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Školní rok zahájili profesoři 27. srpna přípravným týdnem. Na pedagogické radě pan ředitel přivítal ve 

sboru prof. Michaelu Netíkovou, která se vrátila po rodičovské dovolené, a nového kolegu prof. Zdeňka 

Rozinka (informatika a výpočetní technika, tělesná výchova), který nastoupil na částečný úvazek. 

V tomto týdnu se konaly dvě opravné zkoušky a studenti u nich byli úspěšní. 

Pro studenty začal školní rok 2. září projevem pana ředitele ve školním rozhlase a přivítáním třídními 

učiteli ve třídách. První den byl věnován pouze organizačním záležitostem, podle pravidelného rozvrhu 

se začalo učit od 3. září. 

V tomto týdnu se konaly písemné maturitní zkoušky společné části maturity v podzimním termínu. 

Prof. Sršňová působila jako školní komisař na spádové škole, kterou byla Střední průmyslová škola 

stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela v Náchodě. Kromě ní jeli na ústní část maturitní 

zkoušky jako předsedové maturitní komise prof. Ševeleva na Gymnázium Jaroslava Žáka do Jaroměře 

2. září a prof. Veverka na Gymnázium Broumov 3. září. 9. září proběhla ústní část maturitních 

zkoušek v podzimním termínu na naší škole, předsedou komise byl jmenován PaedDr. Milan 

Kulhánek z Gymnázia Broumov. Na naší škole se podzimní termín maturity týkal sedmi studentů. Pro 

jednoho studenta to byl řádný termín, pro ostatní první opravný. Jeden ze studentů byl ze zdravotních 

důvodů omluven, tři studenti uspěli a tři neuspěli a ti mají ještě jednu možnost v druhém opravném 

termínu. 

4. září se u nás konaly nostrifikační zkoušky jednoho zahraničního studenta. Ve dnech 4.-5. září byli 

primáni seznámeni se základní obsluhou počítačů ve škole a s programy, které jsou jim k dispozici. 

O proškolení se postarali prof. Veverka, Uždilová a Preclík. 

12. září vystoupili naši žáci dramatické výchovy, Hidraku a Divadelní scény mladých v Jičíně pod 

vedením prof. Dvořáčkové na Festivalu pohádek. Jako další doprovod jela s divadelníky prof. Olšanová. 

16. září se do ZOO ve Dvoře Králové nad Labem podívali studenti 3.B a 7.V s prof. Rojtovou a 

Matěnovou. Stejná exkurze byla připravena pro žáky tercie na 18. září. Jeli s nimi prof. Slavík a 

Balcarová. 

V týdnu od 16. září se uskutečnily tři třídenní primárně preventivní pobyty. 16. září odjeli do Kořenova 

na Pardubické chaty studenti 1.A s prof. Macurou a Ježkem, 17. září na Malou Skálu žáci 1.W s prof. 

Lubasovou a Jirkovou a 18. září na Ostaš žáci 1.V s prof. Karáskovou a Víchem. 

Studenti kvinty, sexty a 1.-2. ročníku zhlédli v divadle ZUŠ v Náchodě divadelní představení pana Davida 

Macháčka KyberLIFE, které bylo součástí projektu V pasti sociálních sítí. Jedno představení se konalo 

16. září a po dvou představeních 19. a 20. září. 

Ve dnech 16.-23. září navštívili naši školu studenti a jejich učitelé z partnerské školy v Oesede v SRN. 

Prohlédli si školu, byli přivítáni na náchodské radnici a navštívili zámek. Absolvali výlety do Prahy, do 

Adršpašských skal a do Orlických hor. Další program pro ně o víkendu připravily hostitelské rodiny. 

17. září jeli do divadla Drak v Hradci Králové na představení Mimoň žáci 2.V s prof. Nývltovou, 

3.V s prof. G. Škodovou a Havrdovou a 4.W s prof. Uždilovou a Balcarovou. 

19. září doprovodil prof. Divišek atlety z nižšího gymnázia na okresní kolo v Atletickém čtyřboji na ZŠ 

Plhov. V silné konkurenci naše děvčata zvítězila a zajistila si postup do krajského kola 18. října 

v Trutnově. Chlapci obsadili 8. místo. Družstvo dívek závodilo ve složení Eliška Gajdošová (4.W), Lucie 



Řehůřková (4.W), Tereza Havlenová (4.V), Nikola Matějů (3.W) a Andrea Marešová (3.W). Gajdošová 

vyhrála skok vysoký před Řehůřkovou, která zvítězila ve vrhu koulí. V hodu míčkem zvítězila Havlenová. 

Družstvo chlapců tvořili Jonáš Neumann (4.V), Matyáš Klemens (4.W), Kryštof Brejtr (3.W) a Matěj 

Vrzáček (3.W). 

23. září byli studenti 5.V s prof. Ježkem a Balcarovou na Dobrošově na botanické exkurzi spojené 

s krátkou brigádou. 

24. září navštívili ZOO ve Dvoře Králové nad Labem studenti 3.A a 7.W s prof. Jaroušovou a Slavíkem. 

Deset dvojic našich studentů se zapojilo do celonárodní sbírky Srdíčkový den pořádané občanským 

sdružením Život dětem. Výtěžek je použit na pomoc těžce handicapovaným dětem, které jsou 

odkázány na nepřetržitou domácí péči svých rodičů. 

Ve dnech 25.-27. září byli na primárně preventivním pobytu na Pardubických chatách v Kořenově 

studenti 1.B s prof. Preclíkem a Víchem. 

25. září doprovodil prof. Divišek a Zapletal studenty do Trutnova na Středoškolský atletický pohár. Naše 

středoškolačky opět nezklamaly a postoupily do krajského kola, chlapci skončili na druhém 

nepostupovém místě. Děvčata závodila ve složení Markéta Macháňová (2.A), Oluša Gajdošová (7.V), 

Nikol Urbanová (4.A), Kamila Šimková (4.A), Sabina Jirmanová (4.A), Lucie Krombholzová, Jana 

Jirmanová (7.V) a Adéla Breitrová (6.V). Chlapci ve složení Jan Melda (4.B), Radek Jansa (4.A), Martin 

Jirásek (4.B), Dan Kubrt (3.B), Jan Homolka (5.W), Šimon Klimeš (1.A), Martin Jirásek (2.B) a Jan Bartoš 

(5.W) nestačili pouze na Gymnázium Jaroměř a postup jim unikl. 

26. září se pokusili naši studenti pod vedením prof. Půlpánové a Slavíka uspět v okresním kole 

v přespolním běhu šestičlenných družstev. Závod se jako každoročně běžel na Nebíčku v Polici nad 

Metují pod taktovkou polické základní školy. Naši školu reprezentovalo v 6 kategoriích 33 závodníků. 

Z našich družstev si nejlépe vedli mladší chlapci ve složení Bohuslav Jelen (1.W), Antonín 

Kubeček (1.W), Eduard Vlach (2.V), Danny Kašpar (2.V), František Švorčík (2.W) a Matěj Laštovic (2.W). 

