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 Oceněný/á Škola, oddíl Patron oceněného Oblast ocenění Úspěch ve školním roce 2016/2017 

1. Tadeáš Fryčák, 12 let 
DDM Litovel, útvar 

Radioelektrotechniky 

patron Jiří Bahounek, vedoucí 

zájmového útvaru 

náhradník patrona: Mgr. Jana 

Chmelařová, ředitelka DDM Litovel 

mimoškolní aktivity – 

radioelektronika 

 1. místo v krajském kole soutěže v radioelektronice dětí 

a mládeže, v kategorii mladší žáci 

 postup do celorepublikového kola (MČR), které se bude 

konat 2.-4.6.2017 

 (loni: 2. místo MČR) 

2. 
Aneta Zavadilová, 18 let 

Michal Zavadil, 18 let 
ZUŠ Litovel 

Jiří Kovář, učitel hry na keyboard 

a akordeon 
mimoškolní aktivity – hudba 

 1. místo v mezinárodní soutěži ve hře na keyboard 

v Povážské Bystřici – komorní hra 

 a současně tamtéž titul „Absolutní vítěz“ ve všech 

kategorií komorních her 

3. Tomáš Němeček, 15 let ZŠ Vítězná 
RNDr. Miroslava Černá, učitelka 

matematiky, fyziky a informatiky 

školní aktivity – informatika, 

matematika a fyzika 

 2. místo v regionálním kole soutěže v programování 

v jazyce Baltík3 

 9. místo v celostátním kole soutěže v programování 

v jazyce Baltík3 

 přední místa v okresních kolech různých soutěží 

v oblasti matematiky a fyziky 

4. Jakub Kolář, 13 let ZŠ Vítězná 
RNDr. Miroslava Černá, učitelka 

matematiky, fyziky a informatiky 

školní aktivity – matematika a 

fyzika 

 1. místo v krajském kole matematické soutěže Pangea 

 a postup do celostátního kola této soutěže 

 přední místa v okresních kolech různých soutěží 

v oblasti matematiky a fyziky 

5. Štěpán Kratochvíl, 17 let GJO Litovel 

Mgr. Dana Baránková, třídní 

učitelka 

Mgr. Gita Kotrlová, vyučující ICT 

školní aktivity – grafické 

disciplíny, záznam a zpracování 

textů na PC 

 Absolutní druhý vicemistr ČR v záznamu a zpracování 

textu na MČR Open 2016 

 3. místo MČR Open 2016 v soutěži Audiotranscription  

 3. místo MČR Open 2016 v cizojazyčném diktátu 

 3. místo MČR Open 2016 ve Wordprocessingu 

 2. místo MČR Open 2016 v korespondenci a 

protokolování 

 13. místo (z 350) v mezinárodní soutěži International 

keyboard contest 

 zajištěna účast na MČR v grafických předmětech 

(06/2017) 

 nominace na MS INTERSTENO v Berlíně (07/2017) 

6. Ondřej Nantl, 17 let GJO Litovel 

Mgr. Marcela Krátká, třídní učitelka 

Mgr. Tomáš Pospíšil, učitel biologie 

a zeměpisu 

školní aktivity – přírodovědné 

obory 

 2. místo v krajském kole zeměpisné olympiády a postup 

do ústředního kola 

 Úspěšný řešitel ústředního kola zeměpisné olympiády 

(úspěšnost 71 % a zajištění automatického přijetí 

ke studiu geografie na většině VŠ v ČR) 
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7. Tomáš Bárta, 18 let 

GJO Litovel 

tým: SKC Tufo 

Prostějov + 

reprezentační výběr 

Mgr. Marcela Krátká, třídní učitelka 
sport – silniční a dráhová 

cyklistika 

 14. místo MČR – silniční závod jednotlivců 

 1. místo v 5. Českém poháru Holice – silniční závod 

 Mistr ČR – MČR – dráha – stíhací závod družstev 

 2. místo MČR – dráha – týmový sprint 

 Celkové vítězství v ČP 2016 kat. juniorů 

 3. místo MČR – dráha – omnium 

 1. místo VC Trofeo Cinelli Hlohovce 

 10. místo 3. etapa Junior-Etappenfahrt Cottbus 

8. Barbora Dimovová, 16 let TJ Vodní sporty Keno Dimov, trenér 
sport – sjezd na divoké vodě, 

rychlostní kanoistika 

 7. místo MEJ Murau klasik 2016 

 4. místo MEJ Murau sprint 2016 

 1. místo MEJ družstva 3xK1ž, sprint 2016 

 2. místo MČR družstva dospělí klasik 2016 

 4. místo Český pohár 2016 

9. Michal Šmoldas, 1998 TJ Vodní sporty Tomáš Kutý, trenér sport – sjezd na divoké vodě 

 1. místo MČR dorost klasik 2016 C1 

 1. místo Český pohár juniorů 2016 

 1. místo MEJ klasik – Mistr Evropy 2016 v klas. sjezdu 

 1. místo MEJ klasik – Mistr Evropy 2016 ve sprintu 

10. Jan Papula, 11 let 

TJ Vodní sporty Tomáš Kutý, trenér sport – sjezd na divoké vodě 

 3. místo MČR žáků v klasickém sjezdu – družstva 3xC1 

(Papula, Salaj, Vodák) 

 3. místo MČR žáků ve sprintu – družstva 3xC1 (Papula, 

Salaj, Vodák) 

 6. místo MČR žáků v klasickém sjezdu, C1 

 4. místo MČR žáků ve sprintu, C2 (Papula, Salaj) 

 1. místo – krajský přebor ve sprintu 2017, C1 

TJ Tatran Litovel, 

lyžařský oddíl 
Rampasová, vedoucí oddílu sport – lyžování 

 2. místo v Olomouckém přeboru 

 2. místo v Petříkovské vločce 

 1. místo v Rychlebském poháru Františkov 

 celkové 2. místo v Rychlebském poháru 

 3. místo v Ceně Ostružníka 

 


