
Kronika Jiráskova gymnázia – školní rok 2016-17 

Školní rok 2016-17 začal pro učitele 30. srpna a pro žáky 1. září. Na pedagogické radě 30. srpna 

přivítal ředitel školy nové kolegy. Na plný úvazek nastoupil prof. Jan Geťko (matematika-

fyzika), na částečný prof. Kateřina Francová (anglický jazyk), prof. Iva Jakubská (matematika-

fyzika) a při rodičovské dovolené prof. Klára Novotná Mičíková (výtvarná výchova). Kolegyně 

Mičíková se o prázdninách vdala a přijala druhé příjmení Novotná. Učitelům se představili také 

nový správce počítačové sítě Bc. Jan Efler a asistentka pedagoga Bc. Markéta Šťastná. 

12. září se konala ústní část maturitní zkoušky v podzimním termínu. Pro naše čtyři studenty 

to byla zkouška opravná. Předsedou maturitní komise byl jmenován Mgr. Pavel Káňa 

z Gymnázia Trutnov. 

Ve dnech 12.-14. září se lépe poznali mezi sebou studenti 1.A na primárně-preventivním 

pobytu, který prožili na Pardubických chatách v Kořenově s prof. Polákem a Víchem. 

14. září jeli na literárně-historickou exkurzi do Prahy studenti 6.W s prof. Půlpánovou a 

Fišerem. Navštívili Vyšehrad, Galerii moderního umění a v Divadle v Dlouhé zhlédli 

představení "Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách". Prof. Divišek a Rojtová 

doprovodili atlety do okresního kola Středoškolského poháru Corny do Nového Města nad 

Metují. Družstvo chlapců i dívek s přehledem zvítězilo a postoupilo do krajského kola této 

soutěže, které proběhne ve Dvoře Králové nad Labem 29. září. Školu úspěšně reprezentovali 

Miloslav Novotný (2.B), Jakub Vondra (4.A), Jan Hejzlar (8.V), Dominik Mojžíš (4.A), Jan Žaluda 

(4.A), Tomáš Křivda (6.V), Šimon Vojtíšek (3.B), Josef Mrázek (2.B), Daniel Štodt (3.A), Jan 

Ježek (3.B), Josef Matyska (2.A) a Tereza Stehlíková (8.W), Adéla Vondrášková (2.A), Kristýna 

Malíková (3.B), Pavla Staňková (2.B), Markéta Zeisková (7.V), Lucie Kramlová (3.B), Lucie 

Řezníčková (3.B), Veronika Kosová (2.B), Kristina Pfeiferová (1.B), Markéta Kubínová (3.A), 

Václava Horáková (1.B) a Pavlína Štěpánová (7.W). 

Ve dnech 16.-18. září se konala na naší škole Heuréka, seminář učitelů fyziky z České republiky 

i ze zahraničí. Organizace se zhostil prof. Polák. 

Do Kořenova v Jizerských horách odjeli 19. září na třídenní primárně-preventivní pobyt 

studenti 1. B s prof. Půlpánovou a Ježkem. Žáci 1.V absolvovali svůj primárně-preventivní 

pobyt ve dnech 21.-23. září v Klenech s prof. Geťkem a Jirkovou a žáci 1.W ve dnech 22.-23. 

září v Déčku Náchod s prof. Klemencem a Poutníkem. 

Studenti septimy a 3. ročníku se v pondělí 19. září zúčastnili se svými češtináři v Městské 

knihovně v Náchodě autorského čtení spisovatelky Lidmily Kábrtové. 

19. září v podvečer přijeli na výměnný pobyt studenti a učitelé z německého 

Georgsmarienhütte. Během pobytu navštívili Prahu, Sněžku, Adršpach, Nové Město nad 

Metují, prohlédli si náchodský zámek, byli přivítáni starostou na radnici a zapojili se do různých 

sportovních aktivit. Kromě toho jim hostitelské rodiny připravily další víkendový program. Do 

SRN odjeli ve středu 28. září. 



19. září se již tradičně 20 našich studentů zapojilo do dobročinné sbírky Srdíčkový den, kterou 

pořádá občanské sdružení Život dětem. Výtěžek je věnován hlavně na nákup pomůcek pro 

děti, které jsou odkázány na celodenní péči rodičů. 

20. září zorganizovali studenti politologického semináře Volby do krajských 

zastupitelstev nanečisto. 

22. září reprezentovali školu naši studenti v okresním finále v přespolním běhu na Nebíčku 

v Polici nad Metují za doprovodu prof. Košvance a praktikantky Kateřiny Řezníčkové.  Jako 

jediná škola jsme se zúčastnili ve všech 6 kategoriích. Zvítězili a do krajského finále postoupili 

nejstarší dívky DV ve složení Markéta Zeisková (7.V, 1. místo), Sabina Jirmanová (1.A, 2. místo), 

Pavla Staňková (2.B, 4. místo), Nikol Urbanová (1.A, 5. místo), Kateřina Halamková (2.B, 10. 

místo) a Sára Kubíková (1.A, 15. místo) a nejstarší chlapci HV ve složení Tomáš Křivda (6.V, 2. 

místo), Jan Žaluda (4.A, 3. místo), Radek Jansa (1.A, 6. místo), Dominik Mojžíš (4.A, 7. místo), 

Vojtěch Joska (6.W, 8. místo) a Jakub Divišek (6.W, 9. místo). Z druhého místa do kraje 

postoupily také dívky DIV Adéla Brejtrová (3.V, 2. místo), Oluša Gajdošová (4.V, 10. místo), 

Lucie Žáčková (3.W), Petra Lemfeldová (4.V), Helena Mervartová (3.W) a Klára Nováková 

(3.W). Na nepostupových, byť medailových, 3. místech skončili chlapci HIII Ondřej Lukáš (2.V, 

1. místo), Šimon Vacek (2.V, 6. místo), Jan Homolka (2.W), Natan Hagara (2.W), Martin 

Romanec (2.W) a Jan Bartoš (2.W) a dívky DIII: Natálie Dvořáčková (2.V, 4. místo), Magdalena 

Podaná (2.V, 9. místo), Klára Bělobrádková (2.W), Veronika Halamková (2.W), Veronika 

Králová (2.W) a Yuliya Kopanytsya (2.W). A páté místo obsadili chlapci  HIV: Daniel Vik (4.V, 6. 

místo), Antonín Staněk (3.V), Martin Rydlo (3.W), Marek Rosa (4.V), Bohdan Ptáček (3.V) a 

Martin Brejtr (3.W). Úspěšní byli v okresním kole Fyzikální olympiády Jan Krčmář (2.W, 2. 

místo), Veronika Kvapilová (2.V, 3. místo) a Jan Ježek (2.W, 4. místo) v doprovodu prof. 

Klemence. 

23. září se seznámili s provozem čističky odpadních vod v Bražci studenti 2.A s prof. 

Balcarovou. 

Ve dnech 26.-27. září se několik studentů s prof. Preclíkem a Víchem zúčastnilo v Pardubicích 

projektu Vědci studentům 2016. 

26. září jeli na exkurzi do ZOO ve Dvoře Králové nad Labem studenti septimy s prof. Ježkem a 

Matěnovou, 27. září absolvovali stejnou exkurzi studenti 3.A a 3.B s prof. Jaroušovou a 

Rojtovou a 29. září žáci tercie s prof. Matěnovou a Rojtovou. 

29. září se pokusili o úspěch v krajském kole atletického Středoškolského poháru Corny ve 

Dvoře Králové nad Labem naši studenti za doprovodu prof. Diviška a Půlpánové. Za krásného 

podzimního počasí se podařilo chlapcům obhájit loňské prvenství  a zajistili si tak  postup do 

republikového finále, které se bude konat 10.-11.října v Břeclavi. Dominik Mojžíš (4.A) obsadil 

celkové 1.místo ve skoku dalekém a 1. místo v běhu na 400m. Jan Žaluda (4.A) zcela ovládl trať 

na 1500m a Miloslav Novotný (2.B) předvedl skvělý výkon na trati 400m a 100m. Dík za skvělou 

reprezentaci patří také Jakubu Vondrovi (4.A), Martinu Jiráskovi (1.B), Tomáši Křivdovi (6.V), 

Janu Ježkovi (3.B), Lukáši Kliglovi (8.V), Šimonu Vojtíškovi (3.B), Danielu Štodtovi (3.A) a Janu 

Hejzlarovi (8.V). Z dívek předvedla pozoruhodný výkon Lucie Řezníčková (3.B) ve skoku 

dalekém, kde obsadila 2.místo v celkovém pořadí. Také Tereza Stehlíková (8.W) zaběhla na 



60m velmi dobrý čas. Novou posilu týmu tvořila děvčata Nikol Urbanová (1.A), Václava 

Horáková (1.B), Kristina Pfeiferová (1.B) a  Veronika Kosová (2.A) s Pavlou Staňkovou (2.A). 

Zkušené závodnice jako Markéta Kubínová (3.A),  Kristýna Malíková (3.B), Markéta Zeisková 

(7.V) a Bára Roztočilová (2.A) předvedly také výkony, jež přispěly k celkovému umístění na 5. 

příčce. Na exkurzi do Čističky odpadních vod v Bražci se v tento den vydali studenti 6.V s prof. 

Balcarovou. 

30. září organizovali studenti 8.W s prof. Pavlíčkovou charitativní akci La Fiesta. Prodejem 

španělských specialit vydělali na příspěvek v projektu Adopce na dálku. 

4. října navštívili Kuks studenti dvou nejvyšších ročníků školy s prof. Macurou, Forejtem, 

Nývltovou, Š. Škodovou, Vrátilovou, Půlpánovou, Ježkem, Rojtovou a Jaroušovou. Prohlédli si 

hospital, Ctnosti a neřesti, Rentzovo muzeum knihtisku, Braunův betlém a Novou křížovou 

cestu 21. století a zhlédli představení souboru Geisslers Hofcomoedianten. Studenti 1. ročníku 

a 5.V se v aule zúčastnili besedy s Matyášem Faltou (5.V), který v loňském školním roce vyhrál 

soutěž Cemachu a jako cenu obdržel zájezd do Izraele. 

5. října jel prof. Geťko s 11 studenty na Mezinárodní strojírenský veletrh do Brna. 

6. října navštívili čističku odpadních vod v Bražci studenti 2.B s prof. Zikmundovou. Studenti 

maturitního ročníku a 5.V se zúčastnili v aule besedy s Blankou Jedličkovou, držitelkou ceny 

Magnesia Litera, absolventkou naší školy. 

Na 7. říjen připravili chemici pro studenty 2. ročníku a chemického semináře přednášku 

Radiofarmaka a nukleární medicína. 

Ve dnech 7.-8. října byly v budově školy umístěny volební místnosti pro dva volební okrsky pro 

volby do krajských zastupitelstev. 

Ve dnech 10.-11. října reprezentovali naši chlapci Královéhradecký kraj v Břeclavi na 

republikovém finále Středoškolského atletického poháru Corny za doprovodu prof. Diviška a 

Zapletala. V konkurenci šestnácti družstev za velmi chladného a deštivého počasí hoši Jakub 

Vondra (4.A), Miloslav Novotný (2.B), Jan Žaluda (4.A), Dominik Mojžíš (4.A), Jan Hejzlar (8.V), 

Martin Jirásek (1.B), Josef Mrázek (2.B) a Lukáš Kligl (8.V) nezklamali a obsadili velmi pěkné 

deváté místo. Vyhlášení v břeclavském kině se zúčastnila patronka soutěže, olympijská vítězka 

a světová rekordmanka v hodu oštěpem, Barbora Špotáková, která se klukům ochotně 

podepsala. 

11. října se tři postupující družstva z okresního kola utkala v krajském kole přespolního běhu 

v Hradci Králové. Doprovodil je prof. Zikmund. 2. místo vybojovaly dívky Markéta Zeisková 

(7.V), Sabina Jirmanová (1.A), Sára Kubíková (1.A), Nikol Urbanová (1.A) a Kamila Šimková 

(1.A). Úspěšné byly i mladší dívky Oluša Gajdošová (4.V), Petra Lenfeldová (4.V), Karolina 

Křenková (4.W), Adéla Brejtrová (3.V), Lucie Žáčková (3.W) a Zuzana Šnorbertová (3.W), které 

přivezly bronzovou medaili. 7. místo obsadili chlapci Martin Kolář (4.B), Jáchym Dostál (3.B), 

Pavel Růžička (3.B), Josef Matyska (2.A), Radek Jansa (1.A) a Tomáš Jansa (1.A). Do školy přijeli 

již tradičně cestovatelé manželé Špillarovi s projekcí o Etiopii. Projekce se zúčastnili žáci 

sekundy, tercie, sexty a 2. ročníku. 



12. října se čtyři dvojice studentů zapojily do dobročinné sbírky Tyfloservisu Bílá pastelka, jejíž 

výtěžek byl věnován na podporu slabozrakých a nevidomých občanů. O úspěch v soutěži 

Přírodovědný klokan se měli pokusit zájemci z řad studentů z tercie až sexty a z 1.-2. ročníku. 

Z důvodu výskytu meningitidy mezi dětmi na Náchodsku byla soutěž zrušena, protože při ní 

přicházejí do kontaktu žáci z různých tříd, kteří se normálně nepotkávají. 

Ze stejného důvodu byl zrušen koncert hudebního seskupení Swingáček ze ZUŠ v Hronově, 

který měl proběhnout 13. října. Prof. Slavík doprovodil 13. října tým studentů na turnaj ve 

frisbee do Prahy. Turnajovou sezónu zahájily Trubky prvním kvalifikačním turnajem na Pražské 

Aritmě, kterého se zúčastnilo 13 družstev. Druhé místo je dobrým startem do nové sezóny, ve 

které by se chtěly Trubky opět probojovat do republikového finále a zde, na rozdíl od loňska, 

atakovat medailové pozice. Tým pod vedením Ondřeje Koska (absolvent) a s diváckou 

podporou několika dalších bývalých hráčů, dnes vysokoškoláků, hrál ve složení - Vojtěch Joska 

(6.W), Petr Zákravský (3.B), Jan Laubacher (6.W), Marek Balcar (2.B), Jan Pěček (4.W), Petra 

Janečková (3.B), Martina Hrubá (3.B), Pavlína Hušková (3.B), Eliška Kavanová (7.V), Simona 

Horkelová (6.W), Markéta Dvořáková (6.W), Nikola Drábková (6.W), Eva Šefcová (3.B) a Kamila 

Dědková (5.V).  

