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ŠKOLNÍ ROK 2017 – 2018 

Školní rok 2017-18 nebyl pro školství zrovna pozitivní. Negativem byly zejména: 

 velmi nepodařené zavádění inkluze „po česku“, 

 hysterie kolem GDPR, 

 omezování suverenity škol – stále větší snahy o centralizaci ze strany zřizovatelů i MŠMT 

 a s tím vším spojený další nárůst byrokracie, 

 „tajná“ příprava nových rámcových vzdělávacích programů, 

 úvahy o omezování kapacit gymnázií, 

 úvahy o tom, že státní maturita pro různé typy škol by měla být různá (pro gymnazisty těžší) stejně jako 

minimální počet bodů pro přijetí na tyto školy (pro gymnazisty vyšší), 

 nízké platy pedagogů a v jejich důsledku nedostatek zájemců o práci učitelů zejména matematiky, fyziky, 

informatiky, 

 nezájem uchazečů o konkurzy na ředitele škol, 

 stále častější a agresivnější vyjadřování se „expertů na vzdělávání“ a různých zájmových skupin (často se 

označujících jako obecně prospěšné) k zejména veřejnému školství adorujíce školství alternativní, jejich 

soustavný tlak na snižování požadavků, na „zábavnost“ školství, na odklon od povinností a znalostí (vše je 

prý na internetu), na potlačování osobní odpovědnosti žáků za své vzdělávání (za všechno může škola)… 

Naštěstí ale mám v naší škole kolem sebe každý den naše žáky. Inteligentní, pracovité, slušné a vtipné, plné 

pozitivní energie. Oni a jejich úspěchy dávají naději, že jednou snad bude lépe, že rozhodnutí politiků 

a úředníků budou odpovědná a kompetentní, založená na datech a nikoliv na dojmech a vyhlídce vysokých 

volebních preferencí, a že tato rozhodnutí budou činěna ve prospěch společnosti. 

I proto jsem se přeci jen znovu přihlásil do konkurzu na místo ředitele Jiráskova gymnázia. Konkurzní 

komisi jsem předložil následující koncepci (kráceno): 

Jiráskovo gymnázium je svým charakterem a současnými podmínkami předurčeno být živnou půdou, ze 

které vyrůstají lidé tvůrčí, se širokým rozhledem, samostatní, zodpovědní, logicky myslící, lidé se základy 

technických, přírodovědných i humanitních oborů, s prvními zkušenostmi z vědy, z konstrukce a programování 

robotů, designu, 3D modelování a tisku, se zkušenostmi hereckými, výtvarnými, literárními, hudebními, schopní 

zpracovávat informace, spolupracovat, navrhovat řešení, prezentovat je a publikovat nejen na Internetu, 

i pomáhat druhým, zejména těm potřebným. 

Gymnázium proto musí nejen vzdělávat, ale i napomáhat k budování kladné hodnotové orientace, 

samostatnosti a zodpovědnosti, podněcovat k tvorbě vlastních názorů a dávat prostor k jejich vyjádření 

i obhajobě. 

Co tedy dělat v následujících letech: 

 K udržení dostatečného zájmu kvalitních uchazečů o studium je nutné, aby škola měla výbornou pověst. 

Tu jí zajišťují zejména výsledky školy v přijímání na nejrůznější vysoké školy, výsledky žáků v soutěžích, ale 

také kvalita pedagogického sboru, kvalitní učební plán, pestré a zajímavé mimoškolní aktivity, pěkné 

prostředí, atmosféra atd. 

Neméně důležité je o všech těchto věcech informovat veřejnost, a to nejen na webových stránkách školy, ale 

i v médiích. 

Proto je nutné finančně i slovem motivovat pedagogy, aby se těmto oblastem intenzivně věnovali. 

 Pedagogický sbor školy musí zůstat plně kvalifikovaný, věkově i co do pohlaví vyvážený, vzdělaný a ochotný 

pro školu pracovat. 

Výběr nových pedagogů proto musí i nadále podléhat přísným kritériím. Již přijatým pedagogům je nutno 

i nadále vytvářet co nejlepší podmínky pro to, aby se mohli vzdělávat. Tj. vyčlenit na to dostatek finančních 

prostředků, případně dovážet vzdělávání do školy. 

Samotné vzdělání pedagogů ale nestačí. Kvalitních výsledků lze dosáhnout pouze se spokojenými učiteli. 

Je proto nutné jim vytvářet i co nejlepší pracovní podmínky (pracovní prostředí, korektní vztahy, důvěra, 

podporovat jejich samostatnost a tvořivost …) a nepřetěžovat je (ochrana před zbytečnou byrokracií 

a prací, před kumulováním funkcí atd.) 

Nutné je také udržet vysokou úroveň nenárokových složek platu. Tzn. nedělit nadmíru hodiny, zachovat 

přiměřenou míru nadúvazkových hodin a hledat další zdroje financování pedagogů (sponzoři, projekty 

atd.). Jiný způsob není v současném modelu financování možný. 
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Spokojený, motivovaný a finančně ohodnocený učitel se pak rád podílí i na mimoškolních činnostech, na 

získávání grantů atd. 

 Školní vzdělávací program gymnázia by měl i nadále zajišťovat co nejširší všeobecné vzdělání s možností 

profilace podle individuálních potřeb a schopností žáků. Musí v něm být rovnocenně zastoupeny předměty 

přírodovědné, humanitní, jazyky i výchovy a musí nabízet širokou škálu volitelných předmětů. Jedině tak 

lze zajistit, aby se absolventi dostávali do co nejširšího okruhu vysokých škol. 

Součástí ŠVP musí být také nabídka širokého spektra mimoškolních aktivit. Kroužků, kurzů, kulturních a 

dalších akcí. Aby nedošlo k nekontrolovanému rozmělnění výuky, je samozřejmé, že počet kulturních akcí, 

besed atd. musí být přísně plánován a regulován. 

Aby mohl fungovat široký systém volitelných předmětů, mimoškolních aktivit a nabídky cizích jazyků, je 

nutné zachovat současné uspořádání gymnázia (2 paralelní třídy osmiletého a 2 paralelní třídy čtyřletého 

gymnázia). 

Poznámka: Vysoký počet přijímaných žáků není na úkor jejich kvality. Např. v roce 2013-14 měli přijatí 

žáci do obou typů našeho gymnázia v průměru nejlepší obecné studijní předpoklady v Královéhradeckém 

kraji. 

 Nezanedbatelný vliv na kvalitu vzdělávání má i prostředí školy. Nejen, že prostředí vychovává, ale také 

dává nebo bere chuť do práce. 

Je nutné, aby škola působila čistě, vzdušně, otevřeně, aby byla barevná, pohodlná, bezpečná a měla prostory 

jak pro práci, tak pro chvíle oddechu. 

Je třeba, aby byla, přiměřeně době, co nejlépe vybavena školními pomůckami. 

Rozhodně by měla být bezbariérová. Studii řešení již máme. Úkolem pro příští období je získat na něj 

finanční prostředky. 

Žákům i zaměstnancům bude i nadále dovoleno v rozumné míře si svoje pracovní prostředí přizpůsobovat 

svým potřebám, svému vkusu. Do kabinetů je nutné zakoupit nový nábytek a doplnit počítače tak, aby každý 

v kabinetě měl svůj (stolní nebo notebook). 

Pokud jde o bezpečí žáků i zaměstnanců, je důležité myslet i na detaily. Např. v šatnách byla eliminována 

místa, odkud by žák neměl úniku, žáci v šatnách byli promíseni (různý věk, různé třídy). 

Rád bych také u vchodu do školy vybudoval recepci a doplnil tak elektronické střežení vchodu vrátným, 

v jehož pracovní náplni by bylo např. i kopírování materiálu pro učitele či sekretariát. To ale jedině za 

předpokladu, že se na jeho mzdu podaří získat prostředky navíc. Nelze ho financovat na úkor současných 

zaměstnanců. 

Jako největší problém se jeví vrzání podlah ve třídách. Bude nutné zajistit rekonstrukci všech podlah ve 

třídách a kabinetech. 

 Neméně důležité je klima důvěry a otevřenosti. 

Zásadní je nic netajit. I problémy zveřejňovat a řešit. Rodiče i žáci si mohou na našich webových stránkách 

přečíst opravdu vše. 

Rodiče, žáky i zaměstnance je třeba i nadále vést k tomu, aby problémy řešili, a to nejprve s tím, koho se 

týkají. Pak teprve je na řadě jejich nadřízený. 

Důležité je s každým o všem hovořit. 

Pokud možno na všechno je třeba mít předem nastavená jasná pravidla, aby nevznikal prostor pro 

spekulace. 

Chci i nadále mít ve škole školního psychologa. 

 Kvalitní spolupráce s rodiči, partnery, veřejností a firmami přináší žákům i učitelům řadu cenných 

kontaktů a zkušeností. 

Spolupráci je třeba udržovat a rozvíjet všude tam, kde to může mít nějaký přínos. Rád bych ke spolupráci 

získal další firmy a rozšířil počet žáků, kteří v nich budou moci absolvovat odborné stáže už při studiu. 

Škola musí být, tak jako dosud nebo ještě více, otevřena pedagogické i široké veřejnosti. Je potřeba v ní 

i nadále pořádat nejrůznější akce tak, aby nebyla černou schránkou. Ke škole, kterou lidé znají, přistupují 

úplně jinak než ke škole uzavřené. 

Rád bych, abychom ještě více navštěvovali mateřské a základní školy. Kromě kulturních představení jim 

můžeme nabídnout zajímavé fyzikální, biologické a chemické pokusy a hrátky s roboty. Ty předvedou naši 

žáci pod vedením svých učitelů. Podpoří to zájem o naši školu i o technické a přírodovědné vzdělávání. 
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 Pro kvalitní výsledky potřebuje škola také dostatek finančních prostředků. 

Základním zdrojem financování školy je, a i v budoucnosti bude, normativ přidělovaný ze státního 

a krajského rozpočtu. Část aktivit lze financovat také z Nadace Jiráskova gymnázia a z peněz SRPDŠ. 

Nutná je snaha vylepšovat příjmy školy prostřednictvím mimorozpočtových zdrojů. Hlavní možnosti 

spočívají ve využití nejrůznějších projektů a grantů, v pronájmu majetku (tělocvična, aula, učebna výpočetní 

techniky, ostatní učebny) a v získávání příspěvků od sponzorů. Granty, projekty, nájemce i sponzory je nutno 

systematicky vyhledávat. 

Mnoho peněz přináší také hledání úspor a důsledné soutěžení o co nejlepší ceny od dodavatelů. 

Projektů a grantů je ale potřeba využívat obezřetně, aby nezpůsobily únavu a vyhoření učitelů. 

V konkurzu jsem byl jediným uchazečem. Konkurzní komise mě vyslechla, vyzpovídala a doporučila Radě 

Královéhradeckého kraje mé jmenování. Rada kraje doporučení vyslyšela a jmenoval mě ředitelem naší školy 

na dalších 6 let. 

Velmi mě těší, že mě v mé kandidatuře podpořila i školská rada a pedagogický sbor. Vědomí, že mám jejich 

podporu, mi dodává chuť a síly do další práce. 

O tom, co se ve škole ve školním roce 2017-18 dělo, jakých jsme dosáhli úspěchů atd., si přečtete v dalších 

článcích této zprávy. Činnost to byla bohatá a úspěchy velké. 

Děkuji všem zaměstnancům i pedagogům, kteří se na nich podíleli. Děkuji také všem našim sponzorům 

a všem ostatním, kteří naši školu nějakým způsobem podporují. 

Pavel Škoda, ředitel školy 

KRONIKA JIRÁSKOVA GYMNÁZIA 

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. 

Září 

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 workshop 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 
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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). 

Říjen 

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. 

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). 
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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. 

Listopad 

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. 
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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 řešily 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 
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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 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 



8 

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. 

Prosinec 

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 
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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 vedením 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. 

Leden 

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 Jakub Horký (6.V), 

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. 
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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 olympiády 

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 absolvovala o den později i 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). Kategorie 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, 
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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. 

Únor 

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 
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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. 

Březen 

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. 

Od 12. do 16. března probíhaly Irské dny. Ty začaly už v předcházejícím týdnu 7. března výtvarnou dílnou, 

při níž studenti mimo jiné 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. 
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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 Soutěže 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 srovnání 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 
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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. 

Duben 

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 kategorii 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. 
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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. Zikmund 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 
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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. 
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Květen 

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 

tematický 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 v rámci 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. 
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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 probíhajícího 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. 
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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. 

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. 

Červen 

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

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 tematický 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 tematický 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 
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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 

Birke. 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 tematické 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 navštívili s prof. Macurou Český rozhlas v Hradci Králové. Žáci nižšího gymnázia 

odevzdali učebnice a převzali nové na další školní rok. Žáci 4.W po odevzdání učebnic absolvovali tematický 

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. 

Tematický 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 botanické 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. 

PaedDr. Martina Javůrková 

ZE ZPRÁVY O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2017 
a) Výnosy 

UKAZATEL Číslo účtu 

Rok 2017 

Hlavní činnost 
Doplňková 

činnost 

Výnosy z vlastních výkonů a zboží sk. 60 970 589,00 0,00 

Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 0,00 0,00 

Výnosy z prodeje služeb 602 796 997,00 0,00 

 z toho: produktivní práce žáků   0,00 0,00 

 školné   0,00 0,00 

 stravné   0,00 0,00 

 poplatky za ubytování   0,00 0,00 

Výnosy z pronájmu 603 173 592,00 0,00 

Výnosy z prodaného zboží 604 0,00 0,00 
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Ostatní výnosy  sk. 64 432 231,89 0,00 

 z toho: smluvní a ostatní pokuty a penále 641, 642 0,00 0,00 

 výnosy z prodeje materiálu 644 136,00 0,00 

 výnosy z prodeje dlouhodobého majetku 645, 646 0,00 0,00 

 čerpání fondů 648 382 885,89 0,00 

Finanční výnosy sk. 66 997,46 0,00 

Výnosy z transferů sk. 67 36 213 545,00 0,00 

Výnosy celkem   37 617 363,35 0,00 

b) Náklady 

UKAZATEL Číslo účtu 

Rok 2017 

Hlavní činnost 
Doplňková 

činnost 

Spotřebované nákupy skup. 50 2 115 079,50 0,00 

Spotřeba materiálu 501 589 741,54 0,00 

 z toho: učebnice, učební texty a učební pomůcky   234 781,10 0,00 

 potraviny   0,00 0,00 

Spotřeba energie 502 1 525 337,96 0,00 

 z toho: voda   185 262,00 0,00 

 pára   938 934,96 0,00 

 plyn   0,00 0,00 

 elektrická energie   401 141,00 0,00 

Spotřeba jiných nesk. dodávek a prodané zboží 503, 504 0,00 0,00 

Aktivace a změna stavu zásob 506,507,508 0,00 0,00 

Služby skup. 51 2 269 320,68 0,00 

 z toho: opravy a udržování 511 818 930,00 0,00 

 cestovné 512 156 310,00 0,00 

 nájemné 518 67 797,09 0,00 

 telekomunikace 518 24 377,30 0,00 

Osobní náklady skup. 52 31 975 428,00 0,00 

 z toho: mzdové náklady z dotace zřizovatele 521 23 406 711,00 0,00 

 zákonné a jiné sociální pojištění 524, 525 7 949 304,00 0,00 

 semináře, školení 527 116 574,00 0,00 

 ochranné pracovní pomůcky 527 491,00 0,00 

 příděl FKSP 527 619 413,00 0,00 

Daně a poplatky skup. 53 0,00 0,00 

Ostatní náklady skup. 54 60 495,70 0,00 

Odpisy, rezervy a opravné položky skup. 55 1 160 362,47 0,00 

 z toho: odpisy dlouhodobého majetku 551 406 980,00 0,00 

 náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 753 382,47 0,00 

Finanční náklady skup. 56 0,00 0,00 

Daň z příjmů skup. 59 0,00 0,00 

Náklady celkem   37 580 686,35 0,00 

Výsledek hospodaření (výnosy - náklady) 36 677,00 0,00 

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SRPDŠ ZA ROK 2017 

SRPDŠ jako spolek (právnická osoba) pracuje v hodnoceném řádném účetním období, tj. kalendářním roce. 

Pro hodnocení činnosti za kalendářní rok je takto zpracována zpráva i tabulky. 

Rok 2017 byl tradičně zahájen náklady, které souvisely s plesem. Listopadový ples byl již za námi, jeho 

vyúčtování proběhlo v roce 2016. Lednový ples si studenti udělali tak finančně náročný, že jeden z rodičů musel 

náklady dorovnávat vysokým darem. Přes Komerční banku bylo také provedeno vyrovnání s firmou SAVAGE 

COMPANY z listopadu 2016, z akce Náchodských dnů poezie. Byly zakoupeny za výhodnou cenu propisovací 

tužky s logem SRPDŠ, které budou dlouhodobě využity jako odměny pro žáky při soutěžích, hrách, atd. Byly 

uhrazeny fotografie, které studenti zpracovali ve fotokroužku vedeném Mgr. I. Forejtem. To se děje několikrát 
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za rok, velmi vydařené fotografie jsou pak vystavovány na panelech ve škole. V lednu doprovodil Ing. D. Vích 

vynikající matematiky na seminář řešitelů matematické olympiády do Hradce Králové a byly jim uhrazeny 

cestovní náklady. V zimních měsících probíhaly lyžařské kurzy a vedoucím těchto kurzů byly propláceny 

náklady na odměny v soutěžích do výše Kč 500,-. Kurzy jsou organizovány pro šest tříd, a to pro sekundy, pro 

1. ročníky a kvinty. Mgr. D. Zapletal byl s chlapci i dívkami v Jaroměři na okresním kole basketbalu, hradili 

jsme startovné a cestovní náklady. Dne 19. 1. 2017 se konal Den otevřených dveří a byly uhrazeny náklady 

obvyklé – např. pro německou sekci na štrúdly, pro francouzskou sekci na kavárnu, pro španělskou sekci na 

španělské speciality. Dále byly zakoupeny různé kancelářské potřeby pro výtvarnice, které si tento den vždy 

pořádně užijí. V Předměřicích nad Labem se konalo krajské finále ve florbale, kam žáky doprovodil 

Mgr. J. Divišek. V Třebechovicích pod Orebem proběhl krajský přebor šachů, i tam jsme měli zastoupení. Dvě 

družstva vedl Ing. Dusbaba, který u nás externě vede tento zájmový kroužek. Jedenáct studentů v čele 

s Mgr. Jaroušovou pracovalo na biologickém semináři „Budiž světlo“ ve Dvoře Králové nad Labem 

v souvislosti s přípravou na biologickou olympiádu. Hrazeny byly všechny organizační poplatky i jízdné. 

Mgr. L. Slavík byl se šestičlenným družstvem na republikovém finále v plavání, a to v Litoměřicích. 

V únoru se podařilo zajistit studentům účast na robotické soutěži v areálu VIDA v Brně. Jedná se o prestižní 

záležitost, dozorovala Mgr. R. Uždilová. Pět žáků bylo s Mgr. V. Balcarovou v Pardubicích na soutěži 

„Chemiklání“. RNDr. Preclík se vydal se čtyřmi studenty do Škody Mladá Boleslav na celodenní exkurzi, 

spojenou s programem a aktivitami. I při školních kolech soutěží jsme poskytnuli žákům drobné dárky za 

umístění, např. v soutěži v recitaci nebo v ruském jazyce. Studenti byli s Mgr. Jakubskou v Praze na 

dvoudenním pobytu s fyzikou – 1. den „Jeden den s fyzikou“, 2. den „Fykosí fyziklání“. Žákyně prim a sekund 

hrály v Broumově přehazovanou. V rámci dnů anglického jazyka, tentokrát na „Havajských ostrovech“, byly 

jako každoročně zakoupeny pro všechny aktivně pracující studenty dorty jako sladká odměna. V únoru proběhla 

krajská kola olympiád v německém jazyce, zeměpisu, florbale i basketbale. Na přelomu března a dubna 

zorganizovala Ing. L. Pavlíčková časově i finančně náročné Španělské dny, a to za přispění 

z Královéhradeckého kraje i Města Náchod. Byl uhrazen tisk Výroční zprávy za školní rok 2015/2016. 

V dubnu jsme proplatili náklady na cestu do Hradce Králové dvěma studentům a jedné studentce při jejich 

účasti na krajském kole dějepisné soutěže, toto družstvo pak postoupilo a soutěžilo úspěšně i na celostátní 

soutěži v Chebu. Probíhala další krajská kola v Hradci Králové – v biologii, Puškinův památník v ruském 

jazyce. RNDr. J. Preclík byl s technicky nadanými studenty v Praze na soutěži Matematický náboj, na soutěži 

Czech StudNET Awards 2017. Pro výjezdy technických kroužků jsme obdrželi od firmy Saar Gummi Czech 

příspěvek ve výši Kč 35 000,– do úplného vyčerpání bez časového limitu. Úspěšně zorganizovaný sběr papíru 

znamenal pěkný přínos do naší pokladny. Z větších akcí vyzvedneme účast chlapců ve florbalu v Liberci 

i florbalového družstva děvčat na celostátním finále v Jindřichově Hradci. Aby děvčata mohla jet, přispěl nám 

mimořádně i Královéhradecký kraj. I letos jsme 2x přispěli na účast družstev frisbee ve všech kolech 

středoškolské ligy. Byly zakoupeny knižní kupony v hodnotě Kč 100,– jako odměny pro aktivní studenty, 

odměny určují třídní učitelé a předsedové předmětových komisí. 

Květen i červen 2017 byly finančně kritickými měsíci. Přistoupili jsme k tomu, že jsme osvědčené 

spolupracovníky požádali o rychlou finanční výpomoc tak, abychom nemuseli přistoupit k odhlašování žáků ze 

soutěží. Na „doklepání“ činnosti do konce června nám přispěl Ing. Aleš Krtička z firmy Atelier Tsunami i paní 

Alice Horová z Knihy Náchod. Dále např. pro účast studentů na Mistrovství republiky v šachu pomohla firma 

Saar Gummi Červený Kostelec a nakonec i Kulturní a sportovní nadace Města Náchod. Poněvadž tato krize 

byla avizována již na schůzkách v dubnu, odsouhlasili zástupci tříd navýšení příspěvku na Kč 400,– na studenta 

s tím, že i všichni sourozenci budou příspěvek hradit. Jedinými neplatícími do budoucna tak budou ti, kdo 

pobírají jakoukoliv sociální dávku a písemně si požádají o prominutí s doložením nároku. Jako jedni z mála se 

v květnu sešli studenti 7. V ke společnému prožití víkendu na Pavlišově a využili tak příspěvku na tyto 

utužovací akce. V Praze byl Mgr. J. Geťko s 9 žáky na finále soutěže Pangea – matematické soutěže pod 

záštitou předsedy Českého svazu vědeckotechnických společností. Byly vyplaceny obvyklé příspěvky na 

maturity v hodnotě Kč 100,– na žáka. Mgr. D. Zapletal byl v Novém Městě nad Metují na okresním kole 

v atletice, Mgr. Polák se dvěma soutěžícími v Praze na technické konstrukční soutěži „Vyrob si svůj Stirlingův 

motor“. V červnu proběhl tradiční Deset Deka festival. Ten organizuje Mgr. Štěpán Macura, donátory jsou 

pravidelně Královéhradecký kraj, Město Náchod a Kulturní a sportovní nadace města Náchod. Akce je vysoce 

hodnocená jak účinkujícími, tak obecenstvem. 

Právě kvůli nedostatku finančních prostředků byly příspěvky vybrány již na začátku září, aby nebyla 

ohrožena další činnost spolku. Za něho jsme požádali o příspěvek na pobyty primární prevence z Mimořádných 

účelových prostředků MUP Královéhradeckého kraje a bylo nám vyhověno. Přes naše účetnictví tedy prošly 
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třídenní pobyty nových kolektivů, které se velmi osvědčily. Žáci se poznají za okolností mimo školu, projeví 

se jejich vlastnosti a postoje a snáze se zařadí na místo, které si vyberou mezi novými spolužáky. A s novým 

školním rokem nastaly opakující se aktivity – maturanti začali nacvičovat předtančení a program na maturitní 

ples, objednávat maturitní stužky na stužkovací večírek a maturitní šerpy na maturitní ples. Mgr. R. Brát vyjel 

s nejlepšími studenty pro pochvalu k hejtmanovi Královéhradeckého kraje. Mgr. J. Ježek vyčerpal část 

příspěvku EVVO (Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) z odboru životního prostředí Města Náchod 

na zhotovení webových stránek. 

Říjen probíhal opět ve znamení plesových nákladů, v počátcích příprav úhradou nákladů na stužky a šerpy. 

Hradily se cesty do Jičína na krajská kola přespolního běhu a atletiky. Dále jsme platili roční předplatné 

časopisu Rodina + škola a aktualizaci účetního programu, do kroužku šachů publikace k jejich práci. Skupina 

studentů byla s Mgr. Slavíkem na turnaji ve frisbee v Hradci Králové, s Mgr. Půlpánovou v Praze. 

V listopadu probíhala pravidelná akce „Náchodské dny poezie“, organizovaná Mgr. Štěpánem Macurou. 

Její náklady jsou podchyceny v našem účetnictví. I o příspěvky totiž žádáme jménem našeho spolku, a to 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Město Náchod, Kulturní sportovní komisi města Náchod, příp. další 

donátory. V tomto roce to byla firma Kamat z Nového Města nad Metují. Akce má příznivý ohlas, hodně stálých 

fanoušků. I nadále byly propláceny náklady na listopadový ples. RNDr. Matěnová doprovodila žáky na 

přípravný seminář Biologické olympiády do Dvora Králové nad Labem. Dva plnoletí studenti byli sami na 

přípravném semináři chemické olympiády v Praze. Na krajské kolo Logické olympiády do Hradce Králové 

doprovodila žáky Mgr. G. Škodová. Konala se okresní finále ve florbale v Polici nad Metují a v basketbale 

v Jaroměři. Byl zakoupen malý sud limonády jako občerstvení pro soutěžící okresního kola – šachy. 

29. 11. 2017 byl vyúčtován ples, který se konal 25. 11. 2017. V Chebu se konala Dějepisná olympiáda, 

účastníkům byla proplacena jen doprava do města a zpět. Ostatní náklady hradili pořadatelé ze štědrého grantu. 

Proběhla akce sběr papíru s výsledkem více než potěšujícím (viz tabulky). 

V prosinci jela děvčata na krajské kolo ve volejbale do Nové Paky, tentokrát je vedl Mgr. D. Zapletal. 

Chlapci v čele s Mgr. Petrem Šulcem se kvalifikovali do Finále Poháru ASŠK ČR v házené SŠ, proplacena byla 

cesta. Mgr. I. Sršňová byla se studenty na přípravném semináři matematické olympiády v Hradci Králové. 

Školní futsalová liga i s našimi zástupci proběhla v Lázních Bělohrad, akci zajišťoval svou přítomností 

Mgr. D. Zapletal. V Praze proběhl 9. ročník Robosoutěže, kde se zúčastnili naši žáci pod vedením 

RNDr. J. Preclíka. Další příprava na Biologickou olympiádu byla uspořádána v Hradci Králové a tam byli 

studenti v čele s RNDr. I. Matěnovou. Na závěr roku byla znovu uspořádána oblíbená akce – Den her. Odměny 

na soutěže byly převážně zakoupeny v Kauflandu a hrazeny kartou. 

Činnost za celý rok lze hodnotit velmi kladně. Stále pravidelně přibývá počet položek v peněžním deníku, 

za rok 2017 jich bylo 322. Děkuji tímto všem organizacím, rodičům i studentům, kteří se na naší práci podílejí. 

