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Ve školním roce 1998-99 

Od roku 1989 prošlo české školství převratnými změnami. Tyto změny se dotkly i našeho gymnázia. 
K největším změnám patřilo zavedení osmiletých gymnázií. Tím došlo po téměř 40leté přestávce k navázání na 
dobré tradice českého školství. Na osmiletých gymnáziích dostávají příležitost ke studiu talentovaní žáci, 
kterým by se na základních školách takové péče a náročnosti nemohlo dostat. Oprávněnost zavedení osmiletých 
gymnázií dokazuje vysoká úspěšnost při přijímání na vysoké školy, i když se zatím jedná o absolventy 
sedmiletých gymnázií. 

Druhá změna souvisí se zrušením předmětu základy odborné přípravy, kterému byl věnován v maturitním 
ročníku, kdy se studenti připravují na svoje další studium, jeden den. Na všechny všeobecně vzdělávací 
předměty zbylo týdně 24 hodin. Tyto hodiny byly pak rozděleny mezi ostatní předměty podle zaměření tříd. Na 
naší škole bylo zaměření přírodovědné, humanitní, ale také na matematiku nebo pedagogiku. Žáci 
z humanitních tříd byli tak už při vstupu na gymnázium tímto dělením diskriminováni. Jejich úspěšnost při 
vstupu na vysoké školy byla čtvrtinová, zatímco tehdejší průměr našeho gymnázia činil 50 – 55%, protože VŠ 
otevíraly jen některé humanitní obory pro omezený počet studentů. 

Zrušení zaměření bylo třetí změnou. Od okamžiku, kdy všichni studenti měli stejné podmínky ke 
vzdělávání podle jednotného učebního plánu, se úspěšnost uchazečů o vysokoškolské studium začala zvyšovat 
až na 70%. Není výjimkou, když se naši absolventi dostanou na dvě i tři vysoké školy. Ve školním roce 1998-
99 se úspěšnost absolventů našeho gymnázia zvýšila na 85%, což je pro nás neočekávaný, ale o to radostnější 
výsledek. 

Samozřejmě, že takových úspěchů jsme nedosáhli jen těmito formálními změnami. Daleko podstatnější 
vliv na zvýšení úrovně našich absolventů měly změny obsahové. Jak už bylo výše uvedeno, došlo k zásadní 
změně učebního plánu. Hodinová dotace jednotlivým předmětům v každém ročníku je rovnoměrně rozdělena 
mezi předměty humanitní, přírodovědné a výchovy – estetickou a tělesnou. Nejvíce posíleny byly mateřský 
jazyk, matematika a druhý cizí jazyk. Studenti se profilují systémem volitelných předmětů, které svým 
obsahem navazují na předměty povinné. Výjimku tvoří latina a deskriptivní geometrie. V sedmém ročníku 
osmiletého (ve třetím ročníku čtyřletého) si volí dva předměty a v oktávě (čtvrtém ročníku) si přibírají třetí. Tak 
si v šesti hodinách týdně prohlubují a procvičují učivo, které je náplní povinných předmětů. Takto stanovený 
systém volitelných předmětů dovoluje gymnáziu zodpovědně připravit studenty pro další vzdělávání v oboru, 
který si sami vybrali. 

Nebýt svědomité, cílevědomé a zodpovědné práce celého profesorského sboru a studijního úsilí našich 
studentů, nikdy bychom nemohli dosáhnout takových úspěchů v přijímání žáků na vysoké školy. Vždyť 
celostátní průměr v úspěšnosti je 45%. Rád bych všem pedagogům i studentům touto cestou poděkoval. 

Miloslav Javůrek, ředitel školy 

Ze školní kroniky 

Srpen - září 

Školní rok 1998-99 začal pro pedagogy naší školy ve středu 26. srpna. 