Z důvodu potvrzeného výskytu meningitidy na škole (2 případy) ze strany Krajské hygienické 

stanice jsme od 14. října zrušili všechny akce, i příjezd amerických studentů Young Americans. 

3. listopadu se dívky 3.A a 3.B zúčastnily přednášky o prevenci rakoviny prsu, kterou tradičně 

pro naše studentky dělají ženy z Ligy proti rakovině. Prof. Zikmund podpořil naše chlapce 

Ondřeje Lukáše (2.V), Šimona Vacka (2.V), Petra Luciaka (2.V), Dominika Markse (1.V), Filipa 

Hejzlara (1.V), Tomáše Havla (1.V), Víta Moravce (1.W), Jana Prouzu (1.W), Jaromíra Lubase 

(1.W) a Jakuba Vysokého (1.W) na florbalovém turnaji a náš tým získal stříbrnou medaili. 

V odpoledních hodinách se konala hodnotící pedagogická rada a pak školení první pomoci pro 

zaměstnance. 

4. listopadu jel prof. Polák se studenty na české kolo mezinárodní soutěže Fyzikální náboj, 

které se konalo v Praze na Gymnáziu Christiana Dopplera. Soutěž má dvě kategorie. V kategorii 

Junioři nás reprezentovali Vojtěch Balcar (6.V), Tomáš Kubíček (6.W), Michal Matoulek (6.W), 

Jana Možíšová (6.W) a Jan Pikman (6.V) a v kategorii Senioři zabojovali Štěpán Jirman (7.V), 

Jan Karvai (7.W), Timotej Mareš (8.V), Petr Semerák (3.A) a Marek Vlček (7.V). 

V mezinárodním srovnání 59 týmů Junioři obsadili 26. místo a Senioři ze 76 týmů dokonce 20. 

místo. V České republice byli Junioři devátí ze 14 a Senioři osmí z 19 týmů. Prof. Geťko 

doprovodil jiné studenty do krajského kola  Logické olympiády. V kategorii B určené pro žáky 

nižšího gymnázia a 2. stupně ZŠ dosáhla Tereza Koukolová (2.V) na 5.-6. místo, Jaroslav Grulich 

(4.V) na 9. místo a Tomáš Heger (3.V) na 10.-11. místo. Neztratili se ani další soutěžící, Jan 

Ježek (2.W), Dominik Rufer (3.W), Matyáš Bohuška (3.W) a Barbora Kuřátková (1.W). 

V kategorii C pro studenty SŠ obsadila krásné 2. místo Bára Roztočilová (2.A), Tomáš 

Macek (8.V) byl 14. a Jan Trojtl (1.B) 15., školu reprezentoval ještě Miroslav Říha (6.V). Prof. 

Divišek organizoval okresní finále v minifotbalu starších žáků v Bělovsi. Přestože naši kluci Jan 

Meier (4.V), Jakub Čejchan (4.V), Kryštof Janečka (4.V), Šimon Petráš (3.W), Jan Horkel (3.V), 

Filip Kolář (4.W), Daniel Vik (4.V) a Ondřej Lukáš (2.V) patřili mezi největší favority turnaje, 

zbylo na nás jen druhé nepostupové místo. Prof. Slavík jel se studenty do Rychnova nad 



Kněžnou na krajské finále v plavání středních škol. Družstvo chlapců ve složení Aleš Cedidla 

(1.B), Hynek Pacák (5.V), Martin Stuchlík (5.W), Jiří Rohlena (7.V), Jakub Kortus (7.V) a Michal 

Matyáš (7.V) se umístilo na pátém místě. Děvčata v sestavě Daniela Felgrová (3.B), Lucie 

Kramlová (3.B), Kateřina Jermanová (6.W), Štěpánka Frimlová (6.W), Lucie Lemfeldová (6.W) 

a Kateřina Čápová (6.W) suverénně zvítězila a vybojovala si tak postup na republikové finále, 

které je čeká 21. ledna v Litoměřicích. Prof. Rojtová a Půlpánová doprovodily studenty na Běh 

do zámeckých schodů. Naši školu s nadšením reprezentovali závodníci od primy až po nejvyšší 

ročníky. Z těch nejmladších běželi Jitka Štěpánová (1.V), Magdaléna Podaná (2.V), Magdaléna 

Štoková (1.V), Justýna Kunešová (2.V), Anežka Doubková (2.V), Šimon Vacek (2.V), Michal 

Jerman (2.V), Jan Bartoš (2.W), Matěj Felkl (2.V) a Jonáš Neumann (1.V) tak, že obsadili 3. 

místo. V kategorii pro tercii a kvartu závodili Adéla Brejtrová (3.V), Lucka Žáčková (3.W), Anna 

Klára Pospíšilová (3.V), Barbora Němečková (3.V), Monika Mastíková (3.V), Jan Zetek (3.V), 

Antonín Staněk (3.V), Bohdan Ptáček (3.V), Lukáš Fidler (3.V) a Lukáš Ladma (3.V). Svými 

výkony si zajistili 2. místo. V celkovém pořadí obsadila Adéla Brejtrová 1.místo a mezi chlapci 

dosáhl na 2. místo Honza Zetek. Nejstarší studenti Markéta Zeisková (7.V), Sabina Jirmanová 

(1.A), Kamila Šimková (1.A), Sára Kubíková (1.A), Nikol Urbanová (1.A), Jakub Divišek (6.W), 

Vojtěch Joska (6.W), Radek Jansa (1.A), Lukáš Kligl (8.V) a Josef Matyska (2.A) v obou 

kategoriích (dívek a chlapců) zvítězili. Skvělý čas zaběhla Markéta Zeisková, Lukáš Kligl týmu 

Radek Jansa. Dále na škole proběhl šachový turnaj Open Gymnázium Náchod. Zúčastnilo se 31 

žákyň a žáků. Startovní listinu tvořily výpravy z Hronova, Broumova, Rychnova nad Kněžnou, 

Studnice, partnerské Kudowy Zdrój a Náchoda. Čelní šachovnice záhy opanovali hráči ZSP 

Kudowa Zdrój. Z domácích se nejvíce dařilo Jakubu Schönovi (1.W a šachový oddíl TJ Náchod), 

který obsadil 8. místo. 3.V trávila noc ze 4. na 5. listopad ve škole s občanskou výchovou a 

s prof. Kolářskou.  

7. listopadu navštívli žáci primy s prof. Diviškem, Macurou, Misarovou a Slavíkovou 

královéhradecké planetárium a Archeopark ve Všestarech. Do Okresního archivu v Náchodě 

se podívali studenti dějepisného semináře ze 3. ročníku a septimy s prof. Štegerovou. Prof. 

Kolářská se s osmi studenty ze 7.V zúčastnila ve dnech 7. a 8. listopadu akce 3. Broumovské 

diskuse, která se konala v broumovském klášteře. Tématem letošních diskusí byla Evropská 

identita a účast přislíbili Pavel Bělobrádek, Alexander Tomský, Petr Robejšek, Petr Kolář a další 

hosté. 

V týdnu od 7. listopadu získali maturanti na schůzkách s ředitelem školy informace o organizaci 

maturitní zkoušky a na schůzkách s výchovnou poradkyní informace o možnostech studia a 

přihlašování na VŠ. 

8. listopadu organizoval v naší škole prof. Zapletal volejbalový turnaj pro dívky ze SŠ. Naše 

studentky vytvořily dva týmy. Tým ve složení Pavla Brátová (6.V), Anežka Hlavatá (7.V), Julie 

Hrušová (7.W), Lucie Řezníčková (3.B), Michaela Bílá (4.W) a Nikol Urbanová (1.A) zvítězil a 

postoupil do krajského kola, které se uskuteční v Nové Pace. 2. místo mezi 7 družstvy obsadil 

tým ve složení Romana Šimková (3.B), Kristýna Malíková (3.B), Pavlína Ševců (3.A), Kristýna 

Ansorgová (3.A), Julie Prokopová (6.V), Michaela Šnorbertová (5.V) a Tereza Stehlíková (8.W). 

Ve středu 9. listopadu pořádal prof. Košvanec stejný turnaj pro chlapce. Volejbalisté 



Marek Vlček (7.V), Jakub Kortus (7.V), Tomáš Macek (8.V), Vojtěch Joska (6.W), Michal Cepr 

(2.A), Jan Škoda (2.A), Josef Matyska (2.A) a Ivan Kotlan (2.A) obsadili 3. místo z pěti týmů. 

10. listopadu organizoval prof. Košvanec pro chlapce ZŠ a nižšího gymnázia florbalový turnaj. 

Naši kluci Jakub Čejchan (4.V), Kryštof Janečka (4.V), Daniel Vik (4.V), Adam Joudal (4.W), Filip 

Kolář (4.W), Daniel Ježek (4.W), Antonín Staněk (3.V), Jan Zákravský (3.V), Tomáš Heger (3.V), 

Martin Brejtr (3.W), Šimon Petráš (3.W) a Daniel Majer (3.W) obsadili 4. místo mezi šesti týmy. 

Zápasy rozhodovali Ondřej Hušek (8.W), Martin Kováčik (8.W), Daniel Němeček (8.W) a 

Dominik Kania (8.W). Žáci nižšího gymnázia se zúčastnili soutěže Bobřík informatiky. Do 

kategorie Benjamin se zapojilo 18225 soutěžících z celé republiky. Z naší školy se o úspěch 

v této kategorii pokusilo 29 žáků, z nichž 19 se stalo úspěšnými řešiteli. Nejlepší výsledek měl 

Ondřej Lukáš (2.V), který dosáhl na 112. místo. Na 203. místě se shodně umístili Martin Doucha 

(1.V), Jan Ježek (2.W) a Tobiáš Mazura (2.W). V kategorii Junior soutěžilo 12154 studentů. U 

nás se zapojilo 26 studentů 6.W, z nichž 8 bylo úspěšných. Nejlepší z nich byla Jana Možíšová 

na 135. místě. Žáci nižšího gymnázia a kvinty shlédli v aule vystoupení žáků dramatické 

výchovy "Splašený sen sekundánky Báry". V odpoledních hodinách se konaly schůzky s rodiči. 

11. listopadu se pokusili uspět naši chlapci Pavel Urban (8.V), Tomáš Macek (8.V), Jáchym 

Dostál (3.B), Pavel Růžička (3.B), Jaromír Poláček (2.A), Vojtěch Výborný (1.A) a Jan Čejchan 

(5.W) pod vedením prof. Zapletala v 1. kole Středoškolské futsalové ligy. Z druhého místa 

postoupili do dalšího kola. Prof. Preclík se podílel na organizaci oblastního kola turnaje 

v piškvorkách pro žáky z okolních ZŠ a SŠ v naší škole. Naši školu reprezentovaly čtyři týmy a 

mezi třinácti zúčastněnými týmy si dva z nich zajistily postup. Tým Ha gaming* ve složení 

Dominik Mojžíš (4.A), Petr Breuer (4.A), Ha Tien Toan (4.A), Miroslav Říha (6.V) a Ondřej Vít 

(6.V) zvítězil a tým Majsters 1.A složený ze studentů 1. ročníku Davida Černého (1.A), Jana 

Trojtla (1.B), Rosy Teresy Carlino (1.A), Vojtěcha Jermana (1.A) a Ondřeje Hejzlara (1.A) obsadil 

3. místo. Oba týmy postoupily do krajského kola, které se konalo 14. listopadu v Hradci Králové 

na Biskupském gymnáziu. Zde se našim týmům už tolik nedařilo. Doprovodil je správce sítě 

pan Efler. Studenti 4.B navštívili 11. listopadu s prof. Balcarovou Rubenu v Náchodě. Studenti 

3. ročníku a 7.V se podrobili testování České školní inspekce v informační gramotnosti. 

Studenti 7.W absolvovali testy 14. listopadu. V podvečerních hodinách se skupina 8 pedagogů 

zúčastnila ve Vrchlabí setkání učitelů z gymnázií ve Vrchlabí, Trutnově, Dvoře Králové nad 

Labem, Úpice, Hostinného a Náchoda. 

14. listopadu organizoval prof. Divišek v hale náchodské Rubeny 1. kolo Školní futsalové ligy 

starších žáků. Chlapci Vojtěch Ťokan (4.V), Kryštof Janečka (4.V), Jakub Čejchan (4.V), Šimon 

Petráš (3.W), Daniel Vik (4.V), Ondřej Lukáš (2.V) a Jan Horkel (3.V) po dvou vítězstvích 

postoupili do druhého kola soutěže. 

15. listopadu doprovodil prof. Divišek dívky na Okresní finále florbalového turnaje do Police 

nad Metují. Dívky Markéta Bohadlová (4.V), Kateřina Němečková (4.V), Barbora Chobotská 

(4.V), Tereza Macháčková (4.V), Michaela Bílá (4.W), Kristýna Semeráková (4.W), Jana 

Jirmanová (4.V) a Aneta Spilková (4.V) zvítězily a postoupily krajského kola v Jičíně. 

Žáci dramatické výchovy jeli s prof. Dvořáčkovou a Sršňovou do Prahy na exkurzi do 

barrandovských ateliérů a do Stavovského divadla. Ve škole proběhlo školní kolo Dějepisné 



olympiády pro tercii a kvartu. Zúčastnilo se ho 14 žáků a první tři místa obsadili Tomáš Heger 

(3.V), Daniel Fišer (3.V) a Jeroným Effenberk (4.W). 

16. listopadu se naši studenti pod vedením prof. Šulce zúčastnili krajského finále turnaje 

v házené v Jičíně. Při velké konkurenci vybojovali naši házenkáři skvělé druhé místo. Hořkost 

porážky okusili až ve finále. O úspěch se zasloužili Jaromír Poláček (2.A), Vojtěch Klikar (6.W), 

Jan Pikman (6.V), Vojtěch Vyskočil (6.W), Jakub Žaluda (4.A), Tomáš Lipovský (5.W), Lukáš 

Černý (6.W), Petr Roztočil (4.B) a Lukáš Novohradský (4.V). Pro studenty 7.V, 7.W, 3.B a 8.V se 

v aule konala přednáška na téma Finanční gramotnost. 

