
Držitelé ceny Dr. Langschura 

 

2022 Anna Szymiková  O8  - za reprezentaci školy v celostátních a krajských  

        soutěžích  

➢ velmi všestranná žákyně, která po celou dobu studia dosahuje vyznamenání 

➢ v únoru 2021 získala 1. místo v celostátní výtvarné soutěži Komenský do tříd 

➢ v roce 2021 a 2022 byla členkou družstva školy v mezinárodní soutěži Vědecký čtyřboj 

➢ každoročně si vybojovala postup do KK Biologické olympiády kategorie A, B, v roce 2020 

se zúčastnila celostátního kola 

➢ probojovala se do fakultního kola celostátní překladatelské soutěže  UPOL v JA 

➢ aktivně se podílí na organizaci Krnovské přednáškové noci 

➢ úspěšně reprezentovala školu také v celostátních výtvarných soutěžích Namaluj obrázek a 

nakresli knihu nebo Malovaná písnička 

 

Sabina Červinková   3. A - za reprezentaci školy v celostátních výtvarných  

          soutěžích 

 

➢ byla členem kolektivu, který získal Medaili za kolekci školy na Mezinárodní výtvarné 

výstavě Lidice 2022, navíc ve své kategorii získala čestné uznání a Cenu poroty, 

➢ v roce 2021 získala 1. místo v celostátní výtvarné  soutěži „Na světě nejsi sám“-                                                                                                

o důležitosti dodržování základních lidských práv ve všech zemích světa.                                                                                                             

 

Kateřina Zuzaníková  O5 - za reprezentaci školy v krajských kolech oborových  

        olympiád 
 

➢ velmi všestranná žákyně, která po celou dobu studia dosahuje vyznamenání 

➢ byla členem kolektivu, který získal Medaili za kolekci školy na Mezinárodní výtvarné 

výstavě Lidice 2022, čestné uznání získala také v roce 2020 

➢ v roce 2022 obsadila 1. místo v OK OJN a získala 8. místo v KK OJN 

➢ zvítězila v OK OJČ a získala 12. místo v KK OJČ 

➢ zvítězila v OK DO a reprezentovala školu v KK DO 

➢ úspěšně reprezentovala školu také v KK recitační soutěže reprezentovala školu i ve 

sportovních disciplínách – orientačním běhu, atletice a šplhu 

 

2021 Pamela Pettinaroli 4. A  - za reprezentaci školy v celostátních kolech soutěží 

➢ po celou dobu studia má studijní průměr 1,00 

➢ 2021 3. místo v KK BiO a 25. místo CK BiO kategorie A 

➢ 2020 1. místo v KK BiO a 14. místo CK BiO kategorie B 

➢ OJŠ 2021 2. místo v krajském kole 

➢ OJČ 2021 - 2. místo v okresním kole, 8. místo v krajském kole 

➢ účast v mezinárodní překladatelské soutěži Juvenes translatores 

 

 Viktorie Švihelová  O8  - za organizaci Krnovské přednáškové noci  

       a dobrovolnickou činnost     

➢ po celou dobu studia má velmi dobrý prospěch 

➢ patří mezi hlavní organizátory Krnovské přednáškové noci - Krrrnoc 

➢ reprezentuje školu v soutěžích (Prezentiáda, KK ve volejbale, regionální kolo České 

lingvistické olympiády) 



➢ mimoškolní aktivity:  

✓ dobrovolnická činnost ve Slezské diakonii (doučování dětí ze sociálně 

znevýhodněných rodin), vyučuje děti jízdě na snowboardu 

✓ navštěvuje soukromé lekce anglického jazyka (úspěšná u zkoušek FCE, připravuje se 

na CAE) 

✓ věnuje se profesionálnímu focení (akce školy i města (Coffee Festival, svateb, …) 

 

 Matyáš Stříž  O7 - za sportovní reprezentaci školy a města 
 

➢ po celou dobu studia dosahuje výborné studijní výsledky - vyznamenání 

➢ 7 let trénuje v cyklistickém oddíle Loko Campagnolo Krnov  

➢ 2019 - Mistrovství České republiky 4. místo, Český pohár 3. místo, Český pohár celkově 

