
Soutěže a mimoškolní činnost ve školním roce 2019/2020 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy doporučilo z důvodu nouzového stavu v ČR zrušit od 

13. března 2020 do konce školního roku 2019/2020 soutěže vyhlášené ve Věstníku MŠMT. Soutěže, 

jejichž přehled uvádíme, se konaly před tímto datem. V případě Středoškolské odborné činnosti (SOČ) 

proběhla letošní celostátní prohlídka virtuálně. 

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

(český jazyk, anglický jazyk, francouzský jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, španělský jazyk, latina, 

matematika, fyzika, biologie, chemie, dějepis, zeměpis), Festival vědy a techniky pro děti a mládež 

v Pardubickém kraji, Matematický klokan, Pythagoriáda, Lingvistická olympiáda, Dějepisná soutěž 

gymnázií ČR a SR, Ekologická olympiáda, Poznávání rostlin, Mineralogická olympiáda, GLOBE Games, 

výtvarná soutěž Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje, literární soutěž O pardubický 

pramínek, soutěž Kvíz PLUS 2019 v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet, sportovní soutěže 

(volejbal, basketbal, atletika, florbal), FYBICH (vzdělávací program biotechnologické společnosti 

Contipro), Les ve škole – škola v lese. 

 

 Olympiáda z anglického jazyka: Lenka Vaňoučková (2.A) – 2. místo v okresním kole  

 Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje: Šárka Vaňoučková (2.A) – finalistka výtvarné 

soutěže (umístění mezi prvními 10 ve své kategorii) 

 O pardubický pramínek: Julie Špaisová (2.A) – 4. místo v literární soutěži  

 Soutěž v německém jazyce: Alexandra Škopová (6.A) – 3. místo v okresním kole  

 Kvíz PLUS 2019: Beáta Hrdličková (2.C) – 2. místo v krajském finále soutěžního kvízu v rámci 

projektu Kraje pro bezpečný internet 

 Zeměpisná olympiáda : Vilém Pernfuss (2.C) – 3. místo v okresním kole  

 SOČ: Jana Mikulecká (3.C) – 2. místo v krajském kole 

 SOČ: Aneta Pouková (4.C) – 1. místo v krajském kole, postup do celostátního kola 

 Florbal SŠ: Tomáš Jurco (1.C), Ondřej Hamerník, Matěj Kubasa (5.A), Dominik Zlesák, Jan 

Stolín (3.C), Miroslav Rus, Vojtěch Šmíd, Filip Karlíček, Lukáš Umlauf (7.A), Jakub Voříšek, 

Jakub Nesejt (4.C) – 2. místo v krajském kole  

 Festival vědy a techniky mládeže AMAVET: Kateřina Holakovská, Romana Hylenová, 

Daniel Šmíd, Daniel Kolář, Barbora Němečková, Andrea Kumpoštová, Hana Boštíková, 

Anna Klimešová, Matěj Kovář, Jan Jasanský, Filip Klejch, Karel Mužík, Jan Fišer, Jan Šrajer, 

Sára Horáková, Nikol Plocová (4.A) 

 Festival vědy a techniky mládeže AMAVET: Aneta Pouková (4.C) 