17. listopadu studenti Adam Budař (8.V), František Šedivý (8.V) a Viktor Tomek(5.V) byli hosty 

moderátorky Pavly Kindernayové ve studiu Českého rozhlasu v Hradci Králové. Hovořili nejen 

o svých divadelních představeních ve prospěch charity a o svých životních plánech po složení 

maturitní zkoušky, ale i o Dni studentstva. Viktor, jeden z nejlepších houslistů své kategorie a 

milovník barokní hudby, zahrál posluchačům „naživo.“ 

Na 18. listopad bylo připraveno pro studenty kvinty, 1. ročníku, 6.V a 2.B v aule v rámci 

Náchodských dnů poezie představení "Divadlo Dr. Krásy: Píseň písní (Kiss me!)". Pro nemoc 

mezi protagonisty bylo představení zrušeno. 

22. listopadu jelo 35 studentů francouzštiny s prof. Havrdovou a Zapadlem do Pardubic do 

Alliance francaise. 

Ve dnech 23. a 24. listopadu proběhlo školní kolo Chemické olympiády pro kategorii A. 

23. listopadu vyslechli studenti sexty a 2. ročníku v aule koncert Bratříčku, zavírej vrátka. Jan 

Kryl v něm představil svého zesnulého bratra Karla. 

25. listopadu doprovodila prof. Jakubská studenty na mezinárodní soutěž Junior-náboj, která 

proběhla v Hradci Králové. V soutěži čtyřčlenné týmy dvě hodiny řeší netradiční fyzikální a 

matematické úlohy. V rámci účastníků z Královehradeckého kraje náš tým ve složení Matyáš 

Háze (4.W), Jan Pěček (4.W), Dominik Rufer (3.W) a Kryštof Veverka (3.W) obsadil 3. místo a 

tým ve složení Jaroslav Grulich (4.V), Tomáš Heger (3.V), Lukáš Fidler (3.V) a Michael Obst (4.V) 

obsadil 4. místo. Prof. Matěnová doprovodila zájemce o Biologickou olympiádu z řad studentů 

na přípravný seminář. 

Studenti 8.W a 4.A si 25. listopadu v sále Městského divadla Dr. Josefa Čížka vyzkoušeli 

slavnostní nástup na ples, který se konal o den později. 

28. listopadu se dívky ze septimy zúčastnily přednášky o prevenci rakoviny prsu, kterou pro ně 

připravily ženy z Ligy proti rakovině. Naši studenti prezentovali za doprovodu prof. Preclíka a 

Vícha úspěchy v práci s roboty na tiskové konferenci SaarGummi. Primáni a sekundáni 

vyslechli v aule koncert Pavla Hraběte Současné hudební nástroje. 

Na literárně-historickou exkurzi do Prahy jeli 29. listopadu studenti 2.B s prof. Vrátilovu a 

Fišerovou. Ve Švandově divadle zhlédli inscenaci Shakespearova Hamleta. 28 studentů ve 

čtyřech týmech se pokusilo uspět v Internetové matematické olympiádě. Nejlépe si mezi 214 

týmy z celé ČR i SR vedl tým ve složení Jan Bohadlo (7.V), Štěpán Jirman (7.V), Petr Kamarýt 

(4.B), Tomáš Kubíček (6.W), Tomáš Macek (8.V), Ondřej Vít (6.V) a Vojtěch Brejtr (6.W), který 



obsadil pěkné 44. místo. 51. místo obsadil tým ve složení Markéta Lipovská (7.V), Benjamin 

Sichrovský (6.V), Šimon Prudil (5.V), Timotej Mareš (8.V), Tien Toan Ha (4.A, Petr Breuer (4.A) 

a Jana Možíšová (6.W). Další dva týmy obsadily 122. (Pavel Růžička (3.B), Václav Voltr (3.B), 

Šimon Vojtíšek (3.B), Jáchym Dostál (3.B), Eliška Sedláčková (3.B), Aneta Prokopová (3.B), Lucie 

Kramlová (3.B)) a 167. místo (Petr Zákravský (3.B), Dominik Resl (3.B), Marian Novotný (3.B), 

Johan Remeš (3.B), Jan Šimek (3.B), Jan Ježek (3.B), Josef Soukup (3.B)). Prof. 

Divišek doprovodil florbalisty do prvního kola G2 Challenge, turnaje pořádaného českou 

florbalovou unií. Naši středoškoláci s přehledem postoupili do druhého kola soutěže z prvního 

místa v turnaji. Chlapci hráli ve složení Josef Matyska (2.A), Josef Prouza (6.V), Vojtěch Prouza 

(2.A), Martin Jirásek (1.B), Lubor Zoufal (6.V), Miroslav Říha (6.V), Jakub Divišek (6.W), David 

Kaválek (2.A), Jan Škoda (2.A), Martin Červíček (1.B) a Erik Dao (5.W). 

30. listopadu se v aule konala pro zájemce o studium medicíny beseda s absolventkou školy 

Anetou Nyčovou, nyní studentkou medicíny. Prof. Zapletal podpořil futsalistky na turnaji. 

V prvním kole futsalové dívčí ligy vybojovaly dívky Veronika Thérová (2.B), Monika Komárková 

(2.B), Bára Roztočilová (2.A), Monika Baladová (2.A), Tereza Macková (4.B), Gábina Palijová 

(4.B) a Jana Jirmanová (4.V) v Předměřicích nad Labem 2. místo bez postupu do dalšího kola. 

30. listopadu v podvečerních hodinách proběhla internetová fyzikální soutěž v řešení 

fyzikálních úloh Fykosí fyziklání. Přihlášeno bylo 5 studentských týmů, dohlédl na ně prof. 

Polák. V kategori B, kde soutěžilo celkem 44 týmů, jsme měli tři týmy. Nejlépe si vedli Petr 

Kamarýt (4.B), Jan Bohadlo (7.V), Vojtěch Mervart (7.W) a Šimon Prudil (5.V), kteří obsadili 24. 

místo. Tomáš Hudcovic (3.A), Štěpán Filip (1.A), Josef Soukup (3.B) a Markéta Lipovská (7.V) 

byli na 35. místě a Václav Voltr (3.B), Jáchym Dostál (3.B), Pavel Růžička (3.B), Johan Remeš 

(3.B) a Šimon Vojtíšek (3.B) na 43. místě. Ani mladší týmy kategorie C se neztratily. Vynikající 

20. místo ze 67 obsadili Michal Matoulek (6.W), Jan Pikman (6.V), Vojtěch Brejtr (6.W), Jana 

Možíšová (6.W) a Tomáš Kubíček (6.W). Na 60. místě zůstali Vojtěch Klikar (6.W), Michal Šraitr 

(6.W), Jan Laubacher (6.W) a Vojtěch Vyskočil (6.W). Loňské vítězství v kategorii B jsme sice 

nezopakovali, ale všech 23 soutěžících svým výkonem přispělo k pěkné reprezentaci naší školy. 

Pětice našich absolventů, kteří maturovali letos a vloni (Jakub Suk, Vojtěch Hruša, Barbora 

Balcarová, Martin Vašina a Pavel Bláha), vytvořila tým ve volné mezinárodní kategorii, kde se 

může přihlásit kdokoli a kde soutěží týmy borců z našich i zahraničních vysokých škol. 

1. prosince zhlédlo 26 studentů s prof. Havrdovou a G. Škodovou v Salesiánském divadle 

v Praze představení ve francouzském jazyce Malade imaginaire (Zdravý nemocný). Prof. 

Zapletal jel s volejbalistkami do Nové Paky do krajského kola. Dívky Pavla Brátová (6.V), Anežka 

Hlavatá (7.V), Julie Hrušová (7.W), Michaela Bílá (4.W), Nikol Urbanová (1.A), Romana Šimková 

(3.B), Kristýna Malíková (3.B), Kristýna Ansorgová (3.A), Markéta Kubínová (3.A) a Tereza 

Stehlíková (8.W) obsadily 2. místo a postoupily do dalších bojů.  

2. prosince navšítvilo 63 maturantů s prof. Geťkem muzeum po vyhlazovacím táboře 

v Osvětimi a prohlédli si Krakov. Ve škole proběhl Přebor Jiráskova gymnázia v šachu pro 

rok 2016. Poprvé se hrálo ve dvou turnajích. V uzavřeném turnaji se předvedli ostřílení borci, 

kteří se šachu intenzivně věnují, včetně pozvaného hosta Pepy Cibulky z Gymnázia Broumov.  

V otevřeném turnaji hráli fandové šachové hry, kteří zkušenosti sbírají v šachovém kroužku 

nebo třeba o přestávce při partičce s kamarády. Vítězem uzavřeného turnaje se stal David 



Černý (1.A), vítězem otevřeného turnaje se stal Miroslav Poláček (5.W). Prof. 

Preclík doprovodil pět studentů na Robosoutěž do Prahy na ČVUT. Jde o soutěž robotů 

postavených ze stavebnice LEGO. 9. místo obsadil tým JGN(Let’s Win!) ve složení Vojtěch 

Balcar (6.V), Štěpán Filip (1.A) a Šimon Prudil (5.V) a 17. místo tým Sršňáci ve složení Adam 

Brychta (6.V) a Jan Pikman (6.V). Soutěže se letos zúčastnilo celkem 128 týmů ve čtyřech 

předkolech. Noc z 2. na 3. prosince strávili žáci 1.W ve škole s občanskou výchovou a prof. 

Kolářskou a žáci 2.W s třídním prof. Poutníkem. 

5. prosince se uskutečnilo školní kolo Olympiády v českém jazyce. V 1. kategorii obsadili mezi 

20 účastníky první dvě místa Tomáš Heger (3.V) a Ema Strnadová (3.W). 2. kategorie měla 17 

účastníků a nejlépe si vedly Lucie Tučková (3.B) a Alena Žibřidová (7.V). 

6. prosince řešilo 9 studentů úlohy školního kola Matematické olympiády v kategorii A. Zvítězil 

Tomáš Macek (8.V), 2.-3. místo obsadili Eliška Sedláčková (3.B) a Štěpán Jirman (7.V). Deset 

dvojic studentů se zapojilo do charitativní sbírky Srdíčkové dny, jejíž výtěžek byl věnován na 

pomoc handicapovaným dětem. Prof. Divišek jel s děvčaty na krajské kolo florbalového 

turnaje do Jičína. Pět utkání a pět proher sice bolely, ale v konfrontaci s krajskou špičkou 

získaly dívky velmi cenné zkušenosti. Skončily na 6. místě. Děvčata hrála v sestavě Kateřina 

Němečková (4.V), Markéta Bohadlová (4.V), Tereza Macháčková (4.V), Barbora Chobotská 

(4.V), Karolína Křenková (4.W), Aneta Spilková (4.V), Kristýna Semeráková (4.W), Jana 

Jirmanová (4.V), Petra Lemfeldová (4.V), Lucie Žáčková (3.W), Adéla Breitrová (3.V) a Barbora 

Němečková (3.V). Prof. Zapletal doprovodil chlapce Pavla Urbana (8.V), Tomáše Macka (8.V), 

Jáchyma Dostála (3.B), Pavla Růžičku (3.B), Jaromíra Poláčka (2.A), Vojtěcha Výborného (1.A), 

Adama Šeslera (1.B) a Jana Ježka (3.B) do 2. kola futsalového turnaje, kde náš tým obsadil 3. 

místo bez postupu do dalšího kola. 

8. prosince jeli do Hradce Králové studenti 3.A, 3.B a 7.V s prof. Misarovou, Š. Škodovou, 

Nývltovou a Jaroušovou. Prohlédli si historické jádro města, ve Vědecké knihovně absolvovali 

program o Karlu Čapkovi a v Klicperově divadle zhlédli insenaci Boris Vian: Pěna dní. Studenti 

1. ročníku se zúčastnili přednášky o Izraeli. 

10. prosince se na Univerzitě v Pardubicích konalo krajské kolo Chemické olympiády kategorie 

A. Naši školu reprezentoval Ondřej Horký (8. W) a Petr Roztočil (4. B). Horký skončil na 2. místě 

a získal možnost dostat se do národního kola, pokud mu budou stačit získané body. Ani 

Roztočil si nevedl špatně, skončil na 8. místě. 

12. prosince se studenti francouzského jazyka ze sexty prakticky seznámili s francouzskou 

kuchyní pod vedním prof. Havrdové. V klubovně se pokusili o přípravu některých 

francouzských specialit. 

13. prosince doprovodil prof. Divišek fotbalisty do 2. kola Školní futsalové ligy do Předměřic 

nad Labem. Dvě vítězství a jedna remíza s výbornými soupeři znamenala postup do lednového 

divizního finále nejlepších družstev Královéhradeckého a Pardubického kraje. Chlapci hráli 

v sestavě Vojtěch Ťokan (4.V), Šimon Petráš (3.W), Kryštof Janečka (4.V), Jakub Čejchan (4.V), 

Daniel Vik (4.V) a Jan Horkel (3.V). Ve škole proběhl šachový turnaj. 



14. prosince jeli studenti 7.W do Brna s prof. Macurou. Prohlédli si starověké a novověké 

památky, objekty moderní architektury, výstavu "50 let DJC" a v Divadle Husa na provázku 

zhlédli představení Mein Švejk. Studenti nižšího gymnázia, kvinty, sexty a 1.-2. ročníku 

vyslechli v Městském divadle Dr. Josefa Čížka Vánoční koncert v provedení ZUŠ Náchod. 

Vokálně instrumentální soubor Musica Viva vystoupil pod vedením prof. Poutníka v Městském 

středisku sociální péče Oáza v Novém Městě nad Metují. O den později měli vánoční koncert 

v Okresní galerii výtvarného umění v Náchodě. 

15. prosince se v odpoledních hodinách konaly konzultační rodičovské schůzky. 

Na 16. prosinec naši studeni připravili GymFest. V průběhu dvou koncertů v aule vystoupil 

Michal Horák a  studentské skupiny TT Band Rock a Warování. Pořad moderovali 

František Šedivý a Adam Budař. Výtěžek ze vstupného byl věnován červenokosteleckému 

hospicu. Jan Homolka (2.W) se propracoval do finále soutěže Kod Cup, které se konalo 

v Pardubicích. Doprovodila ho prof. Urbaníková. Noc z 16. na 17. prosince strávili žáci 4.W ve 

škole s občanskou výchovou a s prof. Kolářskou. 