11. místo, Polský pohár v cyklokrosu 4. místo, Amatérské mistrovství ČR 2. místo 

➢ 2021 - Polský pohár časovka 3. místo  

➢ vždy pracuje na 100 % ve škole i na tréninku a pro ostatní je příkladem píle, vytrvalosti, 

skromnosti a zodpovědnosti 

 

 

2020 Veronika Studničková  4. A - za reprezentaci školy v krajských a celostátních  

       soutěžích  

➢ v roce 2021 reprezentovala školu v republikovém online kole biologické olympiády  

- 18. místo, v roce 2020 obsadila 19. místo 

➢ v roce 2021 zvítězila v literární části KK soutěže Evropa ve škole a postoupila do CK 

➢ pravidelně se účastní KK Biologické olympiády – 2021 1. místo v kategorii A, 2019  

1. místo v kategorii B 

➢ je pravidelným účastníkem KK chemické olympiády – 2021 5. místo v kategorii A, 2020 

8. místo v kategorii A, 2019 12. místo v kategorii C 

➢ byla členkou družstva školy v soutěži Vědecký čtyřboj - týmová soutěž středních škol 

z Moravy (2020 – 14., 2019 – 10. místo, 2018 - 4. místo), dvakrát za sebou byla vyhlášena 

nejlepším biologem soutěže (1. místo) 

➢ několikrát byla vybrána na Letní odborné soustředění mladých chemiků a biologů LOS 

Běsvina  

➢ zúčastnila se soustředění nejlepších mladých biologů pro výběr na EUSO (European Union 

Science Olympiad) - výběr dvaceti studentů z celé republiky  

➢ aktivně se zúčastnila tematické dílny „Test života na Marsu“, kterou pořádal Botanický 

ústav Akademie věd v Třeboni pro nadané středoškolské studenty. Pod vedením 

pracovníků z Centra polární ekologie pracovala s antarktickými sinicemi a řasami, které 

jsou velmi dobře přizpůsobeny na kruté podmínky v polárních oblastech a které jim 

umožňují přežít i v simulovaných podmínkách odpovídajících současnému Marsu. 

➢ účastní se přednáškových akcí jako např. Pokroky v biologii, Pandemická fluorescenční 

noc nebo korespondenčních seminářů – Biozvěst   

 Anna Veselá   4. A  - za reprezentaci školy v celostátních literárních  

      a recitačních soutěžích 

➢ v roce 2019 i 2020 reprezentovala školu v KK recitační soutěže Wolkrův Prostějov, kde 

opakovaně získala nejvyšší ocenění - zlaté pásmo 

➢ v roce 2019 i 2020 vzorně reprezentovala krnovské gymnázium na celostátním finále 

festivalu uměleckého přednesu Wolkrův Prostějov, kde získala uznání odborné poroty 

➢ každoročně je účastníkem KK literární části soutěže Evropa ve škole, v roce 2018 zvítězila 

v krajském kole a reprezentovala školu kole celostátním 

  



Vilém Hlavsa  O8 - za reprezentaci školy a ČR v krasobruslení 

➢ je členem Akademie Tomáše Vernera a juniorským reprezentantem ČR v kategorii 

tanečních párů 

➢ v roce 2019 získal se svou partnerkou stříbrnou medaili na Mezinárodním mistrovství ČR 

seniorů a juniorů a celkové 3. místo v mezinárodním šampionátu 

➢ nominovali se na dva závody Juniorské Grand Prix 2019 v Rusku (15. místo) a Itálii (16. 

místo) 

➢ nyní trénuje v italském Miláně a připravuje se na MS juniorů v Číně 

 

 

2019 Anna Kocmánková  O6 - za reprezentaci školy v krajských a celostátních  

     soutěžích, za organizaci Krnovské přednáškové noci 

➢ po celou dobu studia má samé výborné  

➢ reprezentovala školu v celostátním kole Olympiády lidských práv a postoupila také do   

celostátního kola projektu Demokracie a já 

➢ je hlavní organizátorkou celoškolních akcí Přednášková noc a Prima a sekunda má talent 

➢ reprezentuje školu v debatních soutěžích (např. 3. místo v Krnovském debatním poháru) 

➢ reprezentuje školu v okresních a krajských kolech olympiád (matematika, fyzika, chemie, 

anglický a španělský jazyk, český jazyk, dějepis) a soutěžích (Pythagoriáda, Matematický 

klokan, Archimediáda) 

