Největší úspěchy v soutěžích 2017/2018
Český jazyk
Pedagogická poema
Barbora Bašková (2.BP), Bohuslava Fréharová (2.BP), Kristýna Ohlídalová (3.BP) – celostátní
přehlídka. Všechny tři získali „zlaté pásmo“
Soutěže tvůrčího psaní
Literární soutěž Tak to vidím já – Kryštof Ševčík (tercie) – okresní kolo (organizátor Atlas Bios
Přerov), 3. místo
Novinářská soutěž Diary of the winners –Bohuslava Fréharová (2. BP) – celostátní kolo, 7.
místo
Recitační soutěže
Recitační soutěž Dětská scéna 2018
Stela Luisa Diugezová – (kvarta) – okresní kolo, 2. místo, krajské kolo „Ocenění s knihou“
Recitační soutěž Dětská scéna 2018 – Tereza Švejdová (sekunda)– okresní kolo, 3. místo
Wolkerův Prostějov
Adéla Pazderová (1.BP) – krajské kolo, „Cena odborné poroty“
Wolkerův Prostějov
Kristýna Ohlídalová (3. BP) – krajské kolo, „Doporučení k postupu na 61. celostátní přehlídku“

Anglický jazyk
Konverzační soutěž v anglickém jazyce – Lukáš Churý (tercie) – okresní kolo, 3. místo

Francouzský jazyk
Konverzační soutěž ve francouzském jazyce, kategorie A2, krajské kolo, Eva Réznerová
(tercie), 2. místo

Ruský jazyk
Konverzační soutěž v ruském jazyce kategorie ZŠ a víceletá gymnázia, krajské kolo, Kristýna
Buchtová (kvarta), 1. místo;
Konverzační soutěž v ruském jazyce kategorie ZŠ a víceletá gymnázia, krajské kolo, Andrea
Mrtvá (kvarta), 4. místo;
Konverzační soutěž v ruském jazyce kategorie SŠ I, krajské kolo, Natálie Muchová (3. A), 6.
místo

Puškinův památník, krajské kolo, oblast slovního projevu (sólová recitace), Artur Tysovskyy
(kvarta), 3. místo;
Puškinův památník, krajské kolo, oblast hudebního projevu, Kristýna Buchtová (kvarta), 2.
místo;
Puškinův památník, krajské kolo, oblast slovního projevu, skupina žáků septimy (Hana
Chrastinová, Adéla Kašpaříková, Martin Dostál, Eliška Nováková, Adéla Orságová, Dana
Lýsková), 5. místo;
Puškinův památník, krajské kolo, oblast slovního projevu, skupina žáků kvarty (Daniel
Bräutigam, Laura Cínová, Monika Grunclová, Elvíra Hradíková, Tomáš Kořínek, Dominika
Macháčková, Andrea Mrtvá, Štěpán Navrátil, Kateřina Symerská, Aneta Zmeškalová), 6. místo

Informatika
SOČ – Kateřina Komárková (septima) – 1. místo v okresním kole, postup do krajského kola;
SOČ – Jana Kráčmarová (3. AP) – 1. místo v okresním kole, postup do krajského kola;
SOČ – Klára Kociánová (3. AP) – 2. místo v okresním kole, postup do krajského kola;
Soutěž v programování kategorie dovednosti s Office, kat. B krajské kolo – všichni kvarta
Eliška Gärtnerová (2. místo), Šefčík Maxim (4. místo), Vlček Adam (5. místo), soutěž v tomto
kole končí;
Studentské trenérské centrum – Adam Bubík (sexta) – 3. místo v krajském výběru, postup do
finálového výběru;
Office Arena – Ondřej Janečka (kvinta) 1. místo v krajském kole, postup do finálového kola,
Martin Kudel (kvinta) 2. místo

Biologie
Biologická olympiáda – Sandra Králíková (sekunda) – okresní kolo, 2. místo

Chemie
Chemická olympiáda kat. C – Sabina Králíková (sexta) – krajské kolo, 4. místo
Chemická olympiáda kat. D – Tomáš Baďura (kvarta) – okresní kolo, 3. místo

Hudební výchova
Folkový kvítek + Brána – Eliška Holzmannová, 3AP – 1. místo, okresní kolo, postup do
celostátního kola autorsko–interpretační soutěže do 18 let, Konopiště
Slavíci z Přerova – Švejdová Tereza (sekunda) – 1. místo, Charvátová Ema (sekunda) – 3. místo

Tělesná výchova
Stolní tenis středních škol – dívky (Kateřina Komárková, Viola Véghová)
Stolní tenis – dívky (1.kolo – Přerov – okres) – postup (1.místo)
Stolní tenis – dívky (2.kolo – Přerov – kraj) – postup (1.místo)
Stolní tenis – dívky (celostátní kolo – Vlašim – republika) (7. místo v České republice)
G2 Florbal Challenge – chlapci
Florbal – chlapci (1.kolo – Hranice – okres) – postup (1.místo)
Florbal – chlapci (2.kolo – Uničov – kraj) – konec (2.místo)
Florbal středních škol (AŠSK) – dívky
Florbal – dívky (1.kolo – Přerov – okres) – postup (1.místo))
Florbal – dívky (2.kolo – Olomouc – kraj) – konec (2.místo)
Volejbal pro dívky středních škol
Volejbal – dívky (1.kolo – Hranice – okres) – postup (1.místo)
Volejbal – dívky (2.kolo – Olomouc – kraj) – konec (4.místo)