19. prosince jeli na hvězdárnu do Úpice studenti 4.A a 8.W s prof. Brátem a Polákem. Stejnou 

exkurzi absolvovali 20. prosince studenti 4.B a 8.V s prof. Klemencem a Sršňovou. 

19. prosince připravili žáci 4.W vánoční občerstvení pro pedagogický sbor. 20. prosince se 

studenti 6.V pokusili s prof. Maršíkovou připravit speciality anglické kuchyně. 

20. prosince proběhlo školní kolo Matematické olympiády pro kategorii Z9, kterého se 

zúčastnilo 16 kvartánů. Do okresního kola, které se konalo 24. ledna, postoupili čtyři nejlepší 

řešitelé: Jaroslav Grulich (4.V), Václav Kroutvar (4.W), Petr Šolc (4.W) a Aneta Spilková (4.V). 

Konala se také část školního kola Biologické olympiády. Žáci dramatické výchovy vystoupili 

v aule s programem "Vánoční překvapení + Uhodneš pohádku?" pro žáky nižšího gymnázia a 

1. ročníku. 

21. prosince proběhl tradiční Vánoční den her. Studenti se mohli zapojit do turnajů ve 

volejbale, futsalu, kuželkách, piškvorkách, hrách na počítači, stolních deskových hrách, podílet 

se na výtvarné nebo loutkové dílně, zapojit se do robohrátek, hrátek s chemií a s fyzikou, 

anglického kvízu, připravovat speciality španělské kuchyně, jít si zahrát bowling nebo v kině 

Vesmír shlédnout film Anthropoid. 

22. prosince jeli žáci 2.V, dramatické výchovy a většina studentů 4.B s prof. Dvořáčkovou, 

Olšanovou a Karáskovou do Klicperova divadla v Hradci Králové na představení Kytice. Ostatní 

studenti měli většinou vánoční besídky se svými třídními profesory a v poledne zazpíval na 

schodech Sboreček před vánočními prázdninami. Ty začaly 23. prosince a skončily 2. ledna. 

Po vánočních prázdninách nastoupili studenti do školy v úterý 3. ledna. Maturanti vyslechli 

v aule přednášku Moderní teoretická fyzika. 

6. ledna se konala Burza vysokých škol. Do školy přišli naši absolventi, nyní studenti vysokých 

škol, aby seznámili studenty posledních dvou ročníků a další zájemce se svými zkušenostmi. 



9. ledna odjeli na lyžařský kurz do Deštného v Orlických horách žáci 2.V s prof. Šulcem, 

Matěnovou a Vrátilovou. Vrátili se 14. ledna. 15. ledna odjela na šestidenní lyžařský kurz, 

rovněž do Deštného v Orlických horách, třída 2.W s prof. Košvancem, Matěnovou a Fišerem. 

9. ledna se 27 studentů zúčastnilo v Hradci Králové přípravného semináře na Matematickou 

olympiádu za doprovodu prof. Bráta a Vícha. Uskutečnilo se školní kolo Konverzační soutěže 

v německém jazyce, které mělo tři účastníky. Zvítězil Pavel Růžička (3.B), druhé místo obsadil 

Josef Soukup (3.B) a třetí byla Veronika Svobodová (5.W). 

10. ledna reprezentovali školu v krajském kole Matematické olympiády studenti Tomáš 

Macek (8.V), Štěpán Jirman (7.V) a Eliška Sedláčková (3.B). Tomáš Macek obsadil krásné 2. 

místo a byl jedním ze dvou úspěšných řešitelů. Ostatních 15 účastníků soutěže na úspěšného 

řešitele nedosáhlo. 

12. ledna proběhlo školní kolo Konverzační soutěže v německém jazyce pro kategorii II B. 

Účastníci skončili v tomto pořadí: 1. Martin Rydlo (3.W), 2. Oluša Gajdošová (4.V), 3. Kateřina 

Vydláková (4.V), 4. Štěpánka Mazurová (4.V). Do krajského kola postoupil Martin Rydlo. 

13. ledna doprovodil prof. Zapletal dva týmy (dívčí a chlapecký) do Jaroměře na basketbalový 

turnaj. Chlapci hráli ve složení Šimon Vojtíšek (3.B), Jiří Šperling (2.B), Miloslav Novotný (2.B), 

Henrich Klimeš (2.B), Vojtěch Joska (6.W), Michal Šraitr (6.W), Jáchym Dostál (3.B), Jakub 

Žaluda (4.A) a Radek Týč (3.A), zvítězili a postoupili do krajského finále. Za dívčí tým hrály 

Pavlína Naglová (7.V), Pavlína Štěpánová (7.W), Markéta Lipovská (7.V), Jana Možíšová (6.W), 

Alžběta Jansová (6.W), Markéta Dvořáková (6.W), Daniela Felgrová (3.B) a Karolina Bílková 

(8.V) a obsadily 3. místo. 

17. ledna se tři naši žáci zúčastnili za doprovodu prof. Fišerové okresního kola Dějepisné 

olympiády pro kategorii pro tercie a kvarty a žáky 8.-9. tříd ZŠ. Tomáš Heger (3.V) zvítězil, 

Daniel Fišer (3.V) byl třetí a Jeoným Effenberk (4.W) obsadil 12. místo mezi 36 účastníky. 

19. ledna proběhl Den otevřených dveří pro budoucí uchazeče, jejich rodiče a širokou 

veřejnost. 

21. ledna neodjeli na týdenní lyžařský kurz studenti 1.A s prof. Rojtovou, Zikmundem a Víchem 

z důvodu technické závady na chatě. Kurz se uskuteční v náhradním termínu. 

21. ledna se konal v Městském divadle Dr. Josefa Čížka maturitní ples studentů 8.V a 4.B. 

Tradičně hrál k tanci Relax Band. 

23. ledna jel prof. Divišek s florbalisty na turnaj do Předměřic nad Labem do krajského kola. 

Naši hráči třikrát zvítězili a jednou prohráli, což na postup nestačilo. Druhé místo je pěkným 

úspěchem. Tým hrál ve složení Josef Matyska (2.A), David Kaválek (2.A), Vojtěch Prouza (2.A), 

Lubor Zoufal (6.V), Miroslav Říha (6.V), Martin Jirásek (1.B), Erik Dao (5.W), Henrich Klimeš 

(2.B), Jakub Divišek (6.W), Josef Prouza (6.V), Martin Červíček (1.B), Jan Melda (1.B) a Jan 

Škoda (2.A). 

V týdnu od 23. ledna proběhla ve škole školní kola několika soutěží. Studenti se utkali 

v Konverzační soutěži v anglickém jazyce, v Biologické olympiádě a Chemické olympiádě. 24. 

ledna doprovodil prof. Chmelík žáky kvarty do okresního kola Matematické olympiády 



v kategorii Z9. Nejlépe se umístil Petr Šolc (4.W), skončil osmý, o 10.-13. místo se dělili 

Václav Kroutvar (4.W) a Aneta Spilková (4.V). 

25. ledna jelo 13 studentů s prof. Geťkem na Den otevřených dveří na Fakultu elektrotechniky 

a komunikačních technologií na Vysoké učení technické do Brna. Zájezd sponzorovala firma 

Atas Náchod. 

Ve čtvrtek 26. ledna se konala pedagogická klasifikační rada. 

28. ledna se 12 studentů zúčastnilo v doprovodu prof. Jaroušové semináře pro účastníky 

Biologické olympiády, který se konal ve Dvoře Králové nad Labem. 

Od 30. ledna se studenti učili podle rozvrhu upraveného na 2. pololetí. 

30. ledna se konala další část školního kola Konverzační soutěže v anglickém jazyce a rozhodlo 

se o konečném pořadí. V 1. kategorii pro primu a sekundu soutěžilo 8 studentů, první tři místa 

obsadili Pavel Dědek (2.V), Leona Kaválková (2.V) a Jáchym Šmída (2.W). Ve 2. kategorii pro 

tercii a kvartu se utkalo 14 studentů, nejlepšími byli Julie Remešová (4.V), Jáchym Hůlek (4.W) 

a Evheniy Vorokhta (3.W). 3. kategorie pro studenty vyššího gymnázia se zúčastnilo 8 

studentů, první tři místa obsadili David Továrek (6.W), Marta Špeldová (6.V) a Kateřina 

Pollaková (6.V). Studenti 4.V a 5.V zhlédli v aule představení Divadlo Fórum. 

31. ledna proběhlo školní kolo Matematické olympiády pro kategorii B a C. V kategorii B řešilo 

úlohy 11 studentů. Zvítězil Vojtěch Balcar (6.V), o 2.-3. místo se dělili Miroslav Říha (6.V) a 

Ondřej Vít (6.V), 4. místo vybojoval Tomáš Hak (2.B) a 5. místo patřilo Vojtěchu Brejtrovi (6.W). 

V kategorii C se o 1. místo dělili David Černý (1.A) a Jakub Ježek (5.W), druhé místo patřilo 

Ivaně Lukášové (5.W) a o 3. místo se opět dělili dva studenti: Martin Stuchlík (5.W) a Aneta 

Vacková (5.W). Studenti dostali pololetní vysvědčení. 

V průběhu ledna se konalo školní kolo Pythagoriády. Úspěšnými řešiteli v primě se stalo 14 

žáků. Po 13 bodech získali Ema Nermuťová (1.W) a Martin Doucha (1.V) a po 12 bodech 

Markéta Dítětová (1.V), Tomáš Havel (1.V) a Eliška Línková (1.V). Mezi sekundány se našli tři 

úspěšní řešitelé: Jan Krčmář (2.W), Jan Ježek (2.W) a Anna Kunteová (2.W). Terciáni byli 

úspěšní čtyři: Kryštof Veverka (3.W), Tomáš Heger (3.V), Jan Zákravský (3.V) a Jan Šesták (3.V). 

1. února pokračovala školní část Chemické olympiády. Čtyři studenti se pokusili uspět 

v okresním kole Olympiády v českém jazyce. Doprovodil je prof. Poutník. 

2. února proběhlo školní kolo Zeměpisné olympiády. Kategorie A se účastnilo 17 žáků, první 

dvě místa obsadili Lucie Řehůřková (1.W) a Tobiáš Mazura (1.W). V kategorii B vybojovali mezi 

15 účastníky první dvě místa Vojtěch Říha (2.V) a Tereza Koukolová (2.V). 34 žáků se utkalo 

v kategorii C, zvítězili Štěpánka Mazurová (4.V) a Tomáš Heger (3.V). Nejpočetnější byla 

kategorie D pro SŠ s 56 účastníky, první dvě místa patřila Petru Breuerovi (4.A) a Jiřímu 

Rohlenovi (7.V). Studenti 8.W šli s prof. Balcarovou na exkurzi do náchodského pivovaru. 

3. února byly jednodenní pololetní prázdniny. 

6. února navštívili studenti zeměpisného semináře prof. Slavíkové pracoviště Geodézie 

Náchod. V konverzační soutěži ve francouzském jazyce poměřili studenti své schopnosti 



v rámci školního kola. V kategorii A1 soutěžily 3 studentky, zvítězila Tereza Macháčková (4.V), 

druhá byla Veronika Melicharová (4.W) a třetí Nicola Mejstříková (4.W). Šest účastníků 

soutěžilo v kategorii B1. První tři místa obsadili Aneta Vacková (5.W), Alena Šanovcová (5.V) a 

Matyáš Falta (5.V) v tomto pořadí. V kategorii B2 zvítězila mezi sedmi účastníky Klára Jiránková 

(7.W), druhá byla Eliška Kavanová (7.V) a třetí Julie Hrušová (7.W). Výtvarná dílna pro zájemce 

z řad studentů pod vedením prof. Misarové a Jirkové zahájila Havajské dny, které připravili 

angličtináři a které probíhaly ve dnech 6.-17. února. Studenti vystupovali s prezentacemi 

v angličtině, na kterých pracovali v průběhu celého školního roku. 

Ve dnech 7. a 8. února pokračovalo školní kolo Chemické olympiády další částí. V kategorii D 

se utkalo 13 soutěžících a první tři místa obsadili Jaroslav Grulich (4.V), Matyáš Háze (4.W) a 

Tomáš Heger (3.V). 8. února doprovodila prof. Jirková studenta Davida Továrka (6.W) do 

okresního kola Konverzační soutěže v anglickém jazyce. David obsadil 4. místo bez postupu. 

10. února jeli naši studenti do Pardubic na Chemiklání s prof. Balcarovou. Řešení mnohdy 

velmi náročných úloh se zúčastnilo na čtyřicet tří- až pětičlenných týmů středoškoláků z České 

a Slovenské republiky, objevil se dokonce i polsky mluvící tým. Naše gymnázium reprezentoval 

pětičlenný tým chemiků: Pavlína Knapovská (6.V), Simona Horkelová (6.W), Jan Bohadlo (7.V), 

Vojtěch Mervart (7.W) a Lucie Tučková (3.B). Ve velké konkurenci se umístili na skvělém 23. 

místě. Na Robotiádu do Brna doprovodila prof. Urbaníková 12 žáků. Soutěžilo se v několika 

disciplínách – sledování černé čáry, záchrana medvěda z bludiště a sprint. V poslední 

jmenované disciplíně se nám dařilo nejlépe – tým složený ze studentů Štěpán Filip (1.A), 

Vojtěch Balcar (6.V) a Šimon Prudil (5.V) obsadil v této kategorii krásné 3. místo z celkem 47 

týmů. Sekundán Jan Homolka (2.W) v disciplíně sledování černé čáry obsadil 17. místo z 27 

soutěžících. Studenti sekundy, tercie, kvinty, sexty a 1.-2. ročníku zhlédli v rámci Havajských 

dnů v aule projekci manželů Lenky a Václavy Špillarových Havajské ostrovy - perly Pacifiku. 

Ve dnech 13.-14. února probíhala další část školního kola Biologické olympiády. 13. února měli 

naši studenti možnost ve škole zapsat se do podzimních tanečních kurzů manželů Štěpových. 

14. února doprovodil prof. Divišek chlapce na florbalový turnaj. Chlapci Miroslav Říha (6.V), 

Lubor Zoufal (6.V), Jakub Divišek (6.W), David Kaválek (2.A), Vojtěch prouza (2.A), Josef 

Matyska (2.A), Daniel Němeček (8.W), Ondřej Hušek (8.W), Martin Kováčik (8.W), 

Dominik Kania (8.W) a Radek Týč (3.A) vybojovali pěkné druhé místo. 

