Ocenění nejúspěšnějších žáků středních škol v Moravskoslezském kraji
za školní rok 2017/2018
Rada kraje každoročně vyhodnocuje nejúspěšnější žáky středních škol Moravskoslezského kraje, kteří
převezmou ocenění. V letošním roce proběhl již 17. 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 i pěti týmy.

Jednotlivci - Adam Vavrečka
Adam Vavrečka je nadaný žák školy a ocenění si 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. V loňském roce získal 1. místo v krajském
kole a 5. místo v celostátním kole Astronomické olympiády, v letošním roce obhájil loňské úspěchy a
přidal další: 1. místo v krajském kole Fyzikální olympiády kat. C, 1. místo v krajském kole Astronomické
olympiády kat. C, 1. místo v krajském kole Astronomické olympiády kat. D, 5. místo v celostátním kole
Astronomické olympiády kat. C a D, 4. místo v krajském kole Biologické olympiády kat. B, soutěž
Fyzikální náboj Junior - 16. místo v republice (31. místo v mezinárodním srovnání), 10. místo v krajském
kole Matematický KLOKAN.
V soutěži Eurorebus získal 3. místo v krajském kole, 6. místo v celostátním kole této soutěže, spolu se
spolužáky získal 2. místo v soutěži škol.

Školní týmy – Martin-Alex Nalepa, Michal Stavrovský, Antonín Plšek, Marek Šnyta
Tým sportovních gymnastů získal 1. místo v celostátním finále v kategorii školních týmů, člen týmu
Martin-Alex Nalepa navíc obsadil 1. místo v jednotlivcích také v celostátním finále.
Sportovní gymnastika patří k základním stavebním prvkům výuky tělesné výchovy na Gymnáziu Petra
Bezruče po dlouhá desetiletí. Výuka tělesné výchovy je prohloubena spoluprací s Asociací školních
sportovních klubů ČR, kde pod jejich hlavičkou jako pobočný spolek působí Školní sportovní klub při
Gymnáziu Petra Bezruče. Tento zajišťuje mimoškolní sportovní aktivity žáků gymnázia. Mezi ně patří i
kroužek sportovní gymnastiky. Kroužek spolu s hodinami tělesné výchovy se stal organizačním a
technickým základem úspěchu našich studentů v Republikovém finále ve sportovní gymnastice. Finále
se odehrálo v Praze 6. - 7. dubna 2018. Družstvo našich chlapců ve složení Marek Šnyta, Michal
Stavrovský, Antonín Plšek a Martin - Alex Nalepa obsadilo v soutěži družstev 1. místo. Martin - Alex
Nalepa byl navíc na 1. místě i v soutěži jednotlivců. Vylepšil tak své umístění z předchozích let, kdy byl
dvakrát na 2. místě. Úspěch v této soutěži je o to cennější, jelikož značnou část svých gymnastické
dovedností získali studenti až během studia na Gymnáziu Petra Bezruče. Nemalou míru na úspěchu má
i Moravskoslezský kraj, neboť škola v rámci zapojení do projektu ,,Gymnastika základ sportu" obdržela
od Moravskoslezského kraje grant na zlepšení materiálního vybavení pro výuku sportovní gymnastiky.
RNDr. Olga Onderková, ředitelka školy

Ocenění studenti: Martin-Alex Nalepa, Michal Stavrovský, Adam Vavrečka, Antonín Plšek (chybí Marek
Šnyta, který již studuje na vysoké škole)

