
Kronika Jiráskova gymnázia - školní rok 2011-12 

Školní rok začal pro pedagogy 30. srpnem. Novou posilou sboru je prof. Michaela Ježková 

(anglický jazyk), po rodičovské dovolené se vrátila prof. Petra Půlpánová (český jazyk, 

tělesná výchova) a do pracovní neschopnosti a následně na rodičovskou dovolenou se 

začátkem školního roku nastoupila prof. Martina Maršíková. 

Ve dnech 30.-31. srpna se konaly opravné zkoušky. Pět studentů opravovalo matematiku, po 

dvou fyziku a programování, jeden chemii a jeden jazykovou a komunikační výchovu. 

Opravná zkouška se týkala osmi studentů, někteří opravovali dva předměty. Neuspěl jeden 

student z jazykové a komunikační výchovy. 

Ve dnech 30.-31. srpna absolvovala většina pedagogického sboru dvoudenní kurz první 

pomoci. 

1. září zasedli do lavic studenti, školním rozhlasem je přivítal ministr školství pan Josef 

Dobeš a ředitel školy Pavel Škoda. Ve třídách třídní profesoři. Od 2. září se vyučovalo podle 

pravidelného rozvrhu a po úvodním testování a drobných úpravách se rozvrh změnil 19. září 

na definitivní. 

2. září probíhaly opravné ústní maturitní zkoušky. Profilovou zkoušku opravovali 4 studenti 

z předmětů chemie, biologie, zeměpis a výtvarná výchova, z toho 1 ze dvou předmětů. Ústní 

část společné zkoušky konali 3 studenti z českého, anglického a španělského jazyka. 

U ústních zkoušek všichni uspěli a těm, kteří opravovali profilovou zkoušku, bylo vydáno 

maturitní vysvědčení 9. září. Ve společné části čekal studenty ještě didaktický test a písemná 

práce, zde opravoval didaktický test z matematiky ještě jeden (osmý) student. Písemná část 

probíhala v týdnu od 19. září. Kromě jednoho studenta, který neuspěl ve španělském jazyce, 

všichni ostatní uspěli a maturitní vysvědčení a protokol jim byly vydány 26. září. 

K opravným maturitním zkouškám vyjeli z naší školy předsedové maturitních komisí. 1. září 

prof. Iva Rojtová na Gymnázium v Trutnově, 2. září prof. Jindra Nývltová na Gymnázium a 

SIŠ v Úpici a 12. září na Gymnázium v Broumově prof. Richard Brát a Jiří Divišek. 

Nové třídní kolektivy absolvovaly v měsíci září primárně preventivní pobyty. Ve dnech 6.-8. 

září byli v Českém Šumburku u Tanvaldu studenti 1.B s prof. Sršňovou a Víchem, na stejném 

místě byli i studenti 1.A s prof. Preclíkem a Macurou ve dnech 19.-21. září. Primáni vyjeli ve 

dnech 21.-23. září. 1.V s prof. Poutníkem a Krákorovou do Studené Vody u Božanova a 1.W 

s prof. Karáskovou a Jaroušovou do Janoviček. 

Ve dnech 8.-9. září byli na odloženém školním výletě z loňského školního roku studenti 4.W 

s prof. Dvořáčkovou a Javůrkovou v České Skalici ve vile Čerych. Pracovníci místního 

občanského sdružení pro ně připravili ekologický program. 

13. září se naše studentka Anna Vlachová (4.A) a absolvent loňského roku Jan Šimbera 

zúčastnili v Hradci Králové slavnostního setkání žáků, kteří se umístili do 6. místa 

v republikových kolech předmětových soutěží, a představitelů Královéhradeckého kraje. 

14. září navštívili terciáni s prof. Ježkem, Chmelíkem a Diviškem ZOO ve Dvoře Králové nad 

Labem. 

15. září zhlédli studenti posledních dvou ročníků v Městském divadle Dr. Josefa Čížka hru 

Richarda Nashe "Obchodník s deštěm" v nastudování náchodských a hronovských ochotníků. 

Od tohoto školního roku změnil svůj název školní vokálně-instrumentální soubor Skřivánci. 

Nově bude vystupovat pod názvem Musica viva. 



19. září jsme si v aule připomněli krátkým programem 110. výročí otevření budovy školy. 

O historii budovy a školy promluvili prof. Javůrek a ředitel školy prof. Škoda, účastníky 

pozdravil starosta Města Náchoda pan Jan Birke. Program zpestřili svým vystoupením sbory 

Sboreček pod vedením ing. Vlastimila Čejpa a Musica viva pod vedením prof. Poutníka. Ve 

vestibulu školy byla instalována výstava fotografií z historie i současnosti budovy, kterou 

připravili prof. Preclík a Mičíková. V soutěži vyhlášené pro zúčastněné žáky (studenty primy, 

1.B a 2.B) zvítězila Adéla Lisáková z 1.V. 

19. září se opět konala veřejná sbírka Srdíčkový den, které se účastnilo 20 našich studentů. 

Organizuje ji občanské sdružení Život dětem a výtěžek jde na dětská zdravotnická zařízení 

v České republice. Tato záslužná činnost je veřejností stále méně podporována, magnetky 

v hodnotě 30,- Kč se studentům nepodařilo prodat. 

20. září se ve Dvoře Králové nad Labem uskutečnilo okresní kolo Středoškolského poháru 

CORNY v atletice, tentokrát pro náchodský a trutnovský okres společně. Obě naše družstva si 

vedla skvěle a svými vítězstvími si zajistila účast v krajském kole. Na úspěchu se podílela 

děvčata Pavla Rousková (8.V), Lída Vlčková (4.A), Anna Zikmundová (7.V), Lenka 

Malinová (7.V), Markéta Slavíková (7.V), Kateřina Hanušová (2.B), Šárka Čmelíková (6.V), 

Veronika Šimková (6.W), Lenka Hackerová (2.A) a Barbora Kubečková (5.V) a chlapci 

Michal Kopecký (7.W), Zdeněk Rozinek (2.B), Filip Mertlík (8.W), Jan Král (8.V), Arnold 

Heinzel (8.V), Jakub Zakouřil (7.V), Vojtěch Resl (6.W), Tomáš Roztočil (6.W) a Matěj 

Fanta (7.W). Atlety doprovázeli prof. Rojtová a Slavík. Krajské kolo proběhne 4. října opět ve 

Dvoře Králové. 

Kino Vesmír umožnilo 23. září našim 15 studentům zdarma zhlédnout projekci filmu "Saxana 

a lexikon kouzel" za účastí tvůrců. Studenti z nižšího gymnázia byli za odměnu vybráni 

třídními profesory. 

Studentský Filmový klub Jeden svět zorganizoval v pondělí 26. září 2011 v aule projekci 

filmu "Vůle žít" o perzekuci Židů za 2. světové války. Film vznikl na ZUŠ v Polici nad Metují 

a tvůrci s ním zvítězii v roce 2009 v soutěži vyhlášené Českou televizí Bojovníci proti totalitě 

očima dětí. Jedním z autorů byl student oktávy A Štěpán Landa. Po promítání následovala 

beseda s paní Evou Zelenou, pamětnicí holocaustu. Akci zorganizovali Pavla Rousková a 

Jakub Prouza z oktávy A v rámci projektu Jeden svět, který zaštiťuje obecně prospěšná 

společnost Člověk v tísni. Účastnili se jí studenti posledního ročníku. 

V úterý 27. září se konalo okresní kolo v přespolním běhu v Polici nad Metují. Naši školu 

reprezentovaly tři desítky studentů, z nichž mnozí podali vynikající výkony. V kategorii DV 

zvítězila s takřka minutovým náskokem Anna Zikmundová (7.V), také 3. a 4. místo v této 

kategorii obsadily naše studentky Zuzana Boháčová (3.B) a Monika Venclová (6.V). Těmito 

výkony si děvčata zajistila suverénní vítězství v kategorii družstev. Kategorii D VI vyhrála 

opět naše studentka Šárka Jirásková (2.B). Tato děvčata získala v soutěži družstev 2. místo 

s jednobodovou ztrátou na broumovské gymnázium. Nejmladším děvčatům o vlásek uniklo 

prvenství, ale i tak postupují jako starší děvčata do krajského kola. Podobně se vedlo i 

nejmladším chlapcům, i ti vybojovali 2. místo. Jan Havlena (2.W) se stal vítězem této 

kategorie. I v další kategorii HV jsme měli vítěze, Michala Kopeckého (7.W), který ostatním 

soupeřům utekl téměř o minutu. Ostatním našim studentům se v této kategorii dařilo méně, a 

tak to ve výsledku stačilo pouze na 3. místo. V kategorii HVI získali studenti 1. místo a 

společně s nejmladšími chlapci postupují do kola krajského, které se koná ve středu 12. října 

v Nové Pace. Přespolní běžce doprovázeli prof. Divišek a Půlpánová. 

Ve dnech 3.-6. října proškolila prof. Krákorová 26 kolegů v užívání interaktivní tabule. 



3. října reprezentovali školu ve středoškolské lize ve frisbee studenti Anna Miltová (7.W), 

Samuel Mareš (6.W), Marie Horčičková (5.W), Marek Pitaš (7.W), Ondřej Hladík (3.B), 

Michal Kopecký (7.W), Matěj Fanta (7.W), Gabriela Ungrová (5.W), Zuzana Vančáková 

(4.W), Jan Halda (5.W), Monika Venclová (6.V), Ondřej Kosek (1.B), Veronika Říhová 

(6.W), Alena Henclová (3.B), Vojtěch Hruša (5.W), Jan Čečetka (5.W), Tereza Hurdálková 

(4.W) a Ludmila Vlčková (4.A). Doprovázela je prof. Půlpánová. 

4. října se konalo ve Dvoře Králové nad Labem krajské kolo Středoškolského atletického 

poháru CORNY. V něm se letos, i přes bojovné výkony všech našich účastníků, nezadařilo 

tak, jak jsme byli v posledních letech zvyklí. Omlazené družstvo dívek ve složení Ludmila 

Vlčková (4.A), Šárka Jirásková (2.B), Anna Zikmundová (7.V), Klára Jelínková (2.A), 

Barbora Kubečková (5.V), Kateřina Hanušová (2.B), Markéta Slavíková (7.V), Veronika 

Šimková (6.W) a Lenka Hackerová (2.A) tentokrát nedosáhlo na medailové umístění a 

skončilo páté. Družstvo chlapců, oslabené neúčastí několika opor z důvodů onemocnění či 

zranění, ve složení Michal Kopecký (7.W), Aleš Král (5.W), Jan Král (8.V), Arnold Heinzel 

(8.V), Štěpán Štěpán (5.V), Jakub Zakouřil (7.V) a Jindřich Brzobohatý (5.V)skončilo na 8. 

místě. Atůety doprovázeli prof. Rojtová a Slavík. 

Od 4. do 13. října navštívili Jiráskovo gymnázium žáci partnerského gymnázia 

z Georgsmarienhütte v Německu. Bydleli v rodinách českých studentů. První den návštěvy je 

v aule přijal ředitel školy Pavel Škoda a na náchodské radnici pan starosta Jan Birke. Vedení 

města pro ně zajistilo bezplatnou prohlídku náchodského zámku. Odpoledne se sportovalo 

v tělocvičně gymnázia. Čtvrtek byl vyhrazen celodennímu výletu do Prahy a prohlídce jejích 

nejvýznačnějších pamětihodností. V pátek následovala návštěva historického centra Nového 

Města nad Metují, společné focení v krásném prostředí zámecké zahrady a výstup na 

zámeckou věž. V novoměstském nízkoprahovém centru Mandl se němečtí žáci seznámili 

s jeho chodem a zahráli si fotbálek, stolní tenis, společenské hry. Víkend strávili Němci 

v českých rodinách, ty se také postaraly o vyplnění volného času. Pondělní exkurze do 

náchodského pivovaru spojená s mnoha dotazy zůstane jistě velmi dlouho v paměti zvídavých 

dětí. I navazující Stadtspiel se všem líbil. Odpolední biliár v Rubenaklubu jen završil velmi 

pěkný den. Zato úterní výlet do Orlických hor pokazilo deštivé počasí. V pevnosti Dobrošov 

déšť ještě nevadil, ale při výstupu na Masarykovu chatu už ano. Po obědě jsme se přesunuli 

do Neratova. Zdejší kostel má nádhernou novou skleněnou střechu, pod níž němečtí žáci 

dlouho diskutovali o znovuobnovení této památky nesmyslně zničené Rudou armádou na 

konci války. Počasí se umoudřilo a středeční procházka po adršpašských skalách i projížďka 

na lodičce po tamním jezeře se opravdu povedly. Byla to dobrá tečka za celým pobytem. 

