
Kronika Jiráskova gymnázia – školní rok 2017-18 

Školní rok 2017-18 zahájili učitelé přípravným týdnem 30. srpna, v jehož průběhu se konaly opravné 

zkoušky. Studenti nastoupili do školy v pondělí 4. září, kde je prostřednictvím rozhlasu přivítal ministr 

školství, mládeže a tělovýchovy prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., prostřednictvím školního rozhlasu 

ředitel školy Pavel Škoda a ve třídách jejich třídní učitelé. Podle pravidelného rozvrhu se začali učit 

hned následující den. 

11. září proběhla na škole ústní část opravných maturitních zkoušek. Všech pět studentů uspělo a 

uspěli i další dva studenti, kteří opravovali v předcházejícím týdnu didaktický test. 

Ve dnech 11. - 13. září byli na primárně-preventivním pobytu v Horních Vlčkovicích studenti 1.A 

s prof. Fišerovou a Vrátilovou a 13. září je zde vystřídali žáci 1.V s prof. G. Škodovou a Misarovou a 

zdrželi se do 15. září. Ve dnech 13. - 15. září byli na primárně-preventivním pobytu na Pardubických 

boudách v Krkonoších také studenti 1.B s prof. Rojtovou a Víchem. Dny od 18. do 20. září prožili žáci 

1.W na primárně-preventivním pobytu v Lachově u Teplic nad Metují s prof. Diviškem a Zapletalem. 

11. září navštívili ZOO ve Dvoře Králové nad Labem studenti 7.W a 3.B s prof. Ježkem a Slavíkem a o 

den později absolvovali stejnou exkurzi studenti 7.V a 3.A s prof. Rojtovou a Jaroušovou. 

18. září v podvečerních hodinách přijeli studenti z partnerské školy v Oesede v SRN. Během svého 

pobytu byli přijati ředitelem školy na gymnáziu a některým ze členů samosprávy na náchodské radnici 

a prohlédli si náchodský zámek. Absolvovali celodenní výlety do Krkonoš, do Prahy a do Police nad 

Metují do Muzea papírových modelů a na Ostaš. v Hronově navštívili Dům dětí a mládeže Domino. 

Kromě toho se zúčastnili několika hodin výuky se svými českými partnery a byl pro ně ve škole 

připraven worshop stavby robotů. Další program jim individuálně připravili v hostitelských rodinách. 

27. září ráno se vydali na cestu domů. 

20. září zhlédli kvartáni v Divadélku ZUŠ v Náchodě představení Fórum. Naši studenti se tradičně 

zapojili do celonárodní charitativní sbírky Srdíčkový den, jejíž výtěžek je určen pro těžce 

handicapované děti a jejich rodiny. 

21. září se naši studenti utkali se žáky z 11 škol v okresním finále v přespolním běhu v Polici nad 

Metují. Doprovodili je prof. Rojtová a Slavík. Naši školu reprezentovalo 33 běžců a to ve všech šesti 

kategoriích. Tři družstva postoupila do krajského finále, které se uskutečnilo 5. října v Nové Pace. 

Družstvo mladších žákyň složené pouze z primánek Markéty Vydlákové (1.W), Andrey Janatkové 

(1.W), Anežky Staňkové (1.W), Šárky Vlčkové (1.V) a Venduly Vyskočilové (1.V) se na trati 1500m 

umístilo na 5. místě (ze 7). Mladší žáci Matěj Vrzáček (1.W), Matyáš Hájek (1.W), Vít Melichar (1.V), 

Petr Vašíček (1.V), Jonáš Neumann (2.V) a Jan Poustka (2.W) se na trati 2000m umístili na 4. místě 

(z 5). Nejlepší z našich primán Matěj Vrzáček skončil pátý (z 28). Starší žákyně Adéla Breitrová (4.V), 

Lucie Žáčková (4.W), Monika Říhová (4.W), Monika Mastíková (4.V) a Zuzana Šnorbertová (4.W) 

vybojovaly na trati 1500m 2. místo a postup do krajského finále. Adéla Breitrová mezi 31 běžkyněmi 

zvítězila. Starším žákům Antonínu Staňkovi (4.V), Bohdanu Ptáčkovi (4.V), Martinu Brejtrovi (4.W), 

Jakubu Hejzlarovi (4.W), Ondřeji Lukášovi (3.V) a Šimonu Vackovi (3.V), kteří se na trati 3000m 

umístili na 3. místě, unikl postup do krajského finále jen díky pravidlu o lepším umístění čtvrtého 

běžce. Staněk skončil v konkurenci 45 závodníků druhý. Dorostenky Sabina Jirmanová (2.A), Kamila 

Šimková (2.A), Sára Kubíková (2.A), Nikol Urbanová (2.A), Oluša Gajdošová (5.V) a Karolína Křenková 



(5.W) na trati 3000m v konkurenci pouze s běžkyněmi Gymnázia Broumov zvítězily, když Sabina 

skončila celkově druhá a Kamila, která svým "zakufrováním" těsně před cílem přišla o suverénní 

vítězství, třetí. Dorostenci Radek a Tomáš Jansovi (2.A), Adam Šesler (2.B), Martin Červíček (2.B) a 

Matěj Prouza (1.B) na trati 5000m rovněž vybojovali 1. místo (ze 4), když Radek zvítězil a Adam 

skončil na 2. místě (z 23). Spolu s dorostenkami se tak kvalifikovali do krajského finále. 

O víkendu 22. - 24. září se na škole konal další ročník Heuréky. Jde o oblíbené setkání učitelů fyziky 

z celé republiky. Organizačně ji zajišťuje prof. Polák. 

25. září jeli na literárně-historickou exkurzi do Prahy studenti 2.B s prof. Půlpánovou a Fišerem. 

Navštívili Vyšehrad, prohlédli si Národní divadlo a ve Švandově divadle zhlédli představení Hamlet. Do 

Archeoparku do Všestar a na královéhradeckou hvězdárnu jeli primáni s prof. Diviškem, Fišerovou, 

Macurou, Veverkou a Ježkem. Septimáni a studenti 3. ročníku se zúčastnili v Městské knihovně 

v Náchodě Autorského čtení Lidmily Kábrtové. 

26. září jeli členové divadelního souboru Hidrak do Miletína s prof. Dvořáčkovou a Olšanovou. 

Navštívili zámek, Muzeum loutkářství a rodný domek K. J. Erbena, kde se prezentovali svým 

vystoupením. 

27. září navštívili ZOO ve Dvoře Králové nad Labem terciáni s prof. Rojtovou a Slavíkem. Atleti se 

pokusili pod dohledem prof. Půlpánové a Zapletala uspět v Jičíně v krajském kole Středoškolského 

atletického poháru. Dívky Markéta Kubínová (4.A), Veronika Kosová (3.B), Nikol Urbanová (2.A), Rosa 

Carlino (2.A), Sabina Jirmanová (2.A), Kamila Šimková (2.A), Nela Mědílková (1.B), Anna Venclová 

(1.B), Aneta Tučková (1.B), Oluša Gajdošová (5.V), Denisa Konvalinová (1.B) a Markéta Zeisková (8.V) 

vybojovaly 4. místo stejně jako chlapci Josef Mrázek (3.B), Tomáš Křivda (7.V), Jan Ježek (4.B), Martin 

Jirásek (2.B), Daniel Štodt (4.A), Radek Jansa (2.A), Jakub Divišek (7.W) a Vojtěch Joska (7.W). 

2. října se zúčastnili oktaváni s prof. Nývltovou a Macurou v Městské knihovně v Náchodě autorského 

čtení Marka Šindelky. Studenti dějepisného semináře navštívili s prof. Štegerovou Okresní archiv 

v Náchodě. 

4. října studenti zorganizovali na škole studentské Volby nanečisto, které simulovaly volby do 

Parlamentu ČR. 

5. října jela prof. Rojtová s postupujícími studenty na krajské kolo v přespolním běhu do Nové Paky, 

které se uskutečnilo za velmi nepříznivých, celodenním deštěm ztížených podmínek. Přesto se 

družstva Jiráskova gymnázia umístila velmi dobře. Starší kategorie dívek i chlapců obsadily 4. místa. O 

tento výsledek se zasloužili Gajdošová Oluša (5.V), Meierová Bára (1.A), Šimková Kamila (2.A), 

Kubíková Sára (2.A), Jirmanová Sabina (2.A), Urbanová Nikol (2.A), Jansa Radek (2.A), Jansa Tomáš 

(2.A), Červíček Martin (2.B), Šesler Adam (2.B), Hejna Ondřej (1.A). Mladší dívky obsadily ve své 

kategorii 9. místo. Běžely ve složení Brejtrová Adéla (4.V), Žáčková Lucie (4.W), Říhová Monika (4.W) 

a Němečková Bára (4.V). 

6. října jsme organizovali u nás setkání učitelů z gymnázií z Trutnova, Vrchlabí, Úpice, Hostinného a 

Dvora Králové nad Labem. 



Studentům maturitního ročníku podala informace o možnostech studia a přihlašování na VŠ 

výchovná poradkyně prof. Nývltová. 10. října se sešla se studenty 4.A a 8.V a 11. října se studenty 4.B 

a 8.W. 

11. října se osm našich studentů zapojilo do celonárodní sbírky Tyfloservisu Bílá pastelka, jejíž výtěžek 

je každoročně věnován na podporu slabozrakých a nevidomých občanů. Do německého Budyšína jeli 

na divadelní expedici "Ein Mann sieht rosa" studenti němčiny ze 3. ročníku s prof. Fišerovou a 

Š. Škodovou. Do Brna na strojírenský veletrh doprovodil zájemce z řad studentů prof. Geťko. Ve škole 

proběhla soutěž Přírodovědný klokan určena žákům z tercie až sexty a 1.-2. ročníku. v kategorii Kadet 

soutěžilo 42 žáků a první tři místa obsadili Tomáš Heger (4.V), Lukáš Fidler (4.V) a Jan Krčmář (3.W). 

78 studentů se zapojilo do soutěže v kategorii Junior. Zvítězil Jakub Ježek (6.W), druhý byl Michael 

Obst (5.V) a třetí Štěpán Filip (2.A). 

12. října organizoval prof. Divišek na nově zrekonstruovaném stadionu na náchodských Hamrech 

Okresní finále v minifotbalu starších žáků (naše tercie a kvarta). Naši mladí fotbalisté nezklamali a 

obsadili pěkné třetí místo. Hráli v sestavě Lukáš Fidler (4.V), Šimon Petráš (4.W), Jan Horkel (4.V), 

David Katuš (4.V), Ondřej Lukáš (3.V), Jan  Zetek (4.V), Jakub Hejzlar (4.W), Antonín Vančák (3.W) a 

Marián Bydžovský (3.W). Ondřej Lukáš byl vyhlášen nejlepším hráčem celého turnaje. Turnaj bez 

problémů rozhodovali Jakub Čejchan (5.V) a Adam Šesler (2.B). 

16. října doprovodil studenty do Hradce Králové na turnaj Středoškolské ligy Ultimate frisbee prof. 

Slavík a 18. října do Prahy prof. Půlpánová. Podzimní část zahájil tým JGN „Trubky“ kvalifikačním 

turnajem v Hradci Králové, který obsadil dvěma družstvy. v konkurenci dvanácti týmů obsadilo 

družstvo „A“ 3. místo a družstvo „B“ 9. místo. Turnaje se zúčastnili Vojtěch Joska (7.W), Petr 

Zákravský (4.B), Jan Laubacher (7.W), David Lukášek (7.W), Marek Balcar (3.B), Tomáš Hak (3.B), 

Pavel Wolf (2.B), Mikoláš Hruša (1.V), Petra Janečková (4.B), Martina Hrubá (4.B), Pavlína Hušková 

(4.B), Simona Horkelová (7.W), Markéta Dvořáková (7.W), Kamila Dědková (6.V) a Jaroslava Šintáková 

(3.W). v Praze Vojtěch Joska (7.W), Simona Horkelová (7.W), Petra Janečková (4.B), Martina Hrubá 

(4.B), Markéta Dvořáková (7.W), Marek Balcar (3.B), Pavel Wolf (2.B) a Jaroslava Šintáková (3.W) 

skončili z celkového počtu 16 týmů na 4. místě. Další dva kvalifikační turnaje čekají "Trubky" na jaře. 

Po podzimních výsledcích náš tým figuruje v rámci republiky na celkovém šestém místě. 

18. října si studenti 8.W s prof. Macurou prohlédli v Praze Židovské město a Památník heydrichiády a 

v Národním divadle zhlédli představení Pýcha a předsudek. 

20. října navštívili planetárium a hvězdárnu a elektrárnu Hučák v Hradci Králové studenti kvinty 

s prof. Košvancem a Brátem. Stejnou exkurzi absolvovali 23. října studenti 1. ročníku s prof. Diviškem 

a G. Škodovou. 

Ve dnech 20. a 21. října škola zapůjčila prostory pro konání parlamentních voleb. 

24. října organizoval prof. Zapletal turnaj ve stolním tenise. Náš tým ve složení Filip Kolář (5.W), Jan 

Zetek (4.V) a Michal Cepr (3.A) obsadil 3. místo. Studenti 6.V navštívili s prof. Balcarovou Čističku 

odpadních vod v Bražci. 

Ve dnech 26.-27. října měli žáci podzimní prázdniny. 

Na 31. říjen zorganizovali studenti 6.V prodej halloweenských lahůdek. 



1. listopadu jeli studenti 4.A s prof. Misarovou a Jaroušovou na literárně-historickou exkurzi do Prahy. 

Prohlédli si Židovské město pražské, Židovské muzeum (Maiselova synagoga, Španělská a Pinkasova 

synagoga, Starý židovský hřbitov) a večer navštívili Stavovské divadlo, kde zhlédli hru Spalovač 

mrtvol. Do Jaroměře doprovodil prof. Zapletal basketbalisty na turnaj. Chlapci Šimon Vojtíšek (4.B), 

Jiří Šperling (3.B), Ivo Rohan (1.B), Miroslav Poláček (6.W), Henrich Klimeš (3.B), Michal Šraitr (7.W), 

Lukáš Novohradský (5.V) a Tomáš Lipovský (6.W) vybojovali 3. místo a dívky Pavlína Naglová (8.V), 

Markéta Lipovská (8.V), Markéta Zeisková (8.V), Alžběta Jansová (7.W), Jana Možíšová (7.W), Daniela 

Felgrová (4.B), Adéla Vondrášková (3.A) a Rosa Tereza Carlino (2.A) byly druhé. 

