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Školní rok začal pro pedagogy 30. srpna. Na zahajovací poradě přivítali profesoři mezi sebou nové 
kolegyně Kláru Mičíkovou (Vv) a Pavlínu Šrekovou (Čj, Ov, Zsv). Na část úvazku nastoupila 
v rodičovské dovolené Helena Lubasová (Čj, Aj). Do nového školního roku vstoupila s novým 
příjmením kolegyně Barbora Šimková, nyní Dvořáčková. 

Během prázdnin zvýšila ministryně školství týdenní počet vyučovacích hodin všem studentům 
vyššího gymnázia o dvě. Tato změna vyvolala zvýšení počtu nadúvazkových hodin stávajících 
pedagogů a přijetí dalších učitelů. Proto od 4. září nastoupil David Barka (Ivt). Dále byl připraven 
úvazek pro učitele zeměpisu a tělesné výchovy. Tyto hodiny jsou zatím suplovány našimi pedagogy 
do doby, kdy bude učitel s touto aprobací přijat. Uvedené změny vyvolaly i změny v rozvrhu. První 
dva týdny se vyučovalo podle provizorního rozvrhu, stálý rozvrh začal platit 18. září. 

Ve dnech 30. a 31. srpna se konaly opravné zkoušky, jedna z českého jazyka, jedna z dějepisu, jedna 
z chemie a tři z matematiky. Všichni studenti u opravných zkoušek uspěli. 

Studenti nastoupili do školy až 4. září. Tradičně je přivítala ve školních lavicích prostřednictvím 
rozhlasu ministryně školství paní Petra Buzková, ředitel školy Pavel Škoda a v jednotlivých třídách 
třídní profesoři. 5. září již probíhala výuka podle rozvrhu. Učitelé zahájili školní rok neformálním 
posezením v klubovně školy 7. září. 

Ve dnech 13.-15. září vyjeli studenti primy na pobyty primární prevence patologických sociálních 
jevů. Jde o již vyzkoušený a osvědčený způsob vytváření příjemného sociálního klimatu ve třídních 
kolektivech. Žáci 1.V jeli s prof. Š. Škodovou a Poutníkem do Studené vody u Božanova a žáci 1.W 
s prof. Košvancem a Macurou do Janoviček u Broumova. Pobyty primární prevence absolvovali i 
studenti 1. ročníku. Studenti 1.B byli s prof. Půlpánovou a Víchem v Českém Šternberku ve dnech 
19.-22. září a studenti 1.A s prof. G. Škodovou a Vrátilovou ve dnech 25.-27. září v Pecce u Nové 
Paky. 

11. září se naši studenti zúčastnili celostátní sbírky Srdíčkový den, jejíž výtěžek bude věnován 
dětským oddělením nemocnic v České republice. 

13. záři podnikli botanickou pracovní exkurzi studenti ekologického semináře s prof. Ježkem. 18. 
září byli na literárněhistorické exkurzi v Praze studenti 8.V a 8.W s prof. Půlpánovou, Štegerovou a 
Š. Škodovou. 

18. září reprezentovaly školu v okresním kole Středoškolského poháru v atletice v Novém Městě 
nad Metují studentky Alice Hornová (4.B), Michaela Mrázková (1.B), Zuzana Rousková (4.B), 
Renáta Slezáková (4.A), Jana Syrovátková (4.B), Veronika Šrollová (4.A), Jana Vančáková (7.W), 
Markéta Voborníková (4.B), Eliška Vondráčková (2.A) a Lucie Zeinerová (6.W). Zvítězily a 
postoupily do krajského kola, které se konalo 4. října v Hradci Králové. Zde Mrázkovou, 
Slezákovou vystřídaly Martina Preclíková (8.W) a Lenka Rejtharová (4.B). v krajském kole dívky 
vybojovaly 4. místo. Závodnice doprovázela na oba závody prof. Rojtová. 

Ve dnech 22.-23. září reprezentovali školu naši studenti na Ekologické olympiádě v Bílé Třemešné, 
kam je doprovodil prof. Ježek. Studenti Hana Mazancová (4.B), Jan Myšák (8.W) a Veronika 
Nývltová (4.B) obsadili 5. místo. 

Na 26. září byl vypsán 2. termín maturitní zkoušky pro studentku, která ukončila 4. ročník až 31. 
srpna opravnou zkouškou. U maturity uspěla. 

29. září byli na exkurzi v Židovském muzeu v Dobrušce studenti 3.B a dějepisného semináře ze 4.B 
s prof. Bl. Dvořáčkovou a Poutníkem. 



Během měsíce září bylo zprovozněno zabezpečovací zařízení předního vchodu, takže vstup do 
školy je možný jen na čipovou kartu. 

Od 1. října odešel dlouhodobě do zahraničí prof. Šulc. Na jeho místo nastoupila paní Andrea 
Bartoňová-Dobenínová a převzala celý jeho úvazek. 

3. října vyslechli studenti kvarty, kvinty, 6.V a 1.A v aule koncert Adamusova tria “Hudební styly”. 
Studenti 1.V a 2.W se v městské knihovně zúčastnili s prof. Š. Škodovou a Kolářskou besedy 
s autorkou knih pro děti Petrou Braunovou. 

4. října navštívili studenti tercie za doprovodu prof. Ježka, Klemence a Slavíka ZOO ve Dvoře 
Králové nad Labem. 

4. října přijeli do České republiky studenti z partnerské školy v Georgsmarienhuette. Dny do 14. 
října vyplnili návštěvou školy a vyučování, prohlídkou města, náchodského zámku a pivovaru, 
výlety do Adršpachu, Liberce, Prahy, Josefova a individuálním programem s rodinami našich 
studentů. 

6. října se konalo setkání spřátelených pedagogických sborů gymnázií ve Dvoře Králové nad 
Labem. Naše delegace vybojovala v přátelském klání 2. místo mezi družstvy z Trutnova, 
Hostinného, Úpice a Vrchlabí. 

Ve dnech 9.-11. října vypracovali studenti primy srovnávací testy z českého jazyka, matematiky a 
obecných studijních předpokladů. Výsledky jim umožní porovnat své schopnosti a znalosti 
s vrstevníky z přihlášených škol z celé republiky. 

11. října zhlédli zájemci z řad studentů v Brně novinky z oblasti informačních a komunikačních 
technologií na festivalu INVEX – DIGITEX 2006. Doprovodili je prof. Preclík, Vích a Barka. 

16. října aktivně podpořili naši studenti sbírku Bílá pastelka, jejíž výtěžek bude použit na zlepšení 
kvality života slabozrakých a nevidomých. 

20. října se studenti sekundy, tercie, sexty a 2. ročníku zúčastnili v aule besedy s Lucií Kovaříkovou 
a Michalem Jonem o jejich cyklistické expedici jihozápadem USA. 

Ve dnech 20.-21. října se konaly komunální a senátní volby a na naší škole byla jedna z volebních 
místností. 27.-28. října jsme poskytli volební místnost ještě pro druhé kolo senátních voleb. 

25. října byli studenti 3.B s prof. Dvořáčkovou, Jaroušovou a Sršňovou na exkurzi v Technickém 
muzeu a v Antropologickém muzeu v Brně. 

25. října reprezentovali naši studenti školu na Běhu do zámeckých schodů. v kategorii B závodili 
studenti Lenka Fialová (2.W), Barbora Houfková (2.W), Ilona Kačerová (2.W), Radka Vlčková 
(2.W), Kateřina Žibřidová (2.W), Jan Fišer (2.V), Filip Skácel (2.V), Martin Schwarz (2.V), Jiří 
Valášek (2.W) a Tomáš Vanický (2.W) a obsadili 6. místo. v kategorii C soutěžili Barbora 
Koubková (3.W), Anna Málková (4.V), Markéta Minaříková (3.W), Pavla Rousková (3.V), Andrea 
Sodomková (4.V), Adam Ludvík (4.V), Ondřej Prchal (4.V), Jan Rohan (4.V), Jan Špatenka (4.V) a 
Jakub Valtar (4.V) a vybojovali 2. místo. v kategorii pro střední školy vybojovaly dívky Petra 
Celbová (7.W), Pavla Marková (3.A), Kateřina Teuberová (1.B), Lucie Zeinerová (6.W) a Radka 
Zeisková (3.B) 1. místo a chlapci Tomáš Dostál (5.W), Martin Hýbl (2.B), Petr Šedivý (6.W), 
Jáchym Škoda (8.V) a Lukáš Vlach (8.V) 3. místo, přičemž Jáchym Škoda zaběhl traťový rekord. 
Závodníky doprovodila prof. Slavíková. 

Ve dnech 26.-27. října si studenti užívali podzimních prázdnin. 

Ve dnech 30. října - 1. listopadu se v Náchodě konaly Dny španělské kultury, jejichž 
spolupořadatelem byl prof. Pavlík. Naši studenti španělštiny se v rámci těchto dnů zúčastnili 31. 
října v aule přednášky o Španělsku a besedy s Josefem Lauferem o jeho vztahu ke Španělsku. 1. 
listopadu zhlédli studenti vyššího gymnázia a španělštináři z kvarty v Beránku představení Divadla 
Klauniky Brno "Don Quijote de la Ancha". Studenti a profesoři se zúčastnili i dalších akcí Dnů 



španělské kultury, jako například vernisáže výstavy výtvarných prací s tematikou Španělska nebo 
módní přehlídky. 

