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Září 2011: Zahájení šk. roku 2011/2012
Zahájení školního roku proběhlo tradičně ve třídách a bylo doplněno proslovem pana
ředitele do školního rozhlasu.

Organizace školního roku 2011/2012 na OA Bučovice
Datum
25. 08.
01. 09.
26. 09.
26.–30. 10.
31. 10.
01. 11.
10. 11.
18. 11.
28. 11.
08. 12.
22. 12.
23. 12.–2. 1.
03. 01.
14. 1.–20. 1.
25. 01.
26. 01.
31. 01.
03. 02.
06. 02.–12. 02.
17. 2.
27. 02.
27. 03.
29. 03.
05.–09. 04.
23. 04.
25. 04.
26. 04.
27. 04.
30. 04.
02. 05.
03. 05.
04. 05.
07. 05
10. 05.
09.05.
10. 05.
11. 05.
14.-18. 5.
21.-25. 5.
21.-25. 5.
28. 05.
18.–22. 06.
21. 06.

Hodina
09:00 h
08:15 h
14:00 h
14:00 h
celý den
15.00–16:30 h
14:00 h
14:00–17:00 h
08:00–12:00 h
14:00 h
14:00 h
14:00 h

20:00 h
14:00 h
14:00 h
15:00–16:30 h
08:00 h (14 h)
08:00 h (14 h)
v 07:00 h a ve 13:00 h
14:00 h
08:00-10:05; 12:10:13:55
08:00-10:05; 12:10:13:55
08:00-09:50
08:00-10:05; 12:10:13:55
08:00-09:50
14:00 h
14:00 h
08:30 h
viz rozpis
14:00 h
14:00 h

Akce
1. PR (pedagogická rada)
Zahájení šk. roku ve třídách
1. MP (operativní - měsíční porada)
Podzimní prázdniny
2. PR, 2. MP
Burza středních škol ve Vyškově
TŘÍDNÍ SCHŮZKY KRPŠ
Volno ředitele školy
3. MP
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Třída baví školu
Vánoční prázdniny
4. MP
Lyžařský výcvikový kurz 1. A, 1. B
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO
3. PR, 5. MP
Vydání vysvědčení
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
ŠKOLNÍ PLES V NESOVICÍCH
6. MP
4. PR, 7. MP
TŘÍDNÍ SCHŮZKY KRPŠ
Velikonoční prázdniny
PŘIJÍMACÍ řízení 1. kolo - 1. termín
PŘIJÍMACÍ řízení 1. kolo - 2. termín
PRAKTICKÁ MZ z OP
8. MP
Volno ředitele školy
PÍSEMNÁ ČÁST MZ - ČJL
PÍSEMNÁ ČÁST MZ - ANJ
DIDAKTICKÝ TEST MZ - MAT
PÍSEMNÁ ČÁST MZ - NEJ
DIDAKTICKÝ TEST MZ – OBČ. ZÁKLAD
4. PR
PŘIJÍMACÍ řízení 2. kolo
Vysvědčení 4. A, B
Přípravný „svatý“ týden k MZ
profilová část MZ - ÚSTNÍ MZ
Provozní praxe 3. ročníků ve firmách
9. MP
Sportovní kurz 2. ročníků
Informativní schůzka budoucí 1. A
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25. 06.
26. 06.
29. 06.
30. 06.–02. 09.

14:00 h
08:15 h

7. PR
Sportovní den
Vydání vysvědčení
Hlavní prázdniny

ZÁŘÍ 2011: Adaptační kurz studentů 1. A, B OA Bučovice
Studenti 1.A a 1.B Obchodní akademie v Bučovicích se v polovině září 2011 zúčastnili
společného pobytu na základně DDM Vyškov Maliná u Ruprechtova. Cílem této akce bylo, aby se studenti lépe poznali se svými spolužáky i třídními učiteli.
Třídenní pobyt se nesl v duchu zápolení o klíče k pevnosti Boyard. Skvělý program připravil bývalý absolvent naší školy a současný pracovník DDM Vyškov Roman Chelík se
svou kolegyní Magdou. Počasí nám přálo, a proto se mohla většina akcí uskutečnit ve
venkovním prostředí a v blízkém lese. Při řešení společných úkolů se brzy ukázalo, kdo
je dobrý ve sportu, kdo zase spíš v řešení logických úkolů, na koho se můžeme spolehnout a kdo se zase spíše s ostatními jen „veze“.
Společnými silami se podařilo všem účastníkům již zmiňované klíče od pevnosti získat,
ale mnohem důležitější bylo, že jsme získali pomyslné klíče k sobě samým i těm ostatním. Stala se z nás dobrá parta, za což můžeme poděkovat nejen realizačnímu týmu, kuchařkám, tutorům, ale hlavně sami sobě.
D. V.