Na úvodní poradě nás ředitel školy prof. Javůrek informoval, že dlouhodobě onemocněl kolega prof. 
Polák. Chyběl pak po celý školní rok. Po dobu nemoci ho zastupovala paní učitelka Jana Klimešová, toho času 
již v důchodu, která předtím dlouhá léta učila na ZŠ TGM v Náchodě matematiku a fyziku. Paní kolegyně 
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převzala od různých vyučujících fyziku na celém nižším gymnáziu a matematiku v tercii A. Ti, jimž se tak v 
úvazku uvolnilo, se podělili o hodiny prof. Poláka. Starost o sbírky fyzikálních pomůcek převzal prof. Brát, 
předsedou předmětové komise matematiky a fyziky byla jmenována prof. Iva Sršňová a uvolněného třídnictví v 
1.B se ujala prof. Suchanková. 

Novými členy sboru se stali ještě prof. Jan Preclík a prof. Milan Poutník. Prof. Preclík je čerstvý absolvent 
Matematicko - fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 
pro střední školy, aprobace matematika - informatika. Prof. Poutník působil dlouhá léta na náchodských 
základních školách Komenského a TGM. Krátký čas byl také zástupcem ředitele na ZŠ Malecí v Novém Městě 
nad Metují. Jeho aprobací je český jazyk - hudební výchova. Ze svého posledního působiště na ZŠ TGM si 
s sebou vzal i vokálně - instrumentální sbor Skřivánci. V něm tak mohou zpívat i studenti nižšího gymnázia. 

V přípravném týdnu proběhla řada opravných zkoušek. Z chemie 8, z matematiky 9, z dějepisu 1, z 
německého jazyka 1 a ze semináře a cvičení z biologie také 1. Tři žáci v nich bohužel neuspěli. Vítková Pavla 
(kvinta A) a Lokaj Aleš (sexta A) z chemie a Šotolová Hana (kvinta A) z matematiky. Tři studenti se k opravné 
zkoušce nedostavili a v souladu s předpisy byli klasifikováni nedostatečně. Byli to Šotolová Hana (kvinta A) z 
dějepisu, Čermák Martin (1.A) a Pánek Josef (sexta B) z chemie. Oba posledně jmenovaní ještě před konáním 
zkoušky přestoupili na jinou školu. Hana Šotolová nepřišla pod vlivem předchozího neúspěchu v matematice. 
Nikomu z nich nebylo povoleno opakování ročníku na naší škole. Opravnou zkoušku úspěšně složili 2 studenti 
4. ročníku (Čeřovský Jan 4.A a Faltová Blanka oktáva) a mohli tak 14. září maturovat. 

Studentům začal školní rok v úterý 1. září. 

Do školy nastoupilo 547 studentů. 

Po skončení loňského školního roku z 527 studentů školu opustili: 
studenti 4. ročníku 86 
neprospěli 7 
přestoupili na jinou školu 9 
přerušili studium 3 (studium v zahraničí) 

Přišli: 
do prim 62 (60 přijato a 2 se přistěhovali) 
do 1. ročníku 60 (všichni řádně přijati) 
přistěhovali se 2 
obnovili studium 4 (návrat ze zahraničí) 

Ve středu 2. září se již vyučovalo podle řádného rozvrhu. 

Hned v úvodním týdnu školního roku mohli všichni zaregistrovat dvě novinky. Z chodby školy byl 
odstraněn nápojový automat kvůli nevhodnému sortimentu nabízených nápojů a náhradou byl v prostoru šaten 
v učitelské klubovně zřízen bufet. Od 1. září ho provozuje paní Jiřiová Iva a využívá zde zkušenosti získané s 
provozováním bufetu na SPŠ stavební v Náchodě. Bufet je otevřen od 7.30 do 13 hodin (v pátek jen do 11 
hodin). 

Když už se zdálo, že se škola v klidu rozběhne, oznámila dlouhodobou absenci prof. Škodová. Čekala 
miminko a její zdravotní stav jí nedovolil pracovat. Délku absence slíbila upřesnit k 17. září. Zatím se její 
hodiny německého jazyka spojovaly s druhým oddělením němčiny a český jazyk se většinou odborně suploval. 

