
Úspěchy žáků naší Obchodní akademie na soutěžích 
 

2016/17 
 
V soutěži Účetní tým, kterou pořádá Soukromá vysoká škola ekonomická ve Znojmě, 
postoupilo naše družstvo účetních do celostátního kola a umístnilo se na 7. místě ze 46 
zúčastněných škol. Žákyně Marie Hutařová se umístnila na 9. místě z 81 zúčastněných.  
 
V krajském kole soutěže v grafických předmětech dne 28. 3. 2017 získal v disciplíně 
Wordprocessing žák Martin Němec druhé místo. V disciplíně Opis textu získal žák David 
Gajdoš druhé místo, Tomáš Laga třetí místo a Jan Vavřina místo čtvrté. Další dva naši 
soutěžící se umístili na šestém a osmém místě. Soutěže se zúčastnilo 31 soutěžících z deseti 
škol JMK. 

 
2015/16 
 
Soutěž v grafických předmětech – krajské kolo, disciplína Opis textu - 4., 5. a 7. místo. 
 
Středoškolská odborná činnost - krajské kolo, 6., 7. místo. 
 

2014/15 
 
13. 2. 2015 
Žák Jan Vavřina ze třídy 2.C se umístil na třetím místě v okresním kole olympiády v anglickém 
jazyce. 
 
24. 3. 2015 
Žák David Gajdoš ze třídy 2.C se umístil na čtvrtém místě v krajském kole soutěže 
v grafických předmětech v disciplíně Wordprocessing. 
Žák Marek Pivečka ze třídy 2.C se umístil na pátém místě v krajském kole soutěže 
v grafických předmětech v disciplíně Psaní na klávesnici. 
 
31.3.2015 
Žáci Michal Knedlík a Michal Hrdlička zvítězili v okresním kole SOČ a postoupili do krajského 
kola. Žákyně Marie Hutařová, Iva Hasíková a žák Jan Semrád se umístili na druhém místě a 
také postoupili. Soutěže se zúčastnili soutěžící z okresů Hodonín, Břeclav a Znojmo. 
 
14. 5. 2015 
Žáci Michal Knedlík a Michal Hrdlička se umístili na třetím místě krajského kola SOČ. Žákyně 
Marie Hutařová, Iva Hasíková a žák Jan Semrád se umístili v krajském kole na čtvrtém místě.  
 
14. – 19. 6. 2015 
Žák Marek Pivečka se umístil na šestém místě v disciplíně psaní na klávesnici na VII. letní 
olympiádě dětí a mládeže ČR v Plzni. 
 
19. 6. – 21. 6. 2015 



Postup do celostátního kola SOČ - žáci Michal Knedlík a Michal Hrdlička. 

 
2013/14 
 
18. 3. 2014 
Žák Josef Obrtlík se umístil na čtvrtém místě v krajském kole soutěže v grafických 
předmětech v disciplíně Psaní na klávesnici. 
 
Červen 2014 
Žák Josef Obrtlík se umístil na 46. místě v mezinárodní soutěži INTERSTENO v psaní on-line. 
Soutěže se zúčastnilo 1785 žáků ze dvaceti zemí světa. 

 
2012/13 
 
28. 2. 2013 
Žáci Branislav Sládek a Kryštof Mejzlík získali 3. místo v regionálním kole soutěže Informační 
technolog Junior. 
 
19. 3. 2013 
Žákyně Monika Pospíšilová se umístila na prvním místě v krajském kole soutěže 
v grafických předmětech v disciplíně Psaní na klávesnici. 

 
2011/12 
 
Žákyně Monika Pospíšilová se umístila na druhém místě v krajském kole soutěže v grafických 
předmětech v disciplíně Psaní na klávesnici. 

 
2010/11 
 
Žákyně Monika Pospíšilová se umístila na prvním místě v krajském kole soutěže 
v grafických předmětech v disciplíně Psaní na klávesnici – opisu. 
 

2007/08 
 
Žák René Schönwandt se umístil na druhém místě v krajském kole olympiády v německém 
jazyce. 
 

