
Soutěže a mimoškolní činnost ve školním roce 2018–2019 

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, Astronomická olympiáda, Lingvistická 

olympiáda, Dějepisná soutěž gymnázií ČR a SR, Ekologická olympiáda, Poznávání rostlin, 

Mineralogická olympiáda, GLOBE Games, sportovní soutěže (volejbal, basketbal, atletika, florbal), 

FYBICH (vzdělávací program biotechnologické společnosti Contipro), Les ve škole – škola v lese. 

 

 Soutěž Poznávání rostlin Johana Nováková (1.A) – 2. místo v regionálním kole  

 Astronomická olympiáda Jaroslav Žaba (1.A) – 6. místo v krajském kole  

 Zeměpisná olympiáda Matouš Fiala (3.A) – 6. místo v krajském kole  

 Fyzikální olympiáda Jan Jasanský (3.A) – 3. místo v okresním kole  

 Fyzikální olympiáda Hana Boštíková (3.A) – 4. místo v okresním kole  

 Mineralogická olympiáda Lucie Vargová (5.A) – 4. místo v regionálním kole  

 Soutěž ve španělském jazyce Lucie Vargová (5.A) – 3. místo v krajském kole  

 Soutěž ve francouzském jazyce Hana Válová (6.A) – 1. místo v krajském kole, 4. místo 

v celostátním kole 

 Ekologická olympiáda Aneta Pouková, Lenka Blažková, Denisa Mašínová (3.C) – 1. místo 

v krajském kole, postup do celostátního kola 

 Ekologická olympiáda Martin Dušek (3.C), Eliška Loderová, Šárka Doležalová (6.A) – 2. místo 

v krajském kole 

 Česká lingvistická olympiáda Vojtěch John (8.A) – výborná reprezentace školy v celostátním 

kole  

 Matematický klokan Vojtěch John (8.A) – 3. místo v okresním kole  

 Biologická olympiáda Aneta Pouková (3.C) – 3. místo v krajském kole  

 Soutěž v ruském jazyce Aneta Pouková (3.C) – 1. místo v krajském kole, 5. místo 

v celostátním kole 

 Soutěž v ruském jazyce Radim Kohoutek (4.C) – 4. místo v krajském kole 

 GLOBE Games Matěj Kovář (3.A), Alexandra Škopová, Kateřina Němečková, Jana Hudecová, 

Klaudie Honlová (5.A) – vynikající reprezentace školy v celostátním kole  

 Dějepisná soutěž gymnázií ČR a SR Vojtěch John, Dalibor Beneš (8.A), Matouš Jirsa (4.C) – 

2. místo v krajském kole, 10. místo ve finále v Chebu  



 Festival vědy a techniky pro děti a mládež AMAVET Michal Bělka, Jonáš Doležal, Jan Sýkora, 

Adam Rybka, Lucie Petrásová, Barbora Chmelařová (4.A), Jana Mikulecká (2.C) – reprezentace 

gymnázia v okresním kole  

 Festival vědy a techniky pro děti a mládež AMAVET Matěj Krása, Samuel Jan Svoboda, Filip 

Záleský, Nikola Mikulová, Zuzana Mazurová, Dorota Štěpánková, Barbora Doležalová, Daniela 

Kolářová, Veronika Vaňková, Adéla Sedláková (4.A), Valérie Anna Volosová (2.C) – výborná 

reprezentace gymnázia v krajském kole 

 Volejbal Jan Kadlec, Jan Šplíchal, Viktor Pejchal, Vladimír Skřivánek, Dalibor Beneš (8.A), 

Lukáš Skřivánek, Jakub Sýkora (5.A), Daniel Jaško, Ondřej Unzeitig (6.A), Matěj Fric (1.C) – 

1. místo v krajském kole, 1. místo v kvalifikaci na republikové finále, 3. místo v republikovém 

finále volejbalového turnaje středních škol 

 Volejbal Barbora Koubová, Barbora Štosová, Zuzana Mastíková (2.A), Sára Horáková, Lucie 

Neumannová, Pavlína Jebousková, Nicole Plocová (3.A), Eliška Pešková, Lucie Blažková (4.A) – 

1. místo v krajském kole, 1. místo v kvalifikaci na republikové finále, 2. místo v republikovém 

finále volejbalového turnaje základních škol 