2. listopadu proběhla hodnotící pedagogická rada. 

Ve dnech 5.-6. listopadu se na naší škole konalo školení "Netradiční metody ve vyučování", kterého 
se zúčastnilo 15 pedagogů. 

8. listopadu se zúčastnili zájemci o biologii z řad studentů s prof. Rojtovou exkurze 
v Mikrobiologickém ústavu Akademie věd. 10. listopadu pak zájemci o fyziku navštívili Fyzikální 
ústav Akademie věd s prof. Polákem. 

9. listopad byl bohatý na události. Všichni studenti vyslechli v Městském divadle Dr. Josefa Čížka 
koncert Českého saxofonového kvarteta. Studenti 2.A byli na literárně-historické exkurzi v Praze 
s prof. Fišerovou a Šrekovou. Večer zhlédli ve Stavovském divadle představení "Romeo a Julie". Na 
Středoškolských hrách v basketbale v Broumově reprezentovali školu studenti Boris Cvetanov 
(4.B), Petr Lindr (4.B), Martin Neuschl (4.A), David Ptáček (8.W), Jiří Svatoš (8.W), Marek Tichý 
(8.W), Václav Vecko (4.A) a Jan Vlček (4.B). Obsadili 6.-7. příčku a doprovázel je prof. Zikmund. 
v odpoledních hodinách se konaly schůzky rodičů. Ve dnech 9.-10. listopadu probíhal také sběr 
starého papíru pořádaný již tradičně SRPDŠ. 

10. listopadu vyjeli na exkurzi do Osvětimi a do Věličky studenti 8.W a 4.A s prof. Štegerovou a 
Horákem. 

V týdnu od 13. do 16. listopadu probíhala na škole akce Dny poezie, jejímž ústředním tématem pro 
letošní rok bylo "Kde domov můj?". Na škole na chodbách umístil prof. Macura s pomocí 
některých dalších kolegů a studentů expozice s poezií a byl zde dostatečný prostor pro vlastní 
tvorbu, který byl bohatě využit. 

17. listopadu byl státní svátek. 

Od 21. listopadu platil nový rozvrh. Změna byla vyvolána změnou v úvazcích francouzského 
jazyka. Úvazek dlouhodobě nemocné Barbory Dvořáčkové si rozdělily externí učitelky Jana 
Bašová, Kateřina Havrdová a Zuzana Felklová. 

Ve dnech 21.-22. listopadu hostovali na naší škole členové Malého Vinohradského divadla. 21. 
listopadu sehráli hru "Oidipus" pro kvintu, 1. ročník a 7.W a hru "Svět naruby" pro oktávu, 4. 
ročník a 4.W. 22. listopadu zhlédli studenti sexty, 2. ročníku a 7.V představení "Faust" a studenti 3. 
ročníku, 2.V, 3.V a 4.V hru "Kapesní povídky". 

23. listopadu se v odpoledních hodinách sešli pedagogové nad tvorbou nového školního 
vzdělávacího programu. 

Ve dnech 23. a 24. listopadu organizoval prof. Košvanec okresní kolo turnaje ve florbale. 
v kategorii pro ZŠ a víceletá gymnázia obsadili naši chlapci Martin Ansorge (4.W), Radim 
Darebník (3.W), Tomáš Hrubý (4.W), Daniel Matěna (3.W), Jan Matyska (3.W), Michael Pokorný 
(3.W), Michal Prause (4.W), Otakar Pšenička (3.V), Petr Rýgr (3.W), Šimon Varmus (4.W), Josef 
Voborník (3.V) a Tomáš Závojko (4.W) 5. místo a v kategorii pro střední školy zvítězili a postoupili 
do krajského kola, které se konalo 30. listopadu v Trutnově. Mužstvo v kategorii pro SŠ tvořili Filip 
Adler (6.V), Lukáš Hornych (6.V), Michal Jánský (6.V), Miloslav Jára (8.V), Martin Jirman (6.V), 
Ondřej Oleják (7.V), Lukáš Reichmann (7.W), Petr Ságner (3.A), Michael Šimon (3.A), Jakub 
Vlček (2.B) a v okresním kole ještě Jakub Vondráček (4.B). v krajském kole vybojovali 4. místo, 
doprovázel je prof. Košvanec. 

27. listopadu trénovali studenti 8.V a 4.B s třídními profesory Matěnovou a Macurou v Městském 
divadle Dr. Josefa Čížka slavnostní nástup a předtančení na sobotní stužkovací ples. Ten se konal 2. 
prosince, k tanci hrála skupina Relax Band pod vedením Jana Drejsla. Kromě předtančení 
maturantů a vlastního stužkování zpestřili ples ukázkami standardních tanců Irena Kováříčková 



(8.V) a Jiří Jeřábek. Na půlnoc bylo připraveno překvapení. Výtěžek plesu byl rozdělen mezi 
Nadaci Jiráskova gymnázia a SRPDŠ. 

28. listopadu zhlédli studenti sexty, septimy a 1.-3. ročníku v kině Vesmír film "Grbavica" 
z prostředí současného Sarajeva poznamenaného občanskou válkou. 

29. listopadu reprezentovaly školu v Polici nad Metují ve florbale dívky Šárka Cvejnová (4.W), 
Anna Holečková (3.V), Michaela Horáková (4.W), Dominika Nováková (4.W), Stanislava 
Preclíková (3.V), Taťána Rejlová (4.W), Pavla Rousková (3.V), Dita Šmejkalová (4.W), Petra 
Šrůtková (4.W) a Tereza Vláhová (4.W). Vybojovaly 5. místo a doprovázel je prof. Zikmund. 

Od 30. listopadu nastoupila Petra Hlavatá, která bude do Vánoc vyučovat anglický jazyk za 
dlouhodobě nemocné kolegyně Barboru Dvořáčkovou a Lenku Hronkovou. 

1. prosince se 10 našich studentů zúčastnilo akce Červená stužka pořádané Českou společností 
AIDS pomoc a Společností pro plánování rodiny a sexuální výchovu k Mezinárodnímu dni boje 
proti AIDS. Součástí akce je i sbírka, jejíž výtěžek bude věnován na zajištění provozu obou 
společností včetně provozu Domu světla. Ve stejný den byli na exkurzi v rudných dolech, v papírně 
a ve skalách v sousedním polském příhraničí studenti 3.W s prof. Klemencem a Horákem. 

V týdnu od 4. do 8. prosince probíhalo testování studentů kvarty. Vypracovávali srovnávací testy 
společnosti Scio z českého jazyka, anglického jazyka, matematiky a obecných studijních 
předpokladů. Každý žák dostal osobní list s výsledky svých testů a společnost Scio zasílala 
individuální listy žáků s podrobnější analýzou výsledků. 

4. prosince zhlédli studenti vyššího gymnázia a kvarty v Městském divadle Dr. Josefa Čížka 
inscenaci hry Arnošta Goldflama "Biletářka". 

4. prosince se konalo okresní finále v plavání. Družstvo dívek i chlapců v kategorii pro SŠ zvítězilo, 
mladší žáci vybojovali 2. místo, závodů se účastnili též mladší žákyně a starší žáci. 5. prosince se 
v Trutnově konalo krajské kolo této soutěže. Dívky Petra Antlová (4.A), Petra Celbová (7.W), Pavla 
Marková (3.A), Barbora Nováková (1.A), Zuzana Rousková (4.B) a Lucie Zeinerová (6.W) opět 
zvítězily. Chlapci Jan Čimera (5.W), Tomáš Dostál (5.W), Martin Hýbl (2.B), Pavel Mrověc (6.V), 
Jakub Nosek (2.A) a Marek Schwarz (1.A) vybojovali 3. místo. Plavce doprovázel prof. Slavík. 

5. prosince se konalo školní kolo Matematické olympiády v kategorii A. Úspěšným řešitelem se stal 
jenom Antonín Špaček (8.W), který pokračoval v regionálním kole 23. ledna 2007 a zde vybojoval 
5.-7. místo. Druhé místo obsadil Juraj Hartman (3.B) a o 3. místo se dělili Jakub Dundálek (4.A) a 
Pavel Chráska (7.W). Školního kola se zúčastnilo celkem 10 studentů. v odpoledních hodinách se 
konal 11. ročník soutěže o nejlepší nakládané zelí ZelíCup. První tři místa vybojovali mezi osmi 
vzorky Helena Lubasová, Jan Ježek a Josef Zikmund v tomto pořadí. 

Ve dnech 6.-7. prosince pořádali prof. Košvanec a Slavíková okresní kolo Středoškolských her ve 
volejbale. 6. prosince hráli chlapci. Družstvo A naší školy ve složení Jakub Hejzlar (7.W), Petr 
Hornych (4.B), Petr Kafka (4.A), Jakub Nosek (2.A), Jiří Svatoš (8.W) a Vratislav Vojnar (1.B) 
zvítězilo a postoupilo do krajského kola, družstvo B vybojovalo 4. místo. 7. prosince nastoupily za 
naši školu rovněž dvě družstva dívek. Za družstvo A hrály Lucie Gottwaldová (2.A), Eliška 
Hedvíková (8.V), Alice Hornová (4.B), Andrea Matysková (7.W), Lucie Rýdlová (7.W), Kristýna 
Slavíková (6.W) a Daniela Vávrová (7.W). Zvítězily a postoupily do krajského kola. v družstvu B 
soutěžily Tereza Beranová (5.V), Veronika Fišerová (5.V), Petra Hofmanová (1.B), Eliška Hrubá 
(1.B), Lucie Chladová (1.B), Kateřina Lokvencová (1.B), Dita Šmejkalová (4.W) a Nikola Thérová 
(4.V) a umístily se na medailovém třetím místě. 

