
Statutární město Karviná se rozhodlo ocenit úspěšné žáky karvinských základních škol. 

Ocenění může být uděleno: 

- za dlouhodobě vynikající prospěch 

- za reprezentaci města Karviné v žákovských soutěžích (např. sportovních, vědomostních) 

- výrazné žákovské osobnosti (výrazné prospěchové zlepšení, obětavost, pomoc kamarádům) 

Ocenění za dlouhodobě vynikající prospěch udělujeme na základě návrhu ředitelů škol těmto žákům: 

Eliška Szalbotová – žákyně základní školy Cihelní 

Michaela Wojaczková – žákyně základní školy Cihelní 

Lucie Eberová – žákyně základní školy Školská 

Jan Wójcik – žák základní školy Borovského 

Michaela Krátká – žákyně základní školy Borovského 

Blanka Vařechová – žákyně základní školy Slovenská 

Gabriela Tomková – žákyně základní školy Slovenská 

Šárka Kutálková – žákyně mateřské a základní školy Prameny 

Gabriela Mojáková – žákyně základní školy Majakovského 

Nikolas Moskal – žák základní školy Družba 

Kateřina Fajtšáková – žákyně základní školy Družba 

Romana Kleinová – žákyně základní školy U Studny 

Adéla Pukowiecová – žákyně základní školy U Studny 

Natálie Železná – žákyně základní školy U Lesa 

Tomáš Švacho – žák základní školy U Lesa 

Ondřej Franek – žák základní školy Mendelova 

Kristýna Beránková – žákyně základní školy Mendelova 

 

Ocenění za reprezentaci města v žákovských soutěžích získávají tito žáci: 

Jakub Lepka – žák základní školy Majakovského. Oceněn za reprezentaci ve sportovních soutěžích, je 

talentovaným basketbalistou, který hraje ligové soutěže i ve vyšší věkové kategorii – tým ZŠ 

Majakovského dovedl až ke 2. místu ve kvalifikaci na mistrovství ČR. 

 



Ema Trávníčková – žákyně základní a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím. Oceněna byla za 

reprezentaci v hudebních soutěžích i na mezinárodní úrovni, ocenění také v literárních soutěžích. 

Nelly Vlachopulosová – žákyně základní a mateřské školy Dělnická. Oceněna byla za reprezentaci 

Moravskoslezského kraje v tenisu. V současnosti můžeme Nelly vidět také v pořadu Pot, slzy a naděje. 

Jakub Hodulík – žák základní a mateřské školy Dělnická. Oceněn byl za úspěch v přírodovědné 

olympiádě v ZOO Ostrava, kde se umístil na prvním místě. Mezi jeho úspěchy patří také účast 

v cizojazyčné soutěži Puškinům památník a v dalších soutěžích. 

Vojtěch Fryz – žák základní a mateřské školy Dělnická. Účastnil se soutěže Jazyky hrou v Havířově a 

Best Jokes in English v Polsku. Vojtěch dlouhodobě pracuje na projektu GLOBE, konkrétně na 

pozorování řeky Mlýnky, odebírání vzorků. Zúčastnil se GLOBE GAMES v Třebíči. 

 

Ocenění Výrazná žákovská osobnost byla udělena těmto žákům: 

Veronika Konczyna – žákyně základní a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím. Veronika již 

několik let nesobecky, vytrvale, zodpovědně pomáhá starší nevidomé osobě při zvládání domácnosti, 

navštěvuje ji, povídá si s ní a přináší světlo do života ve tmě. Kromě toho se také aktivně zapojuje do 

prací pro třídu. 

Jiří Kozák – žák 6. třídy. Je hnacím motorem třídy i žákovského parlamentu. Přihlásil školu do 

celorepublikové soutěže Tesco Disney, aktivně se zapojil do mezinárodní kampaně Mayday za 

záchranu ohrožených zvířat. 

Jan Kulátek – Honza je zastáncem zdravého životního stylu. Propaguje karvinský workout, jehož cílem 

je ukázat lidem, že je v životě velmi důležité dělat něco smysluplného a vyhýbat se negativním 

vlivům, jako jsou například drogy nebo anabolické steroidy. Jan Kulátek je přirozenou autoritou pro 

své spolužáky. K charakterovým vlastnostem patří upřímnost, skromnost, spolehlivost, svědomitost a 

zodpovědnost. 

 

 

 