2. listopadu navštívili Muzeum heydrichiády a Židovské město v Praze studenti 4.B s prof. 

Š. Škodovou a Štegerovou. v Národním divadle zhlédli představení "Jsme v pohodě". Ve škole 

pohovořil v aule o Shakespearovi pan Martin Hilský studentům sexty, 2. ročníku a studentům 

semináře Anglická literatura. Prof. Šulc doprovodil studenty do Jičína na turnaj v házené. v nesmírně 

obtížné konkurenci brankáři Jaromír Poláček (3.A) a Vojtěch Klikar (7.W) a dále hráči v poli Tomáš 

Lipovský (6.W), Lukáš Novohradský (5.V), Vojtěch Vyskočil (7.W), Lukáš Černý (7.W), Adam Joudal 

(5.W) a Kurt Hartmann (3.B) zvítězili v krajském kole a postoupili do regionální kvalifikace o celostátní 

finále. 

3. listopadu se studenti pokusili v Hradci Králové uspět v krajském kole Logické olympiády za 

doprovodu prof. G. Škodové. v kategorii pro druhý stupeň ZŠ zvítězil Tomáš Heger (4.V) a Dominik 

Rufer (4.W) byl třetí. Jan Ježek (3.W) obsadil 12. místo, Kryštof Veverka (4.W) 15. místo a školu 

reprezentovali ještě Nikola Matějů (1.W) a Matyáš Bohuška (4.W).  Heger a Rufer postoupili do 

celostátního kola, které se koná 27. listopadu v Praze. v kategorii pro SŠ dosáhl nejlepšího výsledku 

Jakub Ježek (6.W), který obsadil 12. místo, a školu reprezentoval ještě Benjamin Sichrovský (7.V). 

Zámecké schody vyběhli naši studenti při tradičním závodě v Běhu do zámeckých schodů, kde 

porovnávali svoje síly žáci z celého okresu. z primy a sekundy startovali Markéta Vydláková (1.W), 

Andrea Marešová (1.W), Vendula Vyskočilová (1.V), Šárka Vlčková (1.V), Anežka Petráková (1.W), 

Matěj Vrzáček (1.W), Kryštof Hanka (1.V), Václav Matyska (1.V) a Jonáš Neumann (2.V) a v této 

sestavě se jim podařilo obsadit 7. místo. v kategorii pro tercii a kvartu náš tým ve složení Monika 

Říhová (4.W), Adéla Breitrová (4.V), Barbora Němečková (4.V), Lucie Žáčková (4.W), Antonín Staněk 

(4.V), Jan Zetek (4.V), Jan Šesták (4.V), Michal Jerman (3.V) a Šimon Vacek (3.V) vybojoval ve velké 

konkurenci krásné 3. místo. Nejstarší dívky Markéta Zeisková (8.V), Kamila Šimková (2.A), Sabina 

Jirmanová (2.A), Veronika Staňková (1.B) a Bára Meierová (1.A) nezklamaly a získaly zlatou medaili. 

Stříbrnou medaili vybojovali chlapci Jakub Divišek (7.W), Ondřej Hejna (1.A), Matyáš Falta (6.V), 

Vojtěch Joska (7.W) a Ivan Kotlan (3.A). Doprovodili je prof. Půlpánová a Slavík. 

6. listopadu se chlapci zúčastnili 1. kola Středoškolské futsalové ligy za doprovodu prof. Zapletala. 

Jáchym Dostál (4.B), Pavel Růžička (4.B), Jaromír Poláček (3.A), Adam Šesler (2.B), Jan Čejchan (6.W), 

Jan Ježek (4.B), Jakub Čejchan (5.V), Kryštof Janečka (5.V) a Vojtěch Joska (7.W) se zasloužili o druhé 

místo a tím si vybojovali postup do 2. kola. 

7. listopadu se na naší škole uskutečnil turnaj v piškvorkách pro žáky ZŠ a SŠ z okolí. Na organizaci se 

podílel prof. Preclík. Turnaje se zúčastnilo 16 týmů, ovšem pouze 3 mohly postoupit dále. z našich 

čtyřech týmů z 2. místa postoupili Sršňáci ve složení Ondřej Vít (7.V), Miroslav Říha (7.V), Benjamin 

Sichrovský (7.V), David Černý (2.A) a Jan Trojtl (2.B). 

8. listopadu proběhla část školního kola Chemické olympiády pro kategorii A. 



9. listopadu doprovodil studenty prof. Šulc do jičínské sportovní haly na krajské finále v házené 

chlapců základních škol a odpovídajících ročníků nižšího gymnázia. Družstvo náchodského gymnázia 

obsadilo 4. místo a bohužel se mu nepodařilo navázat na vítězný úspěch studentů vyššího gymnázia 

z předcházejícího týdne. Je však potřeba pochválit všechny zúčastněné za nesmírnou bojovnost a 

snahu v průběhu celé soutěže, jmenovitě Davida Katuše (4.V), Daniela Fišera (4.V), Jana Zetka (4.V), 

Oondřeje Pitřince (4.W), Matyáše France (4.V), Matěje Felkla (3.V), Dominika Rufera (4.W), Jana 

Zákravského (4.V), Bohdana Ptáčka (4.V), Matěje Drašnara (3.W), Libora Hylenu (3.V) a Petra Luciaka 

(3.V). Prof. Zikmund jel se studentkami Terezou Koukolovou (3.V), Klárou Bělobrádkovou (3.W), 

Veronikou Halamkovou (3.W), Janou Ježkovou (3.W), Janou Voborníkovou (3.W), Barborou 

Němečkovou (4.V), Kristýnou Duškovou (4.V), Monikou Říhovou (4.W), Klárou Novákovou (4.W) a 

Lucií Žáčkovou (4.W) do Police nad Metují na turnaj ve florbalu. Dívky obsadily 7. místo. 

10. listopadu přijelo do školy Válkovo trio. Žáky primy a sekundy seznámili s tvorbou Jaroslava Ježka, 

pro terciány a kvartány vystoupili s programem Folkové návraty a představení Československý pop 

bylo určeno studentům kvinty a 1. ročníku. Pro maturanty připravili naši absolventi, nyní 

vysokoškoláci, prezentaci o studiu na VŠ s názvem A co dál?, která proběhla v aule po vyučování. 

13. listopadu jeli do Prahy na Den otevřených dveří na Akademii věd studenti biologického semináře 

s prof. Jaroušovou a Slavíkem. Prof. Veverka organizoval on-line soutěž Bobřík informatiky pro 

studenty septimy a 3. ročníku. Studenti měli možnost otestovat si své schopnosti logického a 

algoritmického myšlení. Nejlepšího výsledku dosáhla Jana Možíšová (7.W), na druhém místě byl 

Martin Hrach (7.V) a třetí Miroslav Říha (7.V). Do čističky odpadních vod v Bražci se podívali studenti 

2.A s prof. Zikmundovou. 

14. listopadu se studenti 6.V s prof. Ježkem vydali na Josefovské louky u Jaroměře, kde je 

ornitologická rezervace. Zapojili se také do přípravy pastviny pro dartmoorské poníky v rámci 

projektu návratu velkých kopytníků do české krajiny. Prof. Šulc doprovodil do Jičína házenkářské 

družstvo chlapců po vítězství v krajském kole na regionální kvalifikaci o právo postupu do 

celostátního kola, které se konalo na přelomu listopadu a prosince v Rožnově pod Radhoštěm. 

Chlapci Jaromír Poláček (3.A), Tomáš Lipovský (6.W), Lukáš Novohradský (5.V), Vojtěch Vyskočil 

(7.W), Lukáš Černý (7.W), Vojtěch Klikar (7.W), Kurt Hartmann (3.B) a Adam Joudal (5.W) ve 

vyrovnaném zápase s družstvem libereckého gymnázia zvítězili. Studenti 4.V jeli s prof. Nývltovou a 

Karáskovou do Ostravy na exkurzi do vysokých pecí a na expozici Malý Svět techniky U6. Zájezd byl 

pro ně odměnou za účast družstva této třídy v televizní soutěži v loňském školním roce. 

Ve 2. ročníku byly zahájeny plavecké kurzy. 14. listopadu zahájili kurz o deseti lekcích studenti 2.A a 

15. listopadu studenti 2.B. 

16. listopadu organizoval prof. Zapletal okresní kolo turnaje ve florbalu. Náš tým ve složení Lukáš 

Fidler (4.V), Antonín Staněk (4.V), Jan Doležal (4.V), Jan Horkel (4.V), Patrik Winter (4.V), Tomáš Heger 

(4.V), Jan Zákravský (4.V), Šimon Vacek (3.V), Jan Chrastina (4.W), Martin Brejtr (4.W), Jakub Hejzlar 

(4.W) a Ondřej Lukáš (3.V) vybojoval 2. místo. v odpoledních hodinách se konala pedagogická rada. 

17. listopad, Den boje za svobodu a demokracii, byl státním svátkem. 

21. listopadu se v Brně na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT konal pátý ročník 

Merkur perFEKT Challenge, kde týmy studentů řešili zadání z oblasti elektroniky a elektrotechniky 



s využitím populární stavebnice Merkur. Student našeho gymnázia Šimon Prudil (6.V) se soutěže 

zúčastnil jako člen týmu složeného i ze studentů dalších škol (u nás nebyl dostatek zájemců). Řešili 

úlohu 'Svalem na robota', a to velice úspěšně neboť zvítězili. 21. a 22. listopadu pořádal prof. Zapletal 

na naší škole okresní kola volejbalových turnajů pro týmy středních škol. 21. listopadu se turnaje 

dívek zúčastnilo celkem 6 týmů včetně dvou družstev sestavených ze studentek Jiráskova gymnázia – 

dívky prvních a druhých ročníků tvořily jeden tým a dívky třetích a čtvrtých ročníků druhý. Našim 

dívkám se podařilo umístit na prvních dvou příčkách, když si v turnaji poradily ze všemi svými 

soupeřkami. Ve vzájemném klání si lépe vedla starší děvčata a celkově obsadila 1. místo. Postup do 

krajského kola si ale zasloužily svými výkony dívky mladší, pro které je soutěž letos postupová. První 

místo získaly Pavla Brátová (7.V), Julie Hrušová (8.W), Lucie Řezníčková (4.B), Romana Šimková (4.B), 

Kristýna Malíková (4.B), Pavlína Ševců (4.A), Julie Prokopová (7.V) a Markéta Kubínová (4.A) a druhé 

místo obsadily Michaela Bílá (5.W), Nikol Urbanová (2.A), Michaela Šnorbertová (6.V), Adéla 

Cejnarová (6.V), Natálie Linhardtová (6.V), Michaela Kubečková (1.B), Karolína Kaniová (6.V), Nela 

Voborníková (6.V) a Kateřina Skořepová (6.W). 22. listopadu proběhl turnaj chlapců, kterého se 

zúčastnilo 5 družstev náchodského okresu. Naši borci podali velmi sehraný a vyrovnaný výkon během 

celého turnaje, když se jim ve všech zápasech podařilo zvítězit a zaslouženě ovládli celý turnaj. 

Jiráskovo gymnázium reprezentovali Michal Cepr (3.A), Marek Vlček (8.V), Jakub Kortus (8.V), Josef 

Matyska (3.A), Vojtěch Jerman (2.A), Radek Jansa (2.A) a Tomáš Jansa (2.A). Pro tuto věkovou 

kategorii bohužel není letos soutěž postupová, tak našim studentům zůstane titul vítězů okresu 

Náchod. 22. listopadu proběhl ještě v náchodské plechárně turnaj ve florbalu KB Florbal challenge 

pod taktovkou prof. Diviška. Naši hráči Josef Matyska (3.A), David Kaválek (3.A), Vojtěch Prouza (3.A), 

Martin Jirásek (2.B), Erik Dao (6.W), Henrich Klimeš (3.B), Martin Brejtr (4.W), Miroslav Říha (7.V), Jan 

Melda (2.B), Martin Červíček (2.B), Martin Stuchlík (6.W) a Jiří Dostál (6.V) potvrdili roli hlavního 

favorita a s přehledem postoupili do krajského kola. 

Ve dnech 22.-23. listopadu se pokusil tým našich studentů za doprovodu prof. Štegerové uspět 

v celostátním kole Dějepisné soutěže studentů gymnázií věnovaném období let 1949-1967 pod 

názvem Léta strachu a nadějí v Chebu. Do celostátního finále studenti postoupili z krajského kola, 

jehož se v dubnu zúčastnilo 281 gymnázií z České a Slovenské republiky, mezi 75 školami. 

v celostátním kole naši školu výborně reprezentoval tým studentů: Alena Žibřidová (8.V), Vojtěch Šolc 

(8.V) a Jiří Rohlena (8.V). 

23. listopadu proběhly v odpoledních hodinách třídní schůzky a sběr papíru. v průběhu dne se 

uskutečnily volby do Rady školy. 

24. listopadu si studenti 8.V a 4.B vyzkoušeli v Beránku nástup na maturitní ples, který se konal 

v sobotu 25. listopadu. 

27. listopadu zhlédlo 17 studentů francouzského jazyka s prof. Havrdovou a G. Škodovou v Praze 

v Salesiánském divadle představení ve francouzštině Notre Dame de Paris. Do Prahy jeli také studenti 

s prof. Preclíkem a Geťkem, aby se pokusili o úspěch v Robosoutěži, kterou pořádá ČVUT v Praze. Jde 

o soutěž robotů postavených ze stavebnice Lego Mindstorms. Týmu DRT ve složení Miroslav Jarý 

(2.B) a Kurt Hartmann (3.B) se v základní skupině nedařilo, stejně jako více než polovině zúčastněných 

týmů, a tak do dalších bojů nezasáhli. Tým BrokenCore tvořili Šimon Prudil (6.V) a Josef Krtička (6.V). 

