
Ocenění žáci 9. ročníku na konci školního roku 2021/22 

9.A 

Michaela Šubrtová - za ochotu, snahu, vstřícnost, svědomitost, za pečlivou přípravu 

na vyučování, za výborný prospěch po celou dobu školní docházky, za aktivní pomoc 

při akcích pořádaných školou a Žákovským parlamentem, za pomoc při organizaci 

týdenního pobytu zahraničních studentů v rámci projektu Edison, za účast v 

týmových i individuálních soutěžích zaměřených na konverzaci v anglickém jazyce, 

za vzornou reprezentaci školy v okresním kole matematické a biologické olympiády, 

za 1. místo  v okresním kole a 3. místo v krajském kole Dopravní soutěže mladých 

cyklistů, za 1. místo v krajském kole chemické olympiády a 2. místo v celostátním 

kole soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR 

 

Anna Švánová  - za ochotu, snahu, vstřícnost, svědomitost, za pečlivou přípravu na 

vyučování, za výborný prospěch po celou dobu školní docházky, za aktivní pomoc při 

akcích pořádaných školou a Žákovským parlamentem, za práci pro třídu, za účast v 

týmových i individuálních soutěžích zaměřených na konverzaci v anglickém jazyce, 

za 1. místo v celostátní soutěži anglických prezentací, za pravidelnou přípravu na 

soutěž Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR, za účast ve výtvarných soutěžích 

a fotografické soutěži „Odry očima dětí“, za vzornou reprezentaci školy  v krajském 

kole dějepisné olympiády a okresním kole biologické olympiády 

 

Denis Florík -  za ochotu, pracovitost, vstřícnost, za výborný prospěch po celou dobu 

školní docházky, za aktivní pomoc při akcích pořádaných školou a Žákovským 

parlamentem, za účast v kvízové soutěži s rodilým mluvčím Easyspeak, za 

pravidelnou přípravu a účast v soutěži Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR , za 

vzornou reprezentaci školy v okresním kole matematické olympiády v olympiády v 

anglickém jazyce a za 1. místo  v okresním a 3. místo v krajském kole Dopravní 

soutěže mladých cyklistů  

 

Petra Bazalová -  za píli, svědomitost, snahu, za pečlivou přípravu na vyučování, 

výborný prospěch po celou dobu školní docházky, za aktivní pomoc při akcích 

pořádaných školou, za aktivní práci pro třídní kolektiv a Žákovský parlament, za 

účast v kvízové soutěži s rodilým mluvčím Easyspeak , za 1. místo ve fotografické 

soutěži „Odry očima dětí“, za vzornou reprezentaci školy ve výtvarných a 

vědomostních soutěžích, za účast v krajském kole dějepisné olympiády  a za 5. 

místo v krajském kole soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR 

 

Lukáš Ondřej – za sportovní reprezentaci školy, za účast v kvízové soutěži s rodilým 

mluvčím Easyspeak, za ochotu a pomoc při školních akcích a akcích pořádaných 

žákovským parlamentem, za podporu ochrany životního prostředí 



Lucie Dvorská – za aktivní účast a reprezentaci školy v anglických soutěžích po 

celou dobu školní docházky, především Wazzup, olympiády v anglickém jazyce, 

Kvízové soutěži s rodilým mluvčím Easyspeak , za ochotu a aktivní pomoc při 

školních akcích a akcích pořádaných žákovským parlamentem, za účast ve 

výtvarných soutěžích a fotografické soutěži a nepřímo za reprezentaci školy ve 

sportu (celostátní kolo v kuželkách) 

 

Matěj Dvorský – za aktivní účast a reprezentaci školy v anglických soutěžích po 

celou dobu školní docházky, především Wazzup, olympiády v anglickém jazyce, za 

ochotu a pomoc při školních akcích a akcích pořádaných žákovským paramentem 

 

Kariková Aneta  –  za píli, pomoc, svědomitost a práci pro třídní kolektiv, za aktivní 

účast a reprezentaci školy v anglických soutěžích po celou dobu školní docházky, 

především Wazzup, olympiády v anglickém jazyce, Kvízové soutěži s rodilým 

mluvčím Easyspeak, za ochotu a pomoc při školních akcích a akcích pořádaných 

žákovským parlamentem a účast ve výtvarných soutěžích a  fotografické soutěži  

 

Máchová Zuzana  – za práci pro třídní kolektiv, za ochotu a aktivní pomoc při 

školních akcích a akcích pořádaných žákovským parlamentem, za aktivní účast a 

reprezentaci školy v anglických soutěžích po celou dobu školní docházky, především 

Wazzup, olympiády v anglickém jazyce, Kvízové soutěži s rodilým mluvčím 

Easyspeak, za účast ve výtvarných soutěžích a  fotografické soutěži a nepřímo za 

reprezentaci školy svým hudebním talentem (1. místo v celostátním kole ve hře na 

cimbál) 

 

Matějová Alena -  za píli, pomoc, ochotu a práci pro třídní kolektiv, za aktivní účast a 

reprezentaci školy v anglických soutěžích po celou dobu školní docházky, především 

Wazzup, olympiády v anglickém jazyce, Kvízové soutěži s rodilým mluvčím 

Easyspeak, za ochotu a pomoc při školních akcích a akcích pořádaných žákovským 

parlamentem a účast ve výtvarných soutěžích a  fotografické soutěži  

 

Masare Maxim – za aktivní účast a reprezentaci školy v anglických soutěžích po 

celou dobu školní docházky, především Wazzup, olympiády v anglickém jazyce, 

Kvízové soutěže s rodilým mluvčím Easyspeak, za pomoc při organizaci týdenního 

pobytu zahraničních studentů v rámci projektu Edison a za aktivní pomoc při akcích 

školy a žákovského parlamentu 

 

Horáček Martin - za ochotu a pomoc při školních akcích a akcích pořádaných 
žákovským parlamentem 

 



Alexandra Kořenková - za ochotu a pomoc při školních akcích a akcích pořádaných 

žákovským parlamentem a účast ve výtvarných soutěžích a  fotografické soutěži  

 

Karolína Vidláková – za účast ve výtvarných soutěžích a  fotografické soutěži 

 

9.B 

Matyáš Elkner - za aktivní pomoc při akcích školy a pomoc při realizaci projektu 

EDISON a za účast ve výtvarných soutěžích a  fotografické soutěži 

 

Hana Pirnosová - za výborné  studijní výsledky v průběhu celé školní docházky , za 
pečlivou přípravu na vyučování, aktivitu, reprezentaci školy v uměleckých a  
vědomostních soutěžích a postup do okresního kola olympiády z českého jazyka a 
chemie 
 
 
Klučka Jan  - za pečlivou přípravu na vyučování v průběhu celé školní docházky a 
reprezentaci školy ve sportovních soutěžích 
 
 

Sára Murinová  - za pečlivou přípravu na vyučování, pečlivost, aktivitu a 
reprezentaci školy ve sportovních soutěžích 
 