PŘÍJMY A VÝDAJE PODLE TYPU PŘEDKONTACE IČ: 26552655 

SRPDŠ při Jiráskově gymnáziu v Náchodě spolek Rok: 2017 
 

 

Příjmy zahrnované do základu daně 
 

Ples - vstupné, soutěž o ceny 114 384,00 

Celkem příjmy zahrnované do základu daně 114 384,00 
  

Výdaje zahrnované do základu daně 
 

Daň z DOPP 13 091,00 

Výdaje na ples 102 662,00 

Celkem výdaje zahrnované do základu daně 115 753,00 
  

Příjmy nezahrnované do základu daně  

PN Počáteční stav 152 933,99 
    

Adopce, dary 49 000,00 

Příjem z grantů  197 872,00 

Ostatní příjem nedaňový 59 566,00 

Příspěvky 278 800,00 

Příjem za sběr 19 065,00 

PN Ostatní příjem nedaňový 604 303,00 

Celkem příjmy nezahrnované do základu daně 757 236,99 
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Výdaje nezahrnované do základu daně  

Maturita 11 000,00 

Ostatní výdaj 31 580,00 

Spolupráce s cizinou 2 430,00 

Výdaj - granty 223 571,00 

Poplatky KB 1 186,00 

Knižní a jiné odměny studentům 54 803,24 

Ostatní režijní výdaj 1 970,40 

Odměny za sběr 3 800,00 

KK, OK, startovné, jízdné 148 151,00 

Platba za výroční zprávy 16 054,50 

Žákovská knihovna 3 763,00 

Celkem výdaje nezahrnované do základu daně 498 309,14 
  

Rekapitulace - daňová   

Příjmy zahrnované do základu daně 114 384,00 

Nepeněžní příjmy zahrnované do základu daně 0,00 

Celkové příjmy zahrnované do základu daně 114 384,00 

    

Výdaje zahrnované do základu daně 115 753,00 

Nepeněžní výdaje zahrnované do základu daně 0,00 

Celkové výdaje zahrnované do základu daně 115 753,00 

    

Rozdíl mezi příjmy a výdaji  -1 369,00 
  

Rekapitulace - nedaňová  

Příjmy nezahrnované do základu daně 757 236,99 

Nepeněžní příjmy nezahrnované do základu daně 0,00 

Celkové příjmy nezahrnované do základu daně 757 236,99 

    

Výdaje nezahrnované do základu daně 498 309,14 

Nepeněžní výdaje nezahrnované do základu daně 0,00 

Celkové výdaje nezahrnované do základu daně 498 309,14 

    

Rozdíl mezi příjmy a výdaji 258 927,85 
  

Převod  

Průběžný příjem - roční převod 23 435,00 

Převod - rozdíl 23 435,00 
 

PŘEHLED PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ 
 

Typ operace Hotovost Účet Celkem 

Příjem celkem 459 589,00 259 098,00 718 687,00 

Příjem z podnikání 96 308,00 18 076,00 114 384,00 

Příjem nezvyš. základ 363 281,00 241 022,00 604 303,00 
   

 
  

Výdaje celkem 273 178,00 340 884,14 614 062,14 

Výdaje z podnikání 79 353,00 36 400,00 115 753,00 

Výdaje nesniž. základ 193 825,00 304 484,14 498 309,14 
   

 
  

Příjem - výdaje celkem 186 411,00 -81 786,14 104 624,86 

Příjem - výdaje na podnikání 16 955,00 -18 324,00 -1 369,00 
   

 
  

Peněžní prostředky 35 656,00 221 902,85 257 558,85 

Vypracovala Ing. Eva Hedvíková 
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NADACE JIRÁSKOVA GYMNÁZIA 
Stav k 1. 1. 2017 972 620,40 Kč 

Náklady  222 180,25 

poplatky 0,00 

plesy 160 703,00 

ostatní (náklady na Zlatou maturitu) 9 376,25 

dle Statutu - soc. příspěvky a příspěvky na akce (Sboreček…) 49 528,00 

software 2 541,00 

poštovné 32,00 

Výnosy 280 125,31 Kč 

z plesů 264 320,00 

ze Zlaté maturity 15 600,00 

úroky z BÚ 0,00 

jiné tržby 0,00 

úroky z termínovaných vkladů 205,31 

Stav k 31. 12. 2017 1 030 565,46 Kč 

Všichni členové správní a dozorčí rady i účetní vykonávají svou činnost zdarma, bez nároku na odměnu. 

Dovolujeme si tímto požádat všechny rodiče, přátele školy i ostatní veřejnost, mající tu možnost, 

o poskytnutí jakékoli finanční částky na naši činnost. Částku je možno složit na účet Nadace č. 774655/0300 

vedeného u ČSOB v Náchodě nebo přímo v kanceláři Jiráskova gymnázia. Finanční prostředky je možné 

poskytnout i cíleně na jakoukoliv aktivitu žáků nebo školy. 

Miloslav Javůrek, předseda Nadace 

UČEBNÍ PLÁN Vysvětlivky: 2/1 – znamená, že na jednu hodinu ze dvou je třída dělena. 

Předmět I II III IV 1./V 2./VI 3./VII 4./VIII 

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 

Informační a komunikační technologie - - 2/2 2/2 2/2 2/2 - - 

Estetická výchova 3 3 2 2 23 23 - - 

První pomoc 0,5/0,5 - - - 0,5/0,5 - - - 

Tělesná výchova 3/3 3/3 3/3 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. 
3 Žák si na 2 roky volí buď hudební, nebo výtvarnou výchovu, a to podle zájmu a možností školy.  
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Volitelné předměty: 

(každý rok se obměňují podle zájmu studentů a možností školy) 

Prima 

Cvičení z anglického jazyka 

Dramatická výchova 

Hrátky s matematikou 

Přírodovědné praktikum 

Sportovní hry 

Hrátky s robotikou (2 skupiny) 

Sekunda 

Cvičení z anglického jazyka 

Dramatická výchova 

Hrátky s matematikou 

Přírodovědné praktikum (2 skupiny) 

Sportovní hry 

Hrátky s robotikou (2 skupiny) 

Tercie 

Německý jazyk 

Ruský jazyk 

Španělský jazyk 

Francouzský jazyk 

Kvarta 

Německý jazyk Španělský jazyk 

3. ročník (dvouletý předmět) 

Seminář z anglického jazyka (2 skupiny) 

Konverzace v anglickém jazyce 

Společenskovědní seminář (2 skupiny) 

Seminář z dějepisu 

Seminář ze zeměpisu 

Seminář z matematiky (2 skupiny) 

Seminář z fyziky 

Seminář a cvičení z chemie (2 skupiny) 

Seminář z biologie (3 skupiny) 

Programování 

4. ročník (pokračování ze 3. ročníku) 

Seminář z anglického jazyka 

Konverzace v anglickém jazyce 

Anglická gramatika 

Konverzace ve španělském jazyce 

Společenskovědní seminář (2 skupiny) 

Seminář z dějepisu 

Seminář ze zeměpisu 

Seminář z matematiky 

Seminář z fyziky 

Seminář a cvičení z chemie (3 skupiny) 

Seminář z biologie (3 skupiny) 

Programování 

4. ročník (jednoletý předmět) 

Anglická literatura 

Konverzace v anglickém jazyce (2 skupiny) 

Společenskovědní seminář 

Seminář ze zeměpisu 

Infinitezimální počet 

Cvičení z matematiky (2 skupiny) 

Seminář z fyziky 

Seminář z chemie 

Seminář z biologie 

Základy politologie 

Základy psychologie 

Základy ekonomie 

Základy práva 

Tvorba internetových stránek 

Seminář z výtvarné výchovy 

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 

S počátkem školního roku nastoupil do pracovního poměru na plný úvazek prof. Jan Veverka (informační 

a komunikační technologie, dějepis, hudební výchova). 

S koncem školního roku opustili školu prof. Pavel Fišer (základy společenských věd, anglický jazyk), prof. 

Jan Geťko (matematika, fyzika) a prof. Aleš Chmelík (matematika, hudební výchova). 

PEDAGOGICKÝ SBOR (úvazky uvedeny ke stavu konce školního roku) 

Jméno, titul Vyučované předměty Třída 
Hodin 

týdně Poznámka 

Pavel Škoda inf. a komunik. technologie 3.W 4 ředitel školy 

PaedDr. 

Martina Javůrková 

seminář z matematiky 

cvičení z matematiky 

3. ročník + septima, 4. ročník + oktáva 

4. ročník + oktáva 
6 zástupce ředitele 

RNDr. 

Veronika Balcarová 

chemie 

laboratorní práce z chemie 

seminář a cvičení z chemie 

přírodopis 

5.W, 6.V, 7.V, 1.B, 3.A, 4.B 

6.V, 7.V, 1.B, 3.A 

3. ročník + septima, 4. ročník + oktáva 

1.W, 2.V 

24  

Mgr. 

Richard Brát 

matematika 

fyzika 

laboratorní práce z fyziky 

4.V, 6.W, 3.B 

5.W, 6.W, 3.B 

5.W, 6.W, 3.B 

22,5 

třídní 6.W 

předseda PK 

fyziky 
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Mgr. 

Jiří Divišek 

zeměpis 

seminář ze zeměpisu 

tělesná výchova 

sportovní hry 

1.W, 2.V, 2.W, 3.V, 4.V, 6.W, 1.A, 1.B, 3.A 

4. ročník + oktáva 

1.W 

1.V+W 

24 třídní 1.W 

PaedDr. 

Blanka Dvořáčková 

dějepis 

dramatická výchova 

2.V, 4.V, 6.W, 2.A, 2.B 

1.V+W+2.V+W 
12 

správce sbírky 

dějepisu 

Mgr. 

Zuzana Felklová 

anglický jazyk 

cvičení z anglického jazyka 

1.W, 3.V, 1.A, 1.B 

1.V+W 
14  

Mgr. 

Pavel Fišer 

anglický jazyk 

občanská výchova 

základy společenských věd 

2.A 

2.V, 2.W, 4.W 

5.V, 5.W, 7.V, 7.W, 8.W, 2.A, 2.B, 4.A, 4.B 

26  

Mgr. 

Jitka Fišerová 

německý jazyk 

dějepis 

6.V+W, 8.V+W, 1.A, 2.B 

1.V, 7.W, 8.V, 1.A, 3.B, 4.A 
23 

třídní 1.A 

správce sb. jazyků 

předs. PK dějepisu 

Mgr. 

Ivo Forejt 

německý jazyk 

literární a slohová výchova 

jaz. a komunikační výchova 

4.W, 5.V+W, 7.V+W, 1.B, 2.A, 2.B 

5.W 

5.W 

22 

třídní 5.W 

předseda PK Nj 

spr. žák. knihovny 

spr. skladu učebnic 

Mgr. 

Kateřina Francová 
anglický jazyk 6.V, 6.W, 1.A, 2.B 12  

Mgr. 

Jan Geťko 

matematika 

fyzika 

laboratorní práce z fyziky 

hrátky s matematikou 

hrátky s fyzikou 

2.W, 6.V, 8.V 

4.W, 6.V 

6.V 

2.V+W 

1.V+W, 2.V+W 

22 třídní 2.W 

Mgr. 

Kateřina Havrdová 

francouzský jazyk 

základy psychologie 

3.V+W, 5.V+W, 6.V+W, 7.V+W, 8.V+W 

4. ročník + oktáva 
17  

Mgr. 

Lenka Hronková 
anglický jazyk 1.V, 1.W, 2.V, 2.W, 3.V, 4.W, 5.W, 3.B 24  

Mgr. 

Aleš Chmelík 

matematika 

hudební výchova 

1.A, 4.B 

2.V, 2.W, 3.V, 3.W, 4.V, 4.W, 6.V+W, 

1.A+B, 2.A+B 

21  

Mgr. 

Jiřina Jaroušová 

matematika 

biologie 

laboratorní práce z biologie 

seminář z biologie 

4.A 

6.W, 7.V, 2.A, 4.A 

7.V 

3. ročník + septima, 4. ročník + oktáva 

21,5 třídní 4.A 

Mgr. 

Jan Ježek 

přírodopis 

biologie 

laboratorní práce z biologie 

zeměpis 

seminář z biologie 

přírodovědné praktikum 

2.W, 4.W 

6.V, 7.W, 8.V, 1.A, 2.B 

7.W, 1.A 

2.B 

3. ročník + septima, 4. ročník + oktáva 

2.V+W 

22 třídní 8.V 

Mgr. 

Zdenka Jirková 

anglický jazyk 

konverzace v anglickém jaz. 

seminář z anglického jazyka 

anglická gramatika 

2.W, 6.V, 7.V, 7.W, 3.B, 4.A 

4. ročník + oktáva 

3. ročník + septima 

4. ročník + oktáva 

24 

předseda PK Aj 

předseda MPK 

cizích jazyků 

Mgr. 

Helena Karásková 

matematika 

chemie 

laboratorní práce z chemie 

seminář a cvičení z chemie 

3.V 

4.V, 5.V, 6.W, 7.W, 8.W, 1.A, 4.A 

5.V, 6.W, 7.W, 1.A 

4. ročník + oktáva 

24,5 

třídní 3.V 

předseda PK 

chemie 

Mgr. 

Jaroslav Klemenc 

matematika 

fyzika 

laboratorní práce z fyziky 

základy přírodních věd 

hrátky s robotikou 

2.V 

4.V, 7.V, 1.A, 4.B 

7.V, 1.A 

1.V, 2.V, 2.W 

1.V+W 

23 třídní 2.V 

Mgr. Jana Kolářská neměla úvazek 

Mgr. 

Zdeněk Košvanec 

zeměpis 

seminář ze zeměpisu 

tělesná výchova 

3.W, 4.W, 5.V, 5.W, 6.V, 7.V, 7.W, 2.A, 3.B 

3. ročník + septima, 4. ročník + oktáva 

4.W  

24 

třídní 4.W 

předseda PK 

zeměpisu 
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Mgr. 

Helena Lubasová 

literární a slohová výchova 

jaz. a komunikační výchova 

anglický jazyk 

cvičení z anglického jazyka 

3.V 

3.V 

1.V, 2.V, 3.W, 4.V, 5.V 

2.V+W  

22  

Mgr. 

Štěpán Macura 

literární a slohová výchova 

jaz. a komunikační výchova 

dějepis 

zeměpis 

6.V, 8.W 

6.V, 8.W 

2.W, 3.V, 7.V, 8.W, 1.B, 3.A 

1.V 

24 třídní 8.W 

Mgr. 

Martina Maršíková 

anglický jazyk 

německý jazyk 

seminář z anglického jazyka 

konverzace v anglickém jaz. 

5.W, 7.V, 8.V, 8.W, 4.B 

4.V, 4.A 

3. ročník + septima  

3. ročník + septima 

25  

RNDr. 

Ivana Matěnová 

matematika 

biologie 

laboratorní práce z biologie 

seminář z biologie 

3.W, 5.V, 5.W 

5.V, 8.W 

5.V 

3. ročník + septima, 4. ročník + oktáva 

24,5 

třídní 5.V 

předseda PK 

biologie 

Mgr. 

Hana Misarová 

jaz. a komunikační výchova 

literární a slohová výchova 

výtvarná výchova 

1.V, 5.V, 4.A 

1.V, 5.V, 4.A 

1.V, 1.W, 4.W, 1.A+B 

21  

Mgr. 

Novotná Mičíková 

Klára 

výtvarná výchova 

 

seminář z výtvarné výchova 

2.V, 2.W, 3.V, 3.W, 4.V, 5.V+W, 6.V+W, 

2.A+B 

4. ročník + oktáva 

15  

Mgr. 

Štěpán Nosek 

anglický jazyk 

seminář z anglického jazyka 

konverzace v anglickém jaz. 

anglická literatura 

4.W, 7.W, 8.V, 1.B, 3.A 

4. ročník + oktáva 

4. ročník + oktáva 

4. ročník + oktáva 

23  

Mgr. 

Jindra Nývltová 

literární a slohová výchova 

jaz. a komunikační výchova 

4.V, 2.A, 8.V, 1.B 

4.V, 2.A, 8.V, 1.B 
19 

třídní 4.V 

předseda MPK 

hum. př. 

předseda PK Čj 

výchovný poradce 

Mgr. 

Jana Olšanová 

literární a slohová výchova 

jaz. a komunikační výchova 

občanská výchova 

základy společenských věd 

společenskovědní seminář 

6.W, 1.A 

6.W, 1.A 

1.V, 1.W, 3.V, 3.W 

3.A, 3.B 

3. ročník + septima, 4. ročník + oktáva 

24  

Ing. 

Lucie Pavlíčková 

španělský jazyk 

konverz. ve španělském jaz. 

4.W, 6.V+W, 7.V+W, 3.B, 4.B 

4. ročník + oktáva 
17  

Mgr. Daniel Pavlík španělský jazyk 3.V+W, 4.V, 5.V+W, 8.V+W, 1.A, 2.A, 4.A 21 předseda PK Šj 

Mgr. 

Zdeněk Polák 

matematika 

fyzika 

laboratorní práce z fyziky 

seminář z fyziky 

infinitezimální počet 

2.A 

7.W, 8.V, 2.A 

7.W, 2.A 

3. ročník + septima, 4. ročník + oktáva 

4. ročník + oktáva 

21 

třídní 2.A 

správce sbírky 

fyziky 

Mgr. 

Milan Poutník 

literární a slohová výchova 

jaz. a komunikační výchova 

hudební výchova 

1.W, 2.V, 3.W, 4.W 

1.W, 2.V, 3.W, 4.W 

1.V, 1.W 

22 

třídní 3.W 

předseda PK Hv 

správce sbírky Hv 

Mgr. 

Petra Půlpánová 

literární a slohová výchova 

jaz. a komunikační výchova 

tělesná výchova 

7.W, 2.B, 3.A 

7.W, 2.B, 3.A 

2.A, 2.B, 3.B 

21 třídní 2.B 

Mgr., RNDr. 

Jan Preclík, Ph.D. 

matematika 

inf. a komunik. technologie 

hrátky s robotikou 

seminář z matematiky 

programování 

7.W, 1.B, 2.B 

5.V 

2.V+W 

3. ročník + septima  

4. ročník + oktáva 

22 třídní 7.W 

Mgr. 

Iva Rojtová 

přírodopis 

biologie 

laboratorní práce z biologie 

tělesná výchova 

první pomoc 

3.V, 4.V 

1.B, 3.A 

1.B, 3.A 

1.V, 4.V+W, 6.W, 1.B, 4.A 

5.W, 1.B 

23 
třídní 1.B 

správce sbírky Tv 
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Mgr. 

Libor Slavík 

přírodopis 

biologie 

laboratorní práce z biologie 

přírodovědné praktikum 

tělesná výchova 

1.V, 2.W 

5.W, 3.B 

5.W, 3.B 

1.V+W 

5.V, 8.V, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A+B 

23 

třídní 3.B 

správce sbírky 

biologie 

Mgr. 

Iva Sršňová 

matematika 

fyzika 

laboratorní práce z fyziky 

cvičení z matematiky 

7.V, 8.W 

5.V, 8.W, 2.B, 3.A, 4.A 

5.V, 2.B, 3.A 

4. ročník + oktáva 

23,5 

třídní 7.V, předs. 

MPK př. věd, 

předs. PK matem. 

a inv. komise 

Mgr. Věra Ševeleva anglický jazyk 3.W, 4.V, 5.V, 6.W, 8.W, 2.A, 4.A, 4.B 24  

Mgr. 

Michael Šimon 
ruský jazyk 

3.V+W, 5.V+W, 6.V+W, 7.V+W, 8.V+W, 

1.B, 3.A 
21 

předseda PK Rj, 

spr. učitel. knihov. 

Mgr. 

Gerda Škodová 

matematika 

fyzika 

laboratorní práce z fyziky 

1.V, 1.W, 4.W 

3.V, 3.W, 1.B 

1.B 

21,5 třídní 1.V 

Mgr. 

Šárka Škodová 

jaz. a komunikační výchova 

literární a slohová výchova 

německý jazyk 

2.W, 4.B 

2.W, 4.B 

3.V+W, 3.A, 3.B, 4.B 

22 třídní 4.B 

Mgr. 

Věra Štegerová 

dějepis 

seminář z dějepisu 

4.B 

3. ročník + septima, 4. ročník + oktáva 
6  

Mgr. 

Petr Šulc 

anglický jazyk 

tělesná výchova 

2.B, 3.A 

2.W, 3.V, 5.V, 5.W, 7.V, 7.W, 8.V+W, 1.A 
23  

Mgr. 

Radka Uždilová 

inf. a komunik. technologie 

digitální technologie 

tvorba internetov. stránek 

3.V, 4.V, 4.W, 6.V, 2.B 

2.W 

4. ročník + oktáva 

24  

Mgr. 

Jan Veverka 

inf. a komunik. technologie 

digitální technologie 

dějepis 

hudební výchova 

5.V, 1.A 

2.V 

1.W, 3.W, 4.W, 5.V, 5.W, 6.V 

5.V+W 

22  

Ing. 

Dalibor Vích 

matematika 

inf. a komunik. technologie 

programování 

3.A 

5.W, 1.B, 2.A, 6.W 

3. ročník + septima 

23 

třídní 3.A, předs. 

PK informatiky, 

správce sbírky IVT 

Mgr. 

Hana Vrátilová 

literární a slohová výchova 

jaz. a komunikační výchova 

základy společenských věd 

společenskovědní seminář 

základy práva 

základy ekonomie 

7.V, 3.B 

7.V, 3.B 

6.W, 8.V, 1.A, 1.B 

3. ročník + septima, 4. ročník + oktáva 

4. ročník + oktáva 

4. ročník + oktáva 

25 

předseda PK 

základů 

společenských věd 

Mgr. 

David Zapletal 

občanská výchova 

základy společenských věd 

společenskovědní seminář 

tělesná výchova 

4.V 

6.V 

4. ročník + oktáva 

2.V+W, 3.W, 6.V, 7.V, 8.W, 1.A+B, 3.A, 

4.B 

26 

třídní 6.V 

předseda PK TV 

školní metodik 

primární prevence 

Josef Zikmund 

tělesná výchova 

 

první pomoc 

1.V, 1.W, 2.V, 3.W, 4.V, 5.W, 6.V, 7.W, 

2.A+6.W 

1.V, 5.W, 1.B 

24  

Mgr. 

Hana Zikmundová 

chemie 

laboratorní práce z chemie 

základy přírodních věd 

seminář a cvičení z chemie 

seminář z chemie 

3.V, 3.W, 4.W, 8.V, 2.A, 2.B, 3.B 

2.A, 2.B, 3.B 

1.W 

3. ročník + septima, 4. ročník + oktáva 

4. ročník + oktáva 

25  

Pozn.: označení tříd: A, B – čtyřleté studium, V, W – víceleté studium 

SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI 
Ing. Eva Hedvíková ekonom 

Petra Pejsarová finanční účetní 

Iveta Nesvadbová mzdová účetní 

Bc. Jan Efler správce počítačové sítě 

Ladislav Mertlík školník 

Simona Lokvencová uklízečka 

Zdena Janczarová uklízečka 

Ivana Mertlíková uklízečka 

Marie Siglová uklízečka 

Helena Brahová  uklízečka 
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1. schod (i dále vždy zleva): Jaroslav Klemenc, Hana Zikmundová, Klára Mičíková Novotná, Martina 

Javůrková, Pavel Škoda, Radka Uždilová, Hana Vrátilová 

2. schod: Lenka Hronková, Zdeněk Polák, Veronika Balcarová, Jan Preclík, David Zapletal, 

3. schod: Ivo Forejt, Dalibor Vích, Věra Štegerová, Gerda Škodová, Jiří Divišek, Jitka Fišerová, Jan Geťko, 

Za nimi stojí: Libor Slavík, Iva Sršňová, Jan Ježek, Helena Lubasová, Zdeněk Košvanec, Štěpán Nosek, 

Richard Brát, Jindra Nývltová, Pavel Fišer, Milan Poutník, Štěpán Macura. 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO GYMNÁZIA PRO ŠKOLNÍ ROK 2018 – 19 

Uchazeči do obou typů našeho gymnázia byli přijímáni na základě výsledků v jednotných přijímacích 

zkouškách z českého jazyka a matematiky. 

O 60 míst ve čtyřletém gymnáziu se ucházelo 107 žáků. Obor byl naplněn hned v 1. kole a poslední přijatý 

žák byl v přijímacím řízení na 73. místě. Někteří uchazeči na lepších místech dali přednost studiu na jiné škole, 

kde byli v systému dvou přihlášek také přijati. 

60 míst v primě osmiletého gymnázia bylo také obsazeno hned v 1. kole. Ze 190 uchazečů byl jako poslední 

přijat uchazeč na 72. místě výsledkové listiny přijímacího řízení. 

Pavel Škoda 

MATURANTI JIRÁSKOVA GYMNÁZIA V ROCE 2017 

PŘEHLED TŘÍD – PŘIJETÍ NA VŠ, VOŠ 

Třída Počet absolventů 
Informaci 

poskytlo 
VŠ 

VOŠ, konzervatoř, jaz. 

kurzy, nultý ročník 
Zaměstnání 

4.A 23 23  21 (91,30 %) 2 0 

4.B4 30 30  30 (100,00 %) 1 0 

oktáva A5 31 31  28 (90,32 %) 2 3 

oktáva B 24 24  21 (87,50 %) 0 3 

CELKEM 108 108  100 (92,59 %) 5 6 

                                                                 
4 Ve 4.B jeden absolvent studuje VŠ a současně konzervatoř 
5 V oktávě A dva absolventi studují dvě VŠ a dva VŠ a současně konzervatoř 
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PŘEHLED UMÍSTĚNÝCH ABSOLVENTŮ NA JEDNOTLIVÉ VŠ A FAKULTY 

Číslo v závorce uvádí počet přijatých ke studiu, rozdíl čísel, kolik z přijatých nastoupilo jinam (např. 2 (3) 

znamená, že ze tří přijatých studentů ke studiu skutečně nastoupili dva). 

Vysoká škola Fakulta (ústav) 4.A 4.B4 8.V5 8.W 

Univerzita Karlova 1. lékařská - -(2) -(2) -(1) 

 2. lékařská - -(1) 1(1) 1(3) 

 3. lékařská - 1(1) - 3(5) 

 lékařská Hradec Králové 2(2) - 1(2) -(1) 

 farmaceutická Hradec Králové 2(2) -(1) 2(4) - 

 humanitních studií - -(1) - -(1) 

 pedagogická - 1(3) 1(1) -(1) 

 přírodovědecká 1(4) 1(2) 2(3) - 

 sociálních věd - - 2(2) -(1) 

 právnická - 1(1) 3(3) -(1) 

 filozofická - - - 2(2) 

 tělesné výchovy a sportu - 1(1) - -(2) 

Univerzita Hradec Králové informatiky a managementu -(1) - -(1) - 

 přírodovědecká 1(1) 2(2) -(1) - 

 pedagogická - 2(3) - 1(1) 

Masarykova univerzita Brno lékařská - 1(4) - -(1) 

 právnická - 1(2) - - 

 přírodovědecká 1(2) - 2(2) - 

 filozofická - 1(2) 1(1) 3(10) 

 informatiky 1(1) - - - 

 sociálních-studií - -(2) - - 

 pedagogická - - 1(2) 1(3) 

Univerzita Palackého Olomouc právnická -(1) - - - 

 filozofická 1(1) -(2) 2(3) -(1) 

 přírodovědecká -(1) 1(3) -(2) 1(2) 

 tělesné kultury - 2(3) - -(1) 

 pedagogická - 1(1) - - 

Univerzita Pardubice zdravotnických studií 1(1) 1(1) 1(1) 1(1) 

 dopravní 1(1) - - - 

 filozofická 1(1) -(1) -(1) 1(1) 

 ekonomicko-správní 1(1) - - 1(2) 

 chemicko-technologická -(2) -(1) 1(1) - 

Technická univerzita Liberec ústav zdravotnických studií - 1(1) - - 

 přírodovědně-humanitní a pedagogická - 1(2) -(1) - 

 ekonomicko-správní -(1) -(1) - - 

 informačních technologií - - 1(1) - 

 strojní - 1(1) - - 

ČVUT Praha informačních technologií - 1(1) 3(3) -(2) 

 dopravní - -(1) - - 

 stavební 1(1) - 2(3) - 

 biomedicínského inženýrství  - - - -(1) 

 strojní - 3(4) 2(2) 2(2) 

VUT Brno elektrotechniky a komunik. technologií - - - 1(1) 

 strojní - -(1) - -(1) 

 informačních technologií    -(2) 

VŠE Praha informatiky a statistiky - -(1) 1(1) - 

 financí a účetnictví -(1) -(1) - - 

 národoohospodářská 5(6) - - - 

Česká zemědělská univerzita  lesnická a dřevařská - - 1(1) - 

Praha institut vzdělávání a poradenství - -(1) - - 
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VŠCHT Praha chemické technologie - 3(3) -(1) - 

 chemicko-inženýrská 1(1) - - - 

 potravinář. a biochemické technolog. - -(1) - - 

Mendeleova zemědělská a lesnická  zahradnická - - - 1(1) 

univerzita lesnická a dřevařská - - - -(1) 

Univerzita obrany Brno vojenského leadershipu 1(1) - - - 

Univerzita Ostrava filozofická - 1(1) - - 

Vysoká škola báňská Ostrava metalurgie a materiálového inženýrství - - - 1(1) 

Vysoká škola mezinárodních a 

veřejných vztahů Praha 
 - - - 1(1) 

Univerzita J. E. Purkyně Ústí n. L. zdravotnických studií - 1(1) - - 

Cevro institut Praha  - 1(1) -(2) - 

Mgr. Jindra Nývltová, výchovný poradce 

A CO DÁL? ANEB KAM NA VŠ? 

Dvakrát během školního roku se setkali v aule školy studenti 3. ročníku a zájemci z řad maturantů 

s absolventy našeho gymnázia, dnes studenty různých vysokých škol. Akci, která nahradila tradičně pořádanou 

Burzu vysokých škol, iniciovali sami vysokoškoláci. Na každém setkání představili absolventi několik 

rozdílných, často méně tradičních oborů studia na různých vysokých školách. Prezentaci doplnila cenná osobní 

zkušenost absolventů, kteří zodpověděli i řadu dotazů z auditoria, poskytli kontakty, tipy a rady k výběru oboru 

studia, obsahu, organizaci a místu studia, k přípravě na přijímací zkoušku atd. 

Věřím, že se podařilo založit tradici, která nezklame organizátory ani účastníky a bude příležitostí pro 

příjemné a užitečné setkávání. 

