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ŠKOLNÍ ROK 2018 – 2019 

Školní rok 2018-19 byl pro naši školu opět velmi úspěšný. Studentům se dařilo v soutěžích i přijímacím 

řízení na vysoké školy. Kulturní prostor Náchodska jsme obohatili o řadu krásných vystoupení i akcí, jejichž 

jsme byli pořadateli. Naši studenti přispívali potřebným a v neposlední řadě se nám podařilo pro další školní 

rok uhájit 2 primy osmiletého gymnázia. Uchazeči o studium v něm se nám za to odměnili rekordním zájmem. 

Přihlášku ke studiu jich podalo 213. 

Děkuji všem zaměstnancům školy, studentům, rodičům i firmám, které nás podporují (Saar Gummi Czech, 

s.r.o., Červený Kostelec, ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav, ATAS elektromotory Náchod a.s., FG 

Forrest, a.s., Praha, pobočka Náchod…), za to, že patříme po všech stránkách k nejúspěšnějším školám 

v Královéhradeckém kraji i v České republice. 

Pavel Škoda, ředitel školy 

KRONIKA JIRÁSKOVA GYMNÁZIA 

Školní rok začal pro pedagogy 29. srpna, pro studenty 3. září. V pedagogickém sboru jsme přivítali nové 

kolegy Mgr. Lukáše Havlíčka (dějepis – společenské vědy), Mgr. Kateřinu Vondřejcovou, Ph.D. (matematika-

fyzika), Mgr. Petru Zapletalovou (biologie – tělesná výchova – anglický jazyk) a na částečný úvazek Mgr. 

Libuši Livňanskou (matematika – biologie) a Mgr. Marianu Polákovou, Ph.D. (dějepis – latina). V přípravných 

dnech absolvovali učitelé školení PO a BOZP. Konalo se 10 opravných zkoušek, z nichž jedna byla neúspěšná. 

Září 

6. září proběhly na naší škole nostrifikační zkoušky zahraničních studentů. 

10. září navštívili ZOO ve Dvoře Králové nad Labem studenti 3.B a 7.V s prof. Půlpánovou a Ježkem. 

Primány proškolili v užívání počítačů pro školní účely prof. Vích, Veverka a Uždilová. 

11. září se konala ústní část maturitní zkoušky v podzimním termínu, která se týkala šesti studentů. 

Předsedkyní byla jmenována Mgr. Ludmila Lorencová z Gymnázia Broumov. Prof. Forejt byl naopak 

jmenován předsedou maturitní komise na Gymnáziu v Broumově, kde zkouška probíhala také v tento den. 

O den později jela na trutnovské gymnázium jako předsedkyně maturitní komise prof. Šárka Škodová. 

U ústních zkoušek byli všichni naši studenti úspěšní. Horší to bylo u didaktického testu z matematiky, který se 

konal již 3. září na spádové škole. Z našich šesti studentů uspěli u opravného testu jen tři. 

Na primárně-preventivní pobyt se do Zdoňova vydali ve dnech 11.-13. září studenti 1.B s prof. Pavlíkem 

a Diviškem. 

Se členy Hidraku jely ve čtvrtek 13. září do Jičína na festival Město pohádek prof. Dvořáčková a Olšanová. 

Na Pardubických chatách v Příchovicích strávili dny od 17. do 19. září studenti 1.A s prof. Š. Škodovou 

a Víchem na primárně-preventivním pobytu. 

17. září přijelo na výměnný pobyt 36 studentů z partnerské školy v Oesede. 18. září je přivítal v aule ředitel 

školy Pavel Škoda a na radnici starosta města Jan Birke. Potom pro ně byla připravena prohlídka náchodského 

zámku. 19. září se podívali do Teplicko-adršpašských skal, 20. září do Prahy a 21. září do pevnosti v Josefově. 

Kromě toho pro ně připravily další program české hostitelské rodiny. Odjezd byl naplánován na 23. září ráno. 

19. září jeli do ZOO ve Dvoře Králové nad Labem studenti tercie s prof. Balcarovou a Ježkem. Stejnou 

exkurzi absolvovali 21. září studenti 3.A a 7.W s prof. Jaroušovou a Rojtovou. 

Ve dnech 21.-23. září škola hostila na tradiční akci Heuréka učitele fyziky z celé republiky, ale i ze 

zahraničí. Akci spoluorganizoval prof. Polák. 

V týdnu od 24. září absolvovali primárně preventivní pobyty žáci primy. Do Sněžného jeli ve dnech 24.-

26. září žáci 1.W s prof. Veverkou a Uždilovou a na Ostaš ve dnech 25.-27. září žáci 1.V s prof. Nývltovou 

a Rojtovou. 

26. září jeli do Prahy studenti 8.W s prof. Půlpánovou a Kolářskou. V rámci literárně-historické exkurze si 

prohlédli Památník hrdinů heydrichiády, navštívili židovskou Prahu a ve Studiu Ypsilon zhlédli divadelní 

představení Proměna aneb Řehoř už toho má dost. Do Trutnova na okresní kolo Středoškolského atletického 

poháru doprovodili atlety prof. Divišek a Zapletal. Chlapci Miloslav Novotný (4.B), Jan Melda (3.B), Martin 

Jirásek (3.B), Adam Šesler (3.B), Martin Jirásek (1.B), Přemysl Adam (1.B), Josef Matyska (4.A), Jan Škoda 

(4.A), Josef Mrázek (4.B), Radek Jansa (3.A), Jakub Čejchan (6.V) a Vojtěch Ťokan (6.V) obsadili 2. místo 

a dívky Lucie Žáčková (5.W), Gabriela Skaláková (1.B), Oluša Gajdošová (6.V), Markéta Macháňová (1.A), 

Jana Jirmanová (6.V), Sabina Jirmanová (3.A), Petra Janečková (1.A), Markéta Bohadlová (6.V) a Kamila 

Šimková (3.A) zvítězily. 
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27. září proběhla další sportovní akce. V přespolním běhu se pokusili uspět v Polici nad Metují v okresním 

kole naši studenti pod vedením prof. Půlpánové a Slavíka. Naši školu reprezentovalo 5 družstev. V kategorii 

nejmladších děvčat D III (prima– sekunda) se na trať vydala sestava skládající se z dívek 2.W – Nikola Matějů, 

Andrea Janatková, Anežka Staňková, Markéta Vydláková, Anežka Petráková a Simona Jochová. V této 

kategorii si nejlépe vedla Nikola, která v celkovém pořadí děvčat obsadila 10. místo. V pořadí družstev skončila 

děvčata na posledním, 8. místě. Zatímco děvčata běžela trať dlouhou 1 500 m, nejmladší kluky čekaly celé 

2 kilometry. Matěj Vrzáček (2.W), Kryštof Brejtr (2.W), Lukáš Zítko (2.W), František Švorčík (1.W), Matěj 

Laštovic (1.W) a Šimon Fetter (1.W) obsadili jako tým 5. místo. Nejrychlejší z nich byl Matěj Vrzáček, který 

ve své kategorii doběhl na 8. pozici. Starší děvčata (tercie – kvarta) tým dohromady nedala na rozdíl od starších 

chlapců. Ondřej Lukáš , Šimon Vacek, Michal Jerman, Pavel Dědek, Petr Luciak, Matěj Felkl (všichni 4.V) 

vybojovali 2. místo a zajistili si tak postup do krajského kola. Velkým úspěchem byl výkon Ondry, který v silné 

konkurenci vyhrál. Závodníci z vyššího gymnázia zvítězili a postoupili do krajského kola. Družstvo dívek 

tvořily Sabina Jirmanová (3.A), Kamila Šimková (3.A), Sára Kubíková (3.A), Adéla Breitrová (5.V) a Zuzana 

Sedláčková (1.A), a družstvo chlapců Jakub Divišek (8.W), Tomáš Křivda (8.V), Vojtěch Joska (8.W), Matyáš 

Falta (7.V) a Antonín Staněk (5.V). Tomáš Křivda potvrdil kvality špičkového běžce a všechny ostatní 

závodníky nechal daleko za sebou. 

V pátek 28. září byl Den české státnosti. 

Říjen 

1. října byli účastníky besedy Komix v Městské knihovně v Náchodě studenti 6.V, 7.V, 5.W a 3.A 

s prof. Macurou, Misarovou a Nývltovou. 

3. října navštívili Prahu studenti 4.A s prof. Půlpánovou a Macurou. V rámci literárně-historické exkurze si 

prohlédli Národní památník hrdinů heydrichiády, židovské město a v Divadle Na zábradlí zhlédli divadelní 

představení Korespondence V+W. Všeobecná zdravotní pojišťovna připravila projekt Edukační roadshow 

s ukázkami zdravotnické pomoci a s informacemi o nebezpečí spojených s užíváním návykových látek 

a onemocnění HIV. V aule se akce zúčastnili terciáni. 

4. října vystoupilo v aule Válkovo trio. Koncert s názvem Film a muzikál vyslechli studenti primy 

a sekundy, Československý pop byl připraven pro tercii a kvartu a s tvorbou divadla Semafor se seznámili 

studenti 1. ročníku a kvinty. Na strojírenský veletrh do Brna jelo s prof. Víchem 9 zájemců z řad studentů. 

8. října se studenti 3. ročníku a sexty zúčastnili za doprovodu svých češtinářů v Městské knihovně 

v Náchodě besedy se spisovatelkou Lidmilou Kábrtovou. 

9. října se tři týmy utkaly s vrstevníky v krajském kole v přespolním běhu, které se konalo v Jičíně, 

v přírodní lokalitě Čeřovka. Běžce doprovodila prof. Půlpánová. Naši školu reprezentovali v kategorii 

chlapci IV Ondřej Lukáš, Šimon Vacek, Pavel Dědek, Matěj Felkl z 4.V. V kategorii dívky V startovaly Sabina 

Jirmanová (3.A), Adéla Breitrová (5.V), Zuzana Sedláčková (1.A), Lucie Žáčková (5.W) a Monika Říhová 

(5.W). Největší šanci na úspěch měli nejstarší kluci (kategorie chlapci V) Jakub Divišek (8.W), Antonín Staněk 

(5.V), Radek a Tomáš Jansovi (3.A), Vojtěch Joska (8.W) a Josef Mrázek (4.B). Hoši z kvarty obsadili 7. místo 

z 10, děvčata obsadila 5. místo a naše naděje nezklamali chlapci z kategorie V, kteří skončili na 2. místě. 

Do Planetária a hvězdárny v Hradci Králové a do Archeoparku ve Všestarech se 10. října podívali primáni 

v doprovodu prof. Veverky, Macury a Polákové. Ve škole proběhla soutěž Přírodovědný klokan, do které se 

přihlásilo 112 studentů. Soutěž je určena studentům tercie až sexty a 1.-2. ročníku. V kategorii Kadet se o 1.-

2. místo dělili Jiří Děděk (3.V) a Tobiáš Mazura (3.W) a o 3.-4. místo Tereza Koukolová (4.V) a Ondřej Lukáš 

(4.V). Tomáš Heger (5.V) zvítězil v kategorii Junior, 2.-3. místo obsadili Jaroslav Grulich (6.V) a Martin Uždil 

(2.B) a 4. místo patřilo Danielu Ježkovi (6.W). 

15. října navštívili Hvězdárnu a planetárium v Hradci Králové studenti 1. ročníku s prof. Ježkem a Pavlíkem 

a 17. října absolvovali stejnou exkurzi studenti kvinty s prof. Košvancem a Zapletalovou. 

Na literárně-historickou exkurzi do Prahy jeli 15. října studenti 3.B s prof. Půlpánovou a Veverkou. 

Prohlédli si Malou Stranu, Pražský hrad a v divadle ABC zhlédli představení Evžen Oněgin. 

16. října doprovodil prof. Slavík dva týmy studentů do Hradce Králové na turnaj ve frisbee. Tým A ve 

složení Markéta Dvořáková (8.W), Simona Horkelová (8.W), Tomáš Hak (4.B), Jiří Dostál (7.V), Benjamin 

Sychrovský (8.V), Pavel Wolf (3.B) a Alžběta Jansová (8.W) obsadil 5. místo. Tým B vybojoval ve složení 

Mikoláš Hruša (2.V), Pham Minh Tung (6.V), Antonín Herzig (8.W), Julie Tymelová (1.A), Vojtěch Joska 

(8.W), Rosa Teresa Carlino (3.A), Rozálie Jůzová (1.V) a Marie Kozlová (1.V) 7. místo. 

17. října vedl prof. Zapletal atletky na krajské kolo Středoškolského atletického poháru, které se konalo také 

v Hradci Králové. Atletky Lucie Žáčková (5.W), Nela Mědílková (2.B), Oluša Gajdošová (6.V), Markéta 
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Macháňová (1.A), Jana Jirmanová (6.V), Sabina Jirmanová (6.V), Petra Janečková (1.A), Markéta Bohadlová 

(6.V), Kamila Šimková (3.A), Michaela Šnorbertová (7.V), Julie Remešová (6.V) a Sabina Nývltová (2.A) 

vybojovaly 3. místo. 

17. října se 4 dvojice našich studentů zapojili do sbírky Bílá pastelka, kterou pořádal Tyfloservis a jejíž 

výtěžek byl věnován na zlepšení kvality života slabozrakých a nevidomých lidí. Čtyři dvouhodinové 

workshopy v rámci letošního Týdne programování (CodeWeek) uspořádali pro žáky základních škol a nižšího 

gymnázia naši učitelé informatiky. Šlo o celoevropskou iniciativu, která měla za cíl představit programování 

široké veřejnosti a podpořit rozvoj informatického myšlení žáků. Akce se zúčastnili žáci pátých tříd ze ZŠ 

Komenského a ZŠ Bražec. Celý projekt na našem gymnáziu podpořila firma Google (mohli jsme si tak koupit 

další hardware pro motivaci žáků) a firma DLNK, která před časem darovala škole ve worshopech využité 

stavebnice Micro:bit. 

22. října navštívili čističku odpadních vod v Bražci studenti 6.W s prof. Balcarovou. 

Ve dnech 23.-24. října se 11 studentů s prof. Preclíkem zúčastnilo v Bratislavě akce 100 vědců – Česko-

slovenská informatika – roboti nad Dunajem. 

Po stopách Josefa Škvoreckého se 23. října vydali studenti 8.W s prof. Půlpánovou. 

24. října se několik studentů politologického a společenskovědního semináře (Jana Bartová (8.V), Jan 

Dušek (8.W), Kateřina Halamková (4.B), Jan Mach (8.V), Jana Pěničková (4.B), Jan Škoda (4.A), Lubor Zoufal 

(8.V) a Dominik Pošmura (4.A)) zúčastnilo za doprovodu prof. Vrátilové soutěže Rozhoduj o Evropě, kterou 

pořádala v rámci Erasmu+ EUTIS, o.p.s., nezisková organizace založená s cílem prohlubovat povědomí 

a znalosti široké veřejnosti o Evropské unii. Projekt byl určen středoškolákům a byl zaměřen na podporu 

dialogu mladých lidí v ČR a SR o aktuálních evropských tématech. Byl založen na simulaci zasedání EP a Rady 

EU a přibližoval tak účastníkům rozhodovací procesy. V Hradci Králové tentokrát šlo o projednání směrnice 

omezující výrobu jednorázových plastových výrobků, což právě reálně projednávala i EU. Mezi čtyřmi nejlépe 

hodnocenými byli vyhlášeni Jan Mach a Jan Škoda, kteří se tak nominovali na třídenní setkání v Brně. Studenti 

posledních dvou ročníků a kvarty zhlédli v kině Vesmír film Jan Palach. 

25. října zavítala prof. Balcarová se studentkami 2.B Zdislavou Matyskovou, Janou Duchatschovou, Annou 

Venclovou a Veronikou Staňkovou do MŠ v Úpici s projektem Chemie do MŠ. Naši studenti se v tento den 

zapojili do dvou sportovních turnajů. Na turnaj ve frisbee doprovodila do Prahy hráče Vojtěcha Josku (8.W), 

Simonu Horkelovou (8.W), Markétu Dvořákovou (8.W), Jiřího Dostála (7.V), Pavla Wolfa (3.B), Tomáše Haka 

(4.B), Phama Minh Tunga (5.V) a Julii Tymelovou (1.A) prof. Půlpánová. Ačkoliv náš tým na začátku dne 

nepatřil mezi favority, odjížděl jako absolutní vítěz mezi 19 týmy. 

Turnaj ve stolním tenise pořádal prof. Zapletal. Chlapci Filip Kolář (6.W), Jan Zetek (5.V) a Patrik Winter 

(5.V) obsadili 2. místo. Výchovná poradkyně prof. Nývltová podala maturantům na schůzce v aule informace 

k možnostem studia na VŠ a k přihlašování na VŠ. 

26. října zhlédlo v Pardubicích představení v anglickém jazyce Pygmalion více než 100 studentů anglických 

seminářů za doprovodu prof. Hronkové, Jirkové, Maršíkové, Noska a Lubasové. 

Ve dnech 29. a 30. října měli studenti podzimní prázdniny. 

31. října se studenti sekundy, tercie, sexty, 2. ročníku a zeměpisného semináře zúčastnili projekce Lenky 

a Václava Špillarových Maroko – život v sousedství Sahary. Prof. Divišek doprovodil studenty na okrskové 

kolo ve florbalu mladších žáků do ZŠ Komenského v Náchodě. Naši chlapci v silné konkurenci obsadili pěkné 

2. místo, když prohráli pouze s vítěznou domácí ZŠ Komenského. Ondřej Pachta (2.W) byl vyhlášen nejlepším 

brankářem turnaje. Chlapci hráli v sestavě Ondřej Pachta, Adam Hrnčíř, Matěj Vrzáček, Kryštof Brejtr, Lukáš 

Zítko, Daniel Kumpošt (všichni 2.W), Ludvík Šedivý a Jakub Jireček (oba 1.W) a Eduard Vlach (1.V). 

Listopad 

1. listopadu se do Drážďan vydalo 30 zájemců z řad studentů s prof. Fišerovou a Š. Škodovou. Prohlédli si 

město a zhlédli divadelní představení v německém jazyce o Erichu Kästnerovi. Prof. Hronková se se svými 

studenty ze 6.W věnovala přípravě jídel anglické kuchyně. 

Halloweenské občerstvení zajistili v prostorách školy 2. listopadu studenti 4.B. Prof. G. Škodová jela v tento 

den s žáky na krajské kolo Logické olympiády. Do krajského kola se v kategorii B ze základního kola, kterého 

se zúčastnilo 18 našich žáků, nominovali Jan Ježek (4.W), Nikola Matějů (2.W), Tobiáš Mazura (3.W) 

a Markéta Dítětová (3.V). Ježek vybojoval v krajském kole 2. místo a postoupil do celostátního kola. Dítětová 

byla devátá, Mazura obsadil 18. místo a Matějů 30. místo. V kategorii C se z 33 účastníků základního kola 

nominovalo pět studentů, zúčastnili se ho ale jenom čtyři. 10. místo obsadil v krajském kole Martin Stuchlík 
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(7.W), 12. byl Tomáš Heger (5.V), Báře Roztočilové (4.A) patřilo 29. místo a Miroslavu Říhovi (8.V) 35. místo. 

Prof. Slavík byl se studenty na krajském finále v plavání v Rychnově nad Kněžnou. Naše děvčata v sestavě 

Kateřina Jermanová (8.W), Štěpánka Frimlová (8.W), Kateřina Čápová (8.W), Petra Lemfeldová (6.V), Tereza 

Hofmanová (2.A) a Štěpánka Rožnovská (1.A) suverénně zvítězila a vybojovala si tak účast na republikovém 

finále, ve kterém budou obhajovat předloňské třetí místo. O příjemné překvapení se postaralo naše družstvo 

chlapců ve složení Aleš Cedidla (7.V), Viktor Tomek (7.V), Pavel Horáček (7.V), Jakub Divišek (8.W), Vojtěch 

Ťokan (6.V) a Štěpán Pollak (6.V), které se rovněž probojovalo do republikového finále. To se uskutečnilo 

v lednu v Jindřichově Hradci a poprvé v něm naše škola měla dvojnásobné zastoupení. Prof. Matěnová 

navštívila s deseti studenty Gnotobiologický ústav Akademie věd na Novém Hrádku. Kromě seznámení 

s aktivitami tohoto ústavu a jeho prohlídkou si sami vyzkoušeli práci v laboratoři a vyhodnotili její výsledky. 

3. listopadu jelo 13 žáků nižšího gymnázia se zájmem o biologii s prof. Balcarovou do Dvora Králové nad 

Labem na seminář Příjem a výdej látek. Druhá část tohoto semináře se uskutečnila 1. prosince. 

5. listopadu navštívili studenti 2.B s prof. Balcarovou čističku odpadních vod v Bražci. 

Ve dnech 6.-7. listopadu se několik našich studentů zúčastnilo v doprovodu prof. Vrátilové Broumovských 

diskusí. Jde o panelové diskuse významných osobností, přenášené ČT. Asi 40 studentů ze středních škol získalo 

na diskuse stipendium (účast zdarma) na základě eseje, kterou zpracovali na téma Hrdinství a odvaha v pojetí 

Čechů. Z našich studentů získali stipendium Hana Zobalová (4.B), Ema Strnadová (5.W), Monika Říhová 

(5.W) a Lubor Zoufal (8.V) a jedno místo pro pedagogický dozor. Diskuse řídily moderátorky Světlana 

Witowská a Nora Fridrichová, diskutovali např. youtuber Kovy, předseda generálního štábu NATO gen. Petr 

Pavel, zakladatelka hospiců v ČR MUDr. Marie Svatošová, Miroslava Němcová, historik Jiří Padevět, ekonom 

Tomáš Sedláček a další. 

6. listopadu organizoval na naší škole prof. Preclík spolu se studenty oblastní kolo turnaje v piškvorkách 

pro žáky škol náchodského okresu. Zúčastnil se ho rekordní počet týmů – celkem 16. Nejlepší tým našich 

studentů Za Legalizaci ve složení David Černý (3.A), Martin Uždil (2.B), Ondřej Vít (8.V), Miroslav Říha 

(8.V) a Miroslav Jarý (8.V) obsadil třetí místo. 

7. listopadu navštívili Týden vědy a techniky na Akademii věd České republiky v Praze vybraní studenti 

biologických seminářů s prof. Jaroušovou a Rojtovou. Prof. Zapletal organizoval volejbalový turnaj. Chlapci 

Jan Škoda (4.A), Josef Matyska (4.A), Bohdan Ptáček (5.V), Jan Zákravský (5.V), Vojtěch Jerman (3.A), Radek 

Jansa (3.A) a Tomáš Jansa (3.A) obsadili 3. místo. Studenti sexty a 2. ročníku vyslechli v aule koncert Jana 

Kryla s názvem Vzpomínka na Karla Kryla. 

8. listopadu reprezentovalo školu 30 studentů v Běhu do zámeckých schodů o putovní pohár města 

Náchoda. Doprovodila je prof. Rojtová. Studenti obsadili v kategorii D páté místo. Zasloužili se o něj studenti 

Nikola Matějů (2.W), Anežka Staňková (2.W), Simona Jochová (2.W), Andrea Marešová (2.W), Anežka 

Petráková (2.W), Kryštof Brejtr (2.W), Lukáš Zítko (2.W), Eduard Vlach (1.W), František Švorčík (1.W) 

a Matěj Laštovic (1.W). Tereza Havlenová (3.V), Jitka Štěpánová (3.V), Tereza Schmidtová (3.V), Magdalena 

Štoková (3.V), Matouš Kubín (3.V), Anežka Doubková (4.V), Ondřej Lukáš (4.V), Šimon Vacek (4.V), Pavel 

Dědek (4.V) a Vojtěch Říha (4.V) získali kategorii C rovněž páté místo. Studenti vyššího gymnázia zvítězili, 

dívky ve složení Sabina Jirmanová (3.A), Kamila Šimková (3.A), Sára Kubíková (3.A), Adéla Brejtrová (5.V) 

a Zuzana Sedláčková (1.A) a chlapci Jakub Divišek (8.W), Radek Jansa (3.A), Daniel Ježek (6.W), Antonín 

Staněk (5.V) a Bohdan Ptáček (5.V). Úspěchem bylo i první místo a nejlepší čas celého závodu našeho studenta 

Daniela Ježka. Další sportovní akcí byl florbalový turnaj SŠ KB Challenge, kterého se naši studenti zúčastnili 

v doprovodu prof. Diviška. Chlapci v sestavě Martin Brejtr (5.W), Ondřej Hejcman (2.A), Ondřej Hejna (2.A), 

Martin Jirásek (3.B), Jan Melda (3.B), Martin Červíček (3.B), Daniel Semerák (1.B), Vojtěch Ťokan (6.V), 

Jakub Čejchan (6.V), Kryštof Janečka (6.V), Adam Veselý (1.A) a Štěpán Šafránek (2.B) obsadili 2.místo. Po 

stopách Josefa Škvoreckého se vydali studenti 4.A s prof. Půlpánovou. Miroslava Lorencová (3.A), Jakub 

Horký (7.V), Emma Niklová (7.V), Kamila Dědková (7.V), Martin Stuchlík (7.W) a Jaroslav Grulich (6.V) se 

zúčastnili na VŠCHT v Praze přednášek na téma Léčivé rostliny. Místa jim byla nabídnuta díky úspěchům 

v Chemické olympiádě. 

12. listopadu zpracovali Tomáš Heger (5.V) a Jakub Pitřinec (8.V) test Chemické olympiády v kategorii A. 

Praktickou část plnili 9. listopadu. Lepší z obou soutěžících byl Heger, který by věkem patřil do nižší kategorie. 

Zájemci z posledních dvou ročníků měli možnost zúčastnit se soutěže Bobřík informatiky. Velkým úspěchem 

je, že téměř všichni zúčastnění postoupili do ústředního kola, které se konalo 30. ledna. Podařilo se to Janě 

Možíšové (8.W), Kurtu Hartmannovi (4.B), Martinu Hrachovi (8.V), Jakubu Ježkovi (7.W), Benjaminu 

Sichrovskému (8.V), Petru Semerákovi (4.B), Janu Pikmanovi (8.V) a Jiřímu Mocovi (7.W). 
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13. listopadu doprovodil prof. Zapletal studenty do Jaroměře na turnaj v basketbalu. Dívky Alžběta Jansová 

(8.W), Jana Možíšová (8.W), Adéla Vondrášková (4.A), Rosa Tereza Carlino (3.A), Veronika Thérová (4.B), 

Klára Nováková (5.W) a Nela Voborníková (7.V) vybojovaly 2. místo a chlapci Ivo Rohan (2.B), Miroslav 

Poláček (7.W), Tomáš Lipovský (7.W), Jan Čejchan (7.W), Martin Stuchlík (7.W), Jiří Moc (7.W), Jakub 

Čejchan (6.V) a Adam Joudal (6.W) byli čtvrtí. 14. listopadu uspořádala prof. Zapletalová volejbalový turnaj 

dívek v naší tělocvičně. Dívky Michaela Šnorbertová (7.V), Michaela Kubečková (2.B), Michaela Bílá (6.W), 

Zuzana Šnorbertová (5.W), Anna Vodehnalová (1.B), Pavla Brátová (8.V), Monika Říhová (5.W), Adéla 

Cejnarová (7.V) a Natálie Linhardtová (7.V) zvítězily a postoupily do krajského kola, které se konalo 

22. listopadu v Nové Pace. 16. listopadu jel prof. Zapletal s fotbalisty ještě na futsalový turnaj. Ti si také 

vítězstvím zajistili postup do dalšího kola. Chlapci hráli v sestavě Jakub Čejchan (6.V), Jan Čejchan (7.W), 

Adam Šesler (3.B), Vojtěch Ťokan (6.V), Jaromír Poláček (4.A), Jiří Kuneš (2.B), Daniel Kubrt (2.B), Kryštof 

Janečka (6.V), Vojtěch Výborný (3.A) a Štěpán Šafránek (2.B). 

16. listopadu navštívil školu novinář, vysokoškolský učitel a bývalý zpravodaj Českého rozhlasu na 

Blízkém východě Břetislav Tureček. Pro studenty septimy a oktávy vystoupil v aule s přednáškou a následnou 

diskusí na téma Blízký východ – za oponou muslimské společnosti. 

19. listopadu se kvartáni v aule zúčastnili pořadu o Josefu Čapkovi s názvem Starší z bratrů. 

20. listopadu se s maturanty sešel ředitel školy prof. Škoda, aby jim předal informace k přihlašování 

a k průběhu maturitní zkoušky. 

Prof. Preclík jel 21. listopadu se sedmi studenty na Robosoutěž na ČVUT do Prahy. Tým Nemorivagus ve 

složení Jan Pikman (8.V), Adam Brychta (8.V) a Štěpán Filip (3.A) přes asi nejkomplexnější program 

využívající různých senzorů nepostoupil ze základní skupiny. Program druhého týmu DRT, který tvořili Kurt 

Hartmann (4.B) a Miroslav Jarý (3.B), stačil na pěkné 13. místo. Tým giveUsBigWheels ve složení Šimon 

Prudil (7.V) a Josef Krtička ( 7.V) zvolil jednoduchou konstrukci robota i relativně jednoduchý program 

a s přehledem vyhrál. Studenti se mohli těšit z nových mobilních telefonů (ceny pro vítěze) i z postupu do 

vysokoškolského finále, kde se utkali s vysokoškolskými studenty předmětu Robotika. Automaticky byli také 

přijati ke studiu na FEL ČVUT. 21. listopadu doprovodil prof. Zapletal florbalisty Víta Moravce (3.W), 

Jaromíra Lubase (3.W), Jana Prouzu (3.W), Matouše Kubína (3.V), Dominika Markse (3.V), Adama Poláčka 

(2.V), Šimona Vacka (4.V), Ondřeje Lukáše (4.V), Jakuba Vysokého (3.W), Antonína Vančáka (4.W), Tadeáše 

Správku (4.W) a Vojtěcha Říhu (4.V) na turnaj. Vybojovali bronzovou medaili. 

22. listopadu prof. Zapletalová jela s děvčaty na krajské finále volejbalového turnaje do Nové Paky. Dívky 

Michaela Šnorbertová (7.V), Michaela Kubečková (2.B), Michaela Bílá (6.W), Zuzana Šnorbertová (5.W), 

Anna Vodehnalová (1.B), Pavla Brátová (8.V), Monika Říhová (5.W) a Adéla Cejnarová (7.V) obsadily 

2. místo. 

23. listopadu se studenti tercie a kvarty pokusili uspět v matematické soutěži Náboj v Hradci Králové za 

doprovodu prof. Vondřejcové. V soutěži jsme měli dvě čtyřčlenná družstva. Družstvo ve složení Jan Ježek 

(4.W), Jan Krčmář (4.W), Ema Nermuťová (3.W) a Lucie Šichanová (3.W) obsadilo 4. – 9. místo a družstvo 

ve složení Pavel Dědek (4.V), Tereza Koukolová (4.V), Filip Hejzlar (3.V) a Markéta Dítětová (3.V) si odvezlo 

bronzovou medaili. Studenti 8.V a 4.B si v sále Městského divadla Dr. Josefa Čížka vyzkoušeli nástup 

a předtančení na maturitní ples, který se konal v sobotu 24. listopadu. Na plese hrál již tradičně Relax Band. 

26. listopadu doprovodil prof. Divišek chlapce do Jičína na turnaj ve futsalu. Chlapcům Petru Luciakovi 

(4.V), Ondřeji Lukášovi (4.V), Pavlu Dědkovi (4.V), Matěji Matouškovi (4.V), Šimonu Vackovi (4.V), 

Mariánovi Bydžovskému (4.W), Jakubovi Vysokému (3.W), Jaromíru Lubasovi (3.W) a Janu Kunešovi (2.V) 

se nezadařilo a obsadili 4.místo. Prof. Polák jel s Janem Ježkem (4.W), který postoupil z druhého místa 

v Královéhradeckém kraji, do Prahy na celostátní kolo v Logické olympiádě. Jan Ježek se mezi 65 soutěžícími 

umístil na 28. příčce. 

27. listopadu navštívili Prahu studenti 8.V s prof. Vrátilovou a Macurou. Zaměřili se na židovskou Prahu, 

navštívili Muzeum heydrichiády a v Divadle Na zábradlí zhlédli představení Velvet Havel. Opět do Jičína se 

vydali házenkáři v doprovodu prof. Šulce na krajské kolo soutěže v kategorii V (vyšší gymnázia a střední 

školy). V nabité konkurenci obsadili 2. místo. Naši školu reprezentovali Jaromír Poláček (4.A), Vojtěch Klikar 

(8.W), Lukáš Černý (8.W), Vojtěch Vyskočil (8.W), Vojtěch Joska (8.W), Tomáš Lipovský (7.W), Adam 

Joudal (6.W), Jan Zetek (5.V), Daniel Fišer (5.V), Jan Zákravský (5.V) a Ondřej Pitřinec (5.W). 

Také 28. listopadu se naši studenti pokusili uspět na turnaji, tentokrát v piškvorkách. Krajského kola 

v Hradci Králové se zúčastnili studenti Tomáš Heger (5.V), Jan Doležal (5.V), Jan Zetek (5.V), Domink Budař 

(5.V), Patrik Winter (5.V), David Černý (3.A), Martin Uždil (2.B), Onřej Vít (8.V), Miroslav Říha (8.V), Jan 
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Trojtl (3.B) a Miroslav Jarý (3.B) za doprovodu prof. Nývltové. Tým s názvem Za legalizaci (Černý, Uždil, 

Vít, Trojtl, Říha) vybojoval bronzovou medaili bez dalšího postupu. 

28. listopadu se v pozdně odpoledních až nočních hodinách konala celostátní internetová soutěž družstev 

v řešení fyzikálních úloh Fykosí Fyziklání. Z naší školy se zúčastnily celkem čtyři týmy ve třech kategoriích. 

V kategorii C nás reprezentoval tým z kvinty 5.V ve složení Tomáš Heger, Jan Šesták, Daniel Fišer, Lukáš 

Fidler doplněný Tomášem Semerákem z 3. A. Tým skončil na 40. místě z 89. V kategorii B soutěžily dva týmy. 

Pětičlenný tým ve složení Štěpán Filip (3.A), Radek Jansa (3.A), Jan Pikman (8.V), Šimon Prudil (7.V) 

a Matyáš Háze (6.W) se umístil na 36. místě, tříčlenný tým: Miroslava Lorencová (3.A), Jakub Ježek (7.W) 

a Jaroslav Grulich (6.V) dosáhl na 59. místo z 91 týmů. V kategorii A nakonec soutěžila jen dvojice Michal 

Matoulek (8.W) a Jana Možíšová (8.W) a obsadila 83. místo ze 106 soutěžících. 

15 studentů francouzštiny jelo ve čtvrtek 29. listopadu s prof. Havrdovou a G. Škodovou do Prahy do 

Salesiánského divadla na divadelní představení ve francouzštině Monsieur Ibrahim et les fleurs du coran. 

30. listopadu vystoupili žáci dramatické výchovy pod vedením prof. Dvořáčkové v MŠ Dolany 

s představením Kašpárek a krejčík Jehlička. Ve škole se uskutečnil Přebor Jiráskova gymnázia v šachu pro rok 

2018. Roli favorita potvrdil David Černý (3.A), druhý skončil Jan Trojtl (3.B) a třetí Vojtěch Špaček (4.V). 

Proběhlo také školní kolo Dějepisné olympiády pro tercii a kvartu, kterého se zúčastnilo 15 studentů. Tři 

nejlepší Jan Krčmář (4.W), Vojtěch Říha (4.V) a Tobiáš Mazura (3.W) si zajistili postup do okresního kola. 

Prosinec 

4. prosince se dvacet našich studentů zapojilo do celonárodní sbírky Srdíčkový den, kterou pořádalo 

občanské sdružení Život dětem a jejíž výtěžek byl věnován těžce nemocným dětem. Polovina výtěžku 

prosincové sbírky zůstala škole na nákup pomůcek. 

5. prosince zhlédli studenti 7.W a dramatické výchovy z primy a sekundy za doprovodu prof. Dvořáčkové 

a Olšanové v Klicperově divadle v Hradci Králové představení Tři mušketýři. 

6. prosince navštívili žáci dramatické výchovy s prof. Dvořáčkovou MŠ Komenského v Náchodě jako čerti 

a Mikuláš. 

7. prosince vyslechli všichni studenti kromě primánů a maturantů v Městském divadle Dr. Josefa Čížka 

koncert Police Symphony Orchestra. Tomáš Heger (5.V) a Jakub Pitřinec (8.V) se pokusili uspět v krajském 

kole Chemické olympiády. Heger obsadil v kategorii pro starší spolužáky pěkné 6. místo a Pitřinec byl sedmý. 

Do Pardubic je doprovodila prof. Zikmundová. Několik absolventů naší školy se zúčastnilo v aule 3. ročníku 

akce „A co dál? Kam po SŠ?“. Studentům 3. ročníku a septimy předali své zkušenosti ze studia na VŠ. 

11. prosince jela většina maturantů s prof. Macurou, Půlpánovou, Veverkou a Víchem do Osvětimi 

a Krakova. Ve škole proběhlo několik soutěží: školní kolo Matematické olympiády v kategorii A, školní kolo 

Poznávání přírodnin, šachový turnaj a Ekonomická olympiáda. Návrh na postup do krajského kola Matematické 

olympiády si shodným ziskem 10 bodů vysloužili David Černý (3.A), Pavel Horáček (7.V), Jakub Ježek (7.W) 

a Šimon Prudil (7.V). Úlohy školního kola řešili ještě Michal Jarolímek (7.V), Josef Krtička (7.V) a Barbora 

Štěpánková (7.V). Do krajského kola Ekonomické olympiády postoupili Adam Bernard (4.B), Vojtěch Brejtr 

(8.W), Markéta Dvořáková (8.W), Michal Matoulek (8.W) a Denisa Zvoníčková (4.B). 

13. prosince se uskutečnil tradiční Gymfest. V aule pro studenty vystoupily kapely Next Generation, Blue 

Noise a Tight Trail. Výtěžek byl věnován na charitativní účely. Do Oblastní nemocnice v Náchodě se na 

oddělení ARO podívali studenti biologických seminářů z 3. ročníku a septimy s prof. Jaroušovou a Ježkem. 