15. února se 4 zájemci z řad studentů zúčastnili s prof. Preclíkem a Víchem exkurze do 

automobilového závodu Škoda v Mladé Boleslavi, která se uskutečnila díky ochotě absolventa 

našeho gymnázia pana Roberta Šťastného. Studenti s sebou vezli i ukázky své práce (roboty a 

3D výtisky). Navštívili firmu AUREL CZ, která se zabývá fotogrammetrií (což je optická 

bezkontaktní metoda pro měření pohybu objektů využívaná například při crash testech) a 

vývojem asistenčních systémů pro moderní automobily. Přítomné inženýry zaujal náš robot 

pro robotický sprint natolik, že se dokonce mohl po zkušebně i projet. Dále následovalo setkání 

se zástupci Škoda Auto a ukázka multifunkční kamery, která patří mezi nejvyšší příplatkovou 

výbavu automobilů. Poté se účastníci přesunuli do Mnichova Hradiště do firmy AIR DESIGN, 

která se zabývá malosériovou výrobou plastových dílů pro automobily. 



15. února se naši studenti pokusili uspět v okresním kole Konverzační soutěže v anglickém 

jazyce za doprovodu prof. Zapadla. Pavel Dědek (2.V) zvítězil a Julie Remešová (4.V) byla druhá 

a postoupila do krajského kola, které se konalo 13. března v Hradci Králové. Ve škole se 

uskutečnila další část školního kola Chemické olympiády. 

16. února podaly prof. Javůrková a Nývltová studentům sexty a 2. ročníku informace k volbě 

volitelných předmětů. Studenti 7.V se pod vedením prof. Kolářské zapojili do workshopu Škola 

odpovědného spotřebitele. Zájemci z řad žáků nižšího gymnázia se zapojili do školního kola 

recitační soutěže. Ve třetí kategorii zvítězila Markéta Dítětová (1.V), druhé místo získala 

Karolína Maněnová (1.W) a třetí místo vybojoval Jan Homolka (2.W). První dvě soutěžící 

postoupily do okresního kola. Konalo se také školní kolo Konverzační soutěže v ruském jazyce. 

V kategorii SŠ 1 obsadili první tři místa Ivana Lukášová (5.W), Denisa Nocarová (2.A) a Anna 

Tecza (2.A) a v kategorii SŠ 2 Vojtěch Mervart (7.W), Petr Roztočil (4.B) a Kateřina Jermanová 

(6.W). 

17. února doprovodila prof. Jakubská 11 studentů na Fykosí Fyziklání do Prahy na Matematicko 

fyzikální fakultu. Naši školu reprezentovaly dva týmy a navíc dva studenti. Nejvíce bodů a 

hezké 11. místo ze 40 družstev ve své kategorii získali Petr Semerák (3.A), Tomáš 

Kubíček (6.W), Michal Matoulek (6.W), Jana Možíšová (6.W) a Jakub Ježek (5.W). Další tým ve 

složení Petr Kamarýt (4.B), Vojtěch Mervart (7.W), Jan Bohadlo (7.V) a Jan Pikman (6.V) byl 

třicátý z 34 družstev své kategorie. Dva studenti Tomáš Macek (8.V) a Timotej Mareš (8.V) 

vytvořili spolu se studentkami gymnázia Klatovy smíšený tým a umístili se na 33. místě ze 43. 

Prof. Preclík a Forejt uspořádali pro zájemce Fotografický workshop pod vedením lektora 

Marka Ondráčka, produktového manažera firmy Olympus. 

V týdnu od 20. února měli studenti jarmí prázdniny. 

26. února odjeli na týdenní lyžařský kurz na Benecko studenti 5.W s prof. Slavíkem, Brátem a 

Pavlíčkovou. Ubytováni byli v hotelu Bára. 5. února je vystřídali studenti 5.V s prof. 

Zapletalem, Diviškem a Javůrkovou a lyžařské kurzy na Benecku uzavřeli ve dnech 12.-19. 

března studenti 1.B s prof. Půlpánovou, Slavíkem a Zikmundovou. Zároveň ve dnech 11.-18. 

března absolvovali odložený kurz na Bártlově lávce na chatě Labská 66 studenti 1.A s prof. 

Zikmundem, Rojtovou a Víchem. 

27. února podala prof. Havrdová sekundánům informace o studiu francouzského jazyka. 

Sekundáni si budou vybírat od tercie druhý cizí jazyk. 

28. února doprovodil prof. Košvanec studenty do okresního kola Zeměpisné olympiády. 

V kategorii pro primány zvítězil náš Tobiáš Mazura (1.W), Lucie Řehůřková (1.W) byla sedmá. 

V kategorii pro sekundány naši studenti vybojovali 1. místo (Tereza Koukolová ze 2.V) a 3. 

místo (Vojtěch Říha ze 2.V). V kategorii pro terciány a kvartány máme první dvě místa (Tomáš 

Heger z 3.V a Štěpánka Mazurová z 4.V) a v kategorii pro střední školy zvítězil Jiří Rohlena (7.V) 

a Petr Breuer (4.A) byt třetí. Ve škole proběhlo školní kolo Matematické olympiády pro primu, 

sekundu a tercii. V kategorii Z6 byli nejlepší se shodným počtem bodů Markéta Dítětová (1.V), 

Tereza Havlenová (1.V) a Filip Hejzlar (1.V). V kategorii Z7 zvítězil Jan Krčmář (2.W), 2. místo 

obsadila Natálie Dvořáčková (2.V) a o 3.-4. místo se dělili Anežka Doubková (2.V) a Jan 



Homolka (2.W). Vítězem v kategorii Z8 se stal Dominik Rufer (3.W), druhý byl Ondřej Pitřinec 

(3.W) a na 3.-4. místě se umístili Martin Rydlo (3.W) a Kryštof Veverka (3.W). 

1. března jely sekundánky s prof. Půlpánovou do Broumova na turnaj v přehazované. Z naší 

školy se zúčastnila dvě družstva složená z dívek 2.W (Jana Ježková, Mariana Niklová, Markéte 

Rydlová, Klára Kováčová, Nikol Stárová, Veronika Halamková, Jaroslav Šintáková, Klára 

Bělobrádková, Julie Kopanytsya, Jana Voborníková) a ze 2.V (Anežka Doubková, Natálie 

Dvořáčková, Adéla Kvirencová). Naše týmy obsadily 6. a 7. místo. 

2. března navštívili někteří studenti biologických seminářů s prof. Jaroušovou a Rojtovou 

v Praze výstavu Body The Exhibition. V Poličce konalo Finále divize E (Východní Čechy) ve 

futsalu starších žáků. Chlapci Vojtěch Ťokan (4.V), Šimon Petráš (3.W), Jan Horkel (3.V), Kryštof 

Janečka (4.V),  Daniel Vik (4.V), Jakub Čejchan (4.V) a Ondřej Lukáš (2.V) zvítězili a zaslouženě 

postoupili do dalšího kola, které se uskutečnilo v Rousínově u Vyškova 21. března. Fotbalisty 

doprovodil prof. Divišek. 

3. března organizovaly prof. Karásková a Zikmundová ve škole okresní kolo Chemické 

olympiády pro kategorii D. Celkem soutěžilo šestnáct žáků. Naši školu reprezentovalo sedm 

žáků a získali jsme první čtyři místa. První místo vybojoval Tomáš Heger (3.V), druhé místo 

získal Jaroslav Grulich (4.V), třetí místo obsadil Matyáš Háze (4.W) a těsně pod stupni vítězů 

skončila Štěpánka Mazurová (4.V). Školu reprezentovali ještě Oluša Gajdošová (4.V), Michael 

Obst (4.V) a Jan Pěček (4.W). Na organizaci soutěže se podíleli i naši studenti 6.W Simona 

Horkelová, Lucie Lemfeldová, Jana Tomková a David Lukášek. Prof. Košvanec uspořádal u 

nás turnaj ve florbalu. Naše dívky v sestavě Nikol Urbanová (1.A), Diana Peterová (4.A), Adéla 

Vávrová (4.A), Kristýna Čechurová (4.A), Markéta Zeisková (7.V), Bára Roztočilová (2.A), 

Veronika Thérová (2.B), Magdalena Regnerová (1.A), Sandra Peterová (1.A) a Sára Kubíková 

(1.A) zvítězily a postoupily do krajského finále, které se konalo 15. března v Jičíně. 

8. března navštívili Židovské město a Muzeum heydrichiády v Praze studenti 8.V s prof. 

Forejtem a Sršňovou. V Městských divadlech pražských zhlédli inscenaci Gogolových Hráčů. 

V Městském divadle Dr. Josefa Čížka vystoupili pro studenty kvarty, septimy, 5.W, 6.V a 1.-3. 

ročníku členové Divadla Klauniky s představením Don Quijote de la Ancha. 

13. března doprovodil prof. Zapadlo studentku Julii Remešovou (4.V) do krajského kola 

v Konverzační soutěži v anglickém jazyce, 14. března prof. Š. Škodová doprovodila žačky 

Karolínu Maněnovou (1.W) a Markétu Dítětovou (1.V) do okresního kola v recitační soutěži. 

Dívky do dalšího kola nepostoupily. 15. března prof. Forejt jel se studentkou na krajské kolo 

Konverzační soutěže v německém jazyce. Anna Pflügerová (4.W) zvítězila v kategorii IIC a 

postoupila do republikového kola, které proběhlo 21. dubna v Goethe-Institutu v Praze.  

15. března dívky Kristýna Čechurová (4.A), Diana Peterová (4.A), Adéla Vávrová (4.A), Markéta 

Zeisková (7.V), Martina Hrubá (3.A), Veronika Kosová (2.B), Veronika Thérová (2.B), Monika 

Baladová (2.A) a Bára Roztočilová (2.A)  zvítězily v Jičíně za doprovodu prof. Košvance 

v krajském finále ve florbalu a postoupily do republikového finále, které se konalo 30. března 

v Liberci.  



17. března reprezentovali školu basketbalisté Šimon Vojtíšek (3.B), Jiří Šperling (2.B), Henrich 

Klimeš (2.B), Vojtěch Joska (6.W), Michal Šraitr (6.W), Radek Týč (3.A) a Michal Cepr (2.A) za 

doprovodu prof. Zapletala rovněž v krajském finále v Jičíně. Chlapci obsadili 4. místo. 

17. března proběhla soutěž Matematický klokan. Kategorie Benjamín měla 112 účastníků, 

zvítězil Jan Ježek (2.W) a o 2.-3. místo se dělily Barbora Jirsová (2.W) a Anna Kunteová (2.W). 

V kategorii Kadet soutěžilo rovněž 112 žáků, první tři místa obsadili Kryštof Veverka (3.W), 

Tomáš Heger (3.V) a Petr Šolc (4.W). Mezi 70 účastníky kategorie Junior skončili na prvních 

třech místech Jakub Ježek (5.W), Vojtěch Balcar (6.V) a Martin Stuchlík (5.W). V kategorii 

student se utkalo 56 studentů, zvítězil Tomáš Macek (8.V) a o 2.-4. místo se dělili Nikola 

Jančíková (3.A), Helena Kukrálová (7.W) a Vojtěch Mervat (7.W). V krajském měřítku se mezi 

deset nejlepších dostali Jan Ježek (5.-7. místo), Kryštof Veverka (3.-5. místo), Tomáš Heger (6.-

7. místo), Jakub Ježek (10. místo) a Tomáš Macek ve své kategorii zvítězil. 

20. března doprovodila prof. Fišerová studenty na krajské kolo Dějepisné olympiády do Hradce 

Králové. Tomáš Heger (3.V) vybojoval krásné 2. místo, Daniel Fišer (3.V) byl 25. z 28 účastníků. 

21. března se mladí fotbalisté pokusili uspět za doprovodu prof. Diviška v konferenčním finále 

"Východ" Školní futsalové ligy 9 v Rousínově u Vyškova. Naši kluci rozhodně nezklamali a 

v turnaji obsadili třetí - první nepostupové místo. Samotný postup do předposledního hracího 

kola dlouhodobého turnaje je vynikajícím úspěchem. Třetí místo v turnaji znamená 5.-6. místo 

mezi všemi týmy z celé České republiky, kterých letos startovalo 153. Chlapci hráli v sestavě 

Vojtěch Ťokan (4.V), Lukáš Novohradský (4.V), Jakub Čejchan (4.V), Šimon Petráš (3.W), Kryštof 

Janečka (4.V), Daniel Vik (4.V) a Ondřej Lukáš (2.V). 

Ve škole proběhla 21. března další část Chemické olympiády. V kategorii C soutěžilo 22 

studentů. Prvních pět míst obsadili Jakub Ježek (5.W), Tomáš Hak (2.B), Aneta Vacková (5.W), 

David Lukášek (6.W) a Edita Nováková (6.V). 

22. března všichni studenti kromě maturantů a primánů vyslechli v Městském divadle Dr. 

Josefa Čížka koncert Adamus ensemble. Pět studentů změřilo své znalosti s vrstevníky 

v krajském kole Zeměpisné olympiády v Hradci Králové v doprovodu prof. Košvance. Třetí 

místa obsadili v kategorii A Tobiáš Mazura (1.W) a v kategorii C Tomáš Heger (3.V). Na 4. místě 

skončila v kategorii B Tereza Koukolová (2.V), na 5. místě v kategorii C Štěpánka Mazurová 

(4.V) a na 9. místě v kategorii D Jiří Rohlena (7.V). Devatenáct studentů odjelo s prof. Polákem 

do Brna na akci Ampér 2017. Šlo o prezentaci firem vyrábějících elektrotechnické a 

elektronické výrobky. 

23. března se pět tříd zúčastnilo v rámci studentského projektu Země na talíři - festival 

dokumentárních filmů o jídle promítání filmu Lovemeatender a následné besedy. Prof. Geťko 

doprovodil studenty do okresního kola Fyzikální olympiády. V kategorii F pro tercie bylo mezi 

18 účastníky 11 našich žáků. Kryštof Veverka (3.W) obsadil 2. místo, Tomáš Heger (3.V) byl 

třetí, Daniel Fišer (3.V) pátý a Lukáš Fidler (3.V) osmý. Tito žáci se zařadili mezi úspěšné řešitele. 