Jindra Nývltová, výchovný poradce 

PREVENCE PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

Primární prevence rizikového chování dětí a mládeže naší školy vychází z Preventivního programu školy. 

Hlavním cílem je vytvoření a udržení optimálního sociálního klimatu ve škole. Základním principem školní 

strategie primární prevence je výchova a vzdělávání žáků ke zdravému životnímu stylu, zaměření na jejich 

osobnostní a emočně sociální rozvoj a komunikační dovednosti. Program je založen na podpoře vlastní aktivity 

žáků, zapojení celého pedagogického sboru školy a spolupráci se zákonnými zástupci nezletilých žáků školy. 

V tomto smyslu vedou pedagogové a odborní pracovníci důsledně a systematicky žáky k osvojování norem 

mezilidských vztahů založených na demokratických principech respektujících identitu a individualitu žáka, 

a rozvíjejí zejména pozitivní mezilidské vztahy a úctu k životu druhého člověka, humánní a tolerantní jednání, 

jednání v souladu s právními normami a s důrazem na právní odpovědnost jedince. 

V případě potřeby a zájmu poskytují naší škole poradenské služby ve spolupráci s výchovným poradcem 

a školním metodikem prevence odborníci a instituce zaměřené na prevenci: Poradenské centrum Náchod – 

regionální pedagogicko-psychologická poradna Náchod (okresní metodik prevence Mgr. Nikola Hendrychová), 

Fond ohrožených dětí (linky důvěry), Policie ČR, SPC-Speciálně pedagogické centrum Náchod, Déčko centrum 

volného času – nabídka volnočasových aktivit – Ing. Ludmila Pohanková, KÚ – odbor školství. 

Ve školním kolektivu je potřeba věnovat pozornost jevům, jako jsou šikana, xenofobie a násilí ve škole, 

zvýšenou pozornost upřít na vytváření žebříčků hodnot u žáků. Je nutno spolupracovat s třídními učiteli, 

výchovnou poradkyní, studenty školy a rodiči. V dnešní době je potřeba se více zaměřovat na problém 

virtuálního veřejného prostoru a reagovat na problémy a nebezpečí s ním spojené. 

V tomto školním roce proběhly již tradiční zářijové primárně preventivní pobyty žáků prvních ročníků 

a prim mimo školu zaměřené na seznámení se studentů s kolektivem. Studenti sekund a prvních ročníků 

absolvovali lyžařské kurzy a studenti septim a třetích ročníků sportovní kurzy, které jsou také součástí 

Preventivního programu školy. V terciích se uskutečnil tematický den zaměřený na drogovou problematiku. 

Součástí byla i přednáška a debata na danou problematiku vedená okresní metodičkou prevence paní 

Mgr. Nikolu Hendrychovou.  

Preventivní program je důležitou součástí preventivní strategie naší školy, na které je potřeba neustále 

pracovat, aby se i nadále udržovalo zdravé sociální klima ve školním kolektivu. 

Mgr. David Zapletal, školní metodik prevence 
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STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST – SOČ 

Pod zkratkou SOČ se skrývá celkem jednoduché označení. Jedná se o středoškolskou odbornou činnost, 

která je dobrovolnou zájmovou činností studentů všech typů středních škol. Jejím výsledkem je samostatně 

vypracovaná práce nebo učební pomůcka, která je předkládána k odbornému posouzení a následně je 

obhajována před odbornou porotou. 

Proč se zúčastnit SOČ? Odpovědí může být ujištění, že se při vypracovávání SOČ hodně naučíte. Máte 

možnost jednak uplatnit svůj zájem, svoji odbornost, jednak příležitost prezentovat a obhájit svoji práci před 

odborníky z oboru. Naučíte se samostatně a tvořivě pracovat, získávat nové poznatky v oboru vašeho zájmu a 

o získaných poznatcích diskutovat. Pro maturitu i vysokoškolské studium to budou cenné zkušenosti. Za 

úspěšné umístění v SOČ se na některých fakultách přičítají body a vy si tak můžete jen polepšit. 

Završením práce v každém z dvouletých seminářů, navštěvovaných studenty třetích a čtvrtých ročníků, je 

vypracování seminární práce. Během dvou let je tedy sepsáno tolik prací, kolik je maturujících v daném roce. 

Některé z prací zajímavostí tématu i kvalitou zpracování slibují úspěch v krajském a třeba i v celostátním kole 

SOČ. Je proto škoda, že mnozí autoři zdařilých seminárních prací nemají zájem věnovat svůj čas soutěžení. 

Bohužel soutěž probíhá v době, kdy se blíží maturita a přijímací zkoušky na vysokou školu. 

SOČ má na Jiráskově gymnáziu dlouholetou a úspěšnou tradici, což se potvrdilo i v letošním školním roce. 

A kdo byli ti úspěšní „ sočkaři“ a o čem psali? 

Marek Vlček (8.V), soutěžní obor 02 Fyzika 

Název práce: Paměťové materiály 

Tato práce se zabývá paměťovými materiály, jejich vlastnostmi, výrobou, použitím a především strukturou 

materiálu v různých fázích. V praktické části se zabývá zkoumáním pružné a plastické deformace nitinolu při 

různých teplotách. 

Umístění: Zúčastnil se okresního kola. 

Jan Bohadlo (8.V), soutěžní obor 02 Fyzika 

Název práce: Polarizované světlo 

Cílem práce bylo vytvořit ucelený dokument zabývající se tématem polarizace, čtenářům polarizaci 

přiblížit, ukázat na její vlastnosti, výskyt a využití, dopodrobna popsat výrobu polarimetru a provést pár 

jednoduchých pokusů, které by se daly provést jak ve škole, tak doma u jakéhokoliv zájemce. 

Umístění: 2. místo v krajském kole. 

Jan Vondráček (8.W), soutěžní obor 09 Strojírenství 

Název práce: Stirlingův motor 

Tato práce se zabývá Stirlingovým motorem, jeho vznikem, historií a vývojem, součástmi, ze kterých se 

skládá, a principem, na kterém funguje. Praktická část spočívala v sestavení fungujícího modelu a naměření dat 

pro pracovní diagram stroje. 

Umístění: 2. místo v krajském kole. 

Lucie Tučková (4.B) a Vadim Kablukov, soutěžní obor chemie 

Název práce: Pulmonální tuberkulóza a syntéza látek s předpokládanou antituberkulotickou 

aktivitou. 

Tato práce pojednává o plicní tuberkulóze a syntéze látek, u kterých je přepokládaná aktivita proti hlavnímu 

původci tuberkulózy, mykobakterii Mycobacterium tuberculosis, a především jejím rezistentním kmenům. 

Zkoumanými látkami jsou trisubstituované triazoly. V teoretické části jsou podány informace ohledně 

charakteristiky této infekční nemoci, jejím původci, způsobech přenosu, průběhu, diagnostice a způsobech 

léčby. Dále jsou popsány reakční kroky a mechanismy syntézy zkoumaných látek a předpokládaný způsob 

jejich antimikrobiální aktivity. V experimentální části jsou uvedeny laboratorní postupy použité při přípravě 

cílových látek, výsledné produkty jsou zde popsány.  

Umístění: 1. místo v krajském kole, 6. místo v kole celostátním. 

Poděkování za výbornou reprezentaci školy patří všem těmto studentům. Věřím, že i v příštích ročnících na 

tyto úspěchy navážeme a že bude více soutěžících. 

Mgr. Věra Štegerová 

PŘEDMĚTOVÁ KOMISE ČESKÉHO JAZYKA 

s radostí oznamuje, že i letos měla naše škola důstojné zastoupení v krajském kole Olympiády v českém 

jazyce. Reprezentovali nás Tomáš Heger, vítěz okresního kola v kategorii mladších, a kvintánka Veronika 

Melicharová, vítězka okresního kola v kategorii starších. Ve školním kole byli mezi nejlepšími, a tak si postup 

do kola okresního zajistili i kvintán Jaroslav Grulich a tercián Vojtěch Říha. 



34 

děkuje terciánovi Jakubu Syrovátkovi za reprezentaci školy v celostátní přehlídce uměleckého přednesu 

Dětská scéna, která se konala již tradičně na začátku června ve Svitavách. Celostátní a krajské přehlídce 

předcházela účast vítězů školního recitačního klání na přehlídce okresní. Vedle výše jmenovaného se okresního 

kola účastnila i sekundánka Markéta Dítětová. 

váží si úspěchu oktavánky Anežky Hlavaté, jejíž esej na téma Proč může být i bezvěrec či ateista dobrým 

člověkem, zaslaný do soutěže vyhlášené katedrou sociologie a andragogiky Filosofické fakulty University 

Palackého v Olomouci, ocenila porota jako pátý nejlepší, vybraný z šedesáti hodnocených prací. 

oznamuje, že neporuší tradici a i letos vsadí na jistotu a pozve divadlo My s Havlovou Audiencí, neboť 

představení se maturantům zase moc líbilo. 

vítá spolupráci s Divadlem Dr. Josefa Čížka. Z programu nabízeného školám zhlédli starší studenti pořad 

písničkáře Jana Buriana a představení o životě francouzského básníka Charlese Baudelaira. 

děkuje všem studentům, kteří se podíleli na přípravě a průběhu listopadového Týdne poezie. Více se dočtete 

v příspěvku kolegy Štěpána Macury, bez jehož invence a úsilí by přišla poezie nejspíš zkrátka. 

je potěšena pokračující spoluprací s náchodskou knihovnou. Už v záři se několik našich studentů účastnilo 

Čtení pro Josefa Škvoreckého. V příjemném prostředí studovny vyprávěla o své spisovatelské a novinářské 

práci již podruhé absolventka našeho gymnázia paní Lidmila Kábrtová, zanedlouho po ní tam ze svých knížek 

četl oktavánům spisovatel Marek Šindelka. Přejeme si, abychom se v útulném prostředí knihovny i letos 

potkávali co nejčastěji. 

konstatuje, že nabídka knih z Klubu mladých čtenářů nakladatelství Albatros se těší trvalému zájmu 

především mladších gymnazistů. 

přeje si, aby se gymnazisté i přes rostoucí náklady rádi a v hojném počtu účastnili bohatého programu 

literárně-historických exkurzí, které při dobré organizaci přináší nejen poznání, ale i zábavu a přispívají 

k dobrému fungování třídních kolektivů. 

Mgr. Jindra Nývltová 

NÁCHODSKÉ DNY POEZIE – 2017 – 8. ROČNÍK 

Martin Hilský, Petr Nikl, Vladimír Václavek, Vítězslav Nezval, William Shakespeare, Petr Váša, Boris 

Pasternak, Marina Cvětajevová, Dr.Filipitch, Tukan, Metoděj Constantine, Štěpán Nosek, Vratislav Blažek, 

a to ještě není všechno, co bylo k vidění, slyšení, vnímání v programu 8. ročník poetického festivalu pořádaného 

Jiráskovým gymnáziem. 

Přednáška světového shakespearologa, poetický divadelní horor podle Vítězslava Nezvala, performance 

unikátů Nikla s Václavkem, show slam poetry, stálice Petra Váši, ruský večer veliké lásky. Poezie pestrá, 

půvabná, provokující, pěkná, poctivá, překvapující, populární, procítěná, předvedená i převedená, poznaná, 

pozapomenutá, přečtená, proklínaná, přijímaná, přednášená, parádní, parapoezie. Pa napřesrok! Podeváté! 

Mgr. Štěpán Macura 

ŽÁKOVSKÁ KNIHOVNA 

Ve školním roce 2017/2018 přibylo do žákovské knihovny 7 nových svazků. V tomto období bylo půjčeno 

209 knih. Knihovnu navštěvovali jak žáci školy, tak zaměstnanci. K 1. září 2018 bylo v knihovně 6 921 svazků. 

Mgr. Ivo Forejt 

ANGLICKÝ JAZYK 

Soutěž v anglickém jazyce 

Ve školním kole soutěže Konverzace v anglickém jazyce se zúčastnilo 52 studentů v 1. kategorii, 

28 studentů ve 2. kategorii a 92 studentů ve 3. kategorii. Na předních místech se umístili: 

1. kategorie: 1. místo E. Dvořáková 2.V, 2. místo M. V. Thi Huong 2.W, 3. místo J. Neumann 2.V 

2. kategorie: 1. místo E. Vorochta 4.W, 2. místo F. Cvrkal 4.W, 3. místo M. Říhová 4.W 

3. kategorie: 1. místo J. Horký 6.V, 2. místo D. Továrek 7.W, 3. místo M. Špeldová 7.V a V. Brejtr 7. W 

Do okresního kola postoupili vítězové z jednotlivých kategorií a uspěli i tam: E. Dvořáková 3. místo, 

E. Vorochta 2. místo s postupem do krajského kola, J. Horký 1. místo. 

V krajském kole se pořádá už jen 2. a 3. kategorie. E. Vorochta obsadil 8. místo a J. Horký obsadil krásné 

3. místo v silné konkurenci ostatních středních škol. 

Všem studentům srdečně blahopřejeme. 

Irské dny 

Letošní rok byl již desátou sezónou tematických dnů, ve kterých jsme se tentokrát přenesli do Irska. 
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Měsíc březen se na Jiráskově gymnáziu v Náchodě nesl převážně v „zeleném“ duchu. Studenti pod vedením 

svých vyučujících anglického jazyka v hodinách během celého měsíce prezentovali různorodé poznatky 

o Irsku, ať už z oblasti historie, gastronomie, významných osobností, nebo procesu výroby whisky. 

Přestože vše probíhalo výhradně v anglickém jazyce, s tímto nelehkým úkolem se velice dobře „popasovali“ 

i naši nejmladší studenti z prim a sekund. Ti na své prezentace za pomoci rodičů připravili dokonce 

i ochutnávku irských pochutin, např. bramborového chleba nebo sladkých muffinů. S jídlem byla spojena 

i celodenní prodejní akce studentů 3.B, kteří ke dni oslav patrona Irska, sv. Patrika (17. 3.), navařili, napekli 

a nasmažili hory vynikajících dobrot převážně v tradiční zelené barvě a část výtěžku věnovali na projekt 

adopce na dálku, který sponzoruje studia bolivijské dívky Belqui. 

Celá škola se v rámci tematických dnů letos oděla do zelených trojlístků, skřítků leprikónů a dalších 

typických symbolů Irska, jež naši studenti vytvořili na zahajovací výtvarné dílně. V rámci hudební dílny 

nacvičili zájemci o sborový zpěv čtyřhlasou úpravu irských písní Molly Malone a Oh Danny Boy, které pak 

zazpívali příjemně překvapeným spolužákům v mezipatře školy. Následovala dílna literární na téma pohádky 

Oscara Wildea, při níž zájemci z nižšího gymnázia vytvářeli alternativní konce ke známému příběhu Šťastný 

princ. Velice povedené výsledky jejich snažení byly k vidění na prezentačním panelu ve vestibulu školy. 

Vrcholem irských dnů byla ovšem návštěva Ira Mícheála Ua Seaághdha, jenž studentům vyššího gymnázia 

úžasným způsobem přiblížil keltské tradice a tradiční i netradiční irskou hudbu. Taktéž velice živelně 

a energicky vedl závěrečnou taneční dílnu. Z jeho přednášek a zvláště z posledně jmenované dílny odcházeli 

všichni příjemně naladěni a s úsměvem na rtech. 

Děkujeme všem kolegům, kteří pomáhali s organizací irských dnů, podpořili jejich konání a hladký průběh, 

a hlavně všem studentům, kteří k nim přistupovali s otevřenou myslí a veselým srdcem. 

Zájezd do Anglie 

Gympl na cestách  

Začátkem června jsme se vydali na poznávací zájezd po Nizozemí a Velké Británii. Výletu se zúčastnilo 

51 žáků z kvint, sext a prvních a druhých ročníků. Naše cesta započala celodenní procházkou po multikulturním 

Amsterdamu, kde jsme viděli světově proslulé květinové trhy, dům Anny Frankové, ale i pověstnou čtvrť 

červených luceren či tradiční coffee shopy. Abychom se aspoň na chvíli vyhnuli všudypřítomným cyklistům, 

svezli jsme se lodí po malebných  kanálech řeky Amstel. Další den už nás ale přes kanál La Manche přepravila 

loď mnohem větší – trajekt, moře bylo klidné a stejně tak i naše žaludky. Dále jsme už pokračovali autobusem 

směr hrabství Kent, do hlavního sídla anglikánské církve a dějiště světoznámých povídek, městečka Canterbury. 

Večer na nás čekaly tradiční i netradiční anglické rodiny, u kterých jsme byli ubytovaní. Měli jsme tak 

příležitost zdokonalit angličtinu, ale i poznat různé slangy a přízvuky a také v neposlední řadě ochutnat typickou 

anglickou kuchyni. Třetí den jsme se vypravili severovýchodně od Londýna do univerzitního města Cambridge, 

kde psali dějiny fyziky vědci jako Isaac Newton či Stephen Hawking a kde studoval třeba i princ Charles. 

Odpoledne jsme se vrátili do hlavního města a naše cesta po dějinách fyziky pokračovala procházkou na 

Greenwich a jeho nultý poledník. Poslední den jsme nasávali atmosféru Londýna. Tentokrát jsme se díky naší 

paní průvodkyni Janě Hudkové vyhnuli poměrně drahému London Eye a místo toho měli překvapení ve formě 

botanické zahrady Sky Garden v úplně posledním patře mrakodrapu známém jako Walkie Talkie, kde výhledy 

byly doslova dech beroucí. Na naší procházce Londýnem jsme stihli opravdu hodně, pevnost Tower, 

Buckinghamský palác, jízdu přeplněným metrem, obligátní fish and chips a také pár drobných nákupů. A stihli 

jsme se i všichni vyfotit u Tower Bridge. Pak už se nám začalo stýskat, a tak jsme se nalodili na trajekt 

a pokračovali směrem naším nejoblíbenějším, směrem domů. 

Mgr. Zuzana Felklová, Mgr. Lenka Hronková, Zdenka Jirková 

ŠPANĚLSKÝ JAZYK 

I v letošním školním roce jsme zaznamenali velký zájem o studium španělského jazyka. 

Nenahraditelnou zkušeností je podle nás přímý kontakt s rodilými mluvčími, a proto jsme rádi, že již pátým 

rokem můžeme spolupracovat s dobrovolníky ze Španělska. V letošním roce to byl Senén Peleteiro 

Rodríguez z Galicie a Victoria Toribio Lagarde z Andalúzie. Díky nim si studenti mohli procvičit nejen 

konverzaci, ale také přivyknout různým přízvukům, které jsou odlišné v různých oblastech Španělska. Studenti 

s Victorií spolupracovali na doktorandské práci na téma Vliv módy na chování dnešní mládeže, díky čemuž si 

rozšířili slovní zásobu a vyslechli prezentaci o vývoji módy ve španělštině. 

Dobrovolníci také zorganizovali Den se španělskou kuchyní, v rámci kterého si studenti vyzkoušeli 

přípravu typických španělských jídel, která následně i ochutnali. Španělská gastronomie je téma, na které nikdy 

nezapomínáme. Studenti mohou připravovat španělská jídla v rámci Vánočního dne her a také při příležitosti 

Dne otevřených dveří. 
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I nadále pokračuje projekt „adopce na dálku“, v rámci kterého již čtvrtým rokem podporujeme bolivijskou 

studentku Belqui Muiba Moye. Díky tomuto projektu mohou studenti poznat každodenní život v Bolivii 

a uvědomí si, že možnost studia zdarma není vždy samozřejmostí. Prostředky na tento projekt získali studenti 

prodejem vlastních jídel. 

V letošním roce nás reprezentovala v krajském kole konverzační soutěže v kategorii SŠI Pavla Staňková, 

která se umístila na skvělém čtvrtém místě. 

Ing. Lucie Pavlíčková 

NĚMECKÝ JAZYK 

Podzimní návštěva německých studentů u nás 

18. září v pondělí přijeli na výměnný pobyt žáci našeho partnerského gymnázia v Oesede v Německu. 

Oplatili nám tak naši jarní návštěvu u nich. 

Druhý den byli přijati v aule paní zástupkyní ředitele a poté odešli na radnici, kde se setkali s představiteli 

města Náchoda. Po nezbytné výměně peněz v náchodských bankách se odebrali na prohlídku náchodského 

zámku. Druhý den byl na programu celodenní výlet do Prahy. 

Čtvrteční dopoledne strávili naši němečtí přátelé v Hronově, o program se postarali pracovníci Domu dětí 

a mládeže Domino Hronov. V pátek odjeli na další celodenní výlet do Krkonoš. Nejprve navštívili sklárnu a 

muzeum skla v Harrachově, poté se prošli po stezce korunami stromů v Krkonošském národním parku, nejvíce 

se jim líbila jízda padesát metrů dlouhým tobogánem. 

Víkend strávili tradičně v rodinách svých českých kamarádů, ti se také postarali o bohatý a zajímavý 

program. V pondělí dopoledne pilně vystřihovali v Muzeu papírových modelů v Polici nad Metují, odpoledne 

pak bylo ve znamení sportu. V úterý se pokusili ve škole sestavit robota ze stavebnice, mnohým se to povedlo 

více než dobře. Ve středu ráno jsme se rozloučili před jídelnou v Raisově ulici a naši přátelé odjeli domů. 

Mgr. Ivo Forejt 

Češi za hranicemi 

Ve dnech 6.-14. 3. 2018 navštívili studenti Jiráskova gymnázia sousední Německo. Letošní rok se dá 

považovat za opravdu silný, protože do výměny se přihlásilo z obou zemí dohromady 72 studentů. Každý 

německý žák z Oesede si vybral podle dopisu jednoho z nás, Čechů, a musel ho do týdne kontaktovat a předat 

mu pár základních informací. 

Cílem výměnného pobytu je mimo jiné seznámení se s německým školním systémem, pro nás 

v Georgsmarienhütte na gymnáziu Oesede. Ve skutečnosti je to jen jeden z mnoha aspektů, se kterým přijdete 

do styku. Téměř největší podíl v přinášení nových poznatků nese vaše německá rodina. Díky ní získáte spoustu 

nových informací, ať už o okolí, své rodině nebo o Německu. Používání cizích jazyků nejen v rodinách se pro 

vás stane nezbytnou samozřejmostí. Uskutečnilo se několik výletů, ale nejúspěšnější z nich byl výlet do 

Hamburku, německého největšího přístavního města. Čtyřhodinová cesta ubíhala neúprosně pomalu, ale v cíli 

panovalo o to větší nadšení. Na rozchod a nakupování se vždy těší všichni, avšak tam ho předčila návštěva 

muzea čokolády Chocoversum. Dozvěděli jste se zde, jak se čokoláda vyrábí, od pěstování kakaových bobů až 

po lití do forem a balící linku. Pro milovníky čokolády to byla neocenitelná zkušenost, protože ochutnávání 

bylo více než časté. 

Postupem času utužíte vztahy nejen se svým německým kamarádem, ale daleko víc se svými českými 

vrstevníky, které jste doposud vlastně ani neznali. Sbližujete se na všech akcích, které pro vás byly připraveny, 

například na sportovním odpoledni, kde musíte spolupracovat při hraní „šlapbalu“, ale i na volnočasových 

aktivitách konajících se o víkendu nebo po připraveném školním programu. 

Ačkoli jsme to nečekali, loučení proběhlo se slzami a emocemi. V září přivítáme naše Němce s radostí zase 

u nás v Náchodě. 

Natálie Hrudková, 3.A 

Divadelní expedice Bautzen 

11. 10. 2017 se 25 studentů naší školy zúčastnilo divadelní expedice pořádané již tradičně Goethe-

Institutem Pardubice. Tentokrát jsme navštívili představení Ein Mann sieht rosa v Deutsch-Sorbisches 

Volkstheater Bautzen. Zábavná komedie byla pro lepší pochopení doplněna českými titulky. Kromě zhlédnutí 

divadelní hry měli studenti možnost formou zábavné hry v ulicích starého města poznat památky a zajímavosti 

tohoto historického a s českou minulostí pevně spojeného místa. Z expedice jsme odjížděli plni nových dojmů 

a už se těšíme, co pro nás Goethe-Institut připraví příští rok. 

Mgr. Jitka Fišerová, Mgr. Šárka Škodová 
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FRANCOUZSKÝ JAZYK 

V letošním školním roce se studenti v tercii a kvintě začali učit podle nové učebnice Tendances. Metoda je 

zaměřená prakticky, do každodenního života, kde se studenti učí to, co je užitečné. Součástí učebnice je příprava 

na mezinárodní zkoušky DELF. V rámci hodin francouzštiny využíváme i digitálních technologií. Mimo jiné 

videa ze současného života, za nimiž následují již vypracovaná cvičení, ke kterým studenti využívají 

interaktivní tabuli. Nejčastěji jsou to: www.tv5monde.com , a www.lepointdufle.com (na procvičení gramatiky, 

práci s písničkami, atd.). 

Jako každoročně jsme vyjeli do Prahy za kulturou do Salesiánského divadla. Letos jsme zhlédli 

představení „ Notre-Dame de Paris“ (Chrám Matky Boží v Paříži) ztvárněné rodilými Francouzi. Byl to jeden 

z nejlepších kusů, které jsme zatím zažili, a zároveň bylo velice dobře rozumět. 

V podzimních měsících na naši školu přijely dvě studentky z PF UHK a provedly u našich studentů výzkum 

zaměřený na poslech s porozuměním ve francouzském jazyce. Výsledky našich studentů byly hodnoceny 

jako velice dobré. 

V rámci dne otevřených dveří mohli příchozí hned po vstupu do školy zavítat do oblíbené francouzské 

kavárny. Zvolený nápoj či dezert si ale mohli za pomoci studentů objednat pouze francouzsky. 

Na jaře proběhlo školní kolo konverzace ve francouzštině. Krajského kola v kategorii B1 se zúčastnila 

Tereza Macháčková (5.V) a umístila se na 1. místě. Poté se účastnila ústředního kola v Praze, kde také 

výborně reprezentovala naši školu (8. místo). V Kategorii B2 získala 6. místo v kraji Andrea Řezníčková (7.V). 

Letos nás navštívilo několik Francouzů. První byl Diego Cuesta Davignon z gymnázia z Pardubic. Pro 

každou skupinu francouzštinářů měl připraveny aktivity, které navazovaly na probírané učivo. Pro studenty 

bylo přínosné pracovat s rodilým mluvčím. 

Dále nás přijel navštívit ředitel Alliance francaise z Pardubic Samuel Coeytaux. Přijel s různými aktivitami, 

které sloužily k seznámení studentů sekund s francouzským jazykem. 

Celým školním rokem 2017/18 provázel studenty při hodinách jednou až dvakrát týdně asistent Hugo 

Deloraine. Zapojoval se do hodin francouzštiny dle úrovně studentů. Určitě bylo pro studenty přínosem slyšet 

a moci mluvit s rodilým mluvčím. 

Poslední aktivitou letošního roku pro franštináře byl „francouzský den“. Konal se v Déčku Náchod. 

Studenti měli možnost zahrát si různé slovní a jiné hry s rodilým mluvčím. Někteří strávili část dne v kuchyni, 

kde připravovali francouzské palačinky (crêpes) a lotrinské slané koláče (quiches). Na závěr si zahráli pétanque. 

Dle ohlasu studentů si tento červnový den všichni užili a těší se na další v příštím školním roce. 

Mgr. Kateřina Havrdová 

RUSKÝ JAZYK 

V letošním roce studovalo ruštinu celkem 85 studentů v 7 učebních skupinách (3.V/W, 5.V/W, 6.V/W, 

7.V/W, 8.V/W, 1.B, 3.A). 

Výuka v hodinách byla vedena podle učebnic Raduga (nové vydání), Klass, pro třídy 3V/W a 5V/W podle 

učebnice Klassnyje druzja. K výuce byly využívány i různé doplňkové učebnice, zejména cvičebnice 

Ruština - slovní zásoba, Ruština - Otázky a odpovědi, Ruština - Maturitní příprava a Ruština – školní kurz 

gramatiky. Studenti tak měli možnost se podrobněji seznámit s ruskými reáliemi: významnými městy, 

zajímavými přírodními oblastmi, svátky, tradicemi, vzděláním, geografií Ruska, dopravou, službami, ruskou 

kuchyní i jinými tématy. 

Nejaktivnější ze studentů se i letos v únoru zapojili do školní konverzační soutěže. V této soutěži předvedli 

velmi dobré řečové dovednosti. Vítězem se stal Vojtěch Mervart (8.W), 2. místo získala Kateřina Jermanová 

(7.W), 3. byla Denisa Nocarová (3.A). V krajském kole nás Vojtěch Mervart výborně reprezentoval, když se 

mu podařilo ve své kategorii SŠ II z 10 soutěžících získat 2. místo se ztrátou pouze 0,5 bodu za vítěznou 

studentkou. V konkurenci soutěžících (všichni byli studenty gymnázií, a dokonce jazykových gymnázií s vyšší 

dotací hodin) je to opravdu úspěch. 

Můžeme si jen přát, aby se v budoucnu do soutěží (kromě konverzační soutěže i do recitační a pěvecké 

soutěže Puškinův památník) zapojilo více studentů a mohli tak uplatnit své jazykové nadání a talent a tím i 

reprezentovat naší školu. 

