
Informace o studiu na Jiráskově gymnáziu v Náchodě
Jiráskovo gymnázium v Náchodě, střední škola s více než stoletou historií, slučuje gymnázium osmileté a
čtyřleté. Zřizovatelem školy je Královéhradecký kraj. Škola má kapacitu 720 žáků. Ti jsou organizováni do
24 tříd. V každém ročníku osmiletého i čtyřletého gymnázia jsou dvě paralelní třídy.
Základním cílem školy je připravit žáky k dalšímu studiu na vysokých školách. V posledních letech je na

nejrůznější vysoké školy přijímáno cca 90% našich absolventů. Snahou školy je ale také naučit žáky něčemu
praktickému pro život a nabídnout jim kvalitní využití volného času.
1) Zaměření a uplatnění absolventů

Studium má všeobecné zaměření. Všeobecné vzdělání dává žákům větší svobodu v rozhodování při volbě
vysoké školy či volby povolání, je nejlepší základnou pro celoživotní vzdělávání, případně pro jakoukoliv
budoucí rekvalifikaci.

Našimi prioritami jsou: všeobecné vzdělání bez přetěžování žáků zbytečnými informacemi, podpora zájmu
o další vzdělávání, rozvoj komunikačních a jazykových dovedností, příprava uživatele informačních a
komunikačních technologií, výchova kulturního čtenáře, diváka, příp. autora uměleckých děl, výchova ke
zdravému životnímu stylu, sociální výchova, výchova k ochraně životního prostředí a kulturního dědictví.

Prostor pro specializaci je zajištěn systémem volitelných předmětů. V rámci těchto předmětů se žáci mohou
věnovat tomu, co je zajímá, co považují za důležité.

Žáci mohou rozvíjet své schopnosti také v nepovinných předmětech a v zájmových útvarech organizovaných
školou a při mimoškolní činnosti.

Ve školním roce 2016-17 úspěšně ukončilo studia na naší škole 110 maturantů. 97 (88,2 %) jich bylo přijato
na nejrůznější vysoké školy.

Vývoj úspěšnosti v přijímání na vysoké školy: 73,0 %, 77,7 %, 76,2 %, 78,4 %, 88,3 %, 86,9 %, 93,8 %,
95,5 %, 94,7 %, 90,8 %, 90,3 %, 94,8 %, 90,0 %, 88,2 %, 90,1 %, 94,5 %, 88,2 %.

2) Zájem o studium
Pro šk. rok 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017/18
Čtyřleté 120/60 (77) 120/60 (74) 111/60 (82) 138/60 (93) 123/60 (84) 131/60 (78) 115/60 (91)
Osmileté 103/60 (64) 120/60 (65) 127/60 (70) 140/60 (71) 139/60 (69) 120/60 (66) 144/60 (85)
Zlomek udává poměr počtu uchazečů přihlášených k přijímací zkoušce a počtu přijatých. Číslo v závorce

udává umístění posledního z přijatých uchazečů.
Pro školní rok 2018/2019 zamýšlíme přijmout do čtyřletého i osmiletého studia po 60 uchazečích (pokud uspějí

u přijímacího řízení).

3) Podmínky přijetí ke studiu
Uchazeči o přijetí ke studiu podávají přihlášku do 1. března řediteli gymnázia, a to na předepsaném

formuláři. Barevné vytištění formuláře přihlášky není podmínkou. Potvrzení přihlášky lékařem není naší školou
vyžadováno.

O přijetí ke studiu rozhodne ředitel školy na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky (písemných
testů) z českého jazyka a matematiky, bodů za tzv. předmětové olympiády a bodů za výsledky studia na ZŠ
(jen pomocné kritérium – max. 0,9009 bodu). Přijímací zkouška je povinná pro všechny uchazeče.

Definitivní kritéria pro přijetí (včetně započítávaných soutěží a bodů za ně) budou zveřejněna na
www.gymnachod.cz nejpozději 31. 1. 2018.

Přijatí uchazeči musí svůj zájem o studium potvrdit odevzdáním tzv. zápisového lístku řediteli
gymnázia, a to do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí o přijetí na www stránkách a úřední desce školy.
Zápisový lístek obdrží uchazeči na své ZŠ nebo na KÚ Královéhradeckého kraje.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový
lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět i zápisový lístek uplatněný ve
škole s talentovou zkouškou, a to pokud je následně přijat do školy bez talentové zkoušky (nemusí to být na
odvolání).