14. prosince vyslechli v aule přednášku Mgr. Roberta Víchy, Ph.D. z Fakulty technologické Univerzity 

Tomáše Bati ve Zlíně s názvem Pravý levý svět studenti chemických a biologických seminářů. Prof. Preclík jel 

se studenty Šimonem Prudilem a Josefem Krtičkou ze 7.V na vysokoškolské finále jubilejního 10. ročníku 

Robosoutěže. Chlapci se probojovali ze základní skupiny, zvládli i vyřazovacího pavouka ve druhém kole 

a postoupili do závěrečného vyřazovacího pavouka. Tam je bohužel hned v prvním zápase vyřadil budoucí 

celkový vítěz. Výsledné 13. místo je ale pěkným úspěchem. Ve škole proběhlo školní kolo Astronomické 

olympiády pro kategorii AB, kterou organizoval prof. Polák. Zúčastnili se jí Šimon Prudil (7.V), Štěpán Filip 

(3.A) a Miroslav Jarý (3.B) a postoupili do krajského kola. Z jiných škol Královéhradeckého kraje do krajského 

kola, které se konalo 17. ledna, nikdo nepostoupil, a tak naši studenti obsadili první tři místa. Do celostátního 

kola postupovalo jen prvních 20 studentů z 95 účastníků, z našich studentů se nikdo do první dvacítky nedostal. 

17. prosince zhlédli žáci tercie a kvarty s prof. Hronkovou, Jirkovou a Lubasovou v Novém Městě nad 

Metují divadelní představení v angličtině Jack and Joe. Na 2. kolo Středoškolské futsalové ligy doprovodil 

fotbalisty Jakuba Čejchana (6.V), Jana Čejchana (7.W), Adama Šeslera (3.B), Vojtěcha Ťokana (6.V), Jaromíra 

Poláčka (4.A), Daniela Kubrta (2.B), Kryštofa Janečku (6.V), Jakuba Diviška (8.W), Vojtěcha Výborného 
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(3.A), Štěpána Šafránka (2.B) a Vojtěcha Josku (8.W) prof. Zapletal. Chlapci obsadili 2. místo a postoupili do 

3. kola. Studenti německého jazyka ze septimy se pokusili pod vedením prof. Fišerové připravit speciality 

rakouské kuchyně. Studenti 4.A si pro spolužáky z celé školy připravili Předvánoční hodování. Část výtěžku 

byla věnována hospicu v Červeném Kostelci. 

18. prosince vystoupilo několik dívek ze 3.A v MŠ v Jaroměři s pohádkami Kouzelné zrcadlo a Kašpárek 

a krejčí Jehlička. Stejný program odehrály ve středu 19. prosince pro děti z MŠ Komenského v Náchodě v aule 

naší školy. Představení s nimi nastudovala prof. Dvořáčková v rámci projektu Loutková divadelní scéna. 

18. prosince proběhlo také školní kolo Konverzační soutěže v německém jazyce. Zvítězila Veronika Svobodová 

(7.W), druhá byla Miroslava Lorencová (3.A) a obě postupují do okresního kola. Třetí místo patřilo Šimonu 

Prudilovi (7.V). Studenti posledních dvou ročníků a 6.V zhlédli v kině Vesmír film Hovory s TGM. Pro žáky 

nižšího gymnázia, kvinty a 1. ročníku zorganizoval prof. Zapletal preventivní přednášku elitního kriminalisty 

vyznamenaného policejním prezidentem plk. Josefa Lottese. Přednáška proběhla v aule školy. Byla věnována 

problematice šikany, kyberšikany, nebezpečí seznamování na internetu, domácího násilí, sexuálního obtěžování 

a zneužívání dětí a dalších patologických jevů. 

19. prosince se vánočnímu vaření v duchu anglosaských zemí věnovali studenti 5.W s prof. Maršíkovou. 

Musica Viva vystoupila s vánočním koncertem v Alkalis Senior Rezidenci v Hronově a v náchodské galerii. 

20. prosince proběhl tradiční Vánoční den her. Pro studenty bylo připraveno 21 aktivit nejrůznějšího 

charakteru od sportu přes společenské hry, výtvarnou tvorbu po literární dílnu v anglickém jazyce. 

Poslední školní den kalendářního roku, 21. prosinec, prožili studenti většinou se svými třídními učiteli na 

vánočních besídkách. Někteří navštívili v muzeu výstavu betlémů nebo absolvovali komentovanou prohlídku 

betlému v kostele sv. Vavřince. V poledne zazpíval na schodech Sboreček pod vedením ing. Čejpa. 

Vánoční prázdniny byly od 22. prosince do 2. ledna. 

Leden 

Studenti se po vánočních prázdninách vrátili do školy 3. ledna. Žáci dramatické výchovy pod vedením 

prof. Dvořáčkové připomněli v aule ještě spolužákům představením Kouzelný kalendář vánoční a tříkrálové 

zvyky. V odpoledních hodinách měli spolu se členy loutkové scény vystoupení pro veřejnost. 

4. ledna se podělila se studenty biologického a chemického semináře ze 3. ročníku a septimy naše bývalá 

absolventka Jana Prauseová o zkušenosti s prací v nemocnici Galilee Community General Hospital v Ugandě. 

7. ledna proběhla poslechová část Konverzační soutěže v anglickém jazyce a 8. ledna praktická část 

Chemické olympiády pro kategorii D. 

11. ledna zhlédli studenti 2.A s prof. Olšanovou a Dvořáčkovou v Klicperově divadle v Hradci Králové 

inscenaci Shakespearovy hry Richard III. 

Od 12. do 18. ledna byli na lyžařském kurzu v Deštném v Orlických horách žáci 2.V s prof. Šulcem, 

G. Škodovou a Pavlíčkovou. Ubytováni byli na chatě Deštná. 

Týden od 14. ledna byl ve znamení školních olympiád. 14. ledna jel prof. Polák se 14 studenty do Hradce 

Králové na přípravný seminář k Matematické olympiádě. 15. ledna se studenti David Černý (3.A), Pavel 

Horáček (7.V), Šimon Prudil (7.V) a Jakub Ježek (7.W) zúčastnili krajského kola Matematické olympiády, 

které se konalo také v Hradci Králové. Nikdo z nich se nezařadil mezi úspěšné řešitele, nejlepšího výsledku 

dosáhl Ježek dvanáctým místem mezi 23 účastníky. O úspěch v okresním kole Dějepisné olympiády se pokusili 

žáci 16. ledna za doprovodu prof. Macury. Vojtěch Říha (4.V) obsadil 3. místo, Jan Krčmář (4.W) 5. místo 

a Tobiáš Mazura (3.W) byl 10. mezi 37 účastníky. 17. ledna pořádal na naší škole prof. Polák krajské kolo 

Astronomické olympiády. 

17. ledna se v odpoledních hodinách konal Den otevřených dveří nejen pro zájemce o studium a jejich 

rodiče, ale pro širokou veřejnost. 

19. ledna měli studenti 4.A a 8.W maturitní ples v Městském divadle Dr. Josefa Čížka. K tanci hrál Relax 

Band. 

Ve dnech 20.-26. ledna byli na lyžařském kurzu v Deštném v Orlických horách žáci 2.W s prof. Diviškem, 

Zapletalem a Javůrkovou. 

21.-22. ledna proběhla další část Konverzační soutěže v anglickém jazyce a praktická část Chemické 

olympiády. První tři místa v soutěži v angličtině patřily v 1. kategorii Mikoláši Hrušovi (2.V), Karolíně 

Kejzlarové (2.V) a Karle Miščukové (2.V), ve 2. kategorii Leoně Kaválkové (4.V), Pavlu Dědkovi (4.V) 

a Jakubu Švitorkovi (4.V) a ve 3. kategorii Kamile Dědkové (7.V), Františku Cvrkalovi (5.W) a Šárce 

Šimůnkové (7.W). 
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23. ledna doprovodil studenty prof. Slavík do Předměřic nad Labem na 3. kolo futsalového turnaje. Chlapci 

ve složení Jaromír Poláček (4.A), Jan Čejchan (7.W), Adam Šesler (3.B), Vojtěch Výborný (3.A), Kryštof 

Janečka (6.V), Vojtěch Ťokan (6.V), Daniel Kubrt (2.B), Jiří Kuneš (2.B) a Štěpán Šafránek (2.B) zvítězili 

a zajistili si postup do divizního finále. Prof. Polák jel se soutěžícími studenty do Hradce Králové na krajské 

kolo Fyzikální olympiády. Z deseti účastníků bylo šest našich studentů – Kurt Hartmann (4.B), Petr Semerák 

(4.B), Michal Matoulek (8.V), Kateřina Čápová (8.W), Tomáš Hak (4.B) a Jana Možíšová (8.W). Kurt 

Hartmann se dostal mezi tři úspěšné řešitele. 

24. ledna se konalo školní kolo Biologické olympiády pro kategorii C. Ze 16 účastníků bylo 10 úspěšných. 

První tři místa obsadili Alexandra Kordová (3.V), Natan Hagara (4.W) a Pavla Krtičková (4.W 

25. ledna pořádal prof. Košvanec na naší škole florbalový turnaj dívek. Veronika Thérová (4.B), Sandra 

Peterová (3.A), Bára Roztočilová (4.A), Jana Možíšová (8.W), Zuzana Prouzová (3.A), Kateřina Němečková 

(6.V), Jana Jirmanová (6.V), Barbora Chobotská (6.V), Jana Duchatschová (2.B), Zdislava Matysková (2.B), 

Sára Kubíková (3.A) a Markéta Bohadlová (6.V) zvítězily a postoupily do krajského kola. 

28. ledna jel prof. Slavík se studenty do Jindřichova Hradce na celostátní finále závodů v plavání. Děvčata 

v sestavě Kateřina Jermanová (8.W), Kateřina Čápová (8.W), Petra Lemfeldová (6.V), Tereza Hofmanová 

(2.A), Štěpánka Rožnovská (1.A) a Markéta Janečková (1.B) splnila očekávání a v konkurenci dvanácti týmů 

vybojovala krásné 6. místo. V individuálních disciplínách si Kateřina Jermanová na 50 m volný způsob 

a Štěpánka Rožnovská na 50 m prsa doplavaly pro bronzové medaile, znakařka Petra Lemfeldová skončila 

těsně čtvrtá. Pro družstvo chlapců ve složení Aleš Cedidla (7.V), Viktor Tomek (7.V), Pavel Horáček (7.V), 

Vojtěch Ťokan (6.V), Štěpán Pollak (6.V) a Jakub Divišek (8.W) byl úspěchem již samotný postup na 

republikové finále a přestože skončili na 12. místě, zaslouží uznání. Cenného úspěchu dosáhl Viktor Tomek, 

který na 50 m volný způsob vybojoval stříbrnou medaili. 

29. ledna řešilo několik studentů kvinty, sexty a 1.-2. ročníku úlohy školního kola Matematické olympiády 

pro kategorie B a C. V kategorii C se úspěšnými řešiteli stali Tomáš Heger (5.V), Kryštof Veverka (5.W) 

a Dominik Rufer (5.W) v tomto pořadí. Dalšími soutěžícími byli Monika Říhová (5.W) a Dmytro Kotlan (1.A). 

V kategorii B bylo 5 úspěšných řešitelů. Zvítězil Jaroslav Grulich (6.V), druhý byl Jan Pěček (6.W), o 3. místo 

se dělili Richard Košner (2.A) a Martin Uždil (2.B) a 4. místo patřilo Marku Čermákovi (2.A). Dalšími 

soutěžícími byli Daniel Ježek (6.W), Jaroslav Foglar (2.A) a Šárka Fulková (2.A). 

30. ledna se sedm studentů pokusilo uspět v ústředním kole Bobříka informatiky, které se konalo v Jaroměři. 

Byli to Kurt Hartmann (4.B), Martin Hrach (8.V), Jakub Ježek (7.W), Jana Možíšová (8.W), Benjamin 

Sichrovský (8.V), Petr Semerák (4.B) a Jan Pikman (8.V). Nejlépe se v rámci celé republiky umístila Jana 

Možíšová, která získala plný počet bodů (240) a obsadila krásné 46. místo (plný počet bodů získalo více 

soutěžících a o pořadí rozhodoval čas). Prof Veverka jel se sedmi zájemci z řad studentů do Brna na Den 

otevřených dveří VUT na fakultu elektrotechniky a IT. Prof. Matěnová doprovodila žáky do okresního kola 

Matematické olympiády v kategorii Z9. Pavel Dědek (4.V) obsadil 2.-3. místo, Jan Krčmář (4.W) 4.-5. místo, 

dalšími účastníky soutěže byli Barbora Jirsová (4.W) a Tomáš Cvejn (4.V). 

31. ledna proběhlo školní kolo Biologické olympiády pro kategorii D, školní kolo Zeměpisné olympiády 

a krajské kolo Ekonomické olympiády. Biologické olympiády se zúčastnilo 20 žáků, z nichž 7 bylo úspěšných. 

Zvítězila Markéta Vydláková (2.W), Veronika Hanušová (2.W) byla druhá a Simona Jochová (2.W) třetí. 

Kategorie A Zeměpisné olympiády měla 10 soutěžících, první tři místa obsadili Jakub Jireček (1.W), Eduard 

Vlach (1.V) a Barbora Říhová (1.V). 19 účastníků soutěžilo v kategorii B, první tři místa patřila Nikole Matějů 

(2.W), Kryštofu Brejtrovi (2.W) a Tereze Šašinkové (2.W). V kategorii C zvítězil Vojtěch Říha (4.V), druhý 

byl Jan Krčmář (4.W) a třetí Tereza Koukolová (4.V). Tato kategorie měla 31 účastníků. Největší konkurence 

byla v kategorii D, kde soutěžilo 57 studentů. Na prvních třech místech skončili Adam Pavlík (2.B), Jakub 

Divišek (8.W) a Štěpánka Mazurová (6.V). V krajském kole Ekonomické olympiády zvítězil Michal Matoulek 

(8.W), Adam Bernard (4.B) byl druhý a dalšími účastníky byly Denisa Zvoníčková (4.B) a Markéta Dvořáková 

(8.W). V celostátním měřítku byl Matoulek na 8. místě a Bernard na 28. místě mezi nejlepšími 50 finalisty. 

Oba postoupili do celostátního finále, které proběhlo 23. května. Skupina žáků 3.W se seznámila s vietnamskou 

kuchyní. Akci připravila jejich spolužačka Mai Vu Thi Huong a na žáky dohlédla prof. Jirková. Studenti dostali 

pololetní vysvědčení a 1. února si užili jednodenních pololetních prázdnin. 

Únor 

4. února absolvovali studenti 5.W s prof. Ježkem exkurzi spojenou s malou brigádou v rezervaci Zbytka 

s cílem připravit biotop pro repatriaci hnědáska osikového, jednoho z našich vymírajících druhů motýlů. Akce 

se konala ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody. 
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Studenti sexty zahájili v tomto týdnu plavecké kurzy v rámci tělesné výchovy. Kurz zahrnoval 10 lekcí. 

5. února pokračovalo školní kolo Chemické olympiády. Kategorie D měla 11 účastníků, první tři místa 

obsadili Tobiáš Mazura (3.V), Jan Krčmář (4.W) a Tomáš Cvejn (4.V). 

Po vítězství našich středoškolaček v okresním kole ve florbalu zasáhli 5. února v náchodské Plechárně do 

svého turnaje také naši středoškoláci. Jako největší aspiranti na postup do kraje se postupně utkali se všemi 

zúčastněnými týmy. Čtyři vítězství, jedna remíza a 27 nastřílených branek je posunuly do krajského finále, 

které se konalo 21. února v Trutnově. Chlapce Josefa Matysku (4.A), Davida Kaválka (4.A), Vojtěcha Prouzu 

(4.A), Lubora Zoufala (8.V), Martina Brejtra (5.W), Jakuba Diviška (8.W), Henricha Klimeše (4.B), Miroslava 

Říhu (8.V), Jana Meldu (3.B), Martina Červíčka (3.B) a Jana Škodu (4.A) doprovodil prof. Divišek. 

6. února doprovodila prof. Felklová Mikoláše Hrušu (2.V) do okresního kola Konverzační soutěže 

v anglickém jazyce. Mikoláš zde zvítězil. 

7. února se konalo školní kolo Biologické olympiády pro kategorie A a B. V kategorii A prošlo všemi částmi 

soutěže 5 studentů, všichni byli úspěšní v tomto pořadí: Lucie Lemfeldová (8.W), Monika Vydláková (7.V), 

Pavla Staňková (4.B), Miroslava Lorencová (3.A) a Martin Stuchlík (7.W). V kategorii B prošlo celou soutěží 

10 studentů, úspěšní byli tito čtyři: Eliška Shejbalová (6.V), Tomáš Heger (5.V), Karin Kebortová (2.A) 

a Kateřina Vydláková (6.V). 

8. února se skupina studentů zúčastnila na Chemicko-technologické fakultě Univerzity Pardubice 

Chemiklání za doprovodu prof. Balcarové. Řešení mnohdy velmi náročných úloh se zúčastnilo 34 týmů A – 

starší kategorie a 27 týmů B – mladší kategorie z České a Slovenské republiky. Naše gymnázium mělo 

zastoupení v obou kategoriích. Krásné 3. místo získal tým z mladší kategorie s názvem Hegerovci ve složení 

Tomáš Heger (5.V), Lukáš Fidler (5.V), Jaroslav Grulich (6.V), Michal Obst (6.V) a Matyáš Háze (6.W). 

V kategorii A soutěžil tým Nekonvenčně invenční ve složení Pavlína Knapovská (8.V), Jakub Pitřinec (8.V), 

Martin Stuchlík (7.W), Jakub Ježek (7.W) a Simona Horkelová (8.W). Ve velké konkurenci obsadili hezké 

18. místo. Jiná skupina žáků jela s prof. Uždilovou a Veverkou do Brna do VIDA! science centra na brněnském 

výstavišti, kde se konala mezinárodní robotická soutěž a robotický den zvaný Robotiáda. Naše čtyři týmy svým 

zaměřením obsáhly většinu soutěžních disciplín. Ve sprintu a sledování čáry letos soutěžil tým Zikmundovci 

ve složení Kryštof Vencl (2.W), Petr Tomáš (2.V) a Matyáš Žďára (2.V). V disciplíně chytání medvěda dálkově 

ovládaným robotem se zúčastnil tým Puppy, který reprezentovala Vendula Hronková (1.V) a Petr Vočadlo 

(2.W) z týmu RC Náchod. Nejtěžší disciplínu – autonomní vyhledání medvěda a jeho transport zpět do cíle – 

letos vyzkoušely dva týmy. Tým RC Náchod soutěžil ve složení: Jakub Foglar (3.V), Ondřej Šatný (3.V) 

a Matěj Vrzáček (2.W). Druhý tým s názvem Ďábel 07 tvořili Evheniy Vorokhta (5.W), Dominik Ruffer (5.W) 

a Kryštof Veverka (5.W). Týmu Ďábel 07 se po několika letech sbírání zkušeností a postupného zlepšování 

(loňské bronzové místo ve stejné disciplíně) podařilo zvítězit dvěma zcela bezchybnými a rychlými jízdami, 

při kterých jejich robot vždy sám spolehlivě vyhledal plyšového medvěda na hřišti a dopravil jej do cílového 

prostoru. Ve zbývajících disciplínách se sice ostatním týmům nepodařilo získat významnějších umístění, ale 

týmy opět získávaly cenné zkušenosti. 

Od 9. do 16. února byli na lyžařském výcviku na Bártlově lávce u Špindlerova Mlýna na chatě Labská 66 

studenti 1.A s prof. Rojtovou, Zikmundem a Víchem. 16. února je vystřídali studenti 5.V s prof. Zapletalovou, 

Zapletalem a Slavíkem. Ti se vrátili 23. února. 

11. a 18. února proběhlo školní kolo Konverzační soutěže ve španělském jazyce. V kategorii SŠ I zvítězila 

Helena Mervartová (5.W) a v kategorii SŠ II Kateřina Pollaková (8.V). Obě postoupily do krajského kola, které 

se konalo 26. března v Hradci Králové. 12. února doprovodil prof. Forejt dvě studentky do Jaroměře do 

okresního kola Konverzační soutěže v německém jazyce. Veronika Svobodová (7.W) zvítězila a postoupila do 

krajského kola, Miroslava Lorencová (3.A) byla třetí. Další soutěží bylo okresní kolo Konverzační soutěže 

v anglickém jazyce, které proběhlo 13. února. Do okresního kola doprovodila prof. Felklová studentku Leonu 

Kaválkovou (4.V), která obsadila v soutěži 2. místo. 

13. února se florbalistky zúčastnily v Hradci Králové krajského kola turnaje ve florbalu za doprovodu 

prof. Košvance. Dívky Veronika Thérová (4.B), Sandra Peterová (3.A), Bára Roztočilová (4.A), Jana Možíšová 

(8.W), Zuzana Prouzová (3.A), Kateřina Němečková (6.V), Jana Jirmanová (6.V), Barbora Chobotská (6.V), 

Jana Duchatschová (2.B) a Zdislava Matysková (2.B) obsadily 2. místo ze 6 finalistů krajského kola. 

Na čtvrtek 14. února připravili studenti 3.B na chodbách školy Valentýnské občerstvení. 

15. února jelo 15 studentů s prof. Polákem na Fykosí fyziklání, soutěž pětičlenných družstev středních škol 

v řešení fyzikálních úloh. Letos se sjelo celkem 151 družstev. Naši školu reprezentovaly tři týmy. Nejlépe se 

umístil tým „JGN Gold Stars“ ve složení Jakub Ježek (7.W), Matyáš Háze (6.W), Tomáš Heger (5.V), Jana 
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Možíšová (8.W) a Marek Balcar (4.B), v celkovém pořadí 67. Na 84. místě byly „Ploutvičky“ ve složení Jiří 

Moc (7.W), Marek Čermák (2.A), Martin Uždil (2.B), Martin Stuchlík (7.W) a Michal Matoulek (8.W). Jen 

dva body za nimi na 87. místě se umístil tým „Seš-Lost“ ve složení Petr Semerák (3.A), Kurt Hartmann (4.B), 

Jaromír Poláček (4.A), Štěpán Filip (3.A) a Jan Pikman (8.V). 

18. února se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Ve III. kategorii obsadily první tři místa Marie 

Kozlová (1.V), Zuzana Regnerová (2.V) a Barbora Dohnalová (1.V), ve IV. kategorii zvítězil Jakub Syrovátka 

(4.V), druhá byla Karolína Maněnová (4.W) a třetí místo nebylo určeno. 

20. února doprovodil prof. Košvanec 8 studentů do okresního kola Zeměpisné olympiády. V kategorii 

A Jakub Jireček (1.W) zvítězil a Eduard Vlach (1.V) byl druhý, v kategorii B zvítězil Kryštof Brejtr (2.W) 

a Nikola Matějů (2.W) byla třetí. V kategorii C jsme také měli vítěze, byl jím Jan Krčmář (4.W) a Vojtěch Říha 

(4.V) se zařadil mezi úspěšné řešitele. Adam Pavlík (2.B) obsadil v kategorii D 3. místo a školu reprezentoval 

ještě Jakub Divišek (8.W). 

21. února jel prof. Divišek s postupujícím týmem florbalistů na krajské kolo turnaje do zrekonstruované 

haly gymnázia v Trutnově. Tým ve složení Josef Matyska (4.A), David Kaválek (4.A), Vojtěch Prouza (4.A), 

Lubor Zoufal (8.V), Martin Brejtr (5.W), Jakub Divišek (8.W), Henrich Klimeš (4.B), Miroslav Říha (8.V), 

Martin Červíček (3.B) a Jan Škoda (4.A) vybojoval 2. místo. Proběhla také školní část Konverzační soutěže 

v ruském jazyce. 1. místo obsadil Adam Pavlík (2.B), druhá byla Anežka Doubková (4.V) a třetí Natalie 

Dvořáčková (4.V). 

25. února se studenti 2. ročníku a sexty zúčastnili v aule schůzky k volbě volitelných předmětů 

s prof. Javůrkovou a Nývltovou. Prof. Matěnová byla v odpoledních hodinách se studenty 1.A a 5.V na exkurzi 

na náchodské záchranné službě. 

Březen 

1. března odešla na rodičovskou dovolenou prof. Zuzana Felklová. Její úvazek převzal po jarních 

prázdninách od 11. března prof. Mgr. Zbyněk Česenek. 

1. března se studenti zeměpisného semináře podívali s prof. Košvancem do Škoda Auto v Kvasinách. 

Prof. Karásková a Zikmundová organizovaly na naší škole okresní kolo Chemické olympiády pro kategorii D. 

Jan Krčmář (4.W) vybojoval 2. místo, Tobiáš Mazura (3.W) byl čtvrtý, Martin Novák (4.W) šestý a Pavel 

Dědek (4.V) sedmý. Soutěže se účastnili ještě Tomáš Cvejn (4.V), Anežka Doubková (4.V), Jan Homolka 

(4.W), Yevheniia Shkola (4.V) a Magdaléna Podaná (4.V). 

Ve dnech 10.– 17. března byli na lyžařském kurzu na Benecku studenti 1.B s prof. Půlpánovou, Brátem 

a Zikmundovou. Ubytováni byli v hotelu Bára. 

11. března proběhl test školního kola Chemické olympiády pro kategorii C, čímž se uzavřelo celé školní 

kolo soutěže. Účastnilo se jí 13 studentů. První tři místa obsadili Tomáš Heger (5.V), Jaroslav Grulich (6.V) 

a Oluša Gajdošová (6.V). 

12. března jeli na literárně-historickou exkurzi do Prahy studenti 4.B s prof. Vrátilovou a Fišerovou. 

Navštívili židovskou Prahu, Muzeum heydrichiády a v Divadle Rokoko zhlédli představení Želary. 

Prof. Zapletal doprovodil futsalisty na finále divize Středoškolské futsalové ligy do České Třebové. Tým ve 

složení Vojtěch Ťokan (6.V), Kryštof Janečka (6.V), Adam Šesler (3.B), Jaromír Poláček (4.A), Jiří Kuneš 

(2.B), Daniel Kubrt (2.B), Štěpán Šafránek (2.B), Jakub Divišek (8.W), Vojtěch Výborný (3.A) a Jan Čejchan 

(7.W) vybojoval 3. místo bez dalšího postupu. 

14. března si prohlédli provoz náchodského pivovaru studenti 4.A s prof. Balcarovou. Konalo se školní kolo 

matematické soutěže Náboj, jehož cílem bylo vybrat z více přihlášených studentů tým pro celostátní kolo, které 

se konalo v Praze 22. března. Prof. Lubasová doprovodila soutěžící do okresního kola recitační soutěže. Ve 

3. kategorii reprezentovaly školu Marie Kozlová (1.V), která získala čestné uznání, a Zuzana Regnerová (2.V). 

Ve 4. kategorii si vítězstvím zajistil postup do krajského kola Jakub Syrovátka (4.V). 

15. března se studenti zúčastnili v aule charitativního představení našich absolventů Adama Budaře 

a Františka Šedivého. Připravili dvě různá představení Divadelní Mr. Bean a Velký a malý se vrací. Výtěžek ze 

vstupného byl věnován Hospicu v Červeném Kostelci. 

Od 17. března byli na týdenním lyžařském kurzu v hotelu Bára na Benecku studenti 5.W s prof. Košvancem, 

Matěnovou a Vrátilovou. 

Prof. Divišek doprovodil 18. března do Jaroměře basketbalový tým mladších žáků do okresního kola 

turnaje. Druhé místo je pěkným úspěchem našich mladých žáků, kteří se basketbalu věnují pouze při hodinách 

tělesné výchovy. Tým sehrál zápasy ve složení Jan Kuneš (2.V), Petr Vašíček (2.V), Matěj Vrzáček (2.W), 

Adam Hrnčíř (2.W), Kryštof Brejtr (2.W), Matouš Kubín (3.V), Danny Kašpar (1.V) a Eduard Vlach (1.V). 
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11 členů divadelního souboru DREJG jelo s prof. Macurou do Klicperova divadla v Hradci Králové na 

inscenaci Molierovy hry Lakomec. Studenti 3.A připravili na tento den ke svátku Sv. Patrika občerstvení 

v prostorách školy. 

19. března jel prof. Forejt s Annou Pflügerovou (6.W) do H. Králové na krajské kolo Konverzační soutěže 

v německém jazyce pro kategorii IIIB. Ta zde obsadila pěkné 2. místo a je náhradnicí na postup do celostátního 

kola. Do Broumova na workshop Bost Bellum se vydalo 26 studentů s prof. Ježkem, Macurou a Noskem. 

Krajské kolo Zeměpisné olympiády se konalo 20. března v Hradci Králové. S našimi postupujícími studenty 

jel prof. Divišek. Jakub Jireček (1.W) obsadil čtvrté místo a Eduard Vlach (1.V) skončil dvanáctý. Mezi 

nejlepšími vrstevníky se neztratili Nikola Matějů (2.W), která obsadila 6. místo, a Kryštof Brejtr (2.W) 

13. místo. O největší úspěch se zasloužil Jan Krčmář (4.W) třetím místem. O den později se uskutečnilo krajské 

kolo Dějepisné olympiády rovněž v Hradci Králové. O úspěch se pokusili Jan Krčmář (4.W, 13. místo) 

a Vojtěch Říha (4.V, 18. místo) za doprovodu prof. Macury. 

20. března byly zahájeny Luisiana Days výtvarnou dílnou v režii prof. Misarové, Novotné Mičíkové 

a Jirkové. Hlavní část těchto dnů se uskutečnila v dalším týdnu pod patronací učitelů anglického jazyka. 

Náchodský pivovar navštívili 21. března studenti 8.V s prof. Balcarovou. O možnosti dobrovolnické práce 

ve Francii promluvila se studenty franzouského jazyka sexty, septimy a oktávy asistentka z Alliance francaise 

z Pardubic. Prof. Česenek doprovodil Leonu Kaválkovou (4.V) do Hradce Králové na krajské kolo Konverzační 

soutěže v anglickém jazyce. Leona skončila ve své kategorii pátá. Prof. Vondřejcová jela se zájemci z řad 

studentů do Brna na Mezinárodní veletrh elektrotechniky, energetiky, automatizace, komunikace, osvětlení 

a zabezpečení Ampér. 

22.-24. března se členové divadelních souborů DREJG a FEJG zúčastnili krajské přehlídky amatérského 

divadla studentského, alternativního a divadla poezie Audimafor v Hradci Králové. DREJG zde vystoupil 

s inscenací inspirovanou texty Jiřího Koláře Návody k upotřebení. Divadelníky opět doprovodil prof. Macura. 

22. března se uskutečnilo několik soutěží. Ve škole jsme uspořádali soutěž Matematický klokan. Kategorie 

Benjamín měla 112 účastníků, první tři místa obsadili David Fröde (1.V, 2. místo v rámci okresu), Jana 

Moravíková (1.V) a Petr Vočadlo (1.V). V kategorii Kadet zvítězil mezi 101 účastníky Jan Ježek (4.W, 2. místo 

v rámci okresu) a o 2.-3. místo (3.-4. míst v rámci okresu) se dělily Barbora Jirsová (4.W) a Anna Kunteová 

(4.W). Šedesát účastníků měla kategorie Junior, jejímž vítězem se stala Lada Šretrová (6.W, 1. místo v rámci 

okresu) a 2.-3. místo patřilo Jakubu Čejchanovi (6.V) a Vilému Petříčkovi (1.B). Jakub Ježek (7.W, 1. místo 

v rámci okresu) zvítězil v kategorii Student mezi 62 účastníky, druhý byl Martin Stuchlík (7.W, 2. místo v rámci 

okresu) a třetí Adam Bernard (4.B). Jakub Ježek se umístil v celostátním měřítku na 2. místě. Prof. Karásková 

doprovodila na krajské kolo Chemické olympiády kategorie D studenty tercie a kvarty. Jan Krčmář (4.W) 

vybojoval stříbrnou medaili, na desátém místě se umístil Pavel Dědek (4.V) a Tobiáš Mazura (3.W) a Martin 

Novák (4.W) se stali úspěšnými řešiteli této kategorie. Do Leteckého ústavu ČVUT jel prof. Preclík na finále 

soutěže Wings of Future se studenty Danielem Kubrtem (2.B), Adamem Pavlíkem (2.B) a Martinem Uždilem 

(2.B). Zjednodušeně řečeno, šlo o soutěž papírových vlaštovek. Chlapci obsadili sice nepopulární, ale pěkné 

čtvrté místo. Dva pětičlenné týmy se pokusily uspět v celostátním kole matematické soutěže Náboj. Do Prahy 

jely s prof. Sršňovou. Jde o jakýsi „matematický maraton“, kdy mají soutěžící v časovém limitu dvou hodin 

vyřešit co nejvíce úloh. Soutěž probíhá současně v Praze, Opavě, Bratislavě, Košicích, Pasově, Linci, Krakově, 

Vratislavi, Varšavě, Bělostoku, Budapešti, Veszprému, Edinburghu, Konstanci, Cambridgi, Curychu 

a Novosibirsku. V jednotlivých místech se klání vyhodnocuje zvlášť a v celkovém závěrečném pořadí pak 

mohou studenti srovnat své výsledky s ostatními týmy ve své zemi i v mezinárodním žebříčku. Tým Juniorů ve 

složení Marek Čermák (2.A), Richard Košner (2.A), Jaroslav Grulich (6.V), Tomáš Heger (5.V) a Jan Šesták 

(5.V) obsadil v rámci České republiky 45. místo (ze 139 týmů), v mezinárodním pořadí byl 175. z celkem 496 

týmů. Tým v kategorii Senior ve složení Jan Pikman (8.V), Jakub Pitřinec (8.V), Miroslav Říha (8.V), Benjamin 

Sichrovský (8.V) a Ondřej Vít (8.V) obsadil v rámci České republiky 47. místo (ze 137 týmů), v mezinárodním 

pořadí byl 226. z celkem 499 týmů. 

Dny 25. března až 1. dubna prožilo 36 studentů s prof. Forejtem a Pavlíčkovou v Oesede ve Spolkové 

republice Německo na výměnném pobytu. 

Na týden od 25. března zorganizovali angličtináři Louisiana Days. Studenti si připravili v rámci hodin 

angličtiny prezentace související s Louisianou. 25. března vyslechli v aule studenti kvarty až septimy a 1. až 

3. ročníku (s výjimkou 5.V a 3.B) jazzový koncert Válkova tria. 26. března proběhla hudební dílna, kterou vedli 

ing. Čejp a prof. Hronková, a 27. března literární dílna pod vedením prof. Hronkové a Jirkové. Primáni 

a sekundáni vyslechli 28. března přednášku Martina Mikysky o Louisianě. 
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25. března jely dívky z tercie s prof. Rojtovou do Červeného Kostelce na okresní finále v odbíjené dívek. 

Děvčata obsadila 3. místo ve složení Šárka Joštová (3.V), Alexandra Kordová (3.V), Tereza Havlenová (3.V), 

Magdaléna Štoková (3.V), Daniela Králová (3.V), Markéta Dítětová (3.V), Jitka Štěpánová (3.V) a Tereza 

Schmidtová (3.V). Ve škole se dva studenti zapojili do krajského kola Astronomické olympiády pro kategorii 

CD. Při závěrečném vyhodnocení Adam Pavlík (2.B) obsadil třetí místo a Jan Šesták (5.V) čtvrté. 

26. března doprovodil prof. Pavlík dvě studentky do krajského kola Konverzační soutěže ve španělském 

jazyce, které se konalo v Hradci Králové. Helena Mervartová (5.W) obsadila v kategorii SŠ1 5. místo a Kateřina 

Pollaková (8.V) v kategorii SŠ2 2. místo. 

27. března se tříčlenný tým pod vedením prof. Štegerové zúčastnil v Hradci Králové krajského kola 

Dějepisné soutěže gymnázií ČR a SR, která byla letos zaměřena na období československých dějin 1978 – 

1992. Naši školu dobře reprezentovalo tříčlenné družstvo ve složení Pavla Štěpánová (7.W), Jakub Nosek (7.W) 

a Miroslav Poláček (7.W). 

28. března převzali studenti Zuzana Prouzová (3.A), Karolína Klimešová (3.A), Matěj Novák (3.A), Aneta 

Štěpánková (3.B), Dana Habrová (3.B), Michaela Piňosová (3.B), Adéla Regnerová (3.B) a Kristina Pfeiferová 

(3.B) zvláštní cenu poroty za projekt Ve stínu komunismu v soutěži Generace 00, kterou pořádalo Muzeum 

komunismu v Praze. Téma soutěže bylo Síla moci. Cenu dostali za originalitu. Projekt vyprávěl smyšlený 

příběh dvou milenců, kterým se život změnil, když nastala vláda komunistů. Studenti projekt proložili krátkými 

tematickými básněmi a fotografiemi, v nichž figurovali Kateřina Divišková (3.A) a Adam Bernard (4.B). 

29. března navštívili studenti 4.B s prof. Zikmundovou náchodský pivovar. 

Do krajského kola vědomostní soutěže Eurorebus, které se letos konalo 31. března na Přírodovědecké 

fakultě UK v Praze na Albertově, se probojovalo na základě dlouhodobé základní části celkem 7 školních 

družstev naší školy. V kategorii ZŠ01 nás reprezentovala 2.W ve složení Matěj Vrzáček, Sylvia Caterina 

Simons a Andrea Janatková a obsadila 12. místo. V kategorii ZŠ02 jsme měli hned tři zástupce. Ze 4. místa se 

podařilo postoupit do celostátního kola 4.V ve složení Vojtěch Říha, Pavel Dědek a Tomáš Cvejn. Na pěkném 

9. místě skončila 3.V, kterou reprezentovali Ondřej Šatný, Filip Hejzlar a Jitka Štěpánová, a 14. místo obsadila 

dvojice z 3.W Tobiáš Mazura a Thi Huong Mai Vu. 6. místo mezi středoškoláky patří 5.V ve složení Tomáš 

Heger a Dominik Budař a čeká je velmi pravděpodobně postup do celostátního kola. Tým 5.W ve složení Klára 

Nováková, Klára Pozděnová a Dominik Rufer skončil na 13. místě a tým 7.W (Aneta Vacková, Jakub Ježek 

a Veronika Svobodová) na 17. místě. 

Duben 

1. dubna absolvovali primáni, kvintáni a studenti 1. ročníku přednášky o reprodukčním zdraví. Přednáška 

pro dívky z primy má název Čas proměn, pro chlapce z primy Na startu mužnosti a pro starší studenty Holky 

z Venuše, kluci z Marsu. 

2. dubna jela prof. Havrdová s Terezou Macháčkovou (6.V) a Leonou Kaválkovou (4.V) do Hradce Králové 

na krajské kolo Konverzační soutěže ve francouzském jazyce. Obě studentky v silné konkurenci vybojovaly 

první místo ve svých kategoriích a budou naši školu 14. května reprezentovat v celostátním kole. V Hradci 

králové byli také studenti, kteří se pokusili uspět v krajském kole Matematické olympiády pro kategorie B a C. 

