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Vynikající úspěchy radotínských gymnazistů
Žáci Gymnázia Oty Pavla dosáhli
v loňském školním roce několika vynikajících umístění v celostátních kolech
odborných soutěží.
První místo Ondřeje Kincla v celostátním kole Středoškolské odborné
činnosti v oboru matematika a statistika a jeho velmi pěkné 25. – 26. umístění v celostátním kole matematické
olympiády, stejně jako 3. místo Kristýny Lacigové v soutěži Frankofonie základních škol ČR a 6. místo Elišky Bečkové v soutěži Frankofonie středních
škol ČR svědčí o nadstandardní práci

samotných žáků i jejich pedagogů.
K vynikajícímu úspěchu v regionálním kole Hlavního města Prahy
olympiády z českého jazyka přispěla
1. místem Iva Oulická a 3. místem
Kristýna Lacigová, dále Dan Bartušek
2. místem v konverzační soutěži z anglického jazyka. Šachové družstvo
ve složení Ondřej Kincl, Petr Hřídel,
Tomáš Fürst a Vojtěch Kramoliš obsadilo v šachovém turnaji středních
škol 2. místo v Praze a šestnácté
v republice.
Tyto i další výsledky byly zároveň

�

vyhodnoceny programem Excelence
�
středních škol a zařazeny tak mezi
nejlepší žákovské soutěžní výsledky
�
v ČR. Iva Oulická, Kristýna Lacigová,
Daniel Bartušek a Ondřej Kincl ��
získali navíc ocenění radní pro školství
��
Hl. m. Prahy za vynikající reprezentaci Prahy v předmětových soutěžích.
��
K nadstandardním výsledkům přispěli i letošní maturanti vynikajícím
���
průměrným prospěchem 1,85. Téměř
polovina (21 z 53) jich odmaturovala
�
s vyznamenáním. Všem gratulujeme!
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Gymnázium Oty Pavla
v Praze 5 - Radotíně
pořádá 2. prosince 2014
od 16.00 do 18.00 hodin
v budově školy
DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
Zde získáte podrobné
informace o studiu,
učebních plánech
a přijímacím řízení.
Gymnázium Oty Pavla,
Praha 5, Loučanská 520
tel: 257 911 680
e-mail:
sekretariat@gop.cz

KONTEJNERY TÁBORSKÝ
DOPRAVA: PÍSKU
ŠTĚRKU
BETONU
ZEMINY

ODVOZ: SUTĚ

MONTÁŽNÍ PLOŠINA S JEŘÁBEM V JEDNOM
(DOSAH AŽ 32 m, A MAX. NOSNOST JEŘÁBU 2 000 Kg)

MARTIN TÁBORSKÝ
tel.: 603 285 083
web: autodopravaradotin.cz
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od
26.11. 2014 do 5.12. 2014
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Najdete
nás ������������������������������������������
v Jinočanech, Severní 274 vedle haly
�������������
Modusu a Ptáčka.
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