 

 Tereza Pavlacká   3.A  - za reprezentaci školy v celostátních kolech olympiády 

      českého jazyka a literární soutěži Evropa ve škole 

➢ po celou dobu studia má průměr 1,00 

➢ v roce 2018 získala 1. místo v celostátní literární soutěži Evropa ve škole a v roce 2019  

      2. místo 

➢ vybojovala 1. místo v okresním a krajském kole OJČ a vzorně školu reprezentovala také      

   v kole celostátním 

  

 Barbora Říhová   O4  - za pohotovou reakci při autonehodě a za reprezentaci 

      školy a ČR v plavání 

➢ za pohotovou pomoc při autonehodě, při kterém došlo k vážnému zranění dětí, jako první   

  zavolala RZS 

➢ je reprezentantkou ČR kadetek v plavání, na zimním MČR v plavání získala 3. a 5. místo   

  ve volném způsobu a 3. místo 100 m motýlek, z letního mistrovství ČR si v kategorii  

  mladšího dorostu přivezla titul mistrně ČR v disciplíně 100m volný způsob, k tomu přidala  

  dvě stříbrná umístění (200m a 50 m motýlek) a dvě bronzová (50 volný způsob a 100m  

  motýlek) 

➢ s reprezentací ČR mladších juniorů se zúčastnila mezinárodního čtyřutkání Olympic Hopes  

  Meeting v polské Osvětimi, kde získala dvě bronzové medaile ve štafetách 

➢ obsadila 2. místo na MČR kadetek v dálkovém plavání 2018 

➢ reprezentovala MSK na olympiádě dětí a mládeže 2017 

➢ byla členem kolektivu školy, který obdržel medaili Lidická růže v mezinárodní výtvarné  

  soutěži Lidice 2019, obsadila 3. místa v celostátních výtvarných soutěžích Krkonoše očima  

  dětí a Evropa ve škole 

 

 Natálie Šťastná    O6 - za reprezentaci školy v celostátní soutěži „Demokracie  

        a já“ a reprezentaci školy v recitačních, debatních  

        a dějepisných soutěžích 

➢ doposud všechny ročníky studia ukončila s vyznamenáním 

➢ zvítězila v celostátním kole projektu Demokracie a já 



➢ reprezentuje školu v debatních soutěžích (3. místo v soutěži Staň se diplomatem, 3. místo 

v Krnovském debatním poháru) 

➢ je organizátorem žákovských projektů např. Zvol si info 

➢ reprezentuje školu také v uměleckém přednesu a dějepisných soutěžích 

➢ mimoškolní aktivity:  

✓ dobrovolnická činnost ve Slezské diakonii (doučování dětí ze sociálně znevýhodněných 

rodin),  

✓ je mladým ambasadorem Strukturovaného dialogu  

✓ mnoho let navštěvuje dramatický kroužek při ZUŠ a ve škole dramatický kroužek 

ADOR  

 

  Mikuláš Bok   O5 - za vzornou reprezentaci školy v okresních a krajských 

         soutěžích 

➢ dosahuje výborných studijních výsledků 

➢ v okresním kole zeměpisné olympiády 2018 kategorie B vybojoval 1. místo, v krajském  

   kole 8. místo 

➢ obsadil 1. místo v okresním kole Pythagoriády v roce 2017 

➢ v okresním kole zeměpisné olympiády 2017 kategorie B vybojoval 1. místo, v krajském   

    kole 3. místo 

➢ v okresních kolech matematické olympiády a Matematického klokana obsadil 3. místo 

➢ reprezentoval krnovskou ZUŠ v krajských kolech ve hře na klavír 

 

 

2018  Barbora Kratochvílová 3. A - za reprezentaci školy v celostátních a mezinárodních  

         výtvarných soutěžích  

  - po celou dobu studia má výborný prospěch, má výrazné výtvarné nadání 

 - v mezinárodní výtvarné soutěži Lidická růže 2017, 2018 získala nejvyšší ocenění - medaili 

         Lidická růže  

 - v celostátním kole výtvarné soutěže Evropa ve škole získala hlavní cenu, reprezentovala  