6. října zhlédli v královéhradeckém divadle studenti dramatické výchovy z primy a tercie 

inscenaci hry Suchého a Šlitra "Dobře placená procházka". Při té příležitosti jim zaměstnanci 

Klicperova divadla umožnili jeho prohlídku. Žáky doprovázeli prof. Dvořáčková a Divišek. 

6. a 7. října proběhly schůzky maturantů s výchovnou poradkyní prof. Nývltovou týkající se 

podávání přihlášek na VŠ. 

12. října se osm našich studentů zúčastnilo sbírky Bílá pastelka, jejíž výtěžek pomáhá slepým 

a slabozrakým lidem v České republice. 

12. října se naši studenti zúčastnili krajského kola v přespolním běhu družstev v Nové Pace. 

Ve složitých podmínkách (déšť, zablácená podmáčená trať) jsme i v silné konkurenci vítězů 

jednotlivých okresů Královéhradeckého kraje obstáli a obsadili pěkná umístění ve všech 

kategoriích. Nejmladší chlapci (prima a sekunda) skončili na vynikajícím druhém místě, 

nejlepší výkon podal Jan Havlena (2.W), který obsadil rovněž druhé místo mezi 55 

závodníky. Družstvo dále úspěšně reprezentovali Jakub Divišek (1.W), Jan Vondráček (2.W), 

Marek Vlček (2.V), Vojtěch Joska (1.W) a Vojtěch Mervart (2.W). Nejmladší děvčata ve 



složení Markéta Zeisková (2.V), Tereza Škodová (2.W), Alena Žibřidová (2.V), Alžběta 

Jansová (1.W), Nikola Drábková (1.W) a Julie Hrušová (2.W) vybojovala krásné třetí místo. 

V kategorii VIB, která je letos postupová do republiky, obsadili chlapci 7. a dívky 5. místo. 

Školu zdárně reprezentovali chlapci Jindřich Brzobohatý (5.V), Ondřej Malík (1.B), Jaroslav 

Máslo (1.B) a Petr Šanovec (4.V) a dívky Šárka Jirásková (2.B, skvělé druhé místo 

v konkurenci 42 závodnic), Tereza Stehlíková (3.W), Kristýna Janušová (2.B), Viktorie 

Hanušová (3.W) a Kateřina Volhejnová (4.V). V nejstarší kategorii skončily naše studentky 

na pěkném čtvrtém místě. Anna Zikmundová (7.V) doběhla na pomyslném bronzovém 

stupínku a na velmi náročné trati ji doplnily Kateřina Žibřidová (7.W), Zuzana Boháčová 

(3.B) a Monika Venclová (6.V). Sportovce doprovázeli prof. Divišek a Slavíková. 

 

18. října se v polické tělocvičně uskutečnilo okresní kolo ve stolním tenisu družstev. Naše 

gymnázium úspěšně reprezentovali chlapci Daniel Meduna (6.V), Samuel Mareš (6.W), 

Jaroslav Novotný (2.A), Miloš Bernard (2.A), Dominik Kania (3.W a Martin Kováčik 

(3.W). Meduna a Mareš neprohráli jediný zápas a Meduna navíc neztratil ani set. Čeká nás tak 

krajské kolo začátkem listopadu v Jičíně. Družstvo dívek ve složení Kristina Pavlasová (3.W) 

a Kateřina Čápová (3.W) obsadilo třetí místo. Stolní tenisty doprovázel prof. Divišek. 

19. října se 178 studentů zúčastnilo soutěže Přírodovědný klokan 2011. V kategorii Kadet pro 

tercii a kvartu obsadili první tři místa mezi 56 studenty Jan Rýdlo (3.W), Timotej Mareš (3.V) 

a Dominik Kania (3.W). V kategorii Junior pro kvintu, sextu a 1.-2. ročník soutěžilo 122 

studentů a první tři místa patří Jaroslavu Novotnému (2.A), Monice Besedové (6.V) a 

Michalu Prokopovi (5.V). Tito tři také obsadili první tři místa v kategorii Junior v rámci 

Královéhradeckého kraje. 

19. října se družstvo našich chlapců zúčastnilo prvního ročníku okresního finále středních škol 

ve fotbale o Pohár Josefa Masopusta. Turnaj uspořádala SPŠ, SOŠ a SOU Nové Město nad 

Metují na stadionu generála Klapálka. Za stálého deště nastoupili Vojtěch Ruffer 

(2.B), Arnold Heinzel (8.V), Jakub Vítek (4.A), Štěpán Landa (8.V), Radim Darebník 

(8.W), Matěj Dubovský (4.A), Kryštof Lanta (3.A), Otakar Pšenička (8.V), Michal Schrötter 

(3.A), Michal Pokorný (8.W), Petr Hlávko (7.W), Jindřich Brzobohatý (5.V), Tomáš Roztočil 

(6.W), Josef Voborník (8.V) a David Špelda (6.W). Chlapci skončili na 5. místě ze sedmi 

mužstev. Doprovázel je prof. Košvanec. 

24. října navštívili barokní Kuks studenti septimy a 3. ročníku za doprovodu prof. Forejta, 

Macury, Mičíkové, Misarové, Š. Škodové a Vrátilové. 

26.-27. října byly podzimní prázdniny. 

1.listopadu se naši studenti zúčastnili krajského kola ve stolním tenisu družstev v hale 

Masarykovy obchodní akademie v Jičíně. V konkurenci pěti nejlepších krajských týmů 

obsadili výborné třetí místo. Naši školu úspěšně reprezentovali Daniel Meduna (6.V), Samuel 

Mareš (6.W) a David Hejzlar (3.V). Sportovce doprovodil prof. Divišek. 

Žáci sekundy zhlédli 3. listopadu v aule projekci Lucie Kovaříkové a Michala Jona s názvem 

"Národní parky USA". 

3. listopadu reprezentovali školu v okrskovém kole starších žáků ve florbale studenti Daniel 

Němeček (3.W), Dominik Zítko (4.V), Ondřej Hušek (3.W), Tomáš Matoulek (3.W), Petr 

Šanovec (4.V), Martin Kováčik (3.W), Ondřej Maršík (4.V), Dominik Kania (3.W) a Jakub 

Regner (4.V). Obsadili pěkné 2. místo, ale do okresního kola postoupil pouze vítěz. 

Florbalisty doprovázel prof. Zikmund. 

3. listopadu se v odpoledních hodinách konala hodnotící pedagogická rada. 



Na 3. listopad připravilo Jiráskovo gymnázium do své auly podvečerní setkání ke 100. výročí 

narození Jiřího Propilka, jednoho z nejvýraznějších profesorů této školy v její více než stoleté 

historii. Jiří Propilek, bohemista a rusista, uznávaný překladatel lotyšské poezie, vyučoval na 

gymnáziu od roku 1937, roku 1951 byl ze školy pro své zásadové postoje vyhozen a mohl se 

do ní (a do školství vůbec) vrátit až roku 1968. O složitých peripetiích jeho života, který 

zrcadlí nejen dějiny školy, ale i osud vzdělanosti v komunistickém režimu, promluvil Aleš 

Fetters. Na svého někdejšího učitele zavzpomínali jeho studenti. Četlo se mj. z působivého 

dopisu, který napsal Jiří Propilek svým kolegům při svém nuceném odchodu ze školství a ze 

kterého byl použit název pro celou akci "Nechci, aby byl někdo klamán". O uskuteční 

vzpmínkové akce pro veřejnost se zasloužili prof. Nosek a Macura. 

4. listopadu se běžel závod "O pohár starosty města Náchoda". Naši studenti obhájili ve dvou 

kategoriích B a D prvenství družstev a zároveň i v jednotlivcích. V kategorii 

B v jednotlivcích zvítězil Jan Havlena (2.W) a v kategorii D  v jednotlivcích Anna 

Zikmundová (7.V). V této kategorii doběhla naše děvčata na prvních pěti místech. V kategorii 

E se chlapcům nepodařilo obhájit vítězství, ale druhé místo je také velikým úspěchem. Přesto 

máme v této kategorii vítěze Michala Kopeckého (7.W). Další družstvo v kategorii C se 

umístilo na 4. místě. 

4. listopadu se utkali v krajském kole Logické olympiády žáci nižšího gymnázia Miroslav 

Říha (1.V), Petr Šanovec (4.V) a David Továrek (1.W) a studenti vyššího gymnázia Jan 

Hrubý (7.V), Jakub Kašpar (4.B), Jan Staněk (2.B) a Milena Vaňková (1.A), kteří sem 

postoupili ze základního internetového kola. V kategorii pro nižší stupneň dosáhl nejlepšího 

výsledku Šanovec, který byl 18. z 51 účastníka. V kategorii pro vyšší stupeň se utkal 31 

účastník, naši studenti se mezi nimi neztratili. Staněk byl 8., Kašpar 11., Hrubý 13. a Vaňková 

18. Soutěžící doprovázel prof. Klemenc. 

Ve středu 9. listopadu informovala paní Helena Kudelová z Pedagogicko-psychologické 

poradny v Náchodě studenty o problémech spojených s užíváním drog a o problematice 

šikany. Přednášku s besedou o drogách navštívili studenti 1. ročníku a o šikaně primáni. 

Na podzim přišlo Jiráskovo gymnázium s další významnou kulturní akcí. Po loňských 

třívečerních Dnech poezie, které zpoetičtily náchodské veřejnosti aulu Jiráskova gymnázia, 

vstoupil do Náchoda velmi rozšířený druhý ročník. Jiráskovo gymnázium se spojilo 

s Alternativním čajovým klubem Poklop, Náchodskou Prima sezónou, Městskou knihovnou 

Náchod a Základní uměleckou školou v Náchodě, aby takto společně vydali Náchodu v plen 

takřka měsíční festival přinášející poezii v jejích nejrůznějších podobách. Od 9. do 24. 

listopadu se na různých místech v Náchodě (aula školy, Divadlo Pod zámkem náchodské 

ZUŠ, knihovna, klub Pranýř, čajovna Poklop) setkali Náchoďané s divadlem poezie, 

fyzickým básnictvím, autorským čtením, vtrhli mezi ně autoři a interpreti již proslulí, stejně 

jako ti sotva začínající. Těšit se mohli z vystoupení performera Petra Váši spjatého s kapelou 

Ty Syčáci, cimrmanologa Miloně Čepelky, hradeckého Divadla Jesličky, studentů 

z Gymnázia Jaroslava Seiferta nebo anglisty, překladatele a předního shakespearovského 

odborníka Martina Hilského. Náchod se tak díky podpoře Královéhradeckého kraje a Kulturní 

a sportovní nadace města Náchoda zařadil do již velmi dlouhého zástupu českých a 

moravských měst, která jsou již více než desítku let součástí celorepublikových Dnů poezie. 

