Školní sportovní klub ZŠ Chlumčany a školní sport ve školním roce 2018/2019.
Ve školním roce 2018/2019 náš sportovní klub uspořádal nebo se zúčastnil celkem 47
sportovních soutěží v atletice, gymnastice, plavání, lyžování, tenisu a stolním tenisu, cyklistice,
letním biatlonu. Zúčastnili jsme se branně-bezpečnostních soutěží, bowlingu a na řadu přišly i
kolektivní sporty florbal, volejbal a přehazovaná, basketbal, kopaná, vybíjená, softbal a nově i lukostřelba a badminton.
Soutěžilo 137 sportovců naší školy, tj. skoro 70 procent žáků, dalších 20 sportovců / většinou
bývalých žáků a žáků ZŠ Merklín / nám pomáhalo na hostování. Sportovci soutěžili ve čtyřech
věkových kategoriích chlapeckých, dívčích a otevřených.
Nejvíce jsme sportovali na úrovni školy a okresu Plzeň-jih, úspěšně jsme reprezentovali
i v rámci Plzeňského kraje, vrcholem bylo republikové finále ve florbalu hráčů 1. stupně.
Organizace soutěží, regionální a celostátní projekty, spolupráce s oddíly, organizacemi a spolky.
V areálu myslivny a na Vrchu jsme uspořádali již tradičně okresní kolo soutěže
v přespolním běhu jednotlivců a družstev. Na fotbalovém hřišti TJ Keramika se opět konalo okrskové
kolo McDonald´s Cupu, soutěže nejmenších fotbalistů, na víceúčelovém školním hřišti okresní finále
ve vybíjené dívek. Organizačně jsme opět druhou nejaktivnější školou okresu po škole z Přeštic.
Ve škole jsme pořádali vánoční laťku / 34. ročník/, stavěli živé lidské stavby a pyramidy,
vyzkoušeli soutěž v halovém biatlonu, volejbalisté odjeli na soustředění a většina žáků soutěžila
v soutěži Šplhoun roku. Vyhlásili jsme nejlepší školní sportovce roku.
Pravidelně se účastníme některých regionálních a celostátních projektů – Pohár rozhlasu atletických
družstev, Sazka olympijský víceboj, Štafetový pohár atletického svazu, Zátopkův týden běhání, Pohár
hejtmana Plzeňského kraje ve florbalu, Pohár FbU ve florbalu, Bohemialiga malého florbalu a
Chlumčanská florbalová liga, McDonalds Cup v minikopané, AND1 Cup v basketbalu,
soutěž malých záchranářů a soutěž BESIP. V letošním roce začal projekt AŠSK ČR Sportuj ve škole,
hodina sportu navíc a Čokoládová tretra.
Velmi dobrá je spolupráce s OÚ Chlumčany, který pomáhá spolufinancovat naše sportovní aktivity,
hlavně dopravu na soutěže a sportovní vybavení. V naší obci spolupracujeme též
s myslivci, dobrovolnými hasiči a TJ Keramikou, oddíly kopané, tenisu a badmintonu. Dobře se
rozvíjí spolupráce s FBŠ Kerio Plzeň, ZŠ Merklín a MDDM Stod.
Největší sportovní úspěchy v tomto školním roce.
Kolektivní sporty.
Družstvo starší žačky – 1. místo v okresním kole ve florbalu soutěže AŠSK ČR.
Družstvo mladší žačky – 1. místo v okresním kole ve florbalu a 3. místo v krajském kole.
Družstvo nejmladších žáků a žaček – 1. místo v OK, 2. místo v KK a 13. místo v republikovém
finále soutěže AŠSK ČR ve florbalu pro 1. stupeň.
Družstvo dívek – 2. místo v okresním kole ve volejbalu.
Družstvo 1. stupně ZŠ – 2. místo v okresním kole soutěže v přehazované.
Družstvo nejmladších dívek – 2. místo v OK ve vybíjené.
Družstva chlapců i dívek 1. stupně ZŠ – 2. místa v OK soutěže Čeps Cup ve florbalu.
Družstva žáků v Bohemialize malého florbalu – 1. místo mladší žáci, 3. místo starší žáci.
Družstva mladších a starších žáků – 3. místa v OK v basketbalu.
Družstvo mladší žačky – 3. místa v OK v přespolním běhu a v Poháru rozhlasu atletických
družstev
Družstvo nejmladších sportovců – 4. místa v OK ve Štafetovém poháru a atletickém trojboji.
Individuální sporty a úspěchy jednotlivců.
Výborných výsledků v okresních a krajských kolech dosáhlo několik našich členů – N. Samková

/ badminton/, D. Tomíšek, A. Havlíček, A. Dvořák, M. Tirsch, L. Kopřivová, T. Kopřivová,
V. Muška / všichni atletika/, A. Matoušková, R. Šubrt a V. Šlehoverová a mnozí další.
V září 2019 oslaví náš Školní sportovní klub 20. výročí svého vzniku.
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