Michael Šimon 

MATEMATIKA A MATEMATICKÉ SOUTĚŽE 

Soutěží, ve kterých uplatníte znalosti z matematiky a logické uvažování, je velký počet. 

Soutěž s nejdelší tradicí pro všechny ročníky od primy až po oktávu a pro první až čtvrté ročníky je 

Matematická olympiáda. Úspěšní řešitelé školního kola z nižších ročníků, tj. primy, sekundy, tercie, to jsou 

http://www.tv5monde.com/
http://www.lepointdufle.com/
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kategorie Z6, Z7, Z8, postupují do okresního kola a z kategorie Z9, A, B, C, to jsou studenti kvarty až oktávy 

a studenti prvních až čtvrtých ročníků, dále do kola regionálního, které se koná v H. Králové. 

Umístění ve školním a okresním resp. regionálním kole: 

Kategorie Z6 (prima) - 1. místo obsadila Eliška Holá (1.V), 2. místo Šárka Vlčková (1.V), 3. místo Matěj 

Vrzáček (1.W). Celkem se účastnilo 22 žáků. Do okresního kola postoupilo celkem 7 žáků. Nejlépe si vedl Filip 

Nehyba (1.W) 4.-5. místo a Eliška Holá (1.V) 6.-7. místo. 

Kategorie Z7 (sekunda) - 1. místo obsadil Matyáš Klemens (2.W), 2.-3. místo patřilo Tereze Havlenové 

(2.V) a Jonáši Neumannovi (2.V). Celkem se zúčastnilo 26 žáků. Do okresního kola postoupilo 8 žáků. Nejlépe 

si vedla Tereza Havlenová (2.V), která obsadila 5.-7. místo. 8.-11. místo patřilo jen našim žákům, a to Matyáši 

Klemensovi (2.W), Tobiáši Mazurovi (2.W), Lucii Řehůřkové (2.W) a Markétě Dítětové (2.V). 

Kategorie Z8 (tercie) - 1. místo obsadila Bára Jirsová (3.W), 2. místo Jan Krčmář (3.W), 3. místo Anna 

Kunteová (3.W). Celkem se zúčastnilo 12 žáků. Do okresního kola postoupilo 6 žáků. První tři místa obsadili 

Jan Krčmář (3.W) a Anna Kunteová (3.W), v závěsu za nimi Bára Jirsová (3.W). 

Kategorie Z9 (kvarta) - Velkého úspěchu dosáhl Tomáš Heger (4.V), který ze 6. místa v okresním kole, 

postoupil do regionálního kola v Hradci Králové, kde obsadil 1. místo. Školního kola se účastnilo 10 žáků, 

z nichž 4 postoupili do okresního kola. Tomáš Heger (4.V), Dominik Rufer(4.W), Lukáš Fidler (4.V) a Jakub 

Klimeš (4.W). 

V kategorii C se školního kola matematické olympiády účastnilo 6 studentů, z nichž 3 byli úspěšní 

a reprezentovali školu v Hradci Králové, kde se konalo kolo regionální. Ze školního kola postoupili: z 1. místa 

Jaroslav Grulich (5.V), ze 2. místa Richard Košner (1.A), ze 3.místa Martin Uždil (1.B). Mezi úspěšné řešitele 

regionálního kola se zařadil Jaroslav Grulich na 9.místě. 

V kategorii B se účastnilo 9 studentů školního kola, do regionálního kola postoupili z 1. místa Jakub Ježek 

(6.W) a z 2.-3. místa David Černý (2.A) a Martin Stuchlík (6.W). Mezi úspěšné řešitele regionálního kola se 

tentokrát nezařadil nikdo. 

V kategorii nejvyšší, v kategorii A, se účastnilo 13 studentů. Z nich 5 postoupilo do regionálního kola. 

Z 1. místa Benjamin Sichrovský (7.V), ze 2.-3. místa Vojtěch Balcar (7.V), Tomáš Hak (3.B). Dále Miroslav 

Říha (7.V) a Ondřej Vít (7.V). V regionálním kole si nejlépe vedl Vojtěch Balcar (7.V), který obsadil 8. místo. 

Pro primy, sekundy a tercie je již řadu let organizována Pythagoriáda. V letošním školním roce byli 

pozváni do okresního kola všichni úspěšní řešitelé kola školního, na rozdíl od let předešlých, kdy jsme vysílali 

pouze první tři. 

Za primy se účastnilo okresního kola 15 žáků z 53 soutěžících. Výborné umístění získali: David Kumpošt 

(1.W) - 1.-2. místo a Šárka Vlčková (1.V) - 3.-6.místo. 

Ze sekundy bylo úspěšných 24 z 54 žáků. Ti se zúčastnili okresního kola. 6 z nich se umístilo v první 

desítce. Nejlépe Martin Doucha (2.V) na 2.-3. místě, na 5.-8. místě Filip Hejzlar (2.V), Ema Nermuťová (2.W), 

Tereza Havlenová (2. V), Eliška Línková (2.V) a 9.-10. místo obsadil Jakub Schon (2.W). 

Tercie reprezentovalo 7 studentů z 55 soutěžících. Všechna první tři místa patří našim žákům. 1. místo Janu 

Krčmářovi (3.W), 2.-3. místo Pavlu Dědkovi (3.V) a Liboru Hylenovi (3.V). 

Velmi početně obsazená mezinárodní soutěž je Matematický klokan, která je pořádána pro všechny 

věkové kategorie. V letošním roce se účastnilo 321 našich studentů. Výsledky této soutěže jsou zpracovávány 

ve škole. Tyto výsledky se pak poskytují dále pro okresní, krajské a celostátní zpracování. 

V kategorii Benjamín 1. místo Filipa Hejzlara (2.V) – 108 bodů - stačilo na 1. místo v okrese a 3. místo 

v kraji. Na 2. místě ve školním kole byla Ema Nermuťová (2.W). Jejích 105 bodů bylo 2. místo v okrese 

a 5. místo v kraji. V kategorii Kadet 1. místo Kryštof Veverka (4.W). Jeho 110 bodů bylo na 1. místo v okrese 

i v kraji. Tomáš Heger (4.V) 2. místo ve školním měřítku. 104 bodů 2. místo v okrese a 3. místo v kraji. 

Kategorie Junior: Jakub Ježek (6.W) - za 110 bodů 1. místo ve školním kole, v okrese i v kraji a 5. místo 

v celostátním pořadí. David Černý (2.A) - za 83 bodů 2. místo ve školním kole, 3. místo v okrese a 8. místo 

v kraji. Jan Trojtl (2.B)  -  za 80 bodů 3. místo ve škole, 4. místo v okrese a 9. místo v kraji. Kategorie Student: 

1. místo ve školním kole Markéta Lipovská. 98 bodů stačilo na 1. místo v okrese a 3. místo v kraji. 2. místo ve 

školním i okresním měřítku obsadil Vojtěch Mervart (8.W) a 3. místo ve školním i okresním kole obsadil Tomáš 

Hak (3.B). 

Matematický klokan probíhá na jaře, na podzim také každoročně „přiskáče“ Přírodovědný klokan. Soutěž, 

která je organizována obdobným způsobem, ale je zatím pouze pro dvě kategorie Kadet a Junior, tzn. pro tercie, 

kvarty, kvinty, sexty, 1. a 2. ročníky. Počet účastníků každým rokem vzrůstá. Letos se účastnilo 120 našich 

studentů. 

Velkého úspěchu dosáhl opět Jakub Ježek (6.W), který v kategorii Junior obsadil 1. místo v okrese, 1. místo 

v kraji a v celostátním kole získal opět 5. místo. Postupně: v kategorii Kadet první tři místa ve školním 
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i v okresním kole patří Tomáši Hegerovi (4.V), Lukáši Fidlerovi (4.V) a Janu Krčmářovi (3.W). Tomáš Heger 

je v krajském kole na 4. místě a Lukáš Fidler na 6. místě. V kategorii Junior ve školním kole byl na 2. místě 

Michael Obst (5.V) a na 3. místě Štěpán Filip (2.A). 

Další akcí, které se zúčastnili naši studenti, je Logická olympiáda. Krajské kolo se konalo v Hradci Králové 

za účasti 8 našich studentů. V kategorii C byl Jakub Ježek (6.W) na místě 12. V kategorii B obsadili 1. místo 

Tomáš Heger (4.V) a 3. místo Dominik Rufer (4.W). V celostátním kole byli Tomáš Heger 37. a Dominik Rufer 

48. z  20 722 řešitelů. Celkem se letošního ročníku Logické olympiády účastnilo 61 284 soutěžících ze 

3 014 škol. 

Další soutěž jen pro nižší ročníky gymnázia je Pangea, které se zúčastnilo v každém ročníku přibližně 

7 000 žáků. Pangea je mezinárodní matematická soutěž pro žáky 4. až 9. tříd. 

Z každého ročníku postupuje ze školního do finálového kola 50 nejlepších. V letošním ročníku uspěl ve své 

kategorii Tomáš Heger (4.V), který tak obhájil svoji finálovou účast z minulého roku. V rámci 

Královehradeckého kraje obsadil 1. místo, v rámci celé České republiky pak 25. místo. Ve finálovém kole 

obsadil 6. místo. Na druhém místě v kraji a celkově na 80. místě v ČR skončila Klára Holečková (4.W). Mezi 

žáky osmých tříd vybojoval svoji účast ve finále Jan Krčmář (3.W - 1. místo v kraji, 10. místo v ČR). Ve 

finálovém kole obsadil 25. místo. Nejlepšího výsledku v kategorii sedmých tříd dosáhli Martin Doucha (2.V), 

6. místo v kraji, a Jakub Schön (2.W), 7. místo v kraji. V kategorii šestých tříd se umístil Mikoláš Hruša (1.V) 

na 4. místě v kraji a Kryštof Brejtr (1.W) na 6. místě v kraji. 

Matematický náboj. Mezinárodní soutěž pro týmy. Za nás se zúčastnily dva pětičlenné týmy. 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 srovnání 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. 

Všechny, větší i menší, úspěchy těší nejen zúčastněné studenty, kteří si tímto způsobem mohou dokázat, že 

něco umí, ale i všechny vyučující, kteří si velmi cení všech míst, která jejich studenti vybojovali. Přejeme všem 

další chuť a nové síly do soutěžních klání v nastávajícím školním roce. A pochopitelně opět mnoho úspěchů.  

Mgr. Iva Sršňová 

FYZIKA 

Jednou z radostí, kterou může člověk prožívat, je radost z poznávání. Touha člověka po poznání je vrozená. 

Fyzika je oborem, který vede k poznávání, je pilířem všech technických disciplín, hybnou silou technického 

pokroku. Fyzika dnes zasahuje do všech oblastí našeho života. Zkoumá procesy mikrosvěta, makrosvěta 

i megasvěta. Je náročná, ale velmi zajímavá a užitečná. Moc bychom si přáli, aby studenti fyziku nezatracovali. 

Spíše naopak, aby se jim podařilo objevit a poznat její krásu a souvislost s běžným praktickým životem. 

Fyzikální olympiáda 

Z naší školy postoupilo do krajského kola 21 žaků. Jmenovitě jsou uvedeni všichni, kteří jsou úspěšnými 

řešiteli. Pro žáky nižšího gymnázia byla FO zakončena okresním kolem. 

Okresní kolo 

Kategorie G – ARCHIMEDIÁDA (7. třída) 

1. Martin Doucha 2.V, 2. Matyáš Klemens 2.W, 4. Filip Hejzlar 2.V, 6. Ema Nermuťová 2.W, 11. Lucie 

Šichanová 2.W, 12. Tobiáš Mazura 2.W, 13. Jakub Schon 2.W, 14. Tereza Havlenová 2.V, 

15. Alexandra Kordová 2.V, 16. Markéta Dítětová 2.V. 

Kategorie F – (8. třída) 

2. Tereza Koukolová 3.V, 4. Pavel Dědek 3.V, 5. Jan Ježek 3.W, 7. Jan Krčmář 3.W, 9. Petr Luciak 3.V, 

11. Anežka Doubková 3.V. 

Kategorie E – (9. třída) 

1. Tomáš Heger 4.V, 2. Lukáš Fidler 4.V, 3. Kryštof Veverka 4.W. 

Krajské kolo 

Kategorie E - 4. Kryštof Veverka 4.W, 7. Tomáš Heger 4.V. 

Kategorie D - 1. Matyáš Háze 5.W, 6. Jaroslav Grulich 5.V.  

Kategorie C - 1. Jakub Ježek 6.W, 2. Martin Stuchlík 6.W. 

Podrobnější výsledky všech účastníků okresních a krajských kol FO jsou uvedeny v příspěvku Kronika 

Jiráskova gymnázia. 

https://maps.google.com/?q=1.+m%C3%ADsto&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=25.+m%C3%ADsto&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=6.+m%C3%ADsto&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=1.+m%C3%ADsto&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=10.+m%C3%ADsto&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=25.+m%C3%ADsto&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=6.+m%C3%ADsto&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=7.+m%C3%ADsto&entry=gmail&source=g
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Všem studentům děkujeme za výbornou reprezentaci školy. Zásluhou všech řešitelů FO a jiných fyzikálních 

soutěžích patříme tradičně již řadu let mezi nejlepší školy v kraji. Poděkování patří i pedagogům za skvělou 

přípravu studentů. 

Mgr. Richard Brát 

Fykosí fyziklání on-line 

Ve středu 29. listopadu 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 septimy B ve složení: Jana Možíšová, Vojtěch Brejtr, Tomáš Kubíček, Michal 

Matoulek a David Lukášek. Mezi 40 družstvy se umístili na vynikajícím 6. místě. V kategorii o rok mladších 

studentů za nás bojovaly dva týmy. Tým ze 2. A Kamila Šimková, Štěpán Filip a Radek Jansa, kterým pomohli 

Jan Pikman a Matyáš Háze z kvinty, se umístil na pěkném 8. místě ze 47 soutěžících. Tým 6.W ve složení 

Aneta Vacková, Jakub Ježek a Jiří Moc doplněný Benjaminem Sichrovským z 5.V a Matyášem Háze z 5.W 

vybojoval 12. místo.  

Fykosí fyziklání 

Fykosí fyziklání je soutěž pětičlenných týmů středních škol z České a Slovenské republiky v řešení 

fyzikálních úloh. 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.W a Matyáš Háze 5.W byl 34. ze 40. 

Astronomická Olympiáda 2018 

V letošním školním roce se naše škola podruhé zúčastnila soutěže Astronomická olympiáda. Výsledky 

krajského kola nás potěšily. Vít Levinský ze 3.A se v kategorii AB umístil na 1. místě. V kategorii CD Štěpán 

Filip z 2.A obsadil také 1. místo, 2. místo získal Adam Pavlík z 1.B, na 5. místě se umístil Miroslav Jarý z 2.B 

a 6. místo osadil Šimon Prudil ze 6.V. Bohužel pro postup do ústředního kola bylo potřeba získat více bodů, 

než se podařilo Vítovi i Štěpánovi, a tak z Královéhradeckého kraje nikdo dále nepostoupil. 

Kroužek elektroniky 

Není nás mnoho, ale o to víc si to dovedeme užít. Scházíme se jednou týdně na dvě a půl hodiny. Každý 

člen kroužku už si vyrobil několik elektronických udělátek. Spíše pro zábavu a pochopení toho, jak elektronické 

obvody fungují, než k nějakému většímu užitku. Ne každý je tak zdatný konstruktér jako Matyáš Háze z kvinty, 

jehož digitální digitronové hodiny obdivovali i zasvěcení odborníci. Většina konstrukcí je jen z několika 

součástek a zvládnou je i úplní začátečníci. Pochlubili jsme se s nimi na Dni otevřených dveří naší školy 

a některé lze obdivovat ve vitrínce před fyzikou. 

Kroužek finančně podporuje firma Saar Gummi Czech z Červeného Kostelce. 

Heuréka 2017 

Celorepublikově významná konference učitelů fyziky proběhla na podzim na naší škole již po šestnácté. 

Přijeli učitelé fyziky a další příznivci, kterým záleží na tom, aby se fyzika na školách učila dobře. Od roku 2002, 

kdy setkávání na naší škole začalo, se hodně změnilo. Přibylo účastníků a pestrost nabízených aktivit. Letos tu 

bylo od pátku 22. do neděle 25. září na 113 dospělých a nejméně 17 dětí z České a Slovenské republiky. Zapsat 

se mohli do 8 z 21 nabízených dílen s bohatou a velmi rozmanitou náplní. Tak, aby si mohli na věci co nejvíce 

sáhnout a uvědomit si, jak skutečně fungují. Jde o poznávání zákonů přírody rukama a hlavou. Za přípravou 

programu stojí především jedna z hlavních postav a duší projektu, Irena Dvořáková z Matematicko-fyzikální 

fakulty v Praze. Aby vše co bylo připraveno a naplánováno, také mělo kde proběhnout, zajišťuje po celou 

historii konference učitel naší školy Zdeněk Polák, kterému pomáhají jeho studenti. Účast na celé konferenci je 

zcela bezplatná. Nic není ale zadarmo. V tomto ohledu již od roku 2013 významně přispívá Nadace Depositum 

Bonum v rámci projektu Elixír do škol, jehož ředitelka Petra Prošková se též konference účastnila. Všech 21 

vedoucích dílen přivezlo neskutečné množství nápadů i materiálu, aby si to všichni užili a něco nového poznali. 

Mgr. Zdeněk Polák 

CHEMIE 

Chemická olympiáda 

Kategorie A (studenti 4. ročníku a oktáv) byla zaměřena na analytické stanovení léčiv, která lze běžně 

zakoupit v lékárně bez předpisu, a dále zasvětila studenty do tajů organické chemie. Školního kola se zúčastnili: 

Lucie Tučková (4.B), Bohadlo Jan (8.V), Jan Karvai (8.W) a Štěpán Jirman (8.V). V krajském kole získala 

Lucie třetí místo, Honza Bohadlo se umístil na místě pátém a hned za ním se umístil Štěpán Jirman. Lucie 

Tučková pak také měla možnost zúčastnit se Národního kola CHO, které se koná pouze v této nejvyšší 

kategorii. 
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Kategorie B (studenti 3. ročníku a septim) měla jako téma halogeny, dále složitější výpočty v gravimetrii 

a sloučeniny aromatické. Ve školním kole poměřilo své znalosti 6 studentů. Zvítězil David Lukášek (7.W), 

2. místo obsadila Julie Prokopová (7.V) a 3. se umístila Marta Špeldová (7.V). Do krajského kola soutěže, které 

se konalo na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice, odjeli naši školu reprezentovat tři studenti. 

David Lukášek obsadil místo deváté, Jakub Pitřinec (7.V) patnácté a Julie Prokopová sedmnácté místo. 

Kategorie C (studenti 1. 2. ročníku, kvint a sext) se zaměřila na biogenní prvky a jejich význam pro živé 

organismy. Školní kolo mělo 21 soutěžících. Pořadí na prvních třech místech: Jakub Ježek (6. W), Tomáš Heger 

(4. V) a Martin Stuchlík (6.W). Do krajského kola konaného na UHK postoupili 2 studenti. Umístili se takto: 

Tomáš Heger – 3. místo a Jakub Ježek – 4. místo. 

Kategorie D (tercie, kvarty) měla 10 soutěžících. Téma znělo „Kovy kolem nás“. První tři místa obsadili: 

Tomáš Heger (4.V), Lukáš Fidler (4.V), Tomáš Cvejn (3.V). Okresní kolo proběhlo v naší škole. Do krajského 

kola postoupili T. Heger a L. Fidler. Tomáš obsadil stříbrnou příčku a Lukáš se umístil na sedmnáctém místě. 

Chemiklání 

Naše pětičlenné družstvo ve složení  Jan Bohadlo (8.V), Simona Horkelová (7.W), Pavlína Knapovská 

(7.V), Vojtěch Mervart (8.W) a Lucie Tučková (4.B) se na UPce snažilo ve 120 minutách vyřešit co nejvíce 

chemických úloh. Obohacen o loňské zkušenosti se tým Nekonvenčně-invenční umístil na 15. místě. 

Den her a Den otevřených dveří v chemii byly naplněny celou řadu motivačních pokusů, zajímavostí, 

osmisměrek, křížovek a zahrnovaly i chemickou show z dílny studentů chemiků. 

Běstvina. Letos již podruhé odjel na základě dosažených úspěchů Jakub Ježek začátkem prázdnin na letní 

odborné soustředění řešitelů Chemické olympiády, které pořádá VŠCHT Praha ve spolupráci s Národním 

centrem pro mladé chemiky. Další z našich úspěšných chemiků – Tomáš Heger – odjel na soustředění určené 

pro studenty nižších ročníků – Běstvinka. 

Všem studentům, kteří se do řešení úloh zapojili, děkujeme a k dosaženým úspěchům blahopřejeme. 

Mgr. Helena Karásková 

LOS Běstvinka 2018 

Pod tímto názvem se skrývá letní odborné soustředění v obci Běstvina pro zhruba 120 studentů ve věku cca 

13-16 let. Koná se většinou druhé dva týdny v červenci a dostat se tam můžete díky zájmu o biologii nebo 

o chemii (a díky účasti v příslušných předmětových olympiádách). Já osobně jsem se zúčastnil dvakrát, pokaždé 

za chemii, takže budu popisovat spíše chemický život v táboře, ale i ten biologický je dost podobný. 

A jak to tedy na Běstvince vypadá? Vcelku jednoduše. Normální den začíná rozcvičkou, ale o dost jinačí, 

než si asi představujete (slouží spíš k pobavení než k protažení). Poté následuje snídaně a po ní dva dopolední 

programové bloky, každý trvající hodinu a půl. V nich probíhají odborné přednášky, práce v laboratořích, nebo 

volnočasové aktivity (např. výroba tzv. barefootů nebo chemický AZ-kvíz). Pak je oběd a polední pauza a po 

ní následují dva odpolední programy. Pak je kratší nástup, kde se člověk dozví všechny důležité informace. 

Následuje večeře a poté bývá večerní program, což je většinou zajímavá přednáška, často českých vědeckých 

kapacit (letos nás například navštívili pánové Höschl, Slavíček a Kotek). Večerka je dosti proměnlivá 

a tolerantní. 

Toto celé, od rozcvičky po večerku, probíhá v absolutně uvolněném duchu a pohodové náladě. Přednášející 

(většinou studenti VŠ v oboru chemie) jsou sympatičtí a všechno neznámé ochotně vysvětlí. Zároveň se děje 

spousta různých dalších věcí, jako sportovní turnaje, výlety do známa i neznáma, den výměny programu 

s biology, populární celonoční hra Labyrint, scénky, hry, soutěže, pikošky a mnoho dalšího. Letos se navíc 

konal celodenní výlet do Prahy, kde jsme měli neopakovatelnou možnost být součástí IChO (mezinárodní 

chemické olympiády). 

Možná to po mém výkladu může znít dost nudně, ale opak je pravdou. Kromě sešitu popsaného poznámkami 

a spousty zkušeností jsem si z Běstvinky odvezl hromadu zážitků a partu skvělých přátel. Pokud vás věda aspoň 

trochu baví, mám pro vás jen jednu radu: Na nic nečekejte a jeďte tam! 

Tomáš Heger, 4.V 

LOS Běstvina 2018 

Podle názvu téměř totožné soustředění bylo určeno již pro řešitele chemické a biologické olympiády 

středoškolských kategorií. Konalo se první dva týdny v červenci. Po účasti na Běstvince jsem se tábor velice 

těšil. Teď již mohu říci, že Běstvina je pro zájemce o chemii ještě lepší. Na první pohled mezi těmito tábory 

nejsou velké rozdíly, ale ten největší byl v odbornosti výkladu. Absolvovali jsme dvě tříhodinové přednášky 

denně na velice vysoké úrovni. Dozvěděli jsme se mnoho nových informací, které bychom se ve škole asi 

nenaučili. Na starost nás měli již zkušení vědci, na kterých bylo vidět, že dělají to, co je baví, a dělili se s námi 

o své znalosti a zkušenosti. V táborové atmosféře bylo znát, že bylo okolo vás mnoho lidí se stejným 

cílem – dozvědět se co nejvíce o dané problematice a diskutovat na dané téma. 
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Čtrnáct strávených dní bylo pro mě velkým zážitkem i zkušeností poznat zákonitosti chemie, ze kterých 

budu čerpat při dalším studiu. 

Jakub Ježek, 6.W 

Chemický kroužek 

Síran tetraamminměďnatý a nejen tuto sloučeninu si mohli zkusit vyrobit zájemci, kteří se letos účastnili 

chemického kroužku pod vedením prof. Zikmundové. Tenhle poměrně mladý kroužek se scházel každou středu, 

aby si vyzkoušel nejrůznější zábavné, efektní, ale často i užitečné (a užitkové) pokusy. Účastníci kroužku byli 

především studenti z kvarty a kvinty. 

Experimenty, prováděné během celého školního roku, byly opravdu různorodé. Zkoušeli jsme mnoho 

efektních pokusů, známých například pod názvem sloní zubní pasta, chemická fontána nebo horký led. Ne vždy 

se samozřejmě zadařilo, ale to už k práci v laboratoři patří. Kromě takovýchto populárních akcí jsme ale 

zkoušeli i několik seriózních chemických vědeckých metod. Mezi ně patřila například titrace, kolorimetrie nebo 

chromatografie. Posledním typem pokusů by pak mohly být pokusy typu „vyrob si sám“. Připravovali jsme 

například komplex zmíněný již v názvu, ale třeba i mýdlo, umělý med, sůl do koupele nebo obrazy vytvořené 

pomocí kyanotypie. 

Závěrem lze určitě říci, že chemický kroužek byl úspěšný, a já jsem moc rád, že jsem se ho mohl účastnit. 

A tak všem, které aspoň trochu zajímá věda, konkrétně chemie, ho můžu jedině doporučit. 

Kroužek finančně podporuje firma Saar Gummi Czech z Červeného Kostelce. 

Tomáš Heger, 4.V 

BIOLOGIE 

Během školního roku probíhaly tradiční biologické soutěže – Biologická olympiáda (BiO) a Poznávání 

rostlin a živočichů. Obou klání se zúčastnilo přes 90 studentů. Za jejich aktivitu jim děkujeme. 

Nejúspěšnější byl Tomáš Heger (4.V), který obsadil v biologické olympiádě kategorie C 9. místo 

v krajském kole a 16. místo v kraji v Poznávání přírodnin. Do krajského kola BiO postoupili dále v kategorii A 

Jan Bohadlo (8.V) – 13. místo, Tomáš Hudcovic (4.A) – 16. místo a Pavla Staňková (3.B) – 32. místo. 

V kategorii B se dostaly do kraje Kamila Dědková (6.V) a Miroslava Lorencová (2.A) – 28. a 29. místo. Natan 

Hagara (3.W) obsadil v kraji 18. místo v kategorii C a Alexandra Kordová (2.V) 13. místo v kategorii D. 

V soutěži Poznávání rostlin a živočichů nás v kraji vedle Tomáše Hegera reprezentovaly Eliška Schejbalová 

(5.V), která dosáhla krásného 7. místa, Kateřina Vydláková (5.V) – 15. místo a Alexandra Kordová – 18. místo. 

Blahopřejeme k dosaženým výsledkům. 

V tomto školním roce jsme zorganizovali několik biologických exkurzí. Třetí ročníky vyššího gymnázia 

a tercie navštívily v září zoologickou zahradu ve Dvoře Králové. Vyučující zde využili nabídky výukových 

programů, které ZOO nabízí. Prohlídka zahradou byla vedena zkušenými lektory a k samostatné práci byly 

použity pracovní listy. Biologické semináře 3. a 4. ročníků navštívily v listopadu Ústav molekulární genetiky 

AV ČR v Praze, kde probíhaly Dny otevřených dveří. Studenti měli možnost seznámit se s vybavením a prací 

laboratoře elektronové mikroskopie, imunologie a buněčné a vývojové biologie. Velký zájem vzbudilo 

především oddělení genomiky a bioinformatiky, kde se zabývají sekvenováním DNA a dalšími novými 

technikami na poli genetiky. 

S prvními ročníky vyššího gymnázia (5.V, 5.W, 1.B) jsme v červnu vyrazili do naší nejstarší a pro výukové 

potřeby nejlepší botanické zahrady v Liberci. Skleníková část je členěna na flóru jednotlivých kontinentů, 

přidány jsou specifické biotopy. Součástí této exkurze je i návštěva místní zoologické zahrady. Studenty 

doprovodili a výklad v botanické zahradě poskytli Iva Rojtová, Libor Slavík a Ivana Matěnová. Někteří ze 

studentů nižšího gymnázia, kteří se účastní biologických soutěží, absolvovali přípravné sobotní semináře na 

gymnáziu ve Dvoře Králové. 

Prof. Matěnová zorganizovala v březnu dvě přednášky. Tou první bylo vystoupení prof. RNDr. Jana 

Černého, PhD, na téma Jak nás ovlivňují nové poznatky v genetice. Pan profesor pracuje na katedře buněčné 

biologie Karlovy univerzity v Praze. Přednášky se zúčastnili všichni biologičtí seminaristé. Pro studenty 

čtvrtých ročníků a oktáv hovořil o Vzniku a vývoji života na Zemi RNDr. Josef Lhotský, PhD, který také 

působil několik let na KU v Praze. Obě přednášky byly dle ohlasu studentů velmi úspěšné. 