V kategorii C se s vrstevníky z kraje utkali Tomáš Heger (5.V), který obsadil 2. místo, a úspěšným řešitelem se 

stal i Domink Rufer (5.V). V kategorii B soutěžili Jaroslav Grulich (6.V), Jan Pěček (6.W), Richard Košner 

(2.A), Martin Uždil (2.A) a Marek Čermák (2.A), nikdo z nich se nezařadil mezi tři úspěšné řešitele. 

S matematiky jela do krajského města prof. Livňanská. 

Do okresního kola Fyzikální olympiády doprovodila žáky 3. dubna prof. G. Škodová. V kategorii F byl 

Matyáš Klemens (3.W) čtvrtý, hned za ním skončil Ondřej Šatný (3.V), Markéta Dítětová (3.V) obsadila 

7. místo a o 9.-10. místo se dělili Jiří Dědek (3.V) a Jonáš Neumann (3.V). Všichni jmenovaní se zařadili mezi 

úspěšné řešitele. Školu reprezentovali v této kategorii ještě Jakub Foglar (3.V), Tobiáš Mazura (3.W), Martin 

Doucha (3.V) a Tereza Schmidtová (3.V). Mezi 14 účastníky bylo 9 žáků z naší školy. Osm soutěžících, z toho 

pět našich žáků, se pokusilo uspět v kategorii E. Pavel Dědek (4.V) byl druhý, Jan Krčmář (4.W) třetí, Petr 

Luciak (4.V) obsadil 4.-5. místo, Jan Ježek (4.W) 6. místo a Jan Homolka (4.W) 8. místo. 

4. dubna prožili terciáni tematický den Průmyslová revoluce. Připravili ho s nimi prof. Vondřejcová, 

Klemenc a G. Škodová. Žáci prezentovali výsledky své práce sekundánům. 

Do Police nad Metují na okresní kolo Odznaku všesokolské všestrannosti se vydali 4. dubna žáci 

s prof. Půlpánovou. Patronem této akce byl Český olympijský výbor, který ve spolupráci s polickou základní 

školou připravil pro téměř 170 účastníků bezchybně zorganizovaný závod. V okresním kole účastníci soupeřili 

v trojskoku z místa, v hodu medicinbalem, ve skocích přes švihadlo, v klicích a pátou disciplínu si mohli 
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závodníci vybrat ze dvou – buď driblink, nebo běh na 1 000 metrů. Naše družstvo ve složení Andrea Marešová 

(2.W), Nikola Matějů (2.W), Anežka Staňková (2.W), Anežka Petráková (2.W), Matěj Vrzáček (2.W), Kryštof 

Brejtr (2.W) a Adam Hrnčíř (2.W) zvítězilo. Andrea Marešová zvítězila ve své věkové skupině i mezi 

jednotlivci, Nikola Matějů dosáhla na stříbrnou příčku v kategorii o rok mladších dívek a v kategorii nejstarších 

děvčat si Lucie Řehůřková (3.W) odvezla bronz. Školu reprezentovala ještě Zuzana Tylšová (3.W). 

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

Navštívili Hradčany a v Divadle pod Palmovkou zhlédli divadelní představení Faust. V aule zhlédli inscenaci 

Václav Havel: Audience (Triarius) maturanti. V krajském kole Biologické olympiády pro kategorii B 

reprezentovali školu Tomáš Heger (5.V), Karin Kebortová (2.A), Eliška Shejbalová (6.V) a Kateřina 

Vydláková (6.V). Přestože nikdo z nich nedosáhl na označení úspěšný řešitel, v celkovém pořadí se zařadili do 

12. místa mezi 40 účastníky. Mladé biology doprovodila prof. Matěnová. 

Ve dnech 3.-5. dubna proběhla školní kola Pythagoriády ve všech kategoriích. V primě soutěžilo 13 žáků. 

Zvítězila Anna Misarová (1.V) a 2.-6. místo obsadily Adéla Bělobrádková (1.V), Julie Blažková (1.W), Hana 

Krčmářová (1.W), Nikol Roztočilová (1.W) a Barbora Říhová (1.V). Sekundánů se účastnilo soutěže osm, o 1.-

2. místo se dělily Lucie Čermáková (2.V) a Zuzana Regnerová (2.V) a 3.-5. místo patřilo Šárce Vlčkové (2.V), 

Kryštofu Brejtrovi (2.W) a Filipu Nehybovi (2.W). Osm soutěžících se utkalo také v tercii, první tři místa 

obsadili se shodným počtem bodů Filip Hejzlar (3.V), Eliška Línková (3.V) a Ema Nermuťová (3.W). 

6. dubna se na půdě Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové konalo krajské kolo Chemické 

olympiády pro kategorii C. Tomáš Heger (5.V) zvítězil a třetí místo vybojoval Jaroslav Grulich (6.V). Studenty 

doprovodila prof. Zikmundová. 

Ve dnech 8.-9. dubna se 25 studentů zúčastnilo s prof. Preclíkem a Ježkem v Hradci Králové akce 

100 vědců. Šlo o řadu přednášek, tentokrát na téma Lidé, Buňky, Čísla. 

8. dubna se konala další část školního kola Chemické olympiády pro kategorii B. Z 10 soutěžících, kteří 

ukončili všechny části soutěže, zvítězil Jakub Ježek (7.W), druhý byl Tomáš Heger (5.V) a třetí Martin Stuchlík 

(7.W). Žáci 1.V se s prof. Nývltovou zúčastnili v náchodské knihovně besedy se spisovatelkou Vendulou 

Borůvkovou. 

9. dubna doprovodil prof. Klemenc žáky na okresní kolo Matematické olympiády pro kategorie Z6, Z7 a Z8. 

Osm žáků se pokusilo uspět v kategorii Z6. Podařilo se to Haně Krčmářové (1.W), která zvítězila, a Štěpánu 

Vítovi (1.W), jenž obsadil 2. místo. Neztratili se ani další účastníci Matouš Spilka (1.V, 5. místo), Matěj 

Klouček (1.W), Martin Balcar (1.V), Bartoloměj Tuček (1.V), David Fröde (1.V) a Tereza Brandejsová (1.V). 

Úspěch zaznamenali naši žáci i v kategorii Z7. 1.-3. místo vybojovaly Šárka Vlčková (2.V) a Martina 

Rohulánová (2.V). Dalšími účastníky soutěže byli Diana Čelková (2.W), Matěj Vrzáček (2.W), Ondřej Pachta 

(2.W), Adam Hrnčíř (2.W), Mikoláš Hruša (2.V), Matyáš Žďára (2.V) a Richard Hladík (2.W). V kategorii Z8 

dosáhla nejlepšího výsledku Markéta Dítětová (3.V), která obsadila 3.-4. místo. Soutěže se účastnili také Tobiáš 

Mazura (3.W), Eliška Gajdošová (3.W), Tereza Schmidtová (3.V) a Filip Hejzlar (3.V). 10. dubna se za 

doprovodu prof. Balcarové pokusili uspět naši žáci v okresním kole Biologické olympiády pro kategorii D. 

Veronika Hanušová (2.W) zvítězila, na 2. místě skončila Simona Jochová (2.W) a Markéta Vydláková (2.W) 

byla čtvrtá. První dvě dívky postoupily do krajského kola, které se konalo 24. května v Hradci Králové. 

11. dubna vystoupili v aule členové Hidraku pro děti z MŠ Branka v Náchodě s velikonočním programem. 

10. dubna psali maturanti písemnou práci z českého jazyka a literatury a 11. dubna písemnou práci 

z anglického jazyka. 

Ve dnech 12.-17. dubna se konaly přijímací zkoušky. Některé třídy měly proto v těchto dnech ředitelské 

volno z organizačních důvodů. 

16. dubna vystoupily členky Hidraku pod vedením prof. Dvořáčkové v MŠ v Josefově a v Dolanech 

s programem Zajíčkovy Velikonoce. Musica Viva a Sboreček vystoupily na krajské soutěži pěveckých sborů 

v Hradci Králové. Prof. Balcarová doprovodila žáky do okresního kola Biologické olympiády kategorie C. 

Alexandra Kordová (3.V) obsadila 5. místo, Natan Hagara (4.W) 7. místo a školu reprezentovala ještě Pavla 

Krtičková (4.W). 

17. dubna se naši atleti zúčastnili za doprovodu prof. Půlpánové v Hradci Králové Juniorského maratonu. 

Tým ve složení Jakub Divišek (8.W), Josef Mrázek (4.B), Miloslav Novotný (4.B), Kamila Šimková (3.A), 

Tomáš Jansa (3.A), Radek Jansa (3.A), Antonín Staněk (5.V), Adéla Breitrová (5.V), Zuzana Sedláčková (1.A) 

a Daniel Ježek (6.W) obsadil 2. místo a postoupil na Volkswagen maraton Praha, který se konal 4.– 5. května. 

Prof. Divišek doprovodil chlapce Vojtěcha Říhu (4.V), Mariána Bydžovského (4.W), Jana Homolku (4.W), 

Jaromíra Lubase (3.W), Jana Bartoše (4.W), Antonína Vančáka (4.W), Matěje Matouška (4.V), Šimona Vacka 
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(4.V), Pavla Dědka (4.V), Petra Luciaka (4.V) a nehrajícího kapitána a asistenta trenéra Ondřeje Lukáše (4.V) 

na sportovní stadion Na Hamrech na okresní kolo v minifotbalu starších žáků, které prof. Divišek také 

organizoval. Naši hráči obsadili třetí místo. Prof. Česenek jel do Prahy s týmem na Středoškolskou ligu ultimate 

frisbee. Tým ve složení Vojtěch Joska (8.W), Markéta Dvořáková (8.W), Tomáš Hak (4.B), Marek Balcar (4.B), 

Pavel Wolf (3.B), Jiří Dostál (7.V), Minh Tung Pham (5.V) a Mikoláš Hruša (2.V) obsadil mezi 16 týmy 

4. místo. 

18. dubna byly velikonoční prázdniny, po kterých následovaly velikonoční svátky. 

23. dubna se maturanti rozloučili se školou posledním zvoněním. 

V rámci Dnů Země se skupina studentů s prof. Ježkem zúčastnila 24. dubna exkurze do Javořích hor, která 

probíhala ve spolupráci s CHKO Broumovsko. Studenti se podíleli na mapování biotopů vhodných pro návrat 

vzácného motýla jasoně dymnivkového. 26. dubna proběhly v aule tři přednášky prof. Ježka. Přednášky 

Expedice Rumunsko se zúčastnily třídy 4.V, 5.W, 1.B a 3.B. Po stopách dávných zlatokopů se vydali studenti 

1.V, 6.W a 1.B a přednášky Zvířata v ohrožení se zúčastnili žáci tercie a 5.V. 

24. dubna jeli na literárně-historickou exkurzi do Prahy studenti 6.W s prof. Forejtem a Veverkou. Prohlédli 

si Pražský hrad a v Divadle ABC zhlédli představení Revizor. Na krajské kolo Fyzikální olympiády do Hradce 

Králové doprovodila čtyři žáky kvarty prof. Vonřejcová. Pavel Dědek (4.V) vybojoval 3. místo, Jan Krčmář 

(4.W) byl pátý. Úspěšným řešitelem se stal i Petr Luciak (4.V) a školu reprezentoval ještě Jan Ježek (4.W). 

Prof. Půlpánová jela do Hradce Králové na kvalifikační turnaj středoškolské ligy frisbee se studenty Rozálií 

Jůzovou (1.V), Jiřím Dostálem (7.V), Mikolášem Hrušou (2.V), Minh Thung Phamem (5.V), Marií Kozlovou 

(1.V), Tomášem Hakem (4.B), Markétou Dvořákovou (8.W), Simonou Horkelovou (8.W) a Vojtěchem Joskou 

(8.W). Tým našich studentů zvítězil. Workshopu Já a demokracie, který se konal také v Hradci Králové, se 

účastnili studenti společenskovědního semináře septimy a 3. ročníku s prof. Vrátilovou. 

25. dubna se ujali fotografování tříd prof. Preclík a Forejt. Pro děti z MŠ Komenského Náchod vystoupily 

v aule studentky 3.A s programem Zajíčkovy Velikonoce. 

Ve dnech 26.-27. dubna jel Sboreček pod vedením ing. Čejpa koncertovat do Karlových Varů 

a Mariánských Lázní. Spolu s nimi se zájezdu účastnil prof. Nosek. 

29. dubna se studenti španělštiny zúčastnili v rámci Španělských dnů v aule přednášky Veroniky 

Kovačikové Sama napříč Jižní Amerikou. Výtěžek ze vstupného byl použit na projekt Adopce na dálku do 

Bolívie. Na krajské kolo Fyzikální olympiády v kategoriích B,C a D jeli do Hradce Králové postupující studenti 

s prof. Polákem a Sršňovou. V kategorii B jsme měli 7 soutěžících. Byli jimi Jakub Ježek (7.W), Martin 

Stuchlík (7.W), Štěpán Filip (3.A), Radek Jansa (3.A), Šimon Prudil (7.V), Tomáš Semerák (3.A) a Miroslava 

Lorencová (3.A). Nikdo z nich se nezařadil mezi tři úspěšné řešitele. V kategorii C byli úspěšní Matyáš Háze 

(6.W, 7. místo) a Jaroslav Grulich (6.V, 8. místo), školu reprezentovali ještě Jakub Čejchan (6.V) a Oluša 

Gajdošová (6.V). 2. místo vybojoval v kategorii D Lukáš Fidler (5.V), Kryštof Veverka (5.W) byl čtvrtý, Tomáš 

Heger (5.V) šestý a Jan Šesták (5.V) dvanáctý. Dalšími reprezentanty byli Michal Štěpán (5.W), Monika 

Vlčková (5.V), Jan Zákravský (5.V) a Dominik Rufer (5.W). 

Lada Šretrová (6.V) získala za svůj projekt (3D model šachů) v Autodesk Inventoru prestižní mezinárodní 

certifikát firmy Autodesk v rámci programu Autodesk Academia. Letos se konal třetí ročník soutěže „3D pro 

všechny“, kterou pořádá Gymnázium Arabská v Praze ve spolupráci s Gymnáziem Radlická pro zrakově 

postižené. Jde o soutěžní přehlídku prací vytištěných a studenty předem navržených a vymodelovaných na 

3D tiskárně. Modely jsou poté předány zrakově postiženým žákům, pro které mohou sloužit jako výukové 

pomůcky. V kategorii „Architektura – svět“ zvítězila Hana Štěpánová (7.V) s modelem šikmé věže v Pise a třetí 

místo obsadila Monika Vydláková (7.V) s modelem Opery v Sydney. V kategorii „Příroda“ se na třetím místě 

umístila Kateřina Kejzlarová (7.W) s modelem leknínu. 

Květen 

Ve dnech 2.-3. května maturanti psali maturitní didaktické testy z matematiky, anglického jazyka a českého 

jazyka a literatury. 

4. května zvítězil v Hradci Králové v krajském kole Chemické olympiády v kategorii B Jakub Ježek (7.W) 

a Tomáš Heger (5.V) byl druhý, přičemž Heger opět soutěžil ve vyšší kategorii. 8. místo z 18 zúčastněných 

patřilo Jaroslavu Grulichovi (6.V) a 17. místo Ondřeji Hejzlarovi (3.A). 

4.-5. května zaběhl tým studentů ve složení Josef Mrázek (4.B), Antonín Staněk (5.V), Zuzana Sedláčková 

(1.A), Daniel Ježek (6.W), Adéla Breitrová (5.V), Tomáš Jansa (3.A), Kamila Šimková (3.A), Miloslav 

Novotný (4.B), Jakub Divišek (8.W) a Ivan Kotlan (4.A) v Praze na Juniorském maratonu Volkswagen Maraton 

Praha 18. místo z 34 zúčastněných týmů. Doprovodila je prof. Půlpánová. 
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7. května doprovodili prof. Divišek a Zapletal atlety z nižšího gymnázia do Nového Města nad Metují na 

okresní kolo atletické soutěže družstev Pohár rozhlasu. Soutěžilo se ve dvou věkových kategoriích – mladší 

žáci, mladší žákyně a starší žáci, starší žákyně. Ve velké konkurenci devíti škol se našim starším žákyním 

podařilo zvítězit a vybojovaly si postup do krajského kola, úspěchem je i 3. místo starších žáků. Mladší žáci 

byli sedmí a mladší žákyně obsadily pěkné 4. místo. Družstvo starších žákyň soutěžilo ve složení Lucie 

Řehůřková (3.W), Agnes Míšková (3.V), Klára Sychrovská (3.V), Jitka Štěpánová (3.V), Markéta Dítětová 

(3.V), Eliška Gajdošová (3.W) a Zuzana Tylšová (3.W). Za starší žáky startovali Marián Bydžovský (4.W), Jan 

Bartoš (4.W), Šimon Vacek (4.V), Petr Luciak (4.V), Tomáš Cvejn (4.V), Pavel Dědek 4.V), Matěj Matoušek 

(4.V), Matouš Kubín (3.V) a Jonáš Neumann (3.V). Lucie Čermáková (2.V), Zuzana Regnerová (2.V), Anežka 

Staňková (2.W), Nikola Matějů (2.W), Andrea Marešová (2.W), Markéta Vydláková (2.W), Veronika 

Horáková (1.V) a Simona Jochová (2.W) tvořily družstvo mladších žákyň a Mikoláš Hruša (2.V), Vít Melichar 

(2.V), Václav Matyska (2.V), Petr Vašíček (7.V), Petr Zítko (2.W), Matěj Vrzáček (2.W), Daniel Kumpošt 

(2.W), Adam Hrnčíř (2.W) a Eduard Vlach (1.V) družstvo mladších žáků. 

Studenti 2.B jeli 7. května s prof. Nývltovou a Macurou na literárně-historickou exkurzi do Prahy. Navštívili 

Vyšehrad, Slavín, podle zájmu Národní muzeum nebo Národní galerii a Divadlo Disk DAMU. Ve škole 

proběhly Studentské volby nanečisto do Evropského parlamentu. Organizovali je studenti společenskovědního 

semináře s prof. Vrátilovou. 

9. května se 14 zájemců s prof. Havlíčkem seznámilo s prací v redakci Seznamu v Praze. Studenti 7.W 

zajistili občerstvení na chodbách školy. 

28 studentů navštívilo 10. května s prof. Preclíkem, Brátem a správcem počítačové sítě p. Eflerem podnik 

Škoda Auto v Kvasinách. 

Ve dnech 13.-17. května se 23 zájemců z řad studentů zúčastnilo s prof. Forejtem a Diviškem zájezdu do 

Saska. Navštívili Drážďany, Míšeň a Bad Schandau. 

Do botanické zahrady a ZOO v Liberci se 13. května vydali studenti 5.V a 1.B s prof. Zapletalovou 

a Balcarovou a 15. května studenti 5.W a 1.A s prof. Jaroušovou a Rojtovou. 

13. května doprovodil prof. Preclík postupující studenty do krajského kola Středoškolské odborné činnosti. 

Ondřej Vít (8.V) se s prací Teorie her umístil na druhém místě v oboru Matematika a statistika, Jan Pikman 

(8.V) s prací Použití neuroevoluce ke sledování čáry obsadil též druhé místo v oboru Informatika. Třetí 

postupující Josef Matyska (4.A) se bohužel krajského kola nezúčastnil. 

14. května se žáci mediální výchovy z primy a sekundy vydali s prof. Havlíčkem do Prahy do České 

televize. Prof. Havrdová doprovodila do celostátního kola Konverzační soutěže ve francouzském jazyce 

studentky Terezu Macháčkovou (6.V) a Leonu Kaválkovou (4.V). Soutěže se účastnilo 14 nejlepších studentů 

v každé kategorii ze všech krajů naší republiky. V této velké konkurenci obě dvě dosáhly výborných výsledků. 

Kaválková se umístila na vynikajícím 2. místě v kategorii A1 a tímto se stává první náhradnicí na 14-ti denní 

pobyt ve Francii a Macháčková vybojovala krásné 8. místo v nejvyšší kategorii B2. 

Žáci Andrea Marešová (2.W), Nikola Matějů (2.W), Anežka Staňková (2.W), Matěj Vrzáček (2.W), Adam 

Hrnčíř (2.W) a Lukáš Zítko (2.W) jeli s prof. Půlpánovou reprezentovat školu na krajské kolo Odznaku 

všestrannosti do Hradce Králové. V soutěži družstev obsadili 12. místo, Nikola Matějů (2.W) v soutěži 

jednotlivců ve své kategorii zvítězila. 

15. května si prohlédli hospital v Kuksu studenti septimy a 3. ročníku s prof. Macurou, Půlpánovou, 

Nývltovou, Veverkou, Havlíčkem a Olšanovou. 

16. května zhlédli studenti 7.V v rámci festivalu Prima sezóna v Městském divadle Dr. Josefa Čížka 

představení Drejgu „Oněgin! Nikdy aneb utrpení mladého Evžena“. 

Ve dnech 20.-23. května se konala ústní část maturitní zkoušky ve třídách 8.V a 8.W. Předsedou maturitní 

komise v 8.V byl jmenován PaedDr. Karel Výravský z broumovského gymnázia a v 8.W Mgr. Vojtěch 

Kábrt, Ph.D. z trutnovského gymnázia. 

22. května se konalo v Hradci Králové krajské kolo atletické soutěže Pohár rozhlasu. Školu reprezentovaly 

Agnes Míšková (3.V), Klára Sychrovská (3.V), Jitka Štěpánová (3.V), Tereza Havlenová (3.V), Zuzana 

Tylšová (3.W), Lucie Řehůřková (3.W), Eliška Gajdošová (3.W) a Veronika Halamková (4.W) a obsadily 

7. místo. S atletkami jel prof. Zikmund. Prof. Rojtová doprovodila studenty do okresního kola soutěže 

Poznávání přírodnin. V kategorii A Eliška Shejbalová (6.V) zvítězila, Karin Kebortová (2.A) byla čtvrtá, 

Kateřina Vydláková (6.V) pátá a Monika Vydláková (7.V) šestá z deseti účastníků. V kategorii C nás 

reprezentovali Alexandra Kordová (3.V, 7. místo mezi 26 účastníky), Natan Hagara (4.W), Natálie Klamtová 

(3.V) a Eliška Línková (3.V). Vítěze jsme měli i v kategorii D. Zvítězila Simona Jochová (2.W), Markéta 
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Vydláková (2.W) byla druhá, Veronika Hanušová (2.W) osmá a Tereza Hegerová (2.V) dvanáctá mezi 

30 účastníky. Prof. Klemenc byl s postupujícími žáky v okresním kole Fyzikální olympiády pro kategorii G. 

Mikoláš Hruša (2.V) zvítězil, Filip Nehyba (2.W) byl třetí, Daniel Kumpošt (2.W) čtvrtý, 6. místo obsadil Matěj 

Vrzáček (2.W), 7. místo Martina Rohulánová (2.V) a 8. místo Kristýna Dernerová (2.V). Školu reprezentovali 

ještě Lukáš Zítko (2.W) a Eliška Kubínová (2.V). Okresního kola se účastnilo celkem 19 soutěžících. 

23. května odjeli žáci 4.V s prof. Karáskovou a Česenkem na pětidenní školní výlet do Vysokých Tater. 

24. května doprovodila prof. Balcarová postupující žáky na krajské kolo Biologické olympiády pro 

kategorii D. Soutěže se zúčastnilo 31 soutěžících. Nejlepšího výsledku dosáhla Veronika Hanušová (2.W), která 

obsadila 11. místo. Školu reprezentovaly ještě Simona Jochová (2.W) a Markéta Vydláková (2.W). Literárně-

historickou exkurzi do Prahy absolvovali studenti 1.A s prof. Š. Škodovou a Polákovou. Navštívili Vyšehrad 

a v Divadle v Dlouhé zhlédli divadelní představení Souborné dílo W. Shakespeara ve 120 minutách. Do Ostré 

nad Labem se vydali žáci sekundy s prof. Fišerovou a Havlíčkem. V místní expozici s výkladem a ukázkami 

středověkých řemesel prožili tematický den Den ve středověku. Musica Viva vystoupila v Novém Městě nad 

Metují na Noci kostelů. 

Ve dnech 27.-30. května proběhla ústní část maturitních zkoušek ve třídách 4.A a 4.B. Ve třídě 4.A byl 

předsedou maturitní komise jmenován Mgr. Pavel Blatník z úpického gymnázia a ve třídě 4.B PaedDr. Milan 

Kulhánek z broumovského gymnázia. 

27. květnem začaly sportovní kurzy u Pastvického rybníka u Kutné Hory. Jako první odjeli studenti třídy 

7.V s prof. Zapletalem, Zapletalovou a panem Janem Eflerem, správcem počítačové sítě. 3. června je vystřídali 

studenti 3.B s prof. Půlpánovou, Ježkem a Matěnovou, následoval kurz 7.W s prof. Slavíkem, Brátem 

a Pavlíčkovou a kurzy uzavírali studenti 3.A s prof. Rojtovou, Zikmundem a Víchem. 

27. května doprovodil prof. Klemenc postupující žáky tercie do okresního kola Pythagoriády, 28. května šla 

s primány a sekundány prof. G. Škodová. Školu reprezentovalo 13 žáků, David Fröde (1.V) zvítězil, Jakub 

Jireček (1.W) byl druhý a Petr Vočadlo (1.V) a Nikol Roztočilová (1.W) obsadili 5.-9. místo. Sekundánů se 

účastnilo také třináct, nejlepšího výsledku dosáhl Filip Nehyba (2.W), který skončil na 6.-8. místě. Z tercie se 

soutěže zúčastnilo 15 žáků. Tobiáš Mazura (3.W) byl druhý a Markéta Dítětová (3.V), Eliška Gajdošová (3.W) 

a Ema Nermuťová (3.W) obsadily 6.-12. místo. 

29. května zhlédli všichni studenti školy v Městském divadle Dr. Josefa Čížka představení Kytice 

v provedení Divadelní scény mladých Náchodské divadelní scény, kterou vede prof. Dvořáčková. 

31. května navštívili školu absolventi gymnázia po 50 letech u příležitosti slavnostního setkání s názvem 

Zlatá maturita. Pro primány připravil prof. Ježek tematický den Den se zvířaty. 

Červen 

3. června jeli na třídenní školní výlet k Máchovu jezeru studenti 1.B s prof. Pavlíkem a Diviškem a na 

vodácký výlet na Sázavu žáci 4.W s prof. Poutníkem, Rojtovou a Zikmundem. Moravský kras navštívili ve 

dnech 4.-6. června žáci 1.V s prof. Nývltovou a Karáskovou. Do Ruprechtic se vydali ve dnech 5.-7. června 

žáci 2.V s prof. G. Škodovou a Vondřejcovou. 

5. června navštívil prof. Polák se zájemci z řad studentů v Praze na ČVUT konferenci a prezentaci 

zajímavých prací studentů středních škol Středoškolská technika 2019 – StreTech. 

6. června proběhlo v aule slavnostní předávání maturitních vysvědčení. 

7. června zhlédli studenti 2.A a dramatické výchovy s prof. Dvořáčkovou a Olšanovou v Klicperově divadle 

v Hradci Králové představení Radúz a Mahulena. 

10. června jeli do Muzea bratří Čapků v Malých Svatoňovicích žáci 4.V s prof. Lubasovou a Kolářskou. 

Začaly dva školní výlety. Studenti 1.A jeli do kempu Zelené údolí v Mladějově s prof. Š. Škodovou a Novotnou 

Mičíkovou, vrátili se 12. června. V odpoledních hodinách odjeli na Vltavu studenti 2.B s prof. Rojtovou, 

Víchem a Zikmundem. Výlet končil 13. června. Prof. Uždilová se s 10 zájemci z řad studentů zúčastnila ve 

Velkém Poříčí dvoudenního kurzu Polygrafie v praxi. Sbor Musica Viva vystoupil v Novém Městě nad Metují 

v penzionu Oáza. 

11. června absolvovali literárně-historickou exkurzi do Prahy studenti 1.B s prof. Francovou a Polákovou. 

Vydali se po místech legendárních příběhů a v Divadle ABC zhlédli představení Romeo a Julie. Do Malé 

pevnosti v Terezíně se podívali kvartáni s prof. Havlíčkem, Lubasovou, Macurou a Poutníkem. Třídenní výlet 

zahájili studenti 5.V s prof. Zapletalovou a Hronkovou. Cílem výletu byla Horní Bečva. 

Od 12. června do 14. června byly na školních výletech třídy 1.W a 2.W. Primáni jeli s prof. Veverkou 

a Uždilovou na Ostaš a sekundáni s prof. Diviškem, Zapletalem a Javůrkovou do Klokočí. Součástí tohoto 
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výletu bylo i sjíždění Jizery. Tematický den Návykové látky a jejich alternativa prožili žáci 3.V 

s prof. Kolářskou a stejný den absolvovali žáci 3.W 14. června. Všechny zbývající třídy vyslechly v Městském 

divadle Dr. Josefa Čížka jarní koncert náchodské ZUŠ Muzikály. 

13. června si prohlédli Pražský hrad žáci 3.W s prof. Š. Škodovou a Macurou. V Městských divadlech 

pražských zhlédli představení Romeo a Julie. 

14. června navštívili Prahu žáci 4.V s prof. Lubasovou a Macurou. Cílem byl také Pražský hrad a na Nové 

scéně Národního divadla zhlédli představení Malý princ. Studenti 5.W s prof. Nývltovou a Jaroušovou 

navštívili Vyšehrad, Národní muzeum a v Divadle v Dlouhé zhlédli představení Souborné dílo W. Shakespeara 

ve 120 minutách. Na ekofarmu do České Metuje se podívali studenti 2.B s prof. Rojtovou a Víchem. Na 

desetidenní zájezd do Rumunska odjeli zájemci z řad studentů s prof. Ježkem a Půlpánovou. 

16. června zakončil sezónu sbor Musica Viva koncertem v kostele sv. Michaela v Náchodě. 

Ve dnech 17.-22. června je 32 studentů s prof. Hronkovou a Jirkovou na poznávacím zájezdu ve Francii. 

17. června se atleti Klára Sychrovská (3.V), Markéta Dítětová (3.V), Tereza Havlenová (3.V), Marián 

Bydžovský (4.W), Šimon Vacek (4.V), Jan Bartoš (4.W), Tadeáš Správka (4.W) a Jan Homolka (4.W) 

zúčastnili na stadionu na Hamrech Atletické olympiády za doprovodu prof. Zapletala. Obsadili 5. místo. 

V odpoledních hodinách měli v aule vystoupení pro veřejnost žáci dramatické výchovy pod vedením prof. 

Dvořáčkové. Se stejným představením vystoupili v aule 19. června pro MŠ Komenského Náchod. Na třídenní 

školní výlet odjeli do Sněžného žáci 3.W s prof. Uždilovou a Veverkou a na vodácký výlet na Vltavu studenti 

6.V s prof. Matěnovou a Livňanskou. 

Dalším vodáckým kurzem na Vltavě byl školní výlet 2.A s prof. Diviškem, Zapletalem a Javůrkovou, na 

který odjeli 18. června v odpoledních hodinách a vrátili se 21. června. 

19. června se na školní výlet do Lachova vydali žáci 3.V s prof. Klemencem a Brátem a do Rovenska pod 

Troskami studenti 5.W s prof. Jaroušovou a Fišerovou. Oba výlety končily 21. června. 

20. června šli na botanickou exkurzi žáci 2.V s prof. Slavíkem a G. Škodovou. 

21. června jeli do Hradce Králové žáci 1.V s prof. Nývltovou. V divadle Drak zhlédli představení Faust, 

navštívili Bílou věž a centrum Laser Game. 

Ve dnech 21.-23. června se studenti Šimon Prudil (7.V), Jakub Foglar (3.V), Miroslav Jarý (2.B), Kurt 

Hartmann (4.B) a Lada Šretrová (6.W) zúčastnili s prof. Preclíkem a se svými projekty festivalu novodobých 

kutilů, bastlířů a vynálezců Maker Faire Prague, který proběhl na holešovickém Výstavišti. 

22. června odjeli na poslední týden školního roku do Španělska zájemci z řad studentů s prof. Pavlíkem 

a Pavlíčkovou. 

24. června si žáci nižšího gymnázia vyměnili učebnice. Několik tříd vyššího gymnázia zhlédlo v kině 

Vesmír film Skleněný pokoj. V odpoledních hodinách se konala klasifikační pedagogická rada. 

Další dny posledního týdne byly věnovány nejrůznějším exkurzím. Uskutečnily se literární exkurze do 

Malých Svatoňovic a do Ratibořic, jedna třída jela do Hradce Králové do Divadla Drak, v plánu byla řada 

regionálních botanických a zoologických exkurzí, exkurze Po stopách Dušana Jurkoviče, Po stopách 

regionálních pověstí, návštěva novoměstského zámku, náchodského muzea a kostela sv. Vavřince. Proběhly 

dva tematické dny, pro primu Antický den a pro kvartu Lidé a krajina na Náchodsku. Někteří studenti si 

vyzkoušeli uvařit jídla zahraničních kuchyní. Prof. Balcarová navštívila s projektem Zábavná chemie do MŠ 

školku v Libňatově. S některými třídami měli třídní učitelé třídnické hodiny. 

27. června se pedagogický sbor rozloučil se školním rokem v odpoledních hodinách na neformálním 

setkání. 

28. června si studenti přišli pro vysvědčení. 

PaedDr. Martina Javůrková 

ZE ZPRÁVY O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2018 
a) Výnosy 

UKAZATEL Číslo účtu 

Rok 2018 

Hlavní činnost 
Doplňková 

činnost 

Výnosy z vlastních výkonů a zboží sk. 60 1 032 195,50 0,00 

Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 0,00 0,00 
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Výnosy z prodeje služeb 602 834 986,00    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 603 197 209,50 0,00 

Výnosy z prodaného zboží 604 0,00 0,00 

Ostatní výnosy  sk. 64 416 820,28 0,00 

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

 výnosy z prodeje materiálu 644 2 198,00 0,00 

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

 čerpání fondů 648 324 677,00 0,00 

Finanční výnosy sk. 66 1 081,28 0,00 

Výnosy z transferů sk. 67 40 116 503,00 0,00 

Výnosy celkem   41 566 600,06 0,00 

b) Náklady 

UKAZATEL Číslo účtu 

Rok 2018 

Hlavní činnost 
Doplňková 

činnost 

Spotřebované nákupy skup. 50 2 083 195,70 0,00 

Spotřeba materiálu 501 644 121,99 0,00 

 z toho: učebnice, učební texty a učební pomůcky   244 619,10 0,00 

 potraviny   0,00 0,00 

Spotřeba energie 502 1 439 073,71 0,00 

 z toho: voda   184 822,00 0,00 

 pára   885 626,46 0,00 

 plyn   0,00 0,00 

 elektrická energie   368 625,25 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 2 013 800,90 0,00 

 z toho: opravy a udržování 511 427 127,75 0,00 

 cestovné 512 167 640,00 0,00 

 nájemné 518 95 230,84 0,00 

 telekomunikace 518 22 350,89 0,00 

Osobní náklady skup. 52 35 946 299,45 0,00 

 z toho: mzdové náklady z dotace zřizovatele 521 26 316 686,00 0,00 

 zákonné a jiné sociální pojištění 524, 525 8 933 025,00 0,00 

 semináře, školení 527 96 770,00 0,00 

 ochranné pracovní pomůcky 527 0,00 0,00 

 příděl FKSP 527 520 773,00 0,00 

Daně a poplatky skup. 53 0,00 0,00 

Ostatní náklady skup. 54 53 589,00 0,00 

Odpisy, rezervy a opravné položky skup. 55 1 273 897,90 0,00 

 z toho: odpisy dlouhodobého majetku 551 406 968,50 0,00 

 náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 866 929,40 0,00 

Finanční náklady skup. 56 0,00 0,00 

Daň z příjmů skup. 59 0,00 0,00 

Náklady celkem   41 370 782,95 0,00 

Výsledek hospodaření (výnosy - náklady) 195 817,11 0,00 
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SRPDŠ ZA ROK 2018 

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. 

Ani v roce 2018 nezklamalo pravidlo o prvním dokladu v souvislosti s plesem. Tentokrát se to týkalo plesu 

listopadového – žáci vložili peníze za aftermovie a videozáznamy, což bylo uhrazeno z účtu SRPDŠ nad rámec 

vyúčtování celé akce. Ples lednový se uskutečnil 20. 1. 2018 a jeho náklady (hrazené z tržby za vstupenky, 

příjmů ze soutěže o ceny a darů) byly 53 200 Kč. Dále byly proplaceny odměny v soutěžích na lyžařských 

kurzech vedoucím zájezdů – většinou vyučujícím tělesné výchovy, a to i v dalších zimních měsících. Pravidelně 

jezdí na tyto kurzy 6 tříd. Probíhaly přípravné semináře na olympiády (biologickou, matematickou). Šachisté 

absolvovali krajské finále v Třebechovicích pod Orebem a bylo jim proplaceno jízdné a startovné. Florbalisti 

byli na krajském finále KB FLORBAL CHALLENGE. 

V únoru bylo hrazeno jízdné 13 žákům, kteří jeli do Jaroměře na soutěž Bobřík informatiky. Pět studentů 

pod vedením Mgr. Balcarové bojovalo v Pardubicích v soutěži Chemiklání 2018, rovněž bylo proplaceno 

jízdné. Chlapci byli na krajském kole ve florbalu v Trutnově, dívky ve stejné soutěži navštívily Hradec Králové. 

Mgr. Uždilová a Mgr. Veverka doprovázeli žáky do Brna na Robotiádě, soutěži s roboty. Mgr. Polák již 

pravidelně jezdí se skupinou výjimečně nadaných studentů na Fykosí Fyziklání do Prahy. Z grantů 

Královéhradeckého kraje se podařilo získat částku Kč 30 tisíc pro skupinu dívek okolo Mgr. Balcarové, které 

s ní navštěvovaly mateřské školy a tam předváděly chemické pokusy. Z peněz grantu byl zakoupen především 

notebook, dále chemický materiál k pokusům a jízdné žákyň do obcí s navštívenými mateřskými školami. 

Z akce byla na stránkách školy umístěna podrobná zpráva, která svědčila o velmi příznivé odezvě od učitelek 

MŠ i dětí. 

V březnu pokračovaly semináře – přípravy na olympiády. Mgr. Polák doprovodil 2 studenty na jeden 

z fyziky do Hradce Králové, RNDr. Matěnová zase 3 studentky do Dvora Králové nad Labem na další 

k biologii. RNDr. Jan Preclík průběžně využíval daru Saar Gummi Czech, s.r.o. ve výši 30 000 Kč na jízdné 

žáků na technicky zaměřené soutěže (Robotiáda, AMAVET, Matematický náboj…). Proběhly opět dny jedné 

z anglicky mluvících zemí, tentokrát to byly zajímavé Irské dny. Odměnou pro všechny žáky, kteří se aktivně 

účastní besed, nácviku písní, výtvarných aktivit, soutěží a dalších akcí, byly dorty. 