Ze základní skupiny postoupili z 8. místa, ale úspěch již nezopakovali v následném play-off. Nejlépe 

dopadl tým Ballistarius ve složení Jan Pikman (7.V), Adam Brychta (7.V) a Štěpán Filip (2.A), který na 



divokou kartu udělenou pořadateli postoupil do vysokoškolského finále. Prof. Forejt doprovodil 

postupující tým ve složení Ondřej Vít (7.V), Bára Roztočilová (3.A), David Černý (2.A), Jan Trojtl (2.B) a 

Benjamin Sichrovský (7.V) na krajské kolo turnaje v piškvorkách do Hradce Králové. Mezi 16 týmy se 

náš tým se probojoval až do finále, které skončilo remízou. Potom spolu hráli dva nejlepší hráči (za 

náš tým hrál David Černý) a po další remíze nakonec náš hráč prohrál. Umístili jsme se tedy na 

druhém místě. Ve škole vyslechli koncert Jana Kryla, který je vzpomínkou na jeho bratra Karla Kryla, 

studenti sexty a 2. ročníku. 

28. listopadu proběhlo školní kolo Dějepisné olympiády a Internetové matematické olympiády. 

Dějepisné olympiády pro tercii a kvartu se zúčastnilo 37 studentů, z toho 8 studentů vypracovalo 

velmi obtížný test na požadovaný počet bodů. Byli to Tomáš Heger (4.V), Daniel Fišer (4.V), Jan 

Chrastina (4.W), Martin Novák (3.W), Jakub Hejzlar (4.W), Jan Krčmář (3.W), Šimon Vacek (3.V) a Ema 

Strnadová (3.W). Do Internetové matematické olympiády se zapojili studenti Vojtěch Brejtr (7.W), 

Tomáš Kubíček (7.W), Michal Matoulek (7.W), Jakub Ježek (6.W), Martin Uždil (1.B), Adam Pavlík 

(1.B) a Daniel Kubrt (1.B), ale nedosáhli výrazného úspěchu. 

29. listopadu až 1. prosince se uskutečnilo v Rožnově pod Radhoštěm celostátní finále v turnaji 

v házené, kde změřil své síly s nejlepšími týmy republiky i náš tým pod vedením prof. Šulce. 

v konkurenci nejlepších středních škol v Česku se náchodští gymnazisté vůbec neztratili a přestože se 

tohoto finále zúčastnili v minimálním počtu hráčů, vybojovali nádherné páté místo. Na dosaženém 

úspěchu se podíleli tito studenti: Jaromír Poláček (3.A), Vojtěch Klikar (7.W), Tomáš Lipovský (6.W), 

Lukáš Novohradský (5.V), Vojtěch Vyskočil (7.W), Lukáš Černý (7.W), Kurt Hartmann (3.B) a Adam 

Joudal (5.W). 

29. listopadu zhlédli studenti sexty, septimy a 2.-3. ročníku v Městském divadle Dr. Josefa Čížka 

představení Charles Baudelaire. v pozdně odpoledních a večerních hodinách se tři týmy našich 

studentů účastnily soutěže v řešení fyzikálních úloh online po internetu. v kategorii třetích ročníků 

středních škol nás reprezentovalo družstvo studentů 7.W, ve složení: Jana Možíšová, Vojtěch Brejtr, 

Tomáš Kubíček, Michal Matoulek a David Luášek. Mezi 40 družstvy se umístili na vynikajícím 6. místě. 

v kategorii o rok mladších studentů za nás bojovaly dokonce dva týmy. Tým ze 2.A dali dohromady 

Kamila Šimková, Štěpán Filip a Radek Jansa, kterým pomohli Jan Pikman (7.V) a Matyáš Háze (5.W). 

Umístili se na pěkném 8. místě ze 47 soutěžících. Také tým 6.W ve složení Aneta Vacková, Jakub Ježek 

a Jiří Moc doplněný Benjaminem Sichrovským (7.V) a Matyášem Házem (5.W) se snažil a vybojoval 

12. místo. 

30. listopadu si studenti 6.W a členové Hidraku prohlédli zákulisí Klicperova divadla v Hradci Králové. 

Spolu s prof. Dvořáčkovou a Olšanovou zhlédli představení Romeo a Julie. Do Nové Paky jel na krajské 

kolo volejbalový tým pod vedením prof. Zapletala. Studentky Natálie Linhardtová (6.V), Adéla 

Cejnarová (6.V), Michaela Šnorbertová (6.V), Karolína Kaniová (6.V), Michaela Bílá (5.W), Nikol 

Urbanová (2.A) a Michaela Kubečková (1.B) vybojovaly 2. místo. Ve škole se představili se svými 

zeměpisnými projekcemi Lenka a Václav Špillarovi. Přednášky Vietnam - od Číny až po deltu Mekongu 

se zúčastnili studenti sekundy, tercie, septimy a 3. ročníku a přednášky Jižní Afrika studenti 

2. ročníku, sexty A a zeměpisného semináře. 

V neděli 3. prosince studentky tercie přestrojené za sv. Mikuláše, nebeské anděly a rošťáckou čertici 

hostovaly ve Vile Barboře na Hořičkách. Dívky hrály a zpívaly, vítaly slavnostně naladěné hosty a 



obdarovávaly přítomné děti. Podařilo se jim vytvořit příjemnou sváteční předvánoční atmosféru a 

reprezentovat naše gymnázium. 

4. prosince se učitelé a studenti z České republiky připojili na pražské ČVUT prostřednictvím video 

spojení s astronautem ESA Paolo Nespoli, který v současné době žije a pracuje na Mezinárodní 

kosmické stanici (ISS). Přesně v 16:40 došlo k živému spojení mezi stanicí ISS, centrálou ESA 

v Holandsku, Rakousku, Finsku, Itálii a České republice. Poté měla každá země šanci položit 

v angličtině dva dotazy, na které italský astronaut odpovídal. Akce se v Praze zúčastnila i skupina 

našich studentů s prof. Preclíkem. Závěr akce patřil vystoupení Úžasného divadla fyziky (ÚDIF) 

s názvem Vidět zvuk, slyšet světlo. Následoval kvíz, který prověřil znalosti účastníků o vesmíru a ISS a 

na druhém místě zabodoval Šimon Prudil (6.V) a odnesl si krásnou knížku přímo z ESA. Deset dvojic 

našich studentů se opět zapojilo do celonárodní sbírky Srdíčkový den, jejíž výtěžek byl použit pro 

handicapované děti. Část výtěžku této sbírky byla vrácena škole na nákup pomůcek. 

5. prosince organizovali studenti 4.A Mikulášské mlsání. Prodejem lahůdek v prostorách školy přispěli 

na nákup pomůcek pro výuku osob s mentálním postižením v Barevných domcích v Hajnici. 

8. prosince navštívili muzeum po vyhlazovacím táboře v Osvětimi studenti maturitního ročníku s prof. 

Macurou, Noskem a Geťkem. 24 studentů se utkalo ve školním kole Olympiády v českém jazyce. Do 

okresního kola postupují z 1. kategorie Tomáš Heger (4.V) a Vojtěch Říha (3.V) a z 2. kategorie 

Jaroslav Grulich (5.V) a Veronika Melicharová (5.W). 

Na Univerzitě v Pardubicích se v sobotu 9. prosince konalo krajské kolo Chemické olympiády 

v kategorii A. Naši školu reprezentovali studenti maturitních tříd a to Lucie Tučková (4.B), Jan Bohadlo 

(8.V) a Štěpán Jirman (8.V). Tučková skončila na krásném třetím místě a získala tak možnost dostat se 

do národního kola, pokud jí budou stačit získané body. Bohadlo obsadil páté a Jirman šesté místo. 

11. prosince se uskutečnila poznávací část Biologické olympiády. Prof. Zapletal jel se studenty do 

Lázní Bělohrad na Školskou futsalovou ligu. Chlapci David Katuš (4.V), Šimon Petráš (4.W), Jakub 

Hejzlar (4.W), Jan Horkel (4.V), Ondřej Lukáš (3.V), Jakub Vacek (4.V) a Marián Bydžovský (3.W) 

vybojovali pěkné 2. místo a do dalších soutěží nepostoupili. 12. prosince jel opět prof. Zapletal se 

staršími studenty do Předměřic nad Labem na Středoškolskou futsalovou ligu. O 3. místo v turnaji se 

zasloužili Jáchym Dostál (4.B), Pavel Růžička (4.B), Jaromír Poláček (3.A), Adam Šesler (2.B), Jan 

Čejchan (6.W), Kryštof Janečka (5.V), Vojtěch Ťokan (5.V) a Vojtěch Výborný (2.A). 

12. prosince proběhlo školní kolo Matematické olympiády pro kategorii A. Zvítězil Benjamín 

Sichrovský (7.V) a na 2. místě se se shodným počtem bodů umístili Vojtěch Balcar (7.V), Tomáš Hak 

(3.B), Miroslav Říha (7.V) a Ondřej Vít (7.V). Všichni postoupili do krajského kola. Studenti nižšího 

gymnázia, kvinty, sexty, 1. ročníku a 2.B vyslechli v Městském divadle Dr. Josefa Čížka Vánoční 

koncert v provedení ZUŠ Náchod. 

12. prosince navštívili úpickou hvězdárnu studenti 8.W a 4.B s prof. Klemencem a Macurou a 

13. prosince absolvovali stejnou exkurzi studenti 8.V a 4.A s prof. Polákem a Sršňovou. 

13. prosince proběhly ve škole Studentské prezidentské volby. Pod malovanou klenbou zazněly 

v průběhu velké přestávky populární vánoční koledy s doprovodem kytary, kontrabasu a cajonu 

v provedení studentů kvinty a prof. Veverky. 



14. prosince se naši studenti Vít Levinský (3.A), Adam Pavlík (1.B), Štěpán Filip (2.A), Miroslav Jarý 

(2.B) a Šimon Prudil (6.V) zapojili do Astronomické olympiády a všichni postoupili do krajského kola. 

Školní část této soutěže organizoval prof. Polák. Prof. Maršíková připravila pro své studenty němčiny 

ze 4.A Den německé kuchyně s přípravou typických jídel. Oddělení ARO náchodské nemocnice 

pořádalo Den otevřených dveří. z naší školy se ho zúčastnilo několik skupin studentů biologického 

semináře se svými studenty. v odpoledních hodinách proběhly konzultační rodičovské schůzky. 

15. prosince jel prof. Preclík se studenty do Prahy na vysokoškolské finále Robosoutěže. Tým 

Ballistarius ve složení Jan Pikman (7.V), Adam Brychta (7.V) a Štěpán Filip (2.A) do tohoto finále 

postoupil na divokou kartu, ale bohužel se mu nedařilo a nepostoupil ze základní skupiny. 

18. prosince vystoupili žáci dramatické výchovy pod vedením prof. Dvořáčkové se svým vánočním 

představením nejprve v MŠ na Babí a pak v naší škole pro žáky primy, sekundy a 4.V. 19. prosince 

měli další vystoupení pro náchodské MŠ v naší aule. 

18. prosince změřili někteří žáci kvarty své matematické dovednosti ve školním kole Matematické 

olympiády. Mezi deseti soutěžícími zvítězil Tomáš Heger (4.V), druhý byl Dominik Rufer (4.W) a o 3.-4. 

místo se dělili Lukáš Fidler (4.V) a Jakub Klimeš (4.W). 

Speciality anglické kuchyně připravili s prof. Maršíkovou 18. prosince studenti 7.V a 19. prosince 

studenti 5.W. 

19. prosince zhlédli v kině Vesmír žáci nižšího gymnázia dokumentární přírodopisný film BBC Earth - 

Den na zázračné planetě a studenti posledních dvou ročníků film Milada o Miladě Horákové. 

20. prosince proběhl v aule již 3. ročník Gymfestu, na kterém vystoupil bubenický soubor Tuctuduka 

ZUŠ Náchod, Apropos ze ZUŠ Střezina Hradec Králové, TT Band rock na svém posledním koncertu ve 

starém složení z našich studentů a Tight Trail, což byl nově složený TT Band. Výtěžek byl věnován 

zčásti na úhradu cestovného a zbytek na charitativní účely. Žáci 3.V jeli s prof. Karáskovou a Rojtovou 

do psího útulku v Broumově. Podíleli se na sbírce materiálu pro tento útulek. Sbírali staré ručníky, 

deky, povlečení a jiný textil, který byl použit do psích pelíšků. 

21. prosince se konal tradiční Vánoční den her. Počet aktivit se v letošním roce rozšířil a tím se 

zapojila většina studentů školy. Zbývající studenti trávili den ve skupinkách ve třídách s dohlížejícími 

profesory s vlastním programem. 

22. prosince byli studenti ve škole jen do 4. hodiny a čas naplnili většinou třídními vánočními 

besídkami se svými třídními učiteli. Pak zazpíval na schodech pro zájemce Sboreček pod vedením Ing. 

Čejpa. 

V předvánočním čase měl sbor Musica Viva pod vedním prof. Poutníka několik koncertů. 14. prosince 

vystoupil s Vánočním koncertem v Trutnově, 15. prosince v Novém Městě nad Metují v penzionu 

Oáza a 21. prosince v náchodské galerii. 

Ve dnech 23. prosince - 2. ledna byly vánoční prázdniny. 

Od 3. do 9. ledna byli na lyžařském kurzu v Deštném v Orlických horách žáci 2.V s prof. Půlpánovou, 

Víchem a Zikmundovou. 



9. ledna jeli do Klicperova divadla v Hradci Králové studenti 6.W s prof. Dvořáčkovou a Olšanovou. 

Zhlédli představení Kytice. 

Ve dnech 12.-13. ledna proběhlo ve škole 1. kolo prezidentských voleb. 

14. ledna odjeli na týdenní lyžařský kurz na chatu Labská 66 na Bártlově lávce u Špindlerova Mlýna 

studenti 1.A s prof. Zapletalem, Diviškem a Javůrkovou. 

V týdnu od 15. ledna probíhalo školní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce. v 1. kategorii 

obsadili první tři místa Eliška Dvořáková (2.V), Mai Vu Thi Huong (2.W) a Jonáš Neumann (2.V), 

v 2. kategorii Evheniy Vorokhta (4.W), František Cvrkal (4.W) a Monika Říhová (4.W) a ve 3. kategorii 

obsadil první místo Jakub Horký (6.V), druhé David Továrek (7.W) a o třetí místo se dělili Vojtěch 

Brejtr (7.W) a Marta Špeldová (7.V). 

