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Studijní výsledky 

Zlatá cena 
Vojtěch Němeček, 7OB 

za 2. místo v krajském kole Chemické olympiády a 3. místo v celostátním kole Chemické olympiády 

Jan Nekarda, 2OA 

za vynikající umístění v soutěži Matematický klokan, kategorie Benjamín – okresní kolo 1. místo, 

krajské kolo 2. místo, celostátní kolo 3. místo 

Stříbrná cena 
Michaela Zemková, 7OB 

za 6. místo v celostátním kole středoškolské činnosti v oboru biologie 

Filip Šmejkal, 6OB 

za 17. místo v celostátním kole Zeměpisné olympiády, 3. místo v krajském kole Zeměpisné olympiády, 

13. – 14. místo v krajském kole Fyzikální olympiády (kategorie C) a postup do národního kola soutěže 

„Navrhni projekt“ 

Bronzová cena 
Antonín Krmíček. 4OA 

za 3. – 5. místo v krajském kole Fyzikální olympiády (kategorie E) a 6. místo v krajském kole 

Matematické olympiády (Z9) 

Martin Lapčík, 2B 

za 1. místo v krajském kole Matematického klokana kategorie Junior 

Lenka Blechová, 3C 

za 1. místo v krajském kole Matematického klokana v kategorii Student 

 



Kultura 

Zlatá cena 
Iva Gejdošová, 3C 

za vzornou reprezentaci školy v celostátním kole recitační soutěže Wolkerův Prostějov, vydávání 

školního časopisu Truňk a reprezentaci školy na Pražském studentském summitu 

Stříbrná cena 
Eva Sližová, 6OA 

za 1. místo v celostátní literární soutěži Hořovice Václava Hraběte 

Václav Kallus, 6OA 

za postup do celostátního finále recitační soutěže Wolkerův Prostějov 

Bronzová cena 
Anna Minksová, 2C 

za 1. místo v pěvecké soutěži Slovácká stuha a za přispění k umístění školního souboru Viva la musica 

ve stříbrném pásmu celostátního kola pěvecké soutěže Gymnasia cantant 

Sport  

Zlatá cena 
Simona Sedláčková, 6OA 

za reprezentaci školy ve sportu: za získání 2. místa družstva dívek G UH v krajském kole Corny Cupu a  

získání 1. místa v jednotlivcích  

Stříbrná cena 
Klára Světlíková, 2D 

za 4. místo v Mistrovství České republiky v krasobruslení a reprezentaci školy v  Corny Cupu 

Bronzová cena 
Veronika Sciarpa, 1C 

za 1. místo ve finálové soutěži aerobiku 

 