2005/06 
 
Žáci Luděk Majer, Jan Pavlinec a Tomáš Zbořil získali třetí místo na celostátním kole SOČ. 
 



 

Úspěchy žáků našeho SOU na soutěžích 
 

2016/17 
 
V soutěži KOVO Junior Strojních mechaniků dne 8. 3. 2017 se žák Tomáš Zlatník umístil na 4. 
místě v regionálním kole ( 20 účastníků z 9ti škol JMK). 

 
2015/16 
 

KOVO  Junior 2015 oboru obráběč kovů - regionální kolo - SŠTE Brno ,Olomoucká, 
příspěvková organizace -  4.místo 
 
ZLATÝ POHÁR LINDE - 20.ročník - 19. 4. - 20.4. 2016, SOŠ Frýdek Místek: - metoda 111.11 
/svařování obalovanou elektrodou/  - 5. místo,   metoda 135.11 /svařování v ochranné 
atmsféře CO2/- 10. místo,   
metoda 311 1.1. / svařování plynem/ - 4. místo 

 
2014/15 
 
19. 3. 2015 
Žák Radim Kutálek se umístil v soutěži Kovo Junior Strojních mechaniků na 4. místě 
v krajském kole. 
 
24. 3. 2015 
Žák Adam Čajka ze třídy 2OK se umístil  v soutěži Kovo Junior Obráběčů kovů na prvním  
místě v krajském kole. Žák třídy 3OK Radim Pytel se umístil v téže soutěži na místě třetím. 
 
13. – 15. 4. 2015 
Žák Jiří Skřipec ze třídy 3OZS se umístil na šestém místě v praktické části mezinárodní 
soutěže svářečů O zlatý pohár Linde – metoda 311-Plyn. Zúčastnilo se 31 borců ze tří zemí. 
Žák Tomáš Nekarda ze třídy 3OZS se umístil na osmém místě v praktické části mezinárodní 
soutěže svářečů O zlatý pohár Linde – metoda 135-CO. Zúčastnilo se 51 borců ze čtyř zemí 
(ČR, SR, UKR a CHN). 
 

2013/14 
 
Žák Jaroslav Kocián se umístil na 5. místě v celostátní soutěži svářečů O zlatý pohár Linde. 
Žák Dominik Mikéska se umístil na 5. místě v celostátní soutěži dovedností oboru Opravář 
zem.strojů. 
 

2012/13 
 
Žák oboru Obráběč kovů Radek Vykouk se umístil  v soutěži Kovo Junior Obráběčů na  
3. místě v krajském kole a na 4. místě v kole celostátním. 



Žák oboru Strojní mechanik Michal Polachovič se umístil  v soutěži Kovo Junior Strojních 
mechaniků na 1. místě v krajském kole a na 4. místě v kole celostátním. 
 

2011/12 
 
Žák Lukáš Čerešňák se umístil  v soutěži Kovo Junior Obráběčů kovů na druhém  místě 
v celostátním kole.  
Žák Tomáš Majerčák se umístil v mezinárodní soutěži Truhlář junior na místě třetím. 

 
2010/11 
 
19.-20. 4. 2011 
Druhé a třetí místo žáků Robina Orsága a Jakuba Strachoty na mezinárodní soutěži svářečů 
"O Zlatý pohár Linde". 
 
13. 4. 2011 
Čtvrté místo žáků Tomáše Majerčáka a Davida Zugara v mezinárodní soutěži družstev 
"Truhlář junior". 
 

2009/10 
 
Dvě pátá místa žáků SOU na mezinárodní soutěži svářečů "O zlatý pohár Linde". 

 
2008/09 
 

21. 4. 2009 
1. místo v soutěži družstev Truhlář roku. 
 
19.-21. 4. 2009 
2. místo v praktické části soutěže svářečů O zlatý pohár LINDE 
 
5. místo v soutěži družstev na soutěži KOVO-junior. 

 
2007/08 
 
Žák Antonín Durna získal 1. místo v teoretických znalostech mezinárodní soutěže svářečů 
"O zlatý pohár Linde" a také třetí místo v celostátním kole soutěže dovedností oboru 
Opravář zemědělských strojů. 


