
Jiří DLOUHÝ

Martin ONAK Martin má po celou dobu školní docházky vyznamenání. Je svědomitý, pracovitý, k ostatním 
spolužákům vstřícný. Během školní docházky pravidelně dosahoval výborných výsledků v 
matematických a sportovních soutěžích. V letošním roce se po 2. místě v okresním kole 
probojoval do krajského kola soutěže Matematická oplympiáda. Vyhrál krajské kolo soutěže 
Logická olympiáda. S týmem žáků na školy postoupil do republikového kola soutěže 
Finanční gramotnost, kde získal 2. místo. Martin nastupuje po základní škole na 
sokolovské gymnázium. (Byl první na přijímacích zkouškách).

Anna BENEŠOVÁ

Zařízení Jméno a přijmení žáka a studenta Zdůvodnění návrhu na oceňování žáka a studenta

Maruška má po celou dobu školní docházky ve všech předmětech samé jedničky. Má aktivní 
přístup k plnění školních povinností. Během školní docházky se pravidelně úspěšně účastnila 
vědomostních a sportovních soutěží. V letošním roce se probojovala do okresního kola 
Dějepisné olympiády, Fyzikální olympiády (2. místo). Konverzační soutěže v NJ (3.místo), 
Chermické olympiády a do krajského kola soutěže Matematické olympiády a soutěže 
Hledáme nejlepšího mladého chemika  ČR. Letos se také účastnila  krajského kola 
sportovních soutěží v atletice a gymnastice, kde obsadila stupně vítězů. Maruška nastupuje po 
základní škole na sokolovské gymnázium.

ZŠ Sokolov, Rokycanova 258 Marie WAGNEROVÁ

ZŠ Sokolov, Pionýrů 1614 Jiří je prototypem správného kluka - dělá vše na plno, vždy pomůže, vždy podpoří a nikdy 
nezradí ani nezklame. Jiří Dlouhý svou přirozenou autoritou pomáhá i jako kapitán v různých 
sportovních soutěžích. Již nesčetněkrát dovedl školní tým do krajského finále (v přespolním 
běhu, atletice, basketbalu, futsalu, šplnu i v dalších disciplínách). V mimoškolních aktivitách 
je Jiří výborným fotbalistou, který se pílí dopracoval až do výběru západočeského 
kraje.I ve fotbalovém klubu Baník Sokolov je charakteristický svou pracovitostí, 
cílevědomostí a zodpovědností, kterou se prezentuje jak na hřišti, tak v osobním životě. I 
díky těmto vlastnostem byl povýšen do vyšší kategorie - nyní hraje v kategorii U17 s o rok až 
dva staršími spoluhráři i když  ročníkově spadá do kategorie U16. Hraje na postu krajního 
obránce či záložníka. V Baníku Sokolov vyrůstal po boku mládežnických reprezentantů 
Matěje Majky a Ondřeje Štursy. Jeho hlavní předností je obětavost a práce pro tým. Namísto 
branek a asistencí sbírá především slova uznání a pochvaly od vedení klubu, trenérů a 
spoluhráčů. Jiří se i do budoucna chce věnovat sportu a proto si pro své budoucí studium 
vybral sokolovskou soukromou obchodní akademii, kde bude studovat management sportu.

Anna patří mezi nejlepší žáky naší školy jak po stránce vzdělávání (od 1. ročníku prospívá 
s vyznamenáním) tak po stránce sportovní. Mezi její sportovní úspěchy patří například 
krajské finále v dopravní soutěži, kvalifikace do republikového finále ve volejbale a mnoho 
vybojovaných postupů do krajských a okresních finále v kolektivních sportech. V loňském 
školním roce se Anička bravurně zhostila role moderátorky naší školní akademie k 50. výročí 
založení ZŠ Pionýrů a tuto akci bezchybně zvládla. K poslednímu a velmi významnému 
úspěchu Aničky patří přijetí na sokolovské gymnázium, kde se v přijímacím řízení umístila 
mezi třemi nejlepšími.



Adam SOLOMKO

ZŠ Sokolov, Švabinského 1702 Patří ke spolehlivým a úspěšným žákům naší školy. Má aktivní přístup ke školním 
povinnostem a dosahuje výborných studijních výsledků. Po celou dobu školní docházky 
prospívá s vyznamenáním. Dlouhodobě reprezentoval školu v předmětových soutěžích. V 
sedmé třídě získal druhé místo v okresním kole a poté první místo v krajském kole 
Biologické olympiády. V osmé třídě byl druhý v okresním kole Matematické olympiády a 
třetí v okresním kole Biologické olympiády.  V letošním roce (9.třída) obsadil 6. místo v 
regionální soutěži Mladý chemik, třetí místo v okresním kole CHemické olympiády do 
krajského kola. Zvítězil v okresním kole Biologické olympiády a následně zvítězil i v 
krajském kole Biologické olympiády. Také zvítězil v krajském kole Matematické 
sloutěže Pangea.