6. prosince vystoupili členové historicko-dramatického kroužku se souborem Skřivánci v Domově 
důchodců v Náchodě s adventním programem. 

7. prosince se konal v odpoledních hodinách Den otevřených dveří pro zájemce o studium a jejich 
rodiče i pro veřejnost. 



11. prosince se 20 studentů účastnilo Srdíčkového dne, tj. sbírky občanského sdružení Život dětem. 
40% prosincového výtěžku bude věnován na nákup přístrojů pro dětská oddělení nemocnic a pro 
zařízení pečující o nemocné děti, 60% výtěžku bude vráceno škole na nákup pomůcek. 

12. prosince jeli na exkurzi do Prahy studenti 7.V s prof. Rojtovou a Štegerovou. Navštívili 
Hrdličkovo muzeum, Parlament, Senát a v Divadle v Dlouhé zhlédli Dostojevského hru "Běsi". 
v tento den se konalo školní kolo Olympiády v českém jazyce. v I. kategorii pro tercii a kvartu 
zvítězil Jan Šimbera (4.W) a postoupil do okresního kola a o 2.-3. místo se dělili Mat ěj Správka 
(4.V) a Otakar Pšenička (3.V). v této kategorii soutěžilo 36 studentů. II. kategorie pro vyšší 
gymnázium se účastnilo 47 studentů. Zvítězila Marie Štěpánová (7.W), druhé místo patřilo Pavel 
Rýgrové (5.V) a třetí Zdislavě Ungrové (2.A). Do okresního kola postoupily první dvě studentky. 
Organizace se ujali prof. Macura a Půlpánová. 

Ve dnech 14.-16. prosince jeli na školní výlet do Krkonoš studenti 2.B s prof. Pavlíkem. 

15. prosince se studenti maturitního ročníku účastnili v aule besedy s primářem porodnicko-
gynekologického oddělení náchodské nemocnice MUDr. Střechou. 

V týdnu od 18. do 22. prosince uskutečnili dramatický kroužek pod vedením prof. Dvořáčkové a 
soubor Skřivánci se sbormistrem prof. Poutníkem řadu vystoupení pro náchodské MŠ, děti ze 
stacionáře, veřejnost a pro naše studenty. 

19. prosince byli na exkurzi v Brně studenti 4.B s prof. Macurou a Půlpánovou. Navštívili Špilberk, 
vilu Tugendhat a v divadle Husa na provázku zhlédli představení "Balada pro banditu". 

20. prosince se za krásami zimní přírody vydali studenti 2.W a 3.W s prof. Horákem a Klemencem. 
Do kraje se rozhlédli z Ruprechtického Špičáku. v tento den reprezentovali školu fotbalisti Filip 
Adler (6.V), Boris Cvetanov (4.B), Martin Dostál (4.A), Petr Macek (6.W), Michal Müller (2.A), 
Martin Neuschl (4.A), Ondřej Oleják (7.V), David Ptáček (8.W), Václav Vecko (4.A) a Jakub Vlček 
(2.B) v sálové kopané. Doprovázel je prof. Košvanec. 

21. prosince se konal Vánoční den her. Studenti měli možnost strávit předvánoční čas trochu jiným 
způsobem, než je ve škole obvyklé, a to účastí v nejrůznějších soutěžích a aktivitách. Probíhaly 
turnaje ve volejbale s účastí družstva profesorů, ve stolním fotbale, ve stolním tenise, 
v piškvorkách, ve stolních deskových hrách, šachový turnaj, turnaj v počítačových hrách. Výtvarně 
nadaní studenti tvořili prostorové objekty z papíru, které zdobí chodby školy, a řada studentů 
navštívila experimentárium zajímavých fyzikálních pokusů. v aule probíhala soutěž třídních 
družstev Riskuj s přírodovědnou tematikou inspirovaná televizní soutěží. Do soutěží se zapojilo ať 
v roli soutěžících nebo organizátorů asi 430 studentů. Pro ostatní probíhala výuka, ale většina 
vytvořila publikum soutěžícím. Pedagogický sbor uzavřel den posezením s vánoční nadílkou, 
náladou a s vánočním programem ve školní klubovně. 

22. prosince pokračovala předvánoční atmosféra. Většina třídních kolektivů si ve třídách 
zorganizovala vánoční posezení s třídními profesory. v poledne si zájemci vyslechli zpěv Sborečku 
na schodech a poté se všichni rozešli na vánoční prázdniny. Někteří studenti a kolegové se ještě 
v odpoledních hodinách vydali do Klicperova divadla v Hradci Králové na představení "Petrolejové 
lampy". Zájezd zorganizovala prof. Nývltová. 

Před Vánocemi byla vydána Výroční zpráva za školní rok 2005-06. 

V novém roce začala výuka 3. ledna opět s novým rozvrhem. Nastoupila nová profesorka angličtiny 
paní Naděžda Ságnerová, která převzala hodiny anglického jazyka za kolegyni Lenku Hronkovou a 
Barboru Dvořáčkovou. Část hodin angličtiny převzal ještě prof. Šimon. Čtyři hodiny hudební 
výchovy v sekundě a tercii bude nadále vyučovat pan Jakub Mědílek. Tato změna rozvrhu nebyla 
poslední. Další následovala hned od 29. ledna. Tato poslední změna byla vyvolána změnou úvazků 
francouzského jazyka. Paní Zuzana Felklová skončila z důvodu zahraniční stáže a její hodiny 
francouzštiny převzala prof. Havrdová. Změnu rozvrhu si vyžádala také změna v plaveckém kurzu 
2. ročníku a sexty. 



4. ledna proběhly konzultační rodičovské schůzky. 

5. a 12. ledna se konalo školní kolo chemické olympiády. 

9. ledna se naši studenti účastnili v Hradci Králové semináře pro přípravu na Matematickou 
olympiádu v kategorii B a C. Doprovázela je prof. Jaroušová. 

12. ledna vyvrcholily přípravy na stužkovací ples tříd 4.A a 8.W nácvikem nástupu s třídními prof. 
Štegerovou a Preclíkem a předtančení v prostorách Beránku. Ples se konal 13. ledna. K tanci hrál 
tradičně Relax Band. Ples zpestřili maturanti svým předtančením a studenti naší školy vystoupením 
převážně dechových nástrojů, kteří se sešli pro tuto příležitost a dali si název "9tet". 

15. ledna se konalo okresní kolo Konverzační soutěže v německém jazyce. Zastoupení jsme měli 
v kategorii 3A, kde Petra Fišerová (7.V) zvítězila. 

17. ledna byli na exkurzi v městské knihovně studenti 5.W s prof. Nývltovou. 

18. ledna se konalo okresní kolo Dějepisné olympiády, kde jsme měli dvě želízka v ohni. 
v konkurenci 37 soutěžících zvítězil Jan Matyska (3.V) a druhé místo vybojoval Jan Šimbera (4.W). 

19. ledna uspořádal v aule prof. Ježek pro třídy, které se podílejí na Adopci na dálku (2.V, 4.W, 6.W, 
7.W, 8.V a 4.B), promítání filmů s touto tematikou. v tento den se konalo krajské kolo Fyzikální 
olympiády pro kategorii A. Mezi úspěšné řešitele se zařadili Miroslav Matějů (8.V), který 
vybojoval 2. místo, třetím místem Gustav Šourek (4.A), šestým místem Antonín Špaček (8.W) a 
sedmým Jakub Dundálek (4.A). O štěstí se pokoušel ještě Karel Petránek (8.V). Matějů a Šourek 
postoupili do celostátního kola, které se konalo 2. března v Bílovci. Šourek se dostal mezi úspěšné 
řešitele. 

V této době měly být zahájeny lyžařské výcviky, ale pro absenci sněhu byly odloženy. 

V těchto dnech probíhalo také školní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce pro všechny 
kategorie. v I. kategorii zvítězila mezi 33 účastníky Thi Kim Anh Nguyen (1.W), druhá byla 
Barbora Houfková (2.W) a třetí Klára Prokopová (2.W). Ve II. kategorii soutěžilo 29 studentů, 
první tři místa vybojovali Jan Šimbera (4.W), Antonín Krtička (4.V) a Simona Dvořáčková (4.V). 
III. kategorie měla 52 účastníků, 1. místo patřilo Janě Matyášové (5.W), 2. Michalu Lichterovi 
(7.W) a o 3.-4. míso se dělili Martin Kábrt (6.W) a Kateřina Linhardtová (7.V). Všichni jmenovaní 
budou reprezentovat školu v okresním kole. 

23. ledna se do Hradce Králové vydali prof. Vrátilová, Javůrková a dva studenti na slavnostní 
předávání šeku na 66.000,- Kč. Tuto finanční částku získala pro školu prof. Vrátilová v akci, kterou 
pořádá společnost AISIS za finanční podpory firmy T Mobile. Na několika víkendových setkáních 
bylo přes 130 pedagogů proškoleno v psaní projektů a získávání grantů. Deset nejlepších si 
rozdělilo částku 660.000,- Kč věnovanou společností T Mobile. Peníze budou použity na studentské 
projekty realizované do konce školního roku. Celá akce má název Malé granty a probíhala za zájmu 
médií. Na naší škole bylo projektové řízení vyhlášeno 31. ledna v aule. 

