
 

 

Školní rok 2020 – 21 – Covid – bez sportovních soutěží ve škole i jinde 

 

 

Školní rok 2021 – 22 – pozvolný návrat ke sportování i na Mozartovce 

 

Po Covidovém sportovním půstu se školní sportování rozjíždělo až na přelomu kalendářního 

roku a soutěžně až ve 2. pololetí. Po roční pauze proběhla tradiční sportovní akce ŠPLHOUN 

2021. Akce byla sice bez divácké podpory, ale opět se velice vydařila. 

 

V zimním období se žáci 7. ročníku dostali na lyže,  jak na běžky tak na sjezdovky.  

Lyžařský kurz byl bez tradičního pobytového týdne organizován dojezdy do Bedřichova a 

okolí.  

 

Ve druhém pololetí proběhly některé soutěže, nebylo jich moc, ale naši žáci se neztratili. 

 

Nejmenší prvňáčci – Victoria Schneiderová a Filip Luong – absolvovali halový i venkovní 

závod AC Liaz „O nejrychlejšího prvňáčka“ a oba dva tyto prestižní závody dvakrát vyhráli! 

 

Po Covidové pauze opět nastartoval Mc Donald´s Cup. Mužstva Mozartovky potvrdila svoji 

kvalitu a po vítězném tažení skupinami a okresním finále se probojovala do KF do Liberce. 

Starší – žáci 4. a 5.tříd zvítězili opět po dvou letech v krajském finále a kvalifikovali se na 

Svátek fotbalu do Teplic. Tam obsadili 11. místo v rámci ČR, čímž získali i nápis na novou 

trofej SRPŠ jako nejlepší sportovní kolektiv roku. 

Mladší odjížděli z Liberce v slzách, ale být na 2. místě v KF bylo dalším výrazným úspěchem 

malých fotbalistů Mozartovky. Jen tak dál…. 

 

Ve druhém pololetí opět nastartovala tradiční soutěž „Sportovec roku“. Soutěží bylo pro 

žáky 2. stupně málo, ale naši se účastnili téměř všech vyhlášených a za to patří dík 

tělocvikářům. Do „Sportovce roku“ žáci získávali především bodové ocenění z atletických 

závodů a z týmových soutěží dívek a chlapců – florbal, volejbal, basketbal. 

 

Výsledky sportovních soutěží byly vyhlášeny na závěrečném rozloučení 9. tříd v atriu školy 

s Gabrielou a Ivanem MASAŘÍKOVÝMI.  

 

Z uvedených výsledků vzešlo pořadí nejlepších sportovců školního roku 2021-22 

 

Dívky –  

1. Barbora ZIKOVÁ          2. Hana BITTNEROVÁ          3. Adéla KOPICOVÁ 

 

Chlapci - 

1. Ladislav ŠPÍS                  2. Vojtěch ŠIMŮNEK              3. Lukáš VRABEC 

                          

Nejlepší sportovní kolektiv podle nového klíče – 

(nejvyšší umístění mužstva ZŠ Mozartova ve školním roce) 

hráči 4.- 5. tříd Mc Donald ´s Cupu – 11. místo v ČR 

 

                                                                                                                    Michal Polman 