15. ledna jel prof. Chmelík s několika studenty kvinty, sexty, 1. a 2. ročníku do Hradce Králové na 

seminář k Matematické olympiádě. 16. ledna se naši studenti Vojtěch Balcar (7.V), Benjamin 

Sichrovský (7.V), Ondřej Vít (7.V), Tomáš Hak (3.B) a Miroslav Říha (7.V) zúčastnili v Hradci Králové 

krajského kola Matematické olympiády pro kategorii A. Nikdo z nich se nezařadil po bok dvou 

úspěšných řešitelů. 

17. ledna se naši studenti pokusili uspět v okresním kole Dějepisné olympiády za doprovodu prof. 

Veverky. Tomáš Heger (4.V) zvítězil, Daniel Fišer (4.V) obsadil 5. místo ze 34 účastníků a školu 

reprezentoval ještě Jan Chrastina (4.W). Žáci dramatické výchovy zhlédli v Klicperově divadle v Hradci 

Králové představení Sen noci svatojánské za doprovodu prof. Dvořáčkové a Olšanové. Ve škole 

proběhlo 2. kolo studentských prezidentských voleb. 

18. ledna měli zájemci o studium, jejich rodiče i veřejnost možnost seznámit se se studiem na 

Jiráskově gymnáziu v rámci Dne otevřených dveří. 18. ledna prezenční částí skončilo plnění úkolů 

krajského kola Astronomické olympiády kat. AB (nejstarší středoškoláci), do kterého postoupil jako 

jediný z Královéhradeckého kraje náš student Vít Levinský (3.A). v celostátním srovnání řešitelů ze 

všech krajů byl 30. z 95. 

20. ledna se konal maturitní ples studentů 4.A a 8.W v Městském divadle Dr. Josefa Čížka. Tradičně 

hrála k tanci skupina Relax Band. 19. ledna si maturanti vyzkoušeli nástup a předtančení v hlavním 

sále divadla, čímž završili přípravy na ples. 

Ve dnech 21.-28. ledna byli na lyžařském výcviku v hotelu Bára na Benecku studenti 5.V s prof. 

Slavíkem, Matěnovou a Vrátilovou. 

23. ledna se seznámili s nabídkou VŠ na výstavě Gaudeamus v Praze studenti 7.V s prof. Jaroušovou. 

24. ledna soutěžili v krajském kole Fyzikální olympiády studenti Markéta Lipovská (8.V), Jan Bohadlo 

(8.V) a Vojtěch Mervart (8.W). Nikomu z nich se nepodařilo získat ocenění "úspěšný řešitel". 

Doprovodil je prof. Polák, který se zároveň podílel na opravě soutěžních úloh. Konalo se také okresní 

kolo Matematické olympiády pro kategorii Z9, kterého se zúčastnili čtyři naši studenti. Tomáš Heger 

(4.V) se zařadil mezi úspěšné řešitele a obsadil 6. místo, dalšími soutěžícími byli Dominik Rufer (4.W), 

Jakub Klimeš (4.W)  a Lukáš Fidler (4.V). 



25. ledna organizoval okresní kolo florbalového turnaje prof. Divišek. Chlapci Jan Matyska (3.A), 

David Kaválek (3.A), Lubor Zoufal (7.V), Jakub Divišek (7.W), Vojtěch Prouza (3.A), Radek Týč (4.A), 

Henrich Klimeš (3.B), Jan Melda (2.B), Martin Červíček (2.B), Jan Škoda (3.A) a Erik Dao (6.W) zvítězili 

a vybojovali si tak postup do krajského kola, které proběhlo 14. února v Trutnově. 26. ledna 

organizoval prof. Košvanec stejný turnaj pro dívčí kategorii. Markéta Zeisková (8.V), Monika Hrubá 

(4.B), Bára Roztočilová (3.A), Veronika Thérová (3.B), Sandra Peterová (2.A), Nikol Urbanová (2.A), 

Kateřina Divišková (2.A) a Karolína Křenková (5.W) také zvítězily a postoupily do krajského kola 

konaného 16. února v Hradci Králové. Markéta Zeisková byla vyhlášena nejlepší hráčkou turnaje. 

25. ledna navštívilo 15 studentů v doprovodu prof. Poláka Vysoké učení technické, fakultu 

elektrotechniky a komunikačních technologií v Brně. Dopravu sponzorsky zajistil ATAS elektromotory 

Náchod a.s. v odpoledních hodinách se konala klasifikační pedagogická rada. 

Ve dnech 25.-26. ledna byla škola místem dvou volebních okrsků pro 2. kolo prezidentských voleb. 

26. ledna odjeli na lyžařský kurz do Deštného v Orlických horách žáci 2.W s prof. Šulcem, Brátem a 

Pavlíčkovou. Ubytováni byli na chatě Deštná a vrátili se 1. února. 

29. ledna se v krajském kole KB Florbal Challenge v Předměřicích nad Labem utkali naši florbalisté 

pod vedením prof. Diviška. Studenti Josef Matyska (3.A), David Kaválek (3.A), Vojtěch Prouza (3.A), 

Martin Brejtr (4.W), Erik Dao (6.W), Henrich Klimeš (3.B), Martin Červíček (2.B), Jan Melda (2.B), Jiří 

Dostál (6.V) a Lukáš Prouza (6.V) obsadili pěkné druhé místo, když v turnaji nestačili pouze na 

vítěznou Hradebku z Hradce Králové. Prof. Nývltová doprovodila Tomáše Hegera (4.V), Vojtěcha Říhu 

(3.V), Jaroslava Grulicha (5.V) a Veroniku Melicharovou (5.W) do okresního kola Olympiády v českém 

jazyce. Tomáš Heger zvítězil v kategorii pro ZŠ a Veronika Melicharová zvítězila v kategorii pro SŠ. 

Začalo školní kolo Chemické olympiády pro tercii a kvartu, které pokračovalo ještě ve středu 31. ledna 

a ve čtvrtek 1. února. v odpoledních hodinách měli naši studenti možnost zapsat se ve škole do 

tanečních kurzů Tanečního studia Takt manželů Štěpových, které budou zahájeny v září 2018. 

30. ledna řešili někteří studenti kvinty, sexty a 1.-2. ročníku úlohy školního kola Matematické 

olympiáda v kategoriích B a C. v kategorii B soutěžilo 9 studentů, zvítězil Jakub Ježek (6.W) a 2.-3. 

místo obsadili David Černý (2.A) a Martin Stuchlík (6.W). Kategorie C se zúčastnilo 6 studentů, 

1. místo obsadil Jaroslav Grulich (5.V), 2. Richard Košner (1.A) a 3. Martin Uždil (1.B). Všichni 

jmenovaní postoupili do krajského kola. Na exkurzi do pivovaru byli studenti 8.W s prof. Karáskovou, 

stejnou exkurzi absolvovali o den později studenti 4.A. 

31. ledna se konalo školní kolo Zeměpisné olympiády. Zúčastnilo se ho 17 primánů a první dvě místa 

obsadily Tereza Šašinková (1.W) a Nikola Matějů (1.W). Mezi 14 sekundány dosáhli nejlepších 

výsledků Ondřej Šatný (2.V) a Natálie Klamtová (2.V). Kategrie pro tercie a kvarty se zúčastnilo 29 

studentů, z nichž nejlepšími byli Jakub Hejzlar (4.W) a Dominik Budař (4.V). 36 soutěžících se sešlo 

v kategorii pro SŠ, zvítězil Vojtěch Šolc (8.V) a 2. místo obsadil Jan Bohadlo (8.V). Všichni jmenovaní 

postoupili do okresního kola, které se konalo 20. února. Žáci dostali pololetní vysvědčení. 

U příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky se studenti 4.W zúčastnili projektu 

Národního muzea a Slovenského národného múzea nazvaného 100 let Československa v naší škole 

s podtitulem 'Rodino, vyprávěj!'. z vyprávění rodinných příslušníků byla vytvořena zajímavá 

prezentace popisující příběhy předmětů každodenního života. Výstava byla doplněna fotografiemi 



těchto předmětů a také dobovými reklamami z československých časopisů. Studentům se tak 

úspěšně podařilo zachytit atmosféru období Československa, která byla tvořena nejen významnými 

dějinnými událostmi, ale také běžnými radostmi a starostmi našich blízkých. 

Do ústředního kola Bobříka informatiky se probojovalo 13 našich studentů. Soutěž proběhla 1. února 

v Jaroměři a studenty doprovodila prof. Uždilová. v kraji obsadila 4. místo Jana Možíšová (7.W), šestý 

byl Martin Hrach (7.V), sedmý Benajmin Sichrovský (7.V), osmý David Továrek (7.W) a do první 

desítky se probojoval ještě Jan Pikman (7.V). v celostátním měřítku se žádný z našich studentů 

neumístil mezi prvními třiceti soutěžícími. 

2. února měli studenti jednodenní pololetní prázdniny. 

7. února doprovodila prof. Jirková a 14. února prof. Nosek žáky do okresního kola Konverzační 

soutěže v anglickém jazyce. v 1. kategorii vybojovala bronzovou příčku Eliška Dvořáková (2.V), ve 

2. kategorii byl Evheniy Vorokhta (4.W) druhý a ve 3. kategorii Jakub Horký (6.V) zvítězil. 7. února 

proběhla školní část Chemické olympiády pro kategorii C. Ve dnech 7.-8. února se uskutečnilo školní 

kolo Biologické olympiády. 8. února se konalo ještě školní kolo Konverzační soutěže ve francouzském 

jazyce. v kategorii B1 zvítězila Tereza Macháčková (5.V), 2. místo obsadila Veronika Melicharová 

(5.W) a 3. Kristýna Semeráková (5.W). v kategorii B2 obsadily první tři místa Andrea Řezníčková (7.V), 

Hana Štěpánová (6.V) a Julie Prokopová (7.V). 9. února doprovodila prof. Balcarová studenty na 

chemicko-technologickou fakultu Univerzity Pardubice na Chemiklání. Naše gymnázium 

reprezentoval již podruhé pětičlenný tým chemiků: Pavlína Knapovská (7.V), Simona Horkelová (7.W), 

Jan Bohadlo (8.V), Vojtěch Mervart (8.W) a Lucie Tučková (4.B). Řešení mnohdy velmi náročných úloh 

se zúčastnilo 49 tří-pětičlenných týmů středoškoláků z České a Slovenské republiky, a taky přijel 

polsky mluvící tým. Náš tým obsadil krásné 15. místo. 

V noci z 9. na 11. února probíhal na královéhradeckém Gymnáziu Boženy Němcové už druhý ročník 

studentské akce jménem HraNoL (Hradecké noční lekce). Vyjma hostovaných přednášek se celá akce 

nese v duchu hesla „studenti sobě“ a účastníkům jsou velmi přístupnou formou podávány informace 

z celého spektra oborů: od matematiky, přes cestování až po teologii. Letos se mezi přednášejícími 

objevil i student z našeho gymnázia Jan Bohadlo (8.V), který si připravil dvě přednášky, jednu o 

československém pohraničním opevnění a druhou na téma polarizace světla. Mezi organizátory celé 

akce se jako minulý rok objevila Lucie Tučková (4.B). 

10. února odjeli na lyžařský kurz na chatu Labská 66 na Bártlově lávce u Špindlerova Mlýna studenti 

1.B s prof. Rojtovou, Zikmundem a Víchem. Vrátili se 17. února. 

12. a 14. února proběhla část školního kola Chemické olympiády. 

13. února organizovali studenti 7.W Masopustní občerstvení v prostorách školy. 

14. února jeli na krajské finále do Trutnova florbalisté pod vedením prof. Diviška. Družstvo ve složení 

Josef Matyska (3.A) – Vojtěch Prouza (3.A), Martin Jirásek (2.B), Vojtěch Joska (7.W) – Henrich Klimeš 

(3.B), Jakub Divišek (7.W), Martin Brejtr (4.W), Jan Škoda (3.A) a Jan Melda (2.B) obsadilo třetí místo. 

Studenti 8.V se podívali s prof. Zikmundovou do náchodského pivovaru. 

15. února se konalo školní kolo Matematické olympiády pro kategorie Z6, Z7 a Z8 (prima-tercie). 

Kategorie Z6 se účastnilo 22 žáků, první čtyři místa obsadili Eliška Holá (1.V), Šárka Vlčková (1.V), 



Matěj Vrzáček (1.W) a Ondřej Pachta (1.W).  Mezi 26 účastníky kategorie Z7 zvítězil Matyáš Klemens 

(2.W), 2.-3. místo obsadili Tereza Havlenová (2.V) a Jonáš Neumann (2.V) a čtvrtý byl Tobiáš Mazura 

(2.W). v kategorii Z9 soutěžilo 12 žáků, z nichž nejlepších výsledků dosáhli Bára Jirsová (3.W), Jan 

Krčmář (3.W), Anna Kunteová (3.W) a Pavel Dědek (3.V). 

16. února doprovodil prof. Košvanec dívky do Hradce Králové do krajského finále florbalového 

turnaje. Brankářky Nikol Urbanová (2.A) a Kateřina Němečková (5.V) a hráčky v poli Markéta Zeisková 

(8.V), Monika Hrubá (4.B), Bára Roztočilová (3.A), Veronika Thérová (3.B), Veronika Kosová (3.B), 

Sandra Peterová (2.A), Jana Jirmanová (5.V) a Barbora Chobotská (5.V) vybojovaly 3. místo. Prof. 