Filip VAŠKŮ

Veronika DIOSEGI

ZŠ Sokolov, Křižíkova 1916 V průběhu celé docházky výborné studijní výsledky, pravidelná pochvala ředitele školy na 
vysvědčení za vzorný přístup k plnění školních povinností a reprezentaci školy v 
předmětových i sportovních soutěžích. Největší úspěchy - v letošním školním roce 
Olympiáda z českého jazyka - 2. místo v okresním kole i krajském kole, postup do Národního 
kola, které se bude konat na konci školního roku. V loňském roce Fyzikální olympiáda - 3. 
místo v okresním kole.
V průběhu celé docházky studijní výslekdy, pravidelná pochvala ředitele školy na vysvědčení 
za vzorný přístup k plnění školních povinností a reprezentaci školy v předmětových i 
sportovních soutěžích. Největší úspěchy - v loňském školním roce Sportovní gymnastika - 
1.místo v okresním i krajském kole družstev, 1. místo v krajském kole mezi jednotlivci.

Adam má po celou dobu školní docházky vyznamenání. Během školní docházky se 
pravidelně úspěšně účastnil vědomostních soutěží. V roce 2014 obsadil 2. místo v krajském 
kole Zeměpisné olympiády. V letošním roce reprezentoval naší školu v rámci projektu 
Comenius při setkáníá s europoslanci v Evropském parlamentu v Bruselu. Postoupil dfo 
okresního kola Biologické olympiády a Dějepisné olympiády. S týmem žáků naší škol 
postoupil do republikového kola soutěže Finanční gramotnost, kde získal 2. místo. Adam 
nastupuje po základní škole na sokolovské gymnázium.

Dlouhodobě reprezentoval školu v předmětových soutěžích. V šesté třídě získal druhé místo 
v okresním kole Matematické olympiády. V sedmé třídě se umístil na  prvním místě v 
okresním kole matematické olympiády. V osmé třídě byl opět první v okresním kole 
Matematické olympiády. V devátě třídě obdsadil třetí místo v okresním kole Matematické 
olympiády,  paté místo v okresním kole CHemické olympiády a postup do krajského kola a 
páté místo v regionální soutěži Mladý chemik.                                                                                                                          
Po celou dobu školní docházky má vynikající prospěch - 1,0.

Matěj ČERNÝ

Ondřej HUSÁK

Jitka dosahuje od první třídy vynikajících studijních výsledků, je velmi pilná, svědomitá a 
cílevědomá. Po celou školní docházku se také prezentuje příkladným chováním. Velmi 
aktivně se zapojila do práce Žákovského parlamentu na naší škole. Je žákyni třídy se 
sportovním zaměřením. Rádas čte a zpívá, navštěvuje pěvecký sbor při ZUŠ Sokolov.       V 
minulém roce byla členkou týmu, který obsadil první místo v soutěži Hravě o Sokolově. V 
tomto školním roce obsadila 3. místo v krajském kole rexcitační soutěže Dětská scéna s 
případným postupem do Národního kola. Jedná se o žákyni všestranně nadanou, ocenění si 
zaslouží.

Jitka JIRKOVÁZŠ Sokolov, Běžecká 2055



je žákem 3. ročníku učebního oboru kadeřník. Tento obor si dobrovolně vybral, baví jej, 
zajímá se o novinky a dokonce v něm dosahuje celkých úspěchů. V letošním roce získal první Jindřich JANOVSKÝStřední škola živnostenská,                   

Žákovská 716 Sokolov

Daniel KRLIČKA Velmi aktivní a šikovný žák učebního oboru Mechanik opravář motorových vozidel. Vzorně 
reprezentuje školu ve sportovních soutěžích (florbal, futsal, fotbal, volejbal, basketbal). Je 
členem FK Baník Sokolov, člen vítězného družstva oblastního kola Poháru Josefa 
Masopusta a člen družstva pro republikového finále téhož poháru. Daniel je žákem 
druhého ročníku.

David BUJÁK Šikovný a pracovitý žák učebního oboru instalatér. David patří rozhodně do kategorie 
pilných a svědomitývh žáků, kteří velmi dobře zvládají obor jak teoreticky, tak i prakticky. 
Je žákem prvního ročníku a skrývá v sobě zajímavý řemeslný potenciál. Na Davida je 
spolehnutí, je přátelský a ochotný.