V dubnu začala probíhat krajská kola olympiád v biologii, v dějepise, v chemii, ve fyzice. Mgr. Zikmund 

vyrazil do Police nad Metují se 13 studenty a studentkami získat Odznak malé všestrannosti. Proběhly schůzky 

SRPDŠ, na kterých se Ing. Eva Hedvíková s rodiči rozloučila a všem poděkovala za jejich spolupráci. Zároveň 

se uskutečnil sběr, získali jsme za papír 6 460 Kč a první tři třídy obdržely obvyklou odměnu za první tři místa 

ve výši 1 000 Kč, 500 Kč a 400 Kč. Mgr. Slavík doprovodil studenty na frisbee do Prahy a do Hradce Králové, 

Mgr. Uždilová na Robosoutěž do Prahy a Mgr. Půlpánová na Juniorský maraton také do Hradce Králové. 

V dubnu i květnu byly čerpány prostředky z Města Náchod na pořádání Španělských dnů v Náchodě. Akci 

organizovala Ing. Lucie Pavlíčková. Byly uhrazeny knižní poukázky jako odměny pro pracovité žáky. Probíhaly 

další soutěže, např. atletická (Pohár rozhlasu) v Novém Městě nad Metují, finále matematické soutěže Pangea 

v Praze, krajské finále v chemii v Hradci Králové, Juniorský maraton v Praze, celostátní finále ve frisbee rovněž 

v Praze. Maturantům byly částečně uhrazeny náklady na občerstvení v obvyklé výši 100 Kč na žáka. S RNDr. 

J. Preclíkem byli žáci na exkurzi ve výzkumném a vývojovém centru Honeywell Technology Solutions. 

V červnu byly hrazeny náklady na tisk výroční zprávy o činnosti za rok 2017/2018. Přišly dotace z Nadace 

Život umělce na pravidelné akce, a to Deset Deka festival v červnu a Náchodské dny poezie v listopadu. Přispěli 

i jiní pravidelní donátoři, mezi nimi Město Náchod, Kulturní a sportovní nadace města Náchoda, 

Královéhradecký kraj. Akce nabývají na objemu a těší se velkému zájmu žáků i veřejnosti. Byla uhrazena 

doprava studentů na celostátní finále akce Eurorebus v Praze i doprava skupiny v čele s RNDr. Preclíkem na 

Robotický den tamtéž. Divadelní kroužek DREJG se zúčastnil Wolkerova Prostějova a zaplacen byl účastnický 

poplatek. Na cyklokurzy byly zakoupeny odměny pro soutěže, Mgr. Zikmundovi byla proplacena doprava lodí 

na místo pobytu, na vyhlášený Pastvický rybník u Kutné Hory. Na konci června odjelo 11 studentů, finalistů 

Juniorského maratonu, do Bruselu na hrazenou exkurzi. Z našich prostředků jsme jim propláceli pouze cestu 

do Prahy a zpět. 

Město Náchod přispělo na pobyty primární prevence v září 2018, které jsou velmi oblíbené u nových žáků. 

Na začátku školního roku jela skupina vítězů olympiád pro pochvalu k hejtmanovi a bylo jim uhrazeno jízdné 

do Hradce Králové. Při výměnném pobytu s pedagogy i žáky německého gymnázia v Georgsmarienhütte bylo 

učitelům uhrazeno slavnostní občerstvení. A pomalu se zase začaly rozjíždět soutěže – atletika v Trutnově, 

přespolní běh v Polici nad Metují, atd. 



20 

Výherci přespolního běhu se v říjnu zúčastnili krajského kola v Hradci Králové. Zapálení účastníci 

Středoškolské ligy ve frisbee tentokrát bojovali v Hradci Králové. Mgr. Lidmila Kábrtová uskutečnila 

v Městské knihovně autorské čtení ze svého díla „Koho vypijou lišky“. Její odměna ve formě dohody 

o provedené práce byla uhrazena ze vstupného od žáků. V KB proběhly mimo jiné platby v rámci pobytů 

primární prevence, faktur za časopis Rodina + škola a za účetní program. 

V listopadu byly vybírány příspěvky, proběhl sběr. V rámci pořádání Náchodských dnů poezie se 

uskutečnily platby jak za hotové, tak přes účet v KB. Nejvíce příjmových (ve formě darů) a výdajových dokladů 

proběhlo v souvislosti s pořádáním prvního plesu tříd 4. B a oktávy A dne 24. 11. 2019. Sportovci byli na 

frisbee v Praze, na krajském finále v plávání v Rychnově nad Kněžnou a na krajském kole ve volejbalu dívek 

v Nové Pace. Další studenti absolvovali krajské kolo Logické olympiády v Hradci Králové, přípravné semináře 

biologické i chemické olympiády ve Dvoře Králové nad Labem, Robosoutěž v Praze, soutěž Náboj Junior 

v Hradci Králové, jeden student Logickou olympiádu v Praze. 

V prosinci již jsme se těšili na Mikuláše, školou proběhla Mgr. Hronková v přestrojení za anděla 

s doprovodem Mikuláše a čerta a rozdávala dobroty. Těsně před vánoci byl zorganizován Den her, oblíbený 

nejen kvůli sladkým odměnám pro účastníky. Dobíhalo vyúčtování plesu i Náchodských dnů poezie. 

Končím. Doslova a do písmene – od 1. 9. 2019 bude účetnictví, zápisy ze schůzek i výroční zprávy 

zpracovávat po 17 letech někdo jiný. Ať se jemu i stávajícím i budoucím žákům i zaměstnancům školy dobře 

daří! 

Příjmy a výdaje podle typu předkontace IČ: 26552655 
SRPDŠ při Jiráskově gymnáziu v Náchodě, zapsaný spolek Rok: 2018 
  

Příjmy zahrnované do základu daně  

Ples - vstupné, soutěž o ceny 134 661,00 

Další drobné příjmy 420,00 

Celkem příjmy zahrnované do základu daně 135 081,00 
  

Výdaje zahrnované do základu daně  

Výdaje na ples 147 493,00 

Celkem výdaje zahrnované do základu daně 147 493,00 
  

Příjmy nezahrnované do základu daně  

Počáteční stav 257 558,85 
  

Dary 20 000,00 

Příjem z grantů  228 996,00 

Ostatní příjem nedaňový 23 828,00 

Příspěvky 278 400,00 

Příjem za sběr 19 180,00 

Ostatní příjem nedaňový 570 404,00 

Celkem příjmy nezahrnované do základu daně 827 962,85 
  

Výdaje nezahrnované do základu daně  

Maturita 11 100,00 

Ostatní výdaj 26 348,20 

Spolupráce s cizinou 2 000,00 

Výdaj - granty 233 851,00 

Poplatky KB 1 203,00 

Knižní a jiné odměny studentům 52 584,00 

Ostatní režijní výdaj 1 754,00 

Odměny za sběr 4 300,00 

KK, OK, startovné, jízdné 81 077,00 

Platba za výroční zprávy 13 277,00 

Sboreček, Musica Viva 1 984,00 

Žákovská knihovna 1 334,00 

Celkem výdaje nezahrnované do základu daně 430 812,20 
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Rekapitulace - daňová   

Příjmy zahrnované do základu daně 135 081,00 

Nepeněžní příjmy zahrnované do základu daně 0,00 

Celkové příjmy zahrnované do základu daně 135 081,00 

    

Výdaje zahrnované do základu daně 147 493,00 

Nepeněžní výdaje zahrnované do základu daně 0,00 

Celkové výdaje zahrnované do základu daně 147 493,00 

    

Rozdíl mezi příjmy a výdaji  -12 412,00 
  

Rekapitulace - nedaňová  

Příjmy nezahrnované do základu daně 827 962,85 

Nepeněžní příjmy nezahrnované do základu daně 0,00 

Celkové příjmy nezahrnované do základu daně 827 962,85 

    

Výdaje nezahrnované do základu daně 430 812,20 

Nepeněžní výdaje nezahrnované do základu daně 0,00 

Celkové výdaje nezahrnované do základu daně 430 812,20 

    

Rozdíl mezi příjmy a výdaji 397 150,65 
  

Peníze na cestě  

Peníze na cestě – příjem 418 400,00 

Peníze na cestě - výdej 418 400,00 

Peníze na cestě - rozdíl 0,00 
 

Ing. Eva Hedvíková 

NADACE JIRÁSKOVA GYMNÁZIA 

Stav k 1. 1. 2018 1 030 565,46 Kč 

Náklady  407 383,25 

poplatky 0,00 

plesy 221 249,25 

náklady na Zlatou maturitu 8 828,00 

dle Statutu - soc. příspěvky 12 575,00 

příspěvky na Sboreček 161 128,00 

software 2 420,00 

výroční zprávy Jiráskova gymnázia 1 121,00 

režie (kancelářské potřeby) 62,00 

Výnosy 465 121,31 Kč 

z plesů 310 566,00 

ze Zlaté maturity 14 350,00 

příspěvky pro Sboreček 140 000,00 

úroky z termínovaných vkladů 205,31 

Stav k 31. 12. 2018 1 088 303,52 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 
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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 2/1 2/1 2/1 2/1 1/1 2/1 2/1 2/1 

Literární a slohová výchova 2 2 2 2 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 

Volitelné předměty 

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

Prima 

Cvičení z anglického jazyka 

Dramatická výchova 

Výtvarná odpoledne 

Mediální výchova 

Sportovní hry 

Hrátky s robotikou (2 skupiny) 

Sekunda 

Cvičení z anglického jazyka 

Dramatická výchova 

Mediální výchova 

Přírodovědné praktikum (2 skupiny) 

Sportovní hry 

Hrátky s robotikou  

Tercie 

Německý jazyk Španělský jazyk

Kvarta 

Německý jazyk 

Ruský jazyk 

Španělský jazyk 

Francouzský jazyk 

3. ročník (dvouletý předmět) 

Seminář z anglického jazyka (2 skupiny) 

Konverzace v anglickém jazyce 

Společenskovědní seminář (2 skupiny) 

Seminář z dějepisu 

Seminář z matematiky (2 skupiny) 

                                                                 
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.  

Seminář z fyziky 

Seminář a cvičení z chemie (2 skupiny) 

Seminář z biologie (2 skupiny) 

Programování (2 skupiny) 

Počítačová grafika 
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4. ročník (pokračování ze 3. ročníku) 

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 (jednoletý předmět) 

Anglická gramatika 

Konverzace v anglickém jazyce 

Seminář ze zeměpisu 

Infinitezimální počet (2 skupiny) 

Cvičení z matematiky (2 skupiny) 

Seminář z fyziky 

Seminář z chemie 

Základy politologie 

Základy psychologie 

Základy ekonomie 

Základy práva 

Tvorba internetových stránek 

Seminář z výtvarné výchovy 

Seminář z hudební výchovy

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 

S počátkem školního roku nastoupili do pracovního poměru na plný úvazek prof. Lukáš Havlíček (dějepis, 

základy společenských věd), prof. Kateřina Vondřejcová (matematika, fyzika) a prof. Petra Zapletalová 

(biologie, anglický jazyk, tělesná výchova) a na částečný úvazek prof. Libuše Livňanská (matematika, biologie) 

a prof. Mariana Poláková (dějepis, latina). 

S koncem školního roku opustila školu prof. Věra Štegerová (dějepis, ruský jazyk), která odešla do 

důchodu. 

PEDAGOGICKÝ SBOR (úvazky ke konci školního roku - A, B – čtyřleté studium, V, W – víceleté studium) 

Jméno, titul Vyučované předměty Třída 
Hodin 

týdně Poznámka 

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

PaedDr. 

Martina Javůrková 
matematika 2.A 5 zástupce ředitele 

RNDr. 

Veronika Balcarová 

chemie 

laboratorní práce z chemie 

seminář a cvičení z chemie 

přírodopis 

5.W, 6.W, 7.V, 8.V, 2.B, 4.A 

5.W, 6.W, 7.V, 2.B 

3. ročník + septima, 4. ročník + oktáva 

2.W, 3.V 

23,5  

Mgr. 

Richard Brát 

matematika 

fyzika 

laboratorní práce z fyziky 

seminář z matematiky 

infinitezimální počet 

7.W, 4.B 

6.W, 7.W, 4.B 

6.W, 7.W 

3. ročník + septima, 4. ročník + oktáva 

4. ročník + oktáva 

23 
třídní 7.W 

předseda PK fyziky 

Mgr. 

Zbyněk Česenek 

anglický jazyk 

cvičení z anglického jazyka 

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

2.V+W 
14 od 11. 3. 2019 

(za Mgr. Z. Felklovou) 

Mgr. 

Jiří Divišek 

zeměpis 

tělesná výchova 

sportovní hry 

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

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

2.V+W 

22 

třídní 2.W 

správce sbírky 

zeměpisu 

PaedDr. 

Blanka Dvořáčková 

dějepis 

dramatická výchova 

3.V, 7.W, 3.A, 3.B 

1.V+W+2.V+W 
10 správce sbírky dějepisu 

Mgr. 

Zuzana Felklová 

anglický jazyk 

cvičení z anglického jazyka 

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

2.V+W 
14 do 9. 3. 2019 

(nástup na MD) 

Mgr. 

Jitka Fišerová 

německý jazyk 

dějepis 

5.W, 7.V+W, 1.B, 2.A, 3.B 

2.V, 2.A, 8.W, 4.B 
23 

třídní 2.A, spr. sb. jaz. 

předseda PK dějepisu 

Mgr. 

Ivo Forejt 

německý jazyk 

literární a slohová výchova 

jaz. a komunikační výchova 

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

5.V, 6.W 

5.V, 6.W 

24 

třídní 6.W, př. PK Nj 

správce žák. knihovny 

správce skladu učebnic 

Mgr. 

Kateřina Francová 

literární a slohová výchova 

jaz. a komunikační výchova 

anglický jazyk 

1.B 

1.B 

1.V, 1.B, 2.A, 3.B 

16  

Mgr. 

Lukáš Havlíček 

dějepis 

základy společenských věd 

společenskovědní seminář 

mediální výchova 

2.W, 4.W, 5.V, 5.W 

5.V, 5.W, 1.B, 3.B 

3. ročník + septima 

1.V+W+2.V+W 

21  
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Mgr. 

Kateřina Havrdová 

francouzský jazyk 

základy psychologie 

4.V+W, 6.V+W, 7.V+W, 8.V+W 

4. ročník + oktáva 
14 školní psycholog 

Mgr. 

Lenka Hronková 

anglický jazyk 

konverzace v anglickém jaz. 

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

3. ročník + septima 
23  

Mgr. 

Jiřina Jaroušová 

matematika 

biologie 

laboratorní práce z biologie 

přírodopis 

seminář z biologie 

5.W 

5.W, 7.W, 8.V, 3.A 

5.W, 7.W, 3.A 

1.W 

3. ročník + septima, 4. ročník + oktáva 

21,5 třídní 5.W 

Mgr. 

Jan Ježek 

přírodopis 

biologie 

laboratorní práce z biologie 

zeměpis 

seminář z biologie 

3.W 

7.V, 8.W, 3.B 

7.V, 3.B 

5.W, 1.A, 1.B, 3.B 

3. ročník + septima, 4. ročník + oktáva 

21  

Mgr. 

Zdenka Jirková 

anglický jazyk 

konverzace v anglickém jaz. 

seminář z anglického jazyka 

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

4. ročník + oktáva 

4. ročník + oktáva 

22 

předseda PK Aj 

předseda MPK cizích 

jazyků 

Mgr. 

Helena Karásková 

matematika 

chemie 

laboratorní práce z chemie 

seminář a cvičení z chemie 

seminář z chemie 

4.V 

3.V, 3.W, 6.V, 7.W, 8.W, 2.A 

6.V, 7.W, 2.A 

3. ročník + septima 

4. ročník + oktáva 

23,5 
třídní 4.V 

předseda PK chemie 

Mgr. 

Jaroslav Klemenc 

matematika 

fyzika 

laboratorní práce z fyziky 

základy přírodních věd 

hrátky s robotikou 

3.V, 3.W 

8.V, 2.A 

2.A 

1.V, 1.W, 2.V 

1.V+W 

23,5 třídní 3.V 

Mgr. Jana Kolářská občanská výchova 1.V, 1.W, 2.V, 2.W, 3.V, 3.W, 4.V, 4.W 15  

Mgr. 

Zdeněk Košvanec 

zeměpis 

seminář ze zeměpisu 

tělesná výchova 

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

4. ročník + oktáva 

2.V, 5.V  

21 předseda PK zeměpisu 

Mgr. 

Libuše Livňanská 
matematika 5.V, 1.B, 2.B 15  

Mgr. 

Helena Lubasová 

literární a slohová výchova 

jaz. a komunikační výchova 

anglický jazyk 

4.V 

4.V 

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

23  

Mgr. 

Štěpán Macura 

literární a slohová výchova 

jaz. a komunikační výchova 

dějepis 

zeměpis 

7.V 

7.V 

3.W, 4.V, 6.W, 8.V, 2.B, 4.A 

1.V, 1.W, 2.V 

23  

Mgr. 

Martina Maršíková 

anglický jazyk 

německý jazyk 

seminář z anglického jazyka 

konverzace v anglickém jaz. 

anglická gramatika 

5.W, 6.W, 8.V 

3.V+W, 5.V 

3. ročník + septima, 4. ročník + oktáva 

4. ročník + oktáva 

4. ročník + oktáva 

23  

RNDr. 

Ivana Matěnová 

matematika 

biologie 

seminář z biologie 

cvičení z matematiky 

první pomoc 

4.W, 6.V, 6.W 

6.V 

4. ročník + oktáva 

4. ročník + oktáva 

5.V, 1.A 

23 
třídní 6.V 

předseda PK biologie 

Mgr. 

Hana Misarová 

jaz. a komunikační výchova 

literární a slohová výchova 

výtvarná výchova 

2.V, 6.V 

2.V, 6.V 

1.W, 2.V, 2.W, 3.V, 1.A+B, 2.A+B 

21 
předseda PK Vv 

správce sbírky Vv 

Mgr. 

Novotná Mičíková 

Klára 

výtvarná výchova 

seminář z výtvarné výchova 

výtvarná odpoledne 

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

4. ročník + oktáva 

1.V+W 

13  

Mgr. 

Štěpán Nosek 

anglický jazyk 

seminář z anglického jazyka 

6.V, 7.V, 8.W, 1.A, 2.B, 3.A, 4.A 

3. ročník + septima 
23  

Mgr. 

Jindra Nývltová 

literární a slohová výchova 

jaz. a komunikační výchova 

1.V, 5.W, 2.B, 3.A 

1.V, 5.W, 2.B, 3.A 
19 

třídní 1.V, předseda 

MPK humanitních př. 

př. PK Čj, vých. porad. 
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Mgr. 

Jana Olšanová 

literární a slohová výchova 

jaz. a komunikační výchova 

základy společenských věd 

společenskovědní seminář 

1.W, 7.W, 2.A 

1.W, 7.W, 2.A 

4.A, 4.B 

4. ročník + oktáva 

21  

Ing. 

Lucie Pavlíčková 

španělský jazyk 

konverz. ve španělském jaz. 

základy ekonomie 

3.V+W, 5.W, 7.V+W, 8.V+W, 1.A, 4.B 

4. ročník + oktáva 

4. ročník + oktáva 

22  

Mgr. Daniel Pavlík španělský jazyk 3.V, 4.V+W, 5.V, 6.V+W, 1.B, 2.A, 3.A 21 třídní 1.B, předs. PK Šj 

Mgr. 

Zdeněk Polák 

matematika 

fyzika 

laboratorní práce z fyziky 

seminář z fyziky 

infinitezimální počet 

3.A 

5.V, 8.W, 3.A 

5.V, 3.A 

3. ročník + septima, 4. ročník + oktáva 

4. ročník + oktáva 

20,5 
třídní 3.A 

správce sbírky fyziky 

Mgr. 

Mariana Poláková 
dějepis 1.V, 1.A, 1.B 6  

Mgr. 

Milan Poutník 

literární a slohová výchova 

jaz. a komunikační výchova 

hudební výchova 

seminář z hudební výchovy 

2.W, 3.V, 4.W 

2.W, 3.V, 4.W 

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

4. ročník + oktáva 

23 

třídní 4.W 

předseda PK Hv 

správce sbírky Hv 

Mgr., RNDr. 

Jan Preclík, Ph.D. 

matematika 

inf. a komunik. technologie 

hrátky s robotikou 

seminář z matematiky 

programování 

počítačová grafika 

8.W, 3.B 

5.W, 6.V 

2.V+W 

4. ročník + oktáva 

3. ročník + septima 

3. ročník + septima 

22 třídní 8.W 

Mgr. 

Petra Půlpánová 

literární a slohová výchova 

jaz. a komunikační výchova 

tělesná výchova 

8.W, 3.B, 4.A 

8.W, 3.B, 4.A 

1.B, 3.B, 4.B 

21 třídní 3.B 

Mgr. 

Iva Rojtová 

přírodopis 

biologie 

laboratorní práce z biologie 

tělesná výchova 

přírodovědné praktikum 

první pomoc 

1.V, 4.V 

1.A, 2.B, 4.A 

1.A 

3.V, 1.A, 2.B, 3.A 

2.V+W 

5.V, 1.A 

21 
třídní 2.B 

správce sbírky Tv 

Mgr. 

Libor Slavík 

přírodopis 

biologie 

přírodovědné praktikum 

tělesná výchova 

sportovní hry 

2.V, 4.W 

6.W, 2.A, 4.B 

2.V+W 

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

1.V+W 

22 
třídní 4.B 

správce sbírky biologie 

Mgr. 

Iva Sršňová 

matematika 

fyzika 

laboratorní práce z fyziky 

seminář z matematiky 

cvičení z matematiky 

7.V, 8.V 

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

6.V, 7.V, 3.B 

3. ročník + septima 

4. ročník + oktáva 

24 

třídní 8.V 

předseda MPK př. věd 

předs. PK matematiky 

předseda inventarizační 

komise 

Mgr. 

Věra Ševeleva 

anglický jazyk 

cvičení z anglického jazyka 

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

1.V+W 
23  

Mgr. 

Michael Šimon 
ruský jazyk 

4.V+W, 6.V+W, 7.V+W, 8.V+W, 2.B, 

4.A 
18 

předseda PK Rj 

správ. učitel. knihovny 

Mgr. 

Gerda Škodová 

matematika 

fyzika 

laboratorní práce z fyziky 

1.W, 2.V, 2.W 

4.V, 4.W, 2.B 

2.B 

22 

třídní 2.V 

správce sbírky 

matematiky 

Mgr. 

Šárka Škodová 

jaz. a komunikační výchova 

literární a slohová výchova 

německý jazyk 

3.W, 1.A 

3.W, 1.A 

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

24 třídní 1.A 

Mgr. 

Věra Štegerová 
seminář z dějepisu 3. ročník + septima, 4. ročník + oktáva 4  

Mgr. 

Petr Šulc 

anglický jazyk 

tělesná výchova 

3.B, 4.A 

1.V, 1.W, 3.W, 4.V, 6.W, 8.V, 8.W 
22 preventista BOZP 

Mgr. 

Radka Uždilová 

inf. a komunik. technologie 

digitální technologie 

tvorba internetových stránek 

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

2.W 

4. ročník + oktáva 

24 třídní 3.W 
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Mgr. 

Jan Veverka 

inf. a komunik. technologie 

digitální technologie 

hrátky s robotikou 

dějepis 

hudební výchova 

2.A 

2.V 

1.V+W 

1.W, 6.V, 7.V 

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

1.A+B 

23 třídní 1.W 

Ing. 

Dalibor Vích 

matematika 

inf. a komunik. technologie 

programování 

4.A 

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

3. ročník + septima, 4. ročník + oktáva 

22 

třídní 4.A předseda PK 

informatiky, správce 

sbírky IVT 

Mgr. 

Kateřina 

Vondřejcová 

matematika 

fyzika 

laboratorní práce z fyziky 

1.V, 1.A 

3.V, 3.W, 5.W, 1.A, 1.B 

5.W, 1.B 

21,5  

Mgr. 

Hana Vrátilová 

literární a slohová výchova 

jaz. a komunikační výchova 

základy společenských věd 

společenskovědní seminář 

základy politologie 

8.V, 4.B 

8.V, 4.B 

7.W, 2.A, 2.B 

3. ročník + septima, 4. ročník + oktáva 

4. ročník + oktáva 

22 
předseda PK ZSV 

správce sbírky ZSV 

Mgr. 

David Zapletal 

základy společenských věd 

tělesná výchova 

základy práva 

6.V, 6.W, 7.V, 8.W 

4.W, 2.B+6.V, 7.V, 8.V, 4.A 

4. ročník + oktáva 

22 

třídní 7.V, předseda PK 

Tv, školní metodik 

primární prevence 

Mgr. 

Petra Zapletalová 

biologie 

laboratorní práce z biologie 

anglický jazyk 

tělesná výchova 

5.V, 1.B 

5.V, 1.B 

1.W, 5.V 

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

21 třídní 5.V 

Josef Zikmund 

tělesná výchova 

 

první pomoc 

1.W, 2.V, 2.W, 4.W, 5.W, 2.A+6.W, 

7.V, 3.A+7.W, 8.W 

1.W 

22  

Mgr. 

Hana Zikmundová 

chemie 

laboratorní práce z chemie 

základy přírodních věd 

seminář a cvičení z chemie 

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

5.V, 1.A, 1.B, 3.A, 3.B 

2.W 

4. ročník + oktáva 

21 správce sbírky chemie 

 

Vzadu stojí (zleva): Daniel Pavlík, Radka Uždilová, Jiřina Jaroušová, Hana Misarová, Helena Lubasová, 

Richard Brát, Jitka Fišerová, Jaroslav Klemenc, Štěpán Nosek, Jan Preclík. 

3. řada: Jiří Divišek, David Zapletal, Šárka Škodová, Helena Karásková, Iva Sršňová, Blanka Dvořáčková, 

Gerda Škodová, Martina Maršíková, Veronika Balcarová, Zdeněk Polák, Lenka Hronková, Petra Zapletalová, 

Michael Šimon, Jan Veverka. 

2. řada: Hana Zikmundová, Martina Javůrková, Pavel Škoda, Ivana Matěnová, Hana Vrátilová, Kateřina 

Havrdová. 

1. řada: Zbyněk Česenek, Kateřina Vondřejcová, Dalibor Vích, Libor Slavík, Ivo Forejt. 
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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 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO GYMNÁZIA PRO ŠKOLNÍ ROK 2019 – 20 

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 127 žáků. Obor byl naplněn hned v 1. kole a poslední přijatý 

žák byl v přijímacím řízení na 92. 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. Z 213 uchazečů byl jako poslední 

přijat uchazeč na 88. místě výsledkové listiny přijímacího řízení. 

Pavel Škoda 

MATURANTI JIRÁSKOVA GYMNÁZIA V ROCE 2019 

PŘEHLED TŘÍD – PŘIJETÍ NA VŠ, VOŠ 

Třída 
Počet 

absolventů 

Informaci 

poskytlo 
VŠ 

VOŠ, konzervatoř, jaz. 

kurzy, nultý ročník 
Zaměstnání 

4.A 29 29  27 (93,10 %) 1 1 

4.B4 29 29  27 (93,10 %) 0 2 

oktáva A4 29 29  28 (96,55 %) 0 1 

oktáva B4 30 30  29 (96,66 %) 1 0 

CELKEM 117 117  111 (94,87 %) 2 4 

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 
Oktáva 

A4 

Oktáva 

B4 

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

 3. lékařská - - -(1) - 

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

 farmaceutická Hradec Králové 2(3) - - - 

 matematicko-fyzikální  - -(4) 1(1) 

 přírodovědecká  - 2(3) 3(5) 

 sociálních věd 2(3) 1(1) 1(1) 2(2) 

 právnická 1(2) 1(1) -(1) 1(1) 

 tělesné výchovy a sportu - - - 1(2) 

Univerzita Hradec Králové informatiky a managementu 1(2) 2(2) - 3(4) 

 přírodovědecká 1(1) 2(2) 1(1) 2(3) 

 filozofická 3(4)    

 pedagogická 2(6) 1(1) 1(2) 2(2) 

Masarykova univerzita Brno lékařská 2(4) - - 1(1) 

 právnická 1(2) - 1(1) 2(2) 

 přírodovědecká  - - -(1) 

 filozofická -(2) 1(1) 1(2) - 

 informatiky 1(1) - - - 

 sociálních-studií  2(3) - - 

 pedagogická 1(4) 1(1) 1(2) -(2) 

 ekonomicko-správní  - 1(1) - 

                                                                 
4 V každé z uvedených tříd jeden z absolventů studuje dvě VŠ. 
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Univerzita Palackého Olomouc právnická 1(2) -(1) - - 

 filozofická -(1) - 2(4) - 

 přírodovědecká -(1) 2(2) 1(2) - 

 tělesné kultury - - - 1(1) 

 lékařská 1(2) - 1(1) -(1) 

 ekonomicko-manažerská - - -(1) - 

 pedagogická -(1) - -(1) -(1) 

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

 dopravní - - - 1(1) 

 ekonomicko-správní - 1(1) - 1(1) 

 chemicko-technologická - - - 1(4) 

Technická univerzita Liberec přírodovědně-humanitní a pedagogická -(1) 1(2) -(1) - 

ČVUT Praha informačních technologií  - 1(1) - 

 dopravní  1(1) - - 

 architektury a stavitelství 1(2) 1(1) 2(4) -(1) 

 biomedicínského inženýrství   - - -(1) 

 jaderná a fyzikálního inženýrství  - - -(1) 

 Masarykův ústav vyšších studií 1(1) - 1(2) - 

 elektrotechnická  - 1(1) 1(3) 

 strojní 1(1) -(2) 1(1) - 

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

 strojní - 5(5) - - 

 architektury a stavitelství 1(1) - 2(5) 1(1) 

 chemická a potravinářská - - 1(1) 1(1) 

 informačních technologií - 2(2) - - 

VŠE Praha informatiky a statistiky - - 1(3) - 

 mezinárodních vztahů - 1(1) -(1) - 

 národoohospodářská 2(3) -(1) - - 

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

 agrobiologie, potrav. a přírod. zdrojů 2(2) - - -(1) 

 provozně ekonomická -(1) 2(2) - - 

VŠCHT Praha chemické technologie - - - 1(3) 

 potravinář. a biochemické technolog. - - 1(3) - 

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

univerzita provozně ekonomická - - -(1) - 

 reg. rozvoje a mez. studií - - -(1) - 

 agronomická - 1(1) - -(1) 

JAMU Brno divadelní - - 1(1) - 

Jihočeská univerzita Č. Budějovice zdravotně sociální -(1) - - - 

Ostravská univerzita filozofická - - -(2) - 

Robert Gordon University Aberdeen  - - 1(1) - 

Mgr. Jindra Nývltová, výchovný poradce 

A CO DÁL? ANEB KAM NA VŠ? 

Bohužel letos jen jednou se setkali v aule studenti 3. ročníku a zájemci z řad maturantů s absolventy našeho 

gymnázia, dnes studenty různých vysokých škol. Setkání se uskutečnilo zásluhou bývalého studenta Jindřicha 

Brzobohatého, který pozval studenty několika vysokých škol a různých oborů, slovo dostali i zástupci brněnské 

Univerzity obrany, zvláštní prostor pak byl z iniciativy studenta lékařství Štěpána Štěpána věnován zájemcům 

o studium medicíny. Jednotlivé prezentace doplnily cenné osobní zkušenosti 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. 

Věřím, že se podaří tradici udržet a letos realizovat i již připravené společné on-line setkání se studenty na 

zahraničních vysokých školách. 

Mgr. Jindra Nývltová, výchovný poradce 
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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 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 a 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. V dnešní době je potřeba se více zaměřovat na 

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

V rámci preventivních aktivit proběhly v tomto školním roce zářijové primárně preventivní pobyty studentů 

prvních ročníků a prim mimo školu zaměřené na začlenění studentů do nového kolektivu. Žáci sekund a prvních 

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

Preventivního programu školy. Pro žáky prim, sekund, tercií a kvart a pro studenty kvint a 1. ročníků proběhla 

přednáška a následná diskuse s plk. Josefem Lottesem (bývalým elitním policistou) na téma trestní odpovědnost 

nezletilých a mladistvých, šikana, kyberšikana, sexuální zneužívání, základy trestního práva. 

Preventivní program je důležitou součástí preventivní strategie naší školy. Je potřeba stále monitorovat 

výskyt patologických jevů, zejména šikanování, aby se i nadále udržovalo zdravé sociální klima ve školním 

kolektivu. 

Mgr. David Zapletal, školní metodik prevence 

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST – SOČ, DVAKRÁT DRUZÍ 

V letošním ročníku Středoškolské odborné činnosti do krajského kola postoupily tři práce našich 

studentů. Obhajoby v krajském kole se konaly v pondělí 13. 5. 2019, Ondřej Vít se s prací „Teorie her“ 

umístil na druhém místě v oboru Matematika a statistika, Jan Pikman s prací „Použití neuroevoluce ke 

sledování čáry“ obsadil též druhé místo v oboru Informatika. Oběma gratulujeme a děkujeme za výbornou 

reprezentaci gymnázia. Třetí postupující Josef Matyska se bohužel krajského kola nezúčastnil. 

RNDr. Jan Preclík, Ph.D. 

PŘEDMĚTOVÁ KOMISE ČESKÉHO JAZYKA 

děkuje mladším gymnazistům, kteří se zúčastnili školního recitačního klání, pořádaného již tradičně 

kolegyní Janou Olšanovou. V okresním kole Dětské scény vystoupil primán Jeroným Němec a již tradičně 

kvartán Jakub Syrovátka, který si vybojoval postup do kola krajského. 

je potěšena spoluprací s náchodskou knihovnou. Studovna hostila hned v září autorské čtení spisovatelky 

a naší absolventky paní Lidmily Kábrtové, určené septimánům a třeťákům. Na podzim proběhla také beseda 

o tvorbě komiksové literatury, kterou vedl pan Lukáš Růžička, redaktor českého vydání například komiksu 

Ms. Marvel, a zúčastnili se jí studenti tří tříd vyššího gymnázia. O knize 1918 aneb Jak jsem dal gól přes celé 

Československo besedovala s primány její autorka, náchodská rodačka paní Vendula Borůvková. Setkání se 

uskutečnilo den poté, co autorka obdržela ocenění nejvyšší, cenu Magnesia litera za knihu pro děti a mládež. 

už teď ví, že i letos pozve do gymnaziální auly divadlo My z Kostelce nad Orlicí. Havlova Audience 

u maturantů opět uspěla. Silným divadelním zážitkem bylo i představení spřízněných Geisslers 

Hofcomoedianten Malé příběhy velkého hraběte, sehrané kde jinde než v Kuksu coby završení tradiční, ale 

tentokrát jarní literárně-historické exkurze třeťáků a septimánů. 

věří, že pravidelně a s invencí pořádané literárně-historické exkurze, většinou doplněné o společný 

divadelní zážitek, nepřestanou být pro studenty zdrojem poznání, zábavy, sblížení a odpočinku. 

děkuje všem studentům, kteří přispěli ke zdárnému průběhu listopadového Týdne poezie. Více se jako 

obvykle dočtete v příspěvku kolegy Štěpána Macury. 

nabídne studentům i letos knihy z Klubu mladých čtenářů nakladatelství Albatros prostřednictvím školního 

klubového důvěrníka. 

Mgr. Jindra Nývltová 
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NÁCHODSKÉ DNY POEZIE – 2017 – 8. ROČNÍK 
Nebáli jste se rozmanitosti fyzického básnictví Petra Váši, nezalekli jste se hravosti Petra Nikla 

a meditativnosti Vladimíra Václavka, neucukli jste před razancí slampoetry, neuhnuli jste před obrazností slov 

v podání pražské DAMU, neutekli jste před recyklací poezie náchodského DREDu, nevyděsili vás běsi 

EUROPEAN 20. STOLETÍ Patrika Ouředníka. Nebáli jste se poezie. Nebili jste poezii, nebyli jste bez poezie. 

Odvážili jste se poezie. Odvázali jste se z poezie. Poezie se stala obvazem i odvazem. Již podeváté. A to není 

málo. Ale není to ani dost. Poezie není nikdy dost. A dost. 

Mgr. Štěpán Macura 

ŽÁKOVSKÁ KNIHOVNA 

V letošním roce bylo nejvýznamnější událostí v žákovské knihovně pořízení nového kartotéčního systému. 

Původní sloužil výborně celé čtvrtstoletí, ale přestal být slučitelný s moderními počítači. Proto žáci volitelného 

předmětu Programování vyvinuli zcela nový systém, který v červnu nainstalovali do počítače v žákovské 

knihovně. Doufám, že se systém osvědčí a bude sloužit tak dobře jako ten původní. 

Do žákovské knihovny si chodili půjčovat knihy jak žáci, tak i zaměstnanci školy. Je zde celkem kolem 

sedmi tisíc svazků. 

Mgr. Ivo Forejt 

ANGLICKÝ JAZYK 

Soutěž v anglickém jazyce 

Ve školním kole soutěže Konverzace v anglickém jazyce se zúčastnilo v 1. kategorii 47 studentů, ve 

2. kategorii 43 studentů a ve 3. kategorii 90 studentů. Přední místa obsadili tito studenti: 

1. kategorie: Mikoláš Hruša 2.V 1. místo, Karolína Kejzlarová 2.V 2. místo, Karla Miščuková 2.V 3. místo. 

2. kategorie: Leona Kaválková 4.V 1. místo, Pavel Dědek 4.V 2. místo, Jakub Švitorka 4.V 3. místo. 

3. kategorie: Kamila Dědková 7.V 1. místo, František Cvrkal 5.W 2. místo, Šárka Šimůnková 7.W 3. místo. 

Do okresního kola postoupili vítězové z jednotlivých kategorií a tam uspěli: Mikoláš Hruša 1. místo 

a Leona Kaválková 2. místo s postupem do krajského kola, kde se probojovala na krásné 5. místo v silné 

konkurenci ostatních středních škol. 

Našim studentům srdečně blahopřejeme. 

Divadelní představení v angličtině 

Stalo se už tradicí, že jednou ročně naši studenti zhlédnou anglické divadlo. Tercie a kvarty navštívily 

v prosinci Nové Město, kde měli možnost sledovat hru Jack and Joe. 

Starší studenti, kteří si v seminářích prohlubují angličtinu, zhlédli v říjnu divadelní hru Pygmalion 

v Pardubicích. 