Ve dnech 7. - 18. listopadu prošli žáci kvarty testováním Stonožka 9. Srovnávací testy 

připravuje společnost Scio pro porovnání vědomostí a kompetencí žáků 9. tříd ZŠ a 

odpovívajících tříd víceletých gymnázií. Žáci vypracovali testy z obecných studijních 

předpokladů, matematiky, českého jazyka, anglického jazyka a ti, kteří studují německý 

jazyk, i z německého jazyka. Po skončení testování obdrží škola souhrnnou zprávu a každý 

z žáků individuální list se svými výsledky. 



Jiráskovo gymnázium v Náchodě přivítalo 9. listopadu nejnabitější Královehradecký 

pIšQworkový turnaj, ve kterém ze sedmnácti příchozích týmů postupovali čtyři 

nejlepší. Studentům reprezentujícím své školy nechybí smysl pro humor a kreativita. Vtipné 

názvy týmů (například Bobíci, Narychlo, Nevim, PC Neškrtnem si) a některé skrývající hlubší 

poselství (Dragones de la presa, Tesaři, Frajeři a Korýtkovci) dávaly turnaji šťávu. Mezi 

zápasy si mohli hráči ve velké aule, která sloužila k odpočinku, kromě deskových her od Albi, 

prostorových piškvorek INTI, zahrát i stolní fotbálek nebo na klavír. 1. místo získali Dream 

Team (VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou), 2. místo Korytkovci A (SOŠOOM Malé 

Svatoňovice) a 3. místo Nevim (Jiráskovo gymnázium Náchod) ve složení Jan Staněk (2.B), 

Daniel Vlček (2.B), Daniel Winter (2.A), Zuzana Boháčová (3.B) a Veronika Říhová (6.W). 

Organizačně zajistil akci prof. Preclík. 

10. listopadu proběhly třídní schůzky a při té příležitosti volby do Rady školy a volby 

předsedy SRPDŠ. 

V rámci Týdne vědy a techniky vyslechli 11. listopadu studenti biologického a chemického 

semináře ze 3. ročníku a septimy v aule přednášku Mgr. Martina Schwarzera z Akademie věd 

na Novém Hrádku na téma "Využití gnotobiologie při studiu probiotik". Přednáška je 

podporována z projektu Evropské unie "Probiotika: společný výzkum, vzdělávání a osvěta". 

14. listopadu proběhl školní šachový turnaj, kterého se zúčastnilo 23 studentů. Zvítězil Kirill 

Juran (6.V), druhý byl Jan Fišer (7.V) a třetí Dominik Vítek (6.V). Turnaj zorganizoval Ing. 

Petr Dusbaba.  

15. listopadu navštívili studenti biologického a chemického semináře posledního ročníku 

s prof. Jaroušovou a Karáskovou Dny otevřených dveří na Akademii věd v Praze. 

16. listopadu zhlédli žáci dramatické výchovy z primy a tercie v Hradci Králové muzikál 

"Ještěři". Doprovázeli je prof. Dvořáčková a Divišek. 

Pěkného úspěchu dosáhl náš dívčí florbalový tým, který 15. listopadu v okresním finále 

v Polici nad Metují skončil v konkurenci devíti škol na 2. místě. Naše děvčata hrála v sestavě 

Denisa Kolářová (brankářka), Simona Besedová, Jana Prauseová, Zuzana Vančáková, Tereza 

Venclová (všechny 4.W) a Markéta Zeisková (2.V). Simona Besedová byla se 14 vstřelenými 

brankami vyhlášena nejlepší střelkyní turnaje. Florbalistky doprovázel prof. Slavík. 

18. listopadu vyslechli v aule primáni a sekundáni Koncert ZUŠ Hronov. 

18. listopad prožili studenti 4.V tématický den s názvem Lidé a krajina. Žáci "vybudovali" 

ekonomicky a ekologicky vyvážené město při logické deskové hře Ekopolis, v terénu 

zmapovali původní říční sítě v Náchodě a vývoj města a navštívili místní muzeum. 

Na tématický den naváže projekt Lokální ekologické problémy. Organizačně akci zajistili 

prof. Ježek a Beránková. 

Ředitel školy informoval maturanty o průběhu a přihlašování k maturitní zkoušce. 21. 

listopadu se sešel s oktavány a 22. listopadu se studenty 4. ročníku čtyřletého studia. 

21. listopadu vyslechli studenti 2. ročníku a sexty v aule koncert Jana Kryla "Vzpomínka na 

Karla Kryla". Jan Kryl je bratrem Karla Kryla. 

22.listopadu naši studenti sehráli v České Skalici úvodní kolo školní futsalové ligy. Mladší 

chlapci (primy a sekundy) stejně jako starší (tercie a kvarty) zvítězili jasně ve všech utkáních. 

Mladší chlapci hráli v sestavě Vojtěch Joska (1.W), Jan Havlena (2.W), Jakub Divišek (1.W), 

Marek Vlček (2.V), Matouš Macek (2.W), Jakub Pitřinec (1.V), Lubor Zoufal 1.V) a Miroslav 

Říha (1.V) a starší ve složení David Vik (4.W), Tomáš Macek (3.V), Danile Němeček (3.W), 

Lukáš Mikšovský (4.W), Matěj Vítek (4.V), Martin Blahota (3.W), Pavel Urban (3.V), 



Sebastian Štelzig (4.W) a Ondřej Maršík (4.V). Oba týmy postoupili do druhého kola, které se 

odehraje v Hradci Králové. Futsalisty doprovázel prof. Divišek. 

22. listopadu se na SPŠ v Hronově konal Okresní přebor středních a základních škol v šachu. 

Jiráskovo gymnázium reprezentovala 3 družstva. V kategorii SŠ zvítězilo družstvo ve složení 

Kurill Juran (6.V), Dominik Vítek (6.V), Jan Fišer (7.V) a Jakub Kosinka (7.V) a zajistilo si 

účast v lednovém krajském přeboru. Družstvo ve složení Daniel Havrda (5.W), Vojtěch Hruša 

(5.W), Jan Čečetka (5.W), Tomáš Košek (5.W), Pavel Lokvenc (3.B) a Marek Hanuš (3.B) 

vybojovalo pěkné druhé místo. V kategorii ZŠ nás reprezentovalo družstvo ve složení Jan 

Dušek (1.W), Šimon Stejskal (2.V), Stanislav Kinzl (2.V) a Petr Šanovec (4.V) a tito mladší 

šachisté obsadili 4.-6. místo. 

Třetí sportovní akcí 22. listopadu byl turnaj v odbíjené dívek kategorie D VI.B, který se konal 

v Červeném Kostelci. Naši školu skvěle reprezentovala děvčata Barbora Kubečková (5.V), 

Kateřina Stehlíková (2.A), Zuzana Macháčková (2.A), Aneta Podstavcová (2.B), Tereza 

Hurdálková (4.W), Jana Prauseová (4.W) a Pavla Čížková (4.W). Děvčata v turnaji suverénně 

zvítězila a zajistila si tím postup do krajského kola. Volejbalistky doprovázela prof. 

Půlpánová. 

Žáci primy, sekundy a tercie změřili své síly v matematické soutěži Pythagoriáda. 23. 

listopadu roztočili mozkové závity primáni, 24. listopadu sekundáni a 25. listopadu terciáni. V 

kategorii pro primu získali po 11 bodech Miroslav Říha (1.V) a Tomáš Kubíček (1.W), 10 

bodů nasbírali Benjamin Sichrovský (1.V), Jan Pikman (1.V) a Štěpánka Frimlová (1.W), 

úspěšných bylo dalších 11 řešitelů. V kategorii pro sekundu daly úlohy žákům daleko více 

zabrat, protože mezi úspěšné řešitele se dostal jen jeden z nich a to Vojtěch Mervart (2.W) 

s 11 body. V kategorii pro tercie uspělo 12 žáků, 1. místo obsadil Jan Rýdlo (3.W) s 15 body a 

2.-3. místo Tomáš Macek (3.V) a Ivana Paulusová (3.W) se 14 body. Nejlepší z nich 

postoupili do okresního kola. 

Ve čtvrtek 24. listopadu vyslechli studenti 2. a 3. ročníku a sexty v aule přednášku Martina 

Hilského "Shakespearovy sonety". Prof. PhDr. Martin Hilský, CSc., dr. h. c., MBE je profesor 

anglické literatury na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a na Filozofické fakultě 

Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, překladatel z angličtiny a shakespearolog. 

V roce 2001 byl za zásluhy o šíření anglické literatury v Česku jmenován čestným členem 

Řádu britského impéria. 28. října 2011 jej prezident republiky Václav Klaus vyznamenal 

Medailí Za zásluhy o stát v oblasti kultury a školství. O den dříve obdržel z rukou ministra 

kultury Státní cenu za literaturu a překladatelské dílo. 

24. listopadu organizoval prof. Košvanec v házenkářské hale v Náchodě Okresní kolo Orion 

Florbal Cupu 2011-12 pro kategorii H III. Naši hoši v sestavě Tomáš Kubíček (1.W), Vojtěch 

Mervart (2.W), Jan Havlena (2.W), Michal Šraitr (2.W), Jan Vondráček (2.W), Matouš 

Macek (2.W), Jan Bohadlo (2.V), Marek Vlček (2.V), Miroslav Říha (1.V), Tomáš Křivda 

(1.V) a Jakub Divišek (1.W) vybojovali pěkné 3. místo mezi 6 týmy. Havlena byl vyhlášen 

nejlepším střelcem turnaje. Ve stejný den probíhala i Středoškolská futsalová liga, ve které 

nás za doprovodu prof. Zikmunda reprezentovali Otakar Pšenička (8.V), Jakub Vítek (4.A), 

Arnold Heinzel (8.V), Štěpán Landa (8.V), Josef Voborník (8.V), Vojtěch Ruffer (2.B), 

Radim Darebník (8.W), Michal Pokorný (8.W) a Petr Hlávko (7.W). Byli druzí a postoupili 

do krajského kola.  

Novinkou letošního školního roku byl studenty vyhlášený Kloboukový den 24. listopadu. Na 

hlavách mnoha z nich byly k vidění klobouky všech typů, barev a velikostí. Jsme rádi, že 

studentská recese stále žije. 



25. prosince se v Hradci Králové na Biskupském gymnáziu konalo krajské kolo turnaje v 

pIšQworkách. Naše gymnázium zde reprezentoval tým Nevim ve složení Jan Staněk (2.B), 

Daniel Vlček (2.B), Daniel Winter (2.A), Zuzana Boháčová (3.B) a Veronika Říhová (6.W). 

Konkurence byla veliká a nakonec z toho bylo pěkné 4. místo a čokoláda pro každého z týmu. 

Piškvorkáře doprovázel prof. Preclík. 

26. listopadu proběhl stužkovací ples studentů 4.A s třídním profesorem Ivo Forejtem a 4.B 

s třídní profesorkou Ivanou Matěnovou. 

28. listopadu proběhlo v Červeném Kostelci okresní kolo ve volejbale chlapců kategorie VI.B. 

Náš tým ve složení Vojtěch Bílek (5.W), Vojtěch Hruša (5.W), Tomáš Košek (5.W), Jan 

Halda (5.W), Tomáš Matyska (5.V), Vojtěch Vlček (5.V) a Tomáš Macek (3.V) vybojoval za 

doprovodu prof. Slavíkové pěkné třetí místo. 

29. listopadu se konala Internetová matematická olympiáda. Soutěž proběhla na všech 

přihlášených středních školách v republice. Organizace soutěže na naší škole se ujal prof. 

Preclík. Z našeho gymnázia se této matematické týmové soutěže zúčastnily tři týmy. Z celkem 

173 týmů z celé republiky i zahraničí (Slovenska) se umístily na 47. místě (Ondřej Míl, 

Radim Darebník, Michael Pokorný, Petr Rýgr, Jan Matyska, Daniel Matěna z 8.W), na 93. 

místě (Jakub Zakouřil (7.V), Marek Bartoš (7.V), Jan Hrubý (7.V), Vojtěch Hrabčuk (7.V), 

Kateřina Šutajová (3.A), Petr Kafka (3.A), Milena Vaňková(1.A)) a na 101. místě (Jan Staněk 

(2.B), Pavel Lokvenc (3.B), Jiří Pacner (8.W), Martin Mareš (2.B), Hana Ježdíková (6.V), 

Karolína Pěčková (6.V), Monika Besedová (6.V)). 