Školu reprezentovali ještě Jan Chrastina (3.W), Jan Šesták (3.V), Monika Vlčková (3.V), Monika 

Mastíková (3.V), Matyáš Franc (3.V), Michal Štěpán (3.W) a Jan Horkel (3.V). Také v kategorii 

E pro kvartu jsme měli velké zastoupení. Z 16 účastníků bylo 7 našich žáků. Mezi úspěšné 

řešitele se probojovali Matyáš Háze (4.W, 2. místo), Jaroslav Grulich (4.V, 4. místo) a Michael 



Obst (4.V, 5. místo). Soutěže se zúčastnili ještě Štěpánka Mazurová (4.V), Jan Pěček (4.W), 

Kristýna Bartošová (4.W) a Oluša Gajdošová (4.V).   

Dny od 27. března do 5. dubna prožilo 29 studentů s prof. Forejtem a Geťkem v Oesede a okolí 

ve Spolkové republice Německo. Šlo o další výměnný pobyt našich a německých studentů, při 

nichž studenti žijí ve spřátelených rodinách. 

27. března se naši studenti poprvé zapojili do Astronomické internetové olympiády. 

Organizace se ujal prof. Polák. Trojice studentů nejprve prošla školním kolem, kde všichni 

splnili postupové kritérium do krajského kola. To probíhalo průběžně od ledna do konce 

března. Soutěžící samostatně doma řešili zadané úkoly, prováděli vlastní astronomická 

pozorování, vyplňovali on-line testy na počítači a vše na závěr zakončili prezenčním řešením 

úloh z astronomie v daném časovém limitu. Štěpán Filip (1.A ) obsadil 1. místo, za ním 2. místo 

získal Vít Levinský (2. A) a na 4. místě se umístil Šimon Prudil (5.V). Do ústředního kola nikdo 

z Královéhradeckého kraje nepostoupil.  

29. března doprovodil prof. Zapadlo studenty na krajské kolo Konverzační soutěže ve 

francouzském jazyce do Hradce Králové. V kategorii A1 soutěžila Tereza Macháčková (4.V) a 

vybojovala 3. místo, v kategorii B1 se pokusila uspět Aneta Vacková (5.V) a v kategorii B2 Klára 

Jiránková (7.W). 

30. března se Natalie Kalivodová (7.V) pokusila za doprovodu prof. Šimona uspět v krajském 

kole soutěže ARS Poetica - Puškinův památník v Hradci Králové. V sólové recitaci obsadila 3. 

místo stejně jako ve zpěvu, kde ji doprovodili Viktor Tomek (5.V) na housle a Aleš Cedidla (1.B) 

na klavír. Do Liberce vyrazil florbalový tým s prof. Košvancem. Dívky zvítězily, čímž si 

vybojovaly postup do republikového finále, které se konalo v Jindřichově Hradci 24. a 25. 

dubna. Náš tým nastoupil ve složení Kristýna Čechurová (4.A) , Diana Peterová (4.A), Adéla 

Vávrová (4.A), Markéta Zeisková (7.V), Veronika Kosová (2.B), Veronika Thérová (2.B), Monika 

Baladová (2.A), Bára Roztočilová (2.A), Sára Kubíková (1.A), Sandra Peterová (1.A) a Nikol 

Urbanová (1.A). V odpoledních hodinách proběhla hodnotící pedagogická rada. 

31. března zhlédli maturanti v aule představení Audience. V krajském kole Biologické 

olympiády pro kategorii A reprezentovali školu studenti Timotej Mareš (8.V), Jan Bohadlo 

(7.V), Mathias Huaman (4.B) a Tomáš Hudcovic (3.A). Nikdo z nich se nezařadil mezi úspěšné 

řešitele, i když dvěma prvním jmenovaným chybělo k úspěchu velmi málo. 

1. dubna reprezentovali tři studenti školu v krajském kole Chemické olympiády v kategorii D. 

Tomáš Heger (3.V) zvítězil, Jaroslav Grulich (4.V) obsadil 3. místo a Štěpánka Mazurová (4.V) 

12. místo mezi 22 soutěžícími. 

3. dubna reprezentovali školu v krajském kole Olympiády v českém jazyce Tomáš Heger (3.V) 

a Alena Žibřidová (7.V). Heger zvítězil a Žibřidová byla šestá. Doprovodila je prof. Nývltová. 

Studenti posledních dvou ročníků se zúčastnili pilotního testování společnosti Scio z obecných 

studijních předpokladů. 

4. dubna jela prof. Půlpánová se studenty do Hradce Králové na semifinále Juniorského 

maratonu desetičlenných družstev. Naši studenti obsadili druhé nepostupové místo 

v konkurenci 12 škol kraje. O úspěch se zasloužili Kamila Šimková (1.A), Nikol Urbanová (1.A), 



Markéta Zeisková (7.V), Radek Jansa (1.A), Vojtěch Joska (6.W), Miloslav Novotný (2.B), Jakub 

Schneider (8.V), Lukáš Kligl (8.V), Tomáš Křivda (6.V) a Jan Žaluda (4.A). Prof. Klemenc 

doprovodil žáky primy, sekundy a tercie do okresního kola Matematické olympiády. 

V kategorii Z6 pro primu Markéta Dítětová (1.V) zvítězila, Filip Hejzlar (1.V) obsadil 4.-5. místo, 

Tereza Havlenová (1.V) se dělila o 6.-7. místo a Eliška Gajdošová (1.W) o 9.-10. místo. 

V kategorii Z7 pro sekundu Jan Krčmář (2.W) zvítězil, Natálie Dvořáčková (2.V) byla čtvrtá, 

Anežka Doubková (2.V) obsadila 5.-7. místo a Jan Homolka (2.W) 8. místo. V kategorii Z8 pro 

tercii se o 1.-2. místo dělili Dominik Rufer (3.W) a Tomáš Heger (3.V), třetí byl Kryštof Veverka 

(3.W), Martin Rydlo (3.W) byl 4.-5. a Ondřej Pitřinec (3.W) obsadil 7. místo. 

5. dubna pokračovalo další částí školní kolo Chemické olympiády pro kategorii B. Prof. 

Štegerová doprovodila studenty Alenu Žibřidovou (7.V), Vojtěcha Šolce (7.V) a Jiřího Rohlenu 

(7.V) do krajského kola dějepisné soutěže gymnázií s tématem Československo v letech 1949-

1967. Náš tým se dělil o 2.-3. místo mezi deseti zúčastněnými gymnázii. 

Na duben připravila prof. Mičíková Novotná pro své žáky na hodiny výtvarné výchovy 

španělské výtvarné dílny. Věnovali se tradičním mexickým vystřihovánkám, výrobě mexických 

klobouků, výrobě lebek podle tradičních mexických ozdob používaných na "mexické dušičky", 

mexickému streetartu a nechali se inspirovat Fridou Kahlo. 

6. dubna se v odpoledních hodinách se konaly třídní schůzky. Ve dnech 6.-7. dubna probíhal 

sběr starého papíru, který organizuje SRPDŠ a z výtěžku ocení finančním příspěvkem tři ve 

sběru nejúspěšnější třídy. 

7. dubna doprovodil prof. Ježek studenty do krajského kola Biologické olympiády v kategorii B 

do Hradce Králové. Nejlépe se umístila Monika Vydláková (5.V), byla desátá v konkurenci 42 

účastníků. Školu reprezentovaly ještě Kamila Dědková (5.V) Lucie Lemfeldová (6.W) a 

Miroslava Lorencová (1.A). Prof. Preclík jel se studenty do Prahy na soutěž Matematický náboj. 

Jde o jakýsi „matematický maraton“, kdy mají soutěžící v časovém limitu dvou hodin vyřešit 

co nejvíce úloh. Soutěž je mezinárodní, zapojena je Česká republika, Slovensko, Polsko, 

Německo, Rakousko a Maďarsko. Tým Juniorů ve složení Vojtěch Brejtr (6.W), Ondřej Vít (6.V), 

David Černý (1.A) a Jakub Ježek (5.W) byl oslaben neúčastí jednoho svého člena, a tak obsadil 

v rámci České republiky 74. místo (ze 138 týmů), v mezinárodním pořadí byl 250. z celkem 449 

týmů. Tým Seniorů ve složení Jan Bohadlo (7.V), Jan Karvai (7.W), Tomáš Macek (8.V), Timotej 

Mareš (8.V) a Vojtěch Mervart (7.W) si vedl lépe a obsadil pěkné 26. místo ze 138 týmů v rámci 

ČR a 95. místo ze 405 týmů v mezinárodním srovnání. Studenti kvinty, 3.B a 1.A se v aule 

zúčastnili ukázky salsy a jiných latinsko-amerických tanců v provedení mistryně České 

republiky. Šlo o akci pořádanou v rámci Španělských dnů, které organizovala prof. Pavlíčková. 

8. dubna se v nové budově Přírodovědecké fakulty Univerzity v Hradci Králové uskutečnilo 

krajské kolo Chemické olympiády kategorie C. Pozvání reprezentovat naši školu obdrželi dva 

studenti - Jakub Ježek (5.W) a Tomáš Hak (2.B). Společně s dvaceti dalšími chemiky plnili úkoly 

praktické i teoretické časti na téma redoxní děje. Tomáš se umístil na pěkném šestém místě a 

Jakub obsadil devátou příčku. 

V průběhu Španělských dnů vyslechli 10. dubna studenti 6.V, 6.W, 2.B a 8.W v aule povídání 

naší absolventky Kláry Škodové o jejím pobytu v Ekvádoru. Studenti 3.B nabídli v prostorách 



školy speciality španělské kuchyně. Část výtěžku všech akcí byla věnována na projekt Adopce 

na dálku pro dívku z Bolívie. 

10. dubna doprovodila prof. Balcarová žáky do okresního kola Biologické olympiády v kategorii 

D. Naši školu reprezentovali 3 studenti 1.V. Alexandra Kordová obsadila krásné 3. místo, 

Markéta Dítětová skončila na 11. místě a Filip Hejzlar na 12. místě. 11. dubna jela prof. 

Jakubská se studenty do krajského kola Matematické olympiády. Mezi úspěšné řešitele se 

zařadili Vojtěch Balcar (6.V, 6. místo), Tomáš Hak (2.B, 7. místo) a Ondřej Vít (6.V, 8. místo). 

Školu reprezentoval ještě Miroslav Říha (6.V). 

11. dubna psali maturanti písemnou práci z českého jazyka a literatury, která je součástí 

společné části maturitní zkoušky. 

12. dubna přišli k přijímacím zkouškám uchazeči o studium ve čtyřletém studiu. Šlo o první 

termín přijímacích zkoušek, druhý termín byl pro tyto žáky 19. dubna. Uchazeči o osmileté 

studium se pokusili uspět u přijímacích zkoušek také ve dvou termínech, 18. a 20. dubna. 

Z důvodu konání přijímacích zkoušek měli ředitelské volno studenti sexty, septimy, 2. a 3. 

ročníku 12. dubna, studenti kvinty, oktávy, 1. a 4. ročníku 18. dubna, studenti kvinty, septimy, 

1. a 3. ročníku 19. dubna a studenti sexty, oktávy, 2. a 4. ročníku 20. dubna. 

12. dubna navštívili studenti 8.V s prof. Karáskovou náchodský pivovar a Legiovlak na 

náchodském nádraží si prohlédli žáci 4.W s prof. Fišerovou. 

13. dubna měli studenti velikonoční prázdniny a pak následovaly velikonoční svátky. 

18. dubna jel prof. Zapletal s fotbalisty na Pohár Josefa Masopusta. Chlapci Tomáš 

Macek (8.V), Pavel Urban (8.V), Pavel Růžička (3.B), Jáchym Dostál (3.B), Jaromír Poláček (2.A), 

Vojtěch Výborný (1.A), Adam Šesler (1.B) a Jan Čejchan (5.W) zvítězili a postoupili do krajského 

kola, které se konalo 28. dubna. V odpoledních hodinách se konala klasifikační pedagogická 

rada pro maturanty. 

19. dubna doprovodil prof. Geťko studenty do krajského kola Fyzikální olympiády do Hradce 

Králové. V kategorii B jsme měli sedm soutěžících. Nikdo z nich se nedostal mezi úspěšné 

řešitele, ti byli jen dva. Školu reprezentovali Vojtěch Mervart (7.V, 5. místo), Markéta Lipovská 

(7.V, 7. místo), Jan Bohadlo (7.V, 9.-10. místo), Tomáš Hudcovic (3.A), Štěpán Jirman (7.V), 

Pavel Růžička (3.B) a Václav Voltr (3.B). V kategorii C se mezi úspěšné řešitele probojovali Jan 

Pikman (6.V, 5. místo), Tomáš Kubíček (6.W, 6. místo), Kurt Hartman (2.B, 8. místo) a Michal 

Matoulek (6.W, 9. místo). Krajského kola se zúčastnili ještě Tomáš Hak (2.B) a Jana Možíšová 

(6.W). V kategorii D jsme měli vítěze, byl jím Jakub Ježek (5.W). Dalšími úspěšnými řešiteli se 

stali Aneta Vacková (5.W, 5. místo), Martin Stuchlík (5.W, 6. místo) a Jan Máslo (5.W, 11. 

místo). O úspěch v krajském kole se pokusili ještě Radek Jansa (1.A), Štěpán Filip (1.A), Kamila 

Šimková (1.A) a Jiří Moc (5.W). 

20. dubna doprovodila prof. Vrátilová zájemce z řad studentů do Hradce Králové, aby se 

účastnili projektu Rozhoduj o Evropě. Dívky z primy se v aule zúčastnili přednášky Čas proměn, 

chlapci z primy přednášky Na startu mužnosti a studenti kvinty a 1. ročníku přednášky Holky 

z Venuše, kluci z Marsu. Všechny přednášky byly o reprodukčním zdraví. V okresním kole 



Biologické olympiády výborně reprezentovali školu Eliška Shejbalová (4.V, 2. místo), Tomáš 

Heger (3.V, 3. místo) a Kateřina Vydláková (4.V, 4. místo). 