O pouhé 3 body zůstali za polickou základní školou a obsadili krásné 2. místo. Po mnoha letech si 

tak kluci vybojovali postup do krajského finále v Jičíně, které se konalo ve čtvrtek 10. října. Do Jičína 

postoupila i družstva dívek a chlapců středoškoláků. O úspěch se zasloužili Sabina Jirmanová (4.A), 

Kamila Šimková (4.A), Adéla Breitrová (6.V), Zuzana Sedláčková (2.A), Šárka Fulková (3.A), Bára 

Meierová (3.A), Radek Jansa (4.A), Antonín Staněk (6.V), Jan Šesták (6.V), Daniel Ježek (7.W), Martin 

Brejtr (6.W) a Jakub Hejzlar (6.W). Kamila Šimková (4.A) ve své kategorii obsadila 1. místo. 

Studenti 8.W připravili ve škole občerstvení Vítání podzimu. Část výtěžku byl věnován hospicu 

v Červeném Kostelci. V odpoledních hodinách jela prof. Livňanská se třemi studentkami z 3.W na 

čtyřdenní biologickou exkurzi do Moravského krasu. 

30. září navštívili královéhradecké planetárium a vodní elektrárnu Hučák studenti 1. ročníku s prof. 

Ježkem a Košvancem. Stejnou exkurzi absolvovali 2. října kvintáni s prof. Diviškem a Košvancem. 

Ve dnech 1.-3. října bylo devět zájemců z řad studentů s prof. Havlíčkem v Bratislavě na akci 100 vědců, 

kde se zúčastnili řady seminářů. 

Ve dnech 4.-6. října se na naší škole opět konala Heuréka 2019. Šlo o setkání učitelů fyziky nejen z celé 

naší republiky, ale i ze zahraničí. 

8. října jeli na literárně-historickou exkurzi do Prahy studenti 4.B s prof. Půlpánovou a Macurou. 

Seznámili se s židovskou Prahou a navštívili Památník heydrichiády. Ve škole proběhly nostrifikační 

zkoušky pěti zahraničních studentů. 



8. října jel do Hradce Králové tým našich studentů s prof. Slavíkem na kvalifokační turnaj středoškolské 

ligy ultimate frisbee a 10. října do Prahy doprovodila hráče prof. Půlpánová. V Hradci Králové hrál tým 

v sestavě Pavel Wolf (4.B), Jiří Dostál (8.V), Kamila Dědková (8.V), Minh Tung Pham (6.V), Jiří Pelikán 

(1.B), Jan Sedláček (1.B), Mikoláš Hruša (3.V), Matyáš Žďára (3.V), Rozálie Jůzová (2.V), Marie Kozlová 

(2.V), Josef Pospíšil (2.W) a Jakub Kulíček (1.V). Pražskou kvalifikaci museli zvládnout bez zkušeného 

Dostála a začínajících hráčů Pospíšila a Kulíčka. Po odchodu maturantů z jádra školního týmu jel nově 

sestavený tým hlavně získávat zkušenosti pro další ročníky. 

9. října doprovodil prof. Zapletal studentky na atletické závody. Nikol Urbanová (4.A), Oluša Gajdošová 

(7.V), Markéta Macháňová (2.A), Veronika Shejbalová (1.B), Sabina Nývltová (3.A), Aneta Tučková (3.B) 

a Kamila Šimková (4.A) obsadily sedmé místo. Další závody za účasti našich studentů proběhly i 10. 

října. Na krajské finále v přespolním běhu doprovodil do Jičína prof. Slavík tři družstva a na turnaj ve 

frisbee do Prahy jela se studenty prof. Půlpánová. Mladší žáci Eduard Vlach (2.V), Danny Kašpar (2.V), 

František Švorčík (2.W), Bohuslav Jelen (1.W) a Antonín Kubeček (1.W) skončili na 9. místě, 

středoškoláci Radek Jansa (4.A), Daniel Ježek (7.W), Daniel Kubrt (3.B), Antonín Staněk (6.V), Martin 

Brejtr (6.W) a Jakub Hejzlar (6.W) a středoškolačky Kamila Šimková (4.A), Sabina Jirmanová (4.A), Šárka 

Fulková (3.A), Adéla Breitrová (6.V) a Zuzana Sedláčková (2.A) si doběhli shodně pro 3. místa. Mezi 

jednotlivci vybojovala Šimková 5. místo, Ježek byl desátý. Sportovní akce tohoto týdne uzavřel 11. října 

turnaj v minifotbale za doprovodu prof. Diviška. Chlapcům Jaromíru Lubasovi (4.W), Vítu Moravcovi 

(4.W), Jakubu Vysokému (4.W), Janu Prouzovi (4.W), Dominiku Marksovi (4.V), Dadamu Štěpánovi 

(4.W), Petru Vašíčkovi (3.V), Janu Kunešovi (3.V) a Janáši Neumannovi (4.V) se tentokrát v turnaji 

nedařilo. 

14. října navštívila Městskou knihovnu v Náchodě polovina studentů 1.B s prof. Půlpánovou. Druhá 

polovina absolvovala stejnou exkurzi o týden později. 

Planetárium v Hradci Králové a Archeopark ve Všestarech navštívili 15. října primáni s prof. Košvancem, 

Ježkem a Macurou. Žáci dramatické výchovy vystoupili pod vedením prof. Dvořáčkové v MŠ ve Studnici. 

Ve škole proběhla praktická část Chemické olympiády pro kategorii A. 

Ve dnech 15. a 16. října proběhl u nás turnaj ve volejbale pro SŠ. 15. října ho organizoval prof. Zapletal 

a 16. října prof. Zapletalová. Chlapci i dívky v turnaji zvítězili. Tým chlapců tvořili Bohdan Ptáček (6.V), 

Jan Zákravský (6.V), Lukáš Tichý (1.A), Jeroným Effenberk (7.W), Tobiáš Strnad (6.W) a Jan Horkel (6.V) 

a dívky hrály ve složení Adéla Cejnarová (8.V), Nikol Urbanová (4.A), Michaela Bílá (7.W), Michaela 

Šnorbertová (8.W), Michaela Kubečková (3.B), Adriana Cihlářová (1.B), Anna Vodehnalová (2.B), 

Renata Kubečková (1.A), Denisa Nývltová (1.B). 

16. října se naši studenti zapojili do celostátní soutěže Přírodovědný klokan. Zúčastnilo se 137 studentů 

tercie až sexty a 1.-2. ročníku. V kategorii Kadet obsadili první tři místa Adam Hrnčíř (3.W), Tobiáš 

Mazura (4.W) a Filip Hejzlar (4.V) a v kategorii Junior Tomáš Heger (6.V), Adam Roštejnský (1.B) a Jan 

Šesták (6.V). Čtyři dvojice studentů aktivně podpořili sbírku pro zrakově postižené osoby Bílá pastelka. 

Ve škole se primáni a sekundáni zúčastnili výukového programu Současné elektrofonické nástroje 

v provedení Pavla Hraběte. Prof. Zapletal doprovázel futsalisty Jakuba Čejchana (7.V), Vojtěcha Ťokana 

(7.V), Adama Šeslera (4.B), Jiřího Kuneše (3.B), Daniela Kubrta (3.B), Štěpána Šafránka (3.B), Vojtěcha 

Výborného (4.A) a Jana Čejchana (8.W) na turnaj do Trutnova. Chlapci obsadili 2. místo a postoupili do 

2. kola. 

17. října navštívili žáci němčiny z tercie s prof. Maršíkovou a Š. Škodovou Goethe-Institut v Hradci 

Králové, kde se zúčastnili programu Den s němčinou. Ve škole uspořádali ve škole prof. Preclík, Veverka 

a Uždilová pro žáky ZŠ workshop CodeWeek, což je kampaň, která má přiblížit programování nejširší 

veřejnosti. 



