
Celkové výsledky Projektu podpory přírodovědných předmětů na 

Gymnáziu Židlochovice 

Rok se s rokem sešel a druhý ročník našeho projektu míří do finále. Podle pravidel končí 

sčítání bodů květnovými soutěžemi. Body za červen budou připsány v září. 

Máme za sebou mimořádně úspěšný rok. Naši žáci se zapojovali do řady soutěží od 

předmětových olympiád přes přírodovědná klání jako N- trophy nebo U6 a účasti na T-

 exkurzích po famózní letošní vystoupení na přehlídkách středoškolské odborné činnosti (šest 

zástupců v celostátním kole). 

Všem soutěžícím děkujeme za příkladnou reprezentaci školy. 

Nejlepší soutěžící v jednotlivých třídách: 

Třída Jméno žáka Úspěchy Počet 
bodů 

prima Minaříková Lucie Matematická olympiáda- 4. místo v okresním 
kole  
Zeměpisná olympiáda- účast ve školním kole 
Pythagoriáda 

17 

sekunda Hodinský Petr Matematická olympiáda- 1. místo v okresním 
kole 
Biologická olympiáda- postup do okresního 
kola 
Zeměpisná olympiáda- postup do krajského 
kola 
Matematický klokan 

34,9 

tercie Procházka Michael Matematická olympiáda- 4. místo v okresním 
kole 
Fyzikální olympiáda- 1. místo v okresním kole 
Chemická olympiáda- 4. místo v okresním kole 
Logická olympiáda 
Zeměpisná olympiáda- školní kolo 
Matematický a přírodovědný klokan 
Pythagoriáda 
Eurorebus 

70,15 



kvarta Šípek Patrik Matematická olympiáda- úspěšný řešitel 
okresního kola 
Fyzikální olympiáda- účast v okresním kole 
Chemická olympiáda- 1. místo v krajském kole 
Logická olympiáda 
Zeměpisná olympiáda- školní kolo 
Biologická olympiáda- školní kolo 
Eurorebus- postup do krajského kola 
Projekt Nadaní 
Soutěž ve finanční gramotnosti 
Matematický a přírodovědný klokan 

79,5 

kvinta Hodovský Pavel Matematická olympiáda- úspěšný řešitel 
krajského kola 
Fyzikální olympiáda- úspěšný řešitel krajského 
kola 
Eurorebus- postup do krajského kola 
Matematický a přírodovědný klokan 

45,95 

sexta Procházka Jan (S) Matematická olympiáda- úspěšný řešitel 
krajského kola  
Fyzikální olympiáda- postup do krajského kola 
Chemická olympiáda- úspěšný řešitel krajského 
kola 
Zeměpisná olympiáda- účast ve školním kole 
Eurorebus- postup do celostátního kola ve 
skupinách i jednotlivcích 
Soutěž ve finanční gramotnosti 
Matematický a přírodovědný klokan 
SOČ- účast ve školním kole 

81 

septima Šedová Michaela SOČ- postup do celostátního kola z 1. místa v 
krajském kole 
T- exkurze- 15 exkurzí 
Fyzikální olympiáda- postup do krajského kola 
N- trophy 
Matematický klokan 
Biologická olympiáda- školní kolo 

94,55 

oktáva Kugler Jan Matematická olympiáda- úspěšný řešitel 
krajského kola 

20 

 

 

 

 



Celkové výsledky: 

Nižší gymnázium   

    

Třída Jméno žáka Úspěchy Počet 
bodů 

kvarta Šípek Patrik Matematická olympiáda- úspěšný řešitel 
okresního kola 
Fyzikální olympiáda- účast v okresním kole 
Chemická olympiáda- 1. místo v krajském kole 
Logická olympiáda 
Zeměpisná olympiáda- školní kolo 
Biologická olympiáda- školní kolo 
Eurorebus- postup do krajského kola 
Projekt Nadaní 
Soutěž ve finanční gramotnosti 
Matematický a přírodovědný klokan 

79,5 

kvarta Otýpka Martin Matematická olympiáda- úspěšný řešitel 
okresního kola 
Fyzikální olympiáda- 4. místo v okresním kole 
Chemická olympiáda- školní kolo 
Zeměpisná olympiáda- školní kolo 
Biologická olympiáda- školní kolo 
Eurorebus- postup do okresního kola 
Matematický klokan- 2. místo v okrese 
Přírodovědný klokan 
Projekt Nadaní 

75,6 

tercie Procházka Michael Matematická olympiáda- 4. místo v okresním 
kole 
Fyzikální olympiáda- 1. místo v okresním kole 
Chemická olympiáda- 4. místo v okresním kole 
Logická olympiáda 
Zeměpisná olympiáda- školní kolo 
Matematický a přírodovědný klokan 
Pythagoriáda 
Eurorebus 

70,15 

 

 

 

 



Vyšší gymnázium 
  

    Třída Jméno žáka Úspěchy Počet 
bodů 

septima Šedová Michaela SOČ- postup do celostátního kola z 1. místa v 
krajském kole 
T- exkurze- 15 exkurzí 
Fyzikální olympiáda- postup do krajského kola 
N- trophy 
Matematický klokan 
Biologická olympiáda- školní kolo 

94,55 

septima Singerová Tereza 
SOČ- postup do krajského kola 
Fyzikální olympiáda- postup do krajského kola 
Chemická olympiáda- postup do krajského kola 
Eurorebus- postup do krajského kola 
T- exkurze- 8 exkurzí 
Biologická olympiáda- školní kolo 
Zeměpisná olympiáda- školní kolo 
Logická olympiáda 
N- trophy 

82,65 

sexta Procházka Jan (S) Matematická olympiáda- úspěšný řešitel 
krajského kola  
Fyzikální olympiáda- postup do krajského kola 
Chemická olympiáda- úspěšný řešitel krajského 
kola 
Zeměpisná olympiáda- účast ve školním kole 
Eurorebus- postup do celostátního kola ve 
skupinách i jednotlivcích 
Soutěž ve finanční gramotnosti 
Matematický a přírodovědný klokan 
SOČ- účast ve školním kole 

81 

 

Vítězům blahopřejeme a všem soutěžícím děkujeme za práci a úsilí, které 

projektu věnovali. 

Mgr. Dana Pauková, 12. června 2017 