10. září se na ZŠ TGM uskutečnil seminář o problematice drog. Navštívila jej prof. Jaroušová, 
protidrogová koordinátorka naší školy. 
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Ve dnech 11. až 20. září se uskutečnil první zahraniční zájezd. Cestu do Španělska s vybranými (většinou 
španělštinu studujícími) studenty si naplánovaly španělsky hovořící prof. Venclíková a Janušová. Bohužel prof. 
Janušová těsně před odjezdem onemocněla a tak ji musela zastoupit prof. Olšanová. Na dovolenou tam s nimi 
odjela i mzdová účetní naší školy paní Ježková. V plánu byla mimo jiné návštěva Barcelony a Lloret de Mar. 

Opravné maturitní zkoušky proběhly 14. září odpoledne. Maturitní komise složená z předsedy prof. 
Miloslava Javůrka, místopředsedů prof. Jiřiny Jaroušové, Ivany Matěnové, třídních prof. Ivany Matěnové, 
Jiřiny Jaroušové a zkoušejících prof. 

Čj: Jindra Nývltová, Jana Kolářská 
Aj: Anžik Aršakuni, Věra Cermanová 
M : Jiřina Jaroušová, Ivana Matěnová 

Ch: Jarmila Suchanková, Helena Bergrová 
Bi: Jiřina Jaroušová, Ivana Matěnová 
On: Bedřich Nejman, Jana Kolářská 

očekávala příchod tří studentů - Jany Maroulové ze 4.B, Blanky Faltové z oktávy a Jana Čeřovského ze 4.A. 
Nakonec maturovali pouze dva, protože Jana Maroulová se k maturitě ze zdravotních důvodů nedostavila. 
Blanka Faltová prospěla. Jan Čeřovský neprospěl z matematiky. Opravnou zkoušku úspěšně složil v květnu 
roku 1999. 

Od 14. září začal také platit nový rozvrh. Změnou jsme vyšli vstříc Ing. Čejpovi, který nemohl ve čtvrtek 
zkoušet se Sborečkem v učebně hudební výchovy, protože byla obsazena výukou. Výuka musela ustoupit na 
jiný den. Vždyť Sboreček se v tento den schází již asi 15 let a přijíždějí na něj občas i jeho bývalí členové z celé 
Evropy. 

15. září přinesl sochař Jan Plíšek návrhy na úpravu vstupního schodiště školy. Navrhl umístit vedle dveří 
ve vstupu do školy dvě mramorové desky pískové barvy. Levá deska by nesla znak města Náchoda a nápis 

„Představitelé města Náchoda v roce 1897 založili "školu reálnou" - pozdější gymnázium. V letech 1900 - 
1901 byla "nákladem obce města Náchoda" vystavěna pro ni tato budova za působení starosty 

JOSEFA BARTONĚ – DOBENÍNA“. 

Pravá deska by byla opatřena znakem České republiky a nápisy  

„OMNIA SPONTE FLUANT, ABSIT VIOLENTIA REBUS. 
 Všechno ať volně plyne, ať je věcem vzdáleno násilí. 

JAN AMOS KOMENSKÝ 

Teď potřebí, abychom se vzdělávali a dle vzdělaného rozumu jednali. 
FRANTIŠEK PALACKÝ“ 

Text bronzových nápisů navrhl prof. Fetters. 

 Po obou stranách schodiště by dále byly desky stejné barvy jako pozadí pro busty pánů Jana Amose 
Komenského (vlevo) a Františka Palackého (vpravo), jejichž je pan Plíšek autorem. 

Schodiště bude též doplněno o dva menší a dva větší umělé stromky v keramických vázách z dílny paní 
Hlinákové. 

Celý projekt se líbil a bylo rozhodnuto o jeho realizaci. Práce na něm byly zahájeny v listopadu 1998 a 
skončily v květnu 1999. 

