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MARKÉTA KŘENKOVÁ

4. A

Mažoretky Holešov, hra na elektronické klávesové nástroje.

2010: hra na el. klávesové nástroje
Krajská soutěž - stříbrné pásmo
2012: mažoretky
1. místo v Podhostýnském poháru, kategorie duo/trio baton kadetky
2. místo o „Pohár ze zámku 2012“, kategorie děti duo baton
1. vícemistr Moravy a Slezska v kategorii děti v disciplíně „sólo s hůlkou“
Mistr Moravy a Slezska v kategorii děti v disciplíně „duo klasická mažoretka“
5. místo v Národním šampionátu mažoretek ČR 2012 - sólo klasická mažoretka
4. místo v Národním šampionátu mažoretek ČR 2012 – duo klasická mažoretka
2. místo v soutěži „Prostějovská medaile 2“ – sólo baton kadetky
2. místo v soutěži „Prostějovská medaile 2“ – duo baton kadetky
2013: hra na el. klávesové nástroje
školní kolo národní soutěže ZUŠ – 1. místo a postup do okresního kola
1. místo v okresním kole ve hře na el. klávesové nástroje v kategorii III.
mažoretky
2. místo o „Pohár ze zámku 2013“, kategorie kadet duo baton – mažoretky
Mistr Moravy a Slezska v kategorii děti v disciplíně „duo klasická mažoretka“
Mistr České republiky v kategorii děti v disciplíně „duo klasická mažoretka“

EVA ŠEVČÍKOVÁ

4. A

Výtvarné práce, od r. 2009 ZUŠ výtvarný obor

Zlatá růže Lidic na Mezinárodní výtvarné výstavě v Lidicích (účast 68 států, celkem vystavováno 24 500
prací).

FILIP JAKUBČÍK

3. B

golf

2011: 2. místo na evropském šampionátu ve Skotsku
1. místo – turnaj série USKIDSGOLF v Sokolově
1. místo – celostátní otevřené finále (účast zahraničních hráčů)
1. místo – turnaj Moravacup
2012: nominován jako reprezentant na evropský šampionát ve Skotsku a světový šampionát v Severní
Karolíně v USA.

ALENA OMASTOVÁ

3. A

Mažoretky Holešov, pěvecké soutěže

2. místo na Mistrovství Moravy a Slezska, postup na Mistrovství České republiky
2. místo v okresní pěvecké soutěži
3. místo v soutěži O hanáckyho kohóta, postup do krajského kola

LUCIE ŠLECHTOVÁ

3. A

Zpěv lidových a populárních písní

1. místo v okresním kole „O hostýnskou píšťaličku“
1. místo v okresním kole a 1. místo v krajském kole „O hanáckyho kohóta“
1. místo v soutěži populárních písní „Kostelecký slavíček“

VERONIKA NOVÁKOVÁ

5. A

Zpěv lidových a populárních písní

1. místo v okresním kole soutěže „Kostelecký slavíček“
1. místo a postup do krajského kola v soutěži „O hostýnskou píšťaličku“. V krajském kole ve Valašských
Kloboukách zpívala s doprovodem cimbálové muziky.

LENKA SMÝKALOVÁ

6. C

Mažoretky

3. místo na Mistrovství Evropy v Anglii
12. místo na Mistrovství světa v Amsterodamu
9. místo na Mistrovství Evropy ve Francii

PAVLÍNA KOPŘIVOVÁ

7. A

Hra na housle

1. a 3. místo v soutěži v rámci ZUŠ,
Účast na koncertech pro MŠ, ZŠ, absolventském koncertu apod.

MAREK ADAMÍK

7. A

Výtvarné soutěže

1. místo za grafiku ve výtvarné soutěži v Lidicích (celkem účast z 68 zemí a 24 500 prací).

KLÁRA NAVRÁTILOVÁ

8. C

Soutěže sportovní, výtvarné a literární

Oblast výtvarná: pozvání do Prahy a přijetí u pana kardinála Dominika Duky u příležitosti oslav jeho 70.
narozenin.
Oblast sportovní: reprezentace v okrskových a okresních soutěžích v odbíjené, v okresní lehkoatletické
soutěži „Pohár rozhlasu“.
Oblast literární: soutěž "Skrytá paměť Moravy", VII. ročník vyhlásil Jihomoravský kraj. Na organizaci se podílí
Památník písemnictví na Moravě. Zatím nejsou vyhlášeny výsledky, ale práce postoupila do užšího výběru.

NGUYEN TAT ANH
TUAN - DAVID

8. C

Matematika a přírodověda

1. – 2. místo v okresním kole matematické olympiády

ALŽBĚTA HANULÍKOVÁ

9. C

Biologie, výtvarná výchova

Celostátní výtvarná soutěž k oslavám 1 150. Výročí příchodu Cyrila a Metoděje – jedna z hlavních cen: cena
prezidentky hnutí Stonožka Běly Gran Jensen
Účast v dalších výtvarných soutěžích – například pro výstavu sv. Jana Sarkandra v kostele sv. Anny v
Holešově, malovala také osobní přání za školu pro kardinála Dominika Duku k jeho 70. narozeninám
Krajské kolo biologické olympiády
Krajské kolo ekologické olympiády

JIŘÍ ORÁLEK

9. C

Matematika, přírodní vědy

Postoupil do celostátního kola logické olympiády v listopadu 2012 v Praze
Postoupil do krajského kola matematické olympiády ve Zlíně

