
Soutěže a mimoškolní činnost ve školním roce 2012–2013 

Významná ocenění studentů naší školy: Mladý talent 2012 – Radovan Švarc (6. A)  

Žáci školy se zúčastnili těchto soutěží, olympiád, přehlídek a projektů: předmětové olympiády 
(český jazyk, anglický jazyk, ruský jazyk, španělský jazyk, francouzský jazyk, latina, matematika, fyzika, 
biologie, dějepis, zeměpis), Matematický klokan, Astronomická olympiáda, Logická olympiáda, 
Lingvistická olympiáda, Olympiáda z programování, FotoAkademie, literární soutěž Komenský a my, 
recitační soutěž, Česko-polsko-slovenské střetnutí juniorů v matematice, zeměpisná soutěž 
Eurorebus, logická hra PIŠQWORKY, sportovní soutěže (florbal, volejbal, košíková, fotbal), Atletický 
pohár středních škol, Železný kohout 2013, Recyklohraní, Les ve škole – škola v lese. 

Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji (AMAVET) – účast v krajském kole si 
zajistilo 9 projektů, jeden projekt postoupil do celostátního finále 

Středoškolská odborná činnost – 5 odborných prací v krajském kole 

 Olympiáda v anglickém jazyce – Iveta Dupenopulosová (4.A) – 3. místo v okresním kole 

 Olympiáda v anglickém jazyce – David Lazárek (7.A) – 1. místo v okresním kole, 3. místo 

v krajském kole 

 Olympiáda v ruském jazyce – Martin Menšík (7.A) – 1. místo v krajském kole, 3. místo 

v celostátním kole 

 Olympiáda v ruském jazyce – Anna Hamplová (8.A) – 5. místo v krajském kole 

 Olympiáda ve španělském jazyce – Natálie Kufová (7.A) – 1. místo v krajském kole 

 Olympiáda ve španělském jazyce – Daniel Baláž (3.C) – 2. místo v krajském kole 

 Olympiáda ve francouzském jazyce – Daniel Pařízek (3.C) – 2. místo v krajském kole 

 Lingvistická olympiáda – Radovan Švarc (6.A) – 3. místo v národním kole 

 Logická olympiáda – Radovan Švarc (6.A) – 1. místo v krajském kole 

 Matematická olympiáda – Michal Rickwood (3.A) – 1. místo v okresním kole 

 Matematická olympiáda – Vladimír Skřivánek (2.A) – 2. místo v okresním kole 

 Matematická olympiáda – Radovan Švarc (6.A) – 1. místo v krajském kole (kategorie A), 

2. místo v celostátním kole (kategorie A), bronz z mezinárodního kola v Kolumbii 

 Matematický klokan – Vladimír Skřivánek (2.A) – 1. místo v okresním kole, 2. místo 

v krajském kole (kategorie Benjamin) 

 Matematický klokan – Filip Sejkora (2.A) – 2. místo v okresním kole, (kategorie Benjamin) 

 Matematický klokan – Radovan Švarc (6.A) – 2. místo v okresním kole, 3. místo v krajském 

kole (kategorie Junior) 

 Fyzikální olympiáda – Pavel Horák (4.A) – 3. místo v okresním kole 

 Astronomická olympiáda – Jan Beran (4.A) – 2. místo v krajském kole 



 Olympiáda z programování – Radovan Švarc (6.A) – 1. místo v krajském kole 

 Dějepisná olympiáda – Vojtěch John (2.A) – 1. místo v okresním kole 

 Přírodovědná soutěž – Dominik Štancl (4.A) – 1. místo v regionálním kole 

 Přírodovědná soutěž – Monika Nerudová (2.A) – 3. místo v regionálním kole 

 Středoškolská odborná činnost – Justýna Kučerová (3.C) – 1. místo v okresním a krajském 

kole, 9.  místo v celostátním kole (obor Zdravotnictví) 

 Středoškolská odborná činnost – Kateřina Chudá (7.A), Kristýna Tomášová (7.A) – 1. místo 

v okresním a krajském kole, 12.  místo v celostátním kole (obor Biologie) 

 Středoškolská odborná činnost – Karolína Sejkorová (3.C) – 1. místo v okresním kole, 2. místo 

v krajském kole (obor Biologie) 

