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OCENĚNÍ PROBĚHNE V RÁMCI ZÁVĚREČNÉHO ROZLOUČENÍ (17) 

 

MATĚJ VENGLÁŘ (8. A) za velmi úspěšnou reprezentaci školy, v krajském kole olympiády z českého jazyka 

obsadil 12. místo, v okresních kolech olympiád a to z českého jazyka - 3. místo a  matematiky - Úspěšný řešitel, 

obsadil 19. místo a za práci předsedy parlamentu 

DENIS STON (8. A) za úspěšnou reprezentaci školy v okresních kolech matematických soutěží Pythagoriáda - 

4.  místo a matematická olympiáda - Úspěšný řešitel, obsadil 28. místo.  

TOMÁŠ JELÍNEK  (5. B) za úspěšnou reprezentaci školy v okresních kolech matematických soutěží 

Pythagoriáda - 8.  místo a matematická olympiáda - Úspěšný řešitel  

JIŘÍ HRONSKÝ (5. A)  za úspěšnou reprezentaci školy a to za 1. místo v okresním kole soutěže Požární 

ochrana očima dětí v kategorii literární práce,  za Úspěšného řešitele okresního kola matematické olympiády a 

Úspěšného řešitele školního kola Pythagoriády 

MARTIN LUŠŇÁK (8. A) za úspěšnou reprezentaci školy v okresním kole Olympiády z anglického jazyka - 8. 

místo 

DANIEL MŽIK (8. A) za úspěšnou reprezentaci školy a to za 1. místo v okresním kole soutěže Požární ochrana 

očima dětí v kategorii literární práce 

 

VERONIKA BULEJKOVÁ,  KARIN DRUGDOVÁ,  PATRICIE ŠKUTOVÁ,  ELIŠKA LUŠŇÁKOVÁ 
KAROLÍNA SUKUPOVÁ,  NATÁLIE NIKŠIČOVÁ, KLÁRA DURASOVÁ (všechny 9. A)  za velmi 

úspěšnou reprezentaci školy v soutěži HMZ - starší žáci - 3. místo v krajském kole 

 

NIKOL MEZEYOVÁ (7. B) za úspěšnou reprezentaci školy ve sportovních soutěžích  

ONDŘEJ ŠTEFÁNIK (9. A) za úspěšnou reprezentaci školy ve sportovních soutěžích  

 

PATRICIE PALČÍKOVÁ (6. A) za rozvážnost a pohotovost při záchraně spolužáka 

ANEŽKA LARYŠOVÁ (4. B) za velmi úspěšnou reprezentaci školy v soutěži „VÍM PROČ“, kterou organizovala 

skupina ČEZ, Anežka vyhrála se svým videem 200 000Kč na vybavení učeben 

 

 

 



OCENĚNÍ PROBĚHNE V RÁMCI PK či kroužků (17) 

 SOUTĚŽE 

JAKUB DAVID (5. B)  za Úspěšného řešitele okresního kola matematické olympiády, školního kola 

Pythagoriády 

ONDŘEJ PLUHAŘ (5. B)  za Úspěšného řešitele okresního kola matematické olympiády, školního kola 

Pythagoriády 

KAROL DIVALD (6. A)  za úspěšnou reprezentaci školy v městském kole soutěže v anglickém jazyce a 

Úspěšného řešitele školního kola Pythagoriády 

TEREZA GÄRTNEROVÁ (7. A)   za Úspěšného řešitele školního kola matematické olympiády, účast 

v městském kole recitační soutěže 

LUKÁŠ ŠNAPKA (7. A)  za Úspěšného řešitele školního kola matematické olympiády 

JIŘÍ ŠKOVRON (8. A) za Úspěšného řešitele školního kola matematické olympiády 

VOJTĚCH VAVŘÍK (8. A) za Úspěšného řešitele školního kola matematické olympiády 

ANDREAS DULKERIDIS (6. A) za účast v městském kole recitační soutěže 

DENISA KOVAĽOVÁ (7. A) za účast v městském kole recitační soutěže 

ADÉLA VIŠŇOVÁ (7. A) za 3. místo v okresním kole soutěže Požární ochrana očima dětí v kategorii literární 

práce 

 ZDRAVOTNÍK HMZ - okresní kolo 

KATEŘINA BULEJKOVÁ, JAKUB CUBER, LUCIE TRAXMANDLOVÁ, ADÉLA BULEJKOVÁ, 

ALEX VRTAL, NATÁLIE ŠKLÍBOVÁ, TEREZA CUBEROVÁ 

 

 