Polák jel s deseti studenty do Prahy na Fykosí fyziklání. Jde o soutěž pětičlenných týmů 

reprezentujících střední školy České a Slovenské republiky. Letos se zúčastnilo 135 družstev ve třech 

kategoriích. Náš tým v kategorii B ve složení Michal Matoulek (7.W), Jana Možíšová (7.W), Tomáš 

Kubíček (7.W), Kurt Hartmann (3.B) a Benjamin Sichrovský (7.V) se umístil na 29. místě ze 46. Tým 

kategorie C ve složení Jakub Ježek (6.W), Jan Máslo (6.W), Jiří Moc (6.W), Šimon Prudil (6.V) a Matyáš 

Háze (5.W) byl 34. ze 40. Prof. Uždilová a Veverka jeli s 10 studenty do Brna na Robotiádu. Se svými 

roboty ze stavebnice LEGO soutěžili v disciplínách: sledování čáry - tým Jan Homolka (3.W), Martin 

Doucha (2.W), autonomní vyhledání medvěda na ploše a jeho transport zpět do výchozího bodu a 

řízený transport medvěda prostřednictvím robota ovládaného přes mobilní telefon - tým Kryštof 

Veverka (4.W), Evheniy Vorokhta (4.W), Kryštof Vencl (1.W) a Petr Tomáš (1.V) a v rychlostním 

sprintu - Jiří Dědek (2.V), Matyáš Žďára (1.V), Jakub Foglar (2.V) a Ondřej Šatný (2.V). Nejlepšího 

výsledku dosáhli Kryštof Veverka a Evheniy Vorokhta se svým robotem při autonomním vyhledávání 

plyšového medvěda a jeho transportu, kde se jim podařilo vybojovat krásné třetí místo. Na 21. místě 

z osmdesáti zapsaných týmů (ZŠ i SŠ) se se svým robotem sledujícím čáru umístil Jan Homolka. Ve 

škole proběhlo školní kolo recitační soutěže. v první kategorii se na prvním místě umístila Karolína 

Maněnová (2.W) a druhé místo obsadila Markéta Dítětová (2.V). Ve druhé kategorii vyhrál Jakub 

Syrovátka (3.V) a druhé místo vybojovala Klára Holečková (4.W). Všichni zmínění studenti se zúčastní 

okresního kola, kde budou bojovat o postup do kola krajského. Studenti 4.A a 4.B absolvovali 

přednášku První pomoc s praktickými ukázkami. 

Školního kola Chemické olympiády v kategorii D, které probíhalo v průběhu ledna a února, se 

zúčastnilo 10 žáků. První tři místa obsadili Tomáš Heger (4.V), Lukáš Fidler (4.V) a Tomáš Cvejn (3.V). 

19. února proběhla další část školního kola Biologické olympiády pro kategorie A a B. 

20. února se studenti utkali se svými vrstevníky v okresním kole Zeměpisné olympiády za doprovodu 

prof. Košvance. v kategorii A zvítězila Tereza Šašinková (1.W) a Nikola Matějů (1.W) byla třetí. 

v kategorii B jsme měli také vítěze a byl jím Ondřej Šatný (2.V). Úspěšní byli také soutěžící v kategorii 

D, Jan Bohadlo (8.V) obsadil 2. místo a Vojtěch Šolc (8.V) 3. místo. Studenti 3.A navštívili s prof. 

Olšanovou Okresní soud v Náchodě. 

23. února proběhl 2. díl prezentace našich absolventů, dnes studentů VŠ, o studiu na VŠ s názvem 

A co dál? Kam po maturitě? 

Studenti měli v týdnu od 26. února do 2. března jarní prázdniny. 

5. března se studenti biologických seminářů zúčastnili v aule přednášky Prof. RNDr. Jana Černého, 

PhD. přednášky na téma Imunita. 



6. března odjelo 36 studentů s prof. Fišerovou a Š. Škodovou na výměnný pobyt do 

Georgsmarienhütte v SRN. Vrátili se 14. února. 

6. března pořádaly prof. Karásková a Zikmundová na naší škole okresní kolo Chemické olympiády 

v kategorii D. z naší školy se účastnilo 9 žáků. Tomáš Heger (4.V) zvítězil a Lukáš Fidler (4.V) byl druhý. 

8. března se chlapci z primy zúčastnili přednášky Na startu mužnosti, pro dívky z primy byla 

připravena přednáška Čas proměn a studenti kvinty a 1. ročníku absolvovali přednášku Holky 

z Venuše, kluci z Marsu. Všechny přednášky byly o reprodukčním zdraví. Proběhlo školní kolo 

Fyzikální olympiády pro kategorii E a F. Kategorie E měla 6 účastníků, první tři místa obsadili Lukáš 

Fidler (4.V), Tomáš Heger (4.V) a Kryštof Veverka (4.W). Kategorie F byla početnější, účastnilo se 

14 žáků. První místo patřilo Janu Krčmářovi (3.W), druhé Pavlu Dědkovi (3.V) a třetí Petru Luciakovi 

(3.V). 

9. března jel prof. Forejt se studenty němčiny ze 2.A do Pardubic do Goethe-Zentrum na promítání 

německého filmu Willkommen bei den Hartmanns. 

10. března odjeli na týdenní lyžařský kurz na Benecko studenti 5.W s prof. Košvancem, Fišerem a 

Matěnovou. Ubytováni byli v hotelu Bára. 

V průběhu celého týdne od 12. do 16. března probíhaly Irské dny. Ty začaly už v předcházejícím týdnu 

7. března výtvarnou dílnou, při níž studenti mimo jiné také vyzdobili školu. v průběhu celého týdne 

vystupovali v hodinách anglického jazyka studenti se svými prezentacemi o obyvatelstvu, geografii, 

historii, politice, kultuře a dalších zajímavostech Irska. 13. března se uskutečnila hudební dílna pod 

vedením Ing. Čejpa a prof. Hronkové. Studenti tercie a kvarty zhlédli film Once, za nějž obdrželi 

Markéta Irglová s Glenem Hansardem Oscara za hudbu k filmu. 14. března se zájemci zapojili do 

literární dílny, kterou vedli prof. Hronková a Jirková. 15. března zorganizovaly prof. Hronková a 

Lubasová jazykovou dílnu pro primány. 16. března navštívil školu Ir Mícheál Ua Seághdha. Pro 

studenty sexty a 2. ročníku si připravil povídání o irských tradicích. Studenty kvarty, kvinty A, septimy 

a 1. a  3. ročníku seznámil s irskou hudbou. Pro zájemce pak uspořádal v zrcadlovém sále taneční 

dílnu. 

14. března byli studenti sexty a 2. ročníku v aule seznámeni na schůzce s prof. Javůrkovou a 

Nývltovou se systémem volitelných předmětů a s možnostmi volby i s ohledem na následné studium 

na vysoké škole. 

15. března zhlédli žáci tercie a kvarty v kině Vesmír japonské divadlo Takarazuka revue Sadako a tisíc 

jeřábů. 

16. března proběhla soutěž Matematický klokan. Kategorie Benjamín měla 106 účastníků. Zvítězil 

Filip Hejzlar (2.V), druhá byla Ema Nermuťová (2.W) a o 3.-4. místo se dělili Matyáš Klemens (2.W) a 

Šárka Vlčková (1.V). Hejzlar a Nermuťová obsadili také 1. a 2. místo v rámci okresu a Klemens a 

Vlčková byli v okresním kole na 3.-5. místě. v kategorii Kadet zvítězil mezi 105 účastníky Kryštof 

Veverka (4.W), druhý byl Tomáš Heger (4.V) a třetí Dominik Rufer (4.W). I zde Veverka a Heger 

obhájili 1. a 2. místo mezi žáky z celého okresu. 45 studentů soutěžilo v kategorii Junior a první tři 

místa obsadili Jakub Ježek (6.W), David Černý (2.A) a Jan Trojtl (2.B). Ježek zvítězil i v konkurenci 

studentů z celého okresu, Černý byl třetí. v celostátním měřítku obsadil Ježek krásné 5. místo. 

v kategorii Student změřilo své síly 65 studentů a zvítězila Markéta Lipovská (8.V), druhé místo patřilo 



Vojtěchu Mervartovi (8.W) a třetí Tomáši Hakovi (3.B). Tito studenti obsadili také první tři místa 

v okresní konkurenci. 

19. března student Vojtěch Mervart (8.W) obsadil 2. místo v krajském kole Konverzační soutěže 

v ruském jazyce v Hradci Králové za doprovodu prof. Šimona. 21. března se za doprovodu prof. 

Havrdové zúčastnili krajského kola Konverzační soutěže ve francouzském jazyce Tereza Macháčková 

(5.V) a Andrea Řezníčková (7.V). 22. března doprovodila prof. Lubasová soutěžící do okresního kola 

recitační soutěže a prof. Nosek do krajského kola Konverzační soutěže v anglickém jazyce. 23. března 

organizoval na škole prof. Polák Astronomickou olympiádu a proběhla písemná část Chemické 

olympiády pro kategorii C. Prof. Geťko jel se studenty do Prahy na matematickou soutěž Náboj. 

24. března se Tomáš Heger (4.V) a Lukáš Fidler (4.V) zúčastnili za doprovodu prof. Zikmundové 

v Hradci Králové krajského kola Chemické olympiády pro kategorii D. 

20. března se uskutečnilo ve 3. ročníku a v septimě dotazníkové šetření organizované Národním 

monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti Úřadu vlády České republiky. Prof. Veverka 

doprovodil Tomáše Hegera (4.V) a Daniela Fišera (4.V) do krajského kola Dějepisné olympiády. Heger 

obsadil 7. místo a Fišer 24. místo mezi 30 účastníky. 

21. března se maturanti zúčastnili přednášky o finanční gramotnosti. Prof. Havrdová doprovodila 

studentky Terezu Macháčkovou (5.V) a Andreu Řezníčkovou (7.V) do krajského kola Konverzační 

soutěže ve francouzském jazyce. Macháčková ve své kategorii B1 zvítězila. 

22. března jel prof. Polák s 11 zájemci do Brna na výstavu Ampér 2018. Prof Lubasová doprovodila 

studenty do okresního kola recitační soutěže Dětská scéna. Studenti Karolína Maněnová (2.W), 

Markéta Dítětová (2.V) a Jakub Syrovátka (3.V) postoupili do krajského kola. Evheniy Vorokhta (4.W) 

se v krajském kole Souteže v anglické konverzaci v kategorii II.B umístil na 8. místě za doprovodu 

prof. Noska. Studenti 4.B navštívili s prof. Balcarovou náchodskou Rubenu. 

23. března se dva pětičlenné týmy studentů zúčastnily mezinárodní matematické soutěže NÁBOJ. 

v kategorii JUNIOR nás reprezentovali David Černý (2.A), Jaroslav Grulich (5.V), Jakub Ježek (6.W), 

Daniel Kubrt (1.B) a Martin Uždil (1.B). Mezi 138 týmy z ČR obsadili 28. místo. v mezinárodním 

srovnámí pak 132. místo mezi 489 týmy. v kategorii SENIOR nás reprezentovali Vojtěch Balcar (7.V), 

Vojtěch Mervart (8.W), Miroslav Říha (7.V), Benjamin Sichrovský (7.V) a Ondřej Vít (7.V). Mezi 138 

týmy z ČR obsadili 76. místo. v mezinárodním srovnání pak 256. místo mezi 485 týmy. Studenty 

doprovodil prof. Geťko. Tento den se naše škola podruhé zúčastnila soutěže Astronomická 

olympiáda. Soutěž je dvoukolová, školní a krajské kolo. Každé trvá několik měsíců, kdy studenti 

průběžně plní domácí experiment, odpovídají na testové otázky a vše zakončuje řešení úloh 

z astronomie prezenčně, v daném časovém limitu. v krajském kole se Vít Levinský (3. A) v kategorii AB 

umístil na 1. místě. v kategorii CD Štěpán Filip (2. A) obsadil také 1. místo, 2. místo získal Adam Pavlík 

(1.B), na 5. místě se umístil Miroslav Jarý (2.B) a 6. místo obsadil Šimon Prudil (6.V). 

24. března doprovodila prof. Zikmundová žáky do krajského kola Chemické olympiády pro kategorii 

D. Tomáš Heger (4.V) obsadil 2. místo. Školu reprezentoval ještě Lukáš Fidler (4.V). Tomáš Heger 

obsadil také 2. místo ve školním kole Chemické olympiády pro kategorii C, která je určena starším 

spolužákům. 



26. března se ředitel Alliance française setkal s žáky sekundy a se studenty francouzského jazyka 

z oktávy. Cílem bylo motivovat žáky pro studium francouzského jazyka. 

27. března jeli na exkurzi a krátkou brigádu na Josefovské louky studenti 2.B s prof. Ježkem a 

Půlpánovou. v Hradci Králové se krajského kola Matematické olympiády v kategorii Z9 zúčastnil 

Tomáš Heger (4.V) za doprovodu prof. Bráta a zvítězil a na krajské kolo Konverzační soutěže 

v anglickém jazyce jela se studenty prof. Felklová. Jakub Horký (6.V) zde obsadil 3. místo. Studenti 

oktávy spolu se svými češtináři prof. Nývltovou a Macurou se v Městské knihovně v Náchodě 

zúčastnili besedy se spisovatelem Jiřím Hájíčkem. 

28. března se pokusili uspět v krajském kole Zeměpisné olympiády v Hradci Králové studenti za 

doprovodu prof. Diviška. Největšího úspěchu dosáhl Jan Bohadlo (8.V) mezi středoškoláky, který 

skončil na výborném třetím místě. v kategorii A se umístily Nikola Matějů (1.W) na pátém místě 

a Tereza Šašinková (1.W) na devátém místě. v kategorii B obsadil Ondřej Šatný (2.V) osmé místo. 

Maturanti se ve škole zúčastnili přednášky Josefa Lhotského na téma Vznik a vývoj života na Zemi. 

29. března měli studenti velikonoční prázdniny. 

3. dubna navštívili žáci 4.V s prof. Nývltovou komentovanou prohlídku výstavy Němí svědkové 

holocaustu v prostoru Městské knihovny, věnované památce náchodských Židů. 

4. dubna se naši žáci zúčastnili okresního kola Fyzikální olympiády za doprovodu prof. Klemence. 

v kategorii F 2.-3. místo obsadila Tereza Koukolová (3.V), Pavel Dědek (3.V) 4. místo a Jan Ježek (3.W) 

5.-6. místo. Školu reprezentovali ještě Jan Krčmář (3.W), Petr Luciak (3.V), Anežka Doubková (3.V) a 

Leona Kaválková (3.V). v kategorii E patřila první tři místa našim žákům Tomáši Hegerovi (4.V), Lukáši 

Fidlerovi (4.V) a Kryštofu Veverkovi (4.W) v tomto pořadí. 6.-7. místo obsadili Monika Říhová (4.W) a 

Jan Zákravský (4.V) a Matyáš Franc (4.V) byl osmý. 