Luisiana Days 

Letos v březnu jsme v rámci tematických dnů zorganizovali Luisiana Days. 

Během měsíce března studenti pod vedením svých vyučujících anglického jazyka prezentovali různá témata 

týkající se života v Luisianě, její historie, významných osobností, typické hudbě – jazzu a mnoho dalších. 

Kromě toho jsme uspořádali různé dílny – hudební, ve které se zájemci z řad studentů pod vedením 

ing. Čejpa a p. Hronkové naučili tradiční černošské spirituály a poté zazpívali ostatním studentům a učitelům 

v prostorách gymnázia. Ve výtvarné dílně pod vedením p. Misarové, Novotné Mičíkové a Jirkové vytvářeli 

zájemci různé obrázky, obrazy a trojrozměrné práce, které vystavili na chodbách školy. V literární dílně pod 

vedením p. Hronkové a Jirkové ti nejmladší studenti z prim a sekund tvořili povídky inspirované mýty a voodoo 

příběhy. Potom byly nainstalovány na panely, doplněny kresbami a fotografiemi a tvoří výzdobu školy. 

Pozvali jsme také Válkovo Trio, které nám zahrálo jazzový koncert v aule. Na závěr k nám zavítal cestovatel 

pan Mikyska a zpříjemnil nám tematické dny velmi zajímavým povídáním a fotografiemi z cest po Luisianě. 

Děkujeme všem kolegům, kteří pomáhali při organizaci tematických dnů, podpořili jejich zdárný průběh, 

a hlavně všem studentům, kteří se zaujetím předvedli své práce. 

Mgr. Zdenka Jirková 

ŠPANĚLSKÝ JAZYK 

V sekci španělského jazyka máme za sebou další rok plný intenzivní práce nejen studijní, ale i v oblasti 

poznávání španělské kultury. Již pátým rokem spolupracuje naše škola se španělskými dobrovolníky. Díky 

této spolupráci mělo možnost debatovat a konverzovat s našimi studenty již sedm španělských dobrovolníků 

z nejrůznějších částí Španělska. V letošním školním roce to byla Laura Casaiz ze severské Asturie, která je 

zcela odlišná od představy většiny Čechů o Španělsku. Asturie neznamená ani býčí zápasy, ani flamenco, ani 

vyprahlou krajinu. Díky Lauře se studenti dozvěděli, že Španělsko jsou také překrásné hory, keltské tradice 
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nebo rocková hudba. Věříme, že spolupráce s dobrovolníky bude pokračovat i v příštích letech, neboť osobní 

vyprávění rodilých mluvčí nikdy nemůže nahradit i ten nejzajímavější text v učebnici. 

Ve spolupráci s dobrovolníky naše škola také již tradičně pořádá festival Španělské dny v Náchodě. 

Studenti se podílejí na přípravě španělských jídel, vytvářejí výtvarná díla s tématikou Španělska nebo Latinské 

Ameriky a mají možnost vyslechnout zajímavé cestovatelské přednášky. Letošní účast Veroniky Kovačikové 

na festivalu byla vskutku dobrodružnou záležitostí. Její trochu „bláznivá“ cesta na malé motorce napříč celou 

Jižní Amerikou určitě studenty zaujala a inspirovala. Díky dobrovolným příspěvkům na akcích festivalu může 

také pokračovat projekt „adopce na dálku“ v Bolívii, v rámci kterého podporujeme již pátým rokem 

bolivijskou studentku Belqui Muiba Moye. 

Závěr školního roku patřil již tradiční cestě do Španělska. 

Ing. Lucie Pavlíčková 

Španělsko 2019 

22. – 29. 6. 2019 

Místo pobytu: Lloret de Mar, oblast Fenals, Costa Brava, Katalánsko, Španělsko 

Počet studentů: 32 

Doprovod: 2 (Pavlík, Pavlíčková) 

V letošním roce měli studenti španělského jazyka opět možnost zúčastnit se jednoho ze zájezdů do 

Španělska, které jsou pravidelně pořádány vyučujícími španělštiny. Letošní zájezd byl již 12. v pořadí. 

Většinu pobytu jsme strávili na divokém pobřeží Costa Brava v letovisku Lloret de Mar, tentokrát zcela 

poprvé v novější čtvrti Fenals, kde jsme byli velmi spokojeni jak s hotelem, tak s nabízenými službami a All 

Inclusive stravováním, které si pochvaloval snad každý z nás. 

Prvním poznávacím výletem byla cesta po stopách slavného surrealistického malíře Salvadora Dalího. 

Vypravili jsme se do malebného pyrenejského městečka Figueres, kde jsme mohli navštívit jeho slavné 

muzeum-divadlo (Teatro-Museo). 

Hlavním cílem naší cesty byla ale metropole Katalánska – Barcelona. Studenti zde mohli obdivovat úžasné 

stavby originálního architekta Antonia Gaudího, včetně bizarního parku Güell a velkolepého chrámu Sagrada 

Familia. Pro milovníky španělského fotbalu byla jedním z největších zážitků návštěva největšího stadionu 

v Evropě Camp Nou, který je domácím stadionem světově známého fotbalového klubu FC Barcelona. Z úžasné 

vyhlídky Mirador del Alcalde jsme mohli pozorovat obrovský, velmi rušný barcelonský přístav a celé město. 

Procházka po výstavní promenádě Las Ramblas a večerní osvětlené fontány s hudbou na Plaza España byly 

dokonalým závěrem dne plného zážitků a dojmů. Ti, kdo chtěli, mohli večer zajít na jedno z nepřeberného 

množství představení španělského flamenca. 

I když se nám cesta nakonec zdála příliš krátká, vrátili jsme se plni dojmů a zážitků a ti, kteří měli možnost 

zúčastnit se tohoto zájezdu, budou určitě na výuku španělštiny nahlížet ze zcela jiného úhlu a osobním zaujetím. 

A o to přece při takových akcích jde. Proto doufáme, že se nám v příštích letech podaří tuto tradici udržet 

a zároveň ji spojit s kvalitním jazykovým kurzem přímo na nějaké škole, nejlépe však ve slavném hlavním 

městě Madrid. 

Mgr. Daniel Pavlík 

Týden ve španělsku 22. – 29. 6. 2019 

Kde jinde strávit poslední týden školy než ve Španělsku? Pobřeží středozemního moře, krásné pláže, bazén 

a vířivka na střeše hotelu. Vysněná dovolená pro každého. Ale pro studenty naší školy to znamenalo i zlepšení 

ve španělštině, návštěvu památek a rozšíření znalostí o Španělsku. 

Byli jsme ubytováni v hotelu Royal beach ve městě Lloret de Mar, které leží nedaleko Barcelony. Díky all 

inclusive jsme měli možnost přímo na hotelu ochutnat typická španělská jídla – churros, paellu, gazpacho, 

mořské plody… Samozřejmě nechyběly tapas. Cesta do centra trvala necelou čtvrthodinu a na pláži jsme byli 

za pár minut. Proto jsme si přes den mohli užívat moře a sluníčka a pak společně poznat večerní život ve městě 

(například oslavy noci San Juan hned první večer). 

V úterý 25. 6. jsme vyrazili do muzea Salvadora Dalího (Teatre – Museu Salvador Dalí) v katalánském 

Figueres, kde se Dalí narodil a je zde i pohřben. Tady jsme si mohli prohlédnout Dalího tvorbu ze všech jeho 

tvůrčích období. 

BARCELONA. O dva dny později, ve čtvrtek 27. 6., jsme strávili den v Barceloně, hlavním městě 

Katalánska. Začali jsme asi u nejznámější stavby Antonia Gaudího, u chrámu Sagrada Família. Za sebe můžu 

říct, že je stejně krásný jako na fotkách. Při jízdě autobusem jsme ještě narazili na další stavbu od Gaudího – 

Casa Batlló, která je známa pro své balkony ve tvaru lebek. Záměrem stavby bylo, aby na každého působila 

jinak. Myslím, že to se Gaudímu povedlo. 
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Dále jsme pokračovali na stadion FC Barcelony. I pro mě (fanouška Realu Madrid) to byl zážitek, na který 

si ráda vzpomenu. 

Když jsme ještě kousek popojeli autobusem, naskytl se nám nádherný pohled na město a na přístav. Park 

Jardins del Mirador je pro mě nejkrásnější místo v Barceloně. 

No a pak nás čekala nejrušnější ulice Barcelony, ulice La Rambla (také známá jako Las Ramblas). 

Promenáda dlouhá 1,2 km spojuje Kolumbův památník a Katalánské náměstí. Co pro nás ale v této ulici bylo 

nejzajímavější, byla tržnice Mercat de la Boquería. Je to vůbec nejstarší tržnice tohoto typu v Barceloně. 

Cestou zpátky nás čekalo poslední zastavení, a to u zpívající fontány – La Fuente Mágica de Montjuic. Bylo 

to nejlepší a nejhezčí zakončení dne, jaké jsme si mohli přát. 

Španělsko se s námi 29. 6. rozloučilo západem slunce na letišti v Gironě. 

Myslím, že všichni studenti si zájezd moc užili a zároveň viděli a dozvěděli se spoustu nových věcí. Nám 

nezbývá než poděkovat učitelům za nejlépe strávený týden ve školním roce 2018/2019. 

Jana Jirmanová, 6.V 

NĚMECKÝ JAZYK 

Konverzační soutěž v německém jazyce proběhla v lednu za účasti 3 soutěžících, 2 studentky, Veronika 

Svobodová a Miroslava Lorencová, nás reprezentovaly v okresním kole, ve kterém Veronika Svobodová 

zvítězila a v krajském kole pak obsadila pěkné 7. místo. 

Jako již tradičně odjely začátkem školního roku na roční výměnný pobyt na gymnáziu do GmHütte 

2 studentky naší školy, Alena Šanovcová a Andrea Demartini. 

Výměnný pobyt německých studentů na naší škole 

V polovině září nám oplatili studenti dolnosaského Gymnázia Oesede naši březnovou návštěvu v GMHütte. 

Tentokrát se zdrželi jeden týden, během něhož na ně čekal zajímavý program, zaměřený jak na prohloubení 

vzájemných kontaktů, tak na poznávání života v našem regionu i v celé republice. Ten byl v tomto roce opět 

realizován za finanční podpory Královéhradeckého kraje. 

Studenti si společně zahráli kuželky, lezli na horolezecké stěně a sehráli turnaj ve volejbale. Nezbytnou 

součástí byl výlet do Prahy s návštěvou Pražského hradu, který poznávali formou hry Burgrallye, Malé Strany 

a Starého Města. Zakončili jsme ho projížďkou lodí po Vltavě. Nemohli jsme vynechat ani malebná místa 

našeho regionu, proto jsme zorganizovali výlet do Adršpašských skal, Nového Města nad Metují a pevnosti 

Josefov, spojený s interaktivním programem, zaměřeným na poznání života vojáků v 18. století. Většina Němců 

navštívila dokonce se svými českými partnery jejich kursy společenského tance. Byli velmi překvapeni, protože 

probíhaly jinak než u nich v Německu. Víkend pak strávili studenti společně se svými hostitelskými rodinami, 

které pro ně připravily individuální program. 

Mgr. Ivo Forejt 

Výměnný pobyt Oesede 2019 

Poslední březnový týden navštívilo 35 studentů našeho gymnázia partnerskou školu Gymnasium Oesede. 

Jako vždy byli naši studenti ubytováni v hostitelských rodinách, ve kterých trávili podstatnou část svého pobytu. 

To je velmi důležitý aspekt celé cesty, neboť díky němu studenti nejen vylepší své jazykové znalosti, ale 

především poznají život v jiné zemi a naváží přátelství, která jsou mnohdy na celý život. 

Část programu organizovaná partnerskou školou vždy nabízí širokou škálu aktivit a výletů. První den po 

příjezdu studenti navštívili partnerskou školu a vilu Stahmer, kde se seznámili s historií hutnického města 

Georgsmarienhütte. Poté je čekalo milé přivítání pana starosty a prohlídka dalších častí města. V následujících 

dnech byly na programu výlety do Osnabrücku a města Hameln. Studenti navštívili Průmyslové muzeum 

v Osnabrücku a na základě praktických úkolů se seznámili s městem a jeho památkami. V městě proslaveném 

Krysařem mohli obdivovat sklářské umění a za zvuku krysařovy flétny si prohlédli historické město od jeho 

hradeb až po centrum. V pátek se studenti vydali na pěší túru do lázeňského města Bad Iburg, kde navštívili 

místní zámek. 

Víkend trávili všichni ve svých hostitelských rodinách a vydali se na další výlety ať už po Německu, nebo 

do nedalekého Holandska. Zážitky a zkušenosti, které za celý týden studenti získali, jsou nezapomenutelné a 

jistě i za mnoho let budou vzpomínat, co zažili „tenkrát v Německu“. I proto bylo loučení po týdnu smutné. 

Všichni se ale už těšíme, až budeme naše kamarády moci přivítat u nás v Náchodě v září tohoto roku. 

Ing. Lucie Pavlíčková 

Divadelní expedice Dresden 

1. 11. 2018 se 25 studentů našeho gymnázia společně s dalšími účastníky z východočeských škol vypravilo 

na divadelní expedici, pořádanou Goethe-Zentrum Pardubice, tentokrát do Drážďan. 
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Po prohlídce historické části města a Zwingeru s možností návštěvy obrazárny „Alte Meister“ se studenti 

přesunuli do divadla Staatsschauspiel – Kleines Haus Dresden. Zde zhlédli divadelní představení Parole 

Kästner, které bylo věnováno významnému drážďanskému rodákovi a spisovateli Erichu Kästnerovi. Hra 

probíhala v německém jazyce, byla ovšem opatřena českými titulky pro snadnější porozumění. Studenty zaujalo 

zpracování celé inscenace nejen svým výtvarným pojetím, ale i tím, že hlavními aktéry byly kromě jediného 

dospělého herce pouze děti. Jejich výkony byly obdivuhodné. 

Mgr. Jitka Fišerová, Mgr. Šárka Škodová 

FRANCOUZSKÝ JAZYK 

Na podzim se studenti francouzského jazyka opět vydali do Prahy do Salesiánského divadla na 

představení hrané ve francouzštině divadelním souborem TNT Théâtre. Čekalo nás velice zajímavé a poutavé 

vyprávění příběhu „Pan Ibrahim a květy koránu“, které napsal dnes jeden z nejpřekládanějších francouzských 

autorů Eric Emmanuel Schmitt. Vypráví o přátelství židovského chlapce a starého Araba, který vede v jedné 

pařížské ulici koloniál se smíšeným zbožím. Spolu podniknou cestu, při níž vyjde najevo, že pan Ibrahim není 

Arab a vše je jinak, než se zpočátku zdálo. Ibrahim ve své rodné vesnici umírá a židovský chlapec se stává 

tradičním Arabem, který vede v ulici koloniál. 

Jaro jsme zahájili konverzační soutěží. Dne 2. 4. 2019 proběhlo na Gymnáziu Boženy Němcové krajské 

kolo Konverzační soutěže ve francouzštině (les Olympiades en français). Obě studentky našeho gymnázia, 

Leona Kaválková (4.V – kategorie A1) a Tereza Macháčková (6.V – kategorie B2), vybojovaly první místo. 

Dne 14. 5. 2019 se obě studentky zúčastnily celostátního kola Olympiády z francouzského jazyka, které 

se konalo v Praze ve Francouzském Institutu. Soutěže se účastnilo 14 nejlepších studentů v každé kategorii ze 

všech krajů naší republiky. V této velké konkurenci obě dvě dosáhly výborných výsledků. Lea se umístila na 

vynikajícím 2. místě v kategorii A1 a Tereza vybojovala krásné 8. místo v nejvyšší kategorii B2. Oběma 

studentkám patří velká gratulace a přejeme jim, ať jim další studium francouzštiny přináší radost. 

Z řad studentů francouzštiny se jich letos osm rozhodlo složit mezinárodní zkoušku DELF a to na úrovni 

A2 a B1. Všichni studenti uspěli a jsou motivováni ke složení zkoušky vyšší úrovně příští školní rok. 

Po celý školní rok docházela do hodin jednou týdně studentka právnické fakulty, Francouzska Diane, která 

se studenty vedla dialogy na různá probíraná témata. Studenti tak měli možnost procvičit si francouzštinu 

a vnímat pravý francouzský přízvuk. 

Mgr. Kateřina Havrdová 

Výprava na Azurové pobřeží 

Ve dnech 17. 6. – 22. 6. 2019 se 35 studentů a pedagogů Jiráskova gymnázia vypravilo na předlouhou cestu 

k Azurovému pobřeží. Po 23 strastiplných hodinách jsme konečně dorazili do Saint-Tropez, městečka 

proslaveného filmovými četníky v čele s Louis de Funèsem. Po prohlídce města, včetně slavné policejní stanice, 

jsme se přemístili do místa ubytování, malebného místa zvaného Port Grimaud, kde jsme si užívali 

zaslouženého odpočinku na mořské pláži. 

Druhý den jsme vyrazili obdivovat přírodní krásy kaňonu Verdon a jezera St. Croix, kde jsme využili 

možnosti projížďky na šlapadlech po překrásně zbarvené hladině jezera, a pokračovali do skalního městečka 

proslulého výrobou majoliky. 

Následující den jsme trávili prohlídkou světově známých měst Nice a Cannes, která nás nadchla svou 

příjemnou atmosférou. 

Poslední den jsme Port Grimaud opouštěli jen neradi, naštěstí nás na cestě domů čekalo ještě ohromující 

Monako s oceánografickým muzeem, botanickou zahradou, věhlasným kasinem Monte Carlo a mnoha dalšími 

zajímavostmi včetně poslední možnosti koupání v moři. Náš pobyt na tomto studijně-poznávacím zájezdu jsme 

tak úspěšně zakončili a spokojeně se vraceli k autobusu. 

Pak už jen cesta domů, která kupodivu uběhla daleko rychleji, než jsme čekali… a teď už jenom to 

vysvědčení a hurá prázdniny… 

Mgr. Lenka Hronková a studenti 6.W 

RUSKÝ JAZYK 

V letošním školním roce se věnovalo studiu volitelného ruského jazyka celkem 70 studentů v 6 učebních 

skupinách (třídy 4.V/W, 6.V/W, 7.V/W, 8.V/W, 2.B, 4.A). Výuka v hodinách byla vedena především podle 

učebnic Raduga (nové vydání) v 7.V/W, 8.V/W a 4.A, Klass v 6.V/W a 2.B a Klassnyje Druzja v 4.V/W. 

Kromě práce s učebnicí byly ve výuce často využívány i jiné doplňkové materiály jako Ruština – Otázky 

a odpovědi, Ruština – maturitní příprava a Ruština – školní kurz gramatiky. Studenti se blíže seznamovali 

s různými reáliemi – historií a současností různých měst, zajímavými přírodními oblastmi jako Sibiř, Dálný 

Východ, státními i církevními svátky, tradicemi, geografií, dopravou, ruskou kuchyní i jinými tématy. 
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V průběhu školního roku se studenti maturitního ročníku (celkem 9) připravovali na složení profilové 

maturitní zkoušky a všichni z nich tuto zkoušku úspěšně složili a obhájili také svá hodnocení ve studiu 

v posledním ročníku. Výborné výkony u této zkoušky předvedly Adéla Palatová (8.V) a Kateřina Jermanová 

(8.W). 

I letos se v únoru několik nejaktivnějších studentů zapojilo do školního kola konverzační soutěže. Příprava 

zahrnovala 10 konverzačních okruhů. První místo získal student 2.B Adam Pavlík, 2. – 3. místo studentky 4.V 

Natálie Dvořáčková a Anežka Doubková. 

Do budoucna však zůstává přání z minulého roku – větší zapojení do soutěží. Kromě konverzační soutěže 

to může být také účast v recitační a pěvecké soutěži Puškinův památník. Tak by někteří jazykově nadaní 

studenti mohli zúročit svůj talent a dovednosti a tím dobře reprezentovat naši školu. 

Mgr. Michael Šimon 

MATEMATIKA A MATEMATICKÉ SOUTĚŽE 

Sešel se rok s rokem a my opět rekapitulujeme výsledky. Výsledky snažení každého z vás jste poznali na 

vysvědčení, ale byli i tací, kteří dokázali své znalosti a dovednosti ještě uplatnit v soutěžích a tím reprezentovat 

naši školu. 

Soutěž pro všechny ročníky od primy až po oktávu je Matematická olympiáda. 

Úspěšní řešitelé školního kola v nižších ročnících postupují do okresního kola a z kategorie Z9, A, B, C to 

jsou kvarty, první až čtvrté ročníky a kvinty až oktávy, dále do kola oblastního, které se koná v Hradci Králové. 

Kategorie Z6 (prima) 

V okresním kole nás reprezentovalo 8 studentů. Hana Krčmářová 1.W (1. místo), Vít Štěpán 1.W (2. místo), 

Matouš Spilka 1.V (5.místo), Martin Klouček 1.W (7. místo), Martin Balcar 1.V (9.místo), Bartoloměj Tuček 

1.V (11. místo), David Frode 1.V (15. místo) a Tereza Brandejsová 1.V (16.místo). 

Kategorie Z7 (sekunda) 

V okresním kole nás reprezentovalo 9 studentů. Šárka Vlčková a Martina Rohulánová obě 2.V obsadily 1.-

3. místo, Diana Čelková 2.W (6. místo), Matěj Vrzáček 2.W (8. místo), Ondřej Pachta 2.W (11. místo), Adam 

Hrnčíř 2.W (12. místo), Mikoláš Hruša 2.V (14. místo), Matyáš Žďára 2.V (19. místo), Richard Hladík 2.W 

(21. místo). 

Kategorie Z8 (tercie) 

V okresním kole nás reprezentovalo 5 studentů. Markéta Dítětová 3.V se umístila na 3.-4. místě. Tobiáš 

Mazura 3.W (6. místo), Eliška Gajdošová 3.W (7. místo), Tereza Schmidtová a Filip Hejzlar oba 3.V (9.-

14. místo). 

Kategorie Z9 (kvarta) 

V okresním kole nás reprezentovalo 5 studentů. 2.-3. místo obsadil Pavel Dědek 4.V, 4.-5. místo Jan Krčmář 

4.W. Jan Ježek a Barbora Jirsová oba 4.W obsadili 9.-11. místo a Tomáš Cvejn 4.V místo 12. V letošním 

školním roce jsme zástupce v krajském kole neměli. 

V kategorii C ze školního kola matematické olympiády postoupili reprezentovat školu v Hradci Králové, 

kde se konalo kolo regionální, Tomáš Heger 5.V, který se umístil na 2. místě, a Dominik Rufer 5.W, který 

skončil na 11. místě. Do Hradce Králové postoupil ještě Kryštof Veverka, který se nezúčastnil. 

V kategorii B do regionálního kola postoupilo 5 studentů. Richard Košner 2.A (4. místo), Martin Uždil 2.B 

(7. místo), Jaroslav Grulich 6.V (10. místo), Jan Pěček 6.W (15. místo), Marek Čermák 2.A (22. místo). 

V kategorii „nejvyspělejších“ matematiků, v kategorii A, se regionálního kola účastnili 4 studenti. Jakub 

Ježek 7.W (12. místo), Pavel Horáček 7.V (15. místo), David Černý 3.A (18. místo) a Šimon Prudil 7.V 

(21. místo). 

Další a nejpočetněji zastoupenou soutěží je Matematický klokan. Pro představu se účastnilo z naší školy 

335 studentů, z celé republiky počet účastníků dosáhl téměř 172 tisíc. Studenti naší školy se objevili na prvních 

místech v rámci okresu i v rámci kraje, a dokonce i v kole celostátním. V kategorii Benjamín se mezi prvními 

deseti v okrese umístili: David Frode 1.V (2. místo), Jana Moravíková 1.V (4. místo), Petr Vočadlo 1.V 

(5. místo), Barbora Říhová 1.V (8. místo) a Anna Benediktová 2.V (9. místo). V kategorii Kadet se na 2. místě 

v okrese umístil Jan Ježek 4.W, 3.-4. místo obsadily Barbora Jirsová 4.W a Anna Kunteová 4.W, Lucie 

Řehůřková 3.W (5. místo), Matyáš Klemens 3.W (7. místo). V kategorii Junior patří 1. místo Ladě Šretrové 

6.W, Jakub Čejchan 6.V (5. místo) a Vilém Petříček 1.B (7. místo). V kategorii Student dosáhl Jakub Ježek 

7.W plného počtu bodů a tím si zajistil 1. místo v kraji a 2. místo v kole celostátním (vysvětlení: při rovnosti 

bodů rozhoduje datum narození). V okresním pořadí kromě místa třetího a šestého patří všechna umístění 

studentům naší školy, v tomto pořadí: Martin Stuchlík 7.W, Adam Bernard 4.B, David Černý 3.A, Sára 

Kubíková 3.A, Jan Trojtl 3.B, Monika Vydláková 7.V, Nikola Zejdová 3.A. 
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Matematický klokan je soutěž, která se pravidelně koná na jaře, většinou v březnu. Přírodovědný klokan 

se koná na podzim, v říjnu. Probíhá pouze pro dvě kategorie, pro kategorii Kadet a Junior, tedy pro tercie až 

sexty a první a druhé ročníky. Počet soutěžících v kategorii Junior byl letos 57, v kategorii Kadet 41. 

Ve školním kole se v kategorii Kadet umístil na 1.-2. místě Jiří Dědek 3.V a Tobiáš Mazura 3.W. Ani 

v kategorii Junior počet získaných bodů nestačil na celostátní umístění. Ve školním hodnocení byl na 1. místě 

Tomáš Heger 5.V, 2.-3. místo patří Jaroslavu Grulichovi 6.V a Martinu Uždilovi 2.B. 

Pro primy, sekundy a tercie je ještě organizována Pythagoriáda. V primách bylo 13 úspěšných soutěžících, 

kteří postoupili do okresního kola. Nejlépe si vedli David Frode 1.V, který obsadil 1. místo, a Jakub Jireček 

1.W 2. místo. V sekundách bylo ze 17, kteří postoupili do okresního kola, 8 úspěšných. Nejlépe se umístil Filip 

Nehyba 2.W na 6.-8. místě. V terciích postoupilo 13 studentů, jediný úspěšný řešitel byl Tobiáš Mazura 3.W 

a obsadil 2. místo. 

Další soutěže, Logické olympiády, která je rozdělena na kategorii pro nižší gymnázium, kategorie B, a na 

kategorii pro vyšší gymnázium, kategorie C, se zúčastnilo v rámci republiky 61 761 řešitelů z 3 007 škol. Ve 

starší kategorii se v Královéhradeckém kraji zapojilo 926 řešitelů. V krajském kole reprezentovali školu 

4 studenti. Na 10. místě skončil Martin Stuchlík 7.W, 12. místo obsadil Tomáš Heger 5.V, 29. pozice patří Báře 

Roztočilové 4.A a 35. příčka Miroslavu Říhovi 8.V. V kategorii B se účastnilo 938 řešitelů. V krajském kole 

reprezentovali Jan Ježek 4.W 2. místo v kraji a 28. místo v celostátním kole, Markéta Dítětová 3.V 9. místo, 

Tobiáš Mazura 3.W 18. místo a Nikola Matějů 2.W 30. místo. 

Naši studenti se zúčastnili ještě jedné mezinárodní soutěže a tou je Matematický Náboj. Vytvořili dvě 

družstva. V kategorii Junioři v Praze soutěžili Marek Čermák 2.A, Richard Košner 2.A, Jaroslav Grulich 6.V, 

Tomáš Heger 5.V a Jan Šesták 5.V. Ze 139 družstev obsadili 45. místo v republikovém hodnocení 

a v mezinárodním ze 496 družstev jim přináleží 175. příčka. V kategorii Senioři soutěžili Jan Pikman, Jakub 

Pitřinec, Miroslav Říha, Benjamín Sichrovský a Ondřej Vít, všichni z 8.V. V celostátním hodnocení 47. místo 

ze 137 a 226. místo ze 499 družstev. Vezmeme-li v úvahu počet účastníků v těchto dvou soutěžích, byly 

výsledky našich studentů vynikající. Tato soutěž se koná i pro tercie a kvarty v Hradci Králové. V soutěži jsme 

měli dvě čtyřčlenná družstva. Družstvo ve složení Jan Ježek 4.W, Jan Krčmář 4.W, Ema Nermuťová 3.W 

a Lucie Šichanová 3.W obsadilo 4. – 9. místo a družstvo ve složení Pavel Dědek 4.V, Tereza Koukolová 4.V, 

Filip Hejzlar 3.V a Markéta Dítětová 3.V si odvezlo bronzovou medaili. 

Na závěr přejeme všem hodně síly, chuti a dobrých nápadů v dalších soutěžních kláních v nastávajícím 

školním roce. A pochopitelně opět mnoho úspěchů nejen v soutěžích. 

Mgr. Iva Sršňová 

FYZIKA 

Fyzika zkoumá nejobecnější vlastnosti hmoty a hledá zákonitosti těch nejzákladnějších přírodních dějů. Své 

poznatky i metody poskytuje ostatním přírodním vědám a významně tím ovlivňuje jejich vývoj. Proto má 

fyzika v rámci všech věd o přírodě ústřední postavení. Fyzikální objevy a metody umožnily obrovský rozvoj 

ve všech oblastech lidské činnosti. 

Vzdělávací proces ve fyzice směřuje hlavně k tomu, aby si žáci aktivně osvojili poznatky ze základních 

fyzikálních oborů a dovedli je využívat při řešení řady fyzikálních problémů a úloh, rozvíjeli své logické 

uvažování, učili se hledat souvislosti mezi fakty, měřit hodnoty veličin a zpracovávat naměřené údaje. K tomu 

jsou určena také teoretická a laboratorní cvičení. 

Společně s výukou ve volitelných seminářích z fyziky jsou tak žáci připravováni nejen k maturitě z fyziky, 

ale i přijímacím zkouškám na vysoké školy a studiu fyziky na různých vysokých školách. 

Fyzikální olympiáda 

Z naší školy postoupilo do krajského kola 28 žáků. Jmenovitě jsou uvedeni všichni, kteří jsou úspěšnými 

řešiteli v okresním a krajském kole. Pro žáky nižšího gymnázia byla FO zakončena okresním kolem. 

Okresní kolo 

Kategorie G – Archimediáda (7. třídy) 

1. Mikoláš Hruša 2.V, 3. Filip Nehyba 2.W, 4. Daniel Kumpošt 2.W, 6. Matěj Vrzáček 2.W, 7. Martina 

Rohulánová 2.V, 8. Krystýna Dernerová 2.V, 17. Lukáš Zítko 2.W, 19. Eliška Kubínová 2.V 

Kategorie F – (8. třídy) 

4. Matyáš Klemens 3.W, 5. Ondřej Šatný 3.V, 7. Markéta Dítětová 3.V, 9.-10. Jiří Dědek 3.V, Jonáš 

Neumann 3.V 

Kategorie E – (9. třídy) 

2. Pavel Dědek 4.V, 3. Jan Krčmář 4.W, 4. Petr Souček 4.V, 6. Jan Ježek 4.W 
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Krajské kolo 

Kategorie E 

3. Pavel Dědek 4.V, 5. Jan Krčmář 4.W, 13. Petr Luciak 4.V 

Kategorie D 

2. Lukáš Fidler 5.V, 4. Kryštof Veverka 5.W, 6. Tomáš Heger 5.V, 12. Jan Šesták 5.V 

Kategorie C 

7. Matyáš Háze 6.W, 8. Jaroslav Grulich 6.V 

Kategorie B 

4. Jakub Ježek 7.W 6. Martin Stuchlík 7.W 

Kategorie A 

3. Kurt Hartmann 4.B 

Všem studentům děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Zásluhou všech řešitelů FO a dalších fyzikálních 

soutěžích patříme 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 28. listopadu se konala celostátní internetová soutěž družstev v řešení fyzikálních úloh. Z naší 

školy se zúčastnily celkem čtyři týmy ve třech kategoriích. V kategorii C, kde v družstvech jsou především 

nejmladší žáci, nás reprezentoval tým z 5.V ve složení Tomáš Heger, Jan Šesták, Daniel Fišer, Lukáš Fidler 

doplněný Tomášem Semerákem z 3.A, který skončil na slušném 40. místě z 89. V kategorii B soutěžily dva 

týmy. Pětičlenný tým ve složení Štěpán Filip 3.A, Radek Jansa 3.A, Jan Pikman 8.V, Šimon Prudil 7.V a Matyáš 

Háze 6.W se umístil na 36. místě, tříčlenný tým: Miroslava Lorencová 3.A, Jakub Ježek 7.W a Jaroslav Grulich 

6.V dosáhl na 59. místo z 91 týmů. V kategorii A, nejstarších studentů, nakonec soutěžila jen dvojice Michal 

Matoulek 8.W a Jana Možíšová 8.W, kteří obsadili 83. místo ze 106 soutěžících. Celkem se tak zapojilo do 

řešení úloh 15 studentů. 

Fykosí fyziklání 

Fykosí fyziklání je již tradiční prezenční soutěží pětičlenných družstev středních škol v řešení fyzikálních 

úloh. Letos 15. února soutěžilo v Praze celkem 151 družstev, naši školu reprezentovaly tři týmy. Nejlépe se 

umístil tým „JGN Gold Stars“ ve složení Jakub Ježek 7.W, Matyáš Háze 6.W, Tomáš Heger 5.V, Jana Možíšová 

8.W, Marek Balcar 4.B, v celkovém pořadí 67. Na 84. místě byly „Ploutvičky“ ve složení Jiří Moc 7.W, Marek 

Čermák 2.A, Martin Uždil 2.B, Martin Stuchlík 7.W, Michal Matoulek 8.W. Jen dva body za nimi, na 87. místě 

se umístil tým „Seš-Lost“ ve složení Petr Semerák 3.A, Kurt Hartmann 4.B, Jaromír Poláček 4.A, Štěpán Filip 

3.A, Jan Pikman 8.V. 

Astronomická olympiáda 

Všech pět studentů, kteří se zúčastnili školního kola, postoupilo do krajského kola a velmi pěkně se umístili. 

Bohužel ani ti nejlepší nezískali potřebný počet bodů pro další postup do ústředního kola. V kategorii CD 

v krajském kole Adam Pavlík 2.B obsadil třetí a Jan Šesták 5.V čtvrté místo. V nejvyšší kategorii AB Šimon 

Prudil 7.V byl dokonce první. Za ním jako druhý Štěpán Filip 3.A a na třetím místě Miroslav Jarý 3.B. 

Kroužek elektroniky a praktické fyziky 

Šest stálých členů kroužku se scházelo pravidelně jednou týdně na tři hodiny. Veřejnosti jsme se 

prezentovali svými výtvory celkem čtyřikrát. V září na dnech otevřených dveří firmy ATAS a na Mezinárodní 

konferenci Heuréka 2018 Náchod, v lednu na dni otevřených dveří naší školy a v červnu na prezentaci technické 

tvořivosti studentů středních škol STRETECH 2019 na ČVUT v Praze. 

Kroužek finančně podporuje firma Saar Gummi Czech, s.r.o. z Červeného Kostelce. 

Náchodská Heuréka 2018 

Od pátečního do nedělního odpoledne 21. až 23. září naše škola ožila již sedmnácté setkáním více než sta 

učitelů a příznivců vyučování fyzice, kteří chtějí dělat svou práci trochu jinak, zajímavěji s novými podněty. 

Každý se mohl zapojit do osmi různých dílen, které si vybral z celkových 25 nabízených. Čtyři z nich probíhaly 

v anglickém jazyce, protože byly vedeny zahraničními lektory. Dva přiletěli z Irska a dvě vedoucí dílen byly 

ze Slovinska. Osm dvouhodinových programových bloků doplnilo sobotní noční setkání všech účastníků v aule, 

které bylo na závěr zpestřeno famózním vystoupením dvou našich studentů. Matyáš Háze za pomoci Filipa 

Štěpána předvedl působivé experimenty s energií elektromagnetického pole. Přístroj, který používal, si sám 

vyrobil na elektrotechnickém kroužku při naší škole. 

Tato unikátní mezinárodní konference učitelů je naprosto dobrovolným, neformálním setkáním bez 

jakýchkoli poplatků. Nejnutnější výdaje pokryl hlavní sponzor „Elixír do škol“ s podporou Nadace České 
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spořitelny, prostory s vybavením poskytlo Jiráskovo gymnázium v Náchodě. Akci organizačně zastřešila 

Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze a aby vše proběhlo tak, jak mělo, o to se postaral náš učitel Zdeněk 

Polák s podporou několika studentů především ze 3.A. Studenti po celou dobu konference obětavě zajišťovali 

recepční službu a byli stále připraveni s čímkoli pomoci. 

Mgr. Zdeněk Polák 

CHEMIE 

V tomto školním roce proběhl již 55. ročník soutěže Chemická olympiáda. Studenti, kteří mají o chemii 

zájem, si tak mohou poměřit své znalosti mezi sebou a rozšířit znalosti nad rámec školní výuky. 

Nejlepší žáci, vybraní z celého kraje, pak měří své vědomosti se studenty ostatních škol v kraji a mají 

možnost podívat se na pracoviště universit v Hradci Králové a v Pardubicích. 

V nejnižší kategorii D (tercie, kvarta) probíhá školní, okresní a krajské kolo. Ve vyšších kategoriích C, B 

a A probíhá soutěž ve dvou kolech, školním a krajském, u kategorie A pak i kolo národní. 

V kategorii D do okresního kola postoupilo celkem devět žáků. Stříbro získal Jan Krčmář (4.W), na 4. místě 

se umístil Tobiáš Mazura (3.W). Na dalších místech pak byli Martin Novák (4.W), Pavel Dědek (4.V), Tomáš 

Cvejn (4.V), Anežka Doubková (4.V), Jan Homolka (4.W), Yevheniia Shkola (4.V) a Magdaléna Podaná (4.V). 

Do krajského kola nás odjeli reprezentovat čtyři. Honza Krčmář i zde získal pomyslné stříbro, Pavel Dědek se 

umístil desátém místě, Tobiáš Mazura na devatenáctém a Martin Novák na dvacátém prvním místě. Ve velké 

konkurenci se všichni stali úspěšnými řešiteli této kategorie. 

Školního kola v kategorii C (1 a 2. ročník, kvinty a sexty) se zúčastnilo 13 studentů. První tři místa obsadili: 

Tomáš Heger (5.V), Jaroslav Grulich (6.V) a Oluša Gajdošová (6.V). V krajském kole Tomáš Heger zvítězil 

a Jarda Grulich obsadil bronzovou příčku. 