V prosinci proběhla ve škole sbírka použitého ošacení pro Občanské sdružení Diakonie 

Broumov. 

Stoprocentně úspěšní byli plavci a plavkyně Jiráskova gymnázia v krajském finále v Trutnově 

1. prosince. Všechna naše zúčastněná družstva ve svých kategoriích zvítězila a zaslouženě si 

odvezla zlaté medaile. Dosažené individuální výkony a příznivé věkové složení našich 

družstev jsou navíc i příslibem do budoucna. Složení našich týmů: mladší žákyně - Kateřina 

Jermanová (1.W), Lucie Lemfeldová (1.W), Markéta Zeisková (2.V), Eliška Kavanová (2.V), 

Terezie Hejnová (2.V), Petra Stará (2.V); středoškolačky - Bára Čejchanová (1.A), Natálie 

Henclová (1.A), Aneta Nyčová (1.B), Dita Jirková (2.A), Kristýna Přibylová (3.A). Lucie 

Dvořáková (4.B); - středoškoláci - Josef Matyáš (5.V), Jindřich Čáp (5.V), Štěpán Remeš 

(2.B), Jiří Valášek (7.W), Michael Pokorný (8.W), Jakub Hubka (4.A). Plavce doprovázel 

prof. Slavík. 

2. prosince vyjelo 57 maturantů na exkurzi do Muzea vyhlazovacího tábora z 2. světové války 

v polské Osvětimi a do Krakova. Studenty doprovázeli prof. Macura, Mičíková, Nosek a 

Rojtová. 

5. prosince se dva týmy studentů ve složení Jan Jirman (4.W), Jan Polák (4.V), Martin Němec 

(5.V) - tým JGN1 a Pavel Lokvenc (3.B), Jan Rydlo (3.B), Marek Hanuš (3.B) a pomocný 

technik Luboš Koblása (3.B) - JGN2 vydaly do Prahy se svými roboty sestavenými ze 

stavebnice LEGO na celorepublikové kolo soutěže vyhlašované Fakultou elektrotechnickou 

Českého vysokého učení technického v Praze pod názvem ROBOSOUTĚŽ 2011. Cílem 

soutěže bylo sestrojit robota, který co nejrychleji převeze po nerovné dráze míček. Přihlášeno 

bylo 30 týmů z celé republiky, nakonec jich nastoupilo 26. Tým JGN2 vybojoval pěkné 

sedmé místo a tým JGN1 zvítězil. Oba dva týmy předvedly výborné výkony, a přestože 

někteří z našich studentů stavebnice LEGO Mindstorms, ze kterých byl robot sestaven, viděli 

poprvé ani ne měsíc před soutěží, obstály i v konkurenci odborných škol, kde se robotika a 

řídicí technika vyučuje v rámci běžné výuky. LEGO stavebnice gymnáziu zapůjčilo 

ČVUT. Vítězové byli odměněni přenosnými harddisky, ostatní alespoň nasbírali cenné 



zkušenosti. Tým JGN1 se se svým robotem zúčastnil dalšího kola soutěže – tentokrát proti 

robotům vysokoškolských studentů pražského ČVUT 9. prosince. Zde v silné konkurenci 

obsadili výborné 5. místo. 

5. prosince několik studentek z kvinty a kvarty zprostředkovalo již tradičně příchod Mikuláše 

s čerty a andělem dětem z MŠ Komenského v Náchodě. 

6. prosince absolvovali literárně-historickou exkurzi do Prahy studenti 2.A s prof. 

Š. Škodovou a Mičíkovou. V Divadle ABC zhlédli hru "Král Lear". 

6. prosince proběhlo školní kolo Matematické olympiády v kategorii A. 1.-2. místo obsadili 

Jan Hrubý (7.V) a Jakub Zakouřil (7.V) a budou pozváni do krajského kola a třetím úspěšným 

řešitelem byl Matěj Fanta (7.W). 

V sobotu 10. prosince se na Univerzitě v Pardubicích uskutečnilo krajské kolo Chemické 

Olympiády v kategorii A, ve které naši školu reprezentovali dva studenti - Ondřej Míl (8.W) a 

Květa Stehlíková (4.B). Ondřej Míl se umístil na velmi pěkném 5.místě a Květa Stehlíková 

obsadila 7.místo. 

13. prosince se 35 studentů francouzštiny vydalo s prof. Havrdovou a Felklovou do Prahy na 

muzikál "Bídníci" ve francouzském jazyce. 

13. prosince se konal v Hradci Králové – Kuklenách další v řadě turnajů středoškolské ligy 

ultimate frisbee. Tentokrát se jednalo o turnaj halový, kvalifikaci do březnového finále, 

pořádaného v Praze. Naši školu reprezentovali již ostřílení hráči a hráčky – Anna Miltová 

(7.W), Michal Kopecký (7.W), Marek Pitaš (7.W), Jan Halda (5.W), Veronika Říhová (6.W), 

Monika Venclová (6.V), Daniel Hladík (7.W) a Ondřej Hladík (3.B), Jan Čečetka (5.W), 

Zuzana Vančáková (4.W), Marie Magdalena Horčičková (5.W, Alena Henclová (3.B), Sára 

Hanušová (6.W) a Vojtěch Hruša (5.W). Turnaje se zúčastnilo 5 týmů, z toho 2 týmy naší 

školy. Naši hráči měli postup do finále vybojován již z předešlých turnajů, ale tentokrát 

to stačilo pouze na 3. a 4. místo. Sportovce doprovázela prof. Půlpánová. 

14. prosince vyslechli všichni studenti kromě primánů a maturantů v Městském divadle Dr. 

Josefa Čížka Rybovu "Českou mši vánoční" v nastudování ZUŠ v Náchodě. 

14. prosince odehráli naši fotbalisté z tercie a kvarty 2. kolo futsalové ligy, které uspořádala 

ZŠ Kukleny Hradec Králové. K postupu do dalšího kola bylo třeba přehrát alespoň dva 

soupeře, což se bohužel nepodařilo a z letošní soutěže jsme tak po čtyřech vyhraných a dvou 

prohraných utkáních vypadli. Náš nezdar byl rozhodující měrou ovlivněn absencí nemocného 

brankáře Davida Vika, kterého se ctí zastoupil Ondřej Maršík (4.V). Chlapci hráli v sestavě 

Ondřej Maršík (4.V), Lukáš Mikšovský (4.W), Tomáš Macek (3.V), Pavel Urban 

(3.V), Sebastian Štelzig (4.W), Matěj Vítek (4.V), Martin Blahota (3.W) a Daniel Němeček 

(3.W) a doprovázel je prof. Slavík. 

Ve dnech 14. - 18. prosince reprezentovali školu ve Slovinsku členové souboru Musica viva 

pod vedením prof. Milana Poutníka. Ve slovinských městech Cerklje na Gorenjskem a 

Orehek proběhly celkem čtyři společné koncerty se třemi slovinskými pěveckými sbory. 

Jeden z koncertů se konal za přítomnosti zástupkyně české ambasády v Lublani Mgr. 

Světlany Bařinové. Členové souboru si prohlédli Cerklje, tamní muzeum, pamětihodnosti a na 

radnici byli přijati starostou města Francim Čebuljem. Na cestě zpět navštívili hlavní město 

Lublaň. 

15. prosince se v Malých Svatoňovicích konala středoškolská futsalová liga. Naši futsalisté 

Jakub Vítek (4.A), Matěj Dubovský (4.A), Jakub Kašpar (4.B), Lukáš Dörner (8.V), Arnold 

Heinzel (8.V), Michal Schrötter (3.A), Radim Darebník (8.W), Michael Pokorný (8.W) a Petr 

Hlávko (7.W) obsadili čtvrté nepostupové místo. Doprovodil je prof. Zikmund. 



18. prosince vystoupil pro veřejnost na vánočním koncertě v kostele sv. Vavřince Sboreček 

společně s pěveckým sborem Hron pod vedením Ing. Vlastimila Čejpa. 

19. prosince se studenti sexty a 2. ročníku zúčastnili v aule cestopisné přednášky našeho 

absolventa Marka Fialy na téma "Maroko". 

19. prosince se v nové sportovní hale v Jaroměři konalo druhé kolo Školní futsalové ligy 

šestých a sedmých ročníků ZŠ a jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Naši kluci 

první dvě nejdůležitější utkání zvládli a postoupili ze druhého místa jako jediní z naší školy 

do dalších bojů. Hráli v sestavě Lubor Zoufal (1.V), Vojtěch Joska (1.W), Jan Havlena 

(2.W), Jakub Divišek (1.W), Marek Vlček (2.V), Miroslav Říha (1.V), Matouš Macek (2.W) 

a Jakub Pitřinec (1.V) a doprovázel je prof. Divišek. 

20. prosince si někteří studenti připomněli v aule bývalého českého a československého 

prezidenta, disidenta a významné osobnosti sametové revoluce Václava Havla, který 18. 

prosince zemřel. V aule byl promítnut dokumentární film Igora Chauna o Václavu Havlovi 

natočený pro cyklus České televize Největší Čech. 21. prosince jsme minutou ticha uctili jeho 

památku. 

20. prosince se studenti ze 4.A vydali s prof. Forejtem na exkurzi "Po stopách Zbabělců 

Josefa Škvoreckého" a studenti 5.V s prof. Vrátilovou a Víchem na exkurzi "Krajem Aloise 

Jiráska". 

21. prosince proběhl ve škole Vánoční den her. Studenti se mohli zapojit do sportovních 

turnajů (volejbal, fotbal, kuželky), turnajů ve stolních hrách (dáma, pexeso, Člověče nezlob 

se, šachy, piškvorky, moderní společenské hry), do her na počítači, do vědomostních 

jazykových a přírodovědných soutěží a aktivit nebo do výtvarného projektu. Pro zájemce 

z řad maturantů byly připraveny dvě přednášky z psychologie (témata: domácí násilí, trénink 

mozku). 

21. prosince vystoupil soubor Musica viva s vánočním koncertem "Krakonoš jde koledou" 

v Domě pečovatelské služby v Novém Městě nad Metují a v podvečer pro veřejnost 

v zámecké jízdárně pro veřejnost. 

Poslední školní den v tomto kalendářním roce mohli žáci věnovat třídním vánočním 

besídkám. V poledne se se všemi studenty a učiteli rozloučil Sboreček malým vánočním 

koncertem na schodech školy. 

S pocitem ztráty jsme přijali zprávu, že 3. ledna 2012 zemřel Josef Škvorecký, spisovatel, 

exilový nakladatel, překladatel a univerzitní profesor. V roce 1943 maturoval na náchodském 

gymnáziu a studenti i pedagogové jsou na tohoto významného absolventa hrdi. Bez velké 

nadsázky můžeme říct, že tu s námi stále žije. Studenti nejen, že chodí Náchodem "Po stopách 

Škvoreckého Zbabělců", ale stejně jako v době studia Josefa Škvoreckého hrají v hudebních 

kapelách, píší časopis, hrají divadlo, nechávají se mámit studentskými láskami a navštěvují 

Port Artur. 5. ledna uctili studenti jeho památku o přestávkách ve vestibulu školy a v aule 

četbou ukázek z jeho díla a hrou na Škvoreckého oblíbený nástroj, saxofon. 13. ledna 

připravil prof. Macura ve spolupráci se Sborečkem a studenty vzpomínkový pořad, který se 

konal v aule za účasti kvartánů, kvintánů a studentů 1. ročníku. Ti všichni a někteří další byli 

svědky milého rozloučení s Dannym Smiřickým. 

