
Výsledky našich žáků v soutěžích a olympiádách

Vážení rodiče a přátelé,

jistě víte, že se naši žáci každoročně účastní různých soutěží a olympiád, z nichž nejprestižnější je

měření znalostí a dovedností žáků pražských škol v matematice a českém jazyku. Za loňský i letošní

(stále probíhající) školní rok jsme již zaznamenali několik velkých úspěchů.

V loňském školním roce 2021/22 jsme měli několik žáků, kteří postoupili do obvodního (nejvyššího)

kola Pythagoriády a Matematické olympiády. V Matematické olympiádě žák naší školy zvítězil, další

získal v Pythagoriádě místo 3. Na jejich úspěchy navazují naši žáci i letos.

V současné době máme pouze dílčí výsledky žáků, kteří postoupili do obvodních kol. V Matematické

olympiádě jsme opět získali 1. místo v kategorii 5. tříd – vítězem se stal dokonce žák naší 4. třídy!

Do soutěží a olympiád se již také zapojili naši žáci 2. stupně. I tito soutěžící postoupili do obvodních

kol, a to jak v matematice, tak českém jazyku. Na jejich výsledky netrpělivě čekáme. Vzhledem

k tomu, že Olympiáda z českého jazyka je určena především žákům 9. tříd, které my zatím ještě
nemáme, s napětím očekáváme umístění naší talentované „bojovnice“.

Výsledky v těchto náročných soutěžích jsou ukazatelem kvalitní práce všech učitelů i šikovnosti a píle

žáků. Poměřují se totiž nejen se stejně starými dětmi z jiných základních škol, ale na 2. stupni i

s vrstevníky z víceletých gymnázií.

Stalo se velkou módou a rodinnou prestiží mít dítě na víceletém gymnáziu. A přitom si rodiče často

ani neuvědomí, že látka, která se na těchto školách probírá, je shodná s látkou ZŠ. Jediné, co děti na

těchto školách čeká odlišného, je mnohem tvrdší boj o úspěch. I na gymnáziu se žáci již v primě
rozdělí ve stupnici 1-5, a to i přesto, že přišli se samými jedničkami. Jak je to možné?

Dítě se totiž musí vyrovnat s novými spolužáky, prostředím, pedagogy, komplikací může být i

dojíždění. Vzniká i tvrdší konkurenční prostředí, a ne každé 10leté děcko je již dostatečně psychicky

odolné/zralé. Nemusí unést první neúspěch, na který nebylo zvyklé, přestane mít chuť do učení,

poněvadž již nevyniká – ztratí prostě motivaci. Během studií se propadá do průměru, hůře do

podprůměru, rezignuje. Stane se zlomeným studentem, kterého škola nebaví. (Během své

pedagogické praxe jsem se s mnoha takovými „zničenými“ žáky setkala a pokud je rodiče rozumně
vrátili do ZŠ, dalo dost práce vrátit takovým žákům znovu chuť do učení.)

Proto si dovoluji požádat rodiče, kteří plánují pro své dítě studium na víceletém gymnáziu, aby zvážili,

je-li jejich nadané dítě také psychicky odolné, připravené na dílčí neúspěch (který přijde zcela

zákonitě), je-li dostatečně osobnostně vyzrálé. Pokud ano, potom je víceleté gymnázium správná

volba. V opačném případě se za Vaše dítě přimlouvám – Nechte ho přirozeně dozrát ve známém

prostředí a kolektivu! Nic mu neuteče. Nabídka středních škol pro žáky 9. tříd je nesmírně bohatá. A

kolovratská škola je velmi kvalitní, plná šikovných dětí a nadšených učitelů.

Dokladem toho jsou i výsledky našich žáků v soutěžích, které si níže můžete prostudovat detailněji.

Mgr. Jana Dynybilová



Soutěže 2021/22

Pythágoriáda:

Žáci 6. ročníku: 3. místo v okresním (nejvyšším) kole

Matematická olympiáda:

Žáci kategorie Z5 (5. třída ZŠ) – okresní kolo (nejvyšší): 1. a 6. místo v kategorii Praha 10.

Žáci 7. ročníku: účast v okresním (nejvyšším) kole.

Soutěže 2022/23

V letošním roce zatím máme pouze dílčí výsledky, neboť některá vyšší kola ještě neproběhla.

Logická olympiáda:

Okresní kolo

žáci 2. ročníku ZŠ: 5. místo

žáci 3. – 5. ročníku: 2 postupující do krajského kola

Krajské kolo

Žáci 3. – 5. ročníku: 9. a 17. místo (z 1996 účastníků)

Pythagoriáda:

Žáci 7. ročníku: 2 postupující do okresního kola (nejvyššího)

Matematická olympiáda:

Žáci kategorie Z5 (5. třída ZŠ) – okresní kolo (nejvyšší): 1. a 3. místo v kategorii Praha 10. První

místo dokonce obsadil žák 4. ročníku naší ZŠ.

Olympiáda z českého jazyka:

Žákyně 8. ročníku – postup do okresního kola (proběhne v březnu)


