
Školní sportovní klub ve školní roce 2016/2017 
 
Školní sportovní klub ZŠ Chlumčany je již plnoletý. V osmnácté sezoně jsme uspořádali nebo se 
zúčastnili celkem 32 sportovních soutěží v atletice, gymnastice, plavání, lyžování, tenisu, florbalu, 
kopané, basketbalu, volejbalu, vybíjené a softbalu. Soutěžilo 130 žáků a žákyň naší školy, tj. 62 
procent. 
 
Organizace soutěží. 
V areálu myslivny a na Vrchu jsme v září uspořádali již tradičně okresní kolo soutěže v přespolním 
běhu jednotlivců a družstev. Závodilo 240 běžců z 8 škol našeho okresu. V dubnu jsme na našem 
školním víceúčelovém hřišti uspořádali okresní finále ve vybíjené dívek 1. stupně. Zúčastnilo se 5 
družstev. Ve stejný den se na fotbalovém hřišti TJ Keramika konalo okrskové kolo McDonalds 
Cupu, soutěže malých fotbalistů. Hrálo celkem 13 družstev ze 7 škol. Další soutěží, kterou jsme 
úspěšně uspořádali, byla Okresní liga malého florbalu. V červnu se v naší malé tělocvičně utkalo 9 
družstev. Organizačně jsme druhou nejúspěšnější školou okresu po škole z Přeštic. 
 
Celostátní a regionální projekty. 
Pravidelně se účastníme Sazka olympijského víceboje, Poháru rozhlasu atletických družstev, 
Štafetového poháru atletického svazu, Zátopkova týdne běhání, Poháru FbU ve florbalu pro 1. 
stupeň, Poháru hejtmana Plzeňského kraje ve florbalu, Bohemialigy malého florbalu a soutěže v 
kopané McDonalds Cup. Letos jsme se zúčastnili též soutěže AND1 Cup v basketbalu. 
 
Spolupráce s organizacemi a spolky. 
Velmi dobrá je spolupráce s OÚ Chlumčany, který spolufinancuje naše sportovní aktivity, hlavně 
dopravu a sportovní vybavení. V obci spolupracujeme též s myslivci, dobrovolnými hasiči a TJ 
Keramika, oddíly tenisu a kopané. Dobře se začíná rozvíjet spolupráce s Florbalovou školou Kerio 
Plzeň. 
 
Sportovní úspěchy družstev. 
Nejúspěšnějším sportem byl opět florbal. 
1. místo mladší děvčata v okresním kole soutěže AŠSK 
2. místo mladší děvčata v krajském kole 
2. místo starší žáci i starší žačky v okresním kole soutěže AŠSK 
1. a 2. místo nejmladší žačky v Okresní lize malého florbalu 
2. místo nejmladší žáci a elévové v Okresní lize malého florbalu, 3. místo pro naše druhá družstva 
3. místo mladší žáci v okresním kole soutěže AŠSK 
2. místo nejmladší žáci v okresním kole Poháru FbU 
1. místo nejmladší žačky v okresním kole Poháru FbU a 5. místo v krajském finále 
8 našich žáků se zúčastnilo VIII. celostátní letní olympiády dětí a mládeže v Jihomoravském kraji, 
kde reprezentují náš kraj. 
 
Další úspěšné sporty: 
2. místo starší žačky – atletický čtyřboj, okresní kolo 
2. místo mladší žačky – přespolní běh, okresní kolo 
2. místo starší žačky – přespolní běh, okresní kolo 
3. místo Štafetový pohár pro 1. stupeň, okresní kolo 
2. místo starší žačky – Pohár rozhlasu atletických družstev, okresní kolo 
3. místo nejmladší žáci – atletický trojboj, okresní kolo 
3. místo starší žáci – malá kopaná, okresní kolo 
3. místo nejmladší žáci - McDonalds Cup, okrskové kolo 
2. místo nejmladší žačky – vybíjená, okresní kolo 
4. místo AND1 Cup v basketbalu, okresní kolo 



 
Nejlepší sportovci: 
K. Kaslová, K. Šteffelová, E. Nechutná, L. Štichová, K. Žigmundová, T. Matoušková, S. Drncová, 
A. Horká, V. Krýsmanová, A. Matoušková, J. Pöndlová, A. Veitová, A. Dvořáková, D. Vokračková, 
P. Soták, S. Lang, M. Nykoljuk, F. Lösch, J. Volf, M. Potočník, D. Merhaut, D. Zápotocký, R. Šubrt, 
D. Tomíšek, J. Šubrt, T. Procházka, M. Soták, T. Tobrman, J. Potočník, J. Dolanský, J. Fink, A. 
Dvořák, J. Matoušek a T. Volf. 
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