   školu na celostátní přehlídce ve Vlašimi a reprezentovala ČR se na workshopu v Německu, 

   kterého se účastní nejúspěšnější soutěžící většiny účastnických zemí v Evropě 

 - 1. místo obsadila také v mezinárodní výtvarné soutěži Můj sen - My Dream 2018 

 

 Anna Michalcová   O6 - za vzornou reprezentaci školy, města a ČR   

           v mezinárodních soutěžích v zápase 

  - po celou dobu studia má samé jedničky, je reprezentantkou ČR v zápase 

  - je vítězkou mnoha mezinárodních turnajů 

  - v roce 2017 se stala Mistryní ČR žákyň i kadetek a reprezentovala ČR na ME a MS, v roce  

     2018 obsadila na MS kadetek 7. místo  

  - reprezentovala školu v okresních kolech olympiády jazyka anglického, chemické a fyzikální 

    olympiády 

  - školu reprezentuje také v atletických soutěžích  

 

 Alexandra Šolcová 3. A - za vzornou reprezentaci školy, města a ČR   

      v mezinárodních soutěžích v karate 

 - prospívá s vyznamenáním, věnuje se bojovým sportům, trénuje i děti 

 - na mistrovství Evropy v Allkampf – Jitsu 2016 vybojovala 2. místo 

 - na mistrovství ČR 2017 získala 1. a 3. místo,  

 - 6 krát získala 1. místo na mistrovství Moravy a Slezska 2017 a 2 krát 2. místo na mistrovství  

    Moravy a Slezska 2018 

 - 1. místo na světovém poháru Dragon World cup 2018 



 

2017  Sára Szmeková  O6 - za reprezentaci školy v celostátních a mezinárodních  

         výtvarných soutěžích  

 -  po celou dobu studia má výborný prospěch 

 - se svým linorytem Magalhaes na cestách obsadila 2. místo v mezinárodní výtvarné soutěži 

   International Year of Light and Light-based Technologies 2015 Art and Design Competition 

   v Hong Kongu 

 - v mezinárodní výtvarné soutěži Lidická růže 2016 převzala za portrét J. A. Komenského   

   z rukou ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřiny Valachové nejvyšší   

   ocenění - medaili Lidická růže, stejné  ocenění získala i v roce 2017 

 - v mezinárodní výtvarné soutěži Karel IV. očima dětí získala za svou grafiku 2. místo.  

   Oceněné práce jsou vystaveny v muzeu v rámci výstavy „Karel IV. – Život Otce vlasti“ 

 - 1. místa obsadila také v celostátních výtvarných soutěžích Krkonoše očima dětí, Kniha a já 

    nebo v krajské soutěži Malovaná písnička 

 - v roce 2016 byla vyhodnocena mezi nejúspěšnějšími studenty MSK 

 - v roce 2017 se probojovala až do finále celostátní soutěže Nejlepší student 2017, kterou   

   pořádala firma Microrisc Jičín 

 - v rámci spolupráce s Dobrovolnickým centrem Slezské diakonie v Krnově navštěvuje    

   Domov pro seniory v Krnově, kde se věnuje seniorům bez nároku na finanční ohodnocení. 

 

  

 Eliška Šťastná    O8 - za vzornou reprezentaci školy v krajských a celostátních 

        soutěžích a realizaci žákovských projektů 

 - po celou dobu studia dosahuje vyznamenání 

 -  byla členkou družstva školy, které získalo 2. místo v krajském kole rétorické soutěže 

 Studentská Agora, byla vyhodnocena jako nejlepší debatér soutěže  

   - byla vedoucím týmu, který realizoval mikroprojekt Naučte se hrát  holandský billiard  

     v rámci projektu „Mládež kraji“, zorganizovala několik turnajů pro veřejnost 

 -  v roce 2017 reprezentovala ČR na MS v holandském billiardu 

 -  je členkou družstva školy, které se účastní celostátní soutěže Debatní liga 

   -  aktivně se zapojila do celostátního projektu „Z místa, kde žijeme“ 

   -  školu reprezentuje také v olympiádě jazyka českého a soutěži Europa Secura  

 

 Alžběta Tvrdoňová  O8 - za vzornou reprezentaci školy v krajských, celostátních 

       a mezinárodních soutěžích  

 - několikanásobná mistryně ČR v orientálních tancích a pětinásobná mistryně střední Evropy 

