
Okresní kolo olympiády v českém jazyce – VÝSLEDKY 

 

Ve čtvrtek 6. února 2014 se v prostorách Prvního soukromého jazykového gymnázia v Hradci 

Králové uskutečnilo okresní kolo olympiády v českém jazyce. Soutěže se zúčastnilo 49 

nejúspěšnějších řešitelů školních kol, jež se uskutečnila v královéhradeckém okrese. 

 

Do krajského kola postupují vždy tři nejúspěšnější řešitelé kola okresního. Ti, kteří se 

umístili na 4. a 5. místě, se stávají 1. a 2. náhradníkem. 

 

Podrobné výsledky budou zveřejněny na stránkách: 

http://soutezekhk.ssis.cz/ 

A také zaslány všem garantům školních kol e-mailem. 

 

Nejúspěšnější řešitelé 

I. kategorie: 

1. Aneta Krejcarová (ZŠ a MŠ Štefcova Hradec Králové) – 24 b. 

2. Michal Čvančara (ZŠ a MŠ Předměřice nad Labem) – 23 b. 

3. Kateřina Pražáková (První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové) – 22 b. 

4. Barbora Janečková (ZŠ V. Kl. Klicpery Nový Bydžov) – 21,5 b. 

5. Eliška Matoušová (ZŠ a MŠ Pohádka Hradec Králové) – 21 b. 

počet účastníků okresního kola: 26 

odborná porota: Mgr. Milada Smítková, Mgr. Jana Tihonová, Prom. ped. Olga Kubištová 

 

II. kategorie: 

1. Zuzana Krušinová (Gymnázium Boženy Němcové Hradec Králové) – 21,5 b. 

2. Adéla Štěpánková (Gymnázium Nový Bydžov) – 19 b. 

3. Karolína Kubová (Biskupské gymnázium B. Balbína Hradec Králové) – 18,5 b. 

4. Kateřina Faltejsková (Gymnázium Boženy Němcové Hradec Králové) – 17,5 b. 

5. Adéla Lavická (První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové) – 17 b. 

počet účastníků okresního kola: 23 

odborná porota: Mgr. Iveta Jalůvková, PaedDr. Luboš Hodný, PhD., Mgr. Jiří Aubris 

 

Poznámka: v případě rovnosti bodů rozhoduje o umístění vyšší počet dosažených bodů 

v mluvnické části. 

 

Slavnostní vyhlášeni výsledků se konalo týž den, v případě II. kategorie se dokonce podařilo 

s ohledem na dojíždějící o něco uspíšit. Postupující do krajského kola (první tři v obou 

kategoriích) získali vedle diplomu také milou knižní cenu. Ti z oceněných, kteří se vyhlášení 

výsledků nezúčastnili, si mohou ceny převzít do úterý 11. února u garanta okresního kola, 

poté po předchozí dohodě u Mgr. D. Berákové. 

 

Velký dík za spoluorganizaci okresního kola OČj patří Mgr. D. Berákové ze Školského 

zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje a také 

členům obou porot. 

 

Mgr. Jiří Aubris, garant OK OČj 

http://soutezekhk.ssis.cz/

