
Soutěže a mimoškolní činnost ve školním roce 2013–2014 

 

Žáci školy se zúčastnili těchto soutěží, olympiád, přehlídek a projektů: předmětové olympiády 

(český jazyk, anglický jazyk, ruský jazyk, španělský jazyk, latina, matematika, fyzika, biologie, dějepis, 

zeměpis), Matematický klokan, Lingvistická olympiáda, Olympiáda z programování, FotoAkademie, 

zeměpisná soutěž Eurorebus, logická hra PIŠQWORKY, sportovní soutěže (florbal, volejbal, košíková, 

fotbal), Atletický pohár středních škol, Železný kohout 2014, anketa Nejúspěšnější sportovec okresu 

Ústí nad Orlicí roku 2013, Recyklohraní, Les ve škole – škola v lese. 

 

 Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji – Kristýna Tomášová (8.A) – 

reprezentace školy v Houstonu v USA 

 Projekt 100 vědců do středních škol – Kateřina Chudá (8.A) – reprezentace školy v Los 

Angeles v USA 

 Středoškolská odborná činnost – dvě práce v krajské kole, vítězství v celostátním kole 

 Spolupráce s Městským úřadem Česká Třebová u příležitosti Dne veteránů – Štěpán 

Jiroušek (5.A), Tomáš Koubek (5.A), Dominik Štancl (5.A), Robin Štancl (5.A), Matěj Kameník 

(6.A), Petr Foldyna (6.A) 

 Olympiáda ve španělském jazyce – Tamara Vaňousová (2.C) – 3. místo v krajském kole 

(kategorie Střední školy I) 

 Olympiáda ve španělském jazyce – Silvie Gorroňová (4.C) – 1.  místo v  krajském kole 

(kategorie Střední školy II) 

 Olympiáda ve španělském jazyce – Natálie Kufová (8.A) – 2.  místo v  krajském kole 

(kategorie Střední školy II) 

 Olympiáda v ruském jazyce – Markéta Vejdová (4.A) – 3.  místo v  krajském kole (kategorie 

Nižší gymnázium) 

 Olympiáda v ruském jazyce – Martin Menšík (8.A) – 3.  místo v  krajském kole (kategorie 

Střední školy II) 

 Olympiáda v latinském jazyce – Anna Dolinová (7.A) – účast v zemském kole 

 Lingvistická olympiáda – Jan Beran (5.A) – účast v celostátním kole 

 Matematická olympiáda – Radovan Švarc (7.A) – 1. místo v krajském kole, 3. místo 

v celostátním kole, bronz z mezinárodního kola v Kolumbii 

 Matematický korespondenční seminář MAKOS – Radovan Švarc (7.A) – 1. místo 

 Fyzikální olympiáda – Michal Rickwood (4.A) – 3. místo v okresním kole 

 Olympiáda z programování – Radovan Švarc (7.A) – 2. místo v krajském kole 

 Dějepisná olympiáda – Vojtěch John (3.A) – 3. místo v ústředním kole 



 Dějepisná soutěž gymnázií – Natálie Šikulová (3.C), Barbora Hermanová (6.A), Eliška 

Glaserová (6.A) – 7. místo v krajském kole 

 Historická soutěž v Chebu – Natálie Šikulová (3.C), Dominika Kubištová (7.A), Anna Dolinová 

(7.A) – účast v prestižní historické soutěži 

 Biologická olympiáda – Kateřina Chudá (8.A) – 4. místo v krajském kole 

 Biologická olympiáda – Kristýna Tomášová (8.A) – 7. místo v krajském kole 

 Ekologická olympiáda – Monika Fajtová (1.C), Nikola Dočkalová (1.C), Petra Píšová (1.C) – 

3. místo v krajském kole 

 Středoškolská odborná činnost – Dominika Kubištová (7.A) – 1. místo v krajském kole, 

1. místo v ústředním kole (obor Teorie kultury, umění a umělecké tvorby) 

 Středoškolská odborná činnost – Martin Bednář (7.A) – 3. místo v krajském kole (obor 