 - je porotkyně mezinárodních soutěží, choreografkou a lektorkou kurzů pro veřejnost  

   i seminářů pro profesionální tanečníky 

 - získala Mezinárodní cenu vévody z Edinburgu 

 - reprezentuje školu v krajských kolech pěveckých soutěžích – Frankofonní píseň, Anglický 

   Slavík a Jarní zpívání 

 - aktivně se zapojila do Koncertů mladých pořádaných v Krnově i Friedbergu ve spolupráci 

   s partnerskou školou  

 - je členkou školní kapely „Ship to Wreck“, která vystoupila nejen před žáky školy, ale také 

   v rámci představení středoškolské činnosti v Avion Shopping Parku v Ostravě 

 - v rámci spolupráce s Dobrovolnickým centrem Slezské diakonie v Krnově navštěvuje    

   Domov pro seniory v Krnově, kde se věnuje seniorům bez nároku na finanční ohodnocení 

  

 

 

 

http://npmk.cz/muzeum/kratkodobe-vystavy


2016  Ondřej Švéda   O8 - za vzornou reprezentaci školy, města a ČR   

        v mezinárodních soutěžích v plavání 

  - je juniorským reprezentantem ČR v plavání 

 - na letním i zimním MČR získal dva mistrovské tituly, dvě stříbrné a dvě bronzové medaile 

 - v celorepublikových závodech Českého poháru získal tři zlaté, stříbro a bronz 

 - v roce 2016 byl mezi oceněnými nejlepšími sportovci města Krnova 

 - je členem družstva školy, které v loňském roce zvítězilo v krajském kole Logických her – 

   Piškvorky zvítězilo a v celostátním kole získalo 3. místo 

 - v letošním roce družstvo školy obhájilo v KK vítězství a budou školu reprezentovat  

   v celostátním finále v Brně 

 

  Michaela Šolcová  4. A - za vzornou reprezentaci školy, města a ČR   

        v mezinárodních soutěžích v karate 

- po celou dobu studia dosahuje výborných studijních výsledků 

- na mistrovství Moravy a Slezska v Jiu-Jitsu Randori 2015 a 2016 obsadila 1. místo 

- v říjnu 2016 reprezentovala na ME v Allkampf – Jitsu v Českých Budějovicích, kde 

 vybojovala 3. místo 

 

  Ondřej Dadák   3. A - za vzornou reprezentaci školy, města a ČR   

        v mezinárodních soutěžích v zápase 

 - od roku 2013 je členem juniorské reprezentace České republiky v zápase 

 - je dvanáctinásobným Mistrem České republiky a vítězem mnoha mezinárodních turnajů 

 - v roce 2015 reprezentoval ČR na ME v Srbsku (10. místo) a MS v Bosně a Hercegovině  

   (8. místo) 

 - v roce 2016 reprezentoval ČR na ME v Rumunsku (12. místo) a MS ve Francii (13. místo) 

 

 

2015 Dominik Stejskal   O5 - za vzornou reprezentaci školy v krajských a celostátních 

       soutěžích 

  - výborný prospěch po celou dobu studia 

  - v roce 2013 získal 1. místo v mezinárodní matematické korespondenční soutěži TAKTIK 

 - v roce 2015 obsadil 9. místo v celostátním kole Logické olympiády, 1. místo v krajském  

   kole fyzikální olympiády, 2. místo v KK CHO a 4. místo v KK MO 

  - každoročně se umisťuje na předních místech také v okresních kolech matematické soutěže 

    Klokan, Pythagoriády nebo dějepisné olympiády 

  

  Dominika Geržová  O6 - za sportovní reprezentaci školy, města a ČR   

        v mezinárodních soutěžích v plavání 

  - od roku 2013 je členkou juniorské reprezentace České republiky v plavání 

 - je několikanásobnou mistryní a vícemistryní ČR v disciplínách motýlek a volný způsob 

 - reprezentovala ČR v mnoha mezinárodních závodech, kde obsazuje přední místa 

 - v červnu 2015 reprezentovala ČR na 1. Evropských hrách v azerbajdžánském Baku (12.  

   místo na 100 m motýlek) 

 