Jednotné přijímací zkoušky v  1. kole přijímacího řízení se budou konat v následujících termínech. Pokud
si naši školu napíšete v přihlášce na 1. místo přijdete v 1. termínu, pokud na místo druhé, přijdete ve 2. termínu.

Gymnázium 1. termín 2. termín
čtyřleté 12. 4. 2018 16. 4. 2018
osmileté 13. 4. 2018 17. 4. 2018

Ke zkouškám budou uchazeči pozváni 14 dní před jejich konáním. V pozvánce budou uvedeny všechny další
potřebné informace.



Další kola přijímacího řízení budou ředitelem vypisována pouze v případě nenaplnění oboru.
Žáci přijatí do primy nebudou v kvartě skládat přijímací zkoušky mezi nižším a vyšším gymnáziem. Žáci

nižšího gymnázia se mohou kdykoliv vrátit zpět na ZŠ.

4) Podmínky pro studium
Pedagogický sbor Jiráskova gymnázia je věkově vyvážený. Mírně v něm převažují ženy. Všichni učitelé mají

kvalifikaci pro výuku svých předmětů (jsou odborně způsobilí podle zákona o pedagogických pracovnících).
V budově školy je celkem 37 učeben. Z toho je 15 učeben odborných, přizpůsobených výuce konkrétního

předmětu, a 4 laboratoře. V přístavbě školy jsou ještě tělocvična, posilovna, zrcadlový (gymnastický) sál,
kanceláře, sborovna (multimediální učebna). V suterénu školy je knihovna s více než 7 000 knihami. Pro výuku
i jiné akce je možné využívat také multimediální aulu pro 200 osob.

Všechny učebny jsou barevně vymalovány a vybaveny moderním výškově stavitelným nábytkem. Chodby
školy jsou široké a světlé, s lavičkami pro chvíle oddechu. Prostředky pro relaxaci jsou postupně umísťovány i do
dalších prostor školy (např. stolní fotbálky do tříd).

Pohodlí studentů zvyšují moderní šatny a zrekonstruovaná sociální zařízení.
Vstup do školy je střežen elektronicky. Budova bohužel není bezbariérová.

5) Výchovné a vzdělávací strategie
„Lidi je třeba učit, jak mají myslet, a ne to, co si mají myslet.“

(Georg Christoph Lichtenberg)
„Pověz mi a zapomenu, ukaž mi a já si vzpomenu, nech mne zúčastnit a já pochopím.“

(Konfucius)
6) Spolupráce školy se žáky a rodiči

Na gymnáziu je ustaveno Sdružení rodičů a přátel dětí a školy (SRPDŠ). Se svými podněty a připomínkami se
mohou rodiče obracet také na Školskou radu (2 zástupci zřizovatele, 2 učitelé, rodič, zletilý žák).

7) Učební plán 2/1 - znamená, že na jednu hodinu ze dvou je třída dělena.
Předmět I II III IV 1. 2. 3. 4.
Jazyková a komunikační výchova 2 2 2 2 1/1 2/1 2/1 2/1
Literární a slohová výchova 2/1 2/1 2/1 2/1 2 2 2 2
Cizí jazyk 1 (Aj, Nj)1 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3
Cizí jazyk 2 (Nj, Aj, Fj, Šj, Rj)2 - - 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3
Občanská výchova 1,5 2 2 2 - - - -
Základy společenských věd - - - - 1,5 2 2 2
Dějepis 2 2 2 2 2 2 2 2
Zeměpis 2 2 2 2 2 2 2 -
Matematika 4/1 4/1 4/1 4/1 4/1 4/1 4/1 3/1
Základy přírodních věd 2/0,5 2/0,5 - - - - - -
Fyzika - - 2 2 2 2 2 2
Chemie - - 2 2 2 2 2 2
Přírodopis 2 2 2 1 - - - -
Biologie - - - - 3 2 2 2
Informatika a výpočetní technika - - 2/2 2/2 2/2 2/2 - -
Estetická výchova 3 3 2 2 2 2 - -
První pomoc 0,5/0,5 - - - 0,5/0,5 - - -
Tělesná výchova 3/3 3/3 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
Využití digitálních technologií - 1/1 - - - - - -
Volitelný předmět 1 2/2 2/2 - - - - 2/2 2/2
Volitelný předmět 2 - - - - - - 2/2 2/2
Volitelný předmět 3 - - - - - - - 2/2
Volitelný předmět 4 - - - - - - - 2/2
Laboratorní práce - - - - 1/1 1/1 1/1 -
CELKEM 29/11 30/11,5 32/12 31/12 33/13,5 33/13 33/15 33/18