5. dubna se studenti zúčastnili několika krajských kol soutěží. Prof. Divišek a Košvance doprovodili 

studenty na akademickou půdu Univerzity Hradec Králové do krajského kola zeměpisné soutěže 

Eurorebus. Do celostátního kola v Praze postoupili čtyři jednotlivci a dvě školní družstva. Největšího 

úspěchu dosáhl Tomáš Heger (4.V), který zvítězil v soutěži jednotlivců a také spolu s Dominikem 

Budařem (4.V) a Lukášem Fidlerem (4.V) v soutěži školních tříd. z postupu se radovali rovněž v soutěži 

jednotlivců Filip Hejzlar ( 2.V), který obsadil 2. místo v kategorii ZŠ01, Tomáš Hak (3.B) a Štěpánka 

Mazurová (5.V), kteří v tomto pořadí obsadili 3. a 4. místo v kategorii SŠ. v soutěži školních tříd 

postupují také studenti 2.V ve složení Filip Hejzlar, Markéta Dítětová a Jitka Štěpánová, ti obsadili 

4.místo v kategiorii ZŠ01. Těsně za postupem skončily třídy 2.W (Tobiáš Mazura, Jaromír Lubas 

a Adam Štěpán) – 8.místo, 1.W (Matěj Vrzáček, Andrea Janatková, Sylva Simmons) – 9.místo a 3.B 

(Tomáš Hak, Tereza Závadová, Veronika Thérová) – 7.místo a Jakub Ježek (6.W) v soutěži jednotlivců 

– 7.místo. Dále nás reprezentovaly Aneta Vacková (6.W) a Veronika Svobodová (6.W) v soutěži 

jednotlivců a v soutěži družstev spolu s Jakubem Ježkem (6.W). Prof. Forejt jel se studenty na krajské 

kolo Olympiády v českém jazyce. Školu reprezentovali Tomáš Heger (4.V) a Veronika Melicharová 

(5.W) bez postupu do dalšího kola. Prof. Štegerová podpořila studenty v krajském kole XXVII. ročníku 

Dějepisné soutěže gymnázií ČR a SR na téma ČSSR v období 1968 - 1977. Naši školu reprezentovalo 

družstvo ve složení Hana Zobalová (3.B), Štěpán Škoda (7.W) a Dominik Pošmura (3.A). v této náročné 

soutěži obsadili 9.místo. 



Studenti 8.V jeli do Prahy s prof. Nývltovou a Fišerovou na literárně-historickou exkurzi. Prohlédli si 

Židovské Město, navštívili Muzeum heydrichiády a večer zhlédli Havlovu Vernisáž v Divadle v Celetné. 

v odpoledních hodinách se konala hodnotící pedagogická rada. 

6. dubna absolvovali literárně-historickou exkurzi do Prahy studenti 5.V s prof. Misarovou a 

Veverkou. Cílem byla Praha románská a Vyšehrad. Prohlédli si Národní divadlo a v tomto divadle 

zhlédli představení Manon Lescaut. Ve škole maturanti zhlédli v aule Havlovu Audienci. Prof. 

Matěnová doprovodila studenty do Hradce Králové na krajské kolo Biologické olympiády pro 

kategorii B. Kamila Dědková (6.V) obsadila 28. místo a Miroslava Lorencová (2.A) 29. místo mezi 44 

účastníky. 

V týdnu od 3. do 6. dubna probíhala školní kola Pythagoriády. v primě obsadili 1.-2. místo Šárka 

Vlčková (1.V) a Petr Tomáš (1.V) a 3. místo Filip Nehyba (1.W). v sekundě mělo shodný nejvyšší počet 

bodů 7 studentů: Eliška Gajdošová (2.W), Filip Hejzlar (2.V), Dobravka Kozlová (2.W), Ema Nermuťová 

(2.W), Jonáš Neumann (2.V), Lucie Šichanová (2.W) a Ondřej Veverka (2.W). Mezi terciány obsadili 

první dvě místa Pavel Dědek (3.V), Jan Krčmář (3.W) a o 3.-6. místo se dělili Michaela Prouzová (3.W), 

Libor Hylena (3.V), Veronika Kvapilová (3.V) a Jakub Syrovátka (3.V). 

9. dubna vyslechli studenti primy až septimy a 1.-2. ročníku v Městském divadle Dr. Josefa Čížka 

koncert Komorní filharmonie Pardubice Hudba tančí staletími. 

10. dubna zhlédli v Městském divadle Dr. Josefa Čížka studenti posledních dvou ročníků představení 

Jana Buriana Poezie pro radost. Prof. Preclík doprovodil studenty do krajského kola Matematické 

olympiády. v kategorii B reprezentovali školu Martin Stuchlík (6.W), Jakub Ježek (6.W) a David Černý 

(2.A). Úspěšnými řešiteli se stali v této kategorii pouze tři studenti, ale nebyl mezi nimi nikdo z našich 

studentů. v kategorii B se stal úspěšným řešitelem Jaroslav Grulich (5.V), který obsadil 9. místo. Školu 

reprezentovali ještě Richard Košner (1.A) a Martin Uždil (1.B). Členové fotokroužku se s prof. 

Forejtem  vydali do Ratibořic vytvořit za krásného počasí ještě krásnější snímky. Po několika hodinách 

tvůrčí práce vznikly vydařené fotografie, které si žáci školy mohli prohlédnout na výstavě ve vestibulu 

školy. 

I v letošním roce se žáci primy až kvarty našeho gymnázia zúčastnili mezinárodní matematické 

soutěže Pangea. Soutěž se skládá ze školního kola a finálového kola, do kterého postupuje vždy 

50 nejlepších z každého ročníku. v letošním roce se soutěže zúčastnilo 45 787 žáků. v kategorii pro 

kvartu soutěžilo o postup do finále 5 808 žáků a svoji loňskou účast obhájil Tomáš Heger (4.V), který 

skončil na 25. místě. Druhým finalistou byl Jan Krčmář (3.W), který mezi 6 285 žáky skončil na 

10. místě v kategorii pro tercii. Těsně před branami finále skončil na 55. místě Martin Doucha (2.V) 

a Mikoláš Hruša (1.V) na 71. místě. Finálové kolo se konalo v Praze 11. května. 

11. dubna psali maturanti maturitní písemnou práci z českého jazyka. 

12. dubna byl první termín přijímacích zkoušek do čtyřletého studia, v pátek 13. dubna do osmiletého 

studia. Druhý termín byl stanoven na 16. a 17. dubna. k osmiletému studiu se hlásilo v obou 

termínech 189 žáků a ke čtyřletému 107 žáků. 

12. dubna šla prof. Balcarová s žáky na okresní kolo Biologické olympiády. Alexandra Kordová (2.V) 

obsadila 2. místo, Markéta Vydláková (1.W) obsadila 6. místo a Simona Jochová (1.W) 8. místo. 

Studenti 8.W absolvovali s prof. Macurou exkurzi Náchod Josefa Škvoreckého - Kostelec Dannyho 



Smiřického. Žáci nižšího gymnázia zhlédli v kině film Planeta Česko. v odpoledních hodinách se konaly 

třídní schůzky. 

Markéta Lipovská (8.W), Jana Možíšová (7.W) a Alžběta Jansová (7.W) postoupily do krajského kola 

soutěže EuroSecura. Jde o celostátní soutěž pro studenty středních škol o prioritách bezpečnostní 

politiky České republiky, Evropské unie a Severoatlantické aliance. v roce 2018 probíhal již jedenáctý 

ročník této soutěže. První online kolo otestovalo znalosti a schopnosti tříčlenných týmů ze všech 

krajů ČR. Nejlepší z nich následně postoupily do krajských kol, kde se soutěžící stali bezpečnostními 

experty a vypracovávali analýzu reálného konfliktu. Výherci krajských kol mohli zažít unikátní 

pětidenní celostátní kolo na vojenské základně v Brdech a tři nejlepší týmy čeká výlet do Bruselu. 

13. dubna jel prof. Zimund se 13 studenty do Police nad Metují na okresní kolo Odznaku 

všestrannosti olympijských vítězů (OVOV). v okresním kole soutěžící plnili pět disciplín – trojskok 

snožmo z místa, kliky po dobu 2 minut, skákání přes švihadlo po dobu 2 minut, hod 2 kg 

medicinbalem obouruč přes hlavu vzad a volitelnou disciplínu běh na 1000 m nebo dribling po dobu 

2 minut. Nejúspěšnější závodnicí se stala Andrea Marešová (1.W), která zvítězila, a její spolužačka 

Nikola Matějů (1.W) se umístila na 2. místě. Další úspěch zaznamenali Lucie Řehůřková (2.W) a Jiří 

Zelený (4.V), kteří byli ve svých kategoriích druzí. Všichni výše uvedení studenti mají zajištěný postup 

do krajského kola OVOV, které se koná 28. května v Hradci Králové. Na krajské kolo OVOV odjedou i 

studentky Zuzana Tylšová (2.W) a Eliška Gajdošová (2.W), jimž uvolnila místa děvčata před nimi, která 

postoupila v soutěži družstev. Na pěkné výsledky dosáhli i ostatní studenti naší školy Johana 

Klimešová (2.W), Matěj Vrzáček (1.W), Barbora Kuřátková (2.W), Ema Nermuťová (2.W), Jan Prouza 

(2.W), Vojtěch Nosek (2.W) a Vít Moravec (2.W). 

14. dubna se pokusili uspět v krajském kole Chemické olympiády v Hradci Králové studenti Jakub 

Ježek (6.W) a Tomáš Heger (4.V) za doprovodu prof. Karáskové. Heger obsadil třetí místo a Ježek 

čtvrté. 

14. dubna odjelo 30 členů Sborečku s Ing. Čejpem a prof. Noskem na zájezd do Anglie. Vrátili se 

22. dubna. 

16. dubna proběhlo školní kolo Chemické olympiády v kategorii B. Zvítězil David Lukášek (7.W), další 

místa obsadili v tomto pořadí Julie Prokopová (7.V), Marta Špeldová (7.V), Jakub Pitřinec (7.V), 

Pavlína Knapovská (7.V) a Lucie Lemfeldová (7.W). 

17. dubna se tým frisbee ve složení Petra Janečková (4.B), Martina Hrubá (4.B), Pavlína Hušková (4.B), 

Vojtěch Joska (7.W), Alžběta Jansová (7.W), Nikola Drábková (7.W), Markéta Dvořáková (7.W), Tomáš 

Hak (3.B), Pavel Wolf (2.B), Jaroslava Šintáková (3.W), Benjamin Sichrovský (7.V) a Jiří Novotný (4.A) 

zúčastnil v Praze kvalifikačního kola SL ultimate frisbee. Jeden z týmů obsadil 7. místo z 19, druhý tým 

nepostoupil ze skupiny. 19. dubna se konal turnaj frisbee v Hradci Králové.  Nikola Drábková 

(7.W),  Tomáš Hak (3.B), Pavel Wolf (2.B), Benjamin Sichrovský (7.V), Marek Balcar (3.B), Jan Trojtl 

(2.B), Aneta Štěpánková (2.B), Andrea Demartini (2.B), Jiří Dostál (6.V) a Tung Minh Pham (4.V) 

obsadili 6. místo z deseti týmů. Na oba turnaje doprovodil studenty prof. Slavík. Žáci primy, sekundy a 

tercie se pokusili vyřešit úlohy v okresním kole Matematické olympiády. Doprovodila je prof. 

Karásková. v kategorii pro primu Filip Nehyba (1.W) obsadil 4.-5. místo a Eliška Holá (1.V) 6.-7. místo. 

Školu reprezentovali také Veronika Šanovcová (1.V), Ondřej Pachta (1.W), Šárka Vlčková (1.V), Matěj 

Vrzáček (1.W) a Nikola Matějů (1.W). Všichni se dostali mezi úspěšné řešitele. v kategorii pro sekundu 



dosáhla nejlepšího výsledku Tereza Havlenová (2.V), která obsadila 5.-7. místo. Žádný z dalších našich 

žáků - Matyáš Klemens (2.V), Tobiáš Mazura (2.W), Lucie Řehůřková (2.W), Markéta Dítětová (2.V), 

Tomáš Havel (2.V), Jaromír Lubas (2.W) a Jonáš Neumann (2.V) - se nedostal mezi úspěšné řešitele. 

Nejlepších výsledků dosáhli žáci tercie, kteří obsadili první tři místa. O 1.-2 místo se dělili Jan Krčmář 

(3.W) a Anna Kunteová (3.W), Barbora Jirsová (3.W) byla třetí. Školu reprezentovali ještě Tomáš 

Cvejn (3.V), Jan Ježek (3.W) a Pavel Dědek (3.V), ale nezařadili se mezi úspěšné řešitele. 

17. dubna v odpoledních hodinách jeli na literárně-historickou exkurzi do Prahy studenti 5.W s prof. 

Veverkou a Geťkem. v Praze se zdrželi do druhého dne. Prohlédli si Vyšehrad a ve Švandově divadle 

zhlédli představení Hamlet. 

18. dubna organizoval prof. Ježek několik přednášek v rámci Dne Země. Přednášku Expedice 

Rumunsko vyslechli studenti septimy a 1.W. Studenti 2. ročníku a 4.V se zúčastnili přednášky Na 

křídlech vážky a studenti 1.A, 6.W, 3.V a 2.W přednášky Zvířata v ohrožení. Vstupné 10 Kč bylo 

použito na ochranu místní přírody. 

19. dubna se rozloučili se studiem posledním zvoněním studenti 4.B a 8.W a 20. dubna studenti 4.A a 

8.V. 19. dubna se v odpoledních hodinách konala závěrečná pedagogická rada pro maturanty. 

19. a 20.dubna se v Hradci Králové v Divadle Jesličky konalo krajské kolo recitační soutěže, kde nás 

reprezentovali tři studenti: Karolína Maněnová (2.W), Markéta Dítětová (2.V) a Jakub Syrovátka (3.V). 

Postup do krajského kola byl pro naše studenty velikým úspěchem a Jakub Syrovátka znovu uspěl a 

postoupil do ústředního kola v recitační soutěži Dětská scéna. 