V tomto školním roce se naše škola zapojila do projektu Oblastní nemocnice v Náchodě a Univerzity 

Palackého v Olomouci motivujícího studenty gymnázií v Náchodě, Broumově, Jaroměři a Dobrušce ke 

studiu nelékařských vysokoškolských oborů. Jde o obory fyzioterapie, radiologický asistent, zdravotnický 

záchranář, všeobecná sestra atd. Nemocnice v Náchodě nám nabídla exkurzi do svých prostor, zprostředkování 

zajímavých přednášek lékaři z Fakultní nemocnice v Olomouci a zajištění kurzu první pomoci pro studenty. 

Cílem projektu je motivovat studenty ke studiu nelékařských oborů, ve kterých je trvale nedostatek personálu. 
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Nemocnice může studentům zajistit placenou praxi a slíbit jim místo. V rámci projektu jsme tedy se seminaristy 

biologie navštívili v prosinci Den otevřených dveří na ARO, kde se nám personál této jednotky opravdu 

ukázkově věnoval. 

Ve školním roce 2017-18 se nám také podařilo dovybavit biologickou laboratoř. Vedle nových pracovních 

stolů zde přibyla myčka a dva nerezové dřezy, které nahradily jeden původní, velmi nešťastně umístěný. Také 

jsme nakoupili preparační misky, podložky a další drobné laboratorní vybavení. Snažili jsme se tak připravit 

pro studenty praktické i příjemné prostředí pro jejich práci. 

RNDr. Ivana Matěnová 

DĚJEPIS 

Letos si připomínáme 100 let od vzniku Československé republiky. U příležitosti tohoto výročí 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. 

Žáci tercií a kvart změřili své síly v  Dějepisné olympiádě, kterou pro ně každoročně vypisuje MŠMT. 

Tématem se v době oslav 100. výročí vzniku našeho státu stalo období první republiky 1918 - 1938. Písemný 

test školního kola přišlo napsat celkem 23 studentů a studentek tercií a kvart. 1. místo obsadil T. Heger, 2. místo 

D. Fišer, oba ze 4.V, 3. místo J. Chrastina ze 4.W, kteří tak postoupili do okresního kola. V něm dopadli takto: 

T. Heger vybojoval 1. místo, D. Fišer se umístil na 5. místě a J. Chrastina na 30. místě. Do krajského kola se 

tak probojovali 2 naši zástupci. Zde v těžké konkurenci obsadil T. Heger 7. místo a D. Fišer 24. místo. 

Ve dnech 22.-23. 11. 2018 soutěžili studenti oktáv A. Žibřidová, V. Šolc a J. Rohlena v celostátním kole 

Dějepisné soutěže gymnázií v Chebu. Umístili se ve druhé desítce. 

Dne 5. 4. 2018 se uskutečnilo na Gymnáziu B. Němcové v Hradci Králové krajské kolo téže soutěže na 

téma "ČSSR v období 1968 - 1977". Naši školu reprezentovalo tříčlenné družstvo ve složení Hana Zobalová 

(3.B), Štěpán Škoda (7.V) a Dominik Pošmura (3.A). V náročné soutěži obsadili 9. místo. Letos proběhl již 

27. ročník této historické soutěže, které se zúčastnilo 281 gymnázií ČR a SR. 

Součástí dějepisné výuky na nižším stupni našeho gymnázia jsou i tematické dny. Primáni prožili svůj 

tematický den v antickém světě. Den v antice proběhl v aule školy, která se proměnila v antické divadlo. Žáci 

obou prim předvedli svůj program s antickou tematikou, připravený ve spolupráci s vyučujícími českého 

jazyka. Všichni byli oblečeni ve vlastnoručně zhotovených dobových kostýmech, které si vyrobili v hodinách 

výtvarné výchovy. Na závěr proběhl plebiscit, při kterém si primáni vyzkoušeli formou ostrakismu vybrat 

nevhodnou lidskou vlastnost, která v jejich kolektivu nebude mít nadále místo. Program dne byl zakončen 

dvouhodinovým olympijským kláním, které pro ně připravili učitelé tělesné výchovy. 

Tematický den s názvem Den ve středověku pro sekundy byl spojen s návštěvou Historického centra 

řemesel a umění v Ostré u Lysé nad Labem, které své návštěvníky přenese do středověkého městečka 

s dokonalou dobovou atmosférou. Žáci nejprve absolvovali komentovanou prohlídku s průvodci a poté si sami 

vyzkoušeli některá středověká řemesla, např. ražení mincí, výrobu svíček, rýžování zlata, drátování nádob, 

výrobu mýdel a provazů, ruční tisk na papír. Druhá sekunda strávila tento den v Náchodě, kde se pod vedením 

svého dějepisáře seznámila s charakterem středověkého města Náchoda, s postupem jeho rozvoje do 

současnosti a věnovala se i toponomastice (původu místních pojmenování). 

Výuka v hodinách je na naší škole doplněna přednáškami, návštěvami výstav a exkurzemi. Primáni 

opět absolvovali výukový program v Centru experimentální archeologie ve Všestarech, terciáni a studenti 

druhých ročníků navštívili Pražský hrad, kvarty strávily celý den v Terezíně, první ročníky si prohlédly areál 

Vyšehradu a Slavína, čtvrté ročníky pak spojily návštěvu pražského Židovského Města s prohlídkou Národního 

památníku hrdinů heydrichiády. 

Osvětim – tradiční exkurze pro maturitní ročníky rozšířená o návštěvu historického centra Krakowa 

proběhla 8. 12. 2017 za účasti téměř 8 desítek studentů posledních ročníků. Náplní byly prostory koncentračního 

tábora Auschwitz a Auschwitz II – Birkenau komentované odbornými lektory osvětimského muzea. Na zážitky 

a dojmy se ptejte zúčastněných maturantů. Ale jak Vám asi tak může být, když hrůzu koncentračního tábora, 

baráků, ostnatého drátu a plynových komor doprovází děs davového turistického šílenství, protiteroristických 

opatření, PizzaHatů a McDonaldů? 

Kuks – rovněž tradiční exkurzní hyperpodnik, v jehož rámci celý jeden ročník studentů Jiráskova gymnázia 

Náchod (3. ročník a septimy) zaplavil kukské údolí, aby na vlastní kůži zkusil Kuks, všemi smysly okusil 
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baroko nejen pro oko. Braunův Betlém, Nová křížová cesta 21. století, hospital Kuks, krásné labské oudolí 

probouzející se do jara, sochy, kaple, kostely, fresky, portály, schodiště, zahrady, Ctnosti, Neřesti a ještě 

mnohem víc na každém kroku, Geisslers Hofcomoedianten jako poslední nota barokní fugy na závěr. BAROKO 

KUKS UMÍ, SEPTIMÁNI A TŘEŤÁCI UMÍ BAROKO. 

Mgr. Jitka Fišerová, Mgr. Štěpán Macura 

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 

V tomto školním roce byli vyučujícími ZSV a seminářů z nich vycházejících Hana Vrátilová, Jana 

Olšanová, Pavel Fišer a David Zapletal. Bohužel z důvodu pokračující nemoci nakonec nenastoupila Jana 

Kolářská, a proto bylo nutné hned během září udělat dost zásadní změny. Vyučování ve třídách, kde měla učit, 

převzali ostatní vyučující ZSV. Navíc musel být zrušen seminář politologie, jeho studenti přešli do jiných 

společenskovědních seminářů. Tato situace nakonec zůstala v této podobě až do konce školního roku. 

4. 10. proběhla ve škole akce Volby nanečisto, tentokráte ve spojitosti s volbami do PS Parlamentu ČR. 

Pořádá je už několik let organizace Člověk v tísni, přesněji její jedna složka, a to JSNS (Jeden svět na školách). 

Pořádáním Studentských voleb chceme přispět k aktivnímu, zodpovědnému a sebevědomému občanství 

budoucích prvovoličů. Naším cílem je, aby se studenti naší školy na základě vlastních zkušeností s pořádáním 

voleb seznámili s principy zastupitelské demokracie a s volebním systémem České republiky. Voleb se v naší 

škole účastnily všechny třídy vyššího gymnázia. Organizace na našem gymnáziu se ujala Hana Vrátilová za 

vydatné pomoci svého společenskovědního semináře 3. ročníků. 

30. 11. se uskutečnila přednáška o Tibetu, kterou pro společenskovědní semináře připravil absolvent 

našeho gymnázia Sebastian Prax. 

13. 12. se studenti vyššího gymnázia opět účastnili 1. kola prezidentských voleb nanečisto. Druhé kolo pak 

proběhlo 17. 1. 2018. 

14. 1. se komise ZSV podílela na Dni otevřených dveří prezentací výsledků studentských voleb, a to jak do 

PS, tak i voleb prezidentských. Výsledky byly také porovnány s výsledky na jiných středních školách v ČR. 

13. 3. zhlédla třída 6.W polodokumentární film Svět podle Daliborka věnovaný problematice rasismu 

v České republice. Mezi studenty vzbudil film velký ohlas a diskuze. 

21. 3. se uskutečnily přednášky, které měly za úkol přispět k lepší finanční gramotnosti našich studentů. 

Byly učeny všem třídám posledního ročníku školy. 

V červnu komise ZSV zhodnotila průběh maturitních zkoušek a došla k závěru, že je nutné přizpůsobit 

maturitní okruhy novým požadavkům, které jsou na studenty kladeny v souvislosti s přijímacím řízením na VŠ. 

Mgr. Hana Vrátilová 

ZEMĚPIS 

Zeměpis byl, stejně jako v předchozích letech, dotován 2 hodinami týdně (kromě 4. ročníku a oktávy, kde 

není zařazen do ŠVP). Pro zájemce byl zeměpis vyučován i jako volitelný předmět ve dvou zeměpisných 

seminářích (jednoletém a dvouletém). Zároveň byl profilovým předmětem ústní části maturitní zkoušky. Na 

jeho výuce se podíleli vzhledem k odchodu kolegyně Slavíkové do důchodu pouze 3 pedagogové, a to Divišek, 

Ježek a Košvanec. 

Kromě výuky v hodinách zeměpisu jsme připravili pro studenty několik zeměpisných exkurzí. Tradičně 

to byla pro primány exkurze do Hvězdárny a planetária v Hradci Králové (společně s dějepisci), pro kvintány 

a 1. ročníky exkurze do hvězdárny + planetária a vodní elektrárny ČEZ Hučák v Hradci Králové. Studenti 

sekund, tercií, 2. ročníku a sext se zúčastnili poutavých projekcí cestovatelů Lenky a Václava Špillarových 

Vietnam – Cesta od čínské hranice až do delty Mekongu. Studenti zeměpisných seminářů se díky manželům 

Špillarovým seznámili s přírodou a životem v Jižní Africe. Zároveň díky partnerství pokračovala naše 

spolupráce na vzdělávacím projektu Davida Lelka Planeta Země 3000. Všichni studenti zhlédli v kině Vesmír 

program Myanmar – divoká cesta do barmské říše. 

Také v tomto školním roce jsme se snažili zapojit co nejvíce našich studentů do zeměpisných soutěží. 

Ze školního kola zeměpisné olympiády, kterého se 31. 1. 2018 zúčastnilo ve čtyřech kategoriích celkem 

119 studentů (o rok dříve 123), postoupili do okresního kola nejlepší dva z každé kategorie. Z kategorie A 

(primy) Tereza Šašinková a Nikola Matějů (1.W), z kategorie B (sekundy) Ondřej Šatný a Natálie Klamtová 

(2.V), z kategorie C (tercie a kvarty) Jakub Hejzlar (4.W) a Dominik Budař (4.V). Konečně z kategorie D 

postoupili vítězové Vojtěch Šolc a Jan Bohadlo (oba 8.V). 

Okresní kolo proběhlo 20. 2. 2018 na ZŠ TGM v Náchodě. V kategorii A zvítězila a do krajského kola 

postoupila Tereza Šašinková. Nikola Matějů obsadila 3. místo. V kategorii B se z vítězství i postupu radoval 

Ondřej Šatný. Natálie Klamtová obsadila 8. místo. V kategorii C vybojoval Dominik Budař 5. místo a Jakub 

Hejzlar skončil 12. V kategorii D postoupil do krajského kola z 2. místa Jan Bohadlo. Vojtěch Šolc byl 3. 
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Krajské kolo proběhlo 28. 3. 2018 v budově Metropolitní univerzity v Hradci Králové. Pozváni byli nakonec 

4 naši studenti. V celku se jim dařilo, ale na vítězství, které by je „posunulo“ do celostátního finále, nedosáhli. 

Nejlepší, 3. místo, obsadil v kategorii D Jan Bohadlo, Nikola Matějů skončila v „áčku“ pátá, v téže kategorii 

Tereza Šašinková devátá a v „béčku“ se Ondra Šatný umístil jako osmý. 

Úspěšní byli také naši studenti v celostátní zeměpisné vědomostní soutěži Eurorebus. Ta probíhá v celém 

průběhu školního roku. Nejprve jako korespondenční soutěž v několika kolech a na základě získaných bodů 

jsou nejlepší studenti a třídní týmy pozváni organizátory do krajského kola, z kterého se nejlepší kvalifikují do 

kola celostátního. V dlouhodobé soutěži škol jsme v 23. ročníku celostátní soutěže Eurorebus obsadili 22. místo 

ze 100 zúčastněných škol. 

Dne 5. 6. 2018 se v TOP hotelu Praha na Chodově konalo celostátní finále soutěže Eurorebus. V soutěži 

jednotlivců se nejvíce dařilo Tomáši Hegerovi (4.V) v kategorii ZŠ 02, který si 3. místem mezi 50 finalisty 

vybojoval účast v E.ON Expedici Eurorebus 2018 (v září 2018). V kategorii ZŠ 01 skončil Filip Hejzlar (2.V) 

15. z 54 finalistů. V nejstarší kategorii SŠ obsadila Štěpánka Mazurová (5.V) 26. místo a Tomáš Hak (3.B) byl 

42. (oba z 52 finalistů). V soutěži třídních týmů v nejmladší kategorii ZŠ 01 obsadilo družstvo 2.V ve složení 

Filip Hejzlar, Markéta Dítětová a Jitka Štěpánová 12. místo (z 52). V kategorii ZŠ 02 obsadil tříčlenný tým 4.V 

ve složení Tomáš Heger, Lukáš Fidler a Dominik Budař 25. místo (z 54). 

Dosažené výsledky jsou motivací i závazkem do příštího školního roku. 

Mgr. Zdeněk Košvanec 

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE 

Ve školním roce 2017-18 se studenti naší školy zúčastnili 36 sportovních soutěží ve třinácti druzích sportu. 

Jednalo se většinou o okresní kola, dvanáctkrát o soutěže na krajské úrovni a třikrát o republikové finále. Osm 

z těchto soutěží bylo organizováno naší školou – čtyři florbalové, dvě volejbalové, dále stolní tenis 

a minikopaná. Dalších soutěží se potom ještě zúčastnili členové školního oddílu ultimate frisbee a šachového 

kroužku. 

Naše účast a výsledky 

atletika 

Středoškolský pohár CORNY – krajské kolo (Jičín) 

středoškolačky – 4. místo, středoškoláci – 4. místo 

Pohár Rozhlasu – okresní kolo (Nové Město nad Metují) 

mladší žákyně – 8. místo, mladší žáci – 3. místo 

starší žákyně – 3. místo, starší žáci – 6. místo 

Atletická olympiáda ZŠ náchodského okresu (Náchod) 

starší žákyně (jednotlivkyně) – 3x 2. místo 

starší žáci (jednotlivci) – 2x 2. místo, 1x 3. místo 

družstva – 3. místo 

přespolní běh družstev 

okresní kolo (Police nad Metují) 

mladší žákyně – 5. místo, mladší žáci – 4. místo 

starší žákyně – 2. místo, starší žáci – 3. místo 

středoškolačky – 1. místo, středoškoláci – 1. místo 

krajské kolo (Nová Paka) 

starší žákyně – 9. místo 

středoškolačky – 4. místo, středoškoláci – 4. místo 

Běh do zámeckých schodů O pohár starosty města Náchoda 

mladší žactvo – 7. místo, starší žactvo – 3. místo 

středoškolačky – 1. místo, středoškoláci – 2. místo 

Juniorský maraton 10 členných družstev 

krajské kolo (Hradec Králové) 

středoškoláci + středoškolačky – 2. místo 

 finálové kolo v rámci Pražského maratonu – 18. místo 

volejbal 

okresní kola 

středoškolačky (JGN) – 1. a 2. místo, středoškoláci (JGN) – 1. místo 

krajské kolo (Nová Paka) 

středoškolačky – 2. místo 
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plážový volejbal – okresní kolo (Náchod) 

středoškolačky – 1. místo 

basketbal – okresní kola 

středoškolačky (Jaroměř) – 2. místo, středoškoláci (Jaroměř) – 3. místo 

florbal 

okresní kola 

starší žákyně (Police nad Metují) – 7. místo, starší žáci (JGN) – 2. místo 

středoškolačky (JGN) – 1. místo, středoškoláci (JGN) – 1. místo 

krajská kola 

středoškolačky (Hradec Králové) – 3. místo, středoškoláci (Trutnov) – 3. místo 

 KB Florbal challenge 

1. kolo (JGN) 

středoškoláci – 1. místo 

2. kolo (Předměřice nad Labem) 

středoškoláci – 2. místo 

házená 

krajská kola (Jičín) 

starší žáci – 4. místo 

středoškoláci – 1. místo 

 kvalifikace o RF (Jičín) 

středoškoláci – 1. místo 

 republikové finále (Rožnov pod Radhoštěm) 

středoškoláci – 5. místo 

fotbal – O pohár J. Masopusta 

středoškoláci 

okresní kolo (Náchod) – 1. místo 

krajské kolo (Jičín) – 2. místo 

minikopaná – okresní kolo (JG Náchod) 

starší žáci – 3. místo 

futsal – Školská liga 

1. kolo 

starší žáci (Lázně Bělohrad) – 2. místo 

středoškoláci (Náchod) – 2. místo 

 2. kolo 

středoškoláci (Předměřice nad Labem) – 3. místo 

stolní tenis – okresní kolo (JG Náchod) 

středoškoláci – 3. místo 

Odznak všestrannosti olympijského víceboje (OVOV) 

okresní kolo (Police nad Metují) 

mladší žactvo – 1x 1. místo (A. Marešová), 2x 2. místo 

starší žactvo – 1x 2. místo 

krajské kolo (Hradec Králové) 

mladší žactvo – 1x 2. místo (N. Matějů) 

starší žactvo – 1x 1. místo (J. Zelený) 

republikové finále (Brno) 

mladší žactvo – 20. místo/45 (N. Matějů), 44. místo/104 (L. Řehůřková) 

starší žactvo – 7. místo (J. Zelený) 

 Za asi nejhodnotnější výsledek uplynulého školního roku lze považovat páté místo našich házenkářů 

z vyššího gymnázia na republikovém finále v Rožnově pod Radhoštěm, kterému předcházelo vítězství 

v krajském kole a poté úspěšně zvládnutá mezikrajská kvalifikace. O tento úspěch se zasloužili Jaromír Poláček, 

Tomáš Lipovský, Lukáš Novohradský, Vojtěch Vyskočil, Lukáš Černý, Vojtěch Klikar, Kurt Hartmann, Adam 

Joudal a prof. Petr Šulc. 

 Letos podruhé se studenti Jiráskova gymnázia pod vedením prof. Půlpánové zapojili do Juniorského 

maratonu – štafetového závodu 10 členných družstev pro střední školy, v němž každý z účastníků 

(7 chlapců a 3 dívky) běží úsek 4,2 km. Našemu týmu se díky výbornému výkonu v semifinálovém kole 
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v Hradci Králové podařilo splnit si svůj cíl, kterým byl postup do finálového kola konaného tradičně v rámci 

mezinárodního Volkswagen Maratonu Praha. Markéta Zeisková, Kamila Šimková, Sabina Jirmanová, Antonín 

Staněk, Jakub Divišek, Matyáš Falta, Miloslav Novotný, Josef Mrázek, Martin Červíček a Ivan Kotlan (poslední 

dva jmenovaní nahradili oproti semifinále Radka a Tomáše Jansovy) zde vybojovali v konkurenci 30 týmů 

18. místo. Navíc zde získali bonus, když byli vylosováni jako výherci zájezdu do Bruselu. 

 Že u nás máme stále dostatek dobrých volejbalistek, potvrdila děvčata z vyššího gymnázia nejen na 

domácím okresním turnaji, v němž naše týmy obsadily první dvě příčky, ale následně i druhým místem 

v krajském finále v Nové Pace. Zde nás pod vedením prof. Zapletala reprezentovaly hráčky 1. a 2. ročníků, pro 

něž byla soutěž postupová – Michaela Šnorbertová, Adéla Cejnarová, Natálie Linhardtová, Karolína Kaniová, 

Nikol Urbanová, Michaela Bílá a Michaela Kubečková. 

 Postoupit do krajského kola populárního středoškolského turnaje Pohár Josefa Masopusta je samo o sobě 

úspěchem a našim fotbalistům vedeným prof. Zapletalem to díky vítězství v okresním kole letos konečně vyšlo. 

A Pavel Růžička, Jáchym Dostál, Jan Ježek, Jaromír Poláček, Adam Šesler, Jan Čejchan, Jakub Divišek, 

Vojtěch Výborný, Martin Švorc, Jakub Čejchan, Vojtěch Ťokan, Jiří Kuneš, Štěpán Šafránek a Denis Hofman 

dokonce vybojovali v krajském finále v Jičíně krásné druhé místo. 

 Šachisté Jiráskova gymnázia a členové školního šachového kroužku pod vedením Ing. Dusbaby 

a Ing. Čechury se mj. zúčastnili tradičních školních přeborů. Tým z nižšího gymnázia se na okresním přeboru, 

který se uskutečnil na naší škole, umístil na 4. místě. Středoškoláci se zúčastnili okresního přeboru se třemi 

družstvy. „A“ družstvo zvítězilo a spolu s „béčkem“, které se umístilo na 3. místě, postoupilo na krajský přebor, 

„céčko“ skončilo na 7. místě. Na krajském přeboru v Třebechovicích pod Orebem pak naše družstva obsadila 

3. a 9. místo. Vítězem školního přeboru se v turnaji pro registrované hráče stal David Černý, v turnaji 

neregistrovaných zvítězil Michal Šraitr. Členové kroužku se též organizačně podíleli na uspořádání 4. ročníku 

žákovského Open Gymnázium Náchod. 

 Náš školní oddíl ultimate frisbee vstoupil do své již deváté sezóny s cílem navázat na předchozí výsledky 

a udržet krok s nejlepšími republikovými týmy, což se díky tréninkovému úsilí a obětavosti opor nakonec 

podařilo. Díky výsledkům v kvalifikačních turnajích Středoškolské ligy (2x Praha, 2x Hradec Králové) se 

„Trubky“ znovu probojovaly do Prahy na republikové finále této soutěže a v konkurenci šestnácti týmů zde 

skončily na skvělém pátém místě. Finálový turnaj odehrál náš tým ve složení Vojtěch Joska, Petra Janečková, 

Martina Hrubá, Markéta Dvořáková, Tomáš Hak, Jiří Dostál, Jaroslava Šintáková a Mikoláš Hruša. Na 

celkovém úspěchu se též podíleli svými výkony v kvalifikačních turnajích další členové – především Pavlína 

Hušková, Petr Zákravský, Eva Šefcová, Eliška Kavanová, Nikola Drábková, Alžběta Jansová, Kamila 

Dědková, Pavel Wolf, Marek Balcar, David Lukášek, Jan Laubacher, Benjamin Sichrovský. 

Mgr. Libor Slavík 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Doteky generací 

V tomto školním roce se studentky Kateřina Čermáková a Veronika Mládková zúčastnily projektu 

Občanské poradny Náchod „Senioři dětem – děti seniorům“, kdy opakovaně navštívily Domov seniorů 

v Náchodě a nafotily tam řadu krásných fotografií. Fotografie s názvem „Ruce“ sklidila velký úspěch na 

výstavě, která se vloni uskutečnila. A nejen to, z prací zúčastněných mladých výtvarníků byl vytvořen kalendář 

na rok 2018. Fotografie „Ruce“ získala čestné místo na titulní straně tohoto kalendáře. Děkujeme děvčatům 

a blahopřejeme. 

Den her 

21. 12. 2017 se v rámci projektu Den her uskutečnila předvánoční výtvarná dílna. Studenti od prim až po 

maturanty zaplnili rekordních 5 učeben a tvořili nejen v klasických výtvarných technikách jako je kresba či 

malba, ale i korálkovali, drátovali, lepili, či kašírovali, to vše pod vedením p. Misarové, Novotné-Mičíkové, 

Olšanové, Jirkové a G. Škodové. 

Nálada byla jako vždy skvělá, studenti si výtvarnou činnost zpestřili poslechem vánoční hudby 

i přinesenými dobrotami. 

Den otevřených dveří ve výtvarné výchově 

18. 1. 2018 se konal Den otevřených dveří na Jiráskově gymnáziu. Naši studenti výtvarníci jako každoročně 

vytvořili stovky originálních desek pro materiály o škole a studiu, které dostávají rodiče našich budoucích 

primánů a 1. ročníků. Zároveň v prostorách školy připravili panely s výtvarnými pracemi našich studentů. 

V učebně výtvarné výchovy p. Misarová a K. Novotná-Mičíková připravily výstavu z výtvarných děl napříč 

ročníky i technikami, byly zde k vidění také práce našich maturantů, kteří již školu absolvovali. Budoucí 

studenti se tak mohli seznámit nejen s prostorami a stávající tvorbou našich studentů, ale také získali informace 
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o studiu a možnostech maturovat z Vv na naší škole. Mnozí se zúčastnili tradiční výtvarné dílny a odnesli si 

obrázek vytvořený technikou enkaustiky. 

Irské dny 

V rámci projektové výuky se 7. 3. 2018 uskutečnila výtvarná dílna na téma „Irské dny“. Zájemci 

zpracovávali náměty z historie či současnosti Irska a následně svými pracemi vyzdobili celou školu. 

ALKALIS Senior Residence 

V roce 2018 proběhlo v Hronově dokončení nového domu pro seniory s názvem Alkalis. Tento objekt 

bývalého internátu hotelové školy (Domova mládeže) byl kompletně zrekonstruován a připraven jako komplex 

bydlení pro dlouhodobé i krátkodobé pobyty zejména seniorů. Ing. Kateřina Zavřelová oslovila p. Misarovou 

s přáním, zda by se studenti naší školy zapojili do výzdoby tohoto objektu. Vzhledem k hudebnímu názvu domu 

se dohodly na tématu „hudba“. Studenti výtvarníci pod vedením p. Misarové a Novotné-Mičíkové vytvořili 

spoustu krásných velkoformátových obrazů na téma hudba, hudební nástroje, a tak přispěli ke krásnějšímu 

a útulnějšímu prostředí budoucího bydlení seniorů. Studenti si dali na svých obrazech opravdu záležet a patří 

jim za tento počin velký dík. 

Maturity z výtvarné výchovy 

21. 5. – 31. 5. 2018 na naší škole proběhly maturity. V letošním roce se k maturitě z výtvarné výchovy 

přihlásilo 9 studentů, z nichž 8 zdárně odmaturovalo. 

Den v antice 

V rámci tematického dne se 25. 6. 2018 uskutečnil ve třídách 1.V a 1.W Den v antice. Studenti pod vedením 

p. Misarové vytvářeli během dubna až června antické oblečení, šperky, výzbroj i výstroj. Se svými výtvory si 

užívali antický den pod vedením p. Veverky a Fišerové. 

121 let JG 

Letošní rok je rokem 121. výročí založení Jiráskova gymnázia. Studenti výtvarníci během květnové 

a červnové výuky vytvořili nespočet obrázků k tomuto tématu a vyzdobili jimi prostory naší školy. 

Zdobíme školu 

I letos pokračovaly práce na výzdobě školy. Studenti pod vedením p. Novotné-Mičíkové dokončili dvě 

nástěnné malby. V učebně výtvarné výchovy mandalu a černofigurové náměty v zrcadlovém sále školy. 

Mgr. Hana Misarová 

ÚSPĚCHY A PRÁCE NAŠICH STUDENTŮ A PEDAGOGŮ V OBLASTI VÝPOČETNÍ TECHNIKY, 

ROBOTIKY A PRŮMYSLOVÝCH TECHNOLOGIÍ 4.0 

Tak jako každý rok se mnoho kolegů pracujících na našem 

gymnáziu v oblasti výpočetní techniky zapojilo s našimi 

studenty do mnoha projektů, soutěží a výzev. Mnohé z nich byly 

časově i finančně značně náročné. V mnohých jsme nasbírali 

nové zkušenosti a v mnohých jsme i zdárně uspěli. 

Za to a za skvělou práci děkujeme všem studentům, kteří 

přispěli k úspěchům naší školy a samozřejmě i ochotným 

pedagogům a firmám, kteří naše studenty v této činnosti 

podporují. 

