Nejúspěšnější žák Moravskoslezského kraje
studuje na naší škole
Rada kraje každoročně vyhodnocuje nejúspěšnější žáky středních škol Moravskoslezského
kraje, kteří převezmou ocenění. V letošním roce proběhl již 18. ročník „Oceňování
nejúspěšnějších žáků středních škol v Moravskoslezském kraji“. Žáci byli oceňováni ve dvou
kategoriích - jednotlivec a školní tým. Naše škola měla zástupce mezi 25 oceněnými jednotlivci
–

Adama Vavrečku (6.A).

Na foto: náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství a sport Stanislav Folwarczny a Adam

Adam Vavrečka je nadaný žák školy a ocenění si plně zasloužil. Ve studiu i soutěžích
se zaměřuje hlavně na přírodovědné obory. Zúčastňuje se soutěží z matematiky a fyziky
a umisťuje se na předních příčkách v okrese, kraji i republice od 1. ročníku studia na naší škole.
Umístění za loňský školní rok, za který byl oceněn:
• 1. místo - úspěšný řešitel, krajské kolo Astronomické olympiády, kategorie AB
• 7. místo - úspěšný řešitel, celostátní kolo Astronomické olympiády, kategorie AB
• 1. místo - úspěšný řešitel, krajské kolo Fyzikální olympiády kategorie B (nejvyšší kolo)
• 3. místo v krajském kole Biologické olympiády kategorie A

• člen pětičlenného týmu - Fyzikální náboj Senior - 5. místo v Ostravě, 11. místo v republice,
30. místo v mezinárodním srovnání
• člen pětičlenného týmu - Fyziklání, kategorie B – 15. místo v ČR
• 8. místo v krajském kole Matematické olympiády A a postup do ústředního kola
• 1. místo okresní kolo Zeměpisné olympiády
• člen týmu třídy - 1. místo v krajském kole Eurorebus
• člen týmu třídy - 1. místo v celostátním Eurorebus
Adam Vavrečka byl vyhlášen již po druhé, stejné ocenění získal i v předchozím roce. V tomto
roce Adama kromě soutěží čeká důležitý krok v jeho studiu - maturita.

Přejeme mu, ať u maturity je stejně úspěšný, jako je úspěšný
v soutěžích.
RNDr. Olga Onderková, ředitelka školy

Zdroj dalších foto: archiv Adama Vavrečky