24. ledna poměřovali své matematické dovednosti studenti tercie v soutěži Pythagoriáda. Nejlepšího 
výsledku dosáhli Josef Voborník (3.V) a Petr Rýgr (3.W). Ve stejné soutěži poměřili své síly 
studenti primy a sekundy 25. ledna. z primánů byli nejúspěšnější Daniel Meduna (1.V), Daniel 
Čejchan (1.W) a Karolína Pěčková (1.V) a ze sekundánů Matěj Fanta (2.W) a Jakub Zakouřil (2.V). 
Všichni jmenovaní postupují do okresního kola. 25. ledna proběhlo také školní kolo Matematické 
olympiády pro kategorii B a C. První místo v kategorii B obsadil Karel Vlček (2.B) a o 2.-3. místo 
se dělili Jan Dundálek (2.B) a Jakub Vlček (2.B). Mezi úspěšné řešitele se zařadili ještě Jaroslav 
Stárek (2.A), Michaela Kavková (6.W) a Vladimír Lambert (6.W). v kategorii C se o 1.-2. místo 
dělily Anežka Šimonová (5.W) a Andrea Šulcová (5.W), 3. místo obsadil Václav Hrnčíř (5.W). 
Mezi úspěšné řešitele se dále zařadili Lukáš Halda (5.V), Petr Kočička (5.V), Petr Šedivý (5.W), 
Jan Voborník (5.W) a Ondřej Vydra (5.V). Všichni jmenovaní postupují do regionálního kola. Další 
matematickou soutěží, která se konala tento den, bylo okresní kolo Matematické olympiády 
v kategorii Z9. Naši školu reprezentovalo šest soutěžících. Nejlepších výsledků dosáhli Radek 



Papež (4.V), který obsadil 4. místo, Andrea Sodomková (4.V) 5. místo a Jan Šimbera (4.W) 7.-8. 
místo. 

25. ledna se v odpoledních hodinách konala klasifikační pedagogická rada. 

26. ledna se konalo v naší škole okresní kolo Chemické olympiády pro kategorii D. Naši čtyři 
účastníci obsadili přední místa. Zvítězil Jan Šimbera (4.W), 2. místo vybojoval Jakub Valtar (4.V), 
čtvrté Alena Dostálová (4.V) a páté Andrea Sodomková (4.V). Soutěž organizovali prof. Horák a 
Zikmundová. 26. ledna se studenti tercie až sexty a 1. a 2. ročníku zúčastnili v aule besedy s JUDr. 
Miloslavem Dočekalem na téma "Terorizmuz, organizovaný zločin, mafie". 37 studentů vyjelo 
s prof. Poutníkem do Hradce Králové na dopolední koncert hradecké filharmonie. 

31. ledna dostali studenti vysvědčení za první pololetí. 

1. února vypracovávali studenti kvarty srovnávací testy společnosti CERMAT z českého jazyka, 
matematiky a obecných dovedností. Studenti septimy jeli do Brna do Technického muzea a do 
muzea Antropos s prof. Brátem, Jaroušovou, Klemencem a Rojtovou. 

2. února byly jednodenní pololetní prázdniny. 

5. února informoval zájemce z řad studentů o studium na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity 
Pardubice Ing. Bohumil Culek, Ph.D. o možnostech studia na této fakultě. 

Ve dnech 6.-7. února navštívila školu Česká školní inspekce. Hodnotila formální podmínky 
vzdělávání podle vybraných ustanovení školského zákona a dopad informačních a komunikačních 
technologií na výuku a učení. 

6. února navštívili studenti 4.A s prof. Zikmundovou náchodský pivovar. 

8. února vyslechli v aule koncert "Vznik a vývoj jazzu" studenti 3.W, kvarty, kvinty, sexty, 2. 
ročníku , 7.V a 8.W. Ve stejný den reprezentovali školu v sálové kopané studenti Michal Ducháč 
(7.W), Květoslav Hájek (2.V), Petr Hlávko (2.W), Jan Hrubý (2.V), Michal Kulek (2.V), Tomáš 
Pácl (2.W), Tomáš Roztočil (1.W), Daniel Rufer (2.V), Martin Schwarz (2.V) a Jakub Zakouřil 
(2.V). Obsadili 5. místo a doprovázel je prof. Divíšek. 

12. února měli naši studenti možnost zapsat se do tanečních kurzů od září 2007 přímo v prostorech 
školy. 

15. února proběhlo školní kolo soutěže ve francouzském jazyce. Soutěžilo 15 studentů. v 1. 
kategorii zvítězila Jana Matyášová (5.W), druhá byla Anna Richtrová (5.V) a třetí Klára Nešněrová 
(5.W). Ve 2. kategorii se na prvních třech místech umístili Gabriela Patriková (7.V), Martina 
Poláčková (6.V) a Kanstantsin Masaila (3.B). 

21. února zvítězila Petra Fišerová (7.V) v krajském kole Soutěže v německém jazyce a postoupila 
do celostátního kola, které se konalo 4. dubna v Praze. Studentku doprovázel prof. Forejt. 

V týdnu od 19. do 23. února zrealizovali studenti projekt Porušování lidských práv komunistickým 
režimem. v celé škole byly nainstalovány výstavy s dobovými materiály a s materiály 
vypovídajícími o době komunistické totality nejen u nás, ale i ve světě. 21. února zhlédli studenti 
sexty, septimy, 2. a 3. ročníku v aule film "Věž smrti" a film "Případ Dr. Horákové" zhlédli 21. 
února studenti kvinty a 1. ročníku a 22. února studenti tercie a kvarty. Promítání filmů bylo 
doplněno besedou s bývalým politickým vězněm a členem Konfederace politických vězňů panem 
Rudolfem Mackem. O velkých přestávkách si mohli studenti v aule poslechnout některé projevy 
komunistických pohlavárů a ráno se ze školního rozhlasu linuly budovatelské písně. 

22. února navštívili Prahu studenti 5.W s prof. Nývltovou. Tématem exkurze byla Praha gotická. 
Navštívili Vyšehrad, v Národním muzeu výstavy "Lovci mamutů" a "Charta 77" a v divadle Laterna 
magica představení "Argonauti". Tento den se také konalo okresní kolo Soutěže v anglickém jazyce. 
Naši studenti zvítězili ve třech kategoriích. v kategorii 1B Thi Kim Anh Nguyen (1.W), v kategorii 
2B Jan Šimbera (4.W) a v kategorii 3 Jana Matyášová (5.W). 



Ve dnech 23.-25. února soutěžilo divadlo DRED na festivalu Modrý kocour v Turnově s hrou 
"Dekalog: Netřesk". Postoupili na Šrámkův Písek. 

V týdnu od 26. února do 2. března se konala série masopustních vystoupení, které připravili 
členovoé historicko-dramatického kroužku pod vedením prof. Dvořáčkové. Vystupovali pro žáky 
ZŠ, děti ze stacionáře, naše studenty i pro veřejnost. 

26. února se studenti oktávy a 4. ročníku zúčastnili v kině Vesmír projekce agentury MediaPro 
"Austrálie-kouzelný svět protinožců". 

27. února probíhalo fotografování třídních kolektivů, které o něj měly zájem, a pedagogického 
sboru. 

27. února reprezentoval školu v okresním kole Olympiády v českém jazyce v kategorii 1 Jan 
Šimbera (4.W) a vybojoval mezi 37 účastníky 2. místo. 28. února probíhala stejná soutěž v kategorii 
2. Zdislava Ungrová (2.A) obsadila 2.-3. místo, Pavla Rýgrová (5.V) 7.-9. místo a Marie Štěpánová 
(7.W) 10. místo. 

28. února besedovali studenti tercie v rámci předmětu výchova k rodičovství s mluvčí náchodské 
policie paní Prachařovou o kriminalitě a drogách. v odpoledních hodinách se konalo školní kolo 
recitační soutěže. v kategorii pro primu a sekundu zvítězila Klára Prokopová (2.W), druhá byla 
Tereza Šimková (2.V) a obě postoupily do okresního kola. O třetí místo se dělili Barbora Houfková 
(2.W), Han Ngoc Nguyenová (2.V) a Jakub Zakouřil (2.V). Lucie Schneiderová (2.W) získala 
čestné uznání. v kategorii pro tercii a kvartu soutěžily Heidi Hornáčková (3.V) a Pavla Rousková 
(3.V) a obě postoupily do okresního kola. v okresním kole 15. března Hornáčková a Prokopová ve 
svých kategoriích uspěly a postoupily do krajského kola, Šimková a Rousková získaly čestné 
uznání. 

V únoru se konalo také školní kolo Zeměpisné olympiády. v kategorii A zvítězil Dominik Regner 
(1.V) o 2.-3. místo se dělily Monika Besedová (1.V) a Barbora Šourková (1.W), v kategorii B 
zvítězil Petr Hlávko (2.W) a o 2.-3. místo se dělily Iveta Papežová (2.W) a Radka Vlčková (2.W) a 
v kategorii C zvítězil Jan Šimbera (4.W), 2. místo obsadil Michal Prause (4.W) a 3. místo Tomáš 
Hrubý (4.W). Vítězové jednotlivých kategorií postupují do okresního kola. v kategorii D postupuje 
prvních šest nejlepších ze školního kola: 1. Tomáš Burdych (3.B), 2. Jan Myšák (8.W), 3. Tereza 
Krtičková (8.V), 4. Šimon Škarda (8.V), 5.-6. Marek Fiala (8.W) a Monika Miholová (8.V). 