V kategorii B mělo školní kolo 10 soutěžících. Do krajského kola, které se pravidelně koná na Univerzitě 

v Pardubicích, odjeli bojovat čtyři z nich. Jakub Ježek (7.W) zvítězil, Tomáš Heger (5.V) přivezl stříbro, 

Jaroslav Grulich (6.V) obsadil osmé a Ondřej Hejzlar (3.A) sedmnácté místo. 

Kategorie A (4. ročník). Na Univerzitu Pardubice odjeli naši školu reprezentovat dva studenti – student 

kvinty Tomáš Heger (5.V) a Jakub Pitřinec (8.V). Tomáš se umístil šestý a Jakub sedmý. 

Běstvina 

Na základě dosažených úspěchů v krajských kolech Chemické olympiády odjel Jakub Ježek, Jarda Grulich 

a Tomáš Heger o prázdninách na letní odborné soustředění řešitelů Chemické olympiády, které pořádá VŠCHT 

Praha ve spolupráci s Národním centrem pro mladé chemiky. 

Chemiklání 

I letos se v Pardubicích sešlo více než 300 nadšených studentů chemie, aby poměřili své síly při řešení 

netradičních chemických úloh. Naši školu v mladší kategorii reprezentoval tým Hegerovců ve složení Tomáš 

Heger (5.V), Lukáš Fidler (5.V), Jaroslav Grulich (6.V), Michael Obst (6.V), Matyáš Háze (6.W), který se 

umístil na 3. místě. V kategorii starších studentů byl naším zástupcem tým Nekonvenčně invenční – Pavlína 

Knapovská (8.V), Jakub Pitřinec (8.V), Martin Stuchlík (7.W), Jakub Ježek (7.W) a Simona Horkelová (8.W). 

Ti obsadili osmnáctou příčku. 

V chemii jsme ale pořádali i jiné akce než soutěže. 

Exkurze. Studenti druhých ročníků měli možnost seznámit se s provozem Čistírny odpadních vod v Bražci, 

studenti čtvrtých ročníků pak navštívili Pivovar Náchod a Rubenu. 

V předvánočním čase to byl také oblíbený Den her. V laboratořích chemie byl pro něj připraven pestrý 

program – kvízy, hlavolamy, Riskuj a celá řada experimentů. Na některé z nich jsme navázali při Dni 

otevřených dveří. Demonstrační pokusy byly provedeny v učebně chemie našimi studenty a setkaly se zde 

s velkým ohlasem. Jednoduché pokusy pak bylo možné vyzkoušet v laboratořích chemie. 

Poděkování patří všem řešitelům Chemické olympiády a dále nadšeným chemikům, kteří věnovali svůj čas 

přípravě a realizaci Dne her a Dne otevřených dveří. 

Mgr. Helena Karásková 

LOS Běstvina 2019 

Letos došlo na našem gymnáziu k jedné nevídané věci, přesněji řečeno úctyhodnému úspěchu. Naši studenti 

byli velice úspěšní v soutěži Chemická olympiáda, a tak bylo hned několik z nich pozváno na Letní odborné 

soustředění v Běstvině (dále LOS Běstvina nebo Běstvina), kde se každoročně sjíždí nadějní mladí chemici 

a biologové z celé České republiky. Za naši školu zde byli hned tři zástupci, což nás v rámci počtu účastníků 

LOS Běstvina letos řadí mezi nejúspěšnější školy v ČR. Pouze dvě školy zde měly více studentů a tři měly 

stejný počet účastníků (v rámci oboru chemie). Níže si můžete přečíst, jak toto vědecké soustředění prožívali 

naši tři studenti: Jaroslav Grulich, Jakub Ježek a Tomáš Heger. 
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Pro mě byla Běstvina naprostou novinkou, bylo to vůbec poprvé, co jsem se odhodlal na podobnou akci jet 

a ani trochu toho nelituji. Strávili jsme dva dlouhé týdny společně s hromadou lidí, kteří se rádi dozvídají nové 

věci, mají skvělý smysl pro humor a nebojí se brát věci až do krajních extrémů. Každé ráno jsme se probouzeli 

do nejistoty, protože jsme nikdy nevěděli, co se bude dít. Nikoho z nás by nenapadlo, že se bude simulovat 

tanková bitva u Kurska, modelovat benzen nebo že si vyzkoušíme, jak se asi cítil Ježíš, když byl přibitý na kříži. 

Každý den jsme se dozvěděli tunu nových věcí, což dosvědčuje fakt, že jsem vypsal tři propisky, ale stihli jsme 

toho mnohem víc. Běstvina pro mě v mnohém znamenala možnost překonat sám sebe, ať už fyzicky, či duševně, 

ale taky možnost poznat nové lidi, kteří se zdaleka nezajímají jen o chemii, lidi, na které se dá jen stěží 

zapomenout. 

Jaroslav Grulich, 6.V 

Běstvina. Pro někoho je toto slovo absolutně neznámé, jiný v něm možná tuší název jedné vesnice ve 

východních Čechách, poblíž přehrady Seč. Pro studenty, kteří se ale zajímají o přírodní vědy, je tohle místo 

velice proslulým pojmem. Každoročně se zde totiž koná letní odborné soustředění (neboli LOS Běstvina) pro 

nejúspěšnější řešitele Biologické (ale hlavně) Chemické olympiády. 

Já jsem měl to štěstí, že na Běstvinu jsem jakožto relativně úspěšný řešitel ChO mohl jet již potřetí, ale vůbec 

poprvé jsem se zúčastnil jejího hlavního běhu, předchozí dva roky jsem strávil na Běstvince, což je podobná 

akce, pouze určená pro mladší studenty. Samotná Běstvina je ale snad ještě mnohem větším zážitkem, než kdy 

byla Běstvinka. Nejenom, že strávíte dva týdny ve velice krásné krajině Železných hor, ale také se tu můžete 

zúčastnit přednášek od vědeckých kapacit z celé České republiky (a občas i ze zahraničí). 

Program je opravdu velice pečlivě zajištěn a je vyvážený po všech stránkách, takže kromě mentálně 

náročných přednášek jsou do něj zahrnuty i volnější programové bloky, výlety do okolí, velice zajímavé 

rozcvičky, večerní posezení u ohně nebo při speciální přednášce, zkoušky amatérského Běstvinského sboru, 

velké množství sportovních aktivit a soutěží, diskotéka, plesy a další a další události. Samozřejmě je tu také 

kolektiv nesmírně sympatických lidí, takže i pokud tu nikoho neznáte, tak nakonec odjíždíte s bezmála stovkou 

nových přátel a určitě zde najdete i takové přátele, kteří zůstanou ve vašem srdci ještě dlouho poté. 

Pokud jedete na Běstvinu, tak později litujete pouze jediného: že čas tam strávený uplyne tak rychle a na 

další podobnou velkolepou událost si musíte počkat zase až za rok. 

Tomáš Heger, 5.V 

Na Běstvinu jsem jel i já potřetí. Protože jsem vyhrál krajské kolo chemické olympiády, tak jsem měl jistotu 

přijetí. O účasti jsem měl hned jasno. Během nezapomenutelných dvou týdnů jsme se chemii věnovali více, než 

stihneme ve škole za celý školní rok. Témata přednášek byla různorodá. Část z nich nás měla připravit na 

olympiádu v příštím roce, některé nám představily pro nás doposud neznámé zajímavé problémy nebo byly jen 

pro zajímavost. 

Úplnou novinkou pro mě bylo představení spektroskopie, kde jsme určovali vlastnosti látek pomocí UV 

záření, vibrací dané látky nebo absorpce světla. Poté jsme si vše vyzkoušeli v laboratoři, kde jsme určovali 

pomocí této metody barviva obsažená v alkoholu. 

Nezapomenutelný byl pro mě třicetikilometrový běh okolo přehrady Seč věnovaný památce Emila Zátopka. 

Z Běstviny jsem si odnesl mnoho nových znalostí, ale daleko víc pro mě znamená ten čas strávený v krásném 

prostředí Železných hor s kamarády. Za celý tábor jsme se vůbec nenudili a máme z něj spoustu společných 

zážitků. 

Jakub Ježek, 7.W 

Chemický kroužek 

Kroužek pro zájemce o chemické experimentování probíhal již třetím rokem. Navštěvovali ho zejména žáci 

kvart, dále tercie a prvních ročníků. 

Experimenty, prováděné během celého školního roku, byly opravdu různorodé. Na programu byly úlohy 

z elektrochemie, příprava krystalů, pokusy s plyny, efektní a barevné pokusy a další méně obvyklé úlohy, na 

které v běžné výuce chemie nezbývá čas. Účastníci kroužku si vyzkoušeli i některé metody analytické chemie. 

Mezi ně patřila titrace, kolorimetrie a chromatografie. Cílem některých hodin byla příprava předmětů pro 

radost: mýdla, soli do koupele, stříbrných ozdob, modrých obrázků pomocí kyanotypie, bouřkových skleniček... 

Kroužek finančně podporuje firma Saar Gummi Czech, s.r.o. z Červeného Kostelce. 

Mgr. Hana Zikmundová 

BIOLOGIE 

Během školního roku proběhly dvě hlavní biologické soutěže – Biologická olympiáda a Poznávání rostlin 

a živočichů. Své síly v nich změřilo přes 80 studentů. Za jejich aktivitu jim děkujeme. 

V krajském kole Biologické olympiády kategorie A nás reprezentovali Monika Vydláková (7.V), Martin 

Stuchlík (7.W), Miroslava Lorencová (3.A), Pavla Staňková (4.B) a Lucie Lemfeldová (8.W). Bohužel se 
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nikomu z nich nepodařilo probojovat do první desítky soutěžících. V kategorii B do krajského kola postoupili 

Tomáš Heger (5.V) – 6. místo, Karin Kebortová (2.A) – 7. místo, Eliška Shejbalová (6.V) – 10. místo a Kateřina 

Vydláková (6.V) – 12. místo. Z trojice dívek ze 2.W – Veronika Hanušová, Simona Jochová a Markéta 

Vydláková (2.W), které zápolily v kategorii D, obsadila nejlepší místo (11.) Veronika Hanušová. 

Krajská kola Poznávání přírodnin probíhají zcela nevhodně v červnu v době výletů a sportovních kurzů, 

proto se jich mnoho studentů nezúčastnilo. Reprezentovaly nás pouze Simona Jochová (2.W) – 11. místo 

a Markéta Vydláková (2.W) – 14. místo v kategorii D. Blahopřejeme všem k dosaženým výsledkům. 

V tomto školním roce pokračovala spolupráce seminaristů s Mikrobiologickým ústavem Akademie věd 

ČR v Novém Hrádku, kterou ze strany ČSAV zajišťovali opět Ing. Tomáš Hudcovic, CSc. a Mgr. Petra 

Hermanová a ze strany gymnázia RNDr. Ivana Matěnová. Tentokrát Nový Hrádek navštívili seminaristé 

čtvrtých ročníků, protože se nám v předchozím roce nepodařilo návštěvu uskutečnit. Studenti se tradičně 

seznámili s prostředím ústavu, jeho materiálním vybavením a typem výzkumných témat, která se zde řeší. Poté 

byli rozděleni do dvou skupin a pracovali v laboratoři. Na Hrádku také probíhá další kolo Otevřené vědy. 

Tentokrát se nám podařilo získat čtyři místa pro Barboru Chobotskou a Elišku Shejbalovou ze 6.V a Ivoše 

Nováka a Jana Pěčka ze 6.W. Studenti pravidelně navštěvují výzkumné pracoviště, plní různé úkoly v laboratoři 

a získávají tak podklady pro svou seminární práci. 

Ve školním roce 2018/2019 proběhla opět řada exkurzí (ZOO Dvůr Králové, Botanická zahrada a ZOO 

Liberec, tematické botanické, zoologické a ekologické vycházky do okolí) a seminářů. Žáci nižšího gymnázia 

navštívili semináře k Biologické olympiádě ve Dvoře Králové s Veronikou Balcarovou, studenti vyššího 

gymnázia pak v Hradci Králové s Ivanou Matěnovou a Jiřinou Jaroušovou a ve Dvoře Králové s Ivanou 

Matěnovou. Seminaristé biologie již tradičně vyjeli do Prahy na Dny otevřených dveří AV ČR. Doprovodily je 

Jiřina Jaroušová a Iva Rojtová. Studenti navštívili Ústav mikrobiologie, prošli jeho různá pracoviště, vyslechli 

si přednášky a prohlédli si například elektronový mikroskop, přístroj na rozbor vody nebo práci s galvanickým 

nožem. 

V loňském školním roce jsme se rozhodli využít nabídky firmy Corinth k využití jejího softwaru. Tato 

firma se zabývá vývojem vzdělávacích 3D aplikací. Její interaktivní 3D modely mohou pomáhat při výuce 

mnoha předmětů. Archiv v současné době zahrnuje 10 tematických okruhů (lidská biologie, biologie zvířat, 

biologie rostlin, paleontologie, chemie, fyzika, geometrie, astronomie, geologie, kultura) s více než 

1 000 interaktivními modely. Jde vlastně o velkou vizuální knihovnu výukových interaktivních 3D modelů pro 

základní a střední školy. Tato učební pomůcka byla vyvinuta ve spolupráci s učiteli, studenty a univerzitami po 

celém světě a stále se rozvíjí. Napomáhá názornosti ve výuce, porozumění látce a především zvyšuje zaujetí 

žáků. K tomuto softwaru jsme v rámci projektu Královéhradeckého kraje získali ještě velkoplošný televizor, 

novou bílou tabuli, notebook a proškolení učitelů (Veronika Balcarová a Ivana Matěnová). 

Dále jsme zakoupili spirometr z měřícího systému Vernier, který je připojen k počítači, jenž zpracovává 

naměřené údaje a několik jednodušších spirometrů k využití při laboratorních pracích. 

RNDr. Ivana Matěnová 

DĚJEPIS 

V letošním roce jsme si připomněli stoleté výročí založení naší republiky návštěvou aktuální expozice 

v našem náchodském regionálním muzeu a účastí na připomínkových akcích. 

Tématem letošní Dějepisné olympiády byly Cesty, cestování, cestovatelé. V okresním kole se V. Říha 

z 4.V umístil na 3. místě, J. Krčmář z 4.W na 5. místě a T. Mazura z 3.W na 10. místě. V krajském kole se pak 

naši studenti umístili v druhé desítce. V březnu se trojice našich seminaristů zúčastnila okresního kola 

Dějepisné soutěže gymnázií orientované na nejnovější dějiny Československa v letech 1968-89. Studenti 

obsadili v těžké konkurenci předposlední místo. 

Součástí dějepisné výuky na nižším stupni našeho gymnázia jsou i tematické dny. V primách proběhl 

antický den 26. 6. V průběhu tohoto dne si studenti připomenou mnohé aspekty běžného života Řeků i Římanů, 

jejich náboženské zvyklosti a také se přenesou do světa antických božstev a vyzkouší si i jejich roli. Letošní 

antický den měl oproti předchozímu roku navíc ještě perfektně komentovanou módní přehlídku antického 

odívání a soutěž o nejlepší kostým, jejíž vítěz obdržel ručně vyrobený dřevěný medailon s athénskou sovou. 

Zakončen byl antický den sportovním kláním v duchu Olympijských her. Sekundáni se koncem května rozjeli 

do Ostré nad Labem, kde strávili svůj Den ve středověku ve zdejším Centru řemesel a umění. 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. 

Výuku dějepisu rozšiřují četné literárně-historické exkurze, organizované ve spolupráci s vyučujícími 

českého jazyka. Již tradičně navštívili studenti kvart Terezín, terciáni a studenti druhých ročníků Pražský Hrad 
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a Staré Město Pražské, studenti prvních ročníků se prošli po Vyšehradě a Slavíně, studenti čtvrtého ročníku si 

prohlédli pražské Židovské Město, primáni navštívili Centrum experimentální archeologie ve Všestarech. 

V prosinci se uskutečnila tradiční exkurze pro maturitní ročníky do Osvětimi rozšířená o návštěvu 

historického centra Krakowa a královského sídla Wawelu za účasti studentů posledních ročníků. Náplní byly 

prostory koncentračního tábora Auschwitz I a Auschwitz II – Birkenau komentované odbornými lektory 

osvětimského muzea a samostatná prohlídka Krakowa. 

Již tradiční exkurzní hyperpodnik, v jehož rámci celý jeden ročník studentů JG Náchod (3. a septimy) naplní 

barokní areál v Kuksu, se uskutečnil na jaře. Studenti si prohlédli Braunův Betlém, Novou křížovou cestu 

21. století, hospital Kuks, sochy, kapli, kostel, fresky, portály, schodiště, zahrady, Ctnosti, Neřesti. Exkurze 

byla zakončena představením Geisslers Hofcomoedianten – Malé příběhy velkého hraběte. 

Studenti našeho gymnázia se během roku několikrát podívali do Muzea Náchodska. Kromě edukačního 

programu zaměřeného na významná osmičková výročí (1918, 1938…), navštívili především výstavu betlémů 

a na konci školního roku pak zhlédli výstavu věnovanou dovoleným za socialismu či výročí 150 let od založení 

náchodského Sokola. 

Vydařené exkurze, tematické dny a akce těší nejen zúčastněné studenty, ale také jejich pedagogy. Přáli 

bychom si, aby i příští školní rok přinesl nové úspěchy a zajímavé dějepisné zážitky. 

Mgr. Jitka Fišerová 

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 

Ve školním roce byli vyučujícími ZSV a seminářů z nich vycházejících Hana Vrátilová, Jana Olšanová, 

Jana Kolářská a David Zapletal. Tým byl navíc posilněn o nového vyučujícího, Lukáše Havlíčka, který nahradil 

Pavla Fišera. S ekonomickým seminářem nám tentokrát vypomohla kolegyně inženýrka ekonomie paní Lucie 

Pavlíčková, která u nás jinak vyučuje španělštinu. Úkolu se zhostila dobře, protože si její studenti vedli výborně 

v ekonomické olympiádě a postoupili i do celostátního kola 

24. 10. se studenti politologického semináře rozjeli do Hradce Králové reprezentovat naši školu v soutěži 

Rozhoduj o Evropě, kde jednali v simulovaném zasedání Evropského parlamentu a Rady EU. Zastupovali zde 

jednotlivé státy a v případě EP politické frakce. 

2. – 3. 11. pobývaly studentky Ema Strnadová, Monika Říhová a Hana Zobalová v doprovodu Hany 

Vrátilové v klášteře v Broumově, kde probíhaly Broumovské diskuse, tentokrát na téma hrdinství a odvaha. 

Uspěly totiž v přísném výběru na studentské stipendium, které jim umožnilo se této akce účastnit. Měly tak 

možnost potkat se a debatovat se zajímavými osobnostmi české kultury, politiky i církve, např. workshopu 

s youtuberem Kovym, spisovatelem a odborníkem na válečný československý odboj Jiřím Padevětem, bývalým 

předsedou vojenského štábu NATO generálem Petrem Pavlem, se zakladatelkou hospicové péče v ČR Marií 

Svatošovou nebo poslankyní Miroslavou Němcovou, ekonomem Tomášem Sedláčkem a celou řadou dalších. 

V listopadu také v rámci ZSV proběhla pro vybrané semináře a třídy přednáška našeho absolventa 

Sebastiana Praxe o Tibetu. 

Do mezinárodního Středoškolského Moot Courtu postoupila studentka 7.W Aneta Vacková. Její 

úspěch byl nakonec velký. V rámci ČR obsadila 1. místo a v závěrečném mezinárodním kole 3. místo. 

Navíc získala i cenu za nejlepší písemné podání za stranu stěžovatele v simulovaném soudním jednání. Nás 

pedagogy potěšila zejména také tím, že její zájem o právo podnítily hodiny práva v rámci ZSV. 

24. 4. vyrazili do Hradce Králové tentokrát studenti 3. ročníků SVS, aby naši školu reprezentovali na 

workshopu Demokracie a já, který se konal v rámci akce Evropský týden mládeže. Jednalo se o interaktivní 

program, kdy si vyzkoušeli, jaké to je předkládat přesvědčivé argumenty pro své nápady a bojovat o přízeň 

publika. Založili si své politické strany a pokusili se prosadit svůj program. Odpoledne pak mohli o svých 

nápadech diskutovat s krajskými politiky. 

7. a 9. května pak u nás na škole vypukly studentské volby nanečisto, tentokrát do Evropského parlamentu. 

Připravili je a zpracovali studenti společenskovědního semináře. Protože to bylo už v době, kdy se studenti 

nejvyššího ročníku připravovali doma na maturitní zkoušky, byla tentokrát účast menší než obvykle. 

Maturity ze ZSV proběhly v tomto roce poměrně úspěšně, všem se ji podařilo složit. Celkově lze říci, že to 

byl rok na úspěchy společenskovědních předmětů bohatý a je čím se chlubit. 

Mgr. Hana Vrátilová 

Velký úspěch našich studentů v Ekonomické olympiádě 

V letošním roce zaznamenalo naše gymnázium velký úspěch nejen v krajském, ale i celostátním kole 

Ekonomické olympiády. Již do krajského kola se probojovalo pět studentů. Naši školu reprezentoval Adam 

Bernard ze 4.B, Michal Matoulek z 8.W, Denisa Zvoníčková ze 4.B a Markéta Dvořáčková z 8.W. Ze 
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zdravotních důvodů se bohužel nemohl zúčastnit nejúspěšnější řešitel školního kola Vojtěch Brejtr z 8.W. Naši 

studenti dosáhli výjimečného úspěchu již v krajském kole, když se na prvním místě umístil Michal Matoulek 

a na druhém Adam Bernard. Oba díky skvělému výsledku postoupili do celorepublikové finálové padesátky 

studentů. Celostátní kolo se konalo v květnu a neslo se v poměrně slavnostním duchu i vzhledem k velkému 

počtu sponzorů. Adam Bernard se probojoval do takzvaného superfinále, tj. mezi deset nejlepších studentů 

z celé republiky. Celkově nakonec obsadil desáté místo; je ale třeba připomenout, že se v tomto roce 

Ekonomické olympiády zúčastnilo více než 15 000 studentů. Desáté místo z takového počtu studentů je pro 

naše gymnázium skvělou vizitkou a poděkování patří nejen Adamovi, ale i všem ostatním studentům, kteří naši 

školu reprezentovali. 

Ing. Lucie Pavlíčková 

ZEMĚPIS 

Ano. Ačkoliv vyučovací předmět se stále jmenuje „zeměpis“, daleko správnější by bylo použití názvu 

„geografie“. Současná geografie má totiž zcela jiný charakter než zeměpis z doby objevování bílých míst na 

mapě světa. Dnes si již nevystačí s pouhým popisem stavu věcí, nýbrž usiluje o nalezení pravidelností, 

vývojových trendů, vysvětlování příčin a důsledků problémů, formulování hypotéz a prognóz budoucího 

vývoje apod. V tomto duchu se snažíme přistupovat k výuce geografie na naší škole a to se stále větším důrazem 

na ekologické aspekty. 

Zeměpis byl i v tomto školním roce dotován ve všech ročních 2 hodinami týdně (kromě 4. ročníku a oktávy, 

kde není zařazen do ŠVP). Pro zájemce ze 4. ročníku a oktáv byl zeměpis vyučován i jako volitelný předmět 

ve dvou zeměpisných seminářích (jednoletém a dvouletém ZS). Bohužel pro malý počet uchazečů nemohl být 

otevřen dvouletý volitelný seminář ze zeměpisu pro studenty 3. ročníku a septim. Tradičně byl zeměpis 

i profilovým předmětem ústní části maturitní zkoušky. Všech 18 maturujících v této zkoušce obstálo (byť 

s velmi rozdílným hodnocením – celkový průměr 2,55). 

Kromě výuky v hodinách zeměpisu jsme připravili pro studenty několik zeměpisných exkurzí. 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 poutavé projekce cestovatelů Lenky a Václava Špillarových Maroko – Život 

v sousedství Sahary. Studenti zeměpisných seminářů se díky Ing. Jaroslavu Láskovi, vedoucímu Geodézie 

Náchod, seznámili nejen s historií tvorby map, ale i s geodetickými přístroji, pracemi a úkoly současné 

geodézie. Pro seminaristy jsme také zorganizovali exkurzi do výrobního závodu Škoda Auto v Kvasinách, kde 

si prohlédli svařovnu a montáž vozů Superb, Karoq a Kodiaq. Naopak jsme vzhledem k neustále stoupajícím 

finančním nárokům ukončili spolupráci s agenturou Planeta Země 3000. 

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. 2019 zúčastnilo ve čtyřech kategoriích celkem 

117 studentů (o rok dříve 119), postoupili do okresního kola nejlepší dva z každé kategorie. Z kategorie A 

(primy) Jakub Jireček (1.W) a Eduard Vlach (1.V), z kategorie B (sekundy) Nikola Matějů a Kryštof Brejtr 

(oba 2.W), z kategorie C (tercie a kvarty) Vojtěch Říha (4.V) a Jan Krčmář (4.W). Konečně z kategorie D 

postoupili vítězové Adam Pavlík (2.B) a Jakub Divišek (oba 8.W). 

Okresní kolo proběhlo dne 20. 2. 2019 v ŠS pro DVPP KHK na ZŠ TGM v Náchodě. V kategorii A zvítězil 

Jakub Jireček. Druhé místo obsadil Eda Vlach a oba tak postoupili do krajského kola. V kategorii B se 

z vítězství i postupu radoval Kryštof Brejtr. Nikola Matějů obsadila krásné, leč nepostupové, 3. místo. 

V kategorii C zvítězil Honza Krčmář, Vojta Říha obsadil 4. příčku. V početně nejméně obsazené kategorii D 

oba dva naši zástupci zaostali za studenty z Jaroměře a do krajského kola tak nepostoupili (Adam Pavlík 

3. místo, Jakub Divišek 4. místo). Suma sumárum: z celkového počtu 8 postupových míst naši studenti získali 

4 místa (v předchozích dvou ročnících to byly 3, respektive 5 míst). 

Krajské kolo ZO proběhlo 20. 3. v Hradci Králové. Pozvánku nakonec obdrželo 5 našich studentů. Díky 

vysokému bodovému zisku se KK v „béčku“ mohla zúčastnit i Nikola Matějů. A že to bylo správné rozhodnutí 

organizátorů, potvrdila výborným 6. místem. Kryštof Brejtr skončil 13. V „áčku“ vybojoval 4. místo Jakub 

Jireček, Eda Vlach skončil 12. Nejlepšího umístění nakonec dosáhl Jan Krčmář, který v „céčku“ vybojoval třetí 

místo. I letos tak naši na vítězství v KK, které by je „posunulo“ do celostátního finále ZO, nedosáhli. 

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 třídní týmy pozvány organizátory do krajského kola, z kterého se nejlepší kvalifikují do kola 

celostátního. V dlouhodobé soutěži škol jsme v 24. ročníku celostátní soutěže Eurorebus obsadili 18. místo ze 

100 zúčastněných škol. Do celostátního finále, které se konalo 18. 6. v posluchárně VŠE Praha, se probojovaly 
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týmy 4.V a 5.V. Kvartáni ve složení Tomáš Cvejn, Pavel Dědek, Tereza Koukolová, Petr Luciak a Vojtěch 

Říha obsadili v kategorii ZŠ02 21. místo ze 40 soutěžících týmů. Kvintáni Dominik Budař, Lukáš Fidler, Tomáš 

Heger, Patrik Winter a Jan Zetek skončili v kategorii SŠ 34. 

Dosažené výsledky jsou motivací i závazkem do příštího školního roku. 

Mgr. Zdeněk Košvanec 

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE 

Ve školním roce 2018-19 se naši studenti opět zapojili do většiny sportovních soutěží organizovaných 

AŠSK a rovněž i do několika dalších. Většinou šlo o základní, tj. okresní kola, jedenáctkrát o kola či soutěže 

na krajské úrovni, podařilo se vybojovat i postup do republikového finále. Dohromady to bylo 36 soutěží ve 

12 druzích sportů. Sedm z nich bylo pořádáno naší školou – tři florbalové, dvě volejbalové a jedenkrát 

minikopaná a stolní tenis. Řady dalších soutěží se potom ještě zúčastnili členové školního oddílu ultimate 

frisbee a šachového kroužku. 

Naše účast a výsledky 

atletika 

Středoškolský pohár 

okresní kolo (Trutnov) 

středoškolačky – 1. místo, středoškoláci – 2. místo 

krajské kolo (Hradec Králové) 

středoškolačky – 3. místo 

Pohár Rozhlasu 

okresní kolo (Nové Město nad Metují) 

mladší žákyně – 4. místo, mladší žáci – 7. místo 

starší žákyně – 1. místo, starší žáci – 3. místo 

krajské kolo (Hradec Králové) 

starší žákyně – 7. místo 

Atletická olympiáda ZŠ náchodského okresu (Náchod) 

starší žactvo – 5. místo 

přespolní běh družstev 

okresní kolo (Police nad Metují) 

mladší žákyně – 8. místo, mladší žáci – 5. místo 

starší žáci – 2. místo + O. Lukáš 1. místo 

středoškolačky – 1. místo, středoškoláci – 1. místo + T. Křivda 1. místo 

krajské kolo (Jičín) 

starší žáci – 7. místo 

středoškolačky – 5. místo, středoškoláci – 2. místo 

Běh do zámeckých schodů O pohár starosty města Náchoda 

mladší žactvo – 5. místo, starší žactvo – 5. místo 

středoškolačky – 1. místo, středoškoláci – 1. místo + D. Ježek 1. 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 

starší žákyně (Červený Kostelec) – 3. místo 

středoškolačky (JGN) – 1. místo, středoškoláci (JGN) – 3. místo 

krajské kolo (Nová Paka) 

středoškolačky – 2. místo 

basketbal – okresní kola 

mladší žáci (Jaroměř) – 2. místo 

středoškolačky (Jaroměř) – 2. místo, středoškoláci (Jaroměř) – 4. místo 

florbal 

okresní kola 

mladší žáci (Náchod) – 2. místo, starší žáci (JGN) – 3. místo 

středoškolačky (JGN) – 1. místo, středoškoláci (JGN) – 1. místo 
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krajská kola 

středoškolačky (Hradec Králové) – 2. místo, středoškoláci (Trutnov) – 2. místo 

SŠ KB Challenge 

středoškoláci – 1. kolo (Náchod) – 2. místo 

házená – krajské kolo 

středoškoláci (Jičín) – 2. místo 

minikopaná – okresní kolo (JGN) 

starší žáci – 3. místo 

futsal – Školní futsalová liga 

starší žáci: 1. kolo (Jičín) – 4. místo 

středoškoláci: 1. kolo (Náchod) – 1. místo, 2. kolo (Předměřice n. L.) – 2. místo, 3. kolo (Předměřice 

n. L.) – 1. místo, divizní finále (Česká Třebová) – 3. místo 

plavání 

krajské kolo (Rychnov nad Kněžnou) 

středoškolačky – 1. místo, středoškoláci – 1. místo 

republikové finále (Jindřichův Hradec) 

středoškolačky – 6. místo, středoškoláci – 12. místo 

stolní tenis – okresní kolo (JGN) 

středoškoláci – 2. místo 

Odznak všestrannosti olympijských vítězů (OVOV) 

okresní kolo (Police nad Metují) 

mladší žactvo – 1. místo 

krajské kolo (Hradec Králové) 

mladší žactvo – 12. místo 

I v tomto školním roce měla naše škola zastoupení na republikovém finále, a to díky plavání. Po 

vítězstvích v krajském kole reprezentovalo Královéhradecký kraj na RF středních škol v Jindřichově Hradci 

nejen favorizované družstvo dívek, ale doprovodili je tentokrát i chlapci. Ti skončili na 12. místě a Viktor 

Tomek vybojoval stříbrnou medaili na trati 50 m volný způsob. Děvčata Kateřina Jermanová, Kateřina Čápová, 

Petra Lemfeldová, Tereza Hofmanová, Štěpánka Rožnovská a Markéta Janečková splnila očekávání a umístila 

se na pěkném 6. místě. 

V individuálních disciplínách si ještě Káťa Jermanová (50 m volný způsob) a Štěpánka Rožnovská (50 m 

prsa) doplavaly pro bronzové medaile. 

Blízko republikovému finále bylo v přespolním běhu družstvo našich středoškoláků – Jakub Divišek, 

Vojtěch Joska, Radek a Tomáš Jansovi, Antonín Staněk a Josef Mrázek. Po vítězství v okresním kole skončili 

v krajském kole v Jičíně na druhém místě, a to bez svého nejlepšího běžce Tomáše Křivdy. Jakub, Tomáš J., 

Tonda a Josef spolu s Mílou Novotným, Danielem Ježkem, Ivanem Kotlanem, Adélou Breitrovou, Kamilou 

Šimkovou a Zuzanou Sedláčkovou mj. též reprezentovali naši školu na Juniorském Volkswagen maratonu 

Praha, kde skončili mezi 34 týmy na 18. místě. 

Volejbalistky z vyššího gymnázia zopakovaly vítězstvím v domácím turnaji okresního kola a následným 

druhým místem v krajském kole v Nové Pace úspěch z loňského roku. Děvčata hrála v sestavě – Pavla Brátová, 

Michaela Šnorbertová, Michaela Kubečková, Michaela Bílá, Adéla Cejnarová, Zuzana Šnorbertová, Monika 

Říhová a Alena Vodehnalová. 

Úspěšně si vedli rovněž naši fotbalisté ve středoškolské futsalové lize. Po třech úspěšně zvládnutých 

postupových turnajích se jejich pouť zastavila až 3. místem v divizním finále v České Třebové. Na soupisce 

týmu byli Jaromír Poláček, Jiří Kuneš, Jan Čejchan, Kryštof Janečka, Vojtěch Ťokan, Adam Šesler, Vojtěch 

Výborný, Daniel Kubrt, Štěpán Šafránek, Jakub Divišek, Vojtěch Joska a Jakub Čejchan. 

Výborných výsledků v soutěži Odznak všestrannosti olympijských vítězů (OVOV) dosáhla mladší 

žákyně Nikola Matějů, která zvítězila s družstvem i v jednotlivkyních v okresním kole, v krajském kole byla 

druhá a na republikovém finále v Brně skončila mezi 80 finalistkami na 20. místě. 

Školní oddíl ultimate frisbee pokračoval ve své činnosti už svou desátou sezónou a tentokrát již naposled 

pod taktovkou Vojty Josky. I po odchodu řady opor se nadšením a tréninkovou pílí podařilo udržet krok 

s nejlepšími a díky úspěšně odehraným kvalifikačním turnajům se opět probojovat do celostátního finále 

Středoškolské ligy. Ve dvou podzimních a dvou jarních kvalifikačních turnajích střídavě v Hradci Králové 

a v Praze „Trubky“ dvakrát zvítězily, jednou skončily na 4. a jednou na 5. místě. V závěrečném turnaji 

celostátního finále v Praze se však po dobře odehraných utkáních ve skupině přestalo dařit a výsledkem bylo 
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celkové 8. místo mezi 16 účastníky. Finálový turnaj odehrál náš tým ve složení Vojtěch Joska, Markéta 

Dvořáková, Tomáš Hak, Jiří Dostál, Pham Minh Tung, Marek Balcar, Pavel Wolf, Mikoláš Hruša a Julie 

Tymelová. Na celkovém úspěchu se též podíleli svými výkony v kvalifikačních turnajích ještě další členové – 

Simona Horkelová, Alžběta Jansová, Marie Kozlová, Rozálie Jůzová, Rosa Teresa Carlino a Benjamin 

Sichrovský. 

Šachisté Jiráskova gymnázia a členové školního šachového kroužku pod vedením ing. Dusbaby 

a ing. Čechury se mj. zúčastnili tradičních školských přeborů. Školního přeboru se zúčastnilo 39 hráčů 

a vítězem se stal již potřetí David Černý před Janem Trojtlem a Vojtou Špačkem. V okresním přeboru, konaném 

na půdě Jiráskova gymnázia, skončil v kategorii ZŠ náš A tým v konkurenci osmi týmů na 2. postupovém místě, 

B tým obsadil 6. místo. V kategorii SŠ, v níž soutěžilo 9 týmů, náš A tým zvítězil a B tým skončil na 5. místě. 

V krajském přeboru v Třebechovicích pod Orebem se v desetičlenné konkurenci umístil tým ZŠ ve složení 

Špaček, Dědek, Cvejn, Felkl a Luciak na 4. místě a tým SŠ ve složení Černý, Trojtl, Vít, Grulich a Poláček 

skončil mezi deseti účastníky pátý. 

Mgr. Libor Slavík 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Vánoční Den her 

I letos jsme si Vánoce užili volnou tvorbou. V pěti učebnách se sešlo přes 100 studentů, kteří malovali, 

kreslili, prostorově vytvářeli, zkrátka tvořili vánoční i nevánoční dílka k radosti své i svých blízkých. 

Nálada byla jako vždy pracovní a velmi milá. Studenti si den zpříjemnili vánočními dobrotami a hudbou, 

která přispěla k pravé vánoční atmosféře. 

Tříkrálová sbírka 

Jako každoročně se studenti výtvarníci zapojili do charitativní akce s názvem Tříkrálová sbírka a vytvořili 

desítky originálních pohlednic se zimní, novoroční nebo tříkrálovou tematikou, které byly nabízeny při 

tříkrálové koledě. 

Den otevřených dveří 

17. 1. 2019 se na našem gymnáziu konal Den otevřených dveří. Naši studenti výtvarníci vytvořili stovky 

originálních desek pro materiály o studiu na naší škole, které dostali rodiče našich budoucích primánů a studentů 

1. ročníků. 

Prostory školy byly při této příležitosti vyzdobeny panely s výtvarnými pracemi našich současných 

studentů. V učebně výtvarné výchovy p. Hana Misarová a Klára Novotná Mičíková připravily výstavu 

z výtvarných děl našich stávajících studentů, a to napříč technikami i ročníky. Součástí této výstavy byly 

i absolventské práce našich maturantů. Budoucí studenti i rodiče se zde mohli seznámit s výsledky, programem 

i prostorami výuky, a získali tak zevrubnou představu o studiu výtvarné výchovy na naší škole. Mnozí se 

zúčastnili výtvarné dílny a odnesli si domů obrázek vlastnoručně vytvořený technikou enkaustiky. 

Výtvarná dílna – Lousiana days 

Stalo se na naší škole již tradicí, že výtvarníci propojují svoje tvůrčí aktivity s jinými obory. Také letos jsme 

spolupracovali s učiteli anglického jazyka a uspořádali jsme výtvarnou dílnu, tentokrát na téma „Lousiana“. 

Studenti napříč ročníky ztvárňovali témata spojená s městem Lousiana a jeho kulturou. Mezi tématy se tak 

objevily náměty krajin, přírodních krás či louisianských osobností, jako byl velikán jazzové hudby Louis 

Armstrong. Studentské práce následně ozdobily prostory chodeb našeho gymnázia. 