Děkujeme červenokostelecké firmě Saar Gummi Czech, 

která podporuje finančně naše kroužky a pedagogy, aby se 

mohli i v odpoledních hodinách věnovat studentům, které zajímá 

technika či přírodní vědy. Tato firma pak po právu obdržela 

i ocenění Firma škole viz pokračující článek. 

Velké poděkování patří také firmě ŠKODA AUTO a.s., 

která nás podpořila v rámci svého grantového programu 

Technické vzdělávání. Získali jsme od ní podporu pro činnost 

modelářského kroužku. Podrobnosti najdete níže ve zprávě. 

Dále bychom pak rádi poděkovali firmě DLNK s. r. o., 

která nám osobně předala 20 kusů technické stavebnice BBC 

micro: bit, kde BBC micro: bit je miniaturní počítač se senzorem 

pohybu, kompasem a bluetooth (umí tak komunikovat 

s mobilem, tabletem i počítačem). 
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Na základě výše uvedeného pak bylo možné zúčastnit se mnoha akcí. Zde je jejich přehled. 

Den otevřených dveří ve firmě FARMET, Česká Skalice 

V sobotu 14. 10. 2017 na dni otevřených dveří firmy Farmet v České Skalici prezentovalo Jiráskovo 

gymnázium své aktivity zaměřené na podporu zájmu studentů o techniku. Šlo především o prezentaci našich 

kroužků robotiky, 3D tisku, elektrotechniky a kroužku modelářského. O náš stánek byl velký zájem, jak je vidět 

i z přiložených fotografií. Děkujeme studentům Šimonu Prudilovi, Kurtu Hartmannovi a Janu Pikmanovi za 

výbornou reprezentaci školy na této akci. 

 

 

Merkur perFEKT Challenge 

21. 11. 2017 se v Brně na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT konal pátý ročník 

Merkur perFEKT Challenge, kde týmy studentů řeší zadání z oblasti elektroniky a elektrotechniky s využitím 

populární stavebnice Merkur. 

Student našeho gymnázia Šimon Prudil 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 – zvítězili! 

Gratulujeme a jsme rádi, že naši studenti dokáží i navázat kontakty a spolupracovat se stejnými nadšenci 

napříč republikou. 

Robosoutěž ČVUT středních škol 

Stejně jako v minulých letech se i letos naši studenti v listopadu zúčastnili Robosoutěže, kterou pořádá 

ČVUT v Praze. Jde o soutěž robotů postavených ze stavebnice Lego Mindstorms. Účast na takové soutěži 

znamená spoustu hodin věnovaných stavbě robota a jeho testování (a následnému rozebírání a přestavování, 

když se ukáže, že ne vše funguje tak, jak má), v den soutěže vstávání ve čtyři hodiny ráno a cestu do Prahy se 

spoustou krabic (se stavebnicemi a roboty) … 

Zadáním letošního (už devátého) ročníku bylo na hřišti posbírat míčky různých barev a nastřílet (nebo jinak 

dopravit) je do terče ve středu hřiště, a ještě je roztřídit podle barev. 

   
Týmu DRT (Miroslav Jarý, Kurt Hartmann) se v základní skupině nedařilo, a tak se dalších bojů neúčastnil. 

Není to ale žádná ostuda, letošní soutěžní zadání bylo velice těžké a více jak polovina týmů nedokázala do terče 
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dopravit ani jeden míček. Tým BrokenCore (Šimon Prudil, Josef Krtička) si vedl lépe a ze základní skupiny 

postoupil se 14 body z 8. místa, v následném play-off se mu už ale nedařilo. 

Paradoxně nejlépe dopadl třetí tým Ballistarius (Jan Pikman, Adam Brychta, Štěpán Filip), který na divokou 

kartu udělenou pořadateli postoupil do vysokoškolského finále. Jejich robot zaujal tím, že velice rychle vysbíral 

všechny míčky, ale jaksi je zapomněl nastřílet do terče – dle vyjádření členů týmu k tomuto politováníhodnému 

nedopatření prý dochází maximálně jednou za deset let. Držíme jim palce a v následujících bojích přejeme 

hodně štěstí, které určitě budou potřebovat. K úspěchu jim snad také pomohou i trička robotického kroužku, 

která nám pořídil náš sponzor – firma Saar Gummi Czech z Červeného Kostelce. 

In-flight call s Paolem Nespolim 

V pondělí 4. prosince mělo šest zájemců z řad studentů možnost zúčastnit se historicky prvního online 

videorozhovoru s Mezinárodní vesmírnou stanicí ISS. 

Akce se konala na pražském ČVUT, kde jsme nejprve měli dohodnutou exkurzi na Katedře řídící techniky. 

Studenti se mohli seznámit s různými modely řídících systémů a například si vyzkoušet udržet dvouvrtulový 

model ve stabilní poloze, nejprve bez pomoci stabilizace a potom s ní, dále viděli model aktivního 

kompenzátoru kmitů a zemětřesení (používá se v moderních výškových budovách) nebo letadla s kolmým 

startem… Také se dozvěděli, jaké výzkumné úkoly na katedře řeší – například jak zabránit rozkmitání břemene 

zavěšeného na jeřábu nebo jak manipulovat s objekty velkými jen několik mikrometrů… 

Od 13 hodin začal ve zcela zaplněné Zengerově posluchárně pořad nabitý přednáškami o vesmíru, dozvěděli 

jsme se o fungování ESA, jaké palivo je pro rakety nejlepší nebo o schopnostech živočichů přežít extrémní 

podmínky ve vesmíru. 

Přesně v 16.40 došlo k živému spojení mezi Mezinárodní vesmírnou stanicí ISS, centrálou ESA 

v Holandsku, Rakouskem, Finskem, Itálií a ČR. Poté každá země měla šanci položit v angličtině dva dotazy, 

na které odpovídal italský astronaut Paolo Nespoli. 

Pocit být přímo na místě a součástí této události byl opravdu úžasný. O jejím významu svědčí i přítomnost 

reportérů všech významných TV stanic. Ve vesmíru je čas rozplánován na sekundy, a tak vyhrazených 20 minut 

uběhlo velice rychle. Celý záznam spojení najdete na: 

http://www.esa.int/Education/Teachers_Corner/Watch_live_an_Education_Inflight_Call_with_ESA_astro

naut_Paolo_Nespoli_on_4_December_2017 

Na závěr si dovolíme ocitovat slova, se kterými se s námi, s účastníky videopřenosu, rozloučil Paolo 

Nespoli: 

„Bylo mi velkým potěšením vás toto odpoledne pozvat na Mezinárodní vesmírnou stanici.… Vyzýváme vás, 

abyste si vysnili svůj neuskutečnitelný sen, jako například letět do vesmíru. Jakýkoliv sen, který vás napadne. 

Sen, který vychází z vašich srdcí. Chceme vás vyzvat, abyste si vysnili věci, které jsou nemožné. Pak se probuďte 

a začněte na nich pracovat, protože tyto nesplnitelné věci, když je opravdu chcete, když o ně usilujete, když se 

učíte ze svých chyb, když pracujete jako tým, když studujete a rozumíte tomu, co děláte, se vám určitě splní. 

Těším se, že se asi za týden vrátím na Zemi. Rozvíjejte dál své znalosti. Učitelé, motivujte své studenty, aby se 

posunovali dál. Těším se, že s vámi promluvím třeba za dvacet let a budu tam, kde sedíte dnes vy. Budu se dívat, 

jak někteří z vás budou ve vesmíru nebo kdekoliv jinde, a vy budete dělat všechny ty neuskutečnitelné věci 

a budete si to užívat. Takže se dobře bavte. Ciao!“ 

Překlad třída 4.W 

Hodina kódu – Google Doodle 

S žáky sekundy navštěvujícími předmět Hrátky s robotikou jsme se zapojili do celosvětové akce Hodina 

kódu (Hour of Code), kdy se žáci po celém světě v týdnu od 7. do 13. prosince mohou účastnit hodinových 

aktivit zaměřených na informatiku a programování. Vybrali jsme aktivitu „Create your own Google 

logo“ – žáci po zhlédnutí tutoriálů měli za úkol navrhnout podle své fantazie Google Doodle, což je kreativní 

ztvárnění loga firmy Google. Může připomínat významnou událost, nebo to může být jednoduchá hra, 

animace… Kromě zábavy si žáci také procvičili svoji angličtinu. 

Podívat se na dvě ukázky můžete na následujících odkazech 

Nermuťová Ema: https://scratch.mit.edu/projects/194029747/ 

Řehůřková Lucie: https://scratch.mit.edu/projects/194031855/. 

Studenti Jiráskova gymnázia na nejtišším místě v České republice 

Nejednalo se však o hodinu obávaného učitele nebo učitelky, ale o exkurzi do vibroakustické laboratoře 

firmy Honeywell v Brně. Takzvaná bezdozvuková komora je nejtišším místem v Česku, její stěny jsou 

obloženy metrovými klíny ze speciální hmoty, díky nimž je v komoře téměř absolutní ticho a můžeme slyšet 

i tlukot vlastního srdce. Zde se testují nejrůznější výrobky, které společnost vyvíjí. 

http://www.esa.int/Education/Teachers_Corner/Watch_live_an_Education_Inflight_Call_with_ESA_astronaut_Paolo_Nespoli_on_4_December_2017
http://www.esa.int/Education/Teachers_Corner/Watch_live_an_Education_Inflight_Call_with_ESA_astronaut_Paolo_Nespoli_on_4_December_2017
https://scratch.mit.edu/projects/194029747/
https://scratch.mit.edu/projects/194031855/
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Dvanáct zájemců z řad studentů se v pátek 18. 5. 2018 zúčastnilo exkurze do brněnského Výzkumného 

a vývojového centra firmy Honeywell, jde o největší a nejmodernější výzkumné centrum společnosti v Evropě. 

Nejprve nás pan Jakub Ondroušek seznámil s tím, co vše společnost vyvíjí a vyrábí – její záběr je neuvěřitelně 

široký, od aplikací pro letecký průmysl přes automobilová turba až po aplikace, které nám připadaly jako ze 

sci-fi povídek. 

Kromě exkurze do zmíněné vibroakustické laboratoře jsme navštívili i laboratoř zaměřenou na vývoj 

technologie JetWave – jde o technologii umožňující vysokorychlostní připojení k internetu v letadlech. 

Věnoval se nám přímo jeden z vedoucích tohoto projektu, pan Jiří Nykodým. Seznámil nás s principem této 

technologie a při praktické demonstraci technologie JetWave jsme měli možnost připojit naše mobily 

k internetu přes satelit Inmarsat, který je ve výšce cca 36 km nad Zemí. 

Následovala návštěva laboratoře integrující systémy avioniky pro firmu Dassault, zde jsme si mohli 

prohlédnout reálnou černou skříňku letadla (ve skutečnosti jasně oranžovou) a na imitaci kokpitu skutečného 

business jetu vyzkoušet jeho pilotáž. Na závěr jsme se v laboratoři EMC dozvěděli, jak se testuje odolnost 

zařízení vůči elektromagnetickému záření, případně jak se měří jejich vyzařování (například mobilních 

telefonů). 

Na prohlídku všeho, co firma Honeywell v Brně vyvíjí, by nám ani dva dny nestačily. Firmě Honeywell 

děkujeme za vstřícnost a paní ing. Alexandře Kostřicové za zorganizování exkurze, díky které měli studenti 

možnost vidět to nejmodernější ze současné techniky. 

Odpoledne jsme se přesunuli do FabLab Brno – jde o největší digitální dílnu v republice, mezi její vybavení 

patří 3D tiskárny, CNC frézka, gravírovací a vypalovací laser, vyřezávací plotter, termolis (pro potisk triček), 

elektrotechnická dílna… Zájemci zde mají možnost projít školením na těchto strojích a pak je používat. Dílnou 

nás provedl jeden z koordinátorů projektu pan Tomáš Mejzlík. Studenti si poté mohli například navrhnout a na 

laseru z překližky vypálit svůj výrobek nebo zhotovit tričko s potiskem. 

Exkurze se zúčastnili především studenti navštěvující technické kroužky našeho gymnázia, které již druhým 

rokem podporuje firma Saar Gummi Czech z Červeného Kostelce. Pro financování naší cesty do Brna jsme 

využili cestovní fond touto firmou založený a určený pro podporu našich cest na soutěže a za „technikou“. 

 

Logo projektu T Generace 

Červenokostelecká firma Saar Gummi Czech již druhým rokem v rámci svého 

projektu „T Generace – technici pro budoucnost“ podporuje naše technické kroužky. 

Studenti nyní měli možnost navrhnout logo tohoto projektu. Zástupci firmy SGC si 

vybrali návrh Jitky Štěpánové z 2.V, která také obdržela finanční odměnu. Za 

spolupráci při této akci děkujeme kolegyni Kláře Mičíkové. 



52 

Bronzoví na brněnské Robotiádě! 

Desítka studentů Jiráskova gymnázia v jeden únorový pátek časně ráno vyrazila na tradiční robotické 

klání – Robotiádu v Brně. Se svými roboty ze stavebnice LEGO Mindstorms soutěžili v disciplínách sledování 

čáry (tým Honza Homolka, Martin Doucha), autonomní vyhledání medvěda na ploše a jeho transport zpět do 

výchozího bodu (týmy Kryštof Veverka a Evheniy Vorokhta, Kryštof Vencl a Petr Tomáš), řízený transport 

medvěda prostřednictvím robota ovládaného přes mobilní telefon (opět stejné týmy) a v rychlostním sprintu 

(týmy Jiří Dědek a Matyáš Žďára, Jakub Foglar a Ondřej Šatný). 

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 umístili Honza Homolka 

a Martin Doucha.  

Pro všechny naše studenty však byla účast na brněnské Robotiádě také další velkou zkušeností a věříme, že 

i motivací pro robotická klání v budoucnu. Všem studentům za skvělou reprezentaci gymnázia děkujeme! 

Děkujeme také červenokostelecké firmě Saar Gummi Czech, s.r.o., která již druhým rokem podporuje technické 

kroužky na našem gymnáziu a letos přispívá i na cesty studentů na soutěže. 

  

Další dva úspěšní absolventi programu Autodesk Academia 

Jiráskovo gymnázium je od roku 2017 zapojeno do programu Autodesk Academia, studenti tak mohou 

získat mezinárodně platný certifikát firmy Autodesk, pokud v rámci výuky či kroužku zpracují projekt splňující 

daná kritéria. Certifikát jim může pomoci při získání zajímavé brigády či budoucího zaměstnání i při studiu na 

vysoké škole – některé vysoké školy studentům, kteří vlastní tento certifikát, udělují zápočet z výuky daného 

programového produktu, aniž by výuku navštěvovali. 

Letos této možnosti využili dva studenti: 

 Jan Vondráček s projektem „Stirlingův motor“. Model původně vznikl pro konstrukční 

potřeby – vytištění konstrukce pro ložiska na 3D tiskárně a tisk šablony pro vrtání otvorů do základní 

desky. Výsledkem je funkční model Stirlingova motoru. 

 Jan Bohadlo s modelem objektu N-75 Zelený. Jedná se o československý dělostřelecký srub 

vybudovaný mezi lety 1937 a 1938, který se nachází na vrcholu kopce Dobrošov, kde je součástí 

stejnojmenné pevnosti. Objekt vznikl za účelem vytištění modelu bunkru na 3D tiskárně. 

 

Za podporu našich aktivit na poli technického vzdělávání (včetně kroužku 3D tisku) patří poděkování firmě 

Saar Gummi Czech z Červeného Kostelce. Jsme rádi, že naši studenti mají o tyto aktivity zájem a dokáží se 

svými projekty obstát i v konkurenci ostatních. 
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Gymnazisté úspěšní na Robotickém dni 

Patnáctého ročníku mezinárodní soutěže Robotický den se v Kongresovém centru v Praze v červnu 

zúčastnilo dvanáct studentů náchodského Jiráskova gymnázia. Jde o největší robotickou soutěž v České 

republice a pravděpodobně i ve střední Evropě. 

Naši studenti soutěžili s roboty postavenými ze stavebnic Lego Mindstorms EV3. Největší úspěch měl tým 

Madietas v soutěži Puck Collect KIT. Jeho robot PuckRaptor Mk.II (autorů Kurta Hartmanna, Tomáše Haka, 

Víta Levinského a Miroslava Jarého) získal první místo a robot Abactor (Pikman Jan, Brychta Adam, Filip 

Štěpán) místo druhé. Soutěž spočívá ve sbírání jedné ze dvou barev puků, naložení a odvezení do 

„skladiště“ – barevně vymezené plochy. Je to obtížná úloha, protože roboty se musí pohybovat po vymezeném 

hřišti, rozpoznat barvu puku i skladiště, a navíc se musí vyhýbat soupeřícímu robotovi. 

Naši studenti soutěžili také v disciplíně 

Bear Rescue, kde je úkolem najít v bludišti 

plyšového medvěda a zachránit ho – dovézt 

do výchozího bodu. Zde se tým experiment 

#356 (Evheniy Vorokhta, Kryštof Veverka) 

utkal především s pravidly a rozhodčími – 

zasloužil by si druhé místo, bohužel však 

robot ve finálovém zápase nedokázal 

uchopit medvěda a byl vyřazen. Podobně se 

vedlo i dívčímu týmu Pickles (Alžběta 

Jansová, Jana Možíšová) v disciplíně Toy 

Cleanup, kde se jejich robot ve finálovém 

kole nešťastně zasekl v první zatáčce dráhy 

a také úkol nesplnil. V této disciplíně bylo 

úkolem robotů sbírat různobarevné kostky (představující rozházené hračky) a umísťovat je na správná místa. 

Skvělé je, že se v soutěžích čestně umístili i naši nejmladší, tedy žáci primy a sekundy. Ačkoli jeli teprve 

získávat zkušenosti, neskončili poslední a v robotickém sumu postoupili z kvalifikace do vyřazovacích bojů. 

Že se mohlo dvoudenní soutěže zúčastnit celkem dvanáct studentů, je i díky cestovnímu fondu zřízeného 

na gymnáziu právě pro takové účely společností Saar Gummi Czech. Účast na vícedenních soutěžích není 

levnou záležitostí a mnozí studenti by se bez podpory zúčastnit nemohli. V případě Robotického dne by tak 

přišli o skvělou zkušenost a podívanou, kterou nabízelo klání týmů z devíti zemí s celkem 207 roboty. 

Kroužek ARDUINO (Kroužek finančně podporuje firma Saar Gummi Czech z Červeného Kostelce) 

Ve školním roce 2017/18 začal na škole fungovat nový kroužek. Jeho zaměřením byla stavba elektronických 

obvodů z rozmanitých součástek (světlo, zvuk, motory, senzory) a jejich ovládání prostřednictvím 

jednodeskového minipočítače ARDUINO. Na začátku jsme se seznamovali se základními zapojeními 

elektronických součástek, později jsme zapojení kombinovali a vytvářeli tak složitější zařízení využitelná 

v reálném světě. Spolu s konstrukcí elektronických obvodů jsme se také učili základy programovacího jazyka 

Wiring, kterým ARDUINO dokáže sestavené elektronické zařízení řídit. Začali jsme úpravou hotových 

programů, později jsme již vymýšleli a vytvářeli řešení vlastní. S kroužkem a vlastními výtvory jsme se 

účastnili dne otevřených dveří 18. ledna 2018 na naší škole. Ve druhém pololetí jsme se věnovali funkcím 

ovládání zvuku, využití ultrazvukových senzorů a LCD displeje. Seznámili jsme se i s funkcí náhodného 

generování. Na konci roku jsme činnost kroužku završili vytvářením vlastních objektů z různých materiálů 

(papír, polystyren, brčka, pingpongové míčky a jiné), do kterých jsme elektronické obvody včetně vlastního 

Arduina zabudovali. Vznikla tak např. elektronická kočka reagující svým výrazem a zvukem na pohyb, 

mysteriózní UFO s různými světelnými efekty nebo miniaturní pianino. 

Modelářský kroužek s podporou Škoda Auto 

Jsme rádi, že některé firmy v poslední době začínají chápat, že nedostatek odborníků v technických 

profesích se nevyřeší sám, ale je potřeba pro to něco dělat. A tak začínají podporovat nejrůznější technicky 

zaměřené aktivity už od základních škol. Díky tomu byly v roce 2017 naše aktivity podpořeny firmou Škoda 

Auto v rámci projektu „Zapojení žáků do vývoje autonomních aut – aby auto nebylo jen černou skříňkou“ 

částkou 70 000 Kč, dalších 50 000 Kč přispěl na realizaci projektu Královéhradecký kraj. 

Na gymnáziu tak začal od září 2017 pracovat modelářský kroužek. Mladší žáci se ze začátku věnovali 

především autům kategorie MiniZ (v měřítku 1:24), která se ukázala jako výborná pomůcka pro motivaci a 

podchycení jejich zájmu. Nutné opravy a údržba pak žáky nenásilně vedly k podrobnějšímu seznámení se 

s konstrukcí těchto modelů. Starší studenti se věnovali stavbě modelu off-road auta Vaterra Twin Hammers 

v měřítku 1:10, stavba se ukázala jako obtížná, ale studenti vytrvali ve svém úsilí až do zdárného konce. Je to 
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ten nejlepší prostředek k porozumění technice používané i v reálných autech – sestavili dvoustupňovou 

převodovku, spojku, tlumiče naplnili olejem... 

Ve spolupráci se studenty kroužku 3D tisku byla navržena a vytištěna krabička a držáky pro FPV (First 

Person View) komponenty (kamera, vysílač, aku), žáci vše zkompletovali a připevnili na rádiem řízený model 

tanku (který přinesl jeden z nich) a mohli si tak užívat „jízdy v tanku“ z vlastního pohledu. 

Stavba auta 1:10 – servo řízení Stavba auta 1:10 – převodovka 

Stavba auta 1:10 – čím více rukou, tím lépe Stavba auta 1:10 – stavba karoserie 

Stavba auta 1:10 – nástřik a kompletace karoserie Stavba auta 1:10 – nástřik a kompletace karoserie 
 

Stavba auta 1:10 – finální kompletace Stavba auta 1:10 – jede to!!! 
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Využívali jsme také dvě indoor kvadrokoptéry, které žáci sestavili. Zatím létali „jen tak“ pro zábavu, 

trénovali orientaci v prostoru a seznamovali se s principem ovládání, ale časem plánujeme začít s dnes tak 

populárním FPV létáním. 

Ing. Dalibor Vích, Mgr. Jan Veverka, RNDr. Jan Preclík, Ph.D. 

MUSICA VIVA 

Sezóna 2017/2018 byla pro soubor Musica Viva opět plná hezké hudební práce a rozdávání radostí 

v kostelích a koncertních síních. 

Začali jsme hned v září přípravou vánočních koncertů. Tentokrát jsme se rozhodli pro výběr vánočních písní 

z různých období i různých zemí. A rádi jsme se představili v domě seniorů Oáza v Novém Městě nad Metují 

a pak i ve zcela zaplněné Zámecké jízdárně náchodské Galerie výtvarného umění. Vánoční koncert jsme 

odehráli také v Trutnově, v budově muzea. 

Už potřetí jsme v květnu byli součástí Noci kostelů. Letos v České Skalici. Představili jsme část z našeho 

letního repertoáru a sklidili velký potlesk. 

Sezónu jsme završili tradičním Jarním koncertem, který se uskutečnil 20. června 2018 v 19.00 hodin 

v útulném kostele sv. Michaela archanděla v Náchodě. Náš letošní repertoár nabídl hudbu duchovní, ale 

i lidovou, ryze vokální, nebo jen orchestrální, v pro nás tak typickém spojení sboru se smyčcovo-flétnovým 

orchestrem. 

O úpravy skladeb se opět celý rok staral Milan Poutník a o nastudování Věra Vlčková. 

FPV – model tanku s kamerou a vysílačem FPV model tanku a jeho řízení přes brýle 

Stavba indoor kvadrokoptéry Stavba indoor kvadrokoptéry 
 

FPV – držák komponent FVP – montáž elektroniky 
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Přehled koncertů: 

14. 12. 2017 Trutnov 

15. 12. 2017 Nové Město nad Metují 

21. 12. 2017 Náchod 

18. 1. 2018 Jiráskovo gymnázium Náchod 

25. 5. 2018 Česká Skalice 

20. 6. 2018 Náchod 

Mgr. Milan Poutník 

SBOREČEK - PĚVECKÝ SBOR JIRÁSKOVA GYMNÁZIA 

V tomto školním roce měl sbor celkem 17 veřejných vystoupení. Mezi nimi bylo 5 koncertů celovečerních. 

Tři z těchto celovečerních koncertů se uskutečnily v zahraničí (Anglie a Německo), ostatní v ČR. 

Koncertní sezona sboru začala 9. – 12. listopadu na celostátní přehlídce středoškolských sborů v Opavě, 

kam Sboreček postoupil získáním zlatého pásma na krajské přehlídce v Hradci Králové. V Opavě sbor vystoupil 

celkem třikrát. Nejprve to byl vlastní přehlídkový program, dále pak samostatný koncert pro žáky místní ZŠ 

sv. Ludmily a nakonec účinkování na koncertě vítězů na zámku v Hradci nad Moravicí. Svým vystoupením 

v Opavě se sbor stal známým i mezi ostatními středoškolskými sbory v ČR. Na přehlídce získal zvláštní cenu 

poroty za dramaturgii svého vystoupení a na stránkách www.ceskesbory.cz byl velmi příznivě hodnocen 

Dr. Jiřím Kolářem, dlouholetým předsedou Unie českých pěveckých sborů. Začátkem prosince pak obdrželo 

Jiráskovo gymnázium ještě osobní ocenění úspěchu sboru v Opavě od krajského hejtmana PhDr. Jiřího Štěpána 

a jeho poděkování za příkladnou reprezentaci kraje. 

Do konce roku 2017 sbor ještě realizoval své ostatní tradiční akce tohoto období, kterými byly: vernisáž 

Náchodského výtvarného podzimu, zahájení plesu JG v Beránku a vánoční koncerty. Vánoční koncert pro 

náchodskou veřejnost se konal 17. prosince v kostele sv. Vavřince a vánoční vystoupení na schodišti gymnázia 

22. prosince. 

Po novém roce Sboreček zazpíval 18. 1. 2018 v aule JG v rámci Dne otevřených dveří a 20. 1. zahájil 

studentskou hymnou další ples gymnázia. V únoru byl Sboreček pozván, aby svým vystoupením otevřel 

výstavu Regionálního muzea „Osudové osmičky 20. století v Náchodě“. 

V dubnu se pak uskutečnil jeho další zahraniční zájezd do Anglie. Hned první den cesty (14. dubna) 

vystoupili zpěváci Sborečku ve večerním koncertě v německé obci Weipoltshausen nedaleko Frankfurtu, která 

má dlouhá léta přátelský vztah k Náchodu díky svému partnerství s náchodským pěveckým sborem Hron. 

Obecenstvo přijalo koncert velmi srdečně a pro obě strany byl večer příjemným zážitkem. 

V anglickém Salfordu pak uvítaly sbor Jiráskova gymnázia hostitelské rodiny, se kterými některé studenty 

pojí už letitá přátelství a také David Bamford, neúnavný a precizní organizátor těchto setkání. 

V programu zájezdů je kromě koncertování i poznávání zajímavých míst a života ve Velké Británii. 

Tentokrát to byla kupř. návštěva zkoušky anglického muzikálového souboru na jejich představení Monty 

Python’s Spamalot‘. Pro naše studenty, kteří zpívají, někteří hrají divadlo, záležitost přitažlivá a mimořádně 

zajímavá. K poznávání významných míst Velké Británie patřila i prohlídka historického Chesteru 

s profesionálním průvodcem nebo návštěva Liverpoolu spojeného s historií Beatles. 

Nejvýznamnějším okamžikem celého zájezdu jsou vždy celovečerní koncerty pro veřejnost, které se konaly 

ve středu 18. 4. v kostele sv. Petra a Pavla v Eccles a ve čtvrtek 19. 4. v Heights Comunity church v salfordské 

oblasti. 

Vedle těchto plánovaných vystoupení se často zrodí vystoupení neformální, která přináší momentální 

situace. Takové bylo i zazpívání v katolické Metropolitní katedrále v Liverpoolu, kde původně drobná 

akustická zkouška, díky neobyčejné atmosféře interiéru této stavby, přerostla v malý koncert duchovní hudby. 

Na jiném místě, uvnitř staroslavné katedrály v Chesteru, kde byl vybudován památník československých letců, 

kteří během 2. světové války bojovali v anglické RAF, se také zpívalo. Tisíce kilometrů od domova se tu 

setkáváme s úctou k obětem lidí z naší země, kteří položili životy i za náš dnešní svět. Jejich památku uctili 

náchodští studenti českou hymnou. 

Studenti také navštívili krásnou Jezerní oblast raně romantických „jezerních“ básníků, kde se nachází místo 

posledního odpočinku slavného Williama Wordsworthea. 

