
Příjmení	  jméno	   Třída
(ve	  školním	  roce	  

2012-‐13)

Za	  vzornou	  reprezentaci	  PSJG	  v

Bartošová	  Lenka 3.	  A

Se	  svým	  projektem
Ekologické vs. 

konvenční 
zemědělství - obsahy 

rizikových prvků

SOČ	  –	  v	  oboru	  zemědělství, 
potravinářství, lesní a vodní 
hospodářství -1. místo v Krajském kole, 
3. místo v celostátním kole

Bartošová	  Lenka 3.	  A

Se	  svým	  projektem
Ekologické vs. 

konvenční 
zemědělství - obsahy 

rizikových prvků

ICYS	  (Holandsko)	  –	  vzorná	  
reprezentace	  školy

Bartošová	  Lenka 3.	  A

Se	  svým	  projektem
Ekologické vs. 

konvenční 
zemědělství - obsahy 

rizikových prvků mezinárodni	  konference	  Objevme	  svět	  
přírodních	  věd	  (Nitra)	  -‐	  1. místo 
v sekci biologie, chemie, ekologie

Bartošová	  Lenka 3.	  A

Se	  svým	  projektem
Ekologické vs. 

konvenční 
zemědělství - obsahy 

rizikových prvků

konference	  Vědění	  mladým	  (Univerzita	  
Pardubice)	  -‐	  vzorná	  reprezentace	  školy

Brož	  Petr 3.	  F 1.	  místo	  -‐republikové	  finále	  SŠ	  stolní	  
tenis	  jednotlivci

Cardová	  Mar\na 2.	  F 2.	  místo	  -‐	  Krajské kolo konverzační 
soutěže v německém jazyce kategorie 
IIB

Hubáčková	  Ema 5.	  F Hlavní	  role	  v	  muzikálu	  Mamma	  Mia,	  
Quanta	  2012	  (Indie)	  -‐	  
získala cenu za nejkreativnějšího 
účastníka celé soutěže

Kropáčková	  Lucie Absolventka
Se	  svým	  projektem
Léčba a prevence 

vzniku ploché nohy u 
dětí

SOČ-‐v	  oboru	  zdravotnictví	  1. místo 
v Krajském kole, 10. místo 
v celostátním kole

Kropáčková	  Lucie Absolventka
Se	  svým	  projektem
Léčba a prevence 

vzniku ploché nohy u 
dětí

Amavet-‐	  postup	  do	  celostátního	  kola

Kropáčková	  Lucie Absolventka
Se	  svým	  projektem
Léčba a prevence 

vzniku ploché nohy u 
dětí ICYS	  –	  vzorná	  reprezentace	  školy

Lejhanec	  Filip 2.	  B Quanta	  2012-‐(Indie)	  –	  2.	  místo	  v	  
matematickém kvízu

Morávek	  Karel 5.	  F 3.	  místo	  -‐	  Krajské kolo konverzační ve 
španělském jazyce kategorie SŠ1

Musílek	  Pavel 3.	  A ICYS	  (Holandsko)-‐	  vzorná	  reprezentace	  
školy

Musílek	  Pavel 3.	  A

ICYS,	  konference	  Vědění	  mladým	  
(Univerzita	  Pardubice)-‐	  vzorná	  
reprezentace	  školy

Neumannová	  Andrea 2.	  A Hlavní	  role	  v	  muzikálu	  Mamma	  Mia
Němeček	  Nickolas 4.	  F Quanta	  2012	  (Indie)	  -‐	  2.	  místo	  v	  

matematickém kvízu, 4. místo a čestné 
uznání ve velkém finále v přírodních 
vědách

Novotná	  Karolína 3.	  F Office	  Aréna	  –	  2.	  místo	  v krajském kole 
kategorie B

Novotná	  Pavla absolventka 3.	  místo	  -‐	  Krajské kolo konverzační ve 
španělském jazyce kategorie SŠ2



Petková	  Barbora 6.	  F 4.	  místo	  -‐	  Krajské kolo konverzační 
soutěže v anglickém jazyce kategorie 
IIIA

Solfronková	  Nikol 3.	  F 4. místo Krajské kolo konverzační 
soutěže ve francouzském jazyce 
kategorie A1 

Tranová	  Eva 6.	  F 1. místo - Krajské kolo konverzační 
soutěže ve francouzském jazyce 
kategorie B2, 9. místo v celostátním 
kole

Umlauf	  Vojtěch 4.	  A
Se	  svým	  projektem
Výzkum xenolitů 
svrchního pláště z 
lokality Kozákov	  

SOČ	  –	  v	  oboru	  geologie, geografie	  2.	  
místo	  v	  krajském	  kole,
5.	  místo	  v	  celostátním	  kole

Umlauf	  Vojtěch 4.	  A
Se	  svým	  projektem
Výzkum xenolitů 
svrchního pláště z 
lokality Kozákov	  

konference	  Vědění	  mladým	  (Univerzita	  
Pardubice)	  -‐	  vzorná	  reprezentace	  školy

Umlauf	  Vojtěch 4.	  A
Se	  svým	  projektem
Výzkum xenolitů 
svrchního pláště z 
lokality Kozákov	  

zeměpisná	  olympiáda	  kategorie	  D-‐	  
1.	  místo	  v	  krajském	  kole,	  11.	  místo	  
v	  celostátním	  kole

Vítková	  Ariana	  Barbora 3.	  A
Se	  svým	  projektem
Vliv spektrálního 
složení světla na 

rostliny

SOČ	  –	  v	  oboru	  fyzika	  1.	  místo	  
v	  krajském	  kole,
13.	  místo	  v	  celostátním	  kole

Vítková	  Ariana	  Barbora 3.	  A
Se	  svým	  projektem
Vliv spektrálního 
složení světla na 

rostliny
ICYS(Holandsko)	  -‐	  vzorná	  reprezentace	  
školy

Vítková	  Ariana	  Barbora 3.	  A
Se	  svým	  projektem
Vliv spektrálního 
složení světla na 

rostliny
konference	  Vědění	  mladým	  (Univerzita	  
Pardubice)-‐	  vzorná	  reprezentace	  školy

Weberová	  Michaela 2.	  F 3. místo- Krajské kolo konverzační 
soutěže v německém jazyce kategorie II 
C

Zelený	  Jan 3.	  F 1. místo- v Krajském kole a 1. místo 
v celostátním kole konverzační soutěže 
v německém jazyce kategorie II C

Zelený	  Jan 3.	  F

1.	  místo	  Krajské kolo konverzační 
soutěže v anglickém jazyce kategorie II 
B a 4. místo celostátní kolo konverzační 
soutěže v anglickém jazyce kategorie II 
B

Zelený	  Jan 3.	  F

ICYS	  (Holandsko)	  –	  s	  projektem	  
Doprovodné experimenty k výuce 
chemie	  3.	  místo	  v kategorii Life 
Sciences

Zelený	  Jan 3.	  F

Quanta	  2012	  (Indie)	  -‐	  4. místo a čestné 
uznání ve velkém finále v přírodních 
vědách

Živná	  Natálie 3.	  F Office	  Aréna	  –	  1.	  místo	  v krajském a 2. 
místo v celostátním kole kategorie B