21. duben prožili v Adršpachu žáci 1.V s prof. Klemencem a Brátem v rámci primárně-

preventivního pobytu. Na Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice se 

konalo finále soutěže studentských projektů nazvané Czech StudNet Awards. Z našeho 

gymnázia postoupily dva projekty - Leonardo CMS Dominika Resla (3.B) a Baby-friendly Map 

Stanislava Kinzla (7.V) a Jakuba Kortuse (7.V). Projekty obhajovali před odbornou porotou 

složenou ze zástupců firem IBM, Foxconn, Unicorn, eBrána a ERA. Aplikace Baby-friendly Map 

nakonec obsadila první místo v kategorii mobilních aplikací. Maturanti se neformálně 

rozloučili se studiem posledním zvoněním. Následoval jejich "svatý týden", kdy už nechodili do 

školy a připravovali se na maturitu. 

Ve dnech 24.-25. dubna se dívky utkaly v celostátním finále turnaje ve florbalu v Jindřichově 

Hradci za doprovodu prof. Košvance a skončily na krásném 3. místě. Náš tým nastoupil ve 

složení Kristýna Čechurová (4.A), Diana Peterová (4.A), Adéla Vávrová (4.A), Markéta Zeisková 

(7.V), Veronika Kosová (2.B), Veronika Thérová (2.B), Monika Baladová (2.A), Bára Roztočilová 

(2.A), Sára Kubíková (1.A), Sandra Peterová (1.A) a Nikol Urbanová (1.A). Nejlepší střelkyní i 

hráčkou našeho týmu byla s pěti góly Diana Peterová.  

Prof. Slavík jel 24. dubna s týmem studentů na turnaj Středoškolské ligy Ultimate frisbee do 

Prahy. V jarní části turnaje postavil školní tým Trubky dvě vyrovnaná družstva. V konkurenci 

šestnácti týmů obsadilo družstvo B 7. místo a družstvo A 12. místo. Turnaje se zúčastnili 

Vojtěch Joska (6.W), Petr Zákravský (3.B), Jan Laubacher (6.W), David Lukášek (6.W), 

Marek Balcar (2.B), Tomáš Hak (2.B), Pavel Wolf (1.B), Petra Janečková (3.B), Martina Hrubá 

(3.B), Pavlína Hušková (3.B), Eva Šefcová (3.B), Eliška Kavanová (7.V), Simona Horkelová (6.W) 

a Markéta Dvořáková (6.W). Žáci 1.W se zúčastnili přednášky zaměstnanců záchranné 

zdravotní služby. 

26. dubna se v Polici nad Metují zúčastnili naši studenti za doprovodu prof. Zapletala Odznaku 

všestrannosti olympijských vítězů (OVOV). Školu reprezentovaly Zuzana Tylšová (1.W), Eliška 

Gajdošová (1.W), Justýna Kunešová (2.V), Magdalena Podaná (2.V), Karolína Slavíková (2.V), 

Michaela Holečková (2.V) a Natálie Dvořáčková (2.V). Gajdošová zvítězila a Tylšová byla druhá. 

Obě postoupily do krajského kola. 

27. dubna si studenti 3.A s prof. Karáskovou prohlédli provoz čističky odpadních vod v Bražci. 

28. dubna vyslechli v aule studenti kvinty a 1. ročníku Dechový koncert ZUŠ Hronov. Naši 

studenti se zúčastnili hned několika soutěží. Na krajské kolo fotbalového turnaje Pohár Josefa 

Masopusta jel do Jičína se studenty prof. Zapletal, na krajské kolo zeměpisné soutěže 

Eurorebus do Hradce Králové prof. Divišek a Slavíková a na krajské kolo Fyzikální olympiády do 

Hradce Králové prof. Geťko. Fotbalisté Radek Týč (3.A), Pavel Urban (8.V), Pavel Růžička (3.B), 

Jáchym Dostál (3.B), Jaromír Poláček (2.A), Vojtěch Výborný (1.A), Adam Šesler (1.B), Jan 

Čejchan (5.W), Jakub Divišek (6.W), Vojtěch Joska (6.W), Daniel Němeček (8.W), Ondřej Bělka 

(3.A), Marian Novotný (3.B) a Martin Švorc (1.A) obsadili 5. místo. Na akademické půdě 

Univezity Hradec Králové opět studenti prokázali výborné vědomosti v soutěži Eurorebus a 

čtyři školní družstva a dva jednotlivci postoupili na republikové kolo do Prahy, které proběhlo 



5. června. V kategorii ZŠ01 (prima a sekunda) obsadili 1. místo žáci 2.V Vojtěch Říha, Tereza 

Koukolová a Matěj Matoušek, 5. místo žáci 2.W - Jan Krčmář, Kristián Herzig a Martin Novák a 

7. místo žáci 1.V Jitka Štěpánová, Filip Hejzlar a Markéta Dítětová. V kategorii ZŠ02 (tercie a 

kvarta) vybojovali 3. místo žáci 4.V Štěpánka Mazurová, Michael Obst a Matyáš Vojtíšek. 

V soutěži jednotlivců postoupili ve svých kategoriích Štěpánka Mazurová (4.V), která zvítězila, 

a Tomáš Heger (3.V), jenž obsadil pěkné třetí místo. Kromě postupujících studentů školu 

reprezentovalo šest dalších tříčlenných týmů a tři jednotlivci. V Hradci Králové se konalo 

krajské kolo Fyzikální olympiády v kategorii E. Oba naši studenti se dostali mezi úspěšné 

řešitele. 2. místo obsadil Jaroslav Grulich (4.V) a 10. místo Matyáš Háze (4.W). 

29. dubna proběhlo na Chemicko-technologické fakultě Univerzity Pardubice krajské kolo 

Chemické olympiády kategorie B. Naše gymnázium reprezentovali Lucie Tučková (3.B), Jan 

Bohadlo (7.V), Vojtěch Mervart (7.W) a Jan Jirman (7.V). Nejlépe se umístil Bohadlo, který 

obsadil 3. místo, na 5. místě skončila Tučková a úspěšným řešitelem se stal i Mervart, který 

obsadil 9. místo. 11. místo patřilo Jirmanovi. 

V pondělí 1. května byl Svátek práce. 

Ve dnech 2.-4. května psali maturanti písemné maturitní práce a didaktické testy ve společné 

části maturit. 

2. května jeli na exkurzi do Prahy studenti 6.W a 2.A s prof. Půlpánovou a Macurou. 

S průvodcem si prohlédli Pražský hrad, prošli Královskou cestu a večer zhlédli v Divadle Na 

zábradlí představení Anna Karenina. Prof. Košvanec doprovodil studenty na atletický čtyřboj 

na ZŠ Plhov. Chlapci Lukáš Fidler (3.V), Bohdan Ptáček (3.V), Antonín Staněk (3.V), Jan 

Zetek (3.V) a Martin Rydlo (3.W) byli čtvrtí. Děvčata Oluša Gajdošová (4.V), Petra Lemfeldová 

(4.V), Adéla Breitrová (3.V), Barbora Němečková (3.V) a Lucie Žáčková (3.W) obsadila 2. místo. 

3. května si prohlédli Pražský hrad a Staré Město pražské žáci 3.W s prof. Fišerovou a 

Jaroušovou. 

4. května se prof. Forejt a Preclík ujali fotografování tříd. Zaměstnanci záchranné zdravotní 

službu udělali pro studenty 1.A přednášku. 

5. května se naši žáci zúčastnili v Praze v Nové budově Národního muzea republikového kola 

matematické soutěže Pangea v doprovodu prof. Geťka. Všichni žáci nižšího gymnázia si 

v únoru vyzkoušeli školní kolo této soutěže. Česká republika je jednou z 22 zemí, kde se tato 

soutěž koná a letos se jí zúčastnilo téměř 41 tisíc žáků z ČR. Z nich 50 nejlepších postoupilo do 

celostátního kola. Žáci našeho gymnázia si vybojovali celkem 9 postupových míst: Jakub Schön 

(1.W), Ema Nermuťová (1.W), Alexandra Kordová (1.V), Tereza Koukolová (2.V), Jakub Hejzlar 

(3.W), Tomáš Heger (3.V), Kryštof Veverka (3.W), Antonín Staněk (3.V) a Kryštof Janečka (4.V). 

Nejlépe se umístil Jakub Schön na 11. místě, Tereza Koukolová na 14. místě, Jakub Hejzlar na 

9. místě a Kryštof Janečka na 14 místě. 

Ve dnech 9.-11. května probíhala ve škole pravidelná hloubková kontrola České školní 

inspekce. 



9. května se žáci 1.W zúčastnili s prof. Š. Škodovou v Městském divadle Dr. Josefa Čížka 

školního představení o pravidlech slušnosti a etikety s Míšou Dolinovou a Ladislavem 

Ondřejem s názvem Trapas nepřežiju aneb ten řízek nezvedej. 

10. května se atleti zúčastnili na stadionu generála Klapálka v Novém Městě nad Metují 

okresního kola Poháru rozhlasu. 

tarší žákyně ve složení Lucie Žáčková (3.W), Adéla Breitrová (3.V), Oluša Gajdošová (4.V), Jana 

Jirmanová (4.V), Petra Lemfeldová (4.V) a Kateřina Němečková (4.V) zvítězily a postoupily do 

krajského kola. Mladší žákyně ve složení Eliška Gajdošová (1.W), Agnes Míšková (1.V), 

Veronika Halamková (2.W), Zuzana Tylšová (1.W), Jitka Štěpánová (1.V), Klára Sychrovská 

(1.V), Lucie Řehůřková (1.W), Natálie Dvořáčková (2.V) a Michaela Holečková (2.V) skončily na 

pěkném třetím místě. Starší žáci ve složení Martin Rydlo (3.W), Lukáš Novohradský (4.V), Jakub 

Čejchan (4.V), Vojtěch Ťokan (4.V), Jan Zetek (3.V) a David Katuš (3.V) skončili na šestém místě. 

Mladší žáci ve složení Pavel Dědek (2.V), Jan Prouza (1.W), Ondřej Lukáš (2.V), Matouš Kubín 

(1.V), Jakub Vysoký (1.W), Šimon Vacek (2.V), Jakub Švitorka (2.V), Matěj Matoušek (2.V) a 

Petr Luciak (2.V) byli čtvrtí. Prof. Půlpánová jela se studenty na turnaj ve frisbee do Hradce 

Králové nad Labem. Studenti postavili 2 týmy, jeden skončil na 5. místě a druhý na 9. místě z 9 

zúčastněných týmů. Do turnaje se zapojili Petra Janečková (3.B), Martina Hrubá (3.B), Eva 

Šefcová (3.B), Pavlína Hušková (3.B), Petr Zákravský (3.B), Simona Horkelová (6.W), Vojtěch 

Joska (6.W), David Lukášek (6.W), Jan Laubacher (6.W), Markéta Dvořáková (6.W), Tomáš 

Hak (2.B), Eliška Kavanová (7.V), Pavel Wolf (1.B), Jiří Dostál (5.V) a Jaroslava Šintáková (2.V). 

Divadelní soubor DREJG vystoupil na festivalu Prima sezóna. Naši studenti se již tradičně 

zapojili do Květinového dne. Prodejem květů měsíčku lékařského v ulicích města získali 

finanční prostředky, které Liga proti rakovině použije na prevenci tohoto onemocnění. 

11. května navštívili studenti 5.V s prof. Macurou a Fišerovou v Praze Vyšehrad a Slavín, 

Národní galerii, Veletržní palác a Sovovy mlýny. V Divadle pod Palmovkou zhlédli inscenaci 

Moliérovy hry Don Juan. Jeden uchazeč o studium v osmiletém gymnáziu přišel k přijímacím 

zkouškám v náhradním termínu. V odpoledních hodinách se konaly konzultační rodičovské 

zkoušky. V Hradci Králové se na Gymnáziu J. K. Tyla konalo krajské kolo Středoškolské odborné 

činnosti. Letošní ročník byl pro naše studenty velice úspěšný, ze čtyř zúčastněných prací hned 

tři postoupily do celorepublikového finále. V kategorii Informatika obsadili Stanislav Kinzl (7.V) 

a Jakub Kortus (7.V) se svojí aplikací “Baby-friendly Map” druhé místo, čtvrté místo obsadil 

Dominik Resl (3.B) s prací “Leonardo CMS”. V kategorii Matematika a statistika patří druhé 

místo Petru Kamarýtovi (4.B) a jeho práci “Diferenciální a Integrální počet ve fyzice”. V oboru 

Biologie se Josef Kůst (4.B) se svojí prací “Potlačení infestace Varroa destructor ve včelstvu” 

umístil také na druhém místě. Celostátní kolo se konalo 16.-18. června v Boskovicích. 

12. května navštívili studenti semináře biologie Gnotobiologický ústav Akademie věd na 

Novém Hrádku, se kterým naše gymnázium spolupracuje už dlouhé roky. Studenti absolvovali 

zajímavé přednášky týkající se práce hrádeckého ústavu, navštívili laboratoře, prohlédli si 

jejich vybavení a zúčastnili se zde různých aktivit. Seznámili se s anatomií konvenční a 

bezmikrobní myši, pracovali s makrofágy i tkáňovými buňkami, zkoušeli vytvořit nativní 

preparáty. 



14. května vystoupil v Praze v kostele sv. Alžběty v rámci Čakovického festivalu sborového 

zpěvu sbor Musica Viva v doprovodu prof. Poutníka a Misarové. 

Žáci kvarty se podrobili ve dnech 15.-19. května testování České školní inspekce. 15. května 

absolvovali žáci 4.V a 17. května žáci 4.W matematiku, 18. května obě třídy test z českého 

jazyka a 19. května obě třídy test z hudební a výtvarné výchovy. 

15. května jeli na exkurzi do Prahy studenti 2.B s prof. Vrátilovou a Fišerovou. Navštívili Pražský 

hrad a Poslaneckou sněmovnu. Prof. Brát doprovodil žáky tercie do okresního kola 

Pythagoriády. 1.-3. místo vybojoval Kryštof Veverka (3.W), Tomáš Heger (3.V) byl čtvrtý, Jan 

Zákravský (3.V) 6.-7. a Jan Šesták (3.V) 8.-10. Studenti 3.A se zúčastnili v Městském divadle Dr. 

Josefa Čížka akce Čas je mozek, kterou pořádala náchodská nemocnice v rámci Světového dne 

boje proti mozkové mrtvici. Septimáni a studenti 3. ročníku zhlédli v aule představení 

Divadélka pro školy "Legenda V+W. 