18. října doprovodil prof. Divišek do Trutnova atletky na krajské kolo v Atletickém čtyřboji starších 

žákyň. Naše mladé závodnice Eliška Gajdošová (4.W), Tereza Havlenová (4.V), Lucie Řehůřková (4.W), 

Nikola Matějů (3.W) a Andrea Marešová (3.W) předvedly skvělé výkony a skončily na pěkném pátém 

místě v konkurenci deseti nejlepších družstev Královéhradeckého kraje. Havlenová ovládla hod 

míčkem a vytvořila těžko překonatelný rekord gymnázia. Další rekord školy a jasné vítězství předvedla 

ve vrhu koulí Řehůřková. Třetí místo obsadila Gajdošová ve skoku vysokém, a na trati 60 m doběhla 

čtvrtá mezi 47 závodnicemi. Třetí v běhu na 800 m Matějů. 

19. října se zájemci z řad studentů zúčastnili ve Dvoře Králové nad Labem za doprovodu prof. Balcarové 

semináře k přípravě na Biologickou olympiádu. 

21. října studenti 3. ročníku a septimy vyslechli v aule přednášku novináře Břetislava Turečka na téma 

Blízký východ - Palestina a Izrael. 

22. října se žáci dramatické výchovy s prof. Dvořáčkovou a Olšanovou podívali do loutkového muzea 

v Chrudimi, kde se také zúčastnili workshopu stínového divadla. Terciáni jeli s prof. Fišerovou a 

Kolářskou na Veselý Kopec. Prof. Nývltová podala na schůzce s maturanty informace k podávání 

přihlášek na vysoké školy. Prof. Košvanec doprovodil tým basketbalistů ve složení Ivo Rohan (3.B), 

Miroslav Poláček (8.W), Tomáš Lipovský (8.W), Jan Čejchan (8.W), Martin Stuchlík (8.W), Jiří Moc 

(8.W), Jakub Čejchan (7.V), Adam Joudal (7.W), Lukáš Jirásek (3.A) a Michal Vosáhlo (1.B) do Jaroměře 

na turnaj, kde vybojovali 2. místo. 

23. října si 23 zájemců z řad studentů s prof. Fišerovou a Š. Škodovou prohlédlo německé město 

Budyšín, kde také zhlédli představení Ganze Kerle. 

24. října absolvovali literárně historickou exkurzi do Prahy dvě třídy. Studenti 3.A s prof. Fišerovou a 

Olšanovou navštívili Staré město pražské, Národní muzeum a v divadle ABC zhlédli představení Romeo 

a Julie. Studenti 5.W s prof. Vrátilovou a Macurou si prohlédli Vyšehrad a v divadle Rokoko zhlédli 

rovněž představení Romeo a Julie. S provozem Městské knihovny v Náchodě se seznámila část 

studentů 5.V s prof. Půlpánovou a Po stopách Josefa Škvoreckého se vydali studenti 4.B také s prof. 

Půlpánovou. Prof. Rojtová a Zapletalová doprovodily studenty na Běh do zámeckých schodů o putovní 

pohár Města Náchod. Naši školu reprezentovali v kategorii B František Švorčík (2.W), Eduard Vlach 

(2.V), Bohuslav Jelen (1.W), Antonín Kubeček (1.W), Jonáš Bílý (2.W), Eva Hrnčířová (1.W), Marie 

Chrastinová (1.W), Aneta Škopová (1.V), Darina Sedlářová (1.V) a Lucie Kaulichová (1.V) a obsadili 

pěkné 3. místo. V kategorii C startovali studenti Matouš Kubín (4.V), Tomáš Havel (4.V), Matěj 

Vrzáček (3.W), Kryštof Brejtr (3.W), Zora Kostyšynová (3.W), Anežka Staňková (3.W), Simona Jochová 

(3.W), Andrea Janatková (3.W) a Anežka Petráková (3.W). V kategoriích D a E pro střední školy naši 

studenti zvítězili. Startovali ve složení Martin Brejtr (6.W), Jakub Hejzlar (6.W), Antonín Staněk (6.V), 

Daniel Ježek (7.W), Ondřej Hejna (3.A), Kamila Šimková (4.A), Sára Kubíková (4.A), Adéla Breitrová 

(6.V), Zuzana Sedláčková (2.A) a Veronika Shejbalová (1.A). V odpoledních hodinách jelo 

několik studentů s prof. Dvořáčkovou do Prahy do Národního divadla na Prodanou nevěstu. 

25. října navštívil školu novinář, komentátor a reportér Jiří Kalemba s povídáním o Číně. Přednášky 

spojené s besedou se zúčastnili studenti maturitního ročníku a sexty. Tým florbalistů ve složení 

Ludvík Šedivý (2.W), Jakub Jireček (2.W), Šimon Fetter (2.W), Matěj Laštovic (2.W), Danny Kašpar (2.V), 

Vilém Vokůrka (1.V), František Švorčík (2.W), Jonáš Bílý (2.W) a Eduard Vlach (2.V) obsadil 2. místo 

v okrskovém kole. 

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



31. října si čtyři studenti s prof. Preclíkem prohlédli Letiště Václava Havla v Praze. Městskou knihovnu 

v Náchodě navštívila druhá polovina třídy 5.V s prof. Půlpánovou. Studenti 4.B připravili v chodbách 

školy Strašidelné občerstvení u příležitosti Halloweenu. 

1. listopadu zhlédli žáci dramatické výchovy a Hidraku s prof. Dvořáčkovou a Olšanovou Klicperově 

divadle v Hradci Králové představení Čtyřlístek. Do Technického muzea v Brně jeli terciáni s prof. 

Preclíkem, Veverkou a G. Škodovou. Prof. Karásková doprovodila studenty do Hradce Králové na 

krajské kolo Logické olympiády. V kategorii pro střední školy obsadila Tereza Koukolová (5.V) 24. místo 

mezi 45 účastníky, školu reprezentoval ještě Vilém Petříček (2.B). Úspěšnější byli naši studenti 

v kategorii pro ZŠ. Mezi 41 soutěžícími vybojovala Markéta Dítětová (4.V) 9. místo, Lucie Kaulichová 

(1.V) 12. místo, Filip Hejzlar (4.V) 17. místo, Nikola Matějů (3.W) 18. místo, Tobiáš Mazura (4.W) 24. 

místo a Šárka Vlčková (3.V) byla třicátá. 

4. listopadu se maturanti zapojili do pilotního testování společnosti Scio z obecných studijních 

předpokladů a ze základů společenských věd. 

5. listopadu navštívili sekundáni s prof. Veverkou, Polákovou, Havlíčkem a Nývltovou Moravské zemské 

muzeum v Brně. Prohlédli si pavilon Anthropos a v Dietrichsteinském paláci stálou expozici Velká 

Morava. Prof. Zapletal doprovodil Filipa Koláře (7.W), Patrika Wintera (6.V) a Jana Zetka (6.V) na turnaj 

ve stolním tenise. Chlapci vybojovali 2. místo. Školu navštívili se svou projekcí Lenka a Václav Špillarovi. 