20. dubna jeli se studenty do Prahy na elektrotechnickou fakultu ČVUT na robosoutěž prof. Veverka a 

Uždilová. Za naši školu se soutěže účastnili Petr Tomáš (1.V), Kryštof Vencl (1.W), Matyáš Žďára (1.V) 

a Jan Homolka (3.W). Studenti soutěžili ve dvou týmech. Testovací jízdy vypadaly nadějně. v hlavní 

soutěži se ale nakonec vybojovat postup do vyřazovacího systému nepodařilo. v celkovém umístění 

naše týmy tentokrát skončily až ve druhé polovině pořadí. První tým (Petr Tomáš, Kryštof Vencl a 

Matyáš Žďára) se umístil na 28. místě, Jan Homolka se se svým robotem umístil se na 34. místě. 

23. dubna se prof. Preclík a Forejt ujali fotografování tříd a profesorského sboru. Tomáš Heger (4.V) 

zvítězil v okresním kole Biologické olympiády v kategorii C a Natan Hagara (3.W) byl třetí. 

24. dubna absolvovali exkurzi do Kuksu studenti 3.A, 3.B, 7.V a 7.W s prof. Fišerovou, Misarovou, 

Macurou, Půlpánovou a Vrátilovou. 

25. dubna se naši studenti zúčastnili semifinále Juniorského maratonu, do kterého se za 

Královéhradecký kraj přihlásilo 15 týmů. Soutěžily 10členné týmy sestavené ze 3 děvčat (musí běžet 

3., 5. a 7. úsek) a 7 chlapců. Dohromady museli absolvovat maratonskou trať 42,195 km. Na každého 

tedy vyšel úsek 4,2 km, který běžel na okruhu 800 m v centru Hradce Králové. Jednotlivé úseky běželi 

Antonín Staněk (4.V), Tomáš Jansa (2.A), Sabina Jirmanová (2. A), Miloslav Novotný (3.B), který zaběhl 

6. nejlepší čas v konkurenci 160 závodníků, Markéta Zeisková (8.V), Josef Mrázek (3.B), Kamila 

Šimková (2.A), která stihla ještě v dopoledních hodinách absolvovat krajské kolo Fyzikální olympiády. 

Nakonec dorazila včas a svůj úsek zaběhla výborně. 8. a 9. úsek patřil Jakubu Diviškovi (7.W) a 

Radkovi Jansovi (2.A) a po jejich doběhu bylo jasné, že bojujeme o postup do Prahy. Nezáviděnou 

pozici měl nový člen týmu Matyáš Falta (6.V), aby velký náskok jednoho kola, který jsme získali 

zejména díky Radkovi, udržel. Studenti rychnovského gymnázia nám však přichystali nemilé 



překvapení, když na poslední úsek vyslali borce, jenž zaběhl 3. nejlepší čas závodu. Matyáš nakonec 

2. místo uhájil a můžeme se tak poprvé v dějinách Jiráskova gymnázia zúčastnit Pražského 

mezinárodního maratonu, který se koná příští neděli 6. května. 

V tomto týdnu se konala v Hradci Králové dvě krajská kola Fyzikální olympiády pro různé kategorie. 

25. dubna jeli se studenty prof. Brát a Polák a 27. dubna je doprovodil prof. Geťko. 25. dubna 

soutěžili v kategorii B Michal Matoulek (7.W), Tomáš Kubíček (7.W), Kurt Hartmann (3.B), Marek 

Balcar (3.B), Tomáš Hak (3.B), Jana Možíšová (7.W) a Vít Levinský (3.A). Nikdo z nich se nestal 

úspěšným řešitelem. v kategorii C Jakub Ježek (6.W) zvítězil a Martin Stuchlík (6.W) byl druhý. Školu 

reprezentovali ještě Aneta Vacková (6.W), Filip Štěpán (2.A), Jan Máslo (6.W) a Kamila Šimková (2.A), 

nikdo nebyl úspěšným řešitelem. v kategorii D jsme také měli vítěze, byl jím Matyáš Háze (5.W), a 

mezi úspěšné řešitele se zařadil ještě Jaroslav Grulich (5.V), který skončil na 6. místě. Soutěže se 

zúčastnily ještě Oluša Gajdošová (5.V) a Tereza Macháčková (5.V). 27. dubna se konalo krajské kolo 

pro kategorii E. Kryštof Veverka (4.W) obsadil 4. místo a zařadil se mezi úspěšné řešitele. Školu 

reprezentovali také Tomáš Heger (4.V) a Lukáš Fidler (4.V). 

26. dubna se naši studenti Adam Šesler (2.B), Jiří Kuneš (1.B), Pavel Růžička (4.B), Jáchym Dostál (4.B), 

Jakub Čejchan (5.V), Vojtěch Ťokan (5.V), Vojtěch Výborný (2.A), Štěpán Šafránek (1.B) a Jan Čejchan 

(6.W) zúčastnili pod vedením prof. Zapletala fotbalového turnaje o Pohár Josefa Masopusta. Zvítězili 

a postoupili do krajského finále. Zájemci z řad studentů se podívali s prof. Preclíkem a Víchem do Saar 

Gummi v Červeném Kostelci. 

30. dubna se studenti kvarty zúčastnili v aule vzpomínání manželů Kosových na události roku 1968. 

1. května byl státní svátek. 

Ve dnech 2.-4. května probíhaly na škole maturitní písemné práce a didaktické testy. 

2. května se naši studenti zúčastnili atletického Poháru rozhlasu za doprovodu prof. Diviška a 

Zapletala. Dívčí družstvo ve složení Eliška Gajdošová (2.W), Alexandra Kordová (2.V), Jitka Štěpánová 

(2.V), Simona Jochová (1.W), Anežka Staňková (1.W), Markéta Vydláková (1.W), Zora Kostyšynová 

(1.W), Anežka Petráková (1.W) a Nikola Matějů (1.W) obsadilo 8. místo. Chlapci Kryštof Brejtr (1.W), 

Matěj Vrzáček (1.W), Jakub Vysoký (2.W), Jaromír Lubas (2.W), Matouš Kubín (2.V), Adam Hrnčíř 

(1.W), Lukáš Zítko (1.W) a David Kumpošt (1.W) dosáhli na bronzovou příčku stejně jako dívky Adéla 

Breitrová (4.V), Klára Nováková (4.W), Monika Říhová (4.W), Lucie Žáčková (4.W), Tereza Havlenová 

(2.V), Agnes Míšková (2.V), Lucie Řehůřková (2.W), Zuzana Tylšová (2.W), Šárka Joštová (2.V) a 

Magdaléna Štoková (2.V). 6. místo obsadili ve své kategorii chlapci Pavel Dědek (3.V), Petr Luciak 

(3.V), Ondřej Lukáš (3.V), Matěj Matoušek (3.V), Antonín Staněk (4.V), Jan Šesták (4.V), Dominik Rufer 

(4.W), Jiří Zelený (4.V), Jan Horkel (4.V) a Bohdan Ptáček (4.V). Prof. Klemenc organizoval školní kolo 

Fyzikální olympiády pro sekundány. Mezi 20 účastníky obsadili 1.-2. místo Markéta Dítětová (2.V) a 

Martin Doucha (2.V) a 3.-4. místo Filip Hejzlar (2.V) a Jakub Schön (2.W). 

Literárně-historickou exkurzi do Prahy absolvovali 3. května studenti 1.A s prof. Fišerovou a 

Vrátilovou. Navštívili Staroměstské náměstí, Vyšehrad a v Divadle Rokoko zhlédli představení Želary. 

6. května se zúčastnili Pražského maratonu - Juniorského finále štafet studenti Sabina Jirmanová 

(2.A), Kamila Šimková (2.A), Markéta Zeisková (8.W), Jakub Divišek (7.W), Matyáš Falta (6.V), Antonín 

Staněk (4.V), Martin Červíček (2.B), Josef Mrázek (3.B), Miloslav Novotný (3.B) a Ivan Kotlan (3.A) a 



obsadili 18. místo. Zároveň byli vylosováni jako výherci zájezdu do Bruselu, který se uskutečnil 

v posledním červnovém týdnu. 

8. května byl státní svátek. 

9. května se na naší škole konala nepovinná maturitní zkouška Matematika+ formou didaktického 

testu. Byli jsme spádovou školou pro maturanty z celého okresu. 

10. května se v Jičíně zúčastnili naši chlapci Adam Šesler (2.B), Jan Čejchan (6.W), Pavel Růžička (4.B), 

Jáchym Dostál (4.B), Jakub Čejchan (5.V), Vojtěch Ťokan (5.V), Jiří Kuneš (1.B), Štěpán Šafránek (1.B), 

Vojtěch Výborný (2.A), Jakub Divišek (7.W), Martin Švorc (2.A), Jaromír Poláček (3.A), Jan Ježek (4.B) a 

Denis Hofman (1.B) s prof. Zapletalem krajského kola fotbalového turnaje Pohár Josefa Masopusta a 

vybojovali stříbro. Studenti 6.V s prof. Slavíkem pomohli v Novém Městě nad Metují při organizaci 

Štafetového poháru. Žáci 2.V jeli s prof. Dvořáčkovou a Olšanovou do Ostrého do Centra řemesel. 

Prožili zde tématický Středověký den. Proběhl náhradní termín přijímacích zkoušek, u nás se týkal 

dvou uchazečů o osmileté studium. v odpoledních hodinách se konaly konzultační rodičovské 

schůzky. 

11. května doprovodil prof. Geťko žáky na celostátní kolo matematické soutěže Pangea, do kterého 

se žáci nižšího gymnázia letos v únoru nominovali úspěchem ve školním kole. z každého ročníku 

postoupilo do celostátního kola 50 nejlepších žáků, které se konalo v budově bývalého Federálního 

shromáždění na Václavském náměstí. Naše gymnázium letos nejlépe reprezentoval Tomáš Heger 

(4.V). Ve školním kole skončil v rámci ČR na 25. místě z 5 800 účastníků a ve finálovém kole se umístil 

na 6. místě, čímž vylepšil svoje 22. místo z loňského finále. Druhým účastníkem finálového klání byl 

Jan Krčmář (3.W), ve školním kole obsadil v rámci ČR 10. místo z 6 300 účastníků a ve finálovém kole 

se umístil na 25. místě. 

12. května se členové fotokroužku vydali s prof. Forejtem do Josefova. Navštívili jezdecké parkurové 

závody a akci Kabrouši v pevnosti, což je výstava kabrioletů. Všichni členové se snažili pořídit co 

nejlepší fotografie, které si žáci školy mohli prohlédnout na výstavě ve vestibulu. 

14. května Tereza Macháčková (5.V) reprezentovala naši školu v celostátním kole Konverzační 

soutěže ve francouzském jazyce v kategorii B1. Vybojovala 8. místo ze 14 účastníků. Doprovodila ji 

prof. Havrdová. Žáci primy se vrámci výuky první pomoci zúčastnili přednášky o záchranných 

složkách. Na Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové se uskutečnilo krajské kolo soutěže SOČ. Naši školu 

reprezentovaly celkem 3 odborné studentské práce, a to z oboru strojírenství (Jan Vondráček (8.W) – 

Stirlingův motor), fyziky (Jan Bohadlo (8.V) – Polarizace světla) a chemie (Lucie Tučková (4.B) a Vadim 

Kablukov – Pulmonální tuberkulóza a syntéza látek s předpokládanou antituberkulotickou aktivitou). 

Naši studenti však dosáhli výborných hodnocení. Lucie Tučková a její kolega Vadim Kablukov 

z královéhradeckého Gymnázia Boženy Němcové se v oboru chemie umístili na prvním místě a 

postoupili do celostátního kola, které se konalo od 15. do 17. června v Olomouci. Žáci 1.V se sešli 

s profesionálním hasičem Ondřejem Čuhaničem, absolventem našeho gymnázia. Dozvěděli se o práci 

integrovaných záchranných složek. Beseda proběhla v příjemné atmosféře s množstvím různých 

ukázek a konkrétních příkladů. 

15. května si žáci 3.W s prof. Poutníkem a Veverkou prohlédli Pražský hrad. Studenti 6.V s prof. 

Zapletalem organizačně zajišťovali atletické závody Štafetový pohár v Novém Městě nad Metují. 



Studenti 2.B absolvovali s prof. Zikmundovou exkurzi do Čističky odpadních vod v Bražci. Studenti 

6.W absolvovali stejnou exkurzi o den později s prof. Karáskovou. 

V rámci probíhajícícho festivalu Náchodská prima sezóna zhlédli 15. května studenti 4.V, 1.B a 2.A 

v Městském divadle Dr. Josefa Čížka představení skupiny Paleťáci Improvizační zápas a 17. května žáci 

2.W a 2.B představení E. A. Poe: Maska. 16. května se náš divadelní soubor DREJG pod vedením prof. 

Macury a 17. května Hidrak pod vedením prof. Dvořáčkové zapojili do festivalu svým vystoupením 

v rámci Přehlídky studentských divadel. 

16. května získali 2. místo v okresním kole Poznávání přírodnin ve svých kategoriích studenti Tomáš 

Heger (4.V) a Eliška Shejbalová (5.V). 

17. května doprovodila prof. Matěnová studenty na krajské kolo Biologické olympiády. Prof. Klemenc 

šel s deseti žáky na okresní kolo Fyzikální olympiády. Martin Doucha (2.V) zde zvítězil, Matyáš 

Klemens (2.W) byl druhý, Filip Hejzlar (2.V) čtvrtý a Ema Nermuťová (2.W) šestá. Školu reprezentovali 

ještě Lucie Šichanová (2.W), Tobiáš Mazura (2.W), Jakub Schön (2.W), Tereza Havlenová (2.V), 

Alexandra Kordová (2.V) a Markéta Dítětová (2.V). Kvartáni jeli s prof. Veverkou a Nývltovou do 

Terezína. 

18. května zhlédli v Klicperově divadle v Hradci Králové žáci 2.W s prof. Š. Škodovou a Geťkem 

představení Čtyřlístek. Prof. Preclík jel se zájemci z řad studentů do Brna do Vývojového centra 

Honeywell. 

Ve dnech 21.-24. května proběhla ústní část společné části a profilová část maturitních zkoušek 

v oktávě. Předsedkyní maturitní komise byla v 8.V jmenována Mgr. Eva Hejnová z trutnovského 

gymnázia a Mgr. Pavel Trenčanský z Gymnázia Broumov byl předsedou v 8.W. Ve dnech 28.-31. 

května maturovali studenti 4. ročníku. Ve 4.A se zhostila funkce předsedkyně maturitní komise Mgr. 