Říjen 2011: Maturanti OA Bučovice v Praze
Během let se již stalo zvykem, že studenti čtvrtých ročníků Obchodní akademie Bučovice
tráví svůj poslední školní výlet v našem hlavním městě, Praze.
Tak tomu bylo i letos. 4. října 2011 jsme se sešli na vlakovém nádraží v Bučovicích a společně vyrazili nejdříve do Brna, kde jsme následně přesedli na rychlík směr Praha. Už je
to nějaký ten pátek, co většina z nás jela naposledy vlakem, kde jsou kupé, takže kupé
byla milým překvapením. Cesta nám uběhla rychle a v klidu.
Do Prahy jsme dorazili před polednem. Zavazadla jsme svěřili do rukou dámám
v úschovně a vyrazili do centra města, tedy na Václavské náměstí. Zde jsme si prohlédli
sochu sv. Václava a budovu Národního muzea. Odtud naše kroky vedly na Staroměstské
náměstí, kde hodiny zrovna odbíjely celou, takže jsme zhlédli spolu s plným náměstím
nedočkavých turistů ze všech koutů světa představení orloje. Zde jsme také okusili globalizaci v podobě obědu v Mc. Donald a kafé ve Starbacku. Poté jsme se vrátili pro naše
zavazadla a vyrazili k apartmánům Anděl, kde jsme měli domluvené ubytování. Večer se
nám naskytl úchvatný pohled na představení Křižíkovy fontány. Doprovodná hudba byla
namixována z filmů Hříšný tanec, Flash dance a Smím prosit.
Druhý den jsme zašli do muzea Karlova mostu a poté jsme se projeli po Vltavě na lodičkách. Po vydatném obědě jsme vyrazili na prohlídku Národního divadla, kde se nám dostalo výkladu o historii, přítomnosti a úchvatné výzdobě. Večer jsme si šli prohlédnout
překrásně osvětlenou noční Prahu. Nejkrásnější pohled se nám naskytl z Hradčan, kde
má člověk Prahu jako na dlani. Cestou jsme se samozřejmě nemohli nezastavit u Lenonovy zdi kousek od Kampy.
Předposlední den našeho výletu jsme lanovkou vyjeli na Petřín. Nemohli jsme si samozřejmě nechat ujít zrcadlový labyrint. Odkud jsme šli procházkou kolem Strahovského
kláštera na Hrad. Přišli jsme právě včas na střídání hradní stráže i s celým ceremoniálem. Po skončení na nás čekala slečna průvodkyně, která nám podala velmi podrobný
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výklad o historii i současnosti Pražského hradu. Zde jsme skončili kolem třetí hodiny a
užili si podvečerního osobního volna.
Poslední den jsme se sbalili, rozloučili se s Prahou i školními výlety na střední škole a
odjedli zpět do Bučovic. Krásné počasí nám vydrželo po celou dobu našeho pobytu ve
„zlaté Praze“, a tak nám na náš poslední školní výlet zbydou jen ty nejlepší vzpomínky.
Aneta Rybnikářová, 4. B

Říjen 2011: Valašský datel 2011
Ve dnech 13.–14. 10. se na OA a VOŠ ve Valašském Meziříčí uskutečnila soutěž v psaní na
počítači, nazvaná Valašský datel. Soutěž je určena pro žáky 2. ročníků středních škol a
mladší. Spočívá v opisu na 10 minut při penalizaci 10, 50 a 100 trestných bodů. Ve čtvrtek odpoledne proběhl bodovaný trénink, vlastní soutěž pak v pátek dopoledne. Soutěže
se zúčastnilo 61 žáků z 22 škol. OA Bučovice reprezentovali: Jana Hrazdílková, 2. A, Lucie
Zelenková a Martin Růžička, oba ze 2. B.
Martin Růžička obsadil v opisu na 10 minut při penalizaci 100 tr. bodů 6. místo,
v kombinaci jednotlivců byl jedenáctý. Družstvo skončilo celkově na 11. místě z 22 škol.
Bodovaný trénink
OA a VOŠ Valašské Meziříčí, 13. října 2011
Pořadí
1.
14.
28.
31.