Programu Srí Lanka - čajový lístek v Indickém oceánu se zúčastnili terciáni, kvartáni, septimáni a 

studenti 3. ročníku, Maroko - život v sousedství Sahary byl určen sextánům a studentům 2. ročníku. 

Prof. Blacarová zavítala se třemi studentkami a s programem Zábavná chemie do ZŠ Pod Montací. 

6. listopadu se pedagogický sbor připojil ke stávce vyhlášené školskými odbory. Škola zůstala zavřená. 

Ve dnech 6.-7. listopadu se naši studenti zúčastnili Broumovských diskusí. 7. listopadu se k nim připojila 

prof. Vrátilová. Někteří studenti politologického semináře se v Hradci Králové zapojili do simulovaného 

zasedání Evropského parlamentu a Rady Evropské unie s názvem Rozhoduj o Evropě. 

7. listopadu pohovořil o sonetech shakespearolog Martin Hilský ke studentům sexty, 2. ročníku a 8.V. 

Okrskového kola ve florbalu starších žáků se zúčastnili chlapci Jakub Vysoký (4.W), Jan Prouza (4.W), 

Jaromír Lubas (4.W), Dominik Marks (4.V), Vít Moravec (4.W), Matouš Kubín (4.V) a Adam 

Poláček (3.V). Obsadili 4. místo. 

8. listopadu jel prof. Slavík se studenty do Rychnova nad Kněžnou na krajské finále v plavání středních 

škol. V méně početné konkurenci obě naše družstva splnila role favoritů, suverénně zvítězila a 

postoupila do republikového finále do Jindřichova Hradce. Naše děvčata plavala v sestavě Petra 

Lemfeldová (7.V), Tereza Hofmanová (3.A), Štěpánka Rožnovská (2.A), Markéta Janečková (2.B), 

Karolína Slavíková (5.V) a Jana Tetauerová (1.B). Chlapecký tým soutěžil ve složení Aleš Cedidla (8.V), 

Viktor Tomek (8.V), Pavel Horáček (8.V), Bohdan Ptáček (6.V), Michal Jerman (5.V) a Vojtěch Říha (5.V). 

11. listopadu vystoupilo Válkovo trio v aule s koncerty pro studenty. Terciáni a kvartáni se seznámili 

s tvorbou divadla Semafor, kvintáni a studenti 1. ročníku si připomněli filmovou a muzikálovou hudbu 

a sextány a studenty 2. ročníku provedlo hudební trio světovou populární hudbou. 

12. listopadu zahájili lekce plavání studenti 2.A a 13. listopadu studenti 6.V. V těchto dnech také 

proběhlo on-line testování studentů septimy a 3. ročníku České školní inspekce ze sociální gramotnosti. 

12. listopadu si studenti 4.A připravili Svatomartinské občerstvení. Prof. Šulc doprovodil tým házenkářů 

ve složení Tomáš Lipovský (8.W), Tomáš Cvejn (5.V), Jan Zetek (6.V), Daniel Fišer (6.V), Ondřej Pitřinec 



(6.W), Adam Joudal (7.W), Bohdan Ptáček (6.V), Jiří Kuneš (3.B) a Jan Zákravský (6.V) na turnaj do Jičína, 

kde obsadili 3. místo. 

13. listopadu navštívili kvartáni s prof. Fišerovou, Macurou a Dvořáčkovou památník v Lidicích v rámci 

projektu Paměťové instituce. Ve škole proběhla praktická část školního kola Chemické olympiády pro 

kategorii A. 

14. listopadu navštívili studenti biologického semináře s prof. Jaroušovou a Rojtovou Akademii věd 

v Praze. V odpoledních hodinách se konaly schůzky rodičů. 

15. listopadu si studenti několika tříd připomněli v aule události sametové revoluce na naší škole u 

příležitosti jejího 30. výročí. Akci připravili prof. Nosek, Ježek a Macura. S maturanty se v aule sešel 

ředitel školy prof. Škoda, aby je informoval o způsobu přihlašování a o průběhu maturitní zkoušky. 

18. listopadu vyslechli studenti 2. ročníku a sexty přednášku odborníka na kosmonautiku Dušana 

Majera na téma Nástupce ISS u Měsíce. 

19. listopadu doprovodil prof. Zapletal studenty Jakuba Vysokého (4.W), Jana Prouzu (4.W), Jaromíra 

Lubase (4.W), Dominika Markse (4.V), Víta Moravce (4.W), Matouše Kubína (4.V), Adama Poláčka (3.V), 

Jana Kuneše (3.V), Adama Hrnčíře (3.W), Lukáše Zítka (3.W) a Petra Vašíčka (3.V) na krajské kolo turnaje 

ve florbalu. Chlapci obsadili 5. místo. Ve dnech 19. a 20. listopadu proběhla školní kola Dějepisné 

olympiády. Celkem se soutěže zúčastnilo 26 studentů. V kategorii I. pro tercii a kvartu byli úspěšní tři 

studenti, kteří se umístili v tomto pořadí: Tobiáš Mazura (4.W), Alexandra Kabelová (4.W) a Ema 

Nermuťová (4.W). V kategorii II. uspělo 11 studentů, první tři místa obsadili Miroslav Poláček (8.W), 

Martin Novák (5.W) a Veronika Šrůtková (2.B). První tři studenti z každé kategorie postoupili do 

okresního kola. 

20. listopadu jeli do Technického muzea v Brně kvartáni s prof. Uždilovou, Víchem a Rozinkem. Prof. 

Preclík organizoval ve škole oblastní turnaj v Piškworkách. Naši školu reprezentovaly čtyři pětičlenné 

týmy, z nichž do krajského kola posoupily dva, tým 6.W ve složení Kryštof Veverka, Dominik Rufer, 

Evhenyi Vorokhta, Jakub Hejzlar a Martin Brejtr a tým vytvořený ze studentů různých tříd David Černý 

(4.A), Jan Trojtl (4.B), Martin Uždil (3.B), Tomáš Lamka (3.B) a Vojtěch Jerman (4.A). Do krajského kola 

konaného 25. listopadu v Hradci Králové doprovodil studenty prof. Forejt. V týmu 6.W nahradil 

Hejzlara Michal Štěpán (6.W). V krajském kole kole smíšený tým zvítězil a postoupil do celostátního 

finále, které se konalo 6. prosince v Brně. V odpoledních hodinách jeli do Prahy členové divadelního 

kroužku s prof. Dvořáčkovou a Sršňovou, aby v Národním divadle zhlédli operu Prodaná nevěsta. 

21. listopadu reprezentovali školu v Praze na Robosoutěži studenti Josef Krtička (8.V), Šimon Prudil 

(8.V), Dominik Rufer (6.W), Kryštof Veverka (6.W) a Jevhenij Vorochta (6.W) za doprovodu prof. 

Preclíka. V letošním roce nedosáhli nějakého výraznějšího úspěchu. 

22. listopadu si prohlédli Čističku odpadních vod v Bražci studenti 6.V s prof. Zikmundovou. Tobiáš 

Mazura (4.W), Ema Nermuťová (4.W), Dominik Marks (4.V), Markéta Dítětová (4.V), Filip Nehyba 

(3.W), Daniel Kumpošt (3.W), Mikoláš Hruša (3.V) a Martina Rohulánová (3.V) se v Hradci Králové 

zúčastnili v doprovodu prof. Vonřejcové soutěže Náboj. Naše dva týmy obsadily 8. a 9. místo z patnácti 

zúčastněných týmů. 