Vzhledem k velmi špatným sněhovým podmínkám a neobvykle teplé zimě jsme v letošním školním 
roce zrušili všechny lyžařské kurzy. 

2. března se konalo školní kolo Chemické olympiády v kategorii B. Zúčastnilo se 12 studentů, první 
tři místa obsadili Kanstantsin Masaila (3.B), Anna Jirásková (3.A) a Eva Dědková (3.A). Školní 
kolo v kategorii C proběhlo 12. března a mezi 16 účastníky byli nejlepší Jan Dundálek (2.B), Jan 
Pitřinec (6.W) a Vít Hanousek (2.B). 

V týdnu od 5. do 9. března jsme měli jarní prázdniny. 

Ve dnech 12.-22.3. vyjeli 32 studenti septimy, 3. ročníku a kvarty s prof. Forejtem a Šrekovou na 
výměnný pobyt v Georgsmarienhuette v SRN. 

14. března se studenti ekologického semináře s prof. Ježkem podíleli na pomoci při transferu žab 
v CHKO Broumovsko. 

15. března zahájil činnost Filmový klub promítáním filmu "Himalaya - karavana" promítaného u 
příležitosti Dne tibetské vlajky. 

16. března vyslechli studenti primy a sekundy v aule koncert ZUŠ Hronov "Melodie z muzikálů". 
v tento den se konala soutěž Matematický klokan. v kategorii Benjamín zvítězil mezi 116 studenty 
Jan Hrubý (2.V), druhý byl Radim Kvirenc (2.V) a třetí Matěj Fanta (2.W). v kategorii Kadet 
soutěžilo 105 studentů a první tři místa obsadili Jakub Valtar (4.V), Andrea Sodomková (4.V) a 
Tomáš Hrubý (4.W). v kategorii Junior se utkalo 78 studentů, zvítězil Karel Vlček (2.B), druhá byla 



Michaela Kavková (6.W) a o 3.-4. místo se dělili Petr Kočička (5.V) a Vladimír Lambert (6.W). 
v kategorii Student zvítězil mezi 57 účastníky Jakub Vondráček (4.B), druhý byl Jiří Fišer (4.B) a 
třetí Jiří Nymš (4.A). 

19. března se pro studenty sexty a 3. ročníku konala schůzka k výběru volitených předmětů na příští 
školní rok s prof. Nývltovou a Javůrkovou. 

21. března se konalo okresní kolo Zeměpisné olympiády. v kategorii A naši školu reprezentoval 
Dominik Regner (1.V) a obsadil 7. místo, v kategorii B byl Petr Hlávko (2.W) třetí, v kategorii C 
Jan Šimbera (4.W) zvítězil a v kategorii D obsadili první tři místa Tomáš Burdych (3.B), Marek 
Fiala (8.W) a Jan Myšák (8.W), pátá byla Monika Miholová (8.V), osmý Šimon Škarda (8.V) a 
dvanáctá Tereza Krtičková (8.V). 

22. března soutěžil Jan Šimbera (4.W) v krajském kole Soutěže v anglickém jazyce a vybojoval 3. 
místo. Doprovázela ho prof. Novotná. 

23. března reprezentovaly školu v okresním kole basketbalu v Jaroměři dívky Andrea Gonáková 
(4.W), Petra Hájková (4.V), Johana Horáková (4.V), Stanislava Preclíková (3.V), Andrea 
Sodomková (4.V), Petra Šrůtková (4.W), Nikola Thérová (4.V), Adéla Tomášová (4.V), Veronika 
Vorlová (3.V) a Markéta Zídková (4.V). Obsadily 6. místo a doprovázel je prof. Divíšek. Ve stejný 
den se utkali studenti Tomáš Burdych (3.B), Kristýna Macková (3.B) a Šárka Zákravská (3.B) 
v geografické soutěži Kolumbus, která se konala v Hradci Králové v rámci veletrhu cestovního 
ruchu Infotour a cykloturistika. v celostátní konkurenci zvítězili. Doprovázel je prof. Košvanec a 
spolužáci ze zeměpisného semináře. Další soutěží, která tento den proběhla, bylo krajské kolo 
Biologické olympiády v kategorii A. Šesté místo vybojovala Veronika Nývltová (4.B), dalšími 
soutěžícími byli Jan Myšák (8.V) a Hana Mazancová (4.B). 

24. března se konalo krajské kolo Chemické olympiády v kategorii D. Jan Šimbera (4.W) vybojoval 
3. místo a Alena Dostálová (4.V) 6. místo. Doprovázela je prof. Zikmundová. 

V týdnu od 26. března vypracovávali testy a strukturované písemné práce studenti maturitního 
ročníku v rámci projektu Maturita nanečisto 2007. Testy z matematiky, občanského základu, 
přírodovědně technického základu a informačně technologického základu byly odeslány Cermatu 
k vyhodnocení, písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizích jazyků zůstaly na škole 
k vyhodnocení našimi učiteli. 

26. března se konalo u nás okresní finále v basketbale. Mužstvo chlapců ve složení Martin Ansorge 
(4.W), Radim Darebník (3.W), Arnold Heinzel (3.V), Tomáš Hrubý (4.W), Jan Král (3.V), Jan 
Matyska (3.W), Michal Prause (4.W), Otakar Pšenička (3.V), Petr Rýgr (3.W), Jiří Siegel (4.W), 
Šimon Varmus (4.W) a Tomáš Závojko (4.W) vybojovalo 4. místo. Organizace se ujal prof. 
Zikmund. 

27. března změřili své síly naši studenti v krajském kole Matematické olympiády v kategoriích B a 
C. v kategorii B se mezi úspěšné řešitele zařadili Vladimír Lambert (6.W) a Jan Dundálek (2.B), 
v kategorii C se to žádnému ze studentů nepodařilo. Soutěžící doprovázel prof. Horák. 

28. března se konalo v Hradci Králové oblastní kolo Matematické olympiády v kategorii Z9. 5.-6. 
místo vybojoval Radek Papež (4.V) a 16.-17. místo Andrea Sodomková (4.V). Studenty 
doprovázela prof. G. Škodová. 

28. března vyjeli na exkurzi do Polska studenti 3.V s prof. Horákem a Zikmundovou. Navštívili 
doly, lázně a papírny. 

29. března vyslechli v aule studenti 1. a 2. ročníku koncert "Klasické a elektronické nástroje". 
v tento den soutěžili v krajském kole Dějepisné olympiády v Hradci Králové studenti Jan Matyska 
(3.V) a Jan Šimbera (4.W). Matyska byl 7. a Šimbera 11.-12. Doprovázel je prof. Macura. 

2. dubna začaly studentům oktávy a 4. ročníku maturity maturitní písemnou zkouškou z českého 
jazyka a literatury. 



Dívky 1. ročníku a kvinty si vyslechli v aule přednášku Mgr. Aleny Blažkové o reprodukčním 
zdraví "S Tebou o Tobě" a studentky primy přednášku "Čas proměn". 

Studenti 2.B Jan Dundálek a Milič Silvestr Jedlička se účastnili svou prací "Zápalky - jednoduchý 
zázrak?" v soutěži pro středoškolské studenty v experimentální chemii O pohár Becario. 

3. dubna se konalo okrskové kolo v sálové kopané. Chlapci Radim Darebník (3.W), Lukáš Dörner 
(3.V), Tomáš Hrubý (4.W), Adam Ludvík (4.V), Jan Matyska (3.W), Michael Pokorný (3.W), 
Otakar Pšenička (3.V), Josef Voborník (3.V) a Tomáš Závojko (4.W) obsadili 3. místo, doprovázel 
je prof. Zikmund. 3. dubna se konalo také krajské kolo ve volejbale v Kostelci nad Orlicí. Chlapci 
Michal Cvejn (8.W), Jakub Hejzlar (7.W), Petr Hornych (4.B), Petr Kafka (4.A), Jiří Svatoš (8.W), 
Matěj Sychrovský (1.B) a Vratislav Vojnar (1.B) vybojovali pod vedením prof. Košvance 5. místo. 
Dívky Zuzana Gieciová (3.B), Lucie Gottwaldová (2.A), Eliška Hedvíková (8.V), Alice Hornová 
(4.B), Andrea Matysková (7.W), Lucie Rýdlová (7.W), Kristýna Slavíková (6.W) a Daniela 
Vávrová (7.W) zvítězily. Doprovázela je prof. Slavíková. 

4. dubna organizoval u nás prof. Klemenc okresní kolo Fyzikální olympiády pro kategorie E a F. 
v kategorii F se úspěšnými řešiteli stali a zároveň obsadili první čtyři místa Otakar Pšenička (3.V), 
Šimon Macek (3.W), Radim Darebník (3.W) a Ondřej Míl (3.W). v kategorii E se mezi úspěšné 
řešitele zařadili Radek Papež (4.V) - 1. místo, Jan Šimbera (4.W) - 2. místo, Jakub Valtar (4.V) - 4. 
místo, Petra Hájková (4.V) - 5. místo a Adéla Tomášová (4.V) - 8.-9. místo. 