3. ledna byli septimáni a studenti 3. ročníku účastníky cestopisné přednášky našeho 

absolventa Marka Fialy na téma "Ukrajina a Moldavsko". 

3. ledna navštívilo naši školu několik absolventů, současných vysokoškoláků, aby předali 

současným maturantům svoje zkušenosti se studiem na různých typech škol. Iniciativy, která 

vzešla od samotných absolventů, si velmi vážíme a doufáme, že tím zahájili užitečnou tradici. 



9. ledna se konalo školní kolo Matematické olympiády pro kategorii Z9, tj. pro naše kvartány. 

Postup do okresního kola si mezi 18 účastníky "vypočítali" Jan Jirman (4.W), Anna 

Zikmundová (4.V), Aleš Jansa (4.W) a Jiří Rýdl (4.W). 

10. ledna se osm studentů školy zúčastnilo v Hradci Králové přípravného semináře ke 

krajskému kolu Matematické olympiády v kategoriích B a C (sexta a 2. ročník, kvinta a 1. 

ročník). 

12. ledna pořádali prof. Košvanec a Divišek v naší tělocvičně okresní turnaj dívek středních 

škol ve florbalu (kategorie DV). Této postupové soutěže se zúčastnila jen čtyři školní 

družstva, která po rozlosování odehrála turnaj systémem každý s každým. Náš tým obsadil 3. 

místo. Bojovný výkon ve všech zápasech předvedla děvčata: Denisa Kolářová (4.W, 

brankářka), Simona Besedová (4.W), Zuzana Vančáková (4.W), Zuzana Boháčová (3.B), 

Veronika Navrátilová (3.A, nejlepší střelkyně týmu se 4 góly), Eliška Čápová (3.A), Johana 

Joudalová (6.W), Tereza Chobotská (6.W), Monika Venclová (6.V), Barbora Dražanová (4.B) 

a Tereza Pivničková (4.B). 

16. ledna proběhlo školní kolo Biologické olympiády v poznávání přírodnin. Jde o jednu 

z částí biologické olympiády. 

17. ledna se konalo školní kolo Olympiády v českém jazyce. V I. kategorii pro studenty tercie 

a kvarty zvítězila mezi 18 studenty Julie Minaříková (4.V), druhá byla Anna Vlčková (3.V) 

a o 3.-5. místo se dělili Meriem Djemaiel (3.V), Magda Kynčlová (4.V) a Veronika Tluková 

(3.V). II. kategorie pro vyšší gymnázium se zúčastnili 43 studenti. Zvítězil Šimon Macek 

(8.V) a 2.-3. místo získali Daniel Rufer (7.V) a Lenka Nosková (3.A). 

17. ledna reprezentovali školu v krajském kole Matematické olympiády v kategorii A Jan 

Hrubý (7.V) a Jakub Zakouřil (7.V). 

Ve dnech 18. a 19. ledna probíhalo školní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce pro 

primu a sekundu. Pro ostatní studenty (kromě maturantů) se tato soutěž konala 25. a 26. ledna. 

V I. kategorii (pro primu a sekundu) obsadili první tři místa Nikola Pošepná (2.V), Kateřina 

Vránová (2.V) a Kryštof Halada (2.W), ve II. kategorii (pro tercii a kvartu) Anna Sergejko 

(4.V), Marek Oleják (4.W) a Petr Šanovec (4.V) a ve III. kategorii (pro vyšší gymnázium) 

Daniel Rufer (7.V), Alžběta Polončeková (6.W) a Klára Prokopová (7.W). 

19. ledna doprovodila prof. Gerda Škodová studenty nižšího gymnázia na okresní kolo 

Pythagoriády. V kategorii pro primu obsadil Benjamin Sichrovský (1.V) 2. místo a 3.-5. místo 

Miroslav Říha (1.V) a Tomáš Kubíček (1.W), v kategorii pro sekundu vybojoval Vojtěch 

Mervart (2.W) 3.-4. místo a v kategorii pro tercii Tomáš Macek (3.V) zvítězil, Ivana 

Paulusová (3.W) byla 5.-6. a Jan Rýdlo (3.W) 18.-21. 

19. ledna se v odpoledních a večerních hdinách konal za velkého zájmu veřejnosti Den 

otevřených dveří. Je určen nejen zájemcům o studium a jejich rodičům, ale i široké veřejnosti. 

V měsíci lednu proběhlo školní kolo Dějepisné olympiády pro kvartu. Z 38 účastníků se do 

okresního kola nominovali Ondřej Štauda (4.V), Denisa Kolářová (4.W), Jakub Regner (4.V). 

Jan Polák (4.V) a Dominik Zítko (4.V). 

Dny 21. - 28. ledna strávili žáci 2.V na lyžařském kurzu v Deštném v Orlických horách na 

chatě Kačenka s prof. Košvancem, Beránkovou a MUDr. Třískou. O týden později, ve dnech 

28. ledna - 4. února, je vystřídali žáci 2.W s prof. Diviškem, G. Škodovou a Javůrkovou. 

23. ledna se s výrobou piva seznámili v náchodském Primátoru studenti 8.W s prof. 

Karáskovou a Polákem a 26. ledna studenti 8.V s prof. Karáskovou a Brátem. 



25. ledna zvítězil v okresním kole Matematické olympiády v kategorii Z9 Jiří Rýdl (4.W), Jan 

Jirman (4.W) byl třetí a Lenka Zikmundová (4.V) šestá. 

25. ledna se v hale Slávia v Hradci Králové konal krajský přebor škol v šachu. Naši školu 

reprezentovala dvě družstva. Družstvo ve složení Jan Fišer (7.V), Kirill Juran (6.V), Dominik 

Vítek (6.V) a Daniel Havrda (5.W) se umístilo na 4. příčce, družstvo ve složení Vojtěch Hruša 

(5.W), Jan Čečetka (5.W), Tomáš Košek (5.W), Pavel Lokvenc (3.B) a Marek Hanuš (3.B) na 

7. místě. 

26. ledna se konala klauzurní část školního kola Matematické olympiády pro kategorie B a C. 

V kategorii B byli úspěšnými řešiteli Jan Staněk (2.B) a Martin Mareš (2.B), v kategorii C 

Štěpán Štěpán (5.V), Václav Šimon (5.V) a Milena Vaňková (1.A). 

26. ledna se konala klasifikační pedagogická rada za 1. pololetí. Vysvědčení dostali studenti 

31. ledna. 3. února měli jednodenní pololetní prázdniny. Od 30. ledna platil nový rozvrh na 2. 

pololetí. 

30. ledna zhlédli v aule představení "Škola malého stromu" studenti kvinty a 1. ročníku. 

31. ledna měli studenti naší školy možnost zapsat se do tanečních kurzů tanečního studia Takt 

manželů Štěpových. 

V měsíci lednu proběhlo školní kolo Chemické olympiády v kategorii D (pro tercii a kvartu). 

Z 20 účastníků obsadili první tři místa Lenka Zikmundová (4.V), Timotej Mareš (3.V) a Jiří 

Rýdl (4.W). 

Na literárně-historické exkurzi v Praze byli 1. února studenti oktávy s prof. Macurou a 

Nývltovou. 

9. února vyslechli v aule koncert Hlobilova tria s názvem "Jazz" studenti tercie a 1. ročníku. 

10. února se v hale ZŠ Komenského v Trutnově odehrálo třetí kolo Školní futsalové ligy 7. 

Naši chlapci ve složení Lubor Zoufal (1.V), Vojtěch Joska (1.W), Jakub Divišek (1.W), Jan 

Havlena (2.W), Miroslav Říha (1.V), Jakub Pitřinec (1.V), Michal Šraitr (2.W), Matouš 

Macek (2.W) a Marek Vlček (2.V) bojovali, ale nakonec nepostoupili. 13. února 

reprezentovali školu basketbalisté. Na obě akce doprovázel sportovce prof. Divišek. 

Od 11. do 18. února trávili studenti 1.B dny na lyžařském kurzu na chatě Labská 66 na 

Bártlově lávce u Špindlerova Mlýna s prof. Zikmundem, Víchem a Rojtovou. 

13. února se v hale náchodské SPŠ stavební konalo okresní kolo v basketbalu starších žáků. 

Naši terciáni a kvartáni bojovali a družstvo A ve složení Tomáš Macek (3.V), Lukáš Kligl 

(3.V), Martin Blahota (3.W), Ondřej Maršík (4.V), Marek Oleják (4.W) a Aleš Jansa (4.W) 

vybojovalo druhé místo. Družstvo B ve složení Martin Kováčik (3.W), Ondřej Hušek (3.W), 

Pavel Urban (3.V), Matěj Vítek (4.V), Dominik Zítko (4.V) a Petr Šanovec (4.V) bylo 

nalosováno do nesrovnatelně těžší skupiny a skončilo celkově šesté. Basketbalisty doprovázel 

prof. Divišek. 

14. února proběhlo školní kolo recitační soutěže. V I. kategorii postupují do okresního kola 

Petr Mastík (1.V) a Lucie Drašnarová (1.V), ve II. kategorii Markéta Mastíková (3.V) a Jana 

Prauseová (4.W). 

15. února a 17. února se studenti sekundy a tercie zúčastnily přednášky a besedy s nprap. Mgr. 

Janou Pecoldovou na téma "Trestní odpovědnost". 

16. února se vydali na regionální exkurzi do Adršpašských skal studenti 1.V s prof. 

Klemencem a Košvancem. 



17. února vyjel již tradičně prof. Polák se zájemci o fyziku z řad studentů na Fyziklání, 

celonárodní soutěž v řešení fyzikálních úloh. Soutěže se zúčastnily dva týmy. Tým A ve 

složení Ondřej Míl (8.W), Šimon Macek (8.W), Jan Staněk (2.B), Daniel Čejchan (6.W), 

Anna Zikmundová (7.V) a Pavel Lokvenc (3.B) a tým B ve složení Daniela Prokešová (6.W), 

Matěj Fanta (7.W), David Česenek (3.A), Petr Kafka (3.A) a Karolína Pěčková (6.V). 

20. února 65 studentů maturitního ročníku zhlédlo v Pardubicích divadelní představení 

v angličtině "The Canterville Ghost" za doprovodu prof. Jirkové, Krákorové a Noska. 

20. února v odpoledních hodinách odjeli na dvoudenní literárně historickou exkurzi do Prahy 

s názvem "Židovská Praha" studenti 4.A s prof. Forejtem a Havlíčkovou. 

20. února 3.-4. hodinu proběhlo školní kolo Fyzikální olympiády pro 1. ročník a kvintu. 22. 

února se uskutečnilo školní kolo Zeměpisné olympiády pro všechny kategorie. V ústní části 

Konverzační soutěže ve francouzském jazyce se utkali francouzštináři, kteří měli za sebou 

poslechovou část soutěže. Třetí soutěží tohoto dne bylo školní kolo Matematické olympiády 

pro primu, sekundu a tercii. 23. února se utkali v Biologické olympiádě studenti se zájmem o 

tento předmět. 

22. února absolvovali exkurzi do pivovaru studenti 4.B s prof. Havlíčkovou a Matěnovou 

a 23. února studenti 4.A s prof. Havlíčkovou a Forejtem. 

22. února se ústní částí uzavřelo školní kolo Konverzační soutěže ve francouzském jazyce. 

V kategorii B1 obsadili první tři místa Michaela Sandtnerová (5.W), Lukáš Gondek (5.V) a 

Gabriela Ungrová (5.W), v kategorii B2 Kateřina Žibřidová (7.W), Anna Zikmundová (7.V) a 

Veronika Brátová (7.V). Vítězové jednotlivých kategorií postoupili do krajského kola. 