Stavebnictví, architektura a design interiérů) 

 Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji – Kristýna Tomášová (8.A) – 

reprezentace školy v Houstonu v USA 

 Projekt 100 vědců do středních škol – Kateřina Chudá (8.A) – reprezentace školy v Los 

Angeles v USA 

 FotoAkademie – Adam Ostruszka (8.A) – 1. místo v celostátním kole 

 FotoAkademie – Martin Bednář (7.A) – 3. místo v celostátním kole 

 PIŠQWORKY – Lukáš Tomeš (8.A), Kristýna Tomášová (8.A), Ondřej Hudec (8.A), Zdeněk 

Wetter (8.A), Radek Štarman (8.A) – 2. místo v celostátním kole 

 Volejbal – Daniel Jaško (1.A), Ondřej Unzeitig (1.A), Viktor Pejchal (3.A), Jan Šplíchal (3.A), 

Vladimír Skřivánek (3.A), Jaroslav Šplíchal (3.A), Šimon Pecháček (3.A), Petr Štembírek (4.A) – 

1. místo v krajském kole 

 Volejbal – Vendula Vomáčková (1.A), Veronika Koubová (1.A), Natálie Foldynová (2.A), 

Kristýna Bělková (3.A), Linda Klimková (3.A), Anna Kvasničková (3.A), Monika Nerudová (3.A), 

Kristýna Voleská (3.A), Anna Veselá (4.A), Tereza Sýkorová (4.A) – 1. místo v krajském kole 

 Atletika – Kristýna Bělková (3.A), Linda Klimková (3.A), Kristýna Voleská (3.A), Tereza 

Ducháčková (3.A), Veronika Tomšová (4.A), Anna Veselá (4.A) – 3. místo v krajském kole 

 Železný kohout 2014 (běh, cyklistika, plavání, vodáctví) – Filip Záveský (absolvent gymnázia), 

Vojtěch Mikuláš (7.A), Lukáš Kovář (7.A), Radek Kašpar (7.A) – 1. místo v kombinovaném 

závodě čtyřčlenných družstev 

 Anketa Nejúspěšnější sportovec okresu Ústí nad Orlicí roku 2013 – Justýna Bouchalová (3.A) 

– 5. místo v kategorii jednotlivci (žactvo) 

 Anketa Nejúspěšnější sportovec okresu Ústí nad Orlicí roku 2013 – Michaela Stránská (6.A) 

– 4. místo v kategorii jednotlivci (dorost a junioři) 

 Anketa Nejúspěšnější sportovec okresu Ústí nad Orlicí roku 2013 – Anna Veselá (4.A), Klára 

Mikysková (4.A), Veronika Tomšová (4.A), Lucie Kubíčková (5.A), Kateřina Jebousková (5.A), 



Aneta Čejková (5.A), Iveta Dupenopulosová (5.A) – 1. místo v kategorii kolektivy mládeže 

(dorost) 

 Anketa Nejúspěšnější sportovec okresu Ústí nad Orlicí roku 2013 – Štěpán Jiroušek (5.A), 

Vojtěch Typl (5.A), Tomáš Langer (5.A), Pavel Horák (5.A), Jan Horák (5.A), Oldřich Ezr (5.A), 

Patrik Jurco (2.C) – 1. místo v kategorii kolektivy mládeže (dorost) 

 Anketa Nejúspěšnější sportovec okresu Ústí nad Orlicí roku 2013 – Nikola Malá (2.C), Radka 

Voclová (5.A), Kristýna Kopečná (7.A), Linda Horáčková (7.A), Lucie Kopecká (3.C), Natálie 

Pecháčková (8.A), Zuzana Slavíková (8.A) – 1. místo v kategorii kolektivy mládeže (dorost a 

junioři) 

 Anketa Nejúspěšnější sportovec okresu Ústí nad Orlicí roku 2013 – Jakub Řehák (3.C), Radek 

Vondráček (3.C), Pavel Kubíček (8.A) – 1. místo v kategorii kolektivy mládeže (dorost a junioři) 

 