17. září se potvrdilo, že se absence prof. Škodové protáhne, a tak za ni bylo nutno hledat náhradu.  

18. září přerušila studium na naší škole Monika Skalská ze septimy B a odešla na 1 rok studovat do 
Oesede v Německu. Počet studentů tak klesl na 546. 

21. září se družstva dívek a chlapců zúčastnila pod vedením prof. Rojtové okresního kola Středoškolského 
poháru v atletice. Dívky ve složení I. Kleinová, P. Čimerová, B. Prouzová, K. Smolíková, I. Rufferová, L. 
Štěpánková, O. Sigidová, V. Dušková, Z. Vlachová, M. Čápová a L. Pitřincová obsadily 1. místo a postoupily 
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do oblastního finále, které se konalo 7. října v Týništi nad Orlicí. Chlapci v sestavě J. Vintr, M. Šrůtek, L. 
Macek, T. Leugner, V. Rohulán, J. Souček, Š. Janda, K. Brandejs, J. Erber, J. Bauer a P. Nývlt obsadili velmi 
pěkné 2. místo. 

V posledním týdnu měsíce září to vypadalo, že se podařilo sehnat náhradu za prof. Škodovou. Pomoc 
přislíbili prof. Jana Müllerová ze SPŠ a VOŠ stavební v Náchodě, pan Jan Stierand - rodilý mluvčí vedoucí v 
Náchodě několik kurzů německého jazyka a prof. Aleš Fetters. Práce na novém rozvrhu se protáhly do brzkých 
ranních hodin soboty 26. září. Již třetí rozvrh vstoupil v platnost 29. září. Měl ale život téměř jepičí - 2 dny. V 
pondělí 28. září si svoji pomoc rozmyslela prof. Müllerová a nepodařilo se ji přesvědčit, aby nastoupila. 
Vzniklou situaci jsme tedy museli řešit značně omezenými prostředky. Pan Stierand převzal 12 hodin 
německého jazyka (sekunda B - 3, kvinta A - 3, 1.A - 3, 1.B - 3). Další 3 hodiny němčiny dostal prof. Forejt. 
Převzal 4.B (3 hodiny) a oktávu (3 hodiny) a přišel o skupinu ze septimy A (3 hodiny), která byla spojena se 
skupinou prof. Fišerové. Dále byla spojena oddělení němčiny ve 2.B. Odnesla to opět zkušená prof. Fišerová. 
Výuku českého jazyka ve 4.A zajistil prof. Fetters (4 hodiny). Čtvrtý rozvrh vstoupil v platnost 1. října. 

28. září nás postihla další dlouhodobá absence. Se zánětem ledvin musela zůstat doma prof. Janušová. 

30. září se uskutečnila první exkurze tohoto školního roku. Třídy 4.B a oktáva vyrazily pod vedením 
prof. Štegerové, Bergrové a Suchankové na historickou exkurzi do Prahy. 4.B navštívila Pražský hrad a 
Vyšehrad. Oktáva byla v Národním muzeu a ve Strahovském klášteře. Večer všichni zhlédli v Karlíně muzikál 
My Fair Lady. 

Říjen 

1. října vyjela na stejnou exkurzi třída 4.A pod vedením prof. Karastojanovové a Fišerové. Navštívili 
Pražský hrad, Míčovnu a chrám Sv. Víta. Prošli Zlatou uličkou, zámeckými zahradami, Nerudovkou, Malou 
Stranou, po Karlově mostě do Starého města. Tam si podrobně prohlédli židovské město. Večer zhlédli ve 
Vinohradském divadle hru Jiřího Hubače Hostina u Petronia. 

7. října bylo vyučování ukončeno po 2. vyučovací hodině. Pak se celá škola odebrala do Beránku na 
Shakespearova Hamleta. Představení trvalo 3 hodiny. Vstupné bylo 35 Kč. Hlavní osobností představení byl 
herec Ilja Prachař. 

