
Hodnocení Sout ěže dětí a mládeže v programování 2010 
 
Krajské kolo  
 
Konalo se 26.4.2010 od 9:00 do 15:00 hodin, opět na VOŠ a SPŠE Olomouc, 
Božetěchova 3.  
Do krajského kola postoupil 1 žák a 7 studentů (kategorie mládež), vítězové okresních kol 
v Olomouci, Přerově a Šumperku, kteří reprezentují školy, jež se soutěže tradičně účastní. 
V ostatních okresech se okresní kola nekonala. Je varující, že každoročně počet 
soutěžících klesá, markantní je to zvláště v kategorii žáků. 
Obtížné úlohy připravila ústřední porota IDM Praha, která má nad soutěží odborný dohled. 
Většina soutěžících zvládla alespoň jeden úkol dobře a vytvořila fungující program 
v časovém limitu 4 hodin. S velkým náskokem zvítězil Lukáš Vykydal, který se již 
mistrovství republiky zúčastnil. Na mistrovství republiky postupují nejlepší soutěžící ze 
všech zúčastněných krajů, které vybere ústřední porota, takže postup z krajského kola 
není automatický. 
Soutěž měla opět výbornou odbornou úroveň, k čemuž přispívá dobrá vybavenost školy 
po stránce HW i SW. Organizačně a finančně celé krajské kolo dopadlo velmi dobře. 
Škoda jen malé účasti soutěžících z ostatních okresů. 
 
 

Výsledková listina – krajské kolo 2010 
 
Kategorie žáci: 
 
1. místo – Jakub Víšek – G. J. Škody, P řerov – 10 b. 
 
 
Kategorie mládež:  
 
1. místo – Lukáš Vykydal – VOŠ a SPŠE Olomouc – 36 b. 
2. místo – Jakub Mejtský – VOŠ a SPŠE Olomouc – 20 b. 
3. místo – Ji ří Škorpil – VOŠ a SPŠ Šumperk – 18 b. 
  
4. místo – Jan Provazník – G. J. Škody, Přerov – 15 b. 
5. místo – Jakub Kostecký – VOŠ a SPŠ Šumperk – 14 b. 
6. místo – Jakub Mahdal – VOŠ a SPŠ Šumperk – 10 b. 
7. místo – Michal Pemčák – VOŠ a SPŠE Olomouc – 5 b  
 
 Vítězům blahopřejeme. 
 Výsledky krajského kola najdete opět na www.spseol.cz.   
  
 
 V Olomouci 20. dubna 2010  
  
Dr. Jiří Michal v.r. 
garant krajského kola 
 


