
Příloha TZ: Projekt Asociace krajů ČR „Kraje pro bezpečný internet“ 

Ocenění žáci, studenti a školy z kraje Hlavní město Praha projektu „Kraje pro 
bezpečný internet“ 

V Praze byli vylosováni tito soutěžící: 

Herní konzoli Microsoft XBOX 360 vyhrál Petr Křístek, žák 8. třídy Školy Kavčí hory - 
Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb v Praze 4, 

Tablet Asus Transformer Book obdržela Anna Králová z Gymnázia Oty Pavla v Radotíně 

Mobilní telefon Lumia 550 získal Jakub Novák, žák 5. třídy z Masarykovy ZŠ v Praze 9 – 
Újezd nad Lesy. 

Dalšími oceněnými byli finalisté soutěžního kvízu Plus - 5 studentů, kteří 20 otázek 
soutěžního kvízu zodpověděli nejrychleji, tj. do 2 minut. Obdrželi ceny - mobilní telefony 
Lumia 550 z rozpočtu projektu a příspěvků krajů. 

1. místo -Michaela Brabcová, studentka 4.ročníku Gymnázia Oty Pavla v Radotíně 

2. místo - Eliáš Cizl, student 3. ročníku SPŠ elektrotechnické v Ječné ulici  

3. místo - Richard Hoffmann, žák 9. třídy ZŠ Kavčí hory z Prahy 4 

Další dvě finalistky, studentky A. Pokorná ze Střední školy obchodní z Prahy 2 a A. 
Gasparjan ze SPŠ elektrotechnické, obdržely čestný diplom a ceny útěchy (pěkné 
propagační předměty od hl. m. Prahy).  

Finalistka kvízu Plus Michaela Brabcová bude reprezentovat Prahu v celostátním kole 
soutěže, jehož se zúčastní výherci z ostatních krajů ČR. Celostátní kolo se bude konat 7. 
února 2017 v den Mezinárodního dne bezpečného internetu na půdě krajského úřadu 
Středočeského kraje v Praze 5. 

Zároveň byly oceněny školy, které zapojily do projektu největší počet žáků a studentů. 

1. Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, K 
Sídlišti 840, Praha 4 - 389 žáků a studentů 

2. Střední průmyslová škola elektrotechnická, Ječná 30, Praha 2 - 249 studentů 
3. Gymnázium Oty Pavla, Loučanská 520, Praha 5 – Radotín - 193 studentů 

Všichni soutěžící obdrželi diplomy za účast v projektu Kraje pro bezpečný internet a 
propagační předměty od hl. m. Prahy, které předaly Renata Tomanová, koordinátorka 
projektu za Prahu z odboru informatiky Magistrátu hl. m. Prahy a Jana Havlíková z oddělení 
prevence z odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hl. m. Prahy. 

Soutěž byla ukončena, ale lekce a soutěžní kvízy jsou dále otevřené pro zájemce 
k prostudování i z řad dospělých (pedagogů, rodičů i prarodičů/ seniorů) na webových 
stránkách http://www.kpbi.cz/ . 
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