Příjmení a jméno
Foukalová Karolína
Růžička Martin
Hrazdílková Jana
Zelenková Lucie

Škola
Rožnov p. R., G
Bučovice, OA
Bučovice, OA
Bučovice, OA

Výkon
564.9
358.2
324.1
313.9

Opis 10 minut (-10)
Pořadí

Příjmení a jméno

Škola

Hrubé

Chyby

Čisté

1.

Foukalová Karolína

Rožnov p. R., G

5983

8

5903

18.

Růžička Martin

Bučovice, OA

3506

8

3426

28.

Zelenková Lucie

Bučovice, OA

3336

13

3206

46.

Hrazdílková Jana

Bučovice, OA

3072

28

2792

Opis 10 minut (-50)
OA a VOŠ Valašské Meziříčí 14. října 2011
Pořadí
1.
20.
38.
52.

Příjmení a jméno
Foukalová Karolína

Škola
Rožnov p. R., G

Růžička Martin
Zelenková Lucie
Hrazdílková Jana

Bučovice, OA
Bučovice, OA
Bučovice, OA

Hrubé

Chyby

Čisté

4876
3073
2862
2683

21
10
12
19

3826
2573
2262
1733

Opis 10 minut (-100)
Pořadí
1.

Příjmení a jméno
Foukalová Karolína

Škola
Rožnov p. R., G

Hrubé

Chyby

Čisté

5222

5

4722
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6.

Růžička Martin

Bučovice, OA

3371

1

3271

54.

Hrazdílková Jana

Bučovice, OA

2957

15

1457

57.

Zelenková Lucie

Bučovice, OA

3146

20

1146

Kombinace jednotlivců
Pořadí
1.
11.
48.
54.

Příjmení a jméno
Foukalová Karolína

Škola
Rožnov p. R., G

Růžička Martin
Zelenková Lucie
Hrazdílková Jana

Bučovice, OA
Bučovice, OA
Bučovice, OA

10(10)

10(50)

10(100)

Celkem

5903
3426
3206
2792

3826
2573
2262
1733

4722
3271
1146
1457

14451
9270
6614
5982

Soutěž družstev
Pořadí

Škola

1. člen 2. člen 3. člen Celkem

1.

Rožnov p. R., G

14451

11070

10987

36508

2.

Valašské Meziříčí, OA

9392

9014

8703

27109

3.

Český Těšín, OA

9361

8968

8605

26934

4.

Zlín, OA

9921

9210

7767

26898

5.

Karviná, OBA

9770

8329

8206

26305

6.

Nový Jičín, Mendelova SŠ

8261

8071

8018

24350

7.

Ostrava, OA Mariánské Hory

8884

7563

7539

23986

8.

Prostějov, OA

8154

7863

7666

23683

9.

Frýdek-Místek, SPŠ, OA a JŠ

8369

7712

7573

23654

10.

Choceň, OA a SOŠ cestovního ruchu

9081

7521

6625

23227

11.

Bučovice, OA

9270

6614

5982

21866

Leden 2012: Výsledky okresního kola SŠ – florbal
Slavkov u Brna
Dívky: 4. 1. 2012

SŠZZE Vyškov
SŠZZE Vyškov
OA Bučovice

-

Gymnázium Bučovice
OA Bučovice
Gymnázium Bučovice

Celkové pořadí:

1. SŠZZE Vyškov
3 body
2. OA Bučovice
2 body
3. Gymnázium Bučovice
1 bod
Do krajského kola postupují dívky SŠZZE Vyškov – Ivančice 26.1.2012

Hoši: 5. 1. 2012 I.

SOŠ a SOU Vyškov
SOŠ a SOU Vyškov
OA Bučovice

-

SŠZZE Vyškov
OA Bučovice
SŠZZE Vyškov

0:0
1:0
3:2
1:0
3:3
1:3

7:0
2:0
4:2
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II.