26. listopadu proběhla Internetová matematická olympiáda pořádaná Fakultou strojního inženýrství 

VUT v Brně. Tři týmy zájemců z našeho gymnázia po dobu 120 minut řešily deset zadaných úloh. 

Nejlépe se umístil tým ve složení Dominik Žůrek, Jan Trojtl, Jan Melda, Filip Plšek, Tomáš Kollert, 

Miroslav Jarý a Adam Šesler (všichni ze 4.B), obsadil 65. místo z 203 týmů. Na 79. místě se umístil tým 

ve složení Jakub Ježek (8.W), Jiří Moc (8.W), Tomáš Heger (6.V), Martin Ježek (1.B), Adam Roštejnský 



(1.B), Matěj Štěpánek (1.B) a Martin Smola (1.B). Tým třídy 2.A ve složení Adam Werner, Vendula 

Štrofová, Dmytro Kotlan, Sára Horáková, Nikol Scheuflerová, Julie Tymelová a Šárka Hejzlarová obsadil 

193. místo. Tento den se konalo také školní kolo Olympiády v českém jazyce. Kategorie pro tercii a 

kvartu se zúčastnilo 8 studentů. Do okresního kola postoupily Žanna Markovcijová (4.W) a Ema 

Nermuťová (4.W). Kategorie pro vyšší gymnázium měla 49 účastníků. Zvítězil Tomáš Heger (6.V) a o  

2.-3. místo se dělili Karolína Hrubá (8.W) a Jaroslav Grulich (7.V). 

27. listopadu doprovodila prof. Zapletalová dívky Adélu Cejnarovou (8.V), Nikol Urbanovou (4.A), 

Michaelu Bílou (7.W), Michaelu Šnorbertovou (8.W), Michaelu Kubečkovou (3.B), Adrianu Cihlářovou 

(1.B), Annu Vodehnalovou (2.B), Renatu Kubečkovou (1.A) a Denisu Nývltovou (1.B) do Nové Paky na 

krajské kolo volejbalového turnaje. Dívky zvítězily a postoupily do celostátního finále. V podvečerních 

hodinách se čtyři pětičlenné týmy zúčastnily mezinárodní internetové soutěže v řešení fyzikálních úloh 

a problémů na čas Fykosí fyziklání online. Na zdárný průběh dohlédl prof. Polák. Naši školu 

reprezentovaly čtyři týmy. Nejlépe dopadl náš nejmladší tým „Jiráskovská pětka“ ve složení Lukáš 

Fiedler (6.V), Adam Roštejnský (1.B), Michal Štěpán (6.W), Kryštof Veverka (6.W) a Jaroslav Grulich 

(7.V). Byli jedenáctí ze 105 týmů v kategorii C. „Nekonečně invenční“ ve složení Matyáš Háze (7.W), 

Štěpán Filip (4.A), Radek Jansa (4.A), Tomáš Heger (6.V) a Jan Šesták (6.V) obsadili 31. místo a „PNVR“ 

ve složení Jan Nyklíček (4.B), Šimon Prudil (8.V), Evheniy Vorokhta (6.W), Dominik Rufer (6.W) skončili 

na 38. místě ze 104 týmů v kategorii B. „Náchodská ofenzíva“ ve složení Miroslava Lorencová (4.A), 

Daniel Ježek (7.W), Martin Uždil (3.B), Miroslav Jarý (3.B) a Marek Čermák (3.B) byla 82. ze 102 týmů 

v kategorii A. 

Deset studentů s prof. Preclíkem se zúčastnilo ve dnech 28.-29. listopadu v rámci projektu 100 vědců 

exkurze do evropského výzkumného střediska ELI Beams. Studenti maturitního ročníku jeli s prof. 

Nývltovou, Olšanovou, Macurou a Půlpánovou do Klicperova divadla v Hradci Králové na inscenaci 

Kerouac: Na cestě. 

29. listopadu se 16 studentů pokusilo uspět v on-line soutěži Best in English. Výborného výsledku 

dosáhl Matyáš Strelec (7.V), který v rámci republiky obsadil 6. místo a v rámci mezinárodního srovnání 

byl dvacátý. Soutěže se zúčastnilo 16 462 studentů z 634 středních škol. Besedy s novinářkou Silvií 

Lauder zaměřené na problematiku dezinformací a hoaxů na sociálních sítích se zúčastnili v aule 

studenti některých tříd. Maturanti z 8.W a 4.A si vyzkoušeli v Městském divadle Dr. Josefa Čížka nástup 

a předtančení na maturitní ples, který se konal 30. listopadu. 

Poslední listopadovou sobotu se na gymnáziu ve Dvoře Králové nad Labem konal již druhý seminář 

k Biologické olympiádě kategorie C a D s názvem „Těžký život ve vodě“. Tento seminář je určený pro 

zájemce o biologickou olympiádu a také pro všechny, kteří mají rádi biologii a chtějí se dozvědět něco 

nového z tohoto oboru. Z naší školy se prvního semináře, který se konal v říjnu, zúčastnilo 14 studentů. 

V sobotu 30. listopadu na seminář přijelo 8 studentů nižšího gymnázia. 

V těchto dnech byly vyhlášeny výsledky soutěže Brloh (Brněnská logická hra), do které se v letošním 

školním roce přihlásily tři týmy primánů. V jubilejním 10. ročníku této internetové týmové soutěže 

pořádané pro děti základních škol a nižších gymnázií se tým Ultra Galakticky Geniální ve složení Lucie 

Kaulichová (1.V), Natálie Němcová (1.V), Lenka Vočadlová (1.V) a Ivana Turková (1.V) dostal až do 

semifinále. Naše primánky se umístily na 2. místě v rámci Královéhradeckého kraje a celkově obsadily 

75. místo z 219 soutěžících týmů. 

3. prosince doprovodil prof. Zapletal volejbalisty do Jičína na krajské kolo turnaje SŠ. Bohdan 

Ptáček (6.V), Jan Zákravský (6.V), Lukáš Tichý (1.A), Jeroným Effenberk (7.W), Tobiáš Strnad (6.W), Jan 

Horkel (6.V), Radek Jansa (4.A) a Tomáš Jansa (4.A) obsadili 6. místo. Ve dnech 3.-4. prosince proběhla 

školní část Chemické olympiády pro kategorii D. 



5. prosince připravili Mikulášskou nadílku studenti 8.V. Na chodbách školy prodávali nejrůznější 

občerstvení. Žáci dramatické výchovy navštívili s prof. Dvořáčkovou MŠ Komenského v Náchodě jako 

Mikuláš, čerti a andělé. Musica Viva vystoupila s adventním programem v Domě pro seniory 

Alkalis v Hronově. 

6. prosince reprezenzovali školu v krajském kole Chemické olympiády studenti Jakub Ježek (8.W), 

Martin Stuchlík (8.W), Jaroslav Grulich (7.V) a Tomáš Heger (6.V). Doprovodila je prof. Karásková. 

