Nejúspěšnější žáci středních škol
Moravskoslezského kraje za školní rok
2015/2016
Rada Moravskoslezského kraje každoročně vybírá nejúspěšnější žáky středních škol, kteří dosahují
výrazných úspěchů v různých soutěžích nejen v kraji, ale i na republikové či mezinárodní úrovni.
V letošním roce má naše škola zástupce jak mezi 25 vybranými jednotlivci, tak mezi 5 vybranými
školními týmy.
V jednotlivcích bude oceněn Adam Vavrečka, žák 3. A. V týmech budou oceněni vybraní studenti,
kteří se spolu se svými spolužáky nejvíce zasloužili o to, že Gymnázium Petra Bezruče podruhé získalo
Putovní pohár v soutěži Eurorebus.
Slavnostní oceňování se bude konat ve čtvrtek 10. listopadu 2016 v sále Janáčkovy konzervatoře
v Ostravě.

Ocenění – kraj – jednotlivci
Adam Vavrečka

- 1. místo v celostátním kole soutěže EUROREBUS v kategorii jednotlivců 8. a 9. tříd základních škol, 1.
místo v krajském kole téže soutěže
- člen týmu, který obhájil zisk Putovního poháru EUROREBUS České spořitelny pro nejlepší školu Gymnázium Patra Bezruče
- člen týmu třídy 2. A, která získala 1. místo v celostátním kole soutěže Eurorebus v kategorii 8. a 9.
tříd, zajistil si účast na zářijové Expedici EUROREBUS
- 1. místo v krajském kole Astronomické olympiády kategorie EF, která je společná pro žáky 8. a 9. tříd
a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, v celostátním kole této olympiády se umístil na pěkném
4. místě
- 2. místo v oblastním kole mezinárodní matematicko-fyzikální soutěže Náboj
- 1. místo v okresním kole Matematické olympiády kategorie Z9 a úspěšná reprezentace v krajském
kole
- 1. místo v okresním kole soutěže Konverzace v německém jazyce, kat. II. B a úspěšná reprezentace
v krajském kole

Ocenění - kraj – týmy
Michal Stolař
Polášek Lukáš
Adam Vavrečka
Klára Šotkovská
Martin-Alex Nalepa
Cyril Novotný

Ve školním roce 2015/2016 se uvedení studenti výrazně podíleli na zisku Poháru České spořitelny
EUROREBUS pro Gymnázium Petra Bezruče v kategorii středních škol z celé republiky. Tento pohár
škola získala podruhé a obhájila vítězství z loňského roku. Potvrdila tak heslo, které si naši studenti
dali na začátku soutěže - “Vyhrát je těžké, ale ještě těžší je vítězství obhájit“. Jméno školy tak bude
podruhé vyryto na podstavci poháru. Škola získala celkem 1 487 067 bodů, což je o 47 000 bodů více
než loni a o 130 712 bodů více než škola na 2. místě. Každý ze jmenovaných studentů navíc úspěšně
reprezentoval školu v různých, zejména přírodovědných soutěžích na úrovni kraje i republiky, na
pódiu Janáčkovy konzervatoře tak nebudou stát poprvé. Cyril Novotný se zúčastnil Mezinárodní
olympiády o Zemi IESO v Japonsku ve dnech 19. - 28. srpna 2016. Z této mezinárodní soutěže přivezl
dvě bronzové medaile, jednu v soutěži jednotlivců za práci v terénu a druhou jako člen týmu
reprezentujícího Českou republiku.
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