22. února proběhlo také školní kolo Zeměpisné olympiády. V kategorii A (prima) se utkalo 10 

soutěžících, první tři místa obsadili Vojtěch Brejtr (1.W), Vojtěch Balcar (1.V) a Miroslav 

Říha (1.V). 16 účastníků měla kategorie B (sekunda), na medailových pozicích skončili Jan 

Bohadlo (2.V), Jan Karvai (2.W) a Vojtěch Mervart (2.W). V kategorii C (tercie a kvarta) se 

sešlo 22 soutěžících, zvítězil Petr Šanovec (4.V), druhý byl Adam Budař (3.V) a třetí 

Václav Kavalír (3.V). Nejpočetněji zastoupenou kategorií byla kategorie D pro SŠ se 45 

účastníky. Zvítězili Petr Illner (3.A), Petr Hlávko (7.W) a Radka Vlčková (7.W). 

23. února se primáni a sekundání zúčastnili testování Centra pro zjišťování výsledků 

vzdělávání BETA 12. Vypracovali testy z matematiky, českého jazyka a literatury a ze 

studijních předpokladů. Cílem je porovnání úrovně testovaných dovedností na ZŠ a 

v odpovídajících třídách víceletého gymnázia. 

Na 24. únor je pro kvartány připravena do auly přednáška s názvem "Antisemitismus a 

holocaust". 

V týdnu od 27. února do 2. března měli žáci školy jarní prázdniny. 

4. března odjeli na lyžařský kurz na chatu Bára na Benecku studenti 5.V s prof. Slavíkem, 

Matěnovou a Vrátilovou. 11. března je vystřídali studenti 1.A s prof. Rojtovou, Víchem a 

Macurou a cyklus uzavírali studenti 5.W od 18. do 25. března s prof. Slavíkem, Brátem a 

Matěnovou. 

5. března organizovaly na naší škole prof. Zikmundová a Havlíčková okresní kolo Chemické 

olympiády pro kategorii D. Ze 14 účastníků obsadili naši studenti prvních pět míst v tomto 

pořadí: Timotej Mareš (3.V), Lenka Zikmundová (4.V), Jiří Rýdl (4.W), Lucie Havlíčková 

(4.W) a Aleš Jansa (4.W). 



5. března proběhlo školní kolo Olympiády v ruském jazyce. Ze 6 účastníků zvítězil Stanislav 

Horník (3.B) a postoupil do krajského kola, které se konalo 20. března. Zde vybojoval 3. 

místo. 

6. března reprezentovali školu v okresním kole v basketbalu v Jaroměři hráči Jakub Hubka 

(4.A), Ondřej Nosek (4.A), Dominik Fečo (4.B), Radim Darebník (8.W), Michal Schrötter 

(3.A), Jakub Haman (3.B), Tomáš Pácl (7.W), Daniel Winter (2.A), Miloš Bernard (2.A), Petr 

Suchánek (2.B), Petr Šmejkal (2.B), Vojtěch Resl (6.W) a Samuel Mareš (6.W). Z pěti týmů 

byli třetí a doprovázel je prof. Košvanec. 

8. března zhlédli v Klicperově divadle v Hradci Králové studenti 4.W a studenti dramatické 

výchovy z tercie s prof. Javůrkovou a Diviškem hru "Věc Čapek". 

8. března proběhlo okresní kolo recitační soutěže. Naše recitátory Petra Mastíka (1.V), Lucii 

Drašnarovou (1.V), Markétu Mastíkovou (3.V) a Janu Prauseovou (4.W) doprovodil prof. 

Poutník. Do krajského kola postoupili Mastík, Mastíková a Prauseová. 

9. března doprovázel prof. Zikmund basketbalistky na okresní kolo Středoškolských her. 

Dívky Jana Brátová (6.V), Dominika Doležalová (6.V), Aneta Podstavcová (2.B), Johana 

Joudalová (6.W), Tereza Hurdálková (4.W), Julie Joudalová (3.V), Karolína Bílková (3.V) a 

Karolína Müllerová (6.V) vybojovaly v Broumově 2. místo. 

12. března se studenti 3.V a 4.W s prof. Nývltovou zúčastnili v Městské knihovně v Náchodě 

besedy se spisovatelkou Ivonou Březinovou. 

13. března byli studenti 2. ročníku a sexty seznámeni se systémem volitelných předmětů pro 

poslední dva roky studia. Informace podávaly prof. Javůrková a Nývltová. 

Dny 14. - 23. března trávilo 28 studentů s prof. Fišerovou a Š. Škodovou na výměnném 

pobytu v Gergsmarienhütte v Německu. 

Ve dnech 14. - 15. března pořádali naši učitelé na Jiráskově gymnáziu okresní kolo 

v odbíjené. 14. března organizovala prof. Slavíková turnaj dívek. Naši školu reprezentovala 

dvě družstva. Družstvo A ve složení Markéta Slavíková (7.V), Barbora Kubečková (5.V), 

Kateřina Stehlíková (2.A), Johana Joudalová (6.W), Jana Brátová (6.V) a Aneta Podstavcová 

(2.B) skončilo na třetím místě a družstvo B, které tvořily Ivana Havlová (4.A), Ludmila 

Vlčková (4.A), Daniela Erychlebová (4.A), Kateřina Přibylová (4.A), Kateřina Řezníčková 

(4.A) a Zuzana Macháčková (2.A), bylo v celkovém pořadí páté. 15. března uspořádal 

volejbalový turnaj chlapců prof. Košvanec. Za chlapce postavila škola rovněž 2 týmy. Tým ve 

složení Václav Pich (8.V), Radim Darebník (8.W), Jan Matyska (8.W), Daniel Hladík (7.W), 

Ondřej Hladík (3.B) a Jakub Haman (3.B) vybojoval 3. místo. O příčku za nimi se umístili Jan 

Pádr (4.A), Ondřej Nosek (4.A), Jakub Hubka (4.A), Matěj Dubovský (4.A), Jakub Vítek 

(4.A), Vojtěch Hrabčuk (7.V), Tomáš Pácl (7.W), Vojtěch Resl (6.W) a Jaroslav Novotný 

(2.A). 

16. března se konala mezinárodní soutěž Matematický klokan 2012. Z naší školy se do ní 

zapojilo 281 studentů. V kategorii Benjamín obsadili 1.-2. místo Julie Hrušová (2.W) a 

Miroslav Říha (1.V) a 3. místo Jan Havlena (2.W). V kategorii Kadet první tři místa 

vybojovali Jiří Rýdl (4.W), Tomáš Macek (3.V) a Meriem Djemaiel El Ghrarred (3.V). 

V kategorii Junior zvítězil Michal Prokop (5.V), druhý byl Václav Šimon (5.V) a o 3.-5. místo 

se dělili Pavla Macková (6.W), Daniel Meduna (6.V) a Daniela Urbanová (2.B). V nejvyšší 

kategorii Student zvítězil Šimon Macek (8.W) před Veronikou Horáčkovou (8.W) a Janem 

Matyskou (8.W).  

16. března se 38 studentů zúčastnilo ve sborovně debatního semináře "Cestou do Parlamentu". 

Akci zorganizovala prof. Kolářská. 



20. března vyslechli v aule studenti kvarty, 5.V a 1. ročníku koncert Válkova tria "Jaroslav 

Ježek a Semafor". 

20. března reprezentovaly školu v krajském kole Konverzační soutěže ve španělském jazyce 

Jana Sotonová (8.V) a Lenka Kalivodová (8.W). Doprovázela je prof. Frimlová. 

Studenti volitelného předmětu Projektové řízení maturitního ročníku s prof. Vrátilovou 

pracovali na projektu Finanční svoboda, který vyvrcholil 20. března soutěží se 16 účastníky. 

21. března reprezentovali školu v krajském kole Matematické olympiády v kategorii Z9 Jiří 

Rýdl (4.W) a Jan Jirman (4.W). Rýdl vybojoval čtvrté a Jirman páté místo mezi 11 účastníky. 

Studenty doprovázela prof. Javůrková. 

21. března se konalo okresní kolo Olympiády v českém jazyce. V I. kategorii reprezentovala 

školu Anna Vlčková (3.V), která obsadila 6.-8. místo. Ve II. kategorii byl Šimon Macek 

(8.W) druhý, Lenka Nosková (3.A) na 4.-6. místě a Daniel Rufer (7.V) na 7.-9. místě. 

22. března reprezentovaly školu v krajském kole Olympiády ve francouzském jazyce 

studentky Michaela Sandtnerová (5.W) a Kateřina Žibřidová (7.W). Sandtnerová zvítězila 

v kategorii B1 a Žibřidová byla v kategorii B2 čtvrtá. Studentky doprovodila prof. Havrdová. 

Ve stejný den dosáhl pěkného úspěchu i Daniel Rufer (7.V). V krajském kole konverzační 

soutěže v angličtině byl třetí. Druhé místo mu uniklo o pouhý bod. 

23. března zhlédli maturanti v aule představení Havlovy hry "Audience" v nastudování 

Divadla My z Kostelce nad Orlicí. 

23. března se v Jaroměři konalo okresní kolo v basketbalu dívek pro nižší gymnázium. Naši 

školu reprezentovala děvčata Nela Voborníková (1.V), Martina Hedrlínová (1.V), Markéta 

Dvořáková (1.B), Pavlína Naglová (2.V), Markéta Lipovská (2.V) a Alexandra Sedláčková 

(2.V) v doprovodu prof. Půlpánové. Dívky vybojovaly bronzovou medaili. 

V měsíci březnu probíhala školní kola Chemické olympiády. V kategorii C obsadili první tři 

místa Marie Hanušová (2.A), Monika Besedová (6.V) a Dominik Vítek (6.V). 

Ve spolupráci s náchodskou pobočkou organizace Liga proti rakovině se uskutečnily dvě 

akce. K prevenci rakoviny prsu přispělo poučení a nácvik samovyšetření prsu pro dívky ze 

septimy a 3. ročníku, které proběhlo 26. března a 29. března. Druhou akcí byla 28. 

března přednáška MUDr. Vladimíra Müllera "Genetické aspekty onkologických onemocnění" 

pro studenty oktávy, 4. ročníku a studenty biologického semináře ze 3. ročníku a septimy. 

28. března organizoval na naší škole prof. Klemenc okresní kolo Fyzikální olympiády. 

V kategorii F zvítězil Timotej Mareš (3.V) a na 2. místě byl Tomáš Macek (3.V), mezi 

úspěšné řešitele se zařadili ještě Ivana Paulusová (3.W), František Šedivý (3.V) a Dominik 

Kania (3.W). V kategorii E jsme rovněž obsadili první dvě místa, zvítězil Jan Jirman (4.W) a 

druhá byla Lenka Zikmundová (4.V). Mezi úspěšné řešitele se zařadili Jiří Rýdl (4.W, 4. 

místo) a Antonín Koutský (4.V). 

29. března se vydalo 38 studentů s prof. Havrdovou a Felklovou do Hradce Králové 

vyzkoušet si své znalosti angličtiny, francouzštiny, ale i českého jazyka v rámci Dne jazyků 

pořádaného Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec Králové. Měli také možnost 

prohlédnout si univerzitní knihovnu a studovnu. Odpoledne navštívili v Pardubicích Alliance 

Française, kulturní středisko podporující výuku francouzského jazyka. 

31. března se na katedře chemie Univerzity Hradec Králové konal 48. ročník krajského kola 

chemické olympiády kategorie C. Naši školu reprezentovaly studentky Monika 

Besedová (6.V), která se umístila na krásném 4. místě a Marie Hanušová (2.A), která obsadila 

10. místo z celkového počtu 19 soutěžících. Studentky doprovázela prof. Havlíčková. 



2. dubna se studentky kvinty a 1. ročníku zúčastnily přednášky o reprodukčním zdraví 

s názvem "S Tebou o Tobě" a dívky z primy podobné přednášky s názvem "Čas proměn". 

