
Ve dneth 29. oř 30. dubno 20l0 se konolo Íinóle řtvného rořniku soulěie
Studentské proiekly 2oo9/2ol0 pořódoné spoleřnosti Špinor _ soílwoÍe.
Soutěž ie urřeno plo všethny typy škol v (eské republite-o no Slovensku,
které ve výute využivoií přogÍomy Tulbo(AD o DAEX. (tvrtého ročniku
soulěže se zÚčostnilo 2l škol z české o Slovenské republiky o pořodotelé

obdrželi telkem 4l sludenlskýth prod.

Zástupci neiúspěšnějšÍ ško|y V soutěži a oceněnísludenti. zprava vítězka soutěže Jana Bubákaýa

6lJPs HNN Hradec Králavé); 2 nisto v htavni kalegoni sautěŽe a cena n]édiÍ Micha: Papuga
(MENDELU V Bně' LDF). 1' nÍsto v nábylkářske katega Pavel Pl9a IstJPŠ HNN Hradec 

^G\oVé):Mgr' Váctav Kosina a lng' Luděk Jek: (sUPŠ HNN Hradec Králové)'

Pro lctoŠni roaník so!té'e sc sIoluorqanizátr)r '
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aasti llu a z() státnÍho rozpoČtU ČR.

Do ÍilId|'' |]o\lou|'llU 25 -rulpztrrr h pta'

ško]: ssoŠ Bardejovi N4ENDELt] v Bně, Lcsl:

kJ J 'il.\ dl\k'l l,]hUllJ ss\U|]|5lÍ|'PlJUdll'
nem; SOŠ a S0U1'0 Čcská Ticbo!'á| sUPs l]\',
HÍ"d.' ('a|']!c: sl 

'. 
l t'l'.,t('hnÍ| sUšD Kr.l'

nad Klsu( ou; soŠo a soL]Ř \'loravski Krurrl], '

r ]' nrt rlrlm \''rr B\''lo\.sŠsJl,slrJ!dl']\Í'
SPS PovaŽskii Bystrica; CZLi! Prazc' llakulta l1 .

r . k., -.l.rru.."o rrri , rr;L \ Rori.:c r, Br

S0SD Topolianl: S0Li a soŠ' sČ\'lsD, Znojll,

Přimatickái soŠT il s()U Znojmo: s()ŠD Zvol'':

S0Š sv' JozcÍa Roboll]jka Žjlina'

Obhoioby
PnilÍden íjnii]ť probíhalv prostolii(h sŠsD (l-

trara.Z,lbřeh' \a prl1tamu bvla obhajoba st_

dentský.h plojekti' l)řj niŽ stlldenti()sObna př
Zentofali s\é projekt\ odborl]é poIote. sloŽel

z vysokoškoLskýth prolcsotti, vruČttjícich z.

střednich a odborn\'ch Škol a odbolniku z pril\-

V pIilbčhu l)r0zenta(c .rbhaiob hodlrotili slt

dentské projcktY také llčitelé a mediálnÍ palLll.

řj soutěŽe' a]lenové poIoty lli]sledně Zvoli]i t}l'

\,ÍtěZna ploiekt!: l' mÍsb obsadiIa.lana Bubák

vá. Sl]PŠ HN\ Hrade(j KráloVó' 2' mÍsto obsdd

NlichaI Papuea. \1[\DELLlr l]ř]lě. LDlr. ktcrÝZl.

kal takó cenu médií' i}' IllÍsto obsadilTomáŠ s,l

pÍk, ČZL;r Praze. FLD. cenU učitelů 7iskall\4ir''

s]av Beran, 0ymnáziLlm Nový BydŽo!'

L{.I ]'UýnP h' r lo' no prr. ]{.'i.pps| l.-'

projcktv ve 3 lrategoriÍr:h:

]. místo v náhvtkářska kategorii 2ískal Pavc] P]

Ša, stlPŠ HNN HradeC Klálo\,é:
' Il|'.l' \. \'. ] |..ín \ 'l.g'''il ol'"'..lili l l'l 

'

l\'laŠťk a Pa\,cl Pa!las. s0L]'l'chotěboř|

' n 'lo \A ''tJvdt'Ll hl'joÍjl ''.l'''\ill,]nš
tik. sPŠ Po\aŽská B\strica'

Uylrlúšeni vitězů
Po obhaiobách sfudentskÝch placi následova|.

slavnostní \1'l]lášeni litazŮ soUtěŽe. Za přjtomn()s

ti vÍZI]amnÝch osobnoslj. genelálnÍch parhen]1 nísto V Hlavní kategarii soutěže: Jana Bubáková' sl]Ps HNN Hradec Krátové
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