Heger zvítězil a Ježek, Grulich a Stuchlík obsadili 5.-7. místo v tomto pořadí. Žáci nižšího gymnázia se 

zúčastnili v aule besedy s Mgr. Hambergerem Škola bezpečně on-line! Tým studentů David Černý (4.A), 

Jan Trojtl (4.B), Martin Uždil (3.B), Tomáš Lamka (3.B) a Vojtěch Jerman (4.A) se pokusil uspět v Brně 

za doprovodu prof. Poláka v celostátním kole turnaje Piškworky. V konkurenci 24 týmů nakonec 

bojovali o bronzovou medaili spolu s dalšími dvěma týmy, ale zůstali na sice pěkném, ale 

"bramborovém" čvrtém místě. 

9. prosince zhlédli Hodinu moderní chemie studenti kvinty a 1. ročníku a 10. prosince studenti septimy 

a 3. ročníku. 

10. prosince se konalo školní kolo Matematické olympiády pro kategorii A. Z devíti účastníků postoupili 

do krajského kola první tři: Jaroslav Grulich (7.V), Jakub Ježek (8.W) a Alena Šanovcová (8.V). 

11. prosince odehráli v aule žáci dramatické výchovy pod vedením prof. Dvořáčkové Vánoční nadílku 

pohádek pro děti z MŠ Komenského Náchod. Naši studenti kromě maturantů se v Městském divadle 

Dr. Josefa Čížka zúčastnili představení ZUŠ v Náchodě Sněhová královna. 

16. prosince se studenti Jakub Čejchan (7.V), Vojtěch Ťokan (7.V), Kryštof Janečka (7.V), Jiří Kuneš (3.B), 

Daniel Kubrt (3.B), Štěpán Šafránek (3.B), Vojtěch Výborný (4.A) a Jan Čejchan (8.W) zúčastnili 

v Předměřicích nad Labem pod vedením prof. Zapletala futsalového turnaje. Obsadili 2. místo a 

postoupili do 3. kola soutěže. Ve škole proběhla poslechová část Konverzační soutěže v anglickém 

jazyce. 

17. prosince se konalo školní kolo recitační soutěže. 

18. prosince se některé třídy zúčastnily již tradičního Gymfestu. Šlo o vystoupení kapel s účastí našich 

studentů. V tomto roce vystoupilo i učitelské seskupení. Výtěžek akce byl věnován Hospicu v Červeném 

Kostelci. 

19. prosince proběhl, také již tradiční, Vánoční den her. Studenti se mohli zapojit do nejrůznějších 

aktivit. Nechyběly sportovní disciplíny (volejbal, futsal, kuželky, bowling, bruslení), umělecké aktivity 

(výtvarná dílna, loutková a herecká dílna), nejrůznější hry, příprava pochoutek mexické kuchyně a 

vánočního cukroví, chemické pokusy, robohrátky, výroba lodiček na nejrůznější pohony, honba za 

pokladem v terénu, ani čtenářský klub. Některé z aktivit zorganizovali sami studenti. 

20. prosince si studenti jednotlivých tříd uspořádali vánoční besídky a vánočním vystoupením Sborečku 

na schodech jsme se rozloučili před vánočními prázdninami. 

Sekundáni zahájili nový kalendářní rok lyžařským kurzem v Deštném v Orlických horách. Žáci 2.W byli 

ve dnech 5.-11. ledna na chatě Anička s prof. Diviškem, Zapletalem a Javůrkovou a žáci 2.V ve dnech 

6.-12. ledna na chatě Deštná s prof. Šulcem, Brátem a Pavlíčkovou. 

8. ledna se konala další část Konverzační soutěže v angličtině pro kategorii II. První tři místa obsadili 

Johana Klimešová (4.W), Filip Hejzlar (4.V) a Žanna Markovcijová (4.W). 



13. ledna se konalo další kolo futsalové ligy v Předměřicích nad Labem. Chlapci Jakub Čejchan (7.V), 

Vojtěch Ťokan (7.V), Jiří Kuneš (3.B), Daniel Kubrt (3.B), Štěpán Šafránek (3.B), Vojtěch Výborný (4.A), 

Adam Šesler (4.B) a Jan Čejchan (8.W) obsadili 4. místo. Doprovázel je prof. Zapletal. 

14. ledna se studenti Jaroslav Grulich (7.V), Alena Šanovcová (8.V) a Jakub Ježek (8.W) zúčastnili 

v Hradci Králové krajského kola Matematické olympiády pro kategorii A. Grulich obsadil mezi 32 

soutěžícími krásné 2. místo. Prof. Polák jel s 22 studenty na přípravný seminář k Matematické 

olympiádě pro kategorie B a C. Pro studenty primy, kvinty a 1. ročníku byla připravena přednáška o 

reprodukčním zdraví. Chlapci z primy absolvovali přednášku s názvem Na startu mužnosti, dívky 

z primy přednášku Čas proměn a přednáška pro studenty kvinty a 1. ročníku měla název Holky 

z Venuše, kluci z Marsu. Vybraní studenti z posledních dvou ročníků se zúčastnili besedy s ředitelem 

vysoké školy Sciences Po Dijon ve Francii o možnostech studia ve Francii a Evropské unii. 

15. ledna proběhla další část Konverzační soutěže v anglickém jazyce pro III. kategorii. Zvítězil Jevhenij 

Vorochta (6.W), druhý byl Jaroslav Grulich (7.V) a o 3.-4. místo se dělili Matyáš Strelec (7.V) a 

František Cvrkal (6.W). 16. ledna pokračovala stejná soutěž pro I. kategorii. Matěj Laštovic (2.W) 

obsadil první, Matouš Spilka (2.V) druhé a Barbora Ryšavá (1.W) třetí místo. 15. ledna se naši studenti 

pokusili uspět za doprovodu prof. Macury v okresním kole Dějepisné olympiády. Martin Novák (5.W) 

zvítězil ve II. kategorii, Miroslav Poláček (8.W) byl třetí. Školu reprezentovala v této kategorii ještě 

Veronika Šrůtková (2.B) a v I. kategorii Tobiáš Mazura (4.W), Alexandra Kabelová (4.W) a Ema 

Nermuťová (4.W). 16. ledna se konala prezenční část Astronomické olympiády. 

16. ledna v odpoledních a podvečerních hodinách mohli zájemci o studium, jejich rodiče a veřejnost 

navštívit Den otevřených dveří. 

17. ledna si v Městském divadle Dr. Josefa Čížka vyzkoušeli studenti 8.V a 4.B nástup a předtančení na 

maturitní ples, který se konal v sobotu 18. ledna. 

22. ledna doprovodil prof. Polák studenty na krajské kolo Fyzikální olympiády do Hradce Králové. 

Štěpán Filip (4.A) zvítězil, Martin Stuchlík (8.W) byl třetí, Jakub Ježek (8.W) a Miroslava Lorencová (4.A) 

obsadili 7. a 8. místo. Prof. Nývltová doprovodila soutěžící do okresního kola Olympiády v českém 

jazyce. Tomáš Heger (6.V) obsadil 2. místo ve II. kategorii a soutěže se účastnila také Karolína Hrubá 

(8.W). V I. kategorii reprezentovaly školu Ema Nermuťová (4.W) a Žanna Markovcijová (4.W). 

23. ledna k nám zavítal ing. Jiří Černý z firmy Smart BIT s přednáškou o Průmyslu 4.0, automatizaci a 

řídících systémech. Přednáška pro zájemce z řad studentů byla začátkem projektu, v rámci kterého se 

naši studenti budou moci seznámit s řídícími deskami (Teco PLC) využívanými v reálných průmyslových 

aplikacích. V odpoledních hodinách konala pedagogická rada. 

