
Školní sportovní klub ZŠ Chlumčany a školní sport 

ve školním roce 2021/2022 

 
Náš ŠSK má ve 23. sezoně odsportováno. Po dvou sportovně hubených letech jsme se vrátili   

k většině sportovních akcí – školních, okresních i celostátních. Celkově jich bylo 35. 

Počet zúčastněných žáků naší školy dosáhl počtu 157, tj. 78 procent. 

  Organizačně jsme uspěli v pořádání okresních soutěží – Přespolní běh jednotlivců a družstev  

(7 škol, 183 běžců), McDonalds Cup v minikopané (7 škol, 14 družstev, 160 hráčů a hráček), 

Vybíjená dívek 1. stupeň (5 škol, 70 hráček) a Florbal pro 1. stupeň (8 škol, 80 hráčů a hráček). 

Organizačně jsme druhou nejaktivnější školou okresu. Zúčastnili jsme se dalších celostátních 

projektů, např. T-Mobile olympijský běh, Sazka olympijský víceboj, Pohár rozhlasu v atletice atd. 

 

Sporty – atletika, lyžování, plavání, sportovní gymnastika, tenis a stolní tenis, lukostřelba, kopaná, 

florbal, volejbal, basketbal, vybíjená, softbal atd. 

 

  Sportovní úspěchy ve školním roce 2021/2022: 

 

Soutěže družstev: 

1. místo OK ve volejbalu dívek 

1. místo starší žáci v BLMF po základní části 

2. místo OK v přespolním běhu – mladší žačky 

2. místo OK ve florbalu – starší žačky 

2. místo OK ve vybíjené žaček 1. stupně 

2. místo mladší žáci v BLMF 

3. místa OK ve florbalu – starší žáci a mladší žačky 

3. místo OK ve volejbalu chlapců 

6. místo KK ve volejbalu dívek 

 

Jednotlivci: 

1. místo Adéla Matoušková OK v přespolním běhu 

1. místo Tereza Kopřivová ve skoku vysokém na OK Poháru rozhlasu v atletice 

2. místo Linda Kopřivová ve skoku vysokém 

2. místo Adam Havlíček ve skoku dalekém 

3. místo Daniela Rosecká ve vrhu koulí 

3. místa Adam Havlíček a Antonín Dvořák ve skoku vysokém 

 

Na závěr letošní sportovní sezony byli tradičně vyhlášeni nejúspěšnější sportovci: 

A. Havlíček, A. Dvořák, F. Lösch, M. Tirsch, V. Muška, V. Kurek, M. Potočník, J. Císař, T. Ngo, 

A. Matoušková, T. Kopřivová, L. Kopřivová, A. Šlehoverová, A. Vaňková, T. Potočníková, 

M. Režová, D. Rosecká, V. Štaiglová a další. 

 

Jiří Zahálka 


