
Výsledky student ů v sout ěžích  

ve školním roce 2006/2007 

 

 

1.  Výsledky v p ředmětových sout ěžích a olympiádách 
 
Olympiáda  v  českém jazyce 

- okresní kolo I.kategorie 9. místo T.Vachutka (4.A) 
   17. místo D.Šmajstrlová (4.B) 
  II. kategorie 7. místo I.Holá  (6.B) 
 
Dětská recitační soutěž 1. místo v okresním kole -L.Ženčíková (2B) 
 Čestné uznání v krajském  kole -L.Ženčíková (2B) 
 
Soutěž v jazyce anglickém  – školního kola se zúčastnilo 14 žáků v 3 kategoriích  
  - okresní kolo   3. místo N.Minkovičová (2.B)  
  - krajské kolo kategorie II.A 1. místo V.Macurová (4.A) 
  - ústřední kolo  4.-14. místo V.Macurová (4.A) 
 
Recitační soutěž jazyce německém žáků gymnázií 
   - okresní kolo  1.místo Z.Holbeinová (4.A) 

   2. místo T.Vachutka (4.A) 
 
Soutěž v jazyce španělském 
 - krajské kolo 6.místo P.Škorňok (4.B) 
  10.místo O.Löw (5.B) 
 
Zeměpisná olympiáda  okresní kolo kategorie A 2. místo  M.Vrzala (1.A) 

  kategorie C 2.místo R.Salvet (3.B) 
 kategorie D 1. místo  J.Macek  (6.B) 
 

 krajské kolo kategorie C 3.místo R.Salvet (3.B) 
 kategorie D 11. místo  J.Macek  (6.B) 
 
Zeměpisná vědomostní soutěž Eurorebus  
 krajské veřejné kolo  
 I. kategorie      1.místo - družstvo 3.B – J.Hájíček, P.Hýl, R.Salvet   
  3.místo - družstvo 3.A – V.Kika, M.Liberda, D.Pašek 
 II. kategorie  
   4.místo - družstvo 6.A – E.Černíková, M.Machačová, D.Šimůnek  
  
 celostátní  kolo       
 I. kategorie 10.místo  - družstvo 3.B – J.Hájíček, P.Hýl, R.Salvet   
   15.místo  - družstvo 3.A – V.Kika, M.Liberda, D.Pašek 
 II. kategorie  45.místo  - družstvo 6.A – E.Černíková, M.Machačová, D.Šimůnek 
     



Matematická olympiáda   
 

 kategorie účast 
úspěšní 
řešitelé 

umístění - jméno 

Z6 6 6 
 3.místo M.Haderková, 
M.Vrzala (1.A) 

Z7 6 2 1.místo L.Ondráček (2.A) 
Z8 3 3 1.místo M.Liberda (3.A) 

3.místo J.Janeček (3.A) 
Z9 4 4 10.místo T.Blažková (4.A) ok

re
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ol

o 

C 2 1 7.místo G.Filipová (5.A) 

kr
aj
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é 
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Z9 4 1  T.Blažková (4.A) 

  
 
Pythagoriáda     -  školní kolo    primy + sekundy   83  soutěžící 
 
Klokan – mezinárodní matematická soutěž    školního kola se zúčastnilo 230 studentů   
 v rámci ostravských  škol se umístili : 
 kategorie Kadet 6.místo D. Woroň (3.A) 
 
Mezinárodní matematická korespondenční soutěž Genius logicus 
 L.Ondráček (2.A) – „Vynikající mezinárodní řešitel“ 
 S.Müllerová (6.B) – „Vynikající řešitel“ 
 
Soutěž „Mladý zoolog“   ze školy se zúčastnilo 7 družstev 

„ Velká cena ZOO“    ze školy se zúčastnilo 5 družstev   
 
Biologická  olympiáda . 
 okresní kolo kategorie D 6.místo H.Maturová (2.A) 
  8.-9.místo M.Haderková (1.A) 
Chemická olympiáda . 
 krajské kolo kategorie A  3.místo   P.Juřík (8.B)  
  4. místo  M. Martínek (8.B) 
  5. místo V Parchaňský (8.B) 
  7. místo J.Hostaš (8.B) 
 ústřední  kolo kategorie A  4. místo V Parchaňský (8.B) 
  8.místo   P.Juřík (8.B) 
  20. místo  M. Martínek (8.B) 
 
 krajské kolo kategorie B  6.místo   J.Chmela (7.A) 
  12.místo J.Koktan (7.A) 
 krajské kolo kategorie C 11. místo J.David (6.B) 
 
 
Mezinárodní chemická olympiáda  Petr Juřík (8.B) – bronzová medaile 

 



„Orlovská soutěž v informatice“   
 kategorie grafika  2.místo  D.Janda (6.B)   
 
Soutěž v počítač. hře „Need For Speed 
 krajské  kolo   1.místo – L.Křenek (6.B) – postup do celostátního kola 
   2.místo – J.Bernát (6.A)  
 
Astronomická olympiáda - školní kolo 53 soutěžících  
 
Fyzikální olympiáda  
 okresní kolo  
 kategorie F 2.-3. místo M.Liberda, A.Vysocký (3.A) 
 
Mezinárodní (Česko + Slovensko) korespondenční soutěž Fyz IQ – soutěže se zúčastnilo 

8 studentů školy, postupně řešili 6 korespondenčních sad úkolů 
 v kategorii 9. ročníků získali D.Pešl, I.Ryška (4.B) - 3.místo v MSK  
 

 „Napájení sluncem“ - soutěžní přehlídka solárních vozítek vyrobených studenty. Soutěže se 
zúčastnily 4 družstva školy ze tříd (3.A, 4.A, 6.A, 7.A). 
  
Celostátní soutěž v anglickém jazyce „ Videopohlednice z mého města“  žáci 2.A 

 

2. Sportovní sout ěže  
 
„Corny středoškolský atletický  pohár“   
 družstvo dívek 1. místo v okresním kole, 9.místo v krajském kole 
 
odbíjená 
 „Turnaj 17. listopadu“ ostravských gymnázií turnaj děvčat 10 družstev  
 turnaj chlapců 10 družstev 
 školní družstvo chlapců – 3.místo 

košíková 
městské kolo gymnázií        družstvo chlapců – 3. místo 
  družstvo dívek  – 4. místo 
okresní kolo SŠ „Samsung basketball league“  družstvo chlapců – 3. místo 
městské kolo nižšího st. gymnázií        družstvo chlapců – 2. místo 
obvodní kolo ZŠ a nižších gymnázií  družstvo dívek – 1. místo 
 družstvo chlapců – 1. místo 
městské  kolo ZŠ a nižších gymnázií  družstvo dívek – 2. místo 
 družstvo chlapců – 3. místo 

softbal 
okresní kolo střední školy        družstvo chlapců – 3. místo 
 

floorbal 
městské kolo gymnázií        družstvo chlapců – 2. místo 
 