24. ledna organizovala na naší škole prof. Vondřejcová okresní kolo Fyzikální olympiády pro kategorie 

E a F. Kategorie F se účastnilo pouze 10 našich žáků. První tři místa obsadili Mikoláš Hruša (3.V), Martina 

Rohulánová (3.V) a Daniel Kumpošt (3.W). V kategorii E jsme měli 4 soutěžící, 3. místo patřilo Tobiáši 

Mazurovi (4.W). 

V posledním lednovém týdnu se uskutečnilo školní kolo Pythagoriády.V kategorii pro primu uspělo 18 

žáků, první tři místa obsadili Lucie Kaulichová (1.V), Eva Hrnčířová (1.W) a Antonín Kubeček (1.W, 

narozen 24. 1.). Ze sekundánů uspělo 17 žáků, zvítězil Petr Bureš (2.V) a se stejným bodovým ziskem 

následovali Jonáš Bílý (2.W), Julie Blažková (2.W) a Šimon Fetter (2.W). 21 úspěšných řešitelů bylo mezi 

terciány. Filip Nehyba (3.W) zvítězil a dalšími v pořadí byli Šárka Vlčková (3.V) a Daniel Kumpošt (3.W). 

Díky podpoře firmy SaarGummi Czech (a jejího projektu T Generace) mohli 25. ledna vyrazit studenti 

s prof. Preclíkem na jednu z největších robotických soutěží v Polsku – Robotic Arena ve Wroclawi. 



Soutěž se konala v jednom ze symbolů města – Hale století (Hala Stulecia), která je zapsána na Seznam 

světového dědictví UNESCO. Pro soutěžící bylo připraveno 18 disciplín. Kromě disciplín, které známe 

z našich robotických soutěží, zde byly i disciplíny pro nás neznámé. Tým kvartánů ve složení Jakub 

Foglar (4.V) a Filip Hejzlar (4.V) s robotem Destructor soutěžil v kategorii Rescue (průjezd bludištěm, 

nalezení a záchrana předmětu, i zde obligátního medvěda) a obsadil krásné třetí místo. Robot 

PuckRaptor Mk.III studentů Miroslava Jarého (4.B) a Jana Másla (8.W) si v disciplíně sbírání puků 

(Puck Collect) vedl ještě lépe a byl poražen pouze robotem studentů německé univerzity. Druhé místo 

v této konkurenci je tak velkým úspěchem. 

27. ledna se naši studenti zúčastnili za doprovodu prof. Slavíka republikového finále v plavání 

v Jindřichově Hradci. Dívčí tým tvořily Petra Lemfeldová (7.V), Tereza Hofmanová (3.A), Nikol Urbanová 

(4.A), Markéta Janečková (2.B), Karolína Slavíková (5.V) a Jana Tetauerová (1.B) a chlapecký tým závodil 

ve složení Viktor Tomek (8.V), Pavel Horáček (8.V), Bohdan Ptáček (6.V), Michal Jerman (5.V), Vojtěch 

Říha (5.V) a Matěj Prouza (3.B). Z dvanácti týmů byly dívky páté a chlapci obsadili 8. místo. 

Ve dnech 27. - 30. ledna se na Technické univerzitě v Liberci konalo Národní kolo Chemické olympiády 

pro kategorii A. Naši školu reprezentoval vítěz krajského kola Tomáš Heger (6.V). V konkurenci 47 

soutěžících obsadil šestnácté místo a stal se úspěšným řešitelem. Zároveň byl pozván na březnové 

soustředění před mezinárodním kolem ChO. 

28. ledna se konalo školní kolo Matematické olympiády pro kategorie B a C. Kategorie C měla 14 

soutěžících, 9 z nich se zařadilo mezi úspěšné řešitele. První tři místa obsadili Anna Kunteová (5.W), 

Jan Krčmář (5.W) a Jan Ježek (5.W). V kategorii B byli 4 soutěžící, úspěšným řešitelem se stal pouze 

Kryštof Veverka (6.W). 29. ledna doprovodil prof. Klemenc žáky do okresního kola Matematické 

olympiády. Tobiáš Mazura (4.W) vybojoval 2. místo, Markéta Dítětová (4.V) 4.-5. místo, Tereza 

Schmidtová (4.V) 7.-8. místo a Ema Nermuťová (4.W) 9.-10. míst ze 14 soutěžících. 

Praktická část Biologické olympiády proběhla pro kategorii D 28. ledna a pro kategorii C 29. ledna. 

Další olympiádou s naší účastí byla Ekonomická olympiáda. 30. ledna se Adéla Cejnarová (8.V) a Jan 

Nyklíček (4.B) pokusili uspět v krajském kole. Doprovodil je prof. Havlíček. V tomto dni se konalo také 

školní kolo Zeměpisné olympiády. V kategorii A soutěžilo 11 žáků, první tři místa obsadili Ivana Turková 

(1.V), Tomáš Strašík (1.V) a Lubomír Dědek (1.V). 11 soutěžících bylo i v kategorii B, zvítězil Eduard 

Vlach (2.V), druhý byl Jakub Jireček (2.W) a třetí František Švorčík (2.W). Kategorie C pro tercii a kvartu 

měla 19 soutěžících, první byl Tobiáš Mazura (4.W), druhý Petr Novák (3.V) a o 3.-4. místo se dělily 

Barbora Švecová (4.W) a Tereza Šašinková (3.W). Kategorie D je určena studentům vyššího gymnázia. 

Mezi 32 účastníky zvítězil Adam Pavlík (3.B), druhý byl Jan Krčmář (5.W) a 3.-4. místo obsadili Matyáš 

Falta (8.V) a Štěpánka Mazurová (7.V). Do okresního kola postupují z každé kategorie první dva 

soutěžící. 

30. ledna dostali studenti pololetní vysvědčení a 31. ledna byly jednodenní pololetní prázdniny. 

3. února proběhlo školní kolo Konverzační soutěže v ruském jazyce. Zvítězil Filip Vojtěch (1.B), druhé 

místo obsadil Tomáš Cvejn (5.V) a třetí Adam Pavlík (3.B). Krajského kola se zúčastní Cvejn, protože 

vítěz bude v době jeho konání na lyžařském kurzu. 

V tomto týdnu zahájily plavecký kurz třídy 2.B a 6.W. Kurz probíhal místo hodin tělesné výchovy a 

tvořilo ho deset lekcí. 

6. února měli naši studenti možnost zapsat se přímo ve škole do podzimních tanečních kurzů manželů 

Štěpových. 