Gymnázium Vyškov
Gymnázium Vyškov
Gymn.Bučovice -

ISŠ Slavkov
Gymnázium Bučovice
ISŠ Slavkov

Utkání o 3.místo:

Gymnázium Bučovice - OA Bučovice

Finále:
Celkové pořadí:

Gymnázium Vyškov
1. Gymnázium Vyškov
2. SOŠ a SOU Vyškov
3. Gymnázium Bučovice
4. OA Bučovice
5. ISŠ Slavkov
6. SŠZZE Vyškov

-

2:0
3:1
5:0
3:1

SOŠ a SOU Vyškov

3:2

Do krajského kola postupují hoši Gymnázia Vyškov – Jedovnice 15.2.2012

Leden 2012: Lyžák OA Bučovice - Kdo nezažil, neuvěří
Čím začít? Je toho hodně a hodně, o čem by se dalo povídat. Nevím, jaký má kdo názor,
ale já teda kladný. Náš lyžák bych vystihla pár slovy - my, hodně sněhu a lyže nebo
snowboardy. V neděli 15. ledna 2012
jsme se vydali na LVK do Jeseníků do
rekreačního střediska Lesní chata
Nová Seninka. Každý den nás autobus dopravil ke sjezdovce, která byla
asi 5 km od chaty. První den jsme si
vyšlapali kopec a učitelé nás zařadili
podle zdatnosti do tří družstev. Vše
zorganizoval pan profesor Mgr. Josef
Křížka, kterému pomáhali Mgr. Slavomír Mladějovský a Mgr. Dagmar
Vrbácká. Byla legrace pozorovat ty,
kteří nemají moc zkušeností
s lyžováním, jak jim dělá problém
vůbec stát na lyžích. V očích smrt a rozviklané nohy, ale nenechali se zaskočit a lyžovat
se nakonec naučili. Druhý a třetí den jsme byli na sjezdovce celý den. Po snídani jsme
dostali balíček s jídlem a vyrazili. I když jsme lyžovali skoro celý den, ani nám to tak nepřipadlo. Začátečníci se pomalu učili brzdit a zatáčet a ostatní vyrazili na svah. Když
jsme vyjeli nahoru na kopec, vypadalo to jako v pohádce. Nebe bylo krásně azurové a
stromy nádherně bílé. Po pár pádech si každý vzpomněl na lyžování a potom jsme sjeli i
kopce, které se nám ze začátku zdály příliš prudké. Třetí den se nám moc nevydařilo počasí, hodně sněžilo a ti, kteří neměli brýle, začali mít problémy. Ale i přes to jsme tam
vydrželi celý den. Ve středu bylo krásné počasí, proto jsme si celodenní lyžování náležitě
užívali. Ve čtvrtek jsme uspořádali soutěž ve slalomu. O legraci i skvělé sportovní výkony
nebyla nouze. Odpoledne jsme se podívali na video, které den předtím natočil pan profesor. Ukázali jsme si na něm chyby a někteří z nás byli překvapení, jak lyžují. Po namáhavém dnu nás večer vždy čekal nějaký program, který si připravili buď studenti, nebo
učitelé. V pátek jsme naposledy vyrazili na svah. Smutní, že už musíme odjet, jsme po
obědě vyrazili k domovům. V autobusu jsme vzpomínali, jak celý týden chtěl každý prožít znovu, jak by chtěl každý zpátky na svah lyžovat, bavit se se spolužáky, zažít znovu
koulovačky a plno sněhu. Vzpomínali jsme na zážitky a hlavně zábavu, kterou jsme tam
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prožili a jak bychom se tam jednou ve stejném složení zase vrátili. Zpátky ke škole jsme
dorazili kolem páté hodiny, kde si nás vyzvedli rodiče.
A jak bych náš týden na horách zhodnotila? Pomáhali jsme si všichni navzájem, kromě
pár boulí a jedné zlomené ruky jsme lyžák přežili ve zdraví. Ani hlady jsme neumřeli, i
když nám moc nechutnalo. Všichni jsme to velmi prožívali a bez menších průšvihů se to
samozřejmě neobešlo. Avšak vrátili jsme se s plnou hrstí zážitků a v plném počtu. Děkujeme za to profesorům, kteří byli ochotni to s námi šest dnů vydržet a naučit nás lyžovat.
Martina Hálová, 1. A