4. dubna proběhl tématický den "Technika a průmyslová revoluce" v režii terciánů, kteří 

připravili prezentace pro kvartány a studenty 1. ročníku. 

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

10. dubna navštívili hvězdárnu v Úpici oktaváni s prof. Brátem a Polákem a 13. dubna 

studenti 4. ročníku s prof. Klemencem a Polákem. 

11. dubna reprezentovali školu naši studenti v okresním kole Matematické olympiády 

v kategoriích Z6, Z7 a Z8. Doprovázela je prof. Karásková. V kategorii Z6 byl Petr Mastík 

(1.V) na 2.-4. místě, Tomáš Kubíček (1.W) a Michal Matoulek (1.W) skončili na 9.-11. místě. 

V kategorii Z7 se na 3.-6. místě umístili Jan Havlena (2.W) a Vojtěch Mervart (2.W), Šimon 

Stejskal (2.V) byl 13.-14. V kategorii Z8 jsme měli vítěze. Byl jím Tomáš Macek (3.V), 

Timotej Mareš (3.V) byl třetí a školu reprezentoval ještě Lukáš Čermák (3.W). 

Ve dnech 11.-13. dubna probíhaly ve škole Anglické dny. Studenti měli připravenu řadu 

prezentací o Anglii pro své spolužáky, probíhala výtvarná a pěvecká dílna, pro primány 

připravili angličtináři kvíz, kvartáni zdramatizovali téma "Cestujeme do Anglie". O životě 

v Anglii studentům vyprávěl Tijan Njai, původem z Gambie, který od svých 9 let žil 

v Londýně, kde vystudoval VŠ. Od roku 2004 žije v České republice a působí na soukromém 

jazykovém gymnáziu v Orlové. 

12. dubna se konala hodnotící pedagogická rada. 

13. dubna reprezenzovali školu v krajském kole Biologické olympiády v kategorii B Michaela 

Prouzová (2.A), Marie Hanušová (2.A), Dominik Regner (6.V), Jan Ďuriška (1.B), Michaela 

Vanická (1.B) a Tomáš Matyska (5.V). Soutěžící studenty doprovázel prof. Slavík. 

14. dubna se na katedře chemie Přírodovědecké fakulty UHK konalo krajské kolo Chemické 

olympiády v kategorii D. Timotej Mareš (3.V) zvítězil a Lenka Zikmundová (4.V) byla čtvrtá. 

Školu reprezentovali ještě Jiří Rýdla (4.W) a Aleš Jansa (4.W). Studenty doprovázela prof. 

Havlíčková. 

14. dubna navštívili studenti biologického semináře 3. ročníku a septimy s prof. Matěnovou 

Ústav AV na Novém Hrádku. 

16. dubna vyrazili na exkurzi do Kartografického ústavu v Dobrušce studenti zeměpisného 

semináře pro oktávu a 4. ročník s prof. Košvancem a Slavíkovou. 

16.-17. dubna se v hradeckém divadle Jesličky konalo krajské kolo přehlídky uměleckého 

přednesu s názvem Dětská scéna. Školu reprezentovali Markéta Mastíková (3.V), Jana 

Prauseová (4.W) a Petr Mastík (1.V). Doprovázela je prof. Nývltová. 

17. dubna připomněl prof. Ježek na škole Den Země cyklem krátkých filmů a přednášek na 

téma ochrany přírody v aule. Studenti měli možnost zhlédnout filmy "Silva Gabreta" o kácení 

a vývoji lesa v NP Šumava, "Oblasti lidské a ptačí", "The Story of Bottled Watter" o 

manipulaci lidí reklamou a "Nedej se" o problematice průzkumu a těžby břidličného plynu na 

Broumovsku. Na chodbách byla k vidění výstava fotografií o přírodě a krajině východních 

Čech. Zájemci o historii a přírodu se mohli 21. dubna zúčastnit terénní exkurze do okolí 

Nového Města nad Metují, ketrou zorganizoval prof. ježek spolu s Mgr. Janem Tůmou, 

archeologem a pracovníkem regionálního muzea v Náchodě. 

17. dubna doprovodila prof. Sršňová naše studenty do krajského kola Matematické olympiády 

kategorie B a C. 



18. dubna proběhlo krajské kolo Fyzikální olympiády v kategorii E. Jiří Rýdl (4.W) vybojoval 

pěkné druhé místo, Jan Jirman (4.W) byl čtvrtý a Lenka Zikmundová (4.V) 5.-6. Soutěže se 

zúčastnil také Antonín Koutský (4.V). Fyziky doprovázela prof. Zikmundová. 18. dubna se 

konalo také krajské kolo Zeměpisné olympiády. 

18. dubna šli "Po stopách Zbabělců" s prof. Nývltovou studenti 8.V, stejnou vycházku 

absolvovali studenti 8.W s prof. Nývltovou 20. dubna. 

19. dubna se konala klasifikační pedagogická rada pro maturanty, všichni zdárně ukončili 

poslední ročník studia a mohou přistoupit k vykonání maturitní zkoušky. V tento den 

proběhly také schůzky rodičů. 

19. dubna proběhlo také krajské kolo Konverzační soutěže v německém jazyce. V kategorii 

IIIB byla naše Patricia Franková (7.V) čtvrtá a v kategorii IIIA Ondřej Kopřiva (3.A) pátý. 

Ve dnech 23. a 24. dubna proběhly přijímací zkoušky. Do obou typů studia (osmiletého a 

čtyřletého) se přihlásilo shodně po 120 uchazečích, přijato jich bude 60 na každý obor. 

23. dubna zhlédli všichni studenti kromě maturantů v kině Vesmír vzdělávací program 

agentury MediaPro "Tajemný svět Ekvádoru a Galapág". Vstupné bylo 50 Kč. 

Maturanti šli 23. dubna naposledy do školy, od 24. dubna mají "svatý" týden a pak budou do 

školy docházet jen na jednotlivé zkoušky. 

Na 24. duben bylo pro studenty 3. ročníku a septimy vyhlášeno ředitelské volno z důvodu 

konání přijímacích zkoušek. 

24. dubna vystoupí primáni z dramatické výchovy v aule s představením "O moudrosti, 

chytrosti a důvtipu nejen lidí aneb dva příběhy dvou odlišných kultur a světů". Jejich 

vystoupení zhlédnou primáni, sekundáni a terciáni. Vstupné 5 Kč bude použito na výrobu 

kulis pro další představení. 

24. dubna se studenti Tereza Lindrová (3.B), Alžběta Kropáčková (3.B), Nicol Jará (3.A), 

Lucie Schneiderová (7.W), Barbora Kocourková (3.B), Lubomír Koblása (3.B), Jakub Srna 

(3.A), Jakub Plašil (3.B), Radim Nyč (3.A) a Vojtěch Bílek (5.W) zúčastnili pod vedením 

prof. Kolářské v Hradci Králové diskuzní soutěže AGORA. Mezi 10 týmy 

Královéhradeckého kraje vybojovali jen s těsným odstupem za vítězem skvělé 2. místo. 

Na 25. duben připravil studentský filmový klub Jeden svět projekci filmu "Svědectví 

z Tibetu". Promítání se zúčastní studenti kvinty, sexty, septimy a 2. a 3. ročníku. Projekce se 

jako host zúčastnila paní Zuzana Ježková, která Tibet opakovaně navštívila. Své zajímavé 

vyprávění podložila autentickými fotografiemi a zodpověděla řadu dotazů. 

26. dubna jedou na exkurzi na hvězdárnu v Hradci Králové studenti 5.W a 1.B s prof. 

Polákem a Sršňovou, stejnou exkurzi absolvují o den později studenti 5.V a 1.A s prof. 

Brátem a Klemencem. 

Od 2. do 11. května maturanti psali písemné práce a didaktické testy společné části maturitní 

zkoušky. Povinnou částí je zkouška z českého jazyka a literatury a pak z cizího jazyka nebo 

matematiky. Z cizích jazyků si letos studenti vybrali k maturitě jazyk anglický, německý, 

španělský a ruský. Kromě povinných zkoušek se někteří studenti rozhodli vypracovat 

didaktický test nepovinných zkoušek. Vždy alespoň jeden student si vybral dějepis, dějiny 

umění, občanský a společenskovědní základ, fyziku, chemii a biologii. Výsledek nepovinné 

zkoušky nemá vliv na celkový prospěch u maturity. Z naší školy byl jako školní maturitní 

komisař delegován prof. Polák na Academia Mercurii v Náchodě. 

3. května jeli na literárně historickou exkurzi do Prahy studenti 2.A a 5.W s prof. Fišerovou, 

Š. Škodovou a Štegerovou. V Národním divadle zhlédli představení "Radúz a Mahulena". 



3. května sekundáni prožili svůj tématický den "Ekosystémy" na Rozkoši s prof. Jaroušovou, 

Rojtovou a Karáskovou. 

Studenti 6.V, 6.W a 2.B zhlédli v rámci studentského festivalu Prima sezóna představení 

"Lakomec" v nastudování Gesslers Hofcomoedianten Kuks. 

Prof. Klemenc organizoval 3. května na naší škole okresní kolo Fyzikální olympiády. 

4. května jeli naši studenti reprezentovat školu do krajského kola Fyzikální olympiády s prof. 

Brátem. 

4. května se studenti naší školy zúčastnili krajského kola vědomostní soutěže "Eurorebus". Na 

akademické půdě Univerzity Hradec Králové si vedli znamenitě a celkem čtyři školní třídy a 

stejný počet jednotlivců postoupili do celostátního kola do Prahy 8.června. V kategorii ZŠ01 

(6.-7.třídy ZŠ a jim odpovídající roč.niž.gymnázií) postoupilo družstvo 2.W ve složení Klára 

Jiránková, Jan Karvai a Michal Šraitr z vynikajícího druhého místa. V jednotlivcích si postup 

vybojovala Eliška Kavanová ze 2.V. Nejvíce se nám dařilo v kategorii ZŠ02 (8.-9.třídy + 

tercie a kvarty). V soutěži tříd deklasovala všechny ostatní 3.V ve složení Václav Kavalír, 

Anna Vlčková a František Šedivý. Do finále do Prahy ji navíc doplnila třída 4.V ve složení 

Antonín Koutský, Lenka Zikmundová a Jakub Regner. Václav Kavalír nenašel přemožitele 

v kategorii jednotlivců a úspěch podtrhly postupem Kateřina Zítková (4.V) třetím a Ivana 

Paulusová (3.W) čtvrtým místem v soutěži jednotlivců. 

Ani kategorie středních škol nezůstala bez postupu a také zde máme svoje zástupce. 

Z posledního postupového pátého místa se do naši metropole podívá třída 2.B, kterou 

reprezentovali Martin Mareš, Vojtěch Ruffer a Jan Staněk. Studenty doprovázeli prof. Divišek 

a Slavíková. 

5. května reprezentovali školu v krajském kole Chemické olympiády v kategorii B Anna 

Zikmundová (7.V), Klára Krunková (3.B), Veronika Regnerová (3.A), Jan Štěpán (7.W), 

Tereza Stejskalová (3.B), Eva Pinkasová (7.V), Jana Hencelová (3.A), Monika Hanousková 

(3.B) a Zuzana Boháčová (3.B). Anna Zikmundová vybojovala se ztrátou jediného bodu 

krásné druhé místo. 

10. května proběhlo fotografování tříd a profesorského sboru, kterého se s profesionalitou 

ujali prof. Preclík a Forejt. 

11. května jela prof. Dvořáčková se svými dvěma studenty na dramatickou soutěž Čapkiáda. 

Protože jeden ze studentů noc před odjezdech onemocněl, zaskočila paní prof. za něj, za což 

na soutěži získali ocenění. Student František Šedivý (3.V) získal uznání za svůj dramatický 

projev. 

16. května byly maturantům předány Výpisy výsledků didaktických testů společné části 

maturitní zkoušky. 

