
Ocenění 2008

Nominace



Přehled kategorií
• sport

• přírodní vědy

• humanitní obory

• kultura, publicistika

• student roku



kategorie sport

Markéta Sládková, 2.A

 výborné výkony v dresu cyklistického Scania
Scott Teamu 
na jaře třetí a druhé místo v závodech Českého 
poháru horských kol
získala nominaci a účast na mistrovství světa 
juniorů 
kategorie horských kol – v italském Val di Sole

Nominaci podali Zuzana Valášková a Miroslav Mádle



kategorie přírodní vědy

Lucie Zelená, 4.A

za čtyřletou reprezentaci školy
výborné výsledky v chemické olympiádě
v roce 2007/2008 získala 3. místo v krajském 
kole chemické olympiády
Za umístění v krajském kole získala ocenění za 
školní rok 2006/2007.

Nominaci podala Květoslava Strašilová



kategorie přírodní vědy

Simona Martinková, 4.A

za 4. místo v krajském kole chemické olympiády

Nominaci podala Květoslava Strašilová



kategorie humanitní obory

Anna Langerová, 4.A 

za 1. místo v okresním kole Středoškolské 
odborné činnosti – SOČ
2. místo v krajském kole SOČ

Nominaci podala Květoslava Strašilová



kategorie humanitní obory

Kristýna Teichmanová, 4.A 

získala 1. místo v okresním kole a 2. místo v 
krajském kole v SOČ
po celou dobu studia obětavě pracovala pro 
třídní kolektiv
podílela se na organizování řady třídních akcí 

Nominaci podala Květoslava Strašilová



propagace školy a regionu

Jiří Holman, septima
studenti 1. A
Tereza Nosková
Zuzana Svobodová
Jakub Chvíla
Marek Lichter
Tomáš Weissar

Nominaci podal Milan Kulhánek

Přes třicet reportáží v projektu České televize DIGINÁVES.



kategorie student roku

Marie Cvikýřová, kvarta

Za čtyřletou vzornou reprezentaci školy 
v matematických soutěžích a výborné výsledky 
v soutěžích  roku  2007/2008
účastnila se školního kola v olympiádě 
z českého jazyka a recitační soutěže
V chemické olympiádě obsadila 4. místo 
v okresním kole a 14. místo v krajském kole
Spolu s Kateřinou Vlčkovou byla organizátorkou 
školní matematické soutěže pro nižší gymnázium 
LUMEN.

Nominaci podala Hana Vodňanská



kategorie student roku

Kateřina Vlčková, kvarta

Za všestrannou čtyřletou vzornou reprezentaci 
školy v matematických soutěžích a výborné 
výsledky v soutěžích  roku 2007/2008 
zúčastnila se školního kola v olympiádě 
z českého jazyka – 3. místo a ve školním kole 
v anglické konverzaci obsadila 2. místo
V chemické olympiádě obsadila v okresním kole 
9. místo 
Spolu s Marií Cvikýřovou byla organizátorkou 
školní matematické soutěže pro nižší gymnázium 
LUMEN

Nominaci podala Hana Vodňanská
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Stará radnice
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propagace školy a regionu
Jiří Holman, septima
Tereza Nosková
Zuzana Svobodová
Jakub Chvíla
Marek Lichter
Tomáš Weissar

Sponzor:  Servis Černý, s.r.o.



sport

Markéta Sládková
2. A

Sponzor:  Z-Trade, s.r.o.



humanitní obory

Kristýna Teichmanová
4.A 

Sponzor:  Drogerie Polly



student roku
Marie Cvikýřová a Kateřina Vlčková, kvarta

Sponzor:  Veba, a.s.
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