Ve dnech 16. až 19. května probíhala ústní část maturitní zkoušky v 8.V a 8.W. Předsedou 

maturitní komise v 8.V byl jmenován Mgr. Pavel Káňa z Gymnázia Trutnov a v 8.W Mgr. Dana 

Slováková z Gymnázia Broumov. Z naší školy vyjel prof. Šulc vykonávat funkci předsedy 

maturitní komise na Gymnázium Jaroměř. 

16. května navštívili studenti 7.W s prof. Karáskovou Čističku odpadních vod v Bražci a stejnou 

exkurzi absolvovali 17. května studenti 6.W také s prof. Karáskovou. 

17. května doprovodila prof. Matěnová studenty na krajské kolo Biologické olympiády do 

Hradce Králové. Tomáš Heger (3.V) obsadil pěkné páté místo, Eliška Shejablová (4.V) byla 

sedmá a Kateřina Vydláková (4.V) desátá. Paní Šťastná (asistentka pedagoga) šla s žáky primy 

a sekundy do okresního kola Pythagoriády. V kategorii pro sekundány zvítězila Anna Kunteová 

(2.W), Jan Krčmář (2.W) byl 2.-4. a Jan Ježek (2.W) pátý. V kategorii pro primu zvítězil Martin 

Doucha (1.V), Filip Hejzlar (1.V) byl 2.-3. Školu reprezentovali ještě Tomáš Havel (1.V), Eliška 

Línková (1.V), Lucie Řehůřková (1.W), Barbora Kuřátková (1.W), Ema Nermuťová (1.W), 

Markéta Dítětová (1.V), Zuzana Tylšová (1.W), Jonáš Neumann (1.V) a Lucie Šichanová (1.W). 

Studenti kvinty a 1. ročníku zhlédli v aule představení Divadélka pro školy "Jak jste to myslel, 

pane Shakespeare". 

18. května doprovodil prof. Zapletal studenty na Štafetový pohár do Nového Města nad 

Metují, kde zajišťovali organizaci akce, a proběhlo krajské kolo soutěže Poznávání přírodnin. 

Ve dnech 21.-23. května se pět studentů 3.V zúčastnilo v doprovodu prof. Karáskové v Ostravě 

natáčení televizní soutěže U6 - Úžasný svět techniky. Natáčení proběhlo 22. května v areálu 

Vítkovických železáren. Soutěže se zúčastnili Dominik Budař (3.V), Lukáš Fidler (3.V), Tomáš 

Heger (3.V), Monika Vlčková (3.V) a Jan Šesták (3.V) a soupeřili se studenty kvarty Biskupského 

gymnázia Ostrava - Poruba. Náš tým zvítězil.  

Ve dnech 22.-25. května pokračovaly ústní částí maturity ve 4.A a ve 4.B. Předsedkyní 

maturitní komise ve 4.A byla jmenována Mgr. Květoslava Strašilová z Gymnázia Broumov a ve 

4.B Mgr. Eliška Ducháčová z Gymnázia Jaroměř. Prof. Forejt a Zapletal byli jmenováni předsedy 

maturitních komisí na gymnáziu Broumov a prof. Matěnová na Gymnáziu Trutnov. 



22. května doprovodil prof. Klemenc žáky do okresního kola Fyzikální olympiády. Žáci sekundy, 

tercie, sexty, septimy a 2.-3. ročníku zhlédli v kině Vesmír vzdělávací program agentury Planeta 

Země 3000 "Brazílie - vášnivé srdce Jižní Ameriky". 

23. května jeli na literárně-historickou exkurzi do Prahy studenti 6.V s prof. Macurou a 

Sršňovou. Prohlédli si Pražský hrad, Národní divadlo, Veletržní palác a v Divadle Komedie 

zhlédli představení Divadla Na zábradlí s názvem Europeana. 

24. května doprovodil prof. Divišek postupující atlety do krajského kola Poháru rozhlasu, které 

se konalo opět v Novém Městě nad Metují. Náš okres v kategorii starších žákyň vzorně 

reprezentovaly studentky naší školy a skončily na pěkném čtvrtém místě. Adéla Breitrová 

v běhu na 800m časem 2:34,85 min. překonala 10 let starý rekord Pavly Rouskové. 

Studentkám Adéle Breitrové (3.V), Lucii Žáčkové (3.W), Oluše Gajdošové (4.V), Janě Jirmanové 

(4.V), Julii Remešové (4.V), Markétě Bohadlové (4.V), Karolíně Křenkové (4.W) a Elišce 

Shejbalové (4.V) patří dík za vzornou reprezentaci školy k. Studenti sexty, septimy a 2.-3. 

ročníku zhlédli v kině Vesmír film Masaryk. 

25. května doprovodil prof. Slavík Alexandru Kordovou (1.V) do krajského kola Biologické 

olympiády. Studenti 1.A a 5.W navštívili s prof. Jaroušovou, Rojtovou a Karáskovou botanickou 

zahradu a ZOO v Liberci. 

26. května navštívili školu absolventi gymnázia, kteří maturovali před padesáti lety. Bylo pro 

ně připraveno slavnostní setkání Zlatá maturita. V odpoledních hodinách odjelo 24 studentů 

na poznávací zájezd do Rumunska s prof. Ježkem a Půlpánovou. Vrátili se 4. června. 

Začaly týdenní sportovní kurzy na Pastvickém rybníku u Kutné Hory. Jako první odjeli 29. 

května studenti 3.B s prof. Diviškem, Brátem a Javůrkovou. 5. června je vystřídali studenti 3.A 

s prof. Zikmundem, Rojtovou a Jaroušovou. Od 12. června následoval kurz 7.W s prof. 

Zapletalem, Macurou a Zikmundovou a od 19. června kurzy uzavírali studenti 7.V s prof. 

Půlpánovou, Ježkem a Matěnovou. 

30. května jeli do Botanicu v Ostré u Lysé nad Labem žáci sekundy s prof. Dvořáčkovou, 

Karáskovou a Olšanovou. Prožili si zde svůj tématický Středověký den. 

Dny od 30. května do 1. června prožili žáci 4.W s prof. Lubasovou a Misarovou na školním 

výletě v Pecce. 

31. května organizoval prof. Zapadlo pro své žáky angličtiny z 4.V British cuisine. Pokusili se o 

přípravu jídel britské kuchyně. 

1. června jeli na literárně-historickou exkurzi do Prahy žáci 3.V s prof. Nývltovou. Prohlédli si 

Pražský hrad a v Divadle v Celetné zhlédli představení Mikulášovy prázdniny. Žáci primy prožili 

ve škole tématický Antický den. V odpoledních hodinách proběhlo v aule slavnostní předávání 

maturitních vysvědčení. 

3. června jela skupina studentů do Španělska s prof. Pavlíkem, Pavlíčkovou a Novotnou 

Mičíkovou. Vrátili se 10. června. 



5. června jela prof. Slavíková s postupujícími studenty do Prahy na republikové finále 

zeměpisné soutěže Eurorebus. Naše gymnázium v soutěži škol obsadilo celkové 18. místo 

z více než stovky škol z celé republiky. V kategorii ZŠ 01 nás reprezentovaly třídy 1.V - Markéta 

Dítětová, Jitka Štěpánová, Filip Hejzlar (39. místo z 57 škol), 2.V - Tereza Koukolová, Vojtěch 

Říha, Matěj Matoušek (12. místo) a 2.W - Jan Homolka, Jana Ježková a Nikola Stárová (54. 

místo), v kategorii ZŠ 02 třída 4.V - Štěpánka Mazurová, Michael Obst a Matyáš Vojtíšek (20. 

místo z 57 škol) a v kategorii jednotlivců vybojoval Tomáš Heger (3.V) 11. místo (z 57 

soutěžících) a Štěpánka Mazurová (4.V) 27. místo. 

6. června absolvovali na Dobrošově botanickou exkurzi spojenou s brigádou studenti 

5.V s prof. Ježkem a Zapletalem. Prof. Zapadlo uspořádal pro své studenty angličtiny z 4.W 

British cuisine s přípravou britských jídel. 

Studenti 4.V a 5.V strávili dny od 7. do 9. června na školním výletě na Malé Skále s prof. 

Diviškem, Zapletalem a Javůrkovou. 

9. června vystoupil soubor Musica Viva v Náchodě v rámci Noci kostelů. 

Ve dnech 12.-14. června se konalo několik výletů. V Lachově u Teplic nad Metují byli žáci 2.W 

s prof. Poutníkem a Misarovou, na Pálavu se vydali žáci 3.V s prof. Nývltovou a Karáskovou, na 

Malou Skálu žáci 3.W s prof. Košvancem a Šimonem a do Mladých Buků studenti 5.W s prof. 

Brátem a Klemencem. 

13. června absolvovali svůj jednodenní školní výlet do Týniště nad Orlicí studenti 1.B s prof. 

Půlpánovou a Jakubskou. Pro primány zorganizoval prof. Ježek Den se zvířaty. Dozor vykonával 

ještě prof. Geťko. Studenti 4.V, 4.W a 5.V se zúčastnili v aule besedy o holocaustu s paní Ditou 

Krausovou, která přežila Osvětim. V odpoledních hodinách odjeli na školní vodácký výlet na 

Vltavu studenti 2.A s prof. Víchem, Zikmundem a Rojtovou, ze kterého se vrátili v pátek 16. 

června. 

V Chlumci nad Cidlinou prožili svůj školní výlet žáci 1.W s prof. Geťkem a Jakubskou ve dnech 

14.-16. června. 

14. června doprovodila prof. Matěnová studenty do krajského kola soutěže Poznávání 

přírodnin. V kategorii pro SŠ reprezentovala školu Monika Vydláková (5.V). V kategorii pro 

tercii a kvartu soutěžily Eliška Shejbalová (4.V) a Kateřina Vydláková (4.V) a umístily se v první 

desítce. Shejbalová byla šestá a Vydláková desátá. 

15. června jel prof. Slavík s žáky 2.W na botanickou exkurzi po okolí. Kvartáni strávili tématický 

den Lidé a krajina na Náchodsku v údolí Metuje s prof. Diviškem, Slavíkovou, Jaroušovou a 

Fišerovou. 

16. června absolvovali studenti 6.W s prof. Půlpánovou a Ježkem literární exkurzi Po stopách 

B. Němcové v České Skalici a okolí. 

19. června odjeli na třídenní školní výlet do Lachova u Teplic nad Metují žáci 1.V s prof. 

Klemencem a Brátem. V odpoledních hodinách jeli na vodácký výlet na Vltavu studenti 6.W 

s prof. Víchem, Preclíkem a Pavlíčkovou a studenti 2.B s prof. Slavíkem, panem školníkem 

Mertlíkem a externím vodáckým instruktorem. Vrátili se 22. června. Skupina studentů 



německého jazyka z 1.B jela s prof. Forejtem na exkurzi do Broumova po stopách sudetských 

Němců a druhá část studentů německého jazyka se s prof. Maršíkovou věnovala přípravě jídel 

německé kuchyně. 

20. června odpoledne odjeli na školní výlet studenti 6.V s prof. Zapletalem, Diviškem a 

Javůrkovou. Šlo také o vodácký výlet na Vltavě, vrátili se 23. června. V Klicperově divadle 

v Hradci Králové zhlédli žáci 1.W s prof. Š. Škodovou a Geťkem představení Tři mušketýři. 

Vokálně-instrumentální sbor Musica Viva navštívil s prof. Poutníkem a Misarovou 

Domov důchodců v Náchodě. 

21. června jeli na literárně-historickou exkurzi do Prahy studenti 1.A s prof. Nývltovou a 

Polákem. Navštívili Vyšehrad a v Divadle na Vinohradech zhlédli představení Zkrocení zlé ženy. 

Soubor Musica Viva zakončil svou letošní činnost závěrečným koncertem v kostele sv. Michala 

v Náchodě. 

22. června se studenti 1.A zapojili s prof. Polákem a Zikmundovou v Hradci Králové akce 

Hrajeme si i hlavou pořádané Univerzitou Hradec Králové. Prof. Forejt jel se členy 

fotografického kroužku do ZOO ve Dvoře Králové nad Labem za pěknými snímky. Prof. 

Maršíková uspořádala den německé kuchyně pro studenty německého jazyka ze 3.A. Do 

Adršpašsko-teplických skal se vydali na biologickou exkurzi žáci 4.V s prof. Jaroušovou a 

Rojtovou. V aule vystoupli pro naše žáky ve dvou představeních s alternativním divadlem žáci 

dramatické výchovy pod vedením prof. Dvořáčkové. 

23. června si prohlédli Galerii moderního umění v Hradci Králové studenti 3.B s prof. Š. 

Škodovou a Misarovou. 

26. června došlo k výměně učebnic mezi studenty nižšího gymnázia. Prof. Balcarová 

uspořádala s našimi studenty Zábavnou chemii pro děti v ZŠ a MŠ v Havlovicích. V odpoledních 

hodinách se konala klasifikační pedagogická rada. 

Ve dnech 26.-29. června proběhla řada regionálních exkurzí, studenti pomáhali při lehkých 

pracech ve škole, účastnili se volejbalového turnaje a turnaje v beach volejbale, navštívili 

divadelní představení v ZUŠ, věnovali se přípravě jídel německé kuchyně nebo trávili čas ve 

škole, kde hodiny probíhaly hravou formou. 

27. června odjel prof. Polák na Mezinárodní konferenci učitelů fyziky Science on Stage 2017 

v Debrecenu v Maďarsku, kde reprezentoval Českou republiku jako jeden z devíti členů české 

delegace při předvádění fyzikálních experimentů. 

29. června se učitelé rozloučili neformálně závěrečným večírkem. 

30. června si studenti převzali vysvědčení. Od 9:00 se konala závěrečná pedagogická rada. 

S pedagogickým sborem se rozloučila prof. Olga Slavíková, která odešla do důchodu, a prof. 

Lukáš Zapadlo, který ukončil pracovní poměr na vlastní žádost. Dále jsme se rozloučili s paní 

Ivanou Balcarovou, která dlouhá léta pracovala ve škole jako mzdová účetní. 

Letní prázdniny byly ve dnech 1. července - 1. září. 

zapsala Martina Javůrková  