16. května navštívilo školu Malé Vinohradské divadlo. Pro 1. ročník a kvintu sehráli 

představení "Elektra" a primáni a terciáni zhlédli "Staré pověsti české". 

16. května se naši studenti již tradičně zapojili do sbírky Květinový den pořádané Ligou proti 

rakovině. 

Středověké dny si prožili sekundáni. 16. května jeli na exkurzi do Centra středověké 

archeologie v Uhřínově s prof. Fišerovou, Macurou a Košvancem. 17. května navázali 

tématickým dnem s názvem Den ve středověku, který s nimi zorganizovali dějepisci prof. 

Fišerová a Macura. 

Dny 16.-18. května trávili školní výlet sjížděním Vltavy studenti 2.A s prof. Rojtovou, 

Zikmundem a Jaroušovou. Na místo vyrazili už v úterý 15. května v odpoledních hodinách. 



17. května jeli na Techmánii do Plzně studenti septimy a 3. ročníku s prof. Klemencem, 

Polákem, Sršňovou, Brátem, G. Škodovou a Zikmundovou. 

Od 21. do 31. května probíhala ústní část společné části maturitní zkoušky a profilové 

maturitní zkoušky. V týdnu od 21. května maturovali studenti ze 4.A a 4.B, v týdnu od 28. 

května studenti 8.V a 8.W. Předsedou maturitní komise ve 4.A byl Mgr. Karek Kašpar 

z gymnázia v Úpici, ve 4.B Mgr. Ludmila Lorencová z gymnázia v Broumově, v 8.V PaedDr. 

Libor Turek z gymnázia v Trutnově a v 8.W Mgr. Zuzana Valášková z gymnázia 

v Broumově. U ústní zkoušky neprospěli 4 studenti (po jednom z profilové zkoušky 

z anglického jazyka, biologie a zeměpisu a jeden ze společné části z českého jazyka a 

literatury). Z naší školy byli delegováni za předsedy maturitní komise prof. Věra Štegerová na 

gymnázium v Úpici, prof. Jiří Divišek a Štěpán Macura na gymnázium do Broumova a prof. 

Šárka Škodová na gymnázium v Trutnově. 

21. května navštívili studenti 1.A a 5.W s prof. Beránkovou, Preclíkem a Slavíkem 

botanickou a zoologickou zahradu a IQ park v Liberci. 

22. května doprovázel prof. Zikmund do krajského finále do Nového Města nad Metují dívky. 

Ve dnech 22.-30. května se kvartáni účastnili generální zkoušky na testování žáků 5. a 9. tříd 

ZŠ a odpovídajících tříd víceletých gymnázií připravené MŠMT. Testováni byli on-line 

z českého a anglického jazyka a z matematiky. 

24. května probíhaly v odpoledních hodinách konzultační rodičovské schůzky. 

25. května hovořil v aule Prof. Bedřich Moldan, profesor Karlovy univerzity v Praze, ke 

studentům sexty a 2. ročníku na téma "Summit OSN o udžitelném rozvoji". Zodpověděl řadu 

dotazů týkajících se životního prostředí. 

28. květnem začaly sportovní kurzy. Prvními studenty, kteří odjeli na Pastvický rybník u 

Kutné Hory, byli studenti 3.B s prof. Slavíkem, Zikmundem a Barkou. 4. června je vystřídali 

studenti 7.V s prof. Rojtovou, Ježkem a Víchem, od 11. června následoval kurz 7.W s prof. 

Diviškem, Havlíčkovou a Javůrkovou a od 18. června kurz studentů 3.A s prof. Zikmundem, 

Rojtovou a Pavlíkem. 

Od 30. května do 1. června byli na školním výletě v Božanově žáci 1.V s prof. Poutníkem a 

Kolářskou. 30. května prožili svůj tématický den Lidé a krajina na Náchodsku studenti 4.W 

s prof. Diviškem a Javůrkovou výjezdem na Ostaš a okolí. 31. května pomáhali studenti 6.W 

s prof. Beránkovou na Dni dětí na novoměstském zámku. 1. června zhlédli v Klicperově 

divadle v Hradci Králové žáci dramatické výchovy a někteří žáci 4.W s prof. Dvořáčkovou a 

Diviškem představení "Jedlíci čokolády". 

31. května proběhla v aule schůzka budoucích primánů a prváků a jejich rodičů s ředitelem 

školy. Byli informováni o rozdělení do tříd, o volitelných předmětech, dostali studentské 

průkazy, seznamy učebnic a pomůcek a řadu dalších informací. 

1. června jsme pro absolventy, kteří mají 50 let od maturitty, zorganizovali na škole slavnostní 

setkání s názvem Zlatá maturita. 

3. června odjeli na výlet k Jinolickým rybníkům studenti 6.W s prof. Beránkovou a Pavlíkem 

a vrátili se 6. června. Na Malou Skálu v Českém ráji se vydali v rámci výletu žáci 3.V s prof. 

Diviškem a Brátem ve dnech 4.-6. června. 

4. června navštívili Pražský hrad a Národní galerii v Praze studenti 2.B s prof. Macurou. 

V Divadle v Celetné zhlédli představení "Růže pro Algernon". 5. června absolvovali literární 

exkurzi do Malých Svatoňovic studenti 3.A s prof. Š. Škodovou a Mičíkovou. 



Ve dnech 6.-8. června trávili školní výlet na Pecce u Nové Paky studenti 2.W s prof. G. 

Škodovou a Felklovou, studenti 2.V na Malé Skále v Českém ráji s prof. Košvancem a 

Šimonem a sjížděním řeky Sázavy studenti 4.V s prof. Zikmundem a Klemencem. 7. a 8. 

června byli na výletě v Teplicích nad Metují studenti 1.B s prof. Sršňovou a Zikmundovou. 

Do antiky se vydali 6. června studenti primy s prof. Dvořáčkovou, Fišerovou a Karáskovou 

v rámci tématického dne Den v antice. Navštívili Muzeum antiky v Hostinném. 

7. června navštívili školu herci Divadélka Karla Čapka s představením "Legenda V+W", které 

zhlédli terciáni, studenti 2. ročníku, 3.B a 7.W. Studetni 3.A vyjeli s prof. Fišerovou a 

Mičíkovou do Hradce Králové do Galerie moderního umění a do Klicperova divadla na 

představení "Bylo nás pět". 

7. června dostali maturanti na slavnostním předávání maturitního vysvědčení za účasti 

příbuzných maturitní vysvědčení. 

8. června reprezentovali školu v republikovém finále zeměpisné soutěže Eurorebus naši 

studenti. Doprovázeli je prof. Divišek a Slavíková. Terciáni se účastnili tématického dne 

Návykové látky a jejich alternativa s prof. Olšanovou. 

V Obřím dole v Krkonoších byli žáci 1.W s prof. Karáskovou a Beránkovou na školním 

výletě. Studenti 1.A s prof. Preclíkem a Macurou si vybrali za cíl školního výletu Dlouhé Rzy 

ve dnech 11.-12. června. Ve dnech 12.-15. června sjížděli studenti 6.V s prof. Víchem a 

Rojtovou Vltavu. 

11. června navštívili studenti 3.V s prof. Klemencem a G. Škodovou Požární stanici 

v Hronově a o den později studenti 3.W se stejnými učiteli. 12. června vyrazili na botanickou 

exkurzi studenti 1.B s prof. Slavíkem a 13. června studeni 5.V s prof. Ježkem a 

Vrátilovou. 14. června zhlédli v Klicperově divadle v Hradci Králové představení "Bylo nás 

pět" žáci dramatické výchovy a 4.W s prof. Dvořáčkovou a Chmelíkem. 

Ve dnech 13.-17. června se konal zájezd zájemců z kvinty, sexty, 1. a 2. ročníku do Anglie 

s prof. Noskem, Felklovou a Šimonem. 

Na republikové finále Trechnoplanety se nominovalo z naší školy 6 týmů, tj. 30 studentů. 

S prof. Karáskovou a Jaroušovou se vydali do Prahy reprezentovat školu 14. června. Šlo o 

studenty 4.W a 2.V. 

18. června dostali maturanti Protokoly o průběhu společné části maturitní zkoušky, které 

vydává Cermat. 

Ve dnech 18.-20. června vyjeli do Chotěvic na školní výlet studenti 5.W s prof. Slavíkem a 

Brátem a na Vernéřovickou studánku studenti 5.V s prof. Vrátilovou a Matěnovou. Na Jižní 

Moravu do Velkých Pavlovic s výjezdem do Vídně se vydali ve dnech 19.-21. června studenti 

4.W s prof. Dvořáčkovou a Javůrkovou. V Ostružně u Jičína strávili výlet studenti 3.B s prof. 

Fišerovou a Kolářskou ve dnech 20.-22. června. Sjezd Vltavy zažili studenti 2.B s prof. 

Macurou, Víchem a Barkou ve dnech 20.-22. června. 

21. června jeli na exkurzi do výtopny v Jaroměři studenti 6.V s prof. Sršňovou a Nývltovou. 

Na Ostaš a okolí se podívali žáci 2.W s prof. Klemencem a G. Škodovou v rámci předmětu 

základy přírodních věd. 

22. června žáci nižšího gymnázia odevzdali učebnice a dostali nové na další školní rok. 

25. června proběhla v aule Chemická show. Ve dnech 25. - 27. června probíhal projekt 

NaturTech, během kterého se studenti na různých přednáškách, prezentacích a jako účastníci 

pokusů seznamovali se "zázraky" fyziky. 



25. června navštívili výtopnu v Jaroměři studenti 2.B s prof. Sršňovou a G. Škodovou, 

studenti 6.V navštívili s prof. Slavíkem ZOO ve Dvoře Králové nad Labem a žáci 2.V byli 

s prof. Jaroušovou na botanické vycházce. 

26. června proběhl tématický den Lidé a zvířata pro primány, 3.V se s prof. Nývltovou a 

Diviškem vydala krajem Boženy Němcové a 2.B s prof. Rojtovou a Macurou na biologickou 

vycházku. 

26. června se odpoledne konala klasifikiační pedagogická rada. 

27. června absolvovali biologickou exkurzi studenti 5.V s prof. Ježkem a Vrátilovou, do 

Ratibořic se vydali studenti 2.A s prof. Š. Škodovou a Mičíkovou, do Malých Svatoňovic 

studenti 3.B s prof. Fišerovou, do Hronova studenti 3.A s prof. Pavlíkem, na bilogickou 

vycházku studenti 2.W s prof. Jaroušovou a Rojtovou a na literárně historickou exkurzi do 

Prahy studenti 3.V s prof. Nývltovou. 

28. června opět proběhla řada exkurzí a tématických výletů. Biologickou vycházku 

absolvovali žáci 1.W s prof. Jaroušovou a Karáskovou, 2.V s prof. Košvancem a 3.V s prof. 

Diviškem a Barkou se vydali na letiště do Velkého Poříčí. Na regionální exkurzi se vydali 

2.W s prof. G. Škodovou, 4.V s prof. Klemencem, 5.W s prof. Brátem, 6.V s prof. Nývltovou, 

7.V s prof. Ježkem, 1.A s prof. Preclíkem a Ježkovou, 2.A s prof. Š. Škodovou, 2.B s prof. 

Macurou, 3.A s prof. Pavlíkem. Do Malých Svatoňovic se vydali žáci 4.W s prof. 

Dvořáčkovou a Felklovou a studenti 7.W s prof. Forejtem a Havlíčkovou a do Hronova 

studenti 5.V s prof. Vrátilovou a Matěnovou. 

28. června se se školním rokem rozloučili na neformálním setkání členové pedagogického 

sboru, oficiálně pak 29. června na závěrečné poradě. 

29. června obdrželi všichni žáci školy, kromě maturantů, vysvědčení. 

 

zapsala Martina Javůrková 