Ludmila Lorencová z broumovského gymnázia a ve 4.B Mgr. Václava Balcarová z gymnázia v Úpici. 

21. května navštívili studenti dějepisného semináře s prof. Štegerovou Broumov a kromě jiného si 

prohlédli i místní klášter. Do Myanmaru, ovšem jen na plátně, se vydali studenti sekundy, tercie, 

sexty a 2. ročníku při projekci Myanmar - divoká cesta do barmské říše. 

25. května doprovodila prof. Balcarová Alexandru Kordovou (2.V) do krajského kola Biologické 

olympiády v kategorii D. Saša byla třináctá ze 34 účastníků a zařadila se mezi úspěšné řešitele. Sbor 

Musica Viva pod vedením prof. Poutníka vystoupil v České Skalici v rámci akce Noc kostelů. 

28. květnem byl zahájen cyklus sportovních kurzů. Dny 28. května až 4. června prožili studenti 3.A 

s prof. Zimundem, Rojtovou a Víchem na Pastvickém rybníku u Kutné Hory. Vystřídali je studenti 7.V 

s prof. Zapletalem, Diviškem a Javůrkovou, 11. června pak studenti 3.B s prof. Slavíkem, Brátem a 

Pavlíčkovou a kurzy uzavřeli studenti 7.W s prof. Půlpánovou, Matěnovou a Ježkem. Na cyklistických 

vyjížďkách poznali i pamětihodnosti a zajímavosti v okolí. v táboře pro ně byla připravena řada 

zážitkových aktivit a her. 

28. května doprovodila prof. Půlpánová žáky Zuzanu Tylšovou (2.W), Elišku Gajdošovou (2.W), Lucii 

Řehůřkovou (2. W), Andreu Marešovou (1.W), Nikolu Matějů (1.W), Jiřího Zeleného (4.V) na krajské 

kolo Odznaku všestrannosti. Nikola Matějů vybojovala 2. místo v kategorii děvčat (ročník narození 

2006) a Jiří Zelený zvítězil v kategorii chlapců (ročník 2003). 



28. května šla prof. G. Škodová s žáky na okresní kolo Pythagoriády a 29. května na stejnou soutěž 

pro jinou kategorii prof. Geťko. v kategorii pro primu se o 1.-2. místo dělil s jiným účastníkem Daniel 

Kumpošt (1.W) a o 3.-6. místo Šárka Vlčková (1.V). Školu reprezentovali také Filip Nehyba (1.W), 

Lukáš Zítko (1.W), Markéta Vydláková (1.W), Veronika Šanovcová (1.V) a Petr Tomáš (1.V). v kategorii 

pro sekundu obsadil 2.-3. místo Martin Doucha (2.V), o 5.-8. místo se dělili Filip Hejzlar (2.V), Ema 

Nermuťová (2.W), Tereza Havlenová (2.V) a Eliška Línková (2.V) a soutěže se účastnilo ještě 13 dalších 

sekundánů. v kategorii pro tercii zvítězil Jan Krčmář (3.W), o 2.-3. místo se dělili Pavel Dědek (3.V) a 

Libor Hylena (3.V), o 5.-7. místo Veronika Kvapilová (3.V) a Jakub Syrovátka (3.V) a o úspěch se 

pokusila také Michaela Prouzová (3.W). 

30. května absolvovali literárně-historickou exkurzi studenti 6.V s prof. Macurou a Veverkou. 

Navštívili Pražský hrad a v Divadle Disk zhlédli představení Prodaná nevěsta na prknech Prozatimního, 

Stavovského a Národního divadla v letech 1868 až 2018. 

Na Vltavu jeli na školní výlet studenti 2.B s prof. Půlpánovou a Matěnovou ve dnech 30. května až 

1. června. 

31. května se studenti francouzštiny z tercie, kvinty a sexty zúčastnili s prof. Havrdovou 

v náchodském Déčku Francouzského dne. Studenti 7.V připravili pro spolužáky občerstvení 

v prostorách školy u příležitosti Dne dětí. Část výtěžku byla věnována na charitativní účely. Akce 100 

vědců se zúčastnilo několik našich studentů ve dnech 31. května a 1. června. Akce se konala 

v Pardubicích, o dozor se podělili prof. Preclík a Vrátilová. 

1. června se konala Zlatá maturita, slavnostní akt pro absolventy naší školy z roku 1968. 

Od 27. května do 9. června se náš student Štěpán Filip (2.A) zúčastnil stáže v CERNu, největší 

evropské laboratoři pro fyziku částic, poblíž Ženevy. Letos tato organizace nabídla stáž studentům 

z České republiky, Izraele, Holandska, Polska a Švédska. z české republiky projevilo zájem 

239 studentů, z naší školy tři. Organizátoři na základě motivačního dotazníku a celkového hodnocení 

vybrali skupinu 24 účastníků. Štěpán Filip byl mezi nimi a tak absolvoval náročný pobyt plný exkurzí, 

přednášek, seminářů a rozhovorů s pracovníky výzkumu. 

Ve dnech 4.-6. června byli na školním výletě v Lachově žáci 2.V s prof. Klemencem a Brátem, ve 

Vlčkovicích v Podkrkonoší žáci 3.V s prof. Karáskovou a Zikmundovou, v Broumově studenti 5.V 

s prof. Matěnovou a Fišerem a v Adršpachu studenti 5.W s prof. Forejtem a Pavlíkem. 

4. června zavítali naši studenti s prof. Balcarovou do MŠ na Horní Rybníkách se Zábavnou chemií do 

školek. 

5. června jel prof. Košvanec se studenty do Prahy na celostátní kolo soutěže Eurorebus. Mezi 

jednotlivci obsadil v kategorie ZŠ 01 Filip Hejzlar (2.V)  15. místo z 54 účastníků, v kategorie ZŠ 02 byl 

Tomáš Heger (4.V) třetí z 50 a v kategorii pro SŠ obsadila Štěpánka Mazurová  26. místo a Tomáš Hak 

42. místo z 52 soutěžících. v soutěži pro třídní kolektivy skončil v kategorii ZŠ 01 tým 2.V ve složení 

Filip Hejzlar, Markéta Dítětová a Jitka Štěpánová na 12. místě z 52 týmů a v kategorii ZŠ 02 tým 4.V, 

který tvořili Tomáš Heger, Lukáš Fidler a Dominik Budař, obsadil 25. místo z 54. v dlouhodobé soutěži 

škol jsme v 23. ročníku celostátní soutěže Eurorebus obsadili 22. místo ze 100 zúčastněných škol. 

Tomáš Heger si 3. místem vybojoval účast v E.ON Expedice Eurorebus 2018 v září 2018. Na Dobrošov 

na biologickou exkurzi spojenou s brigádou se vydali studenti 1.A s prof. Ježkem. 



6. června odjeli na školní výlet do Teplic nad Metují žáci 1.V s prof. G. Škodovou a Lubasovou. Vrátili 

se v pátek 8. června. Ve stejné době sjížděli v průběhu školního výletu žáci 4.V s prof. Nývltovou, 

Zikmundem a Rojtovou Sázavu. 

7. června převzali maturanti v odpoledních hodinách v aule maturitní vysvědčení. 

Na pátek 8. června připravila prof. Olšanová pro terciány tématický den Návykové látky a jejich 

alternativa. v podvečer odjela skupina 25 studentů s prof. Ježkem a Půlpánovou do Rumunska na 

sedmidenní pobyt. Do zahraničí se vydal autobus studentů také v neděli 10. června s prof. Hronkovou 

a Felklovou. Cílem poznávacího zájezdu byl Londýn a Amsterdam. Vrátili se 15. června. 

Na třídenní školní výlet na Ostaš se 11. června vydali žáci 3.W s prof. Poutníkem a Misarovou. Prof. 

Balcarová se se Zábavnou chemií do školek vydala tentokrát se studenty do Červeného Kostelce. 

12. června v odpoledních hodinách jeli na školní výlet na Vltavu studenti 2.A s prof. Rojtovou, Víchem 

a Polákem. Vrátili se v pátek 15. června. Ve dnech 13.-15. června byli na školním výletě také žáci 1.W 

s prof. Diviškem, Zapletalem a Javůrkovou. Cílem výletu byly Mladé Buky. 

14. června se ředitel školy sešel v aule na informační schůzce s budoucími studenty a jejich rodiči. 

15. června absolvovali literární exkurzi do Ratibořic žáci 3.V s prof. Lubasovou a Olšanovou. 

18. červen prožili na Ostaši tématický den Lidé a krajina na Náchodsku žáci 4.V s prof. Diviškem a 

Zapletalem. Na třídenní školní výlet do Mladých Buků se vydali žáci 4.W s prof. Košvancem a Fišerem 

a na Vérnéřovickou studánku studenti 1.B s prof. Rojtovou a Víchem. 

19. června vystoupil Hidrak pod vedením prof. Dvořáčkové v MŠ v Jaroměři a v Josefově. Na školní 

výlet do kempu Sobotka v Českém ráji se vydali žáci 2.W s prof. Geťkem. Vrátili se 21. června. 

v odpoledních hodinách odjeli na Vltavu na školní výlet studenti 6.V s prof. Zapletalem, Diviškem a 

Javůrkovou a studenti 6.W s prof. Zikmundem a Zikmundovou. Řeku sjížděli do 22. června. 

20. června absolvovali literárně historickou exkurzi do Prahy studenti 2.A s prof. Nývltovou. Prohlédli 

si Pražský hrad a v divadle Semafor zhlédli představení Kdyby tisíc klarinetů. Prof. Slavík doprovodil 

studentky na turnaj v plážovém volejbalu a prof. Balcarová na soutěž Poznávání přírodnin. 

v plážovém volejbalu studentky Pavla Brátová (7.V), Julie Prokopová (7.V) a Michaela Bílá (5.W) 

zvítězily. v soutěži v poznávání rostlin a živočichů se Eliška Shejbalová (5.V) umístila na 7. místě a 

Kateřina Vydláková (5.V) na 15. místě. v Týništi nad Orlicí strávili od 20. do 22. června školní výlet 

studenti 1.A s prof. Fišerovou a Jaroušovou. Sbor Musica Viva pod vedením prof. Poutníka vystoupil 

20. června s Jarním koncertem v náchodském kostele sv. Michaela. 

22. června absolvovali geologickou exkurzi v Teplicích nad Metují žáci 4.V s prof. Rojtovou a 

Nývltovou. Prof. Balcarová s několika studenty předvedla v další MŠ, tentokrát v Batňovicích, 

Zábavnou chemii do školek. Prof. Šulc doprovodil atlety na Atletickou olympiádu, která se konala pod 

záštitou starosty Města Náchoda Jana Birkeho. v kategorii starších dívek se na medailových pozicích 

umístily tři dívky. Stříbrnou medaili vybojovaly v běhu na 800 m Adéla Breitrová (4.V), ve skoku do 

výšky Tereza Havlenová (2.V) a ve vrhu koulí Lucie Řehůřková (2.W). v kategorii starších chlapců 

dosáhli na druhé místo Jan Homolka (3.W) ve vrhu koulí a Dominik Rufer (4.W) ve skoku do výšky a ve 



skoku do dálky patřilo třetí místo také Dominiku Ruferovi (4.W). v soutěži družstev obsadilo Jiráskovo 

gymnázium také třetí místo. 

25. června proběhla v odpoledních hodinách klasifikační pedagogická rada. v posledním týdnu od 

25. června se konala řada exkurzí a akcí. 25. června se konaly dva tématické dny. Primáni prožili Den 

v antice a žáci 2.W Středověký den. Prof. Balcarová se vydala se Zábavnou chemií do MŠ tentokrát do 

Červeného Kostelce. Prof. Maršíková přiblížila studentům 5.W přípravu některých jídel anglické 

kuchyně. 

Ve dnech 26.-28. června absolvovalo 11 studentů s prof. Diviškem letecký zájezd do Bruselu, který 

vyhráli na Juniorském maratonu v Praze. 

Do Velkých Bílovic se vydali ve dnech 26.-27. června studenti 3.A s prof. Víchem a Brátem. 

26. června navštívili ZOO a botanickou zahradu v Liberci studenti 5.W a 1.B s prof. Rojtovou, Slavíkem 

a Jaroušovou. Studenti 6.V navštívíli s prof. Macurou Český rozhlas v Hradci Králové. Žáci nižšího 

gymnázia odevzdali učebnice a převzaly nové na další školní rok. Žáci 4.W po odevzdání učebnic 

absolvovali tématický den Lidé a krajina na Náchodsku s prof. Košvancem a Fišerem. Jídla německé 

kuchyně vařili s prof. Maršíkovou žáci 4.V. 

27. června se Po stopách sudetských Němců vydali do Broumova němčináři z 2.A s prof. Forejtem. 

Tématický den Lidé a zvířata absolvovali primáni s prof. Ježkem a G. Škodovou. Do Malých Svatoňovic 

se na literární exkurzi vydali žáci 4.V s prof. Nývltovou a žáci 4.W s prof. Poutníkem a Misarovou. Do 

Liberce do ZOO a boatnické zahrady jeli studenti 5.V s prof. Matěnovou a Vrátilovou. 

28. června byli na literární exkurzi v Ratibořicích žáci 3.W s prof. Poutníkem a Misarovou. Po stopách 

sudetských Němců do Broumova vyjeli studenti 5.W s prof. Forejtem. v Týništi nad Orlicí si zahráli 

paintball studenti 6.V s prof. Zapletalem. Prof. Půlpánová organizovala pro studenty volejbalový 

turnaj. 

V průběhu celého týdne proběhla ještě v dalších třídách řada botanických, přírodovědných a 

matematických vycházek do okolí. Někteří studenti navštívili výstavu Hrdý Náchoďák Josef Škvorecký. 

Podíleli se i na opravě a úklidu pomůcek, proběhl i turnaj v deskových hrách. 

28. června odpoledne se učitelé rozloučili neformálně se školním rokem ve školní klubovně a oficiálně 

pak na závěrečné poradě 29. června. 

29. června studenti dostali závěrečné vysvědčení. 

zapsala Martina Javůrková 