Ve dnech 5.-6. dubna měli studenti velikonoční prázdniny. 

11. dubna proběhlo okresní kolo Matematické olympiády v kategoriích Z6, Z7 a Z8. v každé 
kategorii soutěžili nejúspěšnější studenti ze školního kola. v kategorii Z6 Barbora Šourková (1.W) 
zvítězila, Jan Brož (1.V) obsadil 6.-7. místo a Tomáš Havlíček (1.V) 11.-12. místo. v kategorii Z7 
jsme měli čtyři soutěžící, Ngoc Han Nguyen (2.V) zvítězila, Jakub Zakouřil (2.V) obsadil 3.-4. 
místo, Barbora Houfková (2.W) 5. místo a Anna Zikmundová (2.V) 6.-7. místo. v kategorii Z8 
vybojoval Otakar Pšenička (3.V) plným počtem bodů 1.-5. místo a Josef Voborník (3.V) a Matěj 
Vydra (3.V) byli na 6.-9. místě. Soutěžící doprovázel prof. Klemenc. 

12. dubna byli na exkurzi v Osvětimi studenti 4.B a část studentů 8.V s prof. Macurou, Kolářskou a 
Horákem. Odpoledne se konala hodnotící pedagogická rada. 

13. duben byl bohatý na události. v aule se uskutečnila pro studenty tercie až sexty a 1. ročníku 
přednáška "Sex, AIDS a vztahy" pana Františka Krampoty ze Sdružení pro péči, vzdělání a 
vyučování o AIDS. Studenti 4.A byli tento den s prof. Štegerovou a Půlpánovou na exkurzi v Praze. 
Navštívili Památník heydrichiády, židovskou Prahu a v Divadle v Dlouhé hru Terryho Pratchetta 
"Soudné sestry". Studenti Petr Kočička (5.V), Tereza Putalová (6.V), Ludmila Štěpánová (6.W) a 
Jiří Hůlka (2.B) se účastnili krajského kola Biologické olympiády v kategorii B. Nejúspěšnější byla 
Putalová, která obsadila 15. místo. Studenty doprovázela prof. Rojtová. Učitelé oslavili Den učitelů 
výpravou do Dušnik v Polsku, kde navštívili muzeum papírnictví, a do skal na Hejšovině. Zájezd 
zakončili posezením v klubu v Rubeně. 

16. dubna obsadila Alena Dostálová (4.V) 4. místo, Tereza Vanická (3.W) 8. místo a Barbora 
Hrabčuková (3.V) 13. místo v okresním kole Biologické olympiády v kategorii C. Studentky 
doprovodila prof. Matěnová. 

17. dubna byli na exkurzi v planetáriu a ve vodní elektrárně v Hradci Králové studenti 1.B a 5.W 
s prof. Brátem, Divíškem a Klemencem. Jan Šimbera (4.W) reprezentoval školu v krajském kole 
Olympiády v českém jazyce za doprovodu prof. Půlpánové a umístil se na pěkném 2. místě. 
Postoupil do celostátního kola, které se koná v červnu. 18. dubna zvítězil Jan Šimbera (4.W) i 
v krajském kole Zeměpisné olympiády v kategorii C. v kategorii D zvítězil Tomáš Burdych (3.B) a 
Marek Fiala (8.W) obsadil 7. příčku. Na Zeměpisnou olympiádu doprovodila studenty prof. 
Slavíková. 



19. dubna se konaly třídní schůzky. Zdislava Ungrová (2.A) soutěžila v krajském kole Olympiády 
v českém jazyce za doprovodu prof. Šrekové a umístila se na 11.-12. příčce. Prof. Slavíková 
podporovala studentky Šárku Cvejnovou (4.W), Andreu Gonákovou (4.W), Johanu Joudalovou 
(1.W), Dominiku Novákovou (4.W), Táňu Rejlovou (4.W), Markétu Slavíkovou (3.V), Ditu 
Šmejkalovou (4.W), Petru Šrůtkovou (4.W), Nikolu Thérovou (4.V) a Terezu Vláhovou (4.W) 
v okrskovém kole ve volejbale. Dívky vybojovaly 2. místo a postoupily do okresního kola, které se 
konalo 4. května v Červeném Kostelci. Zde nehrály Šrůtková, Cvejnová a Vláhová, naopak přibyla 
Veronika Vorlová (3.V). Dívky obsadily 5. místo a doprovodila je opět prof. Slavíková. Ve dnech 
19.-20. dubna organizovalo již tradičně SRPDŠ sběr papíru. 

20. dubna se naši studenti utkali v krajském kole Fyzikální olympiády v Hradci Králové. Karel Jára 
(7.V) v kategorii B zvítězil a Juraj Hartman (3.B) byl pátý. v kategorii C se Jaroslav Stárek (2.A) 
umístil na 2. a Jan Dundálek (2.B) na 3. místě, štěstí pokoušel i Karel Vlček (2.B). v kategorii D byl 
Petr Šedivý (5.W) 4.-5., Petr Kočička (5.V) 6.-7., Václav Hrnčíř (5.W) a Jan Voborník (5.W) 8.-9. a 
mezi řešiteli byl i Ondřej Vydra (5.V). 

V týdnu od 16. do 20. dubna probíhal na škole Týden pro Zemi spojený se studentským projektem 
Stop týrání zvířat. Uskutečnila se řada přednášek doprovázených filmem, studenti 1.B sázeli na 
České Čermné s prof. Ježkem a Půlpánovou stromky a k prohlédnutí byla řada výstav v prostorách 
školy. 

23. dubna se konaly přijímací zkoušky. Do osmiletého studia se hlásil 91 žák a přijali jsme 60 
uchazečů. Do čtyřletého se hlásil 61 žák, přijali jsme v prvním kole 59 žáků, do druhého kola, které 
se konalo 17. května, přišli 2 uchazeči, jeden byl přijat. 23. dubna měli studenti vyššího gymnázia 
ředitelské volno, pro studenty primy, sekundy a tercie uspořádali tělocvikáři sportovní den a 
kvartáni si vyzkoušeli vypracovat testy přijímacích zkoušek spolu s vrstevníky ze ZŠ. Úspěšní 
studenti ze školního kola Pythagoiády z primy, sekundy a tercie se utkali v okresním kole. Daniel 
Čejchan (1.W) obsadil 3.-4. místo, Daniel Meduna (1.V) 6.-7. místo a Karolína Pěčková (1.V) 10.-
15. místo v kategorii pro primu a 6. ročník ZŠ. v kategorii pro sekundu a 7. ročník ZŠ Jakub 
Zakouřil (2.V) zvítězil, Matěj Fanta (2.W) byl 3.-6. a Václava Štěpánová (2.V) 13.-21. v kategorii 
pro tercii a 8. ročník ZŠ jsme měli také vítěze, byl jím Petr Rýgr (3.W), na 2.-5. místo se dostali 
Otakar Pšenička (3.V) a Josef Voborník (3.V) a 11.-13. místo obsadil Šimon Macek (3.W). 
Soutěžící doprovodila prof. Matěnová. 

24. dubna se žáci 1.V, 1.W a 2.V účastnili v aule besedy "Cesta kolem světa", kterou pořádal prof. 
Košvanec. 

25. dubna se konal 1. ročník soutěže Přírodovědný klokan. v kategorii Kadet zvítězil Jan Šimbera 
(4.W), který zvítězil i v rámci Královéhradeckého kraje, na 2. místě se umístil Jan Matyska (3.W) a 
na 3. Ondřej Míl (3.W). v kategorii Junior zvítězil Petr Kočička (5.V), druhá byla Michaela 
Kavková (6.W) a třetí Ondřej Vydra (5.V). 

26. dubna soutěžila v krajském kole recitační soutěže Klára Prokopová (2.W) za doprovodu prof. 
Kolářské a 27. dubna za doprovodu prof. Šrekové Heidi Hornáčková (3.V), která získala čestné 
uznání. 

27. dubna byli na exkurzi v planetáriu a ve vodní elektrárně v Hradci Králové studenti 1.A a 5.V 
s prof. Divíškem a Polákem. Studenti 8.W a 4.B navštívili s prof. Brátem a Sršňovou hvězdárnu 
v Úpici. 

28. dubna se konalo krajské kolo Chemické olympiády v kategorii C. Jan Dundálek (2.B) vybojoval 
3. místo a Vít Hanousek (2.B) 8. místo. Studenty doprovodila prof. Zikmundová. 

30. dubna vyslechli všichni studenti kromě maturitního ročníku v Městském divadle Dr. Josefa 
Čížka absolventský koncert naší bývalé studentky Jitky Štěrbákové. Studenti 4.B byli s prof. 
Macurou na exkurzi v Praze. Navštívili Židovské muzeum a Divadlo Na zábradlí a v Divadle 
Komedie zhlédli hru Ladislava Klímy "Utrpení knížete Sternenhocha". 



Začalo období školních výletů. Ve dnech 2.-4. května byli na výletě v Pecce studenti 6.V s prof. 
Sršňovou a Rojtovou. 

Ve dnech 2.-3. května vypracovávali studenti 2.W a 3.W srovnávací testy společnosti Scio na 
klíčové kompetence. 