  Sára Koukolová  O7 - za reprezentaci školy v mezinárodních a celostátních  

         výtvarných soutěžích 

  - reprezentace školy ve finále mezinárodní výtvarné soutěže Malujeme po síti 

 - její výtvarná práce byla součástí kolekce školy, za kterou krnovské gymnázium získalo na 

   Mezinárodní výtvarné výstavě Lidice 2015 nejvyšší ocenění – medaili Lidická růže 

 - v celostátní soutěži Malovaná písnička získala ve své kategorii 2. místo 

  - každoročně reprezentuje školu v krajském kole biologické olympiády 

 



 

2014    Sarah Stambolidisová   O7 - za vzornou reprezentaci školy v krajských a celostátních 

         recitačních soutěžích 

  - pravidelná účast v krajských kolech soutěží Dětská recitace, Wolkrův Prostějov a Mladý 

Demosthenes 

 - vzorná reprezentace školy v celostátním finále Wolkrův Prostějov 2013, 2014 

  - reprezentace školy na veřejných vystoupeních města Krnov 

  - sedmiletá aktivní práce v dramatickém kroužku ADOR 

   

  Markéta Strýčková  O8 - za vzornou reprezentaci školy v krajských a celostátních 

     soutěžích 

 - 1. místo v celostátní výtvarné soutěži Jaro, léto, podzim, zima v rámci celosvětové  

   ekologické akce DEN ZEMĚ 2014 

 - 3. místo v krajském kole olympiády JF   2014 

 - 1. místo v krajské vědomostní a literární soutěži na téma Xenofobie, rasismus, neonacismus  

  - 3. místo v krajském kole soutěže Europa Secura 2014 

  - 3. místo v krajském kole Gastrosoutěže v rámci Dnů frankofonie 

 

 Dominik Krasula   O6 - za vzornou reprezentaci školy v krajských a celostátních 

          soutěžích 

  - reprezentace školy v KK (2013, 2014) a CK (2013) soutěže Logická olympiáda 

 - několikanásobný úspěšný řešitel matematických korespondenčních seminářů (MKS,  

   STROM, BRKOS) 

 - úspěšný řešitel Korespondenčního semináře z programování 

 - aktivně se zúčastnil Turnaje mladých fyziků (Talnet) 

 - v krajském kole matematické olympiády obsadil 13. místo 

 - 1. místo v okrese v soutěži Matematický klokan  

 

 

2013  Jana Křivková   O4 - za sportovní reprezentaci školy, města a ČR   

          v mezinárodních soutěžích 

  - po celou dobu studia dosahuje vyznamenání 

 - reprezentovala školu v okresním kole BiO, FO a v krajském kole atletiky 

  - v roce 2011 získala ve své věkové kategorii 3. a 4. místo na Mistrovství Evropy bojových 

    sportů 

  - v roce 2012 se zúčastnila „Otevřeného mistrovství světa Kong Sao“ v polském Mikolowě, 

    kde získala zlatou medaili v sestavách a stříbrnou medaili v sestavách se zbraní 

  - nyní se připravuje na „Otevřené mistrovství Evropy“, které proběhne v Polsku 

 

  Milan  Musil    3. A - za vzornou reprezentaci školy v krajských a celostátních 

          soutěžích 

  - výborný prospěch, po celou dobu studia samé výborné 

  - člen družstva školy, které obsadilo v celostátním finále soutěže PišQworky 5. místo 

  - 1. a 2. místo v KK Grafické disciplíny a postup do CK 

  - v krajském kole zeměpisné olympiády obsadil 6. místo  

  - byl kapitánem družstva v krajském kole soutěže v šachu, kde ve velmi silné konkurenci  

    obsadilo družstvo školy 10. místo 

  - úspěšně reprezentoval školu v krajském kole soutěže Europanostra 

  

 Martina Svobodová   O8 - za dlouhodobou úspěšnou reprezentaci školy   

          v olympiádě JČ a literárních soutěžích  



  - po celou dobu studuje s vyznamenáním 

 - od roku 2009 úspěšně reprezentuje školu v okresních a krajských kolech OJČ a BiO, 2013 

   KK OJČ – 7. místo 

 - 1. místo v celostátní literární soutěži v rámci 56. ročníku Šrámkovy Sobotky  

 - reprezentace školy v celostátní soutěži Ortenova Kutná Hora  

 - 1. místo v literární soutěži „Voda a její krásy“ 

 - pravidelně se zapojuje do projektu „Studenti čtou a píší noviny“ 

 