7. února doprovodila prof. Zikmundová do Pardubic na Chemiklání dva týmy studentů. V kategorii A se 

na 6. místě z 27 týmů umístil tým ve složení Martin Stuchlík (8.W), Jakub Ježek (8.W), Michal Obst (7.V), 

Jaroslav Grulich (7.V) a Tomáš Heger (6.V). V kategorii B byli naši studenti Adam Roštejnský (1.B), 

Tereza Koukolová (5.V), Karolína Slavíková (5.V), Jan Krčmář (5.W) a Martin Novák (5.W) na 18. místě 

z 27 týmů. Na Robotiádu do Brna jely se studenty prof. Uždilová a Vondřejcová. Tato soutěž nabízí 

studentům až 7 různých disciplín. Letos, i díky podpoře firmy SaarGummi Czech (a jejího projektu 

T Generace), se do soutěže zapojilo celkem 18 našich studentů rozdělených do šesti týmů. V disciplíně 

chycení medvěda bez dálkového ovládání soutěžilo celkem 37 týmů. Medvěda našlo a odvezlo do cíle 

osm robotů. Náš tým ve složení Kryštof Veverka (6.W), Dominik Rufer (6.W) a Evheniy Vorokhta (6.W) 

obsadil krásné 3. místo. V disciplíně LEGO sprint dosáhli nejlepšího výsledku Kryštof Vencl (3.W) a 

Jáchym Bohadlo (1.V) svým 11. místem z celkem 80 soutěžících týmů. Celkem 90 týmů se účastnilo 

disciplíny na jízdu po čáře. Ondřej Šatný (4V), Matěj Vrzáček (3W), Ondřej Suchánek (1V), Václav Holý 

(1V), Nikola Bartoňová (2B), Kryštof Veverka (6W), Dominik Rufer (6W) a Evheniy Vorokhta (6W) se 

pokusili se svými roboty v co nejrychlejším čase sledovat čáru, dojet do cíle a v něm zastavit. 

Přes technické potíže se umístili na 15. a 16. místě. V odpoledních hodinách se do Národního divadla 

v Praze vydalo 47 studentů s prof. Veverkou a Poutníkem na operu Leoše Janáčka Liška Bystrouška. 

8. února odjeli na týdenní lyžařský kurz na chatu Labská 66 na Bártlově lávce u Špindlerova Mlýna 

studenti 1.A s prof. Zapletalem, Macurou a Zapletalovou. 15. února je vystřídali studenti 5.V s prof. 

Zikmundem, Víchem a Rojtovou. 

10. února organizoval prof. Košvanec na naší škole okresní finále florbalového turnaje dívek. Tým 

našich dívek ve složení Sandra Peterová (4.A), Nikol Urbanová (4.A), Sára Kubíková (4.A), Jana 

Duchatschová (3.B), Zdislava Matysková (3.B), Aneta Tučková (3.B), Kateřina Němečková (7.V), Barbora 

Chobotská (7.V), Šárka Hejzlarová (2.A), Markéta Macháňová (2.A) a Klára Nováková (6.W) vybojoval 

druhé místo ze čtyř týmů. 

11. února proběhlo školní kolo Chemické olympiády a ve dnech 11.-12. února školní kolo Biologické 

olympiády. Školního kola Chemické olympiády v kategorii D se účastnilo 28 žáků. První tři místa obsadili 

Tobiáš Mazura (4.W), Alexandra Kordová (4.V) a Eliška Dvořáková (4.V). 

12. února začaly Aljašské dny výtvarnou dílnou. Prof. Francová doprovodila Matěje Laštovice (2.W) do 

okresního kola Konverzační soutěže v anglickém jazyce, v němž obsadil 2. místo. Studenti 3. ročníku a 

septimy se v městské knihovně zúčastnili autorského čtení se spisovatelkou Lidmilou Kábrtovou. 

13. února doprovodil prof. Divišek do okresního kola turnaje florbalisty. 3. místo ze šesti týmů 

vybojovali Jan Melda (4.B), Martin Jirásek (4.B), Adam Šesler (4.B), Radek Jansa (4.A), Tomáš Jansa 

(4.A), Martin Brejtr (6.W), Šimon Vacek (5.V), Daniel Ježek (7.W) a Adam Veselý (2.A). Proběhlo školní 

kolo Konverzační soutěže ve francouzském jazyce v kategorii SŠ I. První tři místa obsadily Leona 

Kaválková (5.V), Barbora Ježková (5.V) a Jaroslava Šintáková (5.W). Studenti 3.A si připravili v chodbách 

školy Valentýnské občerstvení. 

14. února doprovodil prof. Polák studenty do Prahy na Fykosí fyziklání. 

18. února se konala praktická část školního kola Chemické olympiády pro kategorii C. 

Ve dnech 19.-20. února byli na literárně-historické exkurzi v Praze studenti 7.W s prof. Forejtem a 

Havlíčkem. Navštívili Vyšehrad, Pražský hrad a v Divadle na Vinohradech zhlédli představení Revizor. 

19. února navštívili studenti zeměpisného semináře s prof. Diviškem v odpoledních hodinách Geodézii 

Náchod. 



20. února obsadily první tři místa ve školním kole Konverzační soutěže ve francouzském jazyce 

v kategorii SŠ II studentky Veronika melicharová (7.W), Kristýna Semeráková (7.W) a Nicol Mejstříková 

(7.W). 

24. února jely dívky Michaela Bílá (7.W), Adéla Cejnarová (8.V), Adriana Cihlářová (1.B), Michaela 

Kubečková (3.B), Renata Kubečková (1.A), Denisa Nývltová (1.B), Michaela Šnorbertová (8.V), Nikol 

Urbanová (4.A) a Anna Vodehnalová (2.B) s prof. Zapletalovou do Liberce na kvalifikaci do 

republikového finále volejbalového turnaje. Dívky obsadily 3. místo. Proběhla praktická část školního 

kola Chemické olympiády pro kategorii C. 

25. února byli v odpoledních hodinách na exkurzi na záchrance studenti 1.B a 5.W s prof. Matěnovou. 

26. února doprovodil prof. Divišek tým na turnaj v basketbalu. Ve škole se uskutečnilo okresní kolo 

Zeměpisné olympiády. 

V týdnu od 24. do 28. února probíhaly na škole Ajlašské dny. Studenti jednotlivých tříd si pro své 

spolužáky připravili prezentace o Ajlašce. 24. února představil v aule cestovatel a spisovatel Martin 

Mykiska Aljašku prezentací Divočinou na lodi, pěšky i vzduchem. Prezentace se zúčastnili všichni 

studenti kromě maturantů. Na 26. únor připravily prof. Hronková a Jirková pro žáky tercie a kvarty 

literární dílnu. Hudební dílna pro zájemce proběhla 27. února pod vedením prof. Veverky a Hronkové. 

Prezentace Aljaška s musherem Jirkou Menzákem se uskutečnila 27. února pro studenty 2.A, 2.B, 3.A 

a 6.V. Primáni a sekundáni absolvovali 28. února prezentaci O musherech a psích závodech mushera 

Milana Sudka. 

2. března se uskutečnila informační schůzka studentů sexty a 2. ročníku s prof. Javůrkovou a Nývltovou 

k volbě volitelných předmětů. 

3. března organizovaly v naší škole prof. Karásková a Zikmundová okresní kolo Chemické olympiády 

pro kategorii D. 

4. března se studenti 1.-3. ročníku a kvinty, sexty a septimy zúčastnili v aule prezentace pana Jana 

Mojžíše Krimyš (kritické myšlení). 

5. března navštívili studenti sekundy až sexty a 1.-2. ročníku kino Vesmír, aby zhlédli dokumentární film 

V síti o kybergroomingu. 

6. března proběhla ve škole další část školního kola Chemické olympiády. 

Ve dnech 9.-13. března měli studenti jarní prázdniny. 

Od 11. března byly kvůli koronavirové epidemii z nařízení vlády uzavřeny pro žáky všechny školy. 

Z nařízení ředitele školy byla naše škola uzavřena i pro pedagogy. Výuka probíhala po jarních 

prázdninách distanční formou. 

zapsala Martina Javůrková 