Tentýž den proběhlo v Týništi nad Orlicí krajské kolo Středoškolského poháru v atletice. Pod vedením 
prof. Rojtové nás na něm reprezentovalo družstvo dívek ve složení I. Kleinová, P. Čimerová, B. Prouzová, K. 
Smolíková, I. Rufferová, L. Štěpánková (oktáva), M. Čápová, D. Wagnerová, N. Klemmová a A. Tylšová. 
Děvčata obsadila mezi 8 zúčastněnými kolektivy 5. místo. 

8. října odjela skupina zájemců o informační technologie a výpočetní techniku s prof. Preclíkem a Ing. 
Víchem do Brna na veletrh INVEX. 

K 12. říjnu přerušil studium Martin Bohadlo ze 2.B. Odešel za otcem, který získal místo profesora na 
univerzitě v McCook ve státě Nebraska v USA. Počet studentů klesl na 545. V tento den k nám také zavítali 
studenti a učitelé z partnerské školy v Georgsmarienhütte. Program jejich pobytu: 

Schüleraustausch - Programm 
12.10.  20,00 Ankunft, Unterbringung 
13.10.  08,00 Treffpunkt in der Schule, Begrüßung in der Aula 
 08,55 Teilnahme am Unterricht 
 10,00 Empfang am Rathaus 
 11,00  Besichtigung des Stadttheaters 
  Nachmittag: in den Familien 
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14.10. 08,00  Tagesausflug ins Riesengebirge /von der Schule/ 
 18,30 Ankunft zur Schule 
15.10. 08,00 Tschechischunterricht /Gruppe 1/ 
  Teilnahme am Unterricht /Gruppe 2/ 
 10,00 Tschechischunterricht /Gruppe 2/ 
  Teilnahme am Unterricht /Gruppe 1/ 
  Nachmittag: in den Familien 
16.10. 07.00 Treffpunkt am Bahnhof in Náchod 
  Besichtigung des Betriebes Petrof in Hradec Králové 
17.10. - 18. 10. in den Familien 
19.10. 08.00 Tschechischunterricht /in Gruppen/ 
  Video - Prag 
  Nachmittag: in den Familien 
20.10. 08.00 Tagesausflug nach Prag 
 20.00 Ankunft in Náchod 
21.10. 08.00 Ausflug nach Polen 
22.10. 08,30 Treffpunkt am Bahnhof 
  Ausflug nach Nové Město nad Metují mit dem Zug 
  Nachmittag: Vorbereitung des Abschiedsabends 
 18,00 Abschiedsabend /bis 22,00/ 
23.10. 08.00 Tschechischunterricht in Gruppen 
  Teilnahme am Unterricht 
  Nachmittag: in den Familien 
24.10.  Abfahrt nach GM-Hütte 

Studenti byli ubytováni v rodinách našich studentů. Učitelé u našich profesorů Forejta a Fišerové a u pana 
ředitele Javůrka. Po celou dobu pobytu se jim věnovali prof. Fišerová a Forejt. Vypomohl i pan Stierand. Naši 
přátelé nás opustili v sobotu 24. října. 

15. října bylo vypsáno výběrové řízení na modernizaci výpočetní techniky Jiráskova gymnázia. Osloveny 
byly tři náchodské firmy: Podnik výpočetní techniky, JHP spol. s r.o. a B.S.C. spol. s r.o. 

19. října nastoupila za stále neuzdravivší se prof. Janušovou prof. Lívie Burdová - čerstvá absolventka 
Pedagogické fakulty v Hradci Králové (obor český jazyk - výtvarná výchova).  

20. října dlouhodobě onemocněl další kolega - prof. Poutník. Podle předběžných informací se měl vrátit až 
počátkem března. Bohužel se za něho nedařilo najít náhradu, a tak se jen suplovalo. Místo hudební výchovy 
byla většinou anglická konverzace s Thomasem O'Keefem. Český jazyk byl suplován převážně odborně. 

