ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ KLUB ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHLUMČANY
Zhodnocení sportovní a organizační činnosti ŠSK ZŠ Chlumčany ve školním roce 2015-2016
Letošní, již sedmnáctá sezona našeho sportovního klubu patřila po sportovní i pořadatelské
stránce k nejúspěšnějším v historii.
Mladí školní sportovci zápolili a rozvíjeli své schopnosti v těchto sportech a sportovních
odvětvích – atletice, florbalu, volejbalu, basketbalu, kopané, lyžování, tenisu, vybíjené,
softbalu, cyklistice, orientačním běhu, plavání a gymnastice /šplh a překážková dráha/.
Zapojili jsme se i do celostátních projektů, např. Olympijský víceboj, McDonalds Cup, BESIP,
Štafetový pohár, Think Blue Cup, Pohár rozhlasu s ČP atd.
Celkově se jednalo o 41 sportovních akcí - školních, okresních, krajských a
celorepublikových kol. Pořadatelsky a organizačně jsme úspěšně zvládli okresní kola
v přespolním běhu jednotlivců a družstev / 250 běžců, v minikopané McDonalds Cup
/ 220 fotbalistů/, ve vybíjené dívek / 60 účastnic/ a v malém florbalu pro 1. stupeň / 160 hráčů
a hráček/.
Celkově se letos na činnosti ŠSK podílelo 131 žáků a žákyň naší školy, což je 62 %.
Mezi nejlepší sportovce patří K. Kaslová, K. Šteffelová, sourozenci Matouškovi, J. Šupík,
D. Zápotocký, M. Nykoljuk, J. Rež, A. Horká, D. Vokračková, bratři Šubrtovi , Potočníkovi
a Langovi. Z mladších pak S. Drncová, F. Losch, J. Kožíšek, J. Volf, sestry Žigmundovy ,
L. Štichová, A. Vrba a mnoho dalších.
Nejúspěšnějším sportem této sezony byl florbal. Velmi kvalitních výsledků jsme ale
dosáhli i v dalších sportech. V okresních kolech jsou to: 2. místo v přespolním běhu družstva
dívek a 3. místo chlapců, 2. místo v atletickém čtyřboji dívek, 3. místo v basketbalu chlapců,
3. místo ve volejbalu chlapců i dívek, 2. místo ve vybíjené dívek, 2. místo ve štafetovém
poháru běžců 1. stupně ZŠ, 3. místo v minikopané, 3. místa družstev dívek i chlapců
v atletickém Poháru rozhlasu. Krajského kola se zúčastnili štafetoví běžci 2. - 5. ročníku ZŠ.
FLORBALOVÉ VÝSLEDKY
Výrazné úspěchy jsme letos zaznamenali v různých florbalových soutěžích. Důležitá je
hlavně vyrovnanost a dobrá hra družstev chlapců i dívek všech věkových kategorií.
SPORTOVNÍ PŘEBORY AŠSK ČR
Okresní kola
1. místo kategorie I. 1.-3. ročník ZŠ, soutěž se hraje jako smíšená chlapců a dívek. Naše
druhé družstvo se umístnilo na 3. místě
1. místo kategorie II. 4.-5. ročník ZŠ dívky
1. místo kategorie III. 6.-7. ročník ZŠ chlapci, postup do krajského finále
2. místo kategorie III. 6.-7. ročník ZŠ dívky
2. místo kategorie IV. 8.-9. ročník ZŠ chlapci
3. místo kategorie IV. 8.-9. ročník ZŠ dívky
Krajské kolo
3. místo kategorie III. 6.-7. ročník ZŠ chlapci
THINK BLUE CUP v malém florbalu pro 1. stupeň ZŠ
Okresní kola
1. místo dívky a 3. místo chlapci
Krajské kolo
1. místo dívek. Naše dívky již tři roky neprohrály žádné utkání se soupeřem z našeho kraje!
Celorepublikové finále TOP 8 Západ v Praze
4. místo dívek

POHÁR HEJTMANA PLZEŇSKÉHO KRAJE v malém florbalu smíšených družstev
2. stupně ZŠ
Okresní kolo
1. místo a 3. místo druhého družstva
Krajské finále
2. místo
BOHEMIALIGA MALÉHO FLORBALU
Náš tým se letošního ročníku nezúčastnil pro nízký věk hráčů a hráček. V příští sezoně se
pokusíme navázat na 3. místo z roku 2015. Přípravou byla účast části hráčské základny
v soutěži Chlumčanská florbalová liga.
V příští sezoně se můžeme spolehnout na většinu hráčů a hráček ze stávajícího kádru, proto si
budeme opět klást vysoké cíle. Příslibem je nastupující generace žáků 1. - 3. ročníku ZŠ.
Jiří Zahálka, ŠSK ZŠ Chlumčany

