
 

Zpráva o průběhu 59. ročníku FO v Pardubickém kraji 

 
Fyzikální olympiádu v Pardubickém kraji ve školním roce 2017/2018 zajišťovala krajská komise ve 

složení RNDr. Vladimír Vícha (předseda), Mgr. Josef Holický (místopředseda), PhDr. Miroslava 

Jarešová, Ph.D., Mgr. Jan Sigl a RNDr. Petr Pošta, Ph.D. a čtyři okresní komise. 

Krajská komise provozuje stránky FO Pardubického kraje na webu Gymnázia, Pardubice, Dašická 1083: 

www.gypce.cz. Zde jsou zveřejňovány kontakty, termíny, aktuality a výsledkové listiny. Vedle těchto 

tradičních webových stránek byly všechny informace dostupné také v Informačním systému soutěží a 

olympiád Centra celoživotního vzdělávání Pardubického kraje http://souteze.ccvpardubice.cz/. 

 

Krajské kolo kategorie A se konalo 24. 1. 2018 na Gymnáziu, Pardubice, Dašická 1083, okresní kola 

kategorií E a F se konala 4. 4. 2018 ve čtyřech okresech, krajské kolo kategorie E se konalo 27. 4. 2018 

na ZŠ Resslova v Pardubicích, krajské kolo kategorií B, C a D se konalo 25. 4. 2018 na Gymnáziu, 

Pardubice, Dašická 1083. 

 

Do krajských kol A, B, C, D byli pozváni řešitelé základního kola, kteří splnili definované požadavky. 

Jejich opravené úlohy byly zaslány ke kontrole krajské komisi na Gymnázium, Pardubice, Dašická. 

Do krajských kol středoškoláků postoupili studenti následujících škol: G Pardubice, Dašická, G Polička, 

G Ústí nad Orlicí, G Litomyšl, G Žamberk, G Jevíčko, G Lanškroun, G Chrudim, G Vysoké Mýto a 

SPŠE Pardubice. 

 

Úspěšnost studentů v krajském kole zachycuje následující tabulka: 

 

A: 14 soutěžících  7 úspěšných řešitelů  

B: 8 soutěžících  1 úspěšný řešitel 

C: 15 soutěžících  8 úspěšných řešitelů  

D: 22 soutěžících  14 úspěšných řešitelů 

E: 16 soutěžících  9 úspěšných řešitelů     

 

Kategorie A a B byly opraveny v den konání krajského kola a výsledkové listiny  byly týž den 

uveřejněny na internetu. Výsledkové listiny v kategoriích C, D a E byly uveřejněny do 14 dnů.  

Celostátní kolo kategorie A se konalo 27. 2. – 2. 3. 2018 v Jablonci nad Nisou. Pardubický kraj se stal 

letos velmi úspěšný z pohledu počtu studentů postupujících do celostátního kola. Postoupilo šest 

studentů: Jakub Cach, Tomáš Faikl, Kamil Mudruňka, Jan Žák (všichni G Pardubice, Dašická), Jakub 

Gregora (G Lanškroun) a Matěj Šimek (G Polička). 
 

Mudruňka obsadil 13. místo, Žák 18. místo, Faikl 27. místo a stali se úspěšnými řešiteli. Šimek obsadil 

40. místo, Cach 46. místo a Gregora se omluvil. 

 

Koordinátoři či referenti FO na školách přihlašovali soutěžící do základních kol Informačního sytému 

soutěží a olympiád Pardubického kraje a následně zadávali i bodové hodnocení v základním kole. Do 

krajského kola byli v systému studenti převedeni předsedou krajské komise na základě doručených 

opravených úloh. S novým systémem se již všichni zúčastnění vyrovnali bez problémů, systém se 

osvědčil 

Na organizaci FO se podílelo Centrum celoživotního vzdělávání Pardubického kraje. CCV zajišťovalo 

mimo jiné proplácení jízdného, tisk a distribuci diplomů a cen soutěžícím. Spolupráce s krajskou komisí 

FO byla velmi dobrá. 

 

20. 6. 2018          RNDr. V. Vícha 
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