Gymnázium, ZŠ a MŠ s.r.o.,                                                     
Mánesova 1672 Sokolov

Základní umělecká škola,                                              
Staré náměstí 37 Sokolov

Po celou dobu studia plnil svědomitě nad rámec své studijní povinnosti. I přes určité 
zdravotní omezení pracoval aktivně, konzistentně a svědomiotě. Bylo-li třeba , vždy pomáhal 
druhým. V kolektivu se choval nesobecky, svým humorem často dokázal odlehčit mnoha 
situacím, i proto byl nejen mezi studenty, ale i učiteli velice oblíben.

Viktorie KUBÁLKOVÁ Dlouhodobě reperezentuje školu na veřejných vystoupeních a soutěžích, v letošním kole 
získala 1.místo v krajském kole soutěže ZUŠ-Hra komorních souborů s převahou 
smyčcových nástojů. Od září 2016 studentkou v Plzni - obor Hra na violoncello.

Po celou dobu studia plnil velice svědomitě nad rámec své studijní povinnosti. Téměř vždy 
dokázal pracovat aktivně, konzistentně a svědomitě. Bylo-li třeba, nebál se dobrovolně 
pomoci. V kolektivu se choval nesobecky, rád podal pomocnou ruku, dokázal se stát vůdčí 
osobností. Kvůli uvedeným vlastnostem byl oblíbeným nejen mezi žáky, ale i mezi 
učitelským sborem.

Radek GOUBEJ

Integrovaná střední škola technická a 
ekonomická,                                                                                        
Jednoty 1620 Sokolov

Získala 1. místo v okresním kole Chemické olympiády a 2. místo v krajském kole, 1. místo v 
okresním kole Matematické olympiády, 2. místo v krajském kole; navštěvuje Základní 
uměleckou školu - hraje na housle. Aktivně plave, je členkou plaveckého oddílu Vodní 
záchranné služby. Má vynikající studijní výsledky, ve všch ročnících prospěla s 
vyznamenáním.
Získal 1. místo v krajském kole Zeměpisné olympiády (po celou dobu studia se umisťoval na 
předních místech v krajském kole). Má vynikající studijní výsledky, po celou dobu 
osmiletého studia prospěl s vyznamenáním. Výborně hraje na klavír, je to nesmírně 
kultivovaný, zodpověný, ochotný a spolehllivý žák.

Ján HLIVÁK

Marie ROZMUŠOVÁGymnázium,                                                                                          
Husitská 2053 Sokolov

Příkladný žák studijního oboru Elektrotechnika studuje pravidelně s vyznamenáním. Jedná 
se o aktivního sportovce a hráče FK Baník Sokolov, který musel ze zdravotních důvodů 
předčasně ukončit slibnou kariéru. Je výtečným organizátorem, kamarádem a spolužákem. 
Milan je oblíbený a aktivní, je studentem čtvrtého ročníku, tedy v současné době maturující.

Milan PŮTA

1.místo v okresním i krajském kole družstev, 1. místo v krajském kole mezi jednotlivci.

Matěj DVOŘÁK



Soukromá obchodní akademie, s.r.o                                                                                 
Hornická 1569, Sokolov

Lucie se neobyčejně zlepšila ve všech předmětech oproti prvnímu ročníku, ve druhém 
prospěje s vyznamenáním. Její výuka na přípravu je nyní vzorná a žákyně má velmi 
zodpovědný přístup ke vzdělávání. Je velice přátelská a ochotně doučuje některé slabší 
spolužáky.

Lucie POSPÍŠILOVÁ

Žákyně hraje závodně tenis a povozuje tento sport na vrcholové úrovni. Získala řadu ocenění 
a titulů v mládežnických kategoriích, do roku 2015 byla juniorská světová jednička. V 
nedávně době získala v turecké Antalii svůj první titul mezi ženami.

Markéta VONDROUŠOVÁ

zajímá se o novinky a dokonce v něm dosahuje celkých úspěchů. V letošním roce získal první 
místo v regionální soutěži Děčínská vlna s pánským účesem na téma: "Depeche mode stále 
žije". Na podzim 2015 se probojoval do semifinále soutěže "Koruna kreativity, mistrovství 
České republiky" a v pánské kategorii obsadil první místo. Zajistil si tak postup do finále této 
soutěže, již se zúčastnili mladí kadeřníci z Čech i z Moravy. A opět vynikající úspěch - v 
únoru 2016 ve finále pánské kategorie na"Lady Gaga" opět první místo - nejlepší pánský 
kadeřník ve své kategorii v ČR. A Jindřichovi se jeho snaha být nejlepší zúročuje - dostal 
již několik nabídek z pražských kadeřnických salónů a my mu přejeme další úspěchy v 
kadeřnické profesi.

Žákovská 716 Sokolov