 

2012 Bernadeta Pavlíková   O8  - za aktivní přístup ke studiu, reprezentaci školy  

        krajském kole OJF, založení a vedení anglického divadla 

        na škole 

  - v krajském kole olympiády francouzského jazyka obsadila výborné 3. místo 

 - ve svém volném čase vede kroužek anglického divadla na škole, sama vymýšlí koncepci    

   divadla a píše jednotlivé scénky 

 - po celou dobu studia dosahuje velmi dobrých studijních výsledků 

 

  Sebastián Schupke   4.B - za reprezentaci školy v recitačních soutěžích a aktivní 

           práci ve Studentské radě Gymnázia Krnov 

  - od roku 2010 úspěšně reprezentuje školu v okresních a krajských kolech recitačních  

    soutěžích, kde získal řadu ocenění  

 - pravidelně moderuje školní kulturní akce 

 - od 1. ročníku se aktivně zapojil do činnosti školního žákovského parlamentu – současné  

   StRGK 

 - v roce 2012 se stal prezidentem Sdružení gymnaziálních samospráv ČR 

 

  Jan Matýsek     4. B - za vzornou reprezentaci školy ve výtvarných soutěžích 

  - získal 3. místo v mezinárodní výtvarné soutěži v Hong Kongu „Rok lesního designu“ 

  - umístil se na 1. místě v celostátní výtvarné soutěži „Máme rádi přírodu“ 

  - získal 1. místo v krajské soutěži „Vesmír a mimozemšťané“ 

 

 

2011  Alexandra Sztefková   O4 - za výbornou reprezentaci školy v celostátních  

          i mezinárodních výtvarných soutěžích 

  - v mezinárodní výtvarné soutěži Krásná jako kvítka jí porota udělila 3. místo (z celkového 

    počtu 25 132 exponátů z 61 zemí) 

 - získala 1. místa v celostátních soutěžích Malovaná písnička a Ptáci u vody 

 - v celostátní soutěži Krkonoše očima dětí získala 3. místo 

 

  Jakub Říha       3.A - za reprezentaci školy, města a ČR ve sportovních  

           soutěžích 

  - v roce 2010 se stal mistrem ČR v plavání na 1500m vz v kategoriích juniorů a vicemistrem 

    ČR na 400 m vz  a 800 m vz 

 - v roce 2011 byl 2. na mistrovství ČR v plavání na 200m vz v kategoriích juniorů a třetí na 

   400 m vz a 1500 m vz 

 

  Barbora Repková   O7 - za vzornou reprezentaci školy a města v kulturních  

         soutěžích 

  - po celou dobu studia studuje s vyznamenáním 

  - reprezentuje školu a město v hudebních a pěveckých soutěžích, aktivně se zapojila do  

    pořádání výchovných koncertů žáků gymnázia a společných koncertů s partnerskou školou  



 - během studia reprezentovala školu v krajských kolech BiO, OJČ, DO, soutěži Mladý  

   Demosthenes a v soutěži Frankofonní píseň 

 

 

2010 Lucie Šantrůčková   O7 - za výbornou reprezentaci školy v celostátních  

       i mezinárodních výtvarných soutěžích 

  - v mezinárodní výtvarné soutěži Lidice 2010 jí mezinárodní porota udělila čestné uznání    

     (z celkového počtu 25 132 exponátů z 61 zemí) 

 - získala 1. místo v celostátní soutěži Malovaná písnička  

 

  Matouš Morbitzer   2.A - za reprezentaci školy, města a ČR ve sportovních  

         soutěžích  

 - v roce 2010 se stal mistrem ČR v řeckořímském zápase v kategoriích juniorů a kadetů 

 - reprezentoval ČR na mnoha mezinárodních soutěžích a také na Mistrovství Evropy 

  - vzorně reprezentoval školu v okresních a krajských kolech SŠH v odbíjené  

    a Středoškolském poháru v atletice 

  

 Lucie Váňová     O2 - za vzornou reprezentaci školy v krajských a celostátních 

       recitačních soutěžích  

  - po vítězství v okresním a krajském kole si vybojovala účast na Celostátní přehlídce dětské 

recitace Trutnov 2010 

  - získala 1. místo v regionálním kole recitační soutěže Mladý Demosthenes 

 