1 Jazyk, ve kterém žák pokračuje ze ZŠ.
2 Žák si volí podle zájmu (s přihlédnutím k možnostem školy).



Volitelné předměty např.
(každý rok se obměňují podle zájmu žáků a možností školy)

Nižší gymnázium
Hrátky s matematikou
Hrátky s robotikou
Přírodovědné
praktikum
Sportovní hry
Dramatická výchova
Výtvarná odpoledne
Psychologie pro děti
Vlastivěda regionu
Finanční a ekonomická
gramotnost
Cvičení z anglic. jazyka

3. ročník (2 dvouleté předměty)
Konverzace v cizím jazyce
3. cizí jazyk (Nj, Rj, Šj, Fj)
Anglická gramatika
Semináře:

společenskovědní, ekologický, ze
zeměpisu, dějepisu, matematiky,
fyziky, biologie, anglického jazyka

Seminář a cvičení z chemie
Programování
Deskriptivní geometrie

4. ročník (2 jednoleté předměty)
Konverzace v cizím jazyce
Anglický jazyk (příprava na st. zk.)
Obchodní angličtina
Semináře:

společenskovědní, literární, ze zeměpisu,
dějepisu, chemie, fyziky, výtvarné a hudební
výchovy

Cvičení z matematiky, Infinitezimální počet,
Aplikace počítačů, Tvorba www stránek,
Tvorba dokumentů a jejich prezentace,
Psaní na klávesnici, Matematika na počítači,
Psychologie, Základy práva, Ekonomie,
Základy politologie

Kroužky a jiné aktivity
(podle zájmu žáků a možností školy)

Pěvecký sbor, vokálně instrumentální soubor, 2 divadelní
soubory, kroužky: historicko-dramatický, robotiky (2), 3D tisku,
modelářský, elektrotechnický, chemický, přírodovědný,
výtvarný, fotografický, šachový, házená, fresbee; filmový klub,
školní televize a časopis; volný přístup do tělocvičny a posilovny;
zahraniční zájezdy (Anglie, Španělsko, Francie, Německo),
výměnné pobyty (Německo), odborné exkurze, žákovská
knihovna (7 000 svazků), lyžařský kurz (sekunda a 1. ročník),
kurz plavání (2. ročník), sportovní kurz (3. ročník)…

Nepovinné předměty
(podle zájmu žáků a možností školy)

Latina
Deskriptivní geometrie
Tvůrčí psaní
Psaní na klávesnici

8) Studijní materiály
Zdarma jsou poskytovány pouze učebnice žákům nižšího stupně osmiletého gymnázia (prima až kvarta). Ostatní

materiály a pomůcky hradí rodiče žáka3. Seznam požadovaných učebnic obdrží žáci před začátkem školního roku
(v květnu). Ostatní požadavky (typy sešitů atp.) jim sdělí vyučující příslušných předmětů v prvních hodinách.

9) Stravování a ubytování
Žáci se stravují ve školní jídelně v Raisově ulici. Jídelna slouží všem náchodským středním školám. Cena

jednoho oběda činí cca 26 Kč pro žáky mladší 15 let a cca 29 Kč pro žáky starší. Drobné občerstvení je možné
zakoupit v kantýně provozované nájemcem v prostorách školy.

Ubytování škola neposkytuje.

10) Exkurze, kulturní akce, plavecký výcvik, sportovní
a lyžařský kurz
jsou součástí výuky a hradí je rodiče3.

11) Zájezdy do zahraničí a výměnné pobyty
jsou nepovinné a hradí je rodiče žáka3. Účast na výměnném

pobytu je podmíněna ochotou přijmout do rodiny žáka
z partnerské školy a zcela se o něj postarat. Stejně pak bude
postaráno o našeho žáka v zahraničí.

12) Partnerské školy
Georgsmarienhütte (SRN)

13) Firmy, které nás podporují
Saar Gummi Czech, s.r.o., Červený Kostelec
ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav
ATAS elektromotory Náchod a.s.
MICRORISC s.r.o., Jičín
FG Forrest, a.s., Praha, pobočka Náchod

Bližší informace můžete získat zde:
Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451, 547 44 Náchod, Tel./Fax/Záznamník: +420 491 423 243,

e-mail: sekretariat@gymnachod.cz, http://www.gymnachod.cz

3 Žákům ze sociálně potřebných rodin může poskytnout příspěvek Nadace Jiráskova gymnázia.