Maturity z výtvarné výchovy 

20. 5. – 30. 5. 2019 na gymnáziu proběhly maturity. V letošním školním roce maturovalo 12 studentů. 

Z oktávy A Vojtěch Balcar, Petra Čížková, Adéla Lisáková, Veronika Mládková a Adéla Palatová, z oktávy B 

Anna Horká, Alžběta Jansová, Denisa Křížová a Anna Volhejnová, Kateřina Majerová ze 4.A a Anna Hanušová 

a Monika Baladová ze 4.B 

Všech 12 studentů z výtvarné výchovy zdárně odmaturovalo. 

Antický den 

Dne 25. 6. 2019 se v primě A a B uskutečnil projekt s názvem Antický den, jemuž předcházela rozsáhlá 

výtvarná příprava. Naši primáni v průběhu dubna až května vytvářeli antickou výzbroj, ozdoby pro svá 

oblečení, opasky, šperky či rekvizity, které uplatnili při aktivitách pořádaných během antického dne 

a gymnaziálních olympijských hrách. 

Mgr. Hana Misarová 

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OPĚT V NOVÉM 
Jako každý rok se snažíme kromě běžné výuky zajistit na Jiráskově gymnáziu mnoho technických kroužků 

spojených s výpočetní technikou, jako jsou kroužky Robotiky, 3D tisku, Arduina apod. viz následující články. 
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Na tyto kroužky pak často získáváme finanční prostředky hlavně ze soukromého sektoru a to v poslední době 

nejčastěji od firmy Saar Gummi Czech, s. r. o., za což ji samozřejmě velmi děkujeme. 

Na druhé straně bývá někdy složitější sehnat prostředky na běžnou výuku. Letos se to ale za pomoci 

mimořádných účelových prostředků Královehradeckého kraje povedlo a další učebna výpočetní techniky se 

oblékla do nového. Na základě těchto prostředků se nám podařilo během letních prázdnin nakoupit sedmnáct 

nových stolních počítačů a vybavit tak novými počítači celou jednu učebnu. 

Tyto počítače budou využity jak pro běžnou výuku informačních technologií, tak ale i pro výuku ostatních 

předmětů a kroužků. 

Ing. Dalibor Vích 

Úspěšné 3D modely studentek Jiráskova gymnázia! 

Letos se konal již třetí ročník soutěže „3D pro všechny“, kterou pořádá Gymnázium Arabská v Praze ve 

spolupráci s Gymnáziem Radlická pro zrakově postižené. Jde o soutěžní přehlídku prací vytištěných (a studenty 

předem navržených a vymodelovaných) na 3D tiskárně. Modely jsou poté předány zrakově postiženým žákům, 

pro které mohou sloužit jako výukové pomůcky. Z Jiráskova gymnázia jsme do soutěže přihlásili práce studentů 

třetího ročníku semináře Počítačová grafika a 3D modelování. Šlo o jejich první setkání s 3D modelováním 

(a tedy i jejich první 3D modely), a proto je velice potěšitelné, že v konkurenci výborně uspěli – v kategorii 

„Architektura – svět“ zvítězila Hana Štěpánová s modelem šikmé věže v Pise a třetí místo obsadila Monika 

Vydláková s modelem Opery v Sydney. V kategorii „Příroda“ se na třetím místě umístila Kateřina Kejzlarová 

s modelem leknínu. Gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci našeho gymnázia. 

Autodesk Academia 

Studentka sexty Lada Šretrová  získala za svůj projekt (3D model šachů) v Autodesk Inventoru prestižní 

mezinárodní certifikát firmy Autodesk v rámci programu Autodesk Academia. Gratulujeme!!! 

AstroPI – počítačový kód žáků Jiráskova gymnázia ve vesmíru 

Žáci sekund navštěvující volitelný předmět Hrátky s robotikou se zapojili do projektu AstroPI – Mission 

Zero vyhlášeného Evropskou kosmickou agenturou (ESA) spolu s Raspberry Pi Foundation. Na Mezinárodní 

vesmírné stanici (ISS) jsou v rámci tohoto projektu umístěny dva počítače Raspberry PI nazvané AstroPI, které 

měli žáci možnost využít. Jejich úkolem bylo vytvořit program, který na jednoduchém barevném displeji 

zobrazí pozdrav astronautům a pomocí senzorů změří aktuální teplotu. 

Žáci se seznámili s v dnešní době velice populárním programovacím jazykem Python, museli se naučit 

základní příkazy a jak pracovat s počítačem AstroPI (jak vypsat text na displej nebo na něj nakreslit obrázek 

a jak pomocí senzorů měřit teplotu), pro ladění svého programu měli k dispozici softwarový emulátor tohoto 

počítače. Naše týmy například na displeji nakreslily českou vlajku a poslaly na ISS pozdrav z Náchoda. 

Kód, který splňoval požadovaná kritéria, byl na 30 sekund spuštěn přímo na ISS ve vesmíru. Žáci poté 

dostali certifikáty podepsané Alexandrem Gerstem (astronautem ESA), kde je pro každý tým konkrétně 

uvedeno, kdy byl jejich kód ve vesmíru spuštěn, a na mapě vyznačeno, kde se zrovna ISS nacházela. Kdo 

z jejich vrstevníků se tím může pochlubit? A dokážete si představit lepší motivaci do budoucna? 

Zlatí na brněnské Robotiádě! 

V pátek 8. února se konala ve VIDA! science centru na brněnském výstavišti mezinárodní robotická soutěž 

zvaná Robotiáda. Z náchodského Jiráskova gymnázia se této soutěže letos zúčastnilo jedenáct žáků ve čtyřech 

týmech. Týmy svým zaměřením obsáhly většinu soutěžních disciplín (robotický sprint, sledování čáry 

i záchranu medvěda z bludiště). 

Nejlépe se dařilo týmu s názvem Ďábel 07 ve složení Evheniy Vorokhta, Dominik Ruffer a Kryštof 

Veverka, který zvítězil v nejnáročnější disciplíně – záchraně medvěda z bludiště. Úkolem robota bylo zcela 

samostatně (bez dálkového řízení atp.) najít na hrací ploše plyšového medvěda a dopravit ho bludištěm do cíle 

v co nejkratším čase. Tým Ďábel 07 zvítězil dvěma zcela bezchybnými a rychlými jízdami, při kterých jejich 

robot vždy sám spolehlivě vyhledal medvěda a „zachránil jej“. Časový rozdíl mezi jejich výkonem a časem 

druhého týmu byl téměř 10 sekund! O náročnosti této disciplíny svědčí i fakt, že mnohým soutěžícím týmům 

se ani nepodařilo medvěda na hrací ploše najít. 

Robotiáda v Brně je ale kromě soutěžního napětí také naplněna zajímavými setkáními, spoustou inspirace 

výtvory ostatních týmů a nezapomenutelným dnem prožitým mezi exponáty zábavního vědeckého VIDA! 

centra. Doufáme, že si tento den všichni soutěžící užili, a přejeme mnoho úspěchů v dalších soutěžích! 

Děkujeme žákům i jejich vedoucím za výbornou reprezentaci gymnázia (příprava na takovou soutěž znamená 

minimálně několik desítek hodin náročné práce) a také červenokostelecké firmě Saar Gummi Czech, s.r.o. za 

podporu našich aktivit. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_vesm%C3%ADrn%C3%A1_stanice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_vesm%C3%ADrn%C3%A1_stanice
https://www.raspberrypi.org/
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Skvělý úspěch studentů Jiráskova gymnázia na Robotickém dni: 3x1., 1x2., 1x3. 

Robotický den v Praze pořádaný Matematicko-fyzikální fakultou UK je největší soutěží amatérských robotů 

v České republice. Jde o dvoudenní mezinárodní soutěž, které se letos zúčastnilo 209 robotů z 9 zemí, 100 týmů 

a 375 soutěžících. Studenti Jiráskova gymnázia se této akce pravidelně účastní, letos s fantastickými výsledky 

– 3x první místo, 1x druhé a 1x třetí v různých disciplínách. 

Příprava na takovou soutěž znamená minimálně několik měsíců vymýšlení jak soutěžní úlohu splnit, 

konstruování i opětovného rozebírání a přestavování robotů a jejich programování. V minulých letech jsme 

soutěžili především v kategoriích KIT, které jsou určeny pro roboty postavené ze stavebnic, letos poprvé se 

studenti přihlásili i do „otevřených“ kategorií, kde mohou být pro konstrukci robotů použity jakékoliv materiály 

a součástky. 

V den soutěže sedm statečných studentů a jejich vedoucí vyrazilo ráno do Prahy. Odstěhovat veškeré 

potřebné vybavení není nic jednoduchého – letos to znamenalo 10 krabic o celkové váze kolem 80 kg. To vše 

vlakem, autobusem, metrem,… 

Soutěž se konala v Kongresovém centru s krásným výhledem na Prahu, soutěžící ale neměli moc času 

výhled obdivovat, protože se celou sobotu, první den soutěže, konaly zápasy základních skupin. Po celodenním 

klání všichni naši roboti postoupili do finálových jízd druhého dne. Už to lze považovat za velký úspěch. 

Tým DRT ve složení Miroslav Jarý a Kurt Hartmann soutěžil v disciplíně Puck Collect – sbírání puků. 

Na hřišti spolu soupeří dva roboti a jejich cílem je sbírat puky dané barvy (rozmístěné náhodně po hřišti) 

a odvézt je do své cílové oblasti. Kromě sbírání puků je třeba se vyhýbat i protivníkovu robotu, za narážení do 

něj je diskvalifikace pro nesportovní chování. Tým DRT zvítězil jak v kategorii stavebnic, tak i v otevřené 

kategorii, kde ve finále porazil robota týmu z Technické univerzity v Bruselu. 

Tým Pondondon (Jakub Foglar a Ondřej Šatný) s robotem Paddingdon zachraňoval medvěda z bludiště 

(Bear Rescue KIT) – měli najít na hřišti plyšového medvídka a vyvézt ho z bludiště ven. Po urputném boji, 

kdy ve finálovém pavouku narazili i na druhý tým našeho gymnázia, po zásluze zvítězili! Věkově šlo 

o nejmladší tým z našeho gymnázia – oba dva jsou žáky tercie. Jejich druhý robot Gandalf pro disciplínu 

robotické minisumo tolik úspěšný nebyl, ale také postoupil do play-off. 

Studenti kvinty Kryštof Veverka, Evheniy Vorokhta a Dominik Rufer z týmu Abyss soutěžili se svým 

robotem Jarvis v disciplíně Toy CleanUp – úklid hraček. Úkolem robota je na hřišti posbírat kostky 

a roztřídit je podle barev do správných přihrádek, aneb „robot uklidí hračky po nepořádném dítěti“. Na hřišti se 

vyskytovalo mnohem více kostek, než jsme čekali (cca 60), a tak se tato úloha ukázala pro nás jako velice 

obtížná. Druhé místo je proto pro tým velkým úspěchem. Se svým druhým robotem Ranger studenti 

soutěžili také v záchraně medvěda (Bear Rescue). V kategorii stavebnic se jim stal trochu osudný finálový 

pavouk, ale třetí místo je také potěšilo. V téže disciplíně, ale s roboty libovolné konstrukce, byli nejlepší, 

ale ne první. Kvalifikačními koly prošel jen jejich robot, a protože neměli soupeře, pořadatelé bohužel první 

místo neudělili (pravidla jim to umožňují), jen vyhlásili tým Abyss za nejlepší tým této kategorie. 

Děkujeme našim studentům za výbornou reprezentaci gymnázia, určitě nelitují spousty hodin strávených 

při přípravě na soutěž (někteří na svém robotovi pracují již druhým rokem), získané zkušenosti za to určitě stojí. 

Jsme rádi, že se robotice a technice obecně na Jiráskově gymnáziu daří, kromě robotických kroužků mohou 

studenti navštěvovat i kroužek modelářský, elektrotechniky, Arduino, 3D tisku, chemie… To vše by nebylo 

možné bez nadšených vedoucích z řad učitelů a také bez pomoci sponzorů – především firmy Saar Gummi 

Czech, s.r.o. z Červeného Kostelce, která již třetím rokem naše aktivity výrazně podporuje (v rámci projektu 

„T Generace – technici pro budoucnost“ podporuje vedoucí technických kroužků a založila cestovní fond, ze 

kterého hradí cesty na soutěže, startovné atp.). Modelářský kroužek podporuje také firma Škoda Auto. 

I bez velkých kol tým giveUsBigWheels první na Robosoutěži v Praze 

Letos se konal již 10. ročník Robosoutěže – soutěže robotů ze stavebnice Lego Mindstorms, kterou pořádá 

ČVUT v Praze. Tento jubilejní ročník byl pro jeden z týmů Jiráskova gymnázia velice úspěšný – první 

místo a postup do vysokoškolského finále! Soutěžním úkolem bylo vysbírat co nejvíce teček v bludišti 

(= zhasnout LED světla pomocí magnetu) a přitom se vyhýbat duchům – obdoba staré známé hry PacMan. 

Ale postupně. Ve středu 21. 11. 2018 celkem sedm studentů se spoustou krabic vyrazilo už v pět hodin ráno 

vlakem z Náchoda. 

Tým Nemorivagus ve složení Jan Pikman, Adam Brychta a Štěpán Filip měl asi nejkomplexnější program 

využívající různých senzorů a s jejich pomocí mapující bludiště. Ještě v pondělí měl tým i funkčního robota. 

Bohužel se v úterý členové týmu rozhodli, že robota vylepší – to znamenalo práci až do jedné hodiny v noci, 

pak chvíli spánku a pokračování ve stavbě cestou vlakem. Vylepšení ale nebylo dobrý nápad, a tak to na postup 

ze základní skupiny nestačilo. 
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Program druhého týmu DRT (Kurt Hartmann a Miroslav Jarý) také částečně vznikal cestou vlakem 

a nakonec fungoval, ale při vyřazovacích jízdách se bohužel robot několikrát tak nešťastně zasekl, že už nebyl 

schopen pokračovat v jízdě, výsledné 13. místo je také pěkné. Tým však dosáhl jednoho prvenství – jako první 

rozsypal svoji Lego stavebnici po Zengerově posluchárně, což ostatní ocenili velkým potleskem :-) 

To nejlepší nakonec – tým giveUsBigWheels ve složení Šimon Prudil a Josef Krtička zvolil 

jednoduchou konstrukci robota i relativně jednoduchý program. Ukázalo se, že jednoduché věci výborně 

fungují a především jsou spolehlivé. Proto se jejich robot postupně probojovával až do finále, které poté 

s přehledem vyhrál. 

Týmu patří velká gratulace za to, že nepodlehl soutěžní nervozitě a neudělal žádnou hloupou chybu, naopak 

svůj program postupně vylepšoval podle chování robota v bludišti. Studenti se mohou těšit z nových mobilních 

telefonů (ceny pro vítěze) i z postupu do vysokoškolského finále, kde se utkají s vysokoškolskými studenty 

předmětu Robotika. Přejeme jim hodně štěstí a budeme v pátek 14. 12. držet palce! Jsou už také automaticky 

přijati ke studiu na FEL ČVUT. 

V průběhu soutěže došlo také k „setkání generací“ – vlevo Šimon Prudil, 

vpravo Josef Krtička z vítězného týmu a uprostřed Martin Němec, absolvent 

Jiráskova gymnázia, nyní student robotiky na ČVUT, několikanásobný vítěz 

Robosoutěže v minulosti a jeden ze studentů, kteří se zasloužili o vznik 

robotického kroužku na Jiráskově gymnáziu. Jak je vidět, nyní už má své 

důstojné nástupce. 

Všem studentům děkujeme za reprezentaci gymnázia a, i když se třeba neumístili na stupních vítězů, při 

přípravě na soutěž i při soutěži samotné se naučili spoustu věcí, které se jim budou hodit při studiu na VŠ 

(například jak si zorganizovat práci v týmu…). 

Ne tak úplně šťastná třináctka na Robosoutěži VŠ 

V pátek 14. 12. 2018 se v Zengerově posluchárně na ČVUT v Praze konalo vysokoškolské finále jubilejního 

10. ročníku Robosoutěže, kam postoupil i náš tým giveUsBigWheels ve složení Šimon Prudil a Josef Krtička. 

Vybaveni robotem odlišné konstrukce (oproti středoškolskému kolu, které vyhráli) nakonec zjistili, že původní 

verze fungovala lépe – naštěstí měli s sebou i původního robota. Úspěšně se probojovali ze základní skupiny, 

zvládli i vyřazovacího pavouka ve druhém kole a postoupili do závěrečného vyřazovacího pavouka. Tam je 

bohužel hned v prvním zápase vyřadil budoucí celkový vítěz. Výsledné 13. místo je ale pěkným úspěchem, 

děkujeme studentům za výbornou reprezentaci gymnázia. 

Modelářský kroužek 

Po celý školní rok 2018/19 se pravidelně konaly schůzky modelářského kroužku, který i tento školní rok 

podporovala firma Škoda Auto. V zimě jsme se věnovali především závodům s auty v měřítku 1:24 

(kategorie MiniZ), zakoupili jsme i profesionální dráhu od firmy Kyosho, na které mohou žáci ladit své modely, 

a závodění je tak mnohem realističtější. Stavěli jsme také off road auto v měřítku 1:10 ze stavebnice. To umožní 

žákům mnohem lépe pochopit, jak fungují jednotlivé celky v automobilu (spojka, převodovka, tlumiče…). 

Firma Air Design nám vyrobila dvě karoserie Škody Fabie RS (včetně polepů podle skutečných vozů) pro 

silniční modely v měřítku 1:10. Protože máme již čtyři taková auta, mohli jsme začít trénovat na asfaltové dráze 

v Náchodě a zapojit se do závodů seriálu RebelsRace. Žák Jakub Jireček v sobotu 27. 8. 2019 v závodě 

v začátečnické kategorii Hobby obsadil druhé místo. 

V pátek 10. 5. 2019 se 26 studentů a studentek zúčastnilo exkurze do závodu Škoda Auto v Kvasinách. 

Jako průvodci po provozu se nás ujali bývalí zaměstnanci, nyní důchodci, kteří zde pracovali celý živost, a tak 

nám dokázali celý proces výroby automobilu dopodrobna přiblížit. 

Studenti také reprezentovali gymnázium ve finále soutěže Wings of Future, které se konalo v pátek 

22. 3. 2019 na Fakultě strojní na ČVUT v Praze. Šlo o soutěž „walkalong gliderů“ – zjednodušeně řečeno 

vlaštovek. Vlaštovka je „poháněna a pilotována“ proudem vzduchu, který vytvoří „pilot“ jdoucí za ní pomocí 

k tomu určené desky. Celkově výkon týmu znamenal sice nepopulární, přesto krásné čtvrté místo! 

Wings of Future – není to jen obyčejná vlaštovka 

Svaz českého leteckého průmyslu, Vysoké učení technické v Brně a České vysoké učení technické v Praze 

letos společně pořádaly první ročník soutěže Wings of Future v létání s “walkalong gliderem“ – zjednodušeně 

řečeno papírovou vlaštovkou. Vlaštovka je přitom „poháněna a pilotována“ proudem vzduchu, který vytvoří 

„pilot“ jdoucí za ní pomocí k tomu určené desky. Deska vytváří stoupavý proud vzduchu a uplatňuje se zde 

stejný efekt jako při svahovém létání – v případě pěkného počasí na vhodných svazích můžeme vidět několik 

paraglidistů využívajících téhož efektu. 
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Walkalong glider ale není jen obyčejná vlaštovka složená z papíru, studenti nejprve museli navrhnout 

vhodný tvar křídla a najít nejvhodnější materiál (zde děkujeme Petru Hetfleischovi z LMK FALEMO Červený 

Kostelec, který nám pomohl se zhotovením tenkých desek z EPS = fasádního polystyrenu, které jsme při 

konstrukci využili). A poté je čekalo několik hodin ladění modelu, kdy postupně zjišťovali, jak funguje 

aerodynamika v praxi – že větší vzepětí se projeví na lepší stabilitě, větší váha modelu znamená sice větší 

rychlost, ale horší ovladatelnost, nižší váha naopak větší náchylnost k turbulencím, že profil křídla významně 

ovlivňuje rychlost letu… je to ideální způsob, jak si vše vyzkoušet v praxi. Vlastní „pilotovaný let“ pak má už 

blíže ke sportu, často se u něj studenti při běhu docela zapotili. 

Na základě kvalifikace na školách devět týmů postoupilo do finále, které se konalo v pátek 22. 3. 2019 na 

Fakultě strojní na ČVUT v Praze. Mezi nimi i tým MAD Glider Jiráskova gymnázia Náchod ve složení Adam 

Pavlík, Daniel Kubrt a Martin Uždil. Na týmy ve finále čekaly dvě disciplíny – štafetový let, kdy si piloti museli 

letící vlaštovku předat, a soutěž v kluzu – kdo doletí nejdál. 

Ve štafetě se nám dařilo, časem 24 sekund jsme vyhráli svoji skupinu (a celkově to byl třetí nejlepší čas), 

ale druhá disciplína se nám nevyvedla – náš glider sice klouzal pěkně, ale ne rovně, vždy se stočil stranou. Teď 

už víme, že by bylo lepší pro tuto disciplínu zvolit jinou konstrukci, snad příště… Celkově výkon týmu 

znamenal sice nepopulární, přesto krásné čtvrté místo! Děkujeme studentům za reprezentaci našeho gymnázia 

a poděkování patří i firmě Saar Gummi Czech, s.r.o. z Č. Kostelce, která technicky orientované aktivity našich 

studentů podporuje. 

Exkurze do závodu Škoda Auto v Kvasinách 

V pátek 10. 5. 2019 mělo 26 studentů a studentek Jiráskova gymnázia možnost exkurze do závodu Škoda 

Auto v Kvasinách. Jako průvodci po provozu se nás ujali bývalí zaměstnanci, nyní důchodci, kteří zde pracovali 

celý živost, a tak nám dokázali celý proces výroby automobilu dopodrobna přiblížit. Exkurzi jsme začali v plně 

robotizované svařovně, kde se vyrábí karoserie, a pokračovali na montážní linku, kde naopak převažovala 

lidská práce. Dále jsme vyslechli velice zajímavou přednášku o bezpečnosti (jak fungují různé bezpečností 

prvky v moderních autech) a měli možnost vše vidět na skutečném voze Škoda Octavia, který byl speciálně 

upraven – na vhodných místech rozřezán tak, aby „bylo vidět dovnitř“. Následovala návštěva (přísně 

střeženého) pracoviště, kde se montují prototypy vozů před sériovou výrobou, zde si mohli zájemci vyzkoušet 

ovládání skutečného průmyslového robota, který ohýbá lemy karoserií. Nabité dopoledne jsme zakončili 

chutným obědem v závodní jídelně v areálu. 

Děkujeme všem, kteří se nám věnovali, za milý přístup a ochotu odpovídat na dotazy studentů. Především 

pak panu Robertu Štastnému, se kterým již několik let spolupracujeme na podpoře technických aktivit u nás na 

gymnáziu a který pro nás celou exkurzi naplánoval a zajistil. Poděkování patří také firmě Škoda Auto, která již 

druhým rokem finančně podporuje náš modelářský kroužek a která náklady na exkurzi hradila. 

Jiráskovo gymnázium na veletrhu Maker Faire 

Před prázdninami jsme se studenty vyrazili prezentovat naše aktivity do Prahy na veletrh Maker Faire – 

festival kutilů 21. století. Vystavovaly zde jak velké firmy, tak i jednotlivci, kteří něco zajímavého sestrojili 

a vytvořili – vedle sebe tak bylo možno vidět profesionální letecký simulátor i zcela funkční simulátor 

Boeingu 737 vytvořený z překližky a s pomocí 3D tisku; závodní formuli za několik milionů i vozítko vyrobené 

z toho, co dílna dala; funkční modely ponorek z 3D tiskárny, spoustu robotů, 3D tiskáren, funkční parní stroje 

vyrobené ze skla,… Většina návštěvníků (bylo jich přes 10 000) si před návštěvou asi ani nedokázala představit, 

co vše je možné vytvořit. 

Měli jsme stánek společně s pražským Gymnáziem Jana Keplera a naši prezentaci jsme nazvali s trochou 

nadsázky „Zapálení učitelé těsně před vyhořením“. Vedlejší stánek patřil robotům Otto a jejich tvůrci 

Kolumbijci Camilo Parra Palacio, byli jsme tedy v té nejlepší společnosti. 

Prezentovali jsme naše aktivity na poli techniky od 3D modelování a 3D tisku, přes LEGO roboty až po 

elektrotechnické projekty studentů postavené na desce Arduino. Naprostá většina věcí na našem stánku byly 

práce studentů. Návštěvníky zaujaly například šachy navržené a vytištěné na 3D tiskárně nebo jednoduchá 

elektronická hra ovládaná jedním tlačítkem. U našeho stánku bylo po většinu času plno, nebylo moc času 

k oddechu, studenti neustále vysvětlovali, co a jak funguje, a odpovídali na nejrůznější dotazy. Za to jim patří 

velký dík – Jakubu Foglarovi, Kurtu Hartmannovi, Miroslavu Jarému, Šimonu Prudilovi a Ladě Šretrové. 

Velice mě potěšilo, že k našemu stánku přišlo i hodně absolventů našeho gymnázia – většinou se slovy „to 

je super, co děláte“ nebo „to je škoda, že tohle za nás na gymnáziu nebylo“. 

Velkou odměnou byla možnost zúčastnit se workshopu Stefanie Druga, jedné z „hvězd“ festivalu – 

americké odbornice na umělou inteligenci (MIT, University of Washington), která představila platformu pro 

programování umělé inteligence. 
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Krásnou tečkou za naším úsilím bylo ocenění od pořadatelů festivalu – stužka MAKER of MERIT za 

přínos komunitě, i s osobním vzkazem ředitele celého festivalu. 

CodeWeek na Jiráskově gymnáziu 

Jiráskovo gymnázium v Náchodě se zapojilo do letošního Týdne programování (CodeWeek). Jde 

o celoevropskou iniciativu, která má za cíl představit programování široké veřejnosti a podpořit rozvoj 

informatického myšlení žáků. Ve středu 17. 10. 2018 jsme uspořádali pro žáky základních škol i nižšího 

gymnázia čtyři dvouhodinové workshopy. Žáci tak měli možnost si pohrát s roboty postavenými ze stavebnice 

Lego Mindstorms, zkusit si naprogramovat mikropočítač Micro: bit a s jeho pomocí vytvořit elektronickou 

hrací kostku nebo krokoměr, nebo si naprogramovat jednoduchou hru pro svůj mobilní telefon. Akce se 

zúčastnili žáci pátých tříd ze ZŠ Komenského a ZŠ Bražec. Jsme rádi, že oni i jejich učitelé odcházeli nadšeni 

a i nám jako lektorům se s nimi výborně pracovalo. Celý projekt na našem gymnáziu podpořila firma Google 

(mohli jsme si tak koupit další hardware pro motivaci žáků) a děkujeme i firmě DLNK, která nám před časem 

darovala stavebnice Micro:bit, které jsme využili. 

RNDr. Jan Preclík, Ph.D. 

Kroužek ARDUINO 

Ve školním roce 2018/19 navštěvovalo kroužek ARDUINO deset žáků. V kroužku pokračovalo několik 

žáků z minulého roku jako pokročilí, zbývající žáci získávali zkušenosti s vytvářením elektronických obvodů 

a jejich řízení prostřednictvím jednodeskového minipočítače ARDUINO poprvé. 

Již 15. září 2018 se kroužek ARDUINO prezentoval se svými výtvory z minulého roku na dni otevřených 

dveří firmy ATAS. 

V závěru prvního pololetí již byly znalosti členů kroužků natolik pokročilé, že začali pracovat na svých 

vlastních projektech, které pak byly prezentovány na dni otevřených dveří 17. ledna 2019. Zájemci si tak mohli 

vyzkoušet například paměťovou hru, ve které bylo nutné pomocí tlačítek opakovat předvedenou náhodnou 

světelnou sekvenci a která při úspěšných splněních jednotlivých kol zvyšovala obtížnost. Z jednodušších 

projektů zde bylo prezentováno čidlo pohybu pro kontrolu dveří nebo digitální teploměr. 

Ve druhém pololetí žáci získali znalosti jak ovládat servomotory a někteří také v rámci svých programů 

začali využívat funkce pro práci s datovými poli. 

Závěr školního roku patřil přípravě na veletrh Maker Faire – festival kutilů 21. století konaný v Praze 21.-

23. června 2019. Pro prezentaci na tomto veletrhu žáci samostatně vymysleli, zkonstruovali a naprogramovali 

vlastní projekty. Velkou pozornost zde sklidila jednotlačítková hra nazvaná Průlet rojem meteoritů, která byla 

zrealizována pouze pomocí dvouřádkového znakového displeje a jediného tlačítka. Z dalších projektů jsme zde 

vystavovali automatický zvedací most, pohyblivý model žáby v rybníce, generátor libovolné barvy osvícení, 

pokročilou meteostanici a další. 

Kroužek finančně podporuje firma Saar Gummi Czech, s.r.o. z Červeného Kostelce. 

Mgr. Jan Veverka 

MUSICA VIVA 

Vokálně-instrumentální soubor MUSICA VIVA Jiráskova gymnázia v Náchodě zakončil další koncertní 

sezónu, která byla opravdu nabitá a rozmanitá. 

V letošním roce se soubor značně rozrostl a posílené těleso si na jaře trouflo také na soutěžní klání. V dubnu 

jsme se vypravili do sálu Filharmonie v Hradci Králové a v krajské soutěži jsme vybojovali krásné bronzové 

pásmo. V silné konkurenci mnoha zkušených sborů jsme se určitě neztratili. 

I letos jsme se zúčastnili tradiční květnové Noci kostelů. V předchozích letech jsme vystoupili například 

v Náchodě, Hronově, Machově, Opočně nebo v České Skalici. Letos poprvé to bylo v Novém Městě nad 

Metují, kde jsme představili část našeho nového repertoáru. S celým koncertním programem jsme se pak do 

Nového Města ještě vrátili, abychom dopoledne 10. června udělali radost obyvatelům tamního domova pro 

seniory, který se jmenuje Oáza. 

A pak? Pak nás čekal náš letošní koncertní vrchol. Tedy tradiční (pozdně) Jarní koncert v domácím 

prostředí. Netradiční ale byl v tom, že se termín jeho konání posunul z obvyklé třetí červnové středy na neděli 

16. června. Nadále jsme tradicím už byli věrní, a proto jsme svoje příznivce rádi pozvali do útulného kostela 

sv. Michaela archanděla. Tradičně jsme do koncertu zařadili několik novinek. Zazněla nejen duchovní, ale také 

lidová a autorská hudba. O úpravy skladeb se opět postaral Milan Poutník a o nastudování Věra Vlčková. 

Rádi bychom za přízeň poděkovali všem návštěvníkům našich koncertů, samozřejmě rodičům, za finanční 

podporu děkujeme SRPDŠ Jiráskova gymnázia a dík patří také náchodskému Děkanství Římskokatolické 

farnosti. 
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A kde jsme letos vystupovali: 

19. 12. 2018 Vánoční koncert v Hronově – Alkalis 

19. 12. 2018 Vánoční koncert v Náchodě 

17. 1. 2019 Den otevřených dveří – Jiráskovo gymnázium v Náchodě 

16. 4. 2019 Filharmonie Hradec Králové-krajská soutěž 

25. 5. 2019 Nové Město nad Metují – Noc kostelů 

10. 6. 2019 Nové Město nad Metují – Oáza 

16. 6. 2019 Náchod – Jarní koncert – kostel sv. Michaela archanděla 

Těšíme se na Vás v další koncertní sezóně. 

Mgr. Milan Poutník 

SBOREČEK - PĚVECKÝ SBOR JIRÁSKOVA GYMNÁZIA 

Školní rok 2018/2019 byl naplněn, jako každým rokem, přípravou a studiem sborových skladeb ve 

zkouškách a veřejným vystupováním sboru pro potřeby školy, města apod. Vystoupení na veřejnosti bylo 

v tomto školním roce celkem 16. Byly mezi nimi jak akce tradiční, tak i zcela nové. V listopadu sbor vystoupil 

při vernisáži Náchodského výtvarného podzimu v Galerii výtvarného umění (zámecké jízdárně). Hned druhý 

den (24. 11.) následovalo zahájení plesu Jiráskova gymnázia v Beránku. 

Vánoční koncertování začalo tentokrát netradičně už 8. prosince. Sbor, na pozvání Českého rozhlasu HK, 

přicestoval do Hradce Králové, kde vystoupil na Masarykově náměstí v programu, který rozhlas zorganizoval. 

Pravidelné vánoční vystoupení na schodišti gymnázia se pak uskutečnilo 22. prosince a vánoční koncert pro 

náchodskou veřejnost 23. prosince v kostele sv. Vavřince. 

Po Novém roce Sboreček zazpíval 17. 1. 2019 v aule gymnázia v rámci Dne otevřených dveří a 20. 1. zahájil 

studentskou hymnou další gymnaziální ples. 

Docela netradiční vystoupení měl Sboreček 6. dubna v náchodské sokolovně. Ten den zde slavil s mnoha 

přáteli své padesáté narozeniny MUDr. Jiří Máslo, který byl v osmdesátých letech jedním ze zpěváků Sborečku. 

Jeho velkým přáním bylo, aby se Sboreček této oslavy zúčastnil. Tato událost vypovídá o tom, jak daleko sahá 

historie pěveckého sboru na náchodském gymnáziu. 

V dubnu se uskutečnilo i několik dalších akcí pro sbor významných a zajímavých. Po vystoupení Sborečku 

na minulé krajské přehlídce středoškolských sborů přišla pozvánka do Hradce Králové i na letošní přehlídku, 

která proběhla 16. dubna. Sboreček byl oceněn stejně jako na přehlídce minulé zlatým pásmem a následně 

vybrán k postupu do přehlídky celostátní. 

Krátce po svém vystoupení v Hradci Králové uskutečnil sbor ve dnech 26. a 27. dubna svůj koncertní zájezd 

do západních Čech. Přihlásil se jako účastník mezinárodního festivalu Cantate Carlsbad 2019, který se konal 

v Karlových Varech a Mariánských Lázních. První den festivalu zpíval Sboreček na pódiu karlovarské Mlýnské 

kolonády, druhý den pak na hlavní kolonádě v Mariánských Lázních a následně v mramorovém sále Casina, 

kde měl samostatné i společné vystoupení s ostatními zúčastněnými sbory. Bylo velmi milé a užitečné, že se 

sborem cestoval prof. Štěpán Nosek, který pomohl během celého zájezdu s organizací, které nebylo málo. 

Sezona pěveckých sborů bývá v jarním období docela bohatá, takže už 13. května Sboreček zahajoval ve 

velkém sále Beránku 22. ročník Náchodské Prima sezony, kde byli přítomni patron festivalu, herec Ondřej 

Kepka, a starosta města pan Jan Birke. 

Následovalo zazpívání 31. května na setkání bývalých absolventů náchodského gymnázia, kde už po léta 

sbor vždy na úvod vystupuje. Zakrátko (6. června) sbor zpíval i při předávání maturitních vysvědčení 

současným absolventům. 

Posledním vystoupením školního roku byl každoroční celovečerní koncert pro veřejnost v galerii na zámku. 

Nakonec ještě stojí za zmínku, že na Konzervatoři v Pardubicích si letos jedna posluchačka, Pavla 

Kratěnová, zvolila jako téma své absolventské práce „Historie a činnost pěveckého uskupení Sboreček 

Jiráskova gymnázia Náchod“. Tuto práci pak před zkušební komisí obhájila a Sborečku jeden její výtisk 

věnovala. 

Díky náleží zpěvákům i všem ostatním, kteří Sborečku pomáhali, za jejich práci a přízeň, kterou v tomto 

školním roce věnovali společnému zpívání, které Sboreček vyznává a provozuje na náchodském gymnáziu již 

dlouhá léta. 

Ing. Vlastimil Čejp, sbormistr 

RADOST, ZÁBAVA, SEBEREALIZACE, KAMARÁDSTVÍ, PRVNÍ ÚSPĚCHY… TO JE HIDRAK 

Prohlížím si fotografie starší více jak dvě desítky let. Usměvavé kamarádské tváře žáků nižších ročníků 

gymnázia, prvních členů dramatického kroužku Hidrak. Začínali jsme svoji hru na „hraní na jevišti“ od ničeho 
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a s ničím. Nevyučovalo se ještě dramatické výchově, kostýmy jsme si vyráběli ze starého oblečení a kulisy 

lepili na papírové krabice. Neměli jsme sice v kasičce první minci za vystoupení, nechybělo nám ale nadšení 

a radost – a to bylo hodně! Vystupovali jsme pro MŠ a ZŠ, pro rodiče, hráli jsme spolužákům, účastnili jsme 

se festivalů a divadelních soutěží. Dnes úspěch a vavříny, příště pocit smutku. Ale to už k působení mladých 

kumštýřů přeci patří… Před lety mi terciánka Markéta Čejpová řekla, že by si přála zahrát si jednou v životě 

na jevišti našeho krásného Beránku. Markétě se toto přání nesplnilo, ale… 

… Prohlížím si fotografie pořízené před třemi lety. Studentkám tehdejší tercie se Markétin sen splnil. 

S dnešními kvintánkami a kvintánem Jakubem působíme ve vytvořené divadelní scéně mladých a s jevištní 

dramatizací Erbenovy Kytice jsme začali dobývat prkna, která znamenají svět. 

Prohlížím si fotografie žákyň letošního čtvrtého ročníku. Je jich pět a spojuje je láska k divadlu, k tvůrčímu 

psaní scénářů, k marionetám… Loutková divadelní scéna kroužku Hidrak přináší radost všude, kam mezi děti 

zavítáme. Víme, že bychom mohly hrát víc, ale studijní povinnosti bereme vážně. 

Členové Hidraku – herci z řad žáků nižšího gymnázia přinášejí radost mezi děti mateřských škol, např. před 

svátkem sv. Mikuláše, před Vánocemi a Velikonocemi. 

Navzájem všichni spolupracujeme s primány a sekundány dramatické výchovy. 

Společně jsme vystupovali v Jičíně na známém festivalu pohádek. Navštěvujeme divadelní představení 

„u sousedů“ v jiných městech, učíme se… 

Prohlížím si fotografie z loňského školního roku. Fotografie již v digitální podobě. Loutkařky, herci 

Hidraku a děti dramatické výchovy hrají v nápaditých kostýmech, i rekvizity jsou nákladnější. Již potřetí jsme 

obdrželi grant z kraje pro rozvoj naší činnosti. 