 

2009 Tereza Mrůzková 3. A - za reprezentaci školy, města a ČR ve sportovních  

       soutěžích  

  - dosahuje velmi dobrých studijních výsledků  

  - je dvojnásobnou mistryní ČR v dálkovém plavání v kategorii dorostenek a získala i 3. místo 

      v kategorii žen, reprezentuje ČR i na mezinárodních závodech  

  - reprezentuje školu ve sportovních soutěžích 

 

Marek Lukáš 4. B - za reprezentaci školy, města a ČR ve sportovních  

       soutěžích 

 - dosahuje výborných studijních výsledků 

 - získal 1. místo na MČR v hodu oštěpem v kategorii dorostu, reprezentoval ČR      

   v mezistátních utkáních, je členem atletického družstva ČR, které zvítězilo v poháru       

   evropských zemí 

 - reprezentuje školu v krajských kolech SH v atletice a basketbalu 

 

Kristýna Kučerová 4. B - za vzornou reprezentaci školy a města v kulturních  

       soutěžích 

 - dosahuje výborných studijních výsledků 

 - zvítězila v celostátní soutěži ZUŠ ve hře na dechové nástroje - kulturní reprezentace školy 

   na vystoupeních v rámci Týdne Evropy   partnerské školy ve Friedbergu 

  - reprezentace školy v krajském kole chemické olympiády 

 

 

2008 Petr  Makový    O8 - za velmi úspěšnou reprezentaci školy v soutěži Evropský 

      vědecký parlament „European Science Parliament“ 



  - tým krnovského gymnázia pod jeho vedením byl vybrán mezi 12 nejlepších týmů z celé 

Evropy pro účast na zasedání Evropského vědeckého parlamentu v Německu 

  - byl vedoucím týmu žáků školy, který obsadil 6. místo v celostátní soutěži Aliante 2008 

 

 Pavla Cabáková    4.A - za reprezentaci školy v celostátních kolech  

          recitačních soutěží  

  - opakovaně se probojovala do celostátního kola recitační soutěže 

  - velmi úspěšně reprezentovala školu v soutěži Evropský vědecký parlament „European 

Science Parliament“ 

 

 

2007 Monika Daříčková     O7 - za reprezentaci školy v mezinárodní historické soutěži 

 - po celou dobu studia dosahuje výborný prospěch 

 - vybojovala 5. místo v mezinárodní historické soutěži o slezských hradech a zámcích v polské 

Jedlině 

 

 Hana Křemenová   O5 - za reprezentaci školy, města a ČR ve sportovních  

      soutěžích 

  - přebornice ČR na 100m volný způsob, výborný prospěch 

 

 

2006  Kamila Němcová    2. A - za reprezentaci školy, města a ČR ve sportovních   

      soutěžích 

 - po celou dobu studia dosahuje výborných studijních výsledků 

 - je halovou přebornicí  ČR v běhu  na  400  a 800 m,   

 - byla  vyhodnocena  mezi  nejlepšími  studenty   Moravsko-slezského kraje  

 - reprezentovala ČR na Gymnaziádě v Soluni 

 

  Jan Křemen    O6 - za reprezentaci školy, města a ČR v plavání 

  - po celou dobu studia dosahuje výborných studijních výsledků 

  - je reprezentantem ČR v dálkovém  plavání,  stal se dvojnásobným přeborníkem ČR 

v dálkovém plavání  

 

 

2005  Jan Košulič  3. A - za reprezentaci školy, města a ČR v grafických  

           disciplínách 

  - za velmi dobrý prospěch a reprezentaci ČR v grafických disciplínách na Mistrovství světa  

   ve Vídni (4. místo ve vícejazyčném těsnopise, 2 x 5. místo ve strojovém těsnopise a rychlém  

    převodu textu) 

  

 Adéla  Petřeková     O7 - za reprezentaci školy v celostátních kolech  

          recitačních soutěží 

  - za  výborný  prospěch, úspěšnou  reprezentaci  školy  v  celostátní recitační soutěži Wolkerův 

Prostějov a moderování oslav 60. výročí školy 

 
 