22. října se v Červeném Kostelci uskutečnilo slavnostní vyhodnocení literární soutěže Děti rodnému kraji. 
Oceněny byly i práce našich studentů. V části literární to byly práce Martina Hejčla a Jany Hovorkové ze 
sekundy B. V části výtvarné byla oceněna práce Evy Dunovské z oktávy. Oceněné práce byly vystaveny ve 
výstavní síni v Červeném Kostelci. Pamětní listy dostali studenti Vojtěch Franc a Petra Jaroušová. 

V předvečer státního svátku byly ve velkém sále divadla Dr. Josefa Čížka oceněny také práce studentů 
Marie Hůlkové z 1.B, Zdenky Hůlkové ze sekundy B a Jana Mědílka rovněž ze sekundy B. Ti se zúčastnili 
literární soutěže Moje město Náchod, kterou u příležitosti 80. výročí založení republiky vypsalo Město Náchod. 
Všechny ohodnocené práce byly prezentovány v Náchodském zpravodaji.  

29. a 30. října byly podzimní prázdniny. 
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Listopad 

4. listopadu se třída kvinta A a část septimy A pod vedením prof. Dvořáčkové a Olejáka vydala na 
historickou exkurzi do Prahy. Navštívili zde Národopisné muzeum a Hrad. 

6. listopadu bylo gymnázium připojeno k INTERNETu pevnou linkou s kapacitou 21,2 Kb/s 
prostřednictvím vlastního proxyserveru s operačním systémem LINUX. Zprovozněn byl také vlastní webovský, 
poštovní a ftp server. Server běží na stroji s procesorem AMD 486DX2/80MHz s 20MB RAM a EIDE diskem 
o kapacitě 4,5 GB, který původně sloužil jako proxyserver pro komutované připojení k INTERNETu. 

9. listopadu se vrátila do školy prof. Janušová. Slečna Burdová převzala některé hodiny stále ještě 
nemocného prof. Poutníka. Český jazyk v primě A a hudební výchovy na vyšším gymnáziu s tím, že místo 
hudební výchovy bude vyučovat výchovu výtvarnou. Úvazek si na 20 hodin doplnila ještě výtvarnými 
výchovami v primách od prof. Jirkové. Ta převzala hudební výchovy prof. Poutníka na nižším gymnáziu. S 
výukou hudební výchovy za kolegu Poutníka pomohla ještě prof. Venclíková ve 2.A. Vzhledem k rozsáhlým 
změnám musel být opět přepracován rozvrh. Počínaje tímto dnem tedy začala platit již jeho 5. verze. 

10. listopadu se v odpoledních hodinách vypravila prof. Dvořáčková se členy historického kroužku do 
Hradce Králové na výstavu mincí. 

Výběrové řízení na modernizaci počítačové učebny vyhrála firma JHP, spol.s r.o., Mlýnská 304, 547 01 
Náchod a dne 11. listopadu s ní byla podepsána smlouva o dílo na celkovou částku 259 226 Kč. Termín 
dokončení zakázky byl stanoven na 15. prosince 1998. 

13. listopadu se uskutečnilo již tradiční setkání pedagogů z gymnázií Trutnov, Dvůr Králové nad Labem, 
Úpice, Hostinné, Vrchlabí a Náchod. Akce se konala v Hostinném. Místo Gymnázia z Vrchlabí se tentokrát 
zúčastnila malá výprava z pražského Gymnázia ve Štěpánské ulici. Hrál se floorbalový turnaj, ve kterém jsme 
po těžkém boji podlehli až ve finále borcům z Prahy. Vynikající výkon podali všichni hráči (prof. Oleják, Brát, 
Škoda, Vích, Zikmund, Slavíková, Rojtová) a to také díky obrovské podpoře nehrajících kolegů v obecenstvu. 
Celkem naše výprava čítala 18 účastníků a byla nejpočetnější. Po turnaji následovala společenská část a 
prohlídka školy. Při této příležitosti opět vystoupil se zajímavým programem kouzelník Ing. Vích. Akci jsme 
opouštěli jako obvykle poslední v 1 hodinu po půlnoci 14. listopadu. Opět se vydařila. Za zmínku stojí i to, že 
prof. Jirková dorazila do Hostinného stopem. Musela se věnovat návštěvě pedagogů ze švédského Götheborgu. 
Ti nás navštívili za účelem navázání vzájemné výměny studentů. Jednání bylo z obou stran vstřícné, a tak by se 
měla příští rok uskutečnit první výměna studentů. Švédové byli velmi překvapeni, že jsme kulturní národ 
srovnatelný s národy západní Evropy. 