3. května absolvovali studenti 4.V a 4.W s prof. Poutníkem, Slavíkem a Slavíkovou přírodovědně-
zeměpisnou exkurzi do Nové Paky a studenti 4.A a 8.V s prof. Klemencem a Horákem exkurzi do 
hvězdárny v Úpici. Tento den se konaly atletické závody mladších žáků a žákyň na ZŠ Plhov 
Náchod. Obě družstva obsadila v konkurenci 11 družstev 6. místa. Závodili dívky Jana Brátová 
(1.V), Patricia Franková (2.V), Klára Jechová (2.W), Lenka Malinová (2.V), Klára Prokopová 
(2.W), Eliška Richtrová (1.V), Markéta Slavíková (2.V), Veronika Šimková (1.W), Anna 
Zikmundová (2.V) a Kateřina Žibřidová (2.W) a chlapci Ondřej Boroš (1.W), Jan Fišer (2.V), 
Michal Kopecký (2.W), Martin Kůst (1.V), Tomáš Roztočil (1.W), Martin Schwarz (2.V), David 
Špelda (1.W) a Jakub Zakouřil (2.V). Atlety doprovodil prof. Divíšek. 

V týdnu od 30. dubna do 4. května probíhal v Náchodě studentský festival Prima sezóna. v rámci 
tohoto festivalu navštívili studenti 6.W a 7.V 2. května divadelní představení R. U. R. Karel Čapek 
v nastudování DS Chicitos Olomouc a studenti 1.A představení Oscar Wilde: Jak je důležité míti 
Filipa v provedení DS Nazabití z Brandýsa nad Labem. 4. května zhlédli studenti 6.W představení 
Markéta Mazancová: Ať žijou všichni krásní chlapi v provedení DS Čára přes rozpočet z Českých 
Budějovic a studenti 1.V Sněhurku na motivy pohádky bří Grimmů v nastudování DS Domino 
Pelhřimov. 3. května se účastnili povídání o skupině Pink Floyd s Prof. Jiřím Černým studenti 1. a 
2. ročníku a 7.V. 4. května v aule vyslechli studenti septimy, oktávy a 3. ročníku koncert Prima Jazz 
Bandu. Prof. Slavíková organizovala na naší škole turnaj ve volejbale a prof. Zikmund turnaj ve 
stolním fotbale. 

7. května vyjeli na exkurzi do planetária v Hradci Králové a do Muzea Emila Holuba v Holicích 
žáci primy s prof. Košvancem, Slavíkovou a Zikmundovou. Studenti chemického semináře byli 
s prof. Suchankovou na exkurzi v Hygienické stanici v Náchodě. 

9. května zorganizovala prof. Zikmundová školní kolo Fyzikální olympiády pro kategorii G, kterým 
se nejlepší studenti kvalifikovali do okresního kola. Alena Dostálová (4.V) reprezentovala školu 
v krajském kole Biologické olympiády v kategorii C a zařadila se mezi úspěšné řešitele. 
Doprovodila ji prof. Rojtová. Studenti 4.B byli 5.-6. hodinu na literární exkurzi "Po stopách Josefa 
Škvoreckého" s prof. Macurou. Žáci 4.W vyjeli ve dnech 9.-11. května na školní výlet do Hořic 
s prof. Forejtem a Barkou. 

9.-10. května vypracovávali studenti 2.A a 6.V srovnávací testy společnosti Scio z českého jazyka, 
cizího jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Testy navazovaly na testování těchto 
tříd v loňském školním roce a mají ukázat vývoj studentů za sledované období. 

10. května navštívili památník v Lidicích a Vojenské muzeum v Praze studenti 4.V s prof. 
Dvořáčkovou a Sršňovou. Tento den vybojoval Jan Šimbera (4.W) v celostátním kole Zeměpisné 
olympiády 4. místo v kategorii C a Tomáš Burdych (3.B) 5. místo v kategorii D. Další akcí byl 
atletický čtyřboj starších žáků a žákyň. Chlapci Šimon Macek (3.W), Jan Matyska (3.W), Filip 
Mertlík (3.W), Jakub Prouza (3.V) a Otakar Pšenička (3.V) se mezi devíti družstvy umístili na 4. 
příčce. Dívky Barbora Bártová (3.W), Barbora Koubková (3.W), Markéta Minaříková (3.W), Pavla 
Rousková (3.V) a Andrea Sodomková (4.V) vybojovaly 2. místo a postoupily do krajského kola, 
které se konalo 1. června v Nové Pace. z původní sestavy zůstala pouze Sodomková, terciánky 
chyběly a nahradily je kvartánky Andrea Gonáková (4.W), Klára Nešetřilová (4.W), Dominika 
Nováková (4.W) a Táňa Rejlová (4.W). z osmi družstev byly čtvrté. Atlety doprovázel prof. 
Divíšek. 

Odpoledne 10. května se konala klasifikační pedagogická rada pro 4.A a 4.B. 11. května předvedly 
studenti těchto tříd své poslední zvonění před jejich svatým týdnem. Klasifikační pedagogická rada 
pro 8.V a 8.W se konala 17. května a jejich poslední zvonění proběhlo 18. května. 



V týdnu 7.-11. května probíhal na škole studentský projekt o holocaustu. Součástí projektu byly 
výstavy v prostorách školy a promítání filmů spojené s besedami s pamětníky holocaustu. 

Ve dnech 14.-16. května byli na školním výletě v Bučnici u Teplic nad Metují studenti 1.B s prof. 
Půlpánovou a Víchem, studenti 6.W s prof. Venclíkovou a Forejtem v Dlouhých Rzech a studenti 
1.W s prof. Košvancem a Macurou v Josefově Dole v Jizerských horách. 

Studenti třídy 4.V připravili s prof. Kolářskou v rámci občanské výchovy osvětovou akci 
k Národnímu týdnu kondomů, který probíhal ve dnech 14.-20. května. v prostorách šaten připravili 
informační panely. 

15. května vyslechli všichni studenti v Městském divadle Dr. Josefa Čížka koncert Rytmus v nás. 

16. května se tradičně podílelo 20 studentů na sbírce pořádané Ligou proti rakovině Český den proti 
rakovině (dříve Květinový den). Výtěžek získaný prodejem kytiček v ulicích města bude použit na 
výchovu ke zdravému způsobu života v rodině. Studenti 6.V byli s prof. Dvořáčkovou a Sršňovou 
na exkurzi v Praze. Cílem byla Praha gotická. Do ZOO a Botanické zahrady v Liberci a na Ještěd 
vyjeli studenti kvinty s prof. Divíškem, Jaroušovou a Slavíkem. 

17. května se konalo okresní kolo Biologické olympiády v kategorii D. Daniel Hladík (2.W) 
zvítězil, Kateřina Žibřidová (2.W) byla třetí a Jiří Valášek (2.W) třináctý. Studenty doprovodila 
prof. Jaroušová. v okresním finále minikopané vybojovali studenti Martin Ansorge (4.W), Radim 
Darebník (3.W), Arnold Heinzel (3.V), Tomáš Hrubý (4.W), Jan Matyska (3.W), Michael Pokorný 
(3.W), Michal Prause (4.W), Otakar Pšenička (3.V), Jiří Siegel (4.W), Josef Voborník (3.V) a 
Tomáš Závojko (4.W) pod vedením prof. Divíška 2. místo. 

18. května výborně reprezentovali naši školu v krajském kole Fyzikální olympiády v kategorii E 
studenti Radek Papež (4.V), Jakub Valtar (4.V), Jan Šimbera (4.W), kteří obsadili první tři místa 
v tomto pořadí, Petra Hájková (4.V) 7.-8. místem a Adéla Tomášová (4.V) 19. místem. Všichni se 
zařadili mezi úspěšné řešitele. Doprovodila je prof. Zikmundová. 

Ve dnech 21.-24. května maturovali studenti 4.A a 4.B. Ve 4.A byl předsedou maturitní komise 
jmenován Mgr. Zdeněk Tlučhoř z Gymnázia Trutnov a ve 4.B Mgr. Pavel Trenčanský z Gymnázia 
Broumov. v každé třídě neuspěl u maturity jeden ze studentů. Studenti oktávy maturovali ve dnech 
28.-31. května. Předsedou maturitní komise byla v 8.V jmenována Mgr. Blanka Reichertová 
z Gymnázia Úpice a v 8.W Mgr. Šárka Rambousková z Gymnázia Broumov. Všichni studenti 
oktávy u maturity prospěli. Slavnostní předávání maturitního vysvědčení proběhlo za přítomnosti 
rodičů v aule pro studenty 4. ročníku 25. května a pro studenty oktávy 1. června. z naší školy byli 
v týdnu od 21. května jmenováni předsedy maturitní komise Pavel Škoda na Gymnáziu v Trutnově, 
Ivo Forejt na Gymnáziu v Úpici a Gerda Škodová a Petra Půlpánová na Gymnáziu v Broumově. 

21. května začala série cyklistických kurzů u Pastvického rybníka nedaleko Kutné Hory. Jako první 
odjeli studenti 7.W s prof. Zikmundem a Brátem, 28. května je vystřídali studenti 7.V s prof. 
Rojtovou a Víchem, 4. června studenti 3.A s prof. Půlpánovou a Slavíkem a 11. června studenti 3.B 
s prof. Divíškem, Rojtovou a Zikmundem. 

22. května se 10 studentů podílelo na dobročinné sbírce Svátek s Emilem, kterou pořádá Český 
paralympijský výbor na pomoc handicapovaným dětem. 

