
Broumov, 20. října 2009
Stará radnice

Ocenění 2009



NOMINACE

školní rok 2008/2009



kategorie sport

Martina Routková,kvarta

- členka družstva žákyň GB v přespolním běhu 
– 1. místo v okresním kole, 2. místo v krajském 
kole

- v r. 2007/2008 získala 2. místo na mistrovství 
ČR v soutěži štafet dorostenek (ona teprve jako 
žákyně – 14 let)

- v r. 2008/2009 získala 5. místo na mistrovství 
ČR v soutěži štafet žen do 22 let (ona teprve 15 

let)

Nominaci podali Hana Vodňanská a Zdena Cikrytová

za úspěšnou reprezentaci školy ve sportu –
především v různých atletických soutěžích



kategorie sport

Markéta Sládková, 3.A

- Český pohár horských kol 

- Nominace na mistrovství Evropy

- Mistryně ČR v soutěži horských kol            
(červenec 2009)

Nominaci podala Zuzana Valášková 

za trvale dobré výsledky v soutěžích horských 
kol a zařazení do reprezentace ČR 



kategorie sport

Jiří Vít, septima

- Broumovský pohár horských kol –
celkově 2.místo

- Královéhradecký pohár – celkový vítěz

- Středeční pohár horských kol – celkový 
vítěz (pořadí 4., 2., 2., 1., 1., 1.)

- Cyklomaratontour – celkový vítěz 

- Rallye Sudety (září 2008) – 3. místo

- Český pohár horských kol – celkově 9. 
místo v

Nominaci podal Pavel Trenčanský

za trvale dobré výsledky v soutěžích horských 
kol



kategorie kultura, 
humanitní obory

Markéta Bártová, kvinta

talentovaná

v hodinách Estetické výtvarné výchovy 
nadprůměrně pracovitá

každoročně se účastní výtvarné soutěže 
v rámci Dnů španělské kultury

Nominaci podal Petr Staněk



kategorie kultura, 
humanitní obory

Stanislav Kujal, sexta

za trvale vynikající výsledky v oblasti 
společenských věd

Nominaci podal Karel Výravský



kategorie kultura, 
humanitní obory

Zuzana Rainová, kvarta

- pravidelná reprezentace školy na 
recitačních soutěžích - v r. 2008/2009 
postup do krajského a celostátního kola

- olympiáda v českém jazyce: tercie, 
kvarta  – 6. místo v okr. kole

- 1. místo v kytarových dnech celostátní 
soutěže a 3. místo v rámci všech kategorií

- celostátní kolo Karlovarský skřivánek

- sportovní reprezentace školy

za výborný prospěch po celou dobu 
studia a za aktivní činnost pro třídu

Nominaci podala Hana Vodňanská



kategorie
přírodní vědy

Iva Hlaváčková, kvarta

- úspěchy v okresních soutěžích (MO, 
Pythagoriáda, BiO, Poznávání přírodnin  a 
účast v krajském kole v MO, BiO a 
v Poznávání přírodnin)

účast v soutěži LUMEN (organizují 
studentky našeho gymnázia) – v letech 
2007/08 a 2008/09 nejlepší řešitelka

- školu reprezentuje i ve sportu

výborný prospěch po celou dobu studia 
v nižším G

Nominaci podala Hana Vodňanská



kategorie
přírodní vědy

Petr Kujal, kvarta

pravidelná účast na školních soutěžích -
především z M (olympiáda z M každý rok 
– úspěchy na okresní úrovni, v roce 
2008/2009 v krajském kole 5. místo; 
úspěšná reprezentace v Pythagoriádě)

v konverzační soutěži z anglického 
jazyka 4. místo v okresním kole

výborný prospěch po celé 4 roky 
v nižším gymnáziu, aktivní přístup ke 
studiu, vzorná domácí příprava

Nominaci podala Hana Vodňanská



kategorie
přírodní vědy

Pavla Palhounová,tercie

za vzornou reprezentaci školy 
v různých soutěžích (dějepisná olympiáda 
– 2. místo v okresním kole,postup do 
krajského kola)

biologická olympiáda – 1. místo v okr. 
kole, postup do kraj. kola; 

soutěž v poznávání přírodnin – 1. místo 
v okr. kole, postup do kraj. kola)

za příkladné studijní výsledky za 
dosavadní dobu studia

Nominaci podali Milan Kulhánek a Zdena Cikrytová



kategorie propagace 
gymnázia

tým Digináves ČT

reportéři

Tereza Nosková

Zuzana Svobodová

Tomáš Weissar

kameramani 

Jakub Chvíla

Marek Lichter

Nominaci podali Milan Kulhánek a Jiří Šleis

za dlouhodobou propagaci gymnázia 
i celého regionu v projektu ČT



kategorie propagace 
gymnázia

tým představení Krysař

Nominaci podali Milan Kulhánek

kolektiv třídy sexty
studenti volitelného semináře 
Estetická výchova hudební
za provedení hudebního představení  
KRYSAŘ pro gymnázium, základní 
školy i rodiče 



OCENĚNÍ

školní rok 2008/2009



sport

Jiří  Vít
septima

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



kultura,
humanitní obory

Zuzana Rainová
kvarta 

Sponzor:  Drogerie Polly



přírodní vědy

Pavla Palhounová
tercie 

Sponzor:  PEL - MEL



kategorie propagace 
gymnázia

tým Digináves ČT

Tereza Nosková

Zuzana Svobodová

Tomáš Weissar

Jakub Chvíla

Marek Lichter

Sponzor:  Servis Černý, s.r.o.
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