Leden 2012: Další úspěch Obchodní akademie Bučovice na celostátní soutěži z účetnictví
Ve dnech 24. –25. ledna 2012 proběhl ve Znojmě již 6. ročník finále ČR soutěže
v účetnictví Má dáti, dal. Jedná se o největší odbornou soutěž středních škol v naší zemi a
zúčastnilo se jí 122 talentovaných studentů 4. ročníku ze 62 středních odborných škol
s ekonomickým zaměřením z celé ČR. Organizačně soutěž jako každoročně společně zajišťovaly dvě školy - Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo a Obchodní akademie
a Jazyková škola Znojmo. Soutěžilo se v podmínkách, které v mnohém připomínaly organizaci zkoušek Institutu certifikace účetních. Absolutní většina účastníků (82 %) prokázala významné nadstandardní schopnosti v účetnictví. Tato soutěž je dle slov ředitele
OA a JŠ Znojmo PaedDr. Karla Rivoly dnes již obecně považována za neoficiální odbornostní mistrovství republiky a srovnávací zkoušku v oboru účetnictví.
Obchodní akademie Bučovice se této soutěže každoročně zúčastňuje a vždy patřila
k úspěšným školám. Letos tuto školu na této soutěži skvěle reprezentovaly studentky
Veronika Minaříková, která se umístila na 16. místě a Naďa Hálová, která se umístila na
32. místě. Pokud bychom se zajímali o pořadí v rámci jihomoravských účastníků, tak
mezi nimi se Veronika Minaříková umístila na 4. místě. Oběma děvčatům patří uznání a
poděkování za úspěšnou reprezentaci nejen své školy, ale i města Bučovice a celého našeho regionu. Vítězkou celé soutěže se stala Hana Baláčková z Obchodní akademie Praha
1, Dušní 7 celkovým ziskem 138,7 bodu, Veronika Minaříková získala 129,9 bodu a Naďa
Hálová 121,4 bodu.
V hodnocení škol reprezentantky Obchodní akademie Bučovice vybojovaly 11. místo
mezi 62 soutěžícími školami, což představuje s ohledem na náročnost soutěže a schopnosti účastníků skvělý výsledek. Pokud bychom opět vyhodnocovali pořadí jihomoravských škol, tak Obchodní akademie Bučovice se v rámci kraje umístila na 3. místě. Zde je
na místě uvést i skutečnost, že mezi menšími školami byla Obchodní akademie Bučovice
nejúspěšnější. Jak umístění jednotlivců, tak i pořadí škol se řadí k úspěchům této obchodní akademie. Sluší se připomenout, že děvčata na tuto soutěž připravovali vyučující
účetnictví z této školy Ing. Olga Pospíšilová a Ing. Jan Cenek.
Vlastní soutěž se uskutečnila ve dvou dnech a na dvou místech. V úterý 24. ledna v době
od 13 do 17 hodin proběhl na Soukromé vysoké škole ekonomické Znojmo soutěžní blok
A, který spočíval ve zpracování praktických příkladů postihujících všechny oblasti účetnictví podnikatelů. Ve středu 25. ledna proběhl na Obchodní akademii a Jazykové škole
Znojmo soutěžní blok B, který spočíval v řešení 100 testových otázek z teorie účetnictví,
na jejichž zpracování byl časový limit 75 minut. Tento test proběhl na počítači, aby byly
ihned známy výsledky. Povolenými pomůckami v obou soutěžních blocích byly podobně
jako při certifikaci účetních daňové zákony, zákon o účetnictví, účtový rozvrh a kalkulačka.
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Pro všechny účastníky této soutěže – ty úspěšnější i méně úspěšné znamenalo toto soutěžní klání velkou odbornou zkušenost, kterou zajisté zúročí nejen u maturitní zkoušky,
ale i ve svém dalším profesním životě, tj. při dalším studiu a následně i v zaměstnání či
při podnikání. Všem účastníkům patří velké uznání za odvahu se této soutěže zúčastnit i
za jejich vědomosti a dovednosti, které při ní prokázali.
Ing. Jan Cenek