23. května pořádal prof. Klemenc na naší škole okresní kolo Fyzikální olympiády v kategorii G. 
První tři místa vybojovali naši žáci Anna Zikmundová (2.V), Matěj Fanta (2.W) a Jakub Zakouřil 
(2.V) v tomto pořadí. 

Pro studenty 3. ročníku a 7.V se uskutečnila přednáška o dobrovolnictví. 

25. května byli na exkurzi v Rubeně žáci 4.V s prof. Zikmundovou. 

Ve dnech 30. května-1. června byli na školním výletě v Peci pod Sněžkou studenti 3.W s prof. 
Klemencem a Košvancem. 



K Mezinárodnímu dni boje proti kouření uspořádali studenti 4.W pod vedením prof. Kolářské 
v předmětu občanská výchova 30. května celoškolní akci zaměřenou na prevenci a boj s kouřením. 
v rámci osvěty byly promítány filmy v aule školy, studenti instalovali ve škole informační 
materiály, uspořádali a vyhodnotili ankety. O akci rovněž informovali tisk. 

31. května se konalo okresní kolo soutěže Poznávání přírodnin. v kategorii A obsadily první čtyři 
místa studentky Tereza Putalová (6.V), Veronika Nývltová (4.B), Marie Štěpánová (7.W) a Ludmila 
Štěpánová (6.W) v tomto pořadí a 6. místo ještě Jiřina Pichová (2.A). v kategorii B byla Alena 
Dostálová (4.V) pátá, Andrea Sodomková (4.V) devátá a Barbora Hrabčuková (3.V) jedenáctá. 
v kategorii C se nejlépe umístila Iveta Papežová (2.W), která skončila na 3. místě, Danile Hladík 
(2.W) byl na 18. místě, Jiří Valášek (2.W) na 21.-23. místě a Barbora Šourková (1.W) na 27. místě. 
Studenty doprovodila prof. Jaroušová. 

Studenti třídy 2.W se pod vedením prof. Kolářské v rámci výuky o dětských právech v občanské 
výchově zapojili do akce organizace UNICEF a ušili 25 látkových panenek, které jsou určeny na 
vydražení. Výtěžek poputuje na očkovací vakcíny pro děti v Indii. O své práci děti ze 2.W 
informovaly ostatní žáky školy 1. června v prostorách školy. 

Ve dnech 4.-6. června byli na školním výletě v Sedmihorkách studenti 1.V s prof. Š. Škodovou a 
Mičíkovou a v Pavlovských vrších studenti 2.V s prof. Nývltovou a Štegerovou. Poznávacího 
zájezdu do Španělska se ve dnech 3.-10. června zúčastnili 33 studenti s prof. Pavlíkem a 
Venclíkovou. Zájezdu do Paříže se s prof. Bašovou a Havrdovou zúčastnili 22 studenti ve dnech 5.-
9. června. 

7. června se studenti 2.V zúčastnili s prof. Dvořáčkovou v Litici "středověkých dnů". v odpoledních 
hodinách se v aule konalo setkání pana ředitele s budoucími studenty a jejich rodiči. 

8. června všichni studenti zhlédli v kině Vesmír projekci s názvem "Austrálie - kouzelný svět 
protinožců" agentury MediaPro . 

Ve dnech 10.- 13. června byli na školním výletě v Losince u Šumperka studenti 1.A s prof. G. 
Škodovou a Klemencem. 

12. června se studenti primy až tercie, 4.V, 5.V, 6.V, 1.B a 2.A účastnili na stadionu na Hamrech 
ukázek dravých ptáků. 

13. června absolvovali studenti 3.A s prof. Nývltovou a Štegerovou exkurzi do Kuksu. Prohlédli si 
Braunův Betlém, Hospital a Lapidárium v podání Bílkova kratochvilného divadla. v Klicperově 
divadle v Hradci Králové zhlédli "Baladu pro banditu". Stejná třída byla na exkurzi i 14. června, 
tentokrát s prof. Slavíkem a Preclíkem v Technickém muzeu a v muzeu Antropos v Brně. 

14. května se konalo krajské kolo Biologické olympiády v kategorii D. Kateřina Žibřidová (2.W) se 
zařadila mezi úspěšné řešitele, školu reprezentoval ještě Daniel Hladík (2.W). Žáky doprovodila 
prof. Jaroušová. 

Studenti 5.W byli ve dnech 17.-20. června na školním výletě u Máchova jezera s prof. Jaroušovou a 
Fišerovou. 

18. června navštívili Národní divadlo a pražský hrad studenti 2.B s prof. Šrekovou a Štegerovou. 
v Divadle Na zábradlí zhlédli Čechovovu hru "Strýček Váňa". Hned další den odjeli na třídenní 
školní výlet do Českého Šternberka s prof. Pavlíkem a Mičíkovou. Žáci primy až tercie se vydali 
18. června do červenokostelecké sokolovny na inscenaci ruské pohádky "Krása nevídaná" 
v nastudování žáků ZŠ v Červeném Kostelci. Studenti 2.V s prof. Nývltovou a 2.W s prof. 
Kolářskou a Brátem využili dne ještě k poznávacímu výletu po okolí a k pěšímu návratu do 
Náchoda. 

Studenti 1.B s prof. Půlpánovou a Macurou byli na literárně-historické exkurzi v Praze 19. června. 
v Divadle v Celetné zhlédli představení "Růže pro Alergon". 



V odpoledních hodinách 19. června odjela na vodácký školní výlet na Vltavu třída 2.A s prof. 
Rojtovou, Víchem a Macurou. Vrátili se 22. června. Ve stejném termínu si užívali školního výletu 
ve Studené Vodě u Božanova studenti 5.V s prof. Slavíkem a Ježkem. Ve dnech 20.-22. června byly 
na výletě další dvě třídy. Studenti 3.V se s prof. Zikmundovou a Barkou vydali do Hořic a studenti 
4.V s prof. Poutníkem a Bartoňovou-Dobenínovou na Tetřeví boudy v Krkonoších. 

21. června absolvovali studenti 2.V s prof. Horákem exkurzi do čističky odpadních vod v Bražci a 
po pevnostech z 2. světové války v okolí Náchoda. Stejnou exkurzí prošli studenti 2.W s prof. 
Horákem a Zikmundovou 25. června. 

Ve dnech 22.-24. června byli na školním výletě v Českém Krumlově studenti 3.B s prof. 
Dvořáčkovou a Preclíkem, ve dnech 24.-26. června ve Studánce u Vižňova studenti 7.V s prof. 
Rojtovou a Víchem a ve dnech 25.-27. června také ve Studánce studenti 2.W s prof. Horákem a 
Kolářskou. 

25. června se vydali do Divadla Rokoko v Praze žáci 1.V, 1.W a 2.V s prof. Š. Škodovou, 
Poutníkem, Macurou, Matěnovou, Nývltovou a Šimonem na představení "Lakomá Barka". 

Poslední týden školního roku byl ve znamení řady exkurzí. 25. června byli na poznávací exkurzi po 
okolí studenti 4.W s prof. Forejtem, 7.W s prof. Brátem, na biologické exkurzi po okolí studenti 1.B 
s prof. Ježkem a Půlpánovou a na exkurzi do Nového Města nad Metují vyjeli studenti 1.A s prof. G. 
Škodovou a Vrátilovou. 26. června byli studenti 1.A na biologické exkurzi s prof. Ježkem, 
poznávací exkurzi studenti 7.W s prof. Brátem, na exkurzi v Novém Městě nad Metují studenti 6.V 
s prof. Fišerovou a Sršňovou a v Hronově a Malých Svatoňovicích studenti 3.A s prof. Nývltovou. 
27. června se do Prahy na literárně-historickou exkurzi do Prahy vydali studenti 5.V s prof. 
Šrekovou a Štegerovou a na poznávací exkurzi po okolí studenti 4.V s prof. Poutníkem a 4.W 
s prof. Forejtem. Poznávací exkurze po okolí absolvovali 28. června ještě studenti 3.V s prof. 
Zikmundovou a 2.A s prof. Fišerovou. 

26. června žáci nižšího gymnázia vyměňovali učebnice na příští školní rok. v odpoledních hodinách 
se konala klasifikační pedagogická rada. 

27. června zhlédli v kině Vesmír studenti 5.W, 1.A, 1.B, 6.V, 6.W, 2.B, 7.V, 7.W, 3.A a 3.B film 
"Obsluhoval jsem anglického krále". 28. června byli v kině na filmu "Maharal - tajemství 
talismanu" studenti 1.V, 1.W, 3.W a 4.V. 

27. června zorganizovali učitelé tělesné výchovy na popud prof. Půlpánové stejně jako v loňském 
roce sportovní den pro studenty 1.V, 1.W, 2.V, 3.V a 3.W a 28. června volejbalový turnaj pro 
zájemce z vyššího gymnázia a kvarty na kurtech v Bražci. 

28. červen žáci 2.V věnovali s prof. Nývltovou nácviku dramatizace Čapkovy "Velké doktorské 
pohádky". 

27. června se na neformálním setkání rozloučili se školním rokem profesoři. Loučil se i pan školník 
Stanislav Šárka, který odchází do důchodu. Na jeho místo nastoupil 1. června pan Ladislav Mertlík. 

29. června si studenti vyzvedli vysvědčení a členové pedagogického sboru se rozloučili na 
závěrečné poradě. 

 

Zapsala Martina Javůrková 


