební Vlašské 

Meziříčí 

Stavebnictví Ano 1 

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola 

Ministerstva vnitra, Holešov 

Bezpečnostně právní 

činnost 

Ano 1 

Střední zdravotnická škola Hranice Zdravotní sestra Ano 2 

Střední zdravotnická škola Vsetín Praktická sestra Ano 3 

Střední škola informatiky a řemesel Rožnov Informační 

technologie 

Ano 1 

 Mechanik – 

elektronik 

Ano 1 

 Kadeřník Ne 1 

Střední pedagogická škola Přerov Předškolní a 

mimoškolní výchova 

Ano 1 

Obchodní akademie Valašské Meziříčí Obchodní akademie Ano 3 

Gymnázium a SPŠ elektroniky Frenštát Informační 

technologie 

Ano 2 

 Elektronika Ano 1 

Integrovaná střední škola – COP Valašské 

Meziříčí 

Mechanik - elektronik Ano/Ne 2 

 Elektrikář Ne 1 

 Cukrář Ne 2 

Střední škola letecká automobilní, Zábřeh na 

Moravě 

Autotronik Ano 1 

Střední škola zemědělská a přírodovědná 

Rožnov 

Zemědělec - farmář Ne 2 



Gymnázium Františka Palackého Valašské 

Meziříčí 

Gymnázium Ano 2 

Střední průmyslová škola strojní Vsetín Strojírenství Ne 1 

 

        Mgr. Pavel Čučka, výchovný poradce 

Matematická soutěž online 

Krajská matematická soutěž třídních kolektivů je pořádána v rámci projektu Implementace krajského 

akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje. Hlavním cílem této aktivity je podpora 

matematické gramotnosti žáků Zlínského kraje. Soutěž má sedm kategorií: šestý, sedmý, osmý a devátý 

ročník ZŠ a první, druhý a třetí ročník nematuritních oborů SŠ. Forma je interaktivní s využitím webového 

rozhraní. Pro účast třídního kolektivu je potřeba zajistit spolupráci jednoho pedagogického pracovníka, který 

tým přihlásí a také bude přítomen ve třídě během soutěže jako dohled, a jednu místnost, ve které je k 

dispozici počítač s připojením na internet. 

Odměnou pro nejlepší třídní kolektiv v každé kategorii je exkurze v Pevnosti poznání v Olomouci.  

Soutěž se konala v úterý 15. června. V každé třídě (kromě 7.A) byla sestavena pětičlenná skupina žáků, 

z devátého ročníku to byly skupiny dvě, protože třída je početná. Ještě týž den večer jsme obdrželi výsledky 

o umístění našich skupin řešitelů. 

6.A – 3. místo (ze sedmi skupin), 6.B – 5. místo (ze sedmi skupin), 7.B – 5. místo (ze šesti skupin), 8.A – 9. 

místo (z devíti zúčastněných), 8.B – 5. místo (z devíti skupin), soutěžící z 9. třídy se umístili na 4. a 5. místě 

z počtu šesti skupin. 

      Mgr. Marcela Plesníková, vyučující matematiky na 2. stupni 

 

Školáček – předškoláček  

Ve středu 16. června navštívili základní školu předškoláci z mateřské školy. Nahlédli do školního prostředí, 

seznámili se s paní ředitelkou i svou budoucí paní učitelkou. Předškoláci byli rozděleni na dvě skupiny. 

Každá skupina navštívila jednu ze současných prvních tříd. 

Ve třídě 1.A si děti nejdříve poslechly pohádku, kterou jim prvňáci přečetli, a pak plnily připravené 

matematické úkoly na tabuli. Děti si také vyzkoušely sezení v lavici. Nakonec předškoláci řekli prvňákům 

básničku a nakreslili obrázek. 

Žáci ve třídě 1.B přivítali předškoláky písničkou, předvedli jim své čtenářské dovednosti, počítání i psaní. 

Děti je pozorně sledovaly, aby si vzápětí sezení v lavicích a plnění úkolů sami vyzkoušely. A protože byli 

všichni moc pozorní a šikovní, odemkli si na závěr námořnickou truhlu, v níž jim třídní skřítek námořník 

Albert připravil překvapení. 

 Už se na vás, budoucí prvňáčci, v naší škole moc těšíme. 

       Třídní učitelky 1.A a 1.B 

 

 



Výlet 1.A, 1.B a 2. třídy do Obůrky pod Hůrkou 

Blíží se konec školního roku a s tím souvisí řada různých aktivit. Nejenže se finišuje ve školní práci, ale také 

probíhají třídní výlety, na které se děti moc těší. Jeden z těchto výletů si užili žáci prvních tříd a druhé třídy. 

Navštívili Obůrku pod Hůrkou v nedalekých Dolních Těšicích, která je známá farmovým chovem jelenů, 

daňků, muflonů, divočáků a další zvěře. Sluníčko nám svítilo, všichni byli dobře naladěni, užívali si nejen 

úžasné podívané, ale také přiblížení, krmení i pohlazení částečně ochočených zvířat. Co si přát víc? Snad jen 

další takový podařený výlet! 

Školní výlet 1.A 

Střílet z luku? Odlít si stopy? Co patří do krmelce? Poznat kožešiny? Tyto a další úkoly čekaly na děti v 

zámeckém parku v Lešné u Valašského Meziříčí, kam jsme vyrazili na školní výlet. Zajímavá byla i 

prohlídka historické třídy, kde děti nejvíce zaujala rákoska. Děkujeme zaměstnancům muzea, že si děti 

mohly vyzkoušet, jaké je to býti správným myslivcem. 

        Mgr. Ivana Tvrdoňová, třídní učitelka 

Školní výlet 1.B 

Vítaným zpestřením školního života je vždy výlet. My jsme tentokrát vyrazili do Lešné u Valašského 

Meziříčí. V  krásně rozkvetlém zámeckém parku na nás čekaly lektorky, které nám připravily nejrůznější 

aktivity. Po stopách jsme hledali nová stanoviště, na kterých nás vždy čekalo velké překvapení, nové 

poznatky i zábava. Vyzkoušeli jsme si vyrobit sádrové odlitky stop zvěře, lovit lukem a šípem prase divoké 

a lišku, seznámili jsme se různými druhy paroží i kožešin…, zkrátka proměnili jsme se v malé myslivce. A 

protože jsme byli v Lešné, nesměli jsme opomenout ani prohlídku některých zámeckých prostorů. A že 

k výletu neodmyslitelně patří i suvenýry a zmrzlinka? I tohle jsme stihli. Zkrátka: „SUPER“ výlet, jak ho 

nazvali žáci 1.B. třídy. 

        Mgr. Dagmar Heraltová, třídní učitelka 

A co jsme ještě stihli?  

Exkurze do meziříčské hvězdárny (osmáci), den strávený v Olomouci - lanové centrum a Lasermanie 

(sedmáci a deváťáci), přírodovědná vycházka žáků 4. tříd (jako náhrada za naplánovaný výlet do obory 

v Dolních Těšicích, neboť nad Kelčí se zrovna prohnala silná bouřka), program v areálu zámku Lešná 

(druháci).  

Další akce proběhly po uzávěrce tohoto čísla Zpravodaje. 

        PhDr. Pavla Čučková 

 