Prohlížím si všechny fotografie. Dvacet jedna let – to je hodně tváří dětských a mladých amatérských herců. 

Dvacet jedna let – to je ranec radosti a zábavy. 

Dvacet jedna let – to je ranec seberealizace na jevišti. 

Dvacet jedna let – to jsou léta kamarádství a společných uměleckých zážitků. 

A to je Hidrak. 

PaedDr. Blanka Dvořáčková 

ROK DREJGA A FEJGA A DREDA 

Rok DREDa: ReCyklace recitace v náchodské Pecce, Turnovský Modrý kocour, který DRED vymňoukl 

svou Figurou cum figuris až do Šrámkova Písku, odkud DRED dosypal až do Jiráskova divadla na Jiráskově 

Hronově. DRED měl (a má) figuru. 

Rok DREJGa: EuropeanaWikipediana v troskách, Návody k upotřebení Jiřího Koláře nad troskami 

všednosti na hradeckém Audimaforu a odtud, navrženy k upotřebení na Wolkrově Prostějově i Mladé scéně 

v Ústí nad Orlicí, s čestným uznáním, Torza Puškina i Oněgina rozstřílená Goethem i Wertherem. DREJG má 

na čem stavět. 

Rok FEJGa: Pozvání do Vily Štvanice, kde byla zachována energie Zákona zachování energie, 

improvizovaná síla výpovědi s čestným uznáním poroty, veliké chystání, veliké (vz)rušení. FEJG má na 

vybranou. 

DDF – DOST DOMÁCÍ DEKANUM DESET DEKA FESTIVALU 

Desátý ročník takřka komplet z domácích zdrojů a kořenů. DRED se zahajovací tunelní performancí pod 

dunícími koly motoráčku Náchod-Starkoč i s předehrou Figura cum figuris, která to letos dotáhla až na Hronov. 

ExDREDí Heidi Hornáčková, DRJGový Oněgin střelený Wertherem – Puškin raněný Goethem, FEJG na hraně 

hraní, esDREDí Karolína Valerie Plachá i antikvární DREJGovsko absolventský večírek. A ještě tradiční 

Geisslers Hofcomoedianten v doprovodu světového Matiji Solce. Tohle všechno se do 10. ročníku Deset Deka 

Festivalu vešlo. Dost dobrá debutová dekáda. Těšte se na druhou! 

Mgr. Štěpán Macura 

FOTOKROUŽEK 

Fotokroužek se v letošním roce rozrostl o další nové členy z prim a prvního ročníku. Protože jsme se již 

nevešli před menší monitor v učebně VT1, požádal jsem vedení školy o nový velký monitor, na který by viděli 

všichni členové. Pan ředitel nám vyšel vstříc a dostali jsme opravdu velký monitor s úhlopříčkou 31,5 palců. 

Umístil jsem ho do žákovské knihovny a scházeli jsme se tam. 

Další novinkou byla možnost pořízení profesionálního programu na úpravu fotografií Zoner photo studio X 

pro žáky naší školy po dobu studia zdarma. Všichni členové fotokroužku tuto možnost využili a upravují své 

fotografie v tomto výborném českém programu. 
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Scházeli jsme se ve čtvrtek odpoledne, žáci přinášeli své fotky a ostatní členové je, někdy velmi kriticky, 

hodnotili. Tímto způsobem se učíme, jak zdokonalit naši práci. Podnikli jsme také několik výletů. V Pekle na 

řece Olešence jsme fotili tekoucí vodu, dvakrát jsme byli na půdě Jiráskova gymnázia a na konci školního roku 

jsme se vydali na hrad Potštejn. Díky povolení pana starosty jsme se mohli na hradě volně pohybovat a fotit 

i místa, kam běžný návštěvník nesmí. 

Myslím, že se tento rok velmi vydařil a že všichni členové odvedli výbornou práci. 

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 26. 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. Tradiční botanická exkurze spojená s brigádou, kdy ve 

spolupráci s ČSOP Jaroměř pomáháme s kosením ohrožených mokřadních luk na Dobrošově, byla 

z organizačních důvodů přesunuta na září. V únoru se třída 5.W zúčastnila exkurze spojené s brigádou 

v přírodní rezervaci Zbytka u Českého Meziříčí. V rámci přípravného managementu jsme z prosvětleného 

jasanového lesa stahovali prořezané výmladky a pálili klestí, čímž jsme pomohli s přípravovou vhodného 

biotopu pro repatriaci hnědáska osikového, jednoho z našich nejohroženějších denních motýlů. V dubnu jsme 

ve spolupráci s CHKO Broumovsko a skauty z Police nad Metují pomáhali s mapováním výskytu dymnivky 

duté v Javořích horách. Akce, které se zúčastnili vybraní studenti z vyššího i nižšího gymnázia, měla za cíl 

vytipovat vhodné lokality pro návrat dalšího ohroženého motýla jasoně dymnivkového. Tematický den nazvaný 

„Den se zvířaty“ proběhl 26. 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. Na závěr předvedla paní Kochová ukázky agility výcviku psů a hovořila s dětmi o tom, 

jak má vypadat správný výcvik psa. 

Ve dnech 14. 6.– 23. 6. jsme v rámci školní expedice opět navštívili Rumunsko. Smyslem celého pobytu 

bylo seznámit se s nádhernou přírodou rumunských Karpat, navštívit naše krajany v oblasti Banátu 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 putováním v pohoří 

Capatini, Lotru a Paring. Zejména přechod hlavního hřebene Paringu v okolí horské silnice Transalpina 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/. 

Ekovýchovu na naší škole jsme prezentovali v dubnu na krajském setkání koordinátorů ekologické výchovy 

v Hradci Králové. 

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 2019 
Když už na školní výlet, tak do Rumunska 

Naše putování jsme zahájili v okolí křižovatky horských cest Obârșia Lotrului v místech, kde se 

v mohutném pletenci sbíhají pohoří Paring, Lotru a Capatini. Míla Nevrlý ve svých Karpatských hrách o těchto 

horách píše: „Vydáš-li se do pohoří Lotru, nečekej nejostřejší štíty, nejblankytnější jezera ani nejvyšší 

vodopády. Místo nich Ti bude odměnou vzácný klid širých pastvin, při troše štěstí prozářených vlídným sluncem, 

volnost jít kudy Tě nohy ponesou, spát na místě Tvému srdci milém. Občasnými společníky Ti budou jen bačové 

a jejich ovce, a tak možná i na chvíli uvěříš, že není žádný zbytek světa plný lidí – jen Lotru a Ty. A až ani Ty 

nebudeš, bude nad Lotru dál věčně vycházet slunce, jako kdyby se vůbec nic významného nepřihodilo. 

Kapučínské hory – nekonečné hory, nejnádhernější karpatská divočina… Bílé srázy, tak prudké, že stromy 

nerostou kolmo k nebi, ale ke skále. Rozervané skály, nejdivočejší psi, obklíčí tě dvacet bestií… Musíš projít 

Cheiou, nejužší soutěskou Karpat, při bouři z ní jde strach. Z bílých stěn úzkých na rozpažení plyne hluboká 

zelenočirá voda, tak ústí Cheia z hor. Paring – Divoké hory. Vejdi do nich od východu, můžeš-li, teprve pak 

http://bohemiaorientalis.cz/
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poznáš jejich velkolepost. Půjdeš nad šedými ledovcovými údolími a nad tmavými jezery, u nichž po mnoha 

dnech spatříš první poutníky, první osamělé stany…“ 

V Obârșia Lotrului začíná Transalpina, nově vybudovaná horská silnice, která stoupá do sedla Urdele, kde 

na sebe v nadmořské výšce přes 2000 metrů navazuje hlavní hřeben Paringu a Kapučínských hor. Zvolení 

tohoto místa jako výchozí základny nám umožnilo nahlédnout do všech tří zmíněných pohoří a spojením jejich 

přechodů vznikla mimořádně atraktivní kombinace různých horských krajin, kde si na své přišli jak milovníci 

horských skalnatých štítů, tak i divokých pralesů a širokých travnatých plání s pastevci a stády ovcí. 

První den nás autobus vyložil v sedle, ze kterého jsme vystoupali na jeden z bočních hřebenů Lotrovských 

hor. Bylo bouřkové počasí, takže jsme po krátké procházce po zvlněných travnatých pláních se salašemi a stády 

ovcí sestoupili do doliny k řece Lotru a přehradě Lacul Vidra. Večer jsme se dodávkou přesunuli do Obârșia 

Lotrului, kde jsme si zřídili tábor. Rumuni tu provazují svérázný kemp v balkánském stylu, zejména případná 

návštěva toalet za chatovou osadou představovala zajímavý zážitek. 

Další den nás autobus Transalpinou vyvezl na hlavní hřeben Paringu, druhého nejvyššího pohoří 

v Rumunsku. Počasí nám naštěstí celkem přálo, takže jsme mohli projít hřebenovku po horské stezce nad 

mohutnými ledovcovými kary s křišťálovými plesy. Zatímco Lotru a Capatini jsou hory travnaté a pastevecké, 

Paring je více kamenitý a velehorský. Po deseti kilometrech na hřebenech jsme sestoupili k ledovcovým 

jezerům Zanoaga a Galcescu, kde proběhla skvělá koupačka. I náčelníci „ukryli“ svá nehezká těla do chladivé 

vody. Pak už jsme pádili údolím divočící říčky Lotru s karpatským pralesem dolů do kempu. Najednou se 

setmělo a konečně nás dostihla dlouho očekávaná bouřka. Blesky blýskaly, hromy hromovaly, padaly kroupy 

o velikosti holubích vajec a byl jsem opravdu rád, že už nejsme na hřebenech. I když byla stezka značená, nějak 

jsme z ní v tom lijáku a tmě sešli. Než jsme se dostali zpátky na stezku, museli jsme překonávat říčku Lotru, 

která se rychle rozvodnila v dravou horskou bystřinu. Bylo to dobrodružné, někdo brodil, někdo se píďalkovitě 

plazil po padlých kmenech nad řekou. Ještě větším dobrodružstvím byla zpáteční cesta do kempu dodávkou po 

rumunské lesní silnici. 

Třetí den jsme opět vyjeli autobusem na hlavní hřeben, tentokrát jsme se ale vydali na východ po bočním 

hřebeni Kapučínských hor. Putovali jsme přes svěže zelené horské louky, které byly ovečkami spasené na 

anglický trávník. Hřeben tvořily krystalické břidlice, na které později navázaly vápence. Tato část hor s bílými 

skalnatými útesy byla atraktivnější, trochu mě mrzí, že jsme se tu nezdrželi déle a nevylezli na nějaký vrchol. 

Snad někdy příště. Po sestupu k přehradě dali ti šťastnější skvělou koupačku v přehradě. 

Čtvrtý den nás čekala celodenní jízda busem na druhou stranu hor, přesun do Banátu a večerní výstup na 

Rovensko. Následovalo putování oblíbenou trasou Rovensko – Gernik – Svatá Helena, která z mého pohledu 

nabízí to nejatraktivnější v dané oblasti. Výlet nejen v prostoru, ale i v čase. Krásná krajina s mozaikou políček, 

luk, pastvin a mezí. Květnaté louky se vzácnou faunou i flórou, polní cesty s úvozy a křížky. Krajina, jaká u nás 

s kolektivizací venkova dávno zanikla. Ubytování i stravování u krajanů a večerní zpěvy u Pěčků. Na závěr 

Eibenthal, tradiční závod na Kovárnu a grilovačka na Znamane. Bylo to dobré, výlet se opět vydařil. 

Fotoreportáž z expedice je na http://bohemiaorientalis.cz/na-skolni-vylet-do-rumunska-5/ 

Mgr. Jan Ježek 

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 138 200 Kč. V rámci podpory technického vzdělávání pro nás také vytvořila pro SRPDŠ cestovní 

fond ve výši 20 000 Kč, ze kterého můžeme financovat cesty na technicky zaměřené soutěže, exkurze, výstavy 

a veletrhy. 

Ing. Eva Hedvíková 

PROJEKT „ZAPOJENÍ ŽÁKŮ DO VÝVOJE AUTONOMNÍCH AUT – ABY AUTO NEBYLO JEN ČERNOU 

SKŘÍŇKOU“ 

V roce 2018 podpořila firma Škoda AUTO naše technické aktivity částkou 80 000 Kč v rámci projektu 

„Zapojení žáků do vývoje autonomních aut – aby auto nebylo jen černou skříňkou“. Prostředky byly použity 

na nákup stavebnic aut a kvadrukoptér, několika čidel, na pořízení potřebného nářadí, materiálu a na odměnu 

vedoucímu modelářského kroužku, ve kterém se projekt realizoval. 

RNDr. Jan Preclík, Ph.D. 
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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA K PROJEKTU ZÁBAVNÁ CHEMIE DO MŠ 
V rámci projektu Zábavná chemie do MŠ jsme v roce 2018 navštívily sedm mateřských škol na Trutnovsku 

a Náchodsku. 27. února jsme byly v Suchovršicích a 28. února v Libňatově. V tomto týdnu byly v náchodském 

okrese jarní prázdniny a naše žákyně neváhaly a přijely se Zábavnou chemii do trutnovského okresu. Svůj 

prázdninový čas tak trávily s chemií. Další školky se s naším projektem setkaly v červnu – 4. 6. to byla MŠ 

Horní Rybníky, 11. 6. MŠ Větrník v Č. Kostelci, 22. 6. MŠ v Batňovicích a 25. 6. MŠ Háčko v Č. Kostelci. 

V tomto školním roce (2018-19) jsme začaly už v říjnu a zavítaly jsme 27. 10. do MŠ Jaromír v Úpici. V roce 

2019, přesně 7. března, jsme navštívily ZŠ Úpice-Lány a 27. června jsme byly opět v MŠ Libňatov. 

Naše návštěva obohatila nejen děti mateřských škol, ale i nás. S dětmi jsme si stále na začátku povídaly 

o přírodě, jak je to s kyslíkem a proč jsou rostliny zelené, proč kyne těsto a v troubě se nám upeče perník. 

Zahrály jsme si na kouzelnice a chtěly jsme dětem hravou formou vysvětlit zákonitostí živé a neživé přírody. 

K našim demonstračním pokusům jsme zařadily pokusy, jako je sloní zubní pasta, semafor, olejové lampy, 

olejová sopka, difuze manganistanu draselného, chemikova zahrádka, Aladinova lampa, tajné písmo, zkrvavený 

chemik, kouzelná hůl, fontána v baňce a hořící pěna. Kromě těchto pokusů jsme za příznivého počasí 

zrealizovaly i pokusy venku. Mezi tyto pokusy patří např. barevné bengálské ohně a jiné exotermické reakce, 

jako je reakce síry se zinkem nebo zapálení bez ohně, nehořlavý kapesník. 

V rámci projektu jsme vytvořily i malé dílničky, kde si pak děti mohly samy vyzkoušet jednoduché pokusy 

a vyrobit si šumivé voňavé bombičky do koupele. To se jim moc líbilo a měly radost z dárečku, který si odnesly. 

Přínosem projektu je přiblížit malým dětem chemii, s kterou se setkávají v běžném životě. Dál vzbudit 

zájem žáků obecně o přírodní vědy a naučit je prezentovat, vystupovat, nebát se mluvit a umět spolupracovat. 

Vzhledem k zájmu jak žáků, tak mateřských škol budeme ve školním roce 2019-20 pokračovat. 

Z každé návštěvy byla vytvořena fotodokumentace a článek, které jsou vyvěšeny na webových stránkách 

Jiráskova gymnázia v Náchodě. V těchto článcích je uvedena i informace o podpoře ze strany 

Královéhradeckého kraje. 

RNDr. Veronika Balcarová 

EXCELENCE ZŠ A SŠ 2018 
Základním cílem těchto programů je především podpora, zvyšování kvality a rozšiřování péče o nadané 

žáky na základních a středních školách, kteří jsou schopni dosahovat vynikajících výsledků 

Základní a střední školy získávají v závislosti na úspěšnosti svých žáků v krajských, ústředních a 

mezinárodních kolech vybraných soutěží finanční prostředky na odměny pedagogů podílejících se na odborné 

přípravě žáka, který byl v tomto programu ohodnocen za výsledky v soutěži. 

Rozvojový program MŠMT - Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2017/2018 – 

Excelence středních škol 2018 

Z tohoto rozvojového programu jsme ve školním roce 2018-19 obdrželi 181 356 Kč. Celá částka byla 

v souladu s pravidly vyčerpána na odměny učitelům, kteří se podíleli na vzdělávání v soutěžích úspěšných žáků. 

Tato částka znamená obhájení 1. místa v Královéhradeckém kraji. Z 8 ročníků jsme již 5x zvítězili! 

Královéhradecký kraj 

Škola Částka 

Jiráskovo gymnázium Řezníčkova 451 Náchod PSČ: 54701 181 356 Kč 

Biskup. gymn. B. Balbína, ZŠ a MŠ J. Pavla II Orlické náb. 356 H. Králové PSČ: 50003 151 216 Kč 

Gymnázium Fr. M. Pelcla Hrdinů odboje 36 Rychnov nad Kněžnou PSČ: 51601 151 130 Kč 

Gymnázium Boženy Němcové Pospíšilova 324 Hradec Králové PSČ: 50003 146 812 Kč 

První soukr. jazyk. gymnázium H. Králové Brandlova 875 H. Králové PSČ: 50003 128 676 Kč 

Vyšší odborná škola a SPŠ Pod Koželuhy 100 Jičín PSČ: 50601 116 586 Kč 

Gymnázium Jiráskovo náměstí 325 Trutnov PSČ: 54101 103 632 Kč 

Gymnázium Pulická 779 Dobruška PSČ: 51801 86 360 Kč 

Gymnázium J. K. Tyla Tylovo nábřeží 682 Hradec Králové PSČ: 50002 69 088 Kč 

SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky s.r.o. Hradecká 1151 Hradec Králové PSČ: 50003 51 816 Kč 

Gymnázium náměstí Odboje 304 Dvůr Králové nad Labem PSČ: 54401 51 816 Kč 

SPŠ, SOŠ a SOU Hradební 1029 Hradec Králové PSČ: 50003 43 180 Kč 

Střední odborná škola veterinární Pražská třída 68 Hradec Králové PSČ: 50004 38 862 Kč 

Zemědělská akademie Hořice - SOŠ a VOŠ Riegrova 1403 Hořice PSČ: 50801 34 544 Kč 

Gymnázium Jaroslava Žáka Lužická 423 Jaroměř PSČ: 55101 30 226 Kč 

SOŠ a SOU Vocelova 1338 Hradec Králové PSČ: 50002 25 908 Kč 
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Lepařovo gymnázium Jiráskova 30 Jičín PSČ: 50601 25 908 Kč 

Střední škola řemeslná Studničkova 260 Jaroměř PSČ: 55101 17 272 Kč 

SPŠ elektrotechniky a inform. technologií Čs. odboje 670 Dobruška PSČ: 51801 17 272 Kč 

SPŠ stavební Pospíšilova 787 Hradec Králové PSČ: 50003 17 272 Kč 

Gymnázium Komenského 77 Nový Bydžov PSČ: 50401 17 272 Kč 

Střední průmyslová škola Školní 101 Trutnov PSČ: 54101 17 272 Kč 

Gymnázium a SOŠ pedagogická Kumburská 740 Nová Paka PSČ: 50901 12 954 Kč 

Obchodní akademie T. G. Masaryka Komenského 522 Kostelec n. O. PSČ: 51741 12 954 Kč 

Městské gymnázium a SOŠ Havlíčkova 812 Úpice PSČ: 54232 12 954 Kč 

VOŠ zdravotnická a Střední zdrav. škola Procházkova 303 Trutnov PSČ: 54101 8 722 Kč 

Gymnázium Hradební 218 Broumov PSČ: 55001 8 635 Kč 

Střední prům. škola stavební a Obchodní akademie Pražská 931 Náchod PSČ: 54701 4 318 Kč 

OA, SPgŠ, VOŠ cest. ruchu a JŠ s pr. SJZ třída SNP 170 H. Králové PSČ: 50003 4 318 Kč 

Masarykova obchodní akademie 17. listopadu 220 Jičín PSČ: 50601 4 318 Kč 

OA, SOŠ a JŠ s pr. st. jaz. zk. Pospíšilova 365 Hradec Králové PSČ: 50003 4 318 Kč 

Na tomto úspěchu se podíleli svými výsledky v soutěžích školního roku 2017-18 žáci: 

Název soutěže Jméno žáka Body 

Astronomická olympiáda CD Adam Pavlík 1.B 1 

Astronomická olympiáda CD Miroslav Jarý 2.B 1 

Astronomická olympiáda CD Šimon Prudil 6.V 1 

Astronomická olympiáda CD Štěpán Filip 2.A 1 

Fyzikální olympiáda – kategorie B Michal Matoulek 7.W 1 

Fyzikální olympiáda – kategorie B Tomáš Kubíček 7.W 1 

Fyzikální olympiáda – kategorie C Aneta Vacková 6.W 1 

Fyzikální olympiáda – kategorie C Filip Štěpán 2.A 1 

Fyzikální olympiáda – kategorie C Jakub Ježek 6.W 1 

Fyzikální olympiáda – kategorie C Martin Stuchlík 6.W 1 

Fyzikální olympiáda – kategorie D Jaroslav Grulich 5.V 1 

Fyzikální olympiáda – kategorie D Matyáš Háze 5.W 1 

Chemická olympiáda - kategorie A Jan Bohadlo 8.V 1 

Chemická olympiáda - kategorie A Lucie Tučková 4.B 1 

Chemická olympiáda - kategorie A Štěpán Jirman 8.V 1 

Chemická olympiáda - kategorie C Jakub Ježek 6.W 1 

Chemická olympiáda - kategorie C Tomáš Heger 4.V 1 

Matematická olympiáda - kategorie B Martin Stuchlík 6.W 1 

Soutěž v cizích jazycích - angličtina SŠ III. A Jakub Horký 6.V 0,5 

Soutěž v cizích jazycích - francouzština - kategorie B1 Tereza Macháčková 5.V 0,5 

Soutěž v cizích jazycích - francouzština - kategorie B2 Andrea Řezníčková 7.V 0,5 

Soutěž v cizích jazycích - ruština - kategorie II Vojtěch Mervart 8.W 0,5 

Středoškolská odborná činnost - obor chemie Lucie Tučková 4.B 0,5 

Zeměpisná olympiáda - kategorie SŠ D Jan Bohadlo 8.V 0,5 

Celkem bodů 21 

Rozvojový program MŠMT - Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2017/2018 – 

Excelence základních škol 2018 

Z tohoto rozvojového programu jsme ve školním roce 2018-19 obdrželi 36 263 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 stejně jako v loňském roce 2. místo. 

Královéhradecký kraj 

Škola Částka 

Biskup. gymn. B. Balbína, ZŠ a MŠ J. Pavla II Orlické náb. 356 H. Králové PSČ: 50003 49 076 Kč 

Jiráskovo gymnázium Řezníčkova 451 Náchod PSČ: 54701 36 263 Kč 

Gymnázium Jaroslava Žáka Lužická 423 Jaroměř PSČ: 55101 35 296 Kč 
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Gymnázium Jiráskovo náměstí 325 Trutnov PSČ: 54101 33 040 Kč 

Gymnázium Boženy Němcové Pospíšilova 324 Hradec Králové PSČ: 50003 29 816 Kč 

Gymnázium Pulická 779 Dobruška PSČ: 51801 26 593 Kč 

Základní škola a Mateřská škola Úprkova 1 Hradec Králové PSČ: 50009 24 820 Kč 

Gymnázium Komenského 77 Nový Bydžov PSČ: 50401 16 116 Kč 

ZŠ a MŠ Trivium Plus o.p.s. Dobřany 2 Dobřany PSČ: 51801 16 116 Kč 

Základní škola Komenského 425 Náchod PSČ: 54701 15 956 Kč 

Gymnázium Fr. M. Pelcla Hrdinů odboje 36 Rychnov nad Kněžnou PSČ: 51601 15 311 Kč 

Gymnázium, SOŠ, SOU a VOŠ Riegrova 1403 Hořice PSČ: 50801 14 505 Kč 

První soukr. jazyk. gymnázium H. Králové Brandlova 875 H. Králové PSČ: 50003 12 088 Kč 

Gymnázium a SOŠ pedagogická Kumburská 740 Nová Paka PSČ: 50901 8 864 Kč 

Základní škola Komenského 15 Nové Město nad Metují PSČ: 54901 8 058 Kč 

Základní škola a Mateřská škola Na Babí 190 Police nad Metují PSČ: 54954 8 058 Kč 

Základní škola třída SNP 694 Hradec Králové PSČ: 50003 7 253 Kč 

Základní škola Husova 170 Jičín PSČ: 50601 7 253 Kč 

Základní škola Schulzovy sady Školní 1235 Dvůr Králové nad Labem PSČ: 54401 6 447 Kč 

Základní škola 17. listopadu 109 Jičín PSČ: 50601 6 447 Kč 

Základní škola a Mateřská škola Krčín Žižkovo nám. 1 N. Město n. Met. PSČ: 54901 6 447 Kč 

Gymnázium Hradební 218 Broumov PSČ: 55001 4 029 Kč 

Základní škola a Mateřská škola Štefcova 1092 Hradec Králové PSČ: 50009 4 029 Kč 

Základní škola Gutha-Jarkovského Palackého náměstí 45 Kostelec nad Orlicí PSČ: 51741 4 029 Kč 

Základní škola a Mateřská škola Spojovací 66 Hradec Králové PSČ: 50311 4 029 Kč 

Základní škola Husitská 1695 Nová Paka PSČ: 50901 4 029 Kč 

Základní škola a Mateřská škola Slatina n. Zdob. 45 Slatina n. Zdob. PSČ: 51756 4 029 Kč 

Základní škola a Mateřská škola Machov 103 Machov PSČ: 54963 4 029 Kč 

Lepařovo gymnázium Jiráskova 30 Jičín PSČ: 50601 3 223 Kč 

Základní škola Poděbradova 18 Jičín PSČ: 50601 3 223 Kč 

Základní škola Mládežnická 536 Trutnov PSČ: 54102 2 418 Kč 

Základní škola Komenského 399 Trutnov PSČ: 54101 2 418 Kč 

Základní škola a Mateřská škola Pražská třída 198 Hradec Králové PSČ: 50004 2 418 Kč 

Základní škola Boženy Němcové Husovo náměstí 352 Jaroměř PSČ: 55101 2 418 Kč 

Masarykova jubilejní ZŠ a MŠ Černilov 380 Černilov PSČ: 50343 2 418 Kč 

Základní škola Nádražní 313 Opočno PSČ: 51773 2 418 Kč 

Základní škola a Mateřská škola Dukelská 52 Doudleby nad Orlicí PSČ: 51742 2 418 Kč 

Základní škola Františka Kupky Fr. Kupky 350 Dobruška PSČ: 51801 2 418 Kč 

Na tomto úspěchu se podíleli svými výsledky v soutěžích školního roku 2017-18 žáci: 

Jméno žáka Název soutěže Body 

Tomáš Heger (4.V) Eurorebus – kategorie 13 – 14 let 1 

Tomáš Heger (4.V) Chemická olympiáda - kategorie D 0,5 

Tomáš Heger (4.V) Matematická olympiáda - kategorie Z9 1 

Tomáš Heger (4.V) Olympiáda v českém jazyce - kategorie ZŠ 1 

Kryštof Veverka (4.W) Fyzikální olympiáda – kategorie ZŠ E 1 

Celkem bodů  4,5 

Děkujeme a blahopřejeme. 

Pavel Škoda 

ROZVOJOVÝ PROGRAM MŠMT – ČÁSTEČNÉ VYROVNÁNÍ MEZIKRAJOVÝCH ROZDÍLŮ 

V ODMĚŇOVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ MATEŘSKÝCH, ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH 

ŠKOL, KONZERVATOŘÍ A ŠKOLNÍCH DRUŽIN V ROCE 2019 (Č. J.: MŠMT-33424/2018 – 1) 

Z tohoto programu jsme získali částku ve výši 1 085 791 Kč. 

Cílem programu bylo navýšení nenárokové složky platů pedagogických pracovníků, kteří jsou odměňováni 

formou platů podle §109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a 

navýšení souvisejících zákonných odvodů a přídělů do fondu kulturních a sociálních potřeb. 

Ing. Dalibor Vích 
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SEZNAM STUDENTŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018 – 2019 
(Hvězdička u jména studenta znamená prospěch s vyznamenáním na konci školního roku.) 

Třída: prima A Třídní učitel: Mgr. Nývltová Jindra 

Balcar Martin, Bartošová Adriana, *Bělobrádková Adéla, *Brandejsová Tereza, *Brožová Eliška, *Bureš Petr, 

*Dohnalová Barbora, *Fröde David, *Horáková Veronika, *Hronková Vendula, *Jůzová Rozálie, *Kábrt Jiří, 

Kašpar Danny, *Kordová Nicol, *Kozlová Marie, *Misarová Anna, *Moravíková Jana, *Pokorný Šimon, 

*Řeháková Lucie, *Říhová Barbora, *Spilka Matouš, *Svídová Pavla, *Švecová Veronika, *Tuček Bartoloměj, 

*Valášek Filip, *Vlach Eduard, *Vočadlo Petr, Volný Martin, *Vostřes Tomáš, *Žibřid Jan 

Třída: prima B Třídní učitel: Mgr. Veverka Jan 

*Adámková Jana, Bílý Jonáš, *Blažková Lucie, *Čížková Doubravka, *Dědková Martina, Dřízal Tomáš, Fetter 

Šimon, *Hásková Eliška, *Jireček Jakub, *Klepáček Milan, *Klouček Matěj, *Krčmářová Hana, *Kubínová 

Matylda, Laštovic Matěj, *Lichá Lucie, *Machová Anna, *Modrá Tereza, Mýl Karel, *Němec Jeroným, 

*Neumannová Eliška, *Pham Thuy Dung, *Pospíšil Josef, *Roztočilová Nikol, *Řezníčková Kamila, *Říhová 

Kateřina, Šedivý Ludvík, *Šretrová Adéla, *Švorčík František, *Uhlířová Zora, *Vít Štěpán 

Třída: sekunda 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, *Jelenová Veronika, 

*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: sekunda B Třídní učitel: Mgr. Divišek Jiří 

Bohadlová Barbora, Bolková Sára Anna, *Brejtr Kryštof, *Čelková Diana, 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: tercie 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: tercie B Třídní učitel: Mgr. Uždilová Radka 

*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: kvarta 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: kvarta B Třídní učitel: Mgr. Poutník Milan 

Bartoš Jan, Bělobrádková Klára, 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, Rydlová Markéta, *Správka Tadeáš, Stárová Nikola, *Šintáková Jaroslava, Šmída 

Jáchym, Špaček Ondřej, Vančák Antonín, *Voborníková Jana 
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Třída: kvinta A Třídní učitel: Mgr. Zapletalová Petra 

Bartošová Kateřina, *Bartůněk Lukáš, Breitrová Adéla, *Budař Dominik, Doležal Jan, *Dušková Kristýna, 

*Fidler Lukáš, *Fišer Daniel, Franc Matyáš, *Heger Tomáš, Horká Magdalena Dorotea, Horkel Jan, Jelenová 

Anna, 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, *Zetek Jan 

Třída: kvinta B Třídní učitel: Mgr. Jaroušová Jiřina 

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, *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: sexta 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, Obst Michael, Pollak Štěpán, Popl Richard, Remešová Julie, Rosa 

Marek, Růžičková Rozálie, *Shejbalová Eliška, Spilková Aneta, Strelec Matyáš, Šimek Filip, Ťokan Vojtěch, 

Vojtíšek Matyáš, *Vydláková Kateřina 

Třída: sexta 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, Preclíková Tea, Ptáček Ondřej, Řehůřková Anna, 

Semeráková Kristýna, Šolc Petr, Šretrová Lada 

Třída: septima A Třídní učitel: Mgr. Zapletal David 

Cedidla Aleš, *Cejnarová Adéla, Čech Martin, *Dědková Kamila, Dostál Jiří, Dvořáček Antonín, Falta Matyáš, 

Horáček Pavel, Horký Jakub, Houšťek František, Jarolímek Michal, Kaniová Karolína, *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: septima B Třídní učitel: Mgr. Brát Richard 

Čejchan Jan, Fišerová Anna, *Hanousková Kristýna, Hlavatá Nikola, Horák Jakub, Hrubá Karolína, *Ježek 

Jakub, Kejzlarová Kateřina, Klímová Darina, Komůrková Veronika, Laubacher Jan, Lipovský Tomáš, 

*Lukášová Ivana, Máslo Jan, Moc Jiří, Nosek Jakub, Poláček Miroslav, Skořepová Kateřina, Stryhalová Nela, 

*Stuchlík Martin, *Svobodová Veronika, Šimůnková Šárka, Škodová Sabina, *Štěpánová Pavla, Tučková 

Anežka, *Vacková Aneta, Vaňková Pavlína 

Třída: oktáva 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: oktáva 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, *Lemfeldová Lucie, *Lukášek David, Macek Matouš, Matoulek Michal, *Možíšová Jana, Škoda 

Štěpán, Šraitr Michal, Tomková Jana, Továrek David, Volhejnová Anna, Vyskočil Vojtěch 

Třída: 1.A Třídní učitel: Mgr. Škodová Šárka 

Bártová Angelika, Burdych Tomáš, Hejčl Petr, Hejčlová Monika, *Hejzlarová Šárka, Horáková Sára, 

*Janečková Petra, Kotlan Dmytro, Kozák Štěpán, *Levý Lukáš, Lišková Aneta, Macháňová Markéta, 

*Nemejtová Aneta, Novotná Adéla, Rozínek Michal, *Rožnovská Štěpánka, Rydlo Mikuláš, Sedláčková Nina, 

Sedláčková Zuzana, *Scheuflerová Nikol, Strnadová Alžběta, *Štrofová Vendula, *Tymelová Julie, Vajsarová 

Viktorie, Veselý Adam, *Vintrová Elena, *Vítová Adéla, Werner Adam, Zaňková Monika, *Zítková Petra 
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Třída: 1.B Třídní učitel: Mgr. Pavlík Daniel 

*Adam Přemysl, *Arribasová Escribano Marie, Bartoňová Nikola, *Berková Vendula, Gallová Barbora, 

Hánová Veronika, *Havrda Jakub, Hejkal Dan, *Hrnčířová Lucie, *Jandáčková Adéla, *Janečková Markéta, 

*Jirásek Martin, Joudalová Aneta, Kaplanová Lucie, Krombholzová Lucie, Mazáčová Klára, *Nawrat 

Magdalena Marie, *Petříček Vilém, Ratsamová Adéla, *Rýdlová Veronika, *Sadílková Tereza, Semerák 

Daniel, *Semerák Lukáš, Skaláková Gabriela, Špaček Rudolf, Šrámková Veronika, *Šrůtková Veronika, 

*Vaníčková Marie, Važanová Lucie, Vodehnalová Anna 

Třída: 2.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, Jirásek Lukáš, *Kebortová Karin, 

Košner Richard, Kotlan Khrystyna, *Meierová Bára, Melicharová Anna, Morávková Anet, Nývltová Sabina, 

Rufferová Adéla, Součková Tereza, Škopová Veronika, *Tomášová Klára, Vagalová Daniela, Vanclová Anna 

Třída: 2.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: 3.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, *Semerák Tomáš, 

Sochorová Silvie, *Šimková Kamila, Švorc Martin, *Výborný Vojtěch, Zejdová Nikola, Zobalová Šárka 

Třída: 3.B Třídní učitel: Mgr. Půlpánová Petra 

Červíček Martin, Čeřovský Martin, *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: 4.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: 4.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, *Semerák Petr, Staňková Pavla, Svědirohová Pavla, Škopová Kateřina, Šperling Jiří, 

Thérová Veronika, Vintera David, Závadová Tereza, Zobalová Hana, Zvoníčková Denisa 
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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 31. června 2019 slavnostní setkání absolventů školy 

z roku 1969 s názvem Zlatá maturita. Ze tří tříd se zúčastnilo 50 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 1970: 

1970 A 

Josef Benda, Petr Brandejs, Milan Brát, Libuše Celbová, Tomáš Fiedler, Vladimír Fišer, Zdeňka Eichlerová, 

Václav Emmer, Ivo Hartman, Jiří Hejda, Petr Hlavatý, Eva Holečková, Marta Hryzláková, Jan Jiránek, Jiří 

Klapka, Jaroslav Koudelka, Jiří Kult, Jaromír Louda, Anna Mlynarčíková, Tomáš Nosek, Jiří Pop, Aleš Přibyl, 

Jarmila Přibylová, Pavel Semerák, Jan Štícha, Jana Thostová, Zdeněk Tyč, Jaroslav Vokůrka, Ladislav Volhejn, 

Dana Vondráčková, Jaroslav Zítko 

1970 B 

Jaroslava Čepelková, Drahoslava Čermáková, Irena Doležalová, Libuše Drahoňovská, Stanislava Ducháčová, 

Vlasta Dušková, Dagmar Fišerová, Jaromíra Fišerová, Lenka Francová, Miloslava Grünerová, Eva Hanušová, 

Zdeňka Hanušová, Alena Hloucalová, Zdeňka Hlůšková, Olga Hronková, Alena Janečková, Věra Klikarová, 

Olga Kočová, Květa Kubátová, Irena Lelková, Hana Leskovská, Dana Mědílková, Lenka Mencová, Jarmila 

Němcová, Dagmar Nováková, Iva Osolsobě, Dana Pešánová, Lenka Poláková, Marie Poláková, Jarmila 

Prokopová, Jarmila Proroková, Michaela Richterová, Jaroslava Škodová, Dana Vítová, Dana Zelinková, 

Dagmar Zerzánová 

1970 C 

Věra Balašová, Vilma Benešová, Alena Dobruská, Dana Drašnarová, Štěpán Drtina, Zdeňka Faltová, Renata 

Hálová, Ludmila Hlínová, Libuše Hurdálková, Jan Jirásek, Jiří Kábrt, Jaroslava Kašparová, Jan Knoulich, 

Alena Kobližková, Hana Kollmanová, Květoslava Králová, Kamil Kříž, Marcela Kylarová, Jan Malátek, Vlasta 

Máslová, Vladimíra Mlčochová, Zuzana Nemastová, Irena Nyklíčková, Eva Petirová, Věra Petrášová, Ivana 

Pinkavová, Anna Pospíšilová, Jaroslava Prouzová, Světla Prouzová, Jitka Raková, Jan Rydval, Petra Samková, 

Eva Šafářová, Ivana Tomková, Jiří Vítek, Eva Zemanová 
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