
Ocenění žáci na MÚ v Odrách na konci školního roku 2022  ZŠ Pohořská 

 

Michaela Šubrtová je  žákyní devátého ročníku s výborným prospěchem po celou dobu školní docházky. 

Je velmi snaživá, svědomitá, aktivní, ochotná  a pracovitá. Pomáhá při akcích pořádaných školou i 

parlamentem školy. Díky svým všestranným zájmům reprezentovala školu po celých devět let školní 

docházky  v mnoha soutěžích. V minulých letech byla součástí týmu soutěže Mladých cyklistů, kde dosáhla 

se svým s družstvem úspěchy v okresním i krajském kole. I v letošním školním roce získala opět se svým 

týmem první místo v okresním kole a třetí místo v krajském kole dopravní soutěže mladých cyklistů. 

(krajské kolo teprve proběhne tento týden-výsledky dodám).  Výborných úspěchů dosáhla v matematické a 

biologické olympiádě. Po celou dobu školní docházky se aktivně   účastnila a reprezentovala školu 

v anglických soutěžích, především Wazzup, olympiády v anglickém jazyce, Kvízové soutěže s rodilým 

mluvčím Easyspeak aj.. Se svou rodinou se aktivně podílela na organizaci týdenního pobytu zahraničních 

studentů v rámci projektu Edison.  V soukromí se věnuje agility a i tady se kvalifikovala s Temi na 

Mistrovství světa juniorů ve Finsku. V letošním roce se především pečlivě připravovala na soutěže 

z chemie, které si vyžadovaly pravidelnou přípravu.  Míša získala první místo v krajském  kole Chemické 

olympiády MŠMT  (celostátní tu není) a postoupila z prvního místa také do krajského kola soutěže 

Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR , kde se opět umístila na 1. místě s postupem do 

celostátního kola v Pardubicích. V celostátním kole byla Míša opět úspěšná a  získala nádherné 2. 

místo a je druhým nejlepším chemikem celé ČR. Míša kromě věcných darů jako je např. tablet získala 

přislíbení přijetí na vysokou školu CHT v Pardubicích a stipendium v hodnotě 36 000 v prvním roce studia . 

Získala ale  hlavně vědomosti, které jí nikdo nikdy nevezme. Super žákyně, milá holka, kterou si přeje 

každý vyučující☺. A  

 

Anna Švánová je žákyní devátého ročníku s výborným prospěchem po celou dobu školní docházky. Je 

velmi snaživá, svědomitá, pečlivá, aktivní a kamarádská. Pomáhala na školních akcích pořádaných školou i 

parlamentem školy. Aktivně se zapojovala do prací pro třídu. Každý rok se účastnila týmových i 

individuálních soutěží zaměřených jak na konverzaci, tak na obhajobu prezentací v anglickém jazyce 

především Wazzup, olympiády v anglickém jazyce, Kvízové soutěži s rodilým mluvčím Easyspeak aj. 

Pravidelně se připravovala na soutěž Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR. Má výtvarný talent. 

Účastnila se mnoha  výtvarných soutěží– Minerály, Koně a hříbata očima dětí, fotografická soutěži „Odry 

očima dětí“, Barevný podzim apod. V letošním školním roce úspěšně reprezentovala naši školu v krajském 

kole dějepisné olympiády a okresním kole biologické olympiády. (Skromná, hodná, ochotná holka, 

radost pro každého učitele☺ 

 

Denis Florík je žákem devátého ročníku s výborným prospěchem po celou dobu školní docházky. Je velmi 

aktivní, vstřícný, pracovitý a ochotný. Školu úspěšně reprezentoval ve vědomostních i mnoha sportovních 

soutěžích. Pomáhal na školních akcích pořádaných školou i parlamentem školy.  V letošním školním roce 

reprezentoval naši školu v okresním kole olympiády v anglickém jazyce a aktivně se účastnil Kvízové 



soutěže s rodilým mluvčím Easyspeak. Pravidelně se připravoval a zúčastnil se soutěže Hledáme 

nejlepšího mladého chemika ČR a reprezentoval školu v okresním kole matematické olympiády. Ve 

svém volném čase sportuje, hraje fotbal a hraje na kytaru. V minulých letech byl součástí týmu soutěže 

Mladých cyklistů, kde dosáhl se svým  družstvem úspěchy v okresním i krajském kole. I v letošním školním 

roce získal opět se svým týmem první místo v okresním kole a třetí místo v krajském kole Dopravní 

soutěže mladých cyklistů. Převezme i ocenění i za zbylé členy týmu . (Super kluk, který nezkazí žádnou 

legraci:) 

Tým 1. místo okresní kolo a 3. místo krajské kolo  Mladý cyklista starší žáci: Šubrtová Michaela (už je 

oceněna), Florík (oceněn), Patorek Lukáš (8.A), Nováková Michaela (7.A) 

 

Petra Bazalová je žákyní devátého ročníku s výborným prospěchem po celou dobu školní docházky. Je 

velmi snaživá, svědomitá, pečlivá a aktivní. Pomáhala na školních akcích pořádaných školou. Poslední dva 

roky byla předsedkyní Žákovského parlamentu. Aktivně se zapojovala do prací pro třídu. Účastnila se 

kvízové soutěže s rodilým mluvčím Easyspeak a mnoha  výtvarných soutěží– Permoníci, Barevný podzim, 

Na kole dětem, Krokodýlek,  Koně a hříbata očima dětí apod. Ve fotografické soutěži „Odry očima dětí“ se 

umístila mezi prvními pěti oceněnými žáky. V letošním školním roce úspěšně reprezentovala naši školu 

také v krajském kole dějepisné olympiády  a v krajském kole soutěže Hledáme nejlepšího mladého 

chemika ČR, kde se umístila na 5. místě. Super holka, radost pro každého vyučujícícho. 

 

Adéla Hradílková je žákyní pátého ročníku s výborným prospěchem po celou dobu dosavadní školní 

docházky. Je velmi pilná, milá, ochotná, nápomocná a svědomitá. Vzorně reprezentuje školu a její 

chvályhodné úspěchy sahají jak do vědomostních tak i sportovních odvětví. Ve svém volném čase se 

věnuje tanci, aerobiku, hasičskému sportu a hře hudební nástroj. Aktivně a vstřícně se zapojila do nácviku 

vystoupení na letošní Oderské dny, které by bez její pomoci vůbec nebylo realizovatelné. V letošním 

školním roce získala se svým týmem první místo v okresním i krajském kole Dopravní soutěže 

mladých cyklistů.  Převezme i ocenění i za zbylé členy týmu. Super děvče, o kterém ještě doufám 

uslyšíme:) 

 Tým 1. místo okresní a krajské kolo Mladý cyklista mladší žáci:  Hradílková Adéla 5.B , Krumpoch Adam 

5.A, Chovancová Lilien (5.B) , Foldyna Štěpán (5.B)  

 

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 hlavně za reprezentaci 

školy svým hudebním talentem (1. místo v celostátním a v mezinárodním kole ve hře na cimbál) – 

navrženo ZUŠ Odry 

 

 