Není v této zprávě prostor popsat vše. Je možná na místě dodat, že smysl studentů pro humor v tom 

nejlepším slova smyslu nevymizel ani v daleké Anglii. Několik maturantů svými převleky tu nezapomnělo 

oslavit své tradiční „poslední zvonění“. Dokonale se jim také podařilo překvapit svého sbormistra vtipnou 

změnou textu jedné ze skladeb přímo během koncertu 18. dubna, v den jeho 70. narozenin. 

http://www.ceskesbory.cz/
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Určitě nejcennější je, že celý zájezd proběhl v příjemné a přátelské atmosféře, kde se milé hostitelské rodiny 

postaraly o naše studenty s nevšední péčí a otevřeností, při čemž opakovaně oceňovaly vystupování našich 

studentů. Za tuto jejich péči byl zaslán vedením školy do Anglie dopis s upřímným poděkováním. Je také na 

místě poděkovat na anglické straně Davidu Bamfordovi a jeho přátelům. Stejně tak zaslouží poděkování péče, 

se kterou se svým studentům věnoval prof. Štěpán Nosek, který celý zájezd absolvoval společně se Sborečkem. 

Byl oporou všem v anglickém jazyce, vhodným způsobem a na pravém místě přiblížil studentům básníka 

Williama Wordsworthea a řadu dalších zajímavých informací z britské historie. (Kupříkladu při zastávce na 

cestě v univerzitním Oxfordu.) 

Po návratu z Anglie zahájil Sboreček svým vystoupením další ročník festivalu Náchodská prima sezona, 

tentokrát 14. května. Následovalo zazpívání 1. června na setkání bývalých absolventů náchodského gymnázia, 

kde už po léta sbor vždy na úvod vystupuje. K tomu patří, jako vždy, i zpívání při předávání maturitních 

vysvědčení současným absolventům (7. června). 

Také letos na závěr školního roku, (28. 6.), uskutečnil sbor celovečerní koncert pro veřejnost v galerii na 

zámku, který byl tradičně bohatě navštíven. V tomto školním roce vykonal Sboreček velké množství obětavé 

a záslužné práce. Byl to festival v Opavě, zahraniční zájezd, vystoupení pro akce města i své školy a další. 

Všem zpěvákům i ostatním, kteří se na dobrém výsledku uplynulé koncertní sezony podíleli, náleží upřímné 

poděkování. 

Ing. Vlastimil Čejp, sbormistr 

DVACETILETÉ PŮSOBENÍ HISTORICKO – DRAMATICKÉHO KROUŽKU NA NAŠEM GYMNÁZIU 

Před dvaceti lety jsem oslovila několik dětí, zapálených do historie a do divadla. Tehdy se ještě na našem 

gymnáziu nevyučovala dramatická výchova a kroužek byl jedinou možností vyžití studentů tříd nižšího 

gymnázia, kteří byli prostě „zapálení.“ 

Dvacet let je dlouhá cesta, kterou kráčely generace malých gymnaziálních divadelníků. Dnes jsou již 

významnými právníky, lékaři, staviteli, ekonomy, učiteli… Desítky jmen by tvořily dlouhý seznam… Vybavují 

se mi tváře malých a mladých herců, uvedu alespoň některá jejich jména: Toníku Krtičko, Radku Rinne, Jakube 

Šnorberte, Honzo Špatenko, Veroniko Michlová, Zuzko Geiciová, Klárko Škodová, Kájo Hnyková, Markéto 

Čejpová, Hynku Pacáku, Víťo Tomku, Kájo Kaniová, Verunko Vanická a vy další, vzpomínáte na naše 

začátky? Nebyly lehké, platilo tenkrát, že jsme si vše vyrobili sami. Ať již kostýmy nebo rekvizity. Hráli jsme 

pro radost malým i velkým, jezdili na divadelní festivaly a soutěže do České Skalice, na Rýzmburk, do polského 

Barda, do lázní Kudowa Zdrój a do Malých Svatoňovic. Dnes spravujeme sbírku marionet, divadelních 

kostýmů a rekvizit, které jsme zakoupili z opakovaně získaných grantů. 

Za velký úspěch považuji skutečnost, že devatenáct dětí z kroužku a dramatické výchovy se stalo členy 

nově vzniklé náchodské divadelní scény mladých. 

V tomto školním roce se nám kroužek rozšířil o „Divadelní loutkovou scénu,“ ve které pracují a hrají 

s loutkami dívky vyššího gymnázia, konkrétně ze třídy 2.A. I ony přinesly radost do mateřských škol v našem 

regionu. 

Ano, dvacet let je opravdu dlouhá cesta, po které kráčely generace našich malých gymnaziálních 

divadelníků. Historie a divadlo bylo jejich radostí. Věřím, že je tento zájem při jejich náročných profesích 

neopustil. A těm současným divadelníkům a dívkám – loutkařkám přeji hodně nadšení pro umění, se kterým 

přicházejí před své vděčné diváky. Přeji jim tu největší odměnu, když spatří radost v rozzářených dětských 

očích. 

PaedDr. Blanka Dvořáčková 

DREJG/FEJG 

Dva soubory, dva festivaly, dvě nové inscenace, dva postupy na národní přehlídku. Možná už to stojí za 

vysvětlení. 

Dva soubory? Po loňském rozjezdu letos už fungují zcela regulérní dva soubory. Byť se vzájemně prolínají, 

ovlivňují, vypomáhají si a fandí si, jsou opravdu dva. DREJG letos s Pasternakem a Cvetajevovou a mobilními 

telefony říkal: „Taková to byla láska“, FEJG improvizoval a znovu formuloval „Zákon zachování energie“. 

Oba dojeli až na Wolkrův Prostějov resp. Mladou scénu v Ústí nad Orlicí. Sukces! (Byť na „Wolkráči“ na 

DREJG budou ještě dlouho vzpomínat s mírným děsem na tváři!) 

Dva festivaly? Tradičně listopadové Náchodské dny poezie a červnový Deset Deka Festival. Viz jinde 

a více. 

Dvě inscenace? Viz výše. 

Dva postupy? Viz výše. 
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A taky dvojí radost a dvojí hrdost a dvojí cenná zkušenost a dva skvělé výlety a nespočet nových přátel 

a kontaktů a příležitostí a setkání a to vše možná ještě celé na druhou. 

A to je tu ještě DRED! A to už se začala zkoušet i Europeana! A seminaristé na Jiráskově Hronově! 

A Náchodská Prima sezóna a hradecký Audimafor! 

To je možná číslovka „dva“ skoro málo! 

DESET DEKA FESTIVAL 

9. ročník pod ochranou plakátového boha Gothaje to v červnu opět rozkrájel na plátky. Co plátek to zážitek. 

FEJGův Cami i první autorský opus, DREJGův Ouředník, DREDovo KÁMEN NOŽE PAPÍR TĚLO nebo 

Kafkův Proces z Karlových Varů a poprvé v historii festivalu i filmová projekce, dokument o Náchoďačce 

Lubě Skořepové v režii exDREDa a absolventa JG Náchod Otakara Faifra. A ještě jedno poprvé – antikvární 

večírek-happenig organizovaný v rámci festivalu maturanty – setkání s literaturou, uměním, divadlem. 

V 9. ročníku dost nových chutí, aby bylo možné těšit se na jubilejní 10. ročník DESET DEKA FESTIVALU. 

Mgr. Štěpán Macura 

FOTOKROUŽEK 

Fotokroužek se v tomto školním roce rozrostl o několik nových členů z nižšího gymnázia. Podnikli jsme tři 

fotovýlety. V říjnu jsme vyrazili do Broumova a během tří hodin každý člen pořídil co možná nejlepší 

fotografie. V únoru jsme se vydali do Městského muzea v Novém Městě nad Metují a fotografovali tam výstavu 

betlémů. Ke konci školního roku jsme pak v Josefově byli na srazu kabrioletů a poté jsme se přesunuli na 

parkurové závody. Nebylo snadné fotit koně v pohybu za naprosto jasného počasí. 

Kromě výletů jsme měli několik 

fotografických témat. Nejprve to byla večerní 

fotografie, v říjnu jsme se zúčastnili fotosoutěže na 

téma Zátiší s vínem, kterou vyhlásil časopis 

Wine&Degustation. Štěpán Filip se umístil na 

prvním místě a vyhrál fotoaparát. Tuto vítěznou 

práci si můžete prohlédnout zde. Posledním 

tématem byly dveře. Členové fotografovali různé 

dveře jak v celku, tak v detailu, některé fotografie 

byly velmi podařené. Po celý rok jsme si navzájem 

hodnotili svou volnou tvorbu, diskusemi nad 

fotografiemi jsme se navzájem obohacovali, tyto 

hovory považuji za velmi důležité pro další rozvoj 

mladého fotografa. 

Nejlepší díla jsme po celý rok vystavovali ve vestibulu školy. Mgr. Ivo Forejt 

EKOVÝCHOVA NA JIRÁSKOVĚ GYMNÁZIU 

Z našich aktivit spojených s ekovýchovou, které se uskutečnily v tomto školním roce, stojí za zmínku 

zejména následující akce: 

Tradiční Den Země proběhl ve středu 18. 4. ve školní aule. Studenti vybraných tříd se zúčastnili cyklu 

filmů, přednášek a debat na téma ochrany přírody. Zavzpomínali jsme na proběhlé školní expedice, hovořili 

jsme o problematice mizení diverzity atp. 

Další akce již probíhaly mimo školu v terénu. Dvakrát jsme navštívili ptačí rezervaci na Josefovských 

loukách, kde jsme kromě exkurze při krátké brigádě pomohli s přípravou rezervace pro umístění „divokých 

koní“ – dartmoorských poníků, kteří budou zdejší louky udržovat spásáním. Třída 6.V pomáhala s přípravou 

výběhů a třída 2.B čistila pastviny od náletových dřevin. Studenti 1.A se zúčastnili 5. 6. botanické exkurze 

spojené s brigádou, kdy jsme ve spolupráci s ČSOP Jaroměř pomáhali s kosením ohrožených mokřadních 

luk na Dobrošově. 

Tematický den nazvaný „Den se zvířaty“ proběhl 27. 6. a zúčastnili se jej studenti prim. Na Kylarově statku 

v Bělovsi jsme poznali, jak dnes žijí zemědělci a jak vypadá rodinná farma zaměřená na chov skotu „přírodním“ 

způsobem. Pracovníci Českého svazu ochránců přírody seznámili studenty s fungováním záchranné stanice pro 

handicapované živočichy v Jaroměři a naše bývalé studentky předvedly svým mladším spolužákům ukázky 

parkuru a ukázaly jim, co obnáší péče o koně. 

Ve dnech 8. 6. – 17.6. jsme v rámci školní expedice opět navštívili Rumunsko. Smyslem celého pobytu 

bylo seznámit se s nádhernou přírodou rumunských Karpat a hlavně navštívit naše krajany v oblasti Banátu 
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a šetrnou turistikou i přispět k záchraně mizející komunity banátských Čechů se svébytnými zvyky, tradicemi, 

mentalitou, kulturou a archaickou češtinou. Kromě Banátu jsme část pobytu strávili i putováním v pohoří 

Vilcan a Retezat a zejména přechod hřebene Oslea patřil k nezapomenutelným zážitkům. 

I nadále provozujeme web Krajinou a přírodou východních Čech. Kompletní zpracování webových stránek 

od grafického návrhu přes kódování a programování realizovali studenti gymnázia. Vlastní obsah stránek 

včetně fotografií má na svědomí jejich učitel Jan Ježek. Adresa webu je http://bohemiaorientalis.cz/. 

Škola pokračuje také se sběrem tříděného papíru, vyřazených elektrospotřebičů i v podpoře „adoptovaných“ 

dětí z Indie či Afriky, kterým pomáháme finančně zajistit pro ně jinak nedostupné vzdělání. 

Mgr. Jan Ježek 

EXPEDICE RUMUNSKO 2018 
Když už na školní výlet, tak do Rumunska 

Další expedice se studenty do rumunských hor a českých vesnic v Banátu. Nejdříve se necháváme vyvézt 

k horské chatě Montana a putujeme po travnatých pláních pohoří Vilcan přes vrchol Zanoaga do hornického 

městečka Uricani. Večer táboříme na konci údolí pod sedlem Pasul Jiu-Cerna, kde lišky dávají dobrou noc. 

Jedna z nich k nám chodí každé ráno na snídani. Kemp je v dolině, po obou stranách vysoké svahy pohoří 

Retezat a Vilcan. Další den stoupáme na úchvatný vápencový hřeben Oslea, který je ostrý jako žiletka a patří 

k nejhezčím partiím rumunských Karpat. Hebounký trávník s dryádkou vypasený ovečkami jako nějaké 

golfové hřiště. Setkání s ovčáky a úžasné výhledy na protilehlý Retezat. Jinde v Rumunsku mají ovčáci 

pastevecké psy hodně divoké, tady to byli hotoví mazlíci. Třetí den vystoupají ti nejzdatnější na vrcholové plato 

Malého Retezatu. Strmá stezka vede přes vápencová bradla s unikátní alpínskou květenou. Nahoře sněhobílý 

štít Piatra Iorgovanului, opět putujeme po travnatých pláních a do kempu se vracíme přes soutěsku Cheile 

Scorota. V dolině nad soutěskou mají ovčáci salaš, zrovna bylo po večerním dojení a na pastvu vyháněli 

stohlavé stádo oveček. Ti šťastnější objevují v soutěsce velkou jeskyni s propastí a bohatou krápníkovou 

výzdobou. Další den se přesunujeme autobusem do Banátu, zastavujeme u Dunaje a procházíme obrovskou 

jeskyní Ponicova. Děvčata zpívají ve skalním dómu, kluci se koupou v Dunaji. Večer se scházíme v Bígru na 

návsi před bufetem, kytary a zpěvy. Když jsem se neprozřetelně zeptal, kdy máme končit kvůli nočnímu klidu, 

hostinská řekla, že můžeme klidně zpívat až do rána. Studenti to slyšeli a tak se i stalo. Další den výlet 

statečných po neexistující stezce k jeskyni Zamonica. Cesta vede přes bukové lesy, po padlých kmenech 

pobíhají hebouncí šedomodří tesaříci alpští. Jeskyně má nízký portál, z kterého vytéká potok, kdo chce dovnitř, 

musí na kolena a do ledové vody. Návrat do vesnice po stopách zaniklé dřevařské úzkokolejky. Další den 

putujeme přes travnaté poloniny Ravna do Eibenthalu. Jako jinde i tady jsou pastviny opuštěné a zarůstají 

třtinou a hasivkou. V Eibenthale tradiční závod na vrch Kovárna. Nějakou náhodou jsem to letos poprvé dal 

pod dvě minuty, to bylo dobré, i nějaké své studenty jsem předběhl. Poslední den tradičně kempujeme u salaše 

na Znamane. Cesta přes květnaté louky, vzácné druhy motýlů a výhledy až do Srbska. Večer oheň a balkánská 

grilovačka, ráno inverze, oblaka stoupají od Dunaje. Pak už jen návrat domů. Autobus řídil Jarda Jágr, byla to 

velká legrace. Vydařilo se to, za rok jedem na Paring a Kapučínské hory. 

Fotoreportáž z expedice je na http://bohemiaorientalis.cz/na-skolni-vylet-do-rumunska-4/ 

Mgr. Jan Ježek 

PROJEKT „PODPORA PŘÍRODOVĚDNÉHO A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM 

KRAJI“ 

Dne 26. 8. 2013 bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace z OP VK v rámci realizace individuálního 

projektu č. CZ.1.07/1.1.00/44.0001 Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém 

kraji. Základním cílem projektu bylo zkvalitnit a zmodernizovat výuku přírodovědných a technických oborů na 

školách v Královéhradeckém kraji a tím zvýšit motivaci žáků SŠ i ZŠ ke vzdělávání se v těchto oborech. Pro 

realizaci moderního vyučování byly vybaveny nové učebny, laboratoře a pracoviště, učitelé byli proškoleni 

v používání nově zakoupeného zařízení a vybavení. 

Partnerem tohoto projektu jsme byli i my. Celková částka přidělená z projektu škole činila 1 929 226,72 Kč 

a užitek přinesla všem žákům školy. 

Úspěšný projekt skončil k 30. 6. 2015 a přešel do fáze tříleté udržitelnosti, ve které musíme plnit některé 

jeho indikátory, ale už bez zajištění finančních prostředků na jejich realizaci. 

V rámci udržitelnosti projektu jsme ve školním roce 2017-18 realizovali výuku ve zrekonstruované 

laboratoři (cca 34 hodin týdně), využívali jsme veškeré z projektu nakoupené vybavení a vedli jsme kroužek 

robotiky (13 žáků, cca 2 hodiny týdně) a kroužek elektrotechniky a praktické fyziky (6 žáků, cca 2 hodiny 

týdně). 

http://bohemiaorientalis.cz/
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PROJEKT T-GENERACE 

V letošním školním roce úspěšně pokračovala spolupráce s firmou Saar Gummi Czech, s.r.o. 

z Červeného Kostelce. Firma nám v rámci projektu na podporu technického vzdělávání T-Generace 

financovala činnost 6 technických kroužků (2x robotika, 3D technologie, elektrotechnika, chemie, Arduino) 

a to částkou 139 200 Kč. V rámci podpory technického vzdělávání pro nás také vytvořila cestovní fond ve 

výši 35 000 Kč, ze kterého můžeme financovat cesty na technicky zaměřené soutěže, exkurze, výstavy 

a veletrhy. 

Pavel Škoda 

PROJEKT „ZAPOJENÍ ŽÁKŮ DO VÝVOJE AUTONOMNÍCH AUT – ABY AUTO NEBYLO JEN ČERNOU 

SKŘÍŇKOU“ 

V roce 2017 podpořila firma Škoda AUTO naše technické aktivity částkou 70 000 Kč v rámci projektu 

„Zapojení žáků do vývoje autonomních aut – aby auto nebylo jen černou skříňkou“. Prostředky byly 

použity na nákup stavebnic aut a kvadrokoptér, několika čidel, na pořízení potřebného nářadí, materiálu a na 

odměnu vedoucímu modelářského kroužku, ve kterém se projekt realizoval. Dalších 50 000 Kč přispěl na 

realizaci projektu Královéhradecký kraj. 

RNDr. Jan Preclík, Ph.D. 

ROZVOJOVÝ PROGRAM MŠMT - HODNOCENÍ ŽÁKŮ A ŠKOL PODLE VÝSLEDKŮ V SOUTĚŽÍCH 

V ROCE 2016/2017 – EXCELENCE ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL 2017 

Základním cílem tohoto programu je především podpora, zvyšování kvality a rozšiřování péče o nadané 

žáky na základních a středních školách, kteří jsou schopni dosahovat vynikajících výsledků. Mezi další cíle 

tohoto programu patří zvýšení zájmu a motivace žáků, pedagogických pracovníků a škol o účast v soutěžích a 

přehlídkách, a tedy o zvyšování vědomostní úrovně žáků nad rámec školních vzdělávacích programů. 

Základní a střední školy získávají v závislosti na úspěšnosti svých žáků v krajských, ústředních 

a mezinárodních kolech vybraných soutěží body. Podle jejich počtu obdrží školy dle termínu uzávěrky 

programu v roce 2017 (ZŠ) a v roce 2018 (SŠ) finanční prostředky do fondu mzdových prostředků na odměny 

pedagogů podílejících se na odborné přípravě žáka, který byl v tomto programu ohodnocen za výsledky 

v soutěži. 

Excelence SŠ 2017 

Z tohoto rozvojového programu jsme ve školním roce 2017-18 obdrželi 190 830 Kč. Celá částka byla 

v souladu s pravidly programu vyčerpána na odměny učitelům, kteří se podíleli na vzdělávání v soutěžích 

úspěšných žáků. 

Tato částka znamená opět po roce návrat na 1. místo v Královéhradeckém kraji. Ze 7 ročníků jsme 4x 

dokázali zvítězit. 

Královéhradecký kraj   

Škola Částka 

Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451 190 830 Kč 

Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 186 176 Kč 

Biskup. gym. B. Balbína, ZŠ a MŠ J. Pavla II Orlické nábřeží 1 H. Králové PSČ: 50002 176 867 Kč 

Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 139 632 Kč 

Gymnázium Fr. M. Pelcla, Rychnov nad Kněžnou, Hrdinů odboje 36 121 014 Kč 

Střední škola a VOŠ aplikované kybernetiky s.r.o., Hradec Králové, Hradecká 1151 111 519 Kč 

Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682 107 051 Kč 

První soukromé jazykové gymnázium, Hradec Králové, Brandlova 875 83 779 Kč 

Gymnázium, SOŠ, SOU a VOŠ, Hořice, Riegrova 1403 60 507 Kč 

Gymnázium, Dobruška, Pulická 779 41 890 Kč 

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77  41 796 Kč 

Vyšší odborná škola a SPŠ, Jičín, Pod Koželuhy 100 37 235 Kč 

SOŠ a SOU, Hradec Králové, Vocelova 1338 27 926 Kč 

SPŠ stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787 27 926 Kč 

Střední odborná škola veterinární, Pražská 68, Hradec Králové 27 926 Kč 

Gymnázium a SOŠ pedagogická, Nová Paka, Kumburská 740 23 272 Kč 

Gymnázium, Dvůr Králové nad Labem, nám. Odboje 304 23 272 Kč 
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Lepařovo gymnázium, Jičín, Jiráskova 30 23 272 Kč 

Gymnázium Jaroslava Žáka, Jaroměř, Lužická 423 18 618 Kč 

Gymnázium, Vrchlabí, Komenského 586 9 309 Kč 

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, Nová Paka 9 309 Kč 

Městské gymnázium a SOŠ, Havlíčkova 812, Úpice 9 309 Kč 

OA, SOŠ a JŠ s pr. st. jaz. zk., Hradec Králové, Pospíšilova 365 9 309 Kč 

Obchodní akademie, Denisovo nábřeží 673, Náchod 9 309 Kč 

Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260 9 309 Kč 

VOŠ a SOŠ, Nový Bydžov, Jana Maláta 1869 9 309 Kč 

VOŠ zdravotnická a Střední zdrav. škola, Trutnov, Procházkova 303 9 309 Kč 

ACADEMIA MERCURII soukromá SŠ, s.r.o., Náchod, Smiřických 740  4 654 Kč 

Gymnázium, Broumov, Hradební 218 4 654 Kč 

OA, SPgŠ, VOŠ cest. ruchu a JŠ s pr. st. jaz. zk., Hradec Králové, SNP 170 4 654 Kč 

Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522 4 654 Kč 

SŠ propagační tvorby a polygrafie, Velké Poříčí, Náchodská 285 4 654 Kč 

SŠ zem. a ekol. a SOU chlad. a klim. tech., Komenského 873, Kostelec nad Orlicí 4 654 Kč 

Na tomto úspěchu se podíleli svými výsledky v soutěžích školního roku 2016-17 studenti: 

Název soutěže Jméno žáka Body 

Matematická olympiáda - kategorie B Balcar Vojtěch 6.V 1 

Chemická olympiáda - kategorie B Bohadlo Jan 7.V 1 

Chemická olympiáda - kategorie C Hak Tomáš 2.B 1 

Chemická olympiáda - kategorie A Horký Ondřej 8.W 1 

Fyzikální olympiáda - kategorie D Ježek Jakub 5.W 1 

Soutěže v cizích jazycích - francouzština - kategorie B2 Jiránková Klára 7.W 0,5 

SOČ - obor matematika a statistika Kamarýt Petr 4.B 1 

SOČ - obor informatika Kinzl Stanislav 7.V 1 

SOČ - obor informatika Kinzl Stanislav 7.V 0,5 

SOČ - obor informatika Kortus Jakub 7.V 1 

SOČ - obor informatika Kortus Jakub 7.V 0,5 

Fyzikální olympiáda - kategorie C Kubíček Tomáš 6.W 1 

SOČ - obor biologie Kůst Josef 4.B 1 

Matematická olympiáda - kategorie A Macek Tomáš 8.V 1 

Fyzikální olympiáda - kategorie B Mervart Vojtěch 7.W 1 

Fyzikální olympiáda - kategorie C Pikman Jan 6.V 1 

SOČ - obor informatika Resl Dominik 3.B 1 

Logická olympiáda 2016 - kat. SŠ Roztočilová Bára 2.A 1 

Soutěže v cizích jazycích - němčina - kategorie SŠ III.A Růžička Pavel 3.B 0,5 

Fyzikální olympiáda - kategorie D Stuchlík Martin 5.W 1 

Chemická olympiáda - kategorie B Tučková Lucie 3.B 1 

Fyzikální olympiáda - kategorie D Vacková Aneta 5.W 1 

Olympiáda v českém jazyce - kategorie SŠ Žibřidová Alena 7.V 0,5 

Celkem bodů       20,50 

Excelence ZŠ 2017 

Z tohoto rozvojového programu jsme ve školním roce 2017-18 obdrželi 47 987 Kč. Celá částka byla 

v souladu s pravidly programu vyčerpána na odměny učitelům, kteří se podíleli na vzdělávání v soutěžích 

úspěšných žáků. 

V Královéhradeckém kraji jsme obsadili 2. místo. 

Královéhradecký kraj 

Škola Částka 

Gymnázium Pulická 779 Dobruška PSČ: 51801 53 986 Kč 

Jiráskovo gymnázium Řezníčkova 451 Náchod PSČ: 54744 47 987 Kč 

Gymnázium Fr. M. Pelcla Hrdinů odboje 36 Rychnov nad Kněžnou PSČ: 51611 43 703 Kč 

Gymnázium, SOŠ, SOU a VOŠ Riegrova 1403 Hořice PSČ: 50801 24 679 Kč 
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Základní škola a Mateřská škola Úprkova 1 Hradec Králové PSČ: 50009 19 709 Kč 

Základní škola Masarykova 563 Rychnov nad Kněžnou PSČ: 51601 17 138 Kč 

ZŠ a MŠ Františka Škroupa Osice 42 PSČ: 50326 17 138 Kč 

Gymnázium Jiráskovo náměstí 325 Trutnov PSČ: 54101 16 281 Kč 

Gymnázium Boženy Němcové Pospíšilova tř. 324 Hradec Králové PSČ: 50003 11 997 Kč 

Základní škola Komenského 399 Trutnov PSČ: 54101 11 997 Kč 

Gymnázium Jaroslava Žáka Lužická 423 Jaroměř PSČ: 55123 11 140 Kč 

Lepařovo gymnázium Jiráskova 30 Jičín PSČ: 50601 11 140 Kč 

Základní škola Poděbradova 18 Jičín PSČ: 50601 11 140 Kč 

Základní škola tř. SNP 694 Hradec Králové PSČ: 50003 10 283 Kč 

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí 45 PSČ: 51756 8 569 Kč 

Gymnázium nám. Odboje 304 Dvůr Králové nad Labem PSČ: 54401 7 712 Kč 

První soukr. jazyk. gymnázium Hradec Král. Brandlova 875 Hradec Králové PSČ: 50003 7 712 Kč 

Gymnázium a SOŠ pedagogická Kumburská 740 Nová Paka PSČ: 50901 6 855 Kč 

Základní škola a mateřská škola Dr. Vojtěcha 100 Skřivany PSČ: 50352 4 285 Kč 

Základní škola Na Stavě 1079 Třebechovice pod Orebem PSČ: 50346 4 285 Kč 

Základní škola V Domcích 488 Trutnov PSČ: 54101 4 285 Kč 

Gymnázium Komenského 586 Vrchlabí PSČ: 54301 2 571 Kč 

Gymnázium Komenského 77 Nový Bydžov PSČ: 50401 2 571 Kč 

Masarykova jubilejní ZŠ a MŠ Černilov 380 PSČ: 50343 2 571 Kč 

Masarykova základní škola Komenského 312 Broumov PSČ: 55001 2 571 Kč 

Základní škola a mateřská škola Kostelní 560 Svoboda nad Úpou PSČ: 54224 2 571 Kč 

ZŠ a MŠ Krčín Žižkovo náměstí 1 Nové Město nad Metují PSČ: 54901 2 571 Kč 

Základní škola Jičínská 136 Sobotka PSČ: 50743 2 571 Kč 

Základní škola Mládežnická 536 Trutnov 2 PSČ: 54102 2 571 Kč 

Základní škola Nádražní 313 Opočno PSČ: 51773 2 571 Kč 

Základní škola náměstí 320 Velké Poříčí PSČ: 54932 2 571 Kč 

Na tomto úspěchu se podíleli svými výsledky v soutěžích školního roku 2016-17 studenti: 

Jméno žáka Název soutěže Body 

Jaroslav Grulich (4.V) Fyzikální olympiáda - kategorie ZŠ E 1 

Jaroslav Grulich (4.V) Chemická olympiáda - kategorie D 0,5 

Tomáš Heger (3.V) Biologická olympiáda - kategorie C 0,5 

Tomáš Heger (3.V) Olympiáda v českém jazyce - kategorie ZŠ 1 

Tomáš Heger (3.V) Dějepisná olympiáda - kategorie ZŠ 0,5 

Tomáš Heger (3.V) Chemická olympiáda - kategorie D 0,5 

Tomáš Heger (3.V) Zeměpisná olympiáda - kategorie ZŠ C 0,5 

Tereza Macháčková (4.V) Soutěže v cizích jazycích - francouzština ZŠ A1 0,3 

Štěpánka Mazurová (4.V) Zeměpisná olympiáda - kategorie ZŠ C 0,5 

Julie Remešová (4.V) Soutěže v cizích jazycích - angličtina G II. B 0,3 

Celkem bodů  5,6 

Děkujeme a blahopřejeme. Pavel Škoda 

ROZVOJOVÝ PROGRAM MŠMT - ZVÝŠENÍ PLATŮ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A 

NEPEDAGOGICKÝCH ZAMĚSTNANCŮ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ (Č. J.: MSMT-28805/2017-1) 

Cílem programu bylo zvýšit platovou úroveň pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců 

škol a školských zařízení zřízených územním samosprávným celkem nebo dobrovolným svazkem obcí 

související s nařízením vlády č. 340/2017 Sb. 

