
5.A  

Adam Krumpoch (město)– za výborný prospěch, svědomitost, píli, vzorné chování, plnění školních 

povinností, pečlivost, aktivitu a první místo v krajském  kole Dopravní soutěže mladých cyklistů.  

Zuzka Štěpánková - za vzorné plnění školních povinností, výborný prospěch, pečlivost, aktivitu, 
příkladné  chování po celou dobu školní docházky a za pravidelnou účast ve sběru papíru. 

 

Vojtěch Kubínek- za vzorné plnění školních povinností, výborný prospěch, aktivitu  a příkladné chování po 
celou dobu školní docházky. 

 
5.B 

Hradílková Adéla (5.B) za výborný prospěch, vzorné chování, plnění školních povinností, úspěšnou 

reprezentaci školy, pomoc při nácviku třídního vystoupení, první místo v krajském kole Dopravní soutěže 

mladých cyklistů 

 

Chovancová Lilien (5.B) za svědomitost, vzorné chování, pečlivou přípravu na vyučování, první 

místo v krajském kole Dopravní soutěže mladých cyklistů 

 

Foldyna Štěpán (5.B) za výborný prospěch, vzorné chování, pečlivou přípravu na vyučování, plnění 

školních povinností, první místo v krajském kole Dopravní soutěže mladých cyklistů 

 

Gockertová Alexandra (5.B) za pečlivou přípravu na vyučování, plnění školních povinností, pomoc při 

nácviku třídního vystoupení 

 

6.A 

Daniel Král  - za vzornou reprezentaci školy v atletice, kdy vyhrál okresní kolo Odznaku všestrannosti 
jednotlivců a v krajském kole obsadil 3. místo.  V soutěži družstev se v krajském kole Odznaku 
všestrannosti umístil na 4. místě. 
 

Barbora Švánová – za pečlivou přípravu na vyučování, píli, za výbornou reprezentaci školy v soutěži 

Odznaku všestrannosti olympijských vítězů, kde v okresním kole obsadila se svým družstvem druhé místo a 

v krajském kole 4. místo 

 
6.B 

Lenert Tomáš - Pochvala za výborný prospěch, přípravu na vyučování a vzorné chování. Úspěch ve 
výtvarné soutěži "Odry očima dětí".3.místo v celostátní soutěži anglických prezentací Wazzup. 
 
 
Feglerová Adéla - za péči a zodpovědnost o školní živá zvířata , za vzorné chování a přípravu na 
vyučování, za úspěch ve výtvarné soutěži "Odry očima dětí" a za sportovní reprezentaci školy především 
v Odznaku všestrannosti olympijských vítězů, kde obsadila v okresním kole 2. místo s postupem do 
krajského kola 
 
 



Hrčiaková Zuzana - Pochvala za výborný prospěch, přípravu na vyučování a vzorné chování. 
 
Horák Jakub -  za výborný prospěch, přípravu na vyučování a vzorné chování, za úspěch ve výtvarné 
soutěži "Odry očima dětí" a za sportovní reprezentaci školy v atletice, kdy získal v okresním kole Odznaku 
všestrannosti olympijských vítězů 2. místo a v krajském kole obsadil 4. místo 
 
Kořenková Petra - Pochvala za péči a zodpovědnost o školní zvířata v přírodovědné učebně. Za 
výborný prospěch, vzorné chování a přípravu na vyučování 
 
Ondřej Robin - Pochvala za vzorné chování a práci pro třídu. Úspěch ve výtvarné soutěži "Odry očima 
dětí" 
 
 Vasylyna Marko  - 3.místo v celostátní soutěži anglických prezentací Wazzup a za pomoc ukrajinským 
dětem při adaptaci na školní prostředí 
 
 
 
 
 
7.A 

Michaela Nováková –za vzorné plnění školních povinností, ochotu, píli, za reprezentaci školy v okresním  

kole olympiády v AJ , za 1. místo v okresním kole a třetí místo v krajském kole Dopravní soutěže mladých 

cyklistů.  

Rycková Šarlota – za sportovní reprezentaci školy, za výbornou reprezentaci školy v soutěži Odznaku 
všestrannosti olympijských vítězů, kde v okresním kole obsadila se svým družstvem druhé místo a 
v krajském kole 4. místo. 

 

Němcová Aneta - za výbornou reprezentaci školy v soutěži Odznaku všestrannosti olympijských vítězů, kde 

v okresním kole obsadila se svým družstvem druhé místo a v krajském kole 4. místo 

 

Daniel Karika – za výbornou reprezentaci školy v soutěži Odznaku všestrannosti olympijských vítězů, kde v 

okresním kole obsadil se svým družstvem druhé místo a v krajském kole 4. místo 

 

Vícha Pavel – za reprezentaci školy v soutěži Odznak všestrannosti olympijských vítězů, kdy v okresním 

kole obsadil 3. místo s postupem do krajského kola 

 

Hanka Polachová – za snahu, píli, cílevědomost, vzornou a pečlivou přípravu na vyučování  a vzorné 

chování 

 

8.A 

Pastorek Lukáš – za první místo v okresním kole a třetí místo  v krajském  kole Dopravní soutěže mladých 

cyklistů a zapojení se do soutěže Šikovné ruce 

Hrabovský Jakub – za výbornou reprezentaci školy v soutěži Odznaku všestrannosti olympijských vítězů, 

kde v okresním kole obsadila se svým družstvem druhé místo a v krajském kole 4. místo 

Janošová Rozálie - 2.místo v celostátní soutěži anglických prezentací Wazzup. 
 
 



8.B 

Radim Šenk – za pečlivou přípravu na vyučování, píli, vzorné chování, za výbornou reprezentaci školy 

v soutěži Odznaku všestrannosti olympijských vítězů, kde v okresním kole obsadil se svým družstvem druhé 

místo a v krajském kole 4. místo 

 

Adéla Hrnčířová  – za výbornou reprezentaci školy v soutěži Odznaku všestrannosti olympijských vítězů, 

kde v okresním kole obsadila se svým družstvem druhé místo a v krajském kole 4. místo 

 
Jesica Kyselá – za píli, pečlivost, přípravu na vyučování, výborné studijní výsledky, vzorné chování a práci 

pro třídní kolektiv 

Žwaková Veronika - za píli, pečlivost, přípravu na vyučování, výborné studijní výsledky, vzorné chování  

 

 

 

 