 Středoškolská odborná činnost – Kateřina Šverclová (3.C) – 2. místo v okresním kole, 4. místo 

v krajském kole (obor Zdravotnictví) 

 Středoškolská odborná činnost – Tereza Telecká (3.C) – 3. místo v okresním kole, 3. místo 

v krajském kole (obor Zdravotnictví) 

 Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji – Kristýna Tomášová (7.A) – 

účast v krajském kole, 6. místo v národním kole; postup do soutěže v USA 

 Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji – Veronika Hekrlová (4.A), 

Dominika Tutschová (4.A), Kateřina Šimková (4.A), Natálie Pirklová (4.A), Barbora Řezníčková 

(4.A), Jana Jedináková (4.A), Jan Bauer (4.A), Aneta Čejková (4.A), Lucie Kubíčková (4.A), 

Dagmar Štarmanová (5.A), Linda Šafaříková (5.A), Vendula Hájková (5.A), Adéla Kolářová (5.A) 

– účast v krajském kole 

 PIŠQWORKY – Lukáš Tomeš (7.A), Kristýna Tomášová (7.A), Ondřej Hudec (7.A), Zdeněk 

Wetter (7.A), Radek Štarman (7.A) – dvojnásobní vítězové celostátního kola logické hry 

 Komenský a my – Veronika Hekrlová (4.A) – účast v celostátním finále literární soutěže 

 Recitační soutěž – Michaela Plocková (4.A) – 2. místo v okresním kole 

 Orion Florbal Cup – Vojtěch Typl (4.A), Oldřich Ezr (4.A), Jan Horák (4.A), Pavel Horák (4.A), 

Tomáš Langer (4.A), Matěj Tesař (4.A), Štěpán Jiroušek (4.A), Martin Kamenický (4.A), Martin 

Hoang Huy Tien (4.A), Matěj Popelka (3.A), Michal Rickwood (3.A) – 2. místo v krajském kole 

 Orion Florbal Cup – Veronika Hekrlová (4.A), Kateřina Jebousková (4.A), Aneta Čejková (4.A), 

Anna Machačová (3.A), Zuzana Horáčková (3.A), Karolína Manová (3.A), Veronika Tomšová 

(3.A), Zdeňka Bílá (3.A), Klára Mikysková (3.A), Anna Veselá (3.A) – 1. místo v krajském kole, 

postup do kvalifikace na republikové finále 

 Odbíjená pro střední školy – Zuzana Nespěchalová (8.A), Natálie Pecháčková (7.A), Kristýna 

Kopečná (6.A), Linda Horáčková (6.A), Radka Voclová (5.A), Lucie Kopecká (2.C), Nikola Malá 

(1.C), Zuzana Slavíková (7.A) – 1. místo v krajském kole, postup do kvalifikace na republikové 

finále 



 Košíková – Martin Kamenický (4.A), Matěj Tesař (4.A), Pavel Horák (4.A), Vojtěch Typl (4.A), 

Daniel Bubeníček (4.A), Tomáš Langer (4.A), Jan Horák (4.A), Oldřich Ezr (4.A), Dominik Štancl 

(4.A) – 1. místo v krajském kole 

 Atletický čtyřboj – Veronika Tomšová (3.A), Anna Veselá (3.A), Klára Mikysková (3.A), Lucie 

Kubíčková (4.A), Aneta Čejková (4.A), Iveta Dupenopulosová (4.A), Kateřina Jebousková (4.A) 

– 1. místo v okresním kole, 1. místo v krajském kole, postup na republikové finále 

 Železný kohout 2013 (běh, cyklistika, plavání, vodáctví) – Filip Záveský (8.A), Vojtěch Mikuláš 

(6.A), Lukáš Kovář (6.A), Radek Kašpar (6.A) – 1. místo v kombinovaném závodě čtyřčlenných 

družstev 

 Spolupráce s Městským úřadem Česká Třebová u příležitosti Dne veteránů – film o Vasilu 

Timkovičovi natočili Adam Ostruszka (7.A), Adam Pávek (7.A), Jiří Štembírek (7.A), David 

Lazárek (7.A), Michal Koubek (3.C) 

 

 Veronika Tomšová (3.A) – členka reprezentace ČR za rok 2012/2013 

 