Účelem dotace bylo navýšení platů pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců 

regionálního školství, kteří jsou odměňováni formou platu podle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, v platném znění, a na navýšení souvisejících zákonných odvodů a přídělu do fondu kulturních a 

sociálních potřeb (dále jen „povinné odvody“). 

Z tohoto programu jsme získali 607 192 Kč. Částku 607 032 Kč jsme je vyčerpali v souladu s pravidly 

programu. Zbylých 160 Kč jsme museli vrátit, protože je nebylo možné (nemocnost) už vyčerpat k účelu, ke 

kterému byly poskytnuty. 
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ROZVOJOVÝ PROGRAM MŠMT - ZVÝŠENÍ PLATŮ NEPEDAGOGICKÝCH ZAMĚSTNANCŮ 

REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ (Č. J.: MSMT-12415/2017-1) 

Cílem programu bylo zajistit finanční pokrytí zvýšených nákladů souvisejících s nařízením vlády 

č. 168/2017 Sb. Ministerstvo poskytne tímto programem finanční prostředky na zajištění zvýšených platových 

tarifů pro nepedagogické zaměstnance regionálního školství. 

Účelem dotace bylo finančně zajistit zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství 

vyplývající z nařízení vlády č. 168/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových 

poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Dotaci bylo možné použít 

na zvýšení platového tarifu pro nepedagogické zaměstnance regionálního školství, kteří jsou odměňováni 

formou platu podle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, a na související 

zákonné odvody a příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen „povinné odvody“). 

Z tohoto programu jsme získali 115 057 Kč. Částku 11 570 Kč jsme ale museli vrátit, protože ji nebylo 

možné už vyčerpat k účelu, ke kterému byly poskytnuty. Nešlo ji totiž použít k proplácení náhrad za dovolenou 

a naprostá většina nepedagogických pracovníků čerpala o prázdninách dovolenou. Zbylá částka byla vyčerpána 

v souladu s pravidly programu 

Pavel Škoda 

„LOJZÍKA“ ZÍSKAL ING. VLASTIMIL ČEJP 

Prestižní cenu „LOJZÍKA“ za mimořádnou reprezentaci naší školy získal ve školním roce 2017 – 18 

sbormistr Sborečku, pěveckého souboru Jiráskova gymnázia, náš absolvent, Ing. Vlastimil Čejp. 

Nominován byl za mnohaleté úspěšné vedení gymnaziálního sboru 

a reprezentaci školy doma i v zahraničí. 

Trochu statistiky (z archivu pana Ing. Čejpa) 

 34 let vedení Sborečku, 

 354 nadšených zpěváků, 

 223 nastudovaných skladeb, 

 515 veřejných vystoupení, 

 z toho 78 zahraničních… 

A Lojzíka za celoživotní dílo dostává…! Takhle nějak by mohla znít věta, která by určitě slušela jednomu 

z největších koncertů, který se na jaře roku 2018 na Náchodsku odehrál. Tedy vlastně odzpíval. A byl to koncert 

veliký, účastnilo se ho hned několik pěveckých sborů, a ještě ke všemu tajný, jeho hlavní posluchač o něm totiž 

neměl ani potuchy, což je samo o sobě, při rozměrech akce a počtu účastníků, taky jeden veliký zázrak. 

Pokud jste posledních zhruba 50 let nehybernovali, asi už tušíte, kdo to dostal gymnaziálního Lojzíka, kdo 

při té příležitosti obdržel i Cenu Bedřicha Smetany udělenou mu Unií českých pěveckých sborů, kdo byl 

tedy oním překvapeným a dojatým a stejně jako vždy neskonale (rozto)milým adresátem sborového 

megakoncertu. Zpěvák (tenor), letitý „hroňák“, zakladatel Pěveckého sboru studentů Jiráskova gymnázia – 

Sborečku Ing. Vlastimil Čejp. Na jaře 2018 totiž oslavil neuvěřitelnou 70. 

Neuvěřitelnou proto, že se mu do ní vešlo tolik, že by na to bylo málo i třikrát tolik. Stovky koncertů Hronu, 

stovky vystoupení Sborečku, desítky zahraničních zájezdů po celé Evropě, desítky úprav a aranží pro pěvecké 

sbory, zejména ale zástupy a zástupy odchovaných mladých zpěváků, kterým přirostl k srdci stejně jako oni 

jemu. Jsou mezi nimi tací, které jen pošťouchl, tací, kteří si ho našli sami, ale i ti, které musel soustavně a 

neúnavně přemlouvat, aby to alespoň zkusili. Ale ať už byla jejich cesta za panem Čejpem jakákoli, zkusil-li, 

většinou se nadchl (i když by to předtím možná nečekal), zahořel a vzplanul zpěváckou vášní, která je v případě 

viru „Vlastik“ velmi nakažlivá a jen tak vás nepustí, a stal se „sborečkem“ nebo „hroňákem“ už navždycky. 

Proto lze očekávat, že ani Zlatý Ámos našeho pana sbormistra nemine, nebo by rozhodně minout neměl. 

Ostatně při oslavách 35. výročí Sborečku (založeného 1984) to uvidíte sami. Na koncertu k výročí 

30. zaznělo „Až se příště sejdem, už se sem nevejdem“. Tomu rozhodně věřte! A i ti, co se nevejdou, přijdou. 

Budou totiž mít Sborečku a jeho tatínkovi Vlastimilu Čejpovi znovu za co poděkovat. Děkujeme 

nabezpočtukrát! 

Štěpán Macura, Lenka Hronková, Pavel Škoda 
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SEZNAM STUDENTŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2017 – 2018 
(Hvězdička u jména studenta znamená prospěch s vyznamenáním na konci školního roku.) 

Třída: prima A 

Třídní učitel: Mgr. Škodová Gerda 

Ansorgová Miroslava, *Benediktová Anna, Cihlářová Barbora, *Čermáková Lucie, Čermáková Radka, 

Dernerová Kristýna, Hanka Kryštof, *Hegerová Tereza, *Holá Eliška, *Hruša Mikoláš, *Karásek Jan, 

Kejzlarová Karolína, *Kubínová Eliška, *Kuneš Jan, *Matyska Václav, Melichar Vít, *Miščuková Karla, 

*Novák Petr, Poláček Adam, *Regnerová Zuzana, *Rohulánová Martina, *Rýdlová Barbora, Šanovcová 

Veronika, *Tomáš Petr, *Vašíček Petr, *Vlček Jakub, *Vlčková Šárka, *Vokůrková Anna, Vyskočilová 

Vendula, Žďára Matyáš 

Třída: prima B 

Třídní učitel: Mgr. Divišek Jiří 

*Bohadlová Barbora, *Bolková Sára Anna, *Brejtr Kryštof, *Čelková Diana, Hájek Matyáš, Hanušová 

Veronika, *Hladík Richard, *Honsová Barbora, *Hrnčíř Adam, *Janatková Andrea, *Jirsa Vilém, *Jochová 

Simona, *Kašparová Karolína, *Kostyšynová Zora, *Kumpošt Daniel, *Marešová Andrea, *Matějů Nikola, 

*Nehyba Filip, *Pachta Ondřej, Petráková Anežka, Pham Thu Giang, *Prouzová Tereza, *Simons Sylvia 

Caterina, *Staňková Anežka, *Šašinková Tereza, Vencl Kryštof, *Veverková Adéla, *Vrzáček Matěj, 

*Vydláková Markéta, *Zítko Lukáš 

Třída: sekunda A 

Třídní učitel: Mgr. Klemenc Jaroslav 

Bílská Berenika, Dědek Jiří, *Dítětová Markéta, *Doucha Martin, *Dušková Michaela, *Dvořáková Eliška, 

Ferrara Ida Giada, Foglar Jakub, Havel Tomáš, *Havlenová Tereza, *Hejzlar Filip, *Hoeben Dagmar, 

Horáková Vojtěška, *Hůlková Adéla, *Joštová Šárka, *Klamtová Natálie, *Kordová Alexandra, Králová 

Daniela, *Kubín Matouš, *Línková Eliška, Macháček Jakub, *Marks Dominik, Míšková Agnes, Neumann 

Jonáš, *Schmidtová Tereza, Sychrovská Klára, *Šatný Ondřej, *Štěpánová Jitka, *Štoková Magdaléna, 

Uhlíková Darina 

Třída: sekunda B 

Třídní učitel: Mgr. Geťko Jan 

*Gajdošová Eliška, *Janovská Klára, *Kabelová Alexandra, Klemens Matyáš, *Klimešová Johana, *Kozlová 

Doubravka, Kuřátková Barbora, Kyprová Kamila, *Lubas Jaromír, Maněnová Karolína, Markovcijová Žanna, 

*Mazura Tobiáš, Moravec Vít, *Nermuťová Ema, Nosek Vojtěch, Pospíšilová Františka, Prouza Jan, Rousková 

Nina, *Řehůřková Lucie, Schön Jakub, *Šichanová Lucie, Štěpán Adam, Švecová Barbora, Thi Huong Mai Vu, 

Tylšová Zuzana, Veverka Ondřej, *Vítová Tereza, *Vysoký Jakub, Železová Iveta 

Třída: tercie A 

Třídní učitel: Mgr. Karásková Helena 

Balašová Veronika, Carlino Adriana Zdenka, *Cvejn Tomáš, *Dědek Pavel, *Doubková Anežka, *Dvořáčková 

Natálie, Felkl Matěj, Holečková Michaela, Hylena Libor, Jerman Michal, *Ježková Bára, *Kaválková Leona, 

*Koukolová Tereza, Kunešová Justýna, Kvapilová Veronika, Kvirencová Adéla, Luciak Petr, *Lukáš Ondřej, 

Máslová Anna, Matoušek Matěj, Nováčková Mahulena, Podaná Magdaléna, *Říha Vojtěch, Shkola Yevheniia, 

*Slavíková Karolína, Syrovátka Jakub, Špaček Vojtěch, *Švitorka Jakub, Turčík Jozef, Urbanová Veronika, 

Vacek Šimon 

Třída: tercie B 

Třídní učitel: Mgr. Poutník Milan 

Bartoš Jan, *Bělobrádková Klára, Brátová Magdalena Terezie, Bydžovský Marián, Drašnar Matěj, Hagara 

Natan, Halamková Veronika, Herzig Kristián, *Homolka Jan, *Ježek Jan, Ježková Jana, *Jirsová Barbora, 

*Kopanycja Julie, Kováčová Klára, Králová Veronika, *Krčmář Jan, Krtičková Pavla, *Kunteová Anna, 

Niklová Mariana, *Novák Martin, *Prouzová Michaela, Romanec Martin, Rydlová Markéta, Správka Tadeáš, 

*Stárová Nikola, *Šintáková Jaroslava, Šmída Jáchym, Špaček Ondřej, Vančák Antonín, *Voborníková Jana 

Třída: kvarta A 

Třídní učitel: Mgr. Nývltová Jindra 

Bartošová Kateřina, Bartůněk Lukáš, Breitrová Adéla, Brzobohatá Bára, *Budař Dominik, Daksová Nikol, 

Doležal Jan, *Dušková Kristýna, *Fidler Lukáš, *Fišer Daniel, *Franc Matyáš, *Heger Tomáš, Horká 

Magdalena Dorotea, *Horkel Jan, Katuš David, Ladma Lukáš, Mastíková Monika, Němečková Barbora, Pham 

Minh Tung, Ptáček Bohdan, *Staněk Antonín, *Šesták Jan, *Vacek Jakub, Valášková Adéla, Vlčková Monika, 

*Vykoukal David, *Winter Patrik, *Zákravský Jan, Zelený Jiří, *Zetek Jan 
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Třída: kvarta B 

Třídní učitel: Mgr. Košvanec Zdeněk 

Bohuška Matyáš, Brejtr Martin, Cvrkal František, Čeňková Adéla, *Duroň Petr, Hejzlar Jakub, Holečková 

Klára, *Hubková Klára, *Chrastina Jan, Kincl Julian, Klimeš Jakub, Majer Daniel, Mervartová Helena, 

Nibilevyčová Nikoletta, Nováková Klára, Novotná Kristýna, Petráš Šimon, Pitřinec Ondřej, Pozděnová Klára, 

Rufer Dominik, *Říhová Monika, *Strnadová Ema, Strnad Tobiáš, Šnorbertová Zuzana, Štěpán Michal, 

Veverka Kryštof, Veverka Matěj, Vorokhta Evheniy, Žáčková Lucie 

Třída: kvinta A 

Třídní učitel: RNDr. Matěnová Ivana 

Bohadlová Markéta, Brát Vladimír, Brožová Alice, *Čejchan Jakub, *Gajdošová Oluša, *Grulich Jaroslav, 

*Chobotská Barbora, Janečka Kryštof, Jirmanová Jana, Lemfeldová Petra, *Macháčková Tereza, *Mazurová 

Štěpánka, Meier Jan, *Němečková Kateřina, Novohradský Lukáš, Obst Michael, Popl Richard, Remešová Julie, 

Rosa Marek, *Shejbalová Eliška, Spilková Aneta, Strelec Matyáš, Šimek Filip, Ťokan Vojtěch, Vojtíšek 

Matyáš, *Vydláková Kateřina 

Třída: kvinta B 

Třídní učitel: Mgr. Forejt Ivo 

*Bartošová Kristýna, *Berthová Tereza, Bílá Michaela, Bílková Anna Marie, Brožová Vendula, Effenberk 

Jeroným, Felkl Martin, *Fiedlerová Kateřina, Háze Matyáš, Hůlek Jáchym, Ježek Daniel, Joudal Adam, *Kolář 

Filip, *Kratěnová Alžběta, Kroutvar Václav, Křenková Karolína, Mejstříková Nicola, *Melicharová Veronika, 

Novák Ivo, *Pěček Jan, Pešek Ondřej, Pflügerová Anna, Pollak Štěpán, Preclíková Tea, Ptáček Ondřej, 

Řehůřková Anna, *Semeráková Kristýna, Šolc Petr, Šretrová Lada 

Třída: sexta A 

Třídní učitel: Mgr. Zapletal David 

*Cejnarová Adéla, Čech Martin, *Dědková Kamila, Dostál Jiří, Dvořáček Antonín, Falta Matyáš, Horáček 

Pavel, *Horký Jakub, Houšťek František, Jarolímek Michal, Kaniová Karolína, Kejzlarová Kateřina, 

*Kozáková Kristýna, Krtička Josef, Linhardtová Natálie, Matoušková Karolína, *Niklová Emma, *Pacák 

Hynek, *Prouza Lukáš, Prudil Šimon, Schejbal Jakub, *Šanovcová Alena, *Šnorbertová Michaela, Štěpánková 

Barbora, *Štěpánová Hana, Štimová Hana, Tomek Viktor, Voborníková Nela, *Vydláková Monika 

Třída: sexta B 

Třídní učitel: Mgr. Brát Richard 

Čejchan Jan, Dao Erik, Fišerová Anna, Hanousková Kristýna, Hlavatá Nikola, Horák Jakub, Hrubá Karolína, 

*Ježek Jakub, Klímová Darina, Lipovský Tomáš, *Lukášová Ivana, Máslo Jan, Moc Jiří, Nosek Jakub, Poláček 

Miroslav, Skořepová Kateřina, Stryhalová Nela, *Stuchlík Martin, *Svobodová Veronika, Škodová Sabina, 

Štěpánová Pavla, Tučková Anežka, *Vacková Aneta, Vaňková Pavlína 

Třída: septima A 

Třídní učitel: Mgr. Sršňová Iva 

*Balcar Vojtěch, Bartová Jana, Brátová Pavla, Brychta Adam, *Čermáková Kateřina, *Čížková Petra, 

Drašnarová Lucie, Gavlasová Radka, Hedrlínová Martina, Hrach Martin, Chylková Michaela, Knapovská 

Pavlína, Křivda Tomáš, Lisáková Adéla, Mach Jan, Mastík Petr, Mládková Veronika, *Nováková Edita, 

*Palatová Adéla, *Pikman Jan, Pitřinec Jakub, Pollaková Kateřina, *Prokopová Julie, Prouza Josef, Řezníčková 

Andrea, Říha Miroslav, Sichrovský Benjamin, *Špeldová Marta, Vít Ondřej, Zoufal Lubor 

Třída: septima B 

Třídní učitel: RNDr. Preclík Jan, Ph.D. 

Brejtr Vojtěch, *Čápová Kateřina, *Černý Lukáš, Divišek Jakub, *Drábková Nikola, Dušek Jan, Dvořáková 

Markéta, *Frimlová Štěpánka, Grohmann Matěj, Herzig Antonín, Horká Anna, *Horkelová Simona, *Hubková 

Kristina, Jansová Alžběta, Jermanová Kateřina, Joska Vojtěch, Klikar Vojtěch, Křížová Denisa, *Kubíček 

Tomáš, Laubacher Jan, *Lemfeldová Lucie, *Lukášek David, Macek Matouš, Matoulek Michal, *Možíšová 

Jana, *Škoda Štěpán, Šraitr Michal, *Tomková Jana, Továrek David, Volhejnová Anna, Vyskočil Vojtěch 

Třída: oktáva A 

Třídní učitel: Mgr. Ježek Jan 

*Bohadlo Jan, *Bohuslavová Nicol, Červená Karla, Effenberk Kilián, Havel František, Hejnová Terezie, 

Hlavatá Anežka, Jirman Štěpán, Kalivoda Jan, *Kalivodová Natalia, Kavanová Eliška, Kinzl Stanislav, Kortus 

Jakub, Lipovská Markéta, Matyáš Michal, Mervart Martin, Naglová Pavlína, Petříková Anna Ester, Pitřinec 

Martin, Pošepná Nikola, Rohlena Jiří, *Rýdlová Ivana, *Sedláčková Alexandra, *Stará Petra, Stejskal Šimon, 

Šolc Vojtěch, Vlček Marek, Vránová Kateřina, Zeisková Markéta, Zelená Kristýna, *Žibřidová Alena 



66 

Třída: oktáva B 

Třídní učitel: Mgr. Macura Štěpán 

Coufalová Nikola, Havlena Jan, Hejzlarová Kateřina, Hora Vojtěch, Horký Matyáš, *Hrušová Julie, Hůlková 

Rozálie, Jiránková Klára, Karvai Jan, Karvai Martin, Kettner Matěj, *Kukrálová Helena, Kyprová Hana, 

Magnusková Michaela, Máslo Vladimír, Mervart Vojtěch, Pellyová Marta, Prouzová Alžběta, Škodová Tereza, 

Štěpánová Bára, Štěpánová Pavlína, Tučková Zdislava, Veselý Vojtěch, Vondráček Jan, Zlámalová Denisa 

Třída: 1.A 

Třídní učitel: Mgr. Fišerová Jitka 

Antlová Viktorie, Čermák Marek, Duchoslavová Eliška, Fedak Oresta, Foglar Jaroslav, Fulková Šárka, Hanzlík 

Václav, Hejcman Ondřej, Hejna Ondřej, *Hlávka Jakub, Hofmanová Tereza, *Horká Magdaléna, *Hornychová 

Pavlína, Hošek Vojtěch, Jančíková Petra, Ježek Michael, *Kebortová Karin, *Košner Richard, Kotlan 

Khrystyna, *Meierová Bára, Melicharová Anna, Morávková Anet, Nývltová Sabina, Rufferová Adéla, 

Součková Tereza, Škopová Veronika, *Tomášová Klára, Tučková Natálie, Vagalová Daniela, Vanclová Anna 

Třída: 1.B 

Třídní učitel: Mgr. Rojtová Iva 

Duchatschová Jana, Hofman Denis, Kollertová Lucie, Konvalinová Denisa, Kratěnová Karolína, Krieglerová 

Anna, Kubečková Michaela, Kubrt Daniel, Kuneš Jiří, Lamka Tomáš, Matysková Zdislava, Mědílková Nela, 

Morávková Lucie, Novák Vojtěch, Ouředníková Alena, *Pábelová Bára, Pavlík Adam, Prouza Matěj, Rohan 

Ivo, Staňková Veronika, Šafránek Štěpán, *Šulcová Markéta, Tučková Aneta, *Turková Kateřina, Uždil 

Martin, Valášková Denisa, Venclová Anna, Viková Tereza, Vítková Renata, Vrzáňová Klára 

Třída: 2.A 

Třídní učitel: Mgr. Polák Zdeněk 

Bejrová Žaneta, Carlino Rosa Teresa, Černý David, Divišková Kateřina, Filip Štěpán, Hejzlar Ondřej, 

Horáková Alena, Hrodek Tomáš, Jansa Radek, Jansa Tomáš, Jarešová Adéla, Jerman Vojtěch, Ježek Josef, 

*Jirmanová Sabina, *Klimešová Karolína, Kubíková Sára, Kudrnáčová Alma, Lorencová Miroslava, *Martínek 

Roman, Novák Matěj, Peterová Sandra, *Prouzová Zuzana, *Regnerová Magdalena, Sochorová Silvie, 

*Šimková Kamila, Švorc Martin, Urbanová Nikol, *Výborný Vojtěch, Zejdová Nikola, Zobalová Šárka 

Třída: 2.B 

Třídní učitel: Mgr. Půlpánová Petra 

Cedidla Aleš, Červíček Martin, Čeřovský Martin, Demartini Andrea, *Ďurďová Tereza, Habrová Dana, 

Halešová Michaela, Hilscherová Daniela, Hlaviznová Klára, Horáková Václava, Jarý Miroslav, Jirásek Martin, 

Johnová Eliška, Kavan Patrik, Kollert Tomáš, Kunová Jana, Melda Jan, Nyklíček Jan, Osobová Bára, 

Pfeiferová Kristina, Piňosová Michaela, Plšek Filip, Regnerová Adéla, Šesler Adam, Štěpánková Aneta, 

Trejtnarová Alena, Trojtl Jan, *Ulrichová Karolína, Wolf Pavel, Žůrek Dominik 

Třída: 3.A 

Třídní učitel: Ing. Vích Dalibor 
Baladová Monika, Cepr Michal, Filip Michal, Hanušová Anna, Hrachová Anna, Hrudková Natálie, Kadaníková 

Michaela, Kaválek David, Konáš Rudolf, Kotlan Ivan, *Králová Michaela, *Lelek Michal, Levinský Vít, Lukavská 

Tereza, Marková Petra, Matušková Daniela, Matyska Josef, Nocarová Denisa, Pfeiffer Luboš, *Poláček Jaromír, Pošmura 

Dominik, Procházková Kateřina, Prokopová Simona, Prouza Vojtěch, Roztočilová Bára, Svobodová Markéta, Škoda Jan, 

Tecza Anna, Vondrášková Adéla, Votrubová Pavlína 

Třída: 3.B 

Třídní učitel: Mgr. Slavík Libor 

*Balcar Marek, *Bernard Adam, Čuhanič Jakub, *Hak Tomáš, Halamková Kateřina, Hartmann Kurt, Jirman 

Tomáš, Klimeš Henrich, Komárková Monika, Kosová Veronika, Lír Filip, Listoň Martin, Majerová Kateřina, 

Martincová Jana, Mědílková Barbora, Mrázek Josef, Nosková Adéla, *Novotný Miloslav, Pěničková Jana, 

Sedláčková Barbora, *Staňková Pavla, Svědirohová Pavla, *Škopová Kateřina, Šperling Jiří, Thérová 

Veronika, Vintera David, Závadová Tereza, Zobalová Hana, Zvoníčková Denisa 

Třída: 4.A 

Třídní učitel: Mgr. Jaroušová Jiřina 

Ansorgová Kristýna, Bělka Ondřej, Brahová Lucie, Čtvrtečka Josef, Havlová Jiřina, *Hudcovic Tomáš, 

*Jančíková Nikola, Janečková Tereza, Kmochová Kateřina, Kropáčková Natálie, Kubínová Markéta, 

Kukeňová Eliška, Kuldová Blanka, Libnar Petr, Novotný Jiří, Skládal Jaroslav, Srubjanová Pavlína, Ševců 

Pavlína, Štodt Daniel, Štrofová Kateřina, *Šulcová Kateřina, Tichý Ondřej, Týč Radek, Veverková Markéta, 

Vlachová Nikol, Vojtěchová Ivana, Zahálka Jan 
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Třída: 4.B 

Třídní učitel: Mgr. Škodová Šárka 

Andršová Karolína, Čermáková Monika, Dostál Jáchym, Felgrová Daniela, Holá Tereza, Hrubá Martina, 

Hušková Pavlína, Chladová Barbora, Jakušová Kateřina, Janečková Petra, Ježek Jan, Kramlová Lucie, 

Malíková Kristýna, Novotný Marian, Prokopová Aneta, Remeš Johan, Resl Dominik, *Růžička Pavel, 

Řezníčková Lucie, Sedláčková Eliška, Sodomka Marek, *Soukup Josef, Šefcová Eva, Šimek Jan, Šimková 

Romana, Tučková Lucie, Vojtíšek Šimon, Volšíková Tereza, Voltr Václav, Zákravský Petr 
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ZLATÁ MATURITA 

Vážení absolventi, rádi bychom, abyste se k nám i po letech vraceli, a proto jsme zavedli tradici tzv. zlaté 

maturity. K slavnostnímu předávání pamětních listů jsou zváni absolventi, kteří odmaturovali před 50 lety. Rádi 

Vám po té dlouhé době ukážeme školu, zavzpomínáme s Vámi na Vaše studia a vyslechneme si Vaše bohaté 

životní zkušenosti. Snad naše pozvání přijmete. Těšíme se na shledanou. 

Ředitelství školy a Vaši bývalí učitelé 

Nadace Jiráskova gymnázia a vedení školy uspořádali 1. června 2018 slavnostní setkání absolventů školy 

z roku 1968 s názvem Zlatá maturita. Ze tří tříd se zúčastnilo 57 absolventů. Na slavnostním setkání v aule 

školy obdrželi pamětní list a výroční zprávu. Zájemci si prohlédli školu a další neformální setkání proběhlo 

v jejich režii. 

V příštím školním roce pozveme na Zlatou maturitu tyto absolventy z roku 1969: 

1969 A 

Miroslav Andrš, Jiří Baudyš, Drahomíra Bergerová, Karel Brož, Jan Cupal, Bohuslav Čermák, Otakar Fajfr, 

Petr Grau, Karel Hofman, Václav Hrnčíř, Josef Jakubec, Evžen Kábrt, Dana Klimešová, Jaroslav Kroužel, 

Jaromír Liška, Lubomír Manolov, Zbyněk Martínek, Václav Myšák, Bohuslava Nývltová, Lubomír Pavlát, 

Josef Petrů, Ludvík Pfeifer, Aleš Růžička, Ladislav Stránský, Eva Škaroupková, Petr Šmíd, Jiří Štěpán, Pavel 

Toman, Jan Tryzna, Miloslav Vaněk, Jiří Vavřina, Stanislav Zajíček, Jiří Vltavský 

1969 B 

Iva Bašková, Alena Brátová, Marta Bräuerová, Jaroslava Burdychová, Blažena Čejpová, Marie Dubnová, 

Lidmila Hrubá, Helena Jirmanová, Blanka Kadaníková, Miroslava Krejčíková, Vlasta Kubečková, Eva 

Lesková, Antonie Lokvencová, Eva Myšková, Iva Obstová, Naděžda Obstová, Ivona Plecháčová, Hana 

Pokorová, Irena Sosíková, Vlasta Strnadová, Danuše Svobodová, Zdenka Šefcová, Lidmila Škodová, Miroslava 

Šolcová, Jiřina Špetlová, Dana Šplíchalová, Eva Ungerová, Jana Vavříková, Hana Venclíková, Zdeňka 

Vostřesová, Hana Zelená, Jaroslav Žalkovský (ext.) 

1969 C 

Eva Archlebová, Irena Bergerová, Marcela Čtvrtečková, Alena Ducháčová, Jiří Endler, Dana Hašková, 

Jaroslava Holá, Aleš Jandejsek, Václav Ježek, Zbyněk Kočvar, Květoslava Kortánová, Jaroslava Kubečková, 

Oldřich Kuna, Ilona Lierbemannová, Blanka Macková, Zdeňka Macková, Hana Martincová, Jana Mertlíková, 

Jana Müllerová, Josef Novotný, Jaroslav Pavel, Marie Pelánová, Irena Sobotková, Alena Suchá, Jana Suková, 

Eliška Šilhová, Ludmila Škodová, Jaroslava Škopová, Eva Tomíčková, Vlastimil Váňa 
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