Únor 2012 Studentský ples Obchodní akademie Bučovice
Dne 17. února 2012 se uskutečnil v kulturním domě v Nesovicích tradiční studentský
ples Obchodní akademie Bučovice. Probíhá zde setkání současných studentů, absolventů, pedagogů, rodičů a příznivců naší školy. Hlavními organizátory se stali studenti
3. ročníku a jejich třídní profesorky – Ing. Věra Kmentová a Ing. Dagmar Šmaková.
V průběhu večera hrála k tanci i poslechu hudební skupina CLASSIC z Kroměříže.
Zahájení a slavností atmosféru navodili studenti obchodní akademie, kteří pod vedením
zkušené paní prof. Mgr. Boženy Stavělíkové nacvičili na barokní hudbu slavnostní polonézu.
Během večera se představili ve dvou vstupech hosté z taneční skupiny HONKY-TONK
z Brna. Předvedli ukázky country tanců a před půlnocí také kankán.
Premiérou na našich plesech bylo hudební vystoupení absolventa školy Josefa Boudy,
který se představil jako Karel Gott revival Morava. Na klávesy ho doprovázel Radek Verner.
Součástí plesu byla velmi bohatá tombola. O hlavní ceny se losovalo a předávaly se až
o půlnoci. Šťastní výherci se mohli těšit např. z barevného televizoru, pekárny chleba,
přehrávače CD a MP3, zlatého řetízku, nerezového mixéru aj. Děkujeme ještě jednou za
dary a projevy sympatií k naší škole všem dárcům z okruhu firem, rodičům a lidem blízkým škole.
Věříme, že všichni návštěvníci plesu prožili večer plný hudby, tance a příjemné zábavy

Březen 2012: Přednáška sex, vztahy, láska, AIDS
Pocity z přednášky, kterou nám prezentoval 14.3.2012 p. Jiří Pospíšil.
Přednáška byla velmi fascinující a zajímavá už jen proto, že ji vedl farář z protestantské
církve. Od těchto lidí se vždy čeká, že nám budou tlouct do hlavy, jak je důležitá cudnost
a sex až po svatbě. P. Pospíšil nebyl klasický kněz, co káže v kostele o těchto věcech, měl
úplně opačný názor.
Jeho příběh o dívce, která se jako první žena nakazila AIDS, byl až k neuvěření.
Dříve totiž tento virus prý napadal jen homosexuály. Tato dívka byla smířena s blížící se
smrtí, která mohla přijít v podstatě kdykoli. Nejvtipnější však určitě byla ukázka na naší
spolužačce Andrejce, která se stala obětí pádu a otevřené zlomeniny na virtální diskotéce. P. Pospíšil nám totiž chtěl přiblížit způsoby nákazy tímto virem.Naopak nás všechny
určitě šokovalo množství lidí, kteří jsou nakaženi, kteří o tom neví a nebo těch, kteří to
nikomu nikdy neřekli.
Tento virus je velmi zákeřný a oslabí nám imunitu natolik, že zemřeme na obyčejný zápal plic, který samozřejmě smrtelný není.Zajímavé určitě vylo i to, že když se zeptal kluků na cyklus ženy, že oni to věděli.Poté nám oznámil, že ženy mají dar vše komplikovat,
ale my ženy s úsměvem tvrdíme, že muži mají dar ze všeho se dostat.Tato přednáška
nám dala množství informací a novinek. Každý z nás si určitě odnesl své pocity a myšlenky. Je jen na nás, jak se rozhodneme a jak se ochráníme.Hlavní věc, kterou nám kladl
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na srdce byla, abychom si rozmyslely s kým se pustíme do intimního vztahu a aby to nebyl/a každý/á druhý/á a nebo čtvrtý/á.
Určitě musíme brát v úvahu možné následky a život nebrát jako sport, tím myslím jednou vyhrát jednou prohrát. Množství proher je často vyšší než výher a řekněme si to na
rovinu, prohry se přece neslaví! Napsala - Jiřina Čechová ;) – 2. A

Sportovní úspěchy žáků OA na soutěžích AŠSK za rok 2011/2012
Atletika – OA hoši 3. místo (Marek Kachlík 3. na 400m, 1. na 1500m)

Přespolní běh – Jan Chadima 3. místo

Stolní tenis – OA dívky 2. místo

Odbíjená – OA hoši 3. místo
OA dívky 3. místo

Florbal – OA dívky 2. místo

Sportovní gymnastika – RF Ivana Kučerová 12. místo, Jakub Kubečka 11. místo,
Filip Nezdařil 6. místo
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Plážový volejbal- OA dívky KK 9. místo
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