Ve dnech 13. a 14. listopadu byla v učebně dějepisu v přízemí volební místnost pro volby do obecního 
zastupitelstva. 

Ve volbách překvapivě vůbec neuspěla naše kolegyně - dosud místostarostka města - prof. Drahomíra 
Benešová, která byla pro tuto funkci dlouhodobě uvolněna. Její návrat do školy však nebyl možný. Nebyly pro 
ni žádné hodiny. Po týdnu složitých jednání rozvázalo gymnázium s prof. Benešovou po vzájemné dohodě 
obou stran pracovní poměr k 30. listopadu 1998. 

16. listopadu se ve 14.30 konala hodnotící pedagogická rada a následně se v 15.30 gymnázium otevřelo k 
volné prohlídce. Zájemci si mohli prohlédnout prostory školy a získat informace o studiu na naší škole. 

17. listopadu se vrátil z pracovní neschopnosti prof. Poutník. K tomuto dni tedy musela odejít slečna 
Burdová a musel být opět přepracován rozvrh. V pořadí již 6. rozvrh začal platit od 23. listopadu. 

Třída kvinta B se pod vedením prof. Dvořáčkové a Bráta vydala na historickou exkurzi do Prahy. 
Navštívili zde stejně jako kvinta A 4. listopadu Národopisné muzeum a Hrad. 
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19. listopadu odjeli studenti 4. ročníku s prof. Jaroušovou, Dostálem a Matěnovou na biologickou exkurzi 
do Brna. Navštívili Mendelovo muzeum, Antropologické muzeum a botanickou zahradu. 

21. listopadu si studenti 4. ročníků a jejich profesoři připomněli blížící se maturitu na stužkovacím plese v 
Beránku. 

23. listopadu se sešla rada rodičů školy a proběhly třídní schůzky SRPDŠ. 

Na události bohatý byl 24. listopad. Na našem webovském serveru www.gymnachod.cz se objevily první 
WWW stránky Jiráskova gymnázia. O jejich tvorbu se postaral student Jan Kučera ze septimy A. Grafickým 
poradcem mu byl Zdeněk Lokaj (jeden z redaktorů Doutnáku) ze stejné třídy. 

Do provozu bylo firmou JHP předáno 10 nových počítačů IBM 6x86 PR-233MMX, MB DT 5580, 32MB 
SDRAM, 2,1GB HD Ultra ATA 3, SVGA S3 Virge 4MB EDO, 15" color monitor TESLA TC 1201, 
klávesnice, myš GENIUS New Scroll, síťová karta Prime PX-100jr - FastEthernet + BOOTROM. Jedna ze 
stanic byla ještě vybavena FD 3,5". Starší počítače z učebny byly vybaveny FD 3,5" a novou síťovou kartou 
Prime EP-1010i ISA s BOOTROM a přeneseny do všech odborných kabinetů, kromě kabinetu tělesné výchovy 
(tam bude dodán dodatečně). Skončila tak 1. etapa modernizace výpočetní techniky na naší škole. 

Družstvo našich chlapců ve složení L. Macek 2.A, J. Pavlišta septima A, R. Kašpar 4.B, J. Kratochvíla 
septima B, P. Šorfa 1.A, D. Korec 2.B, J. Vintr 2.A, J. Lád 1.A, Š. Janda sexta A, M. Hurdálek septima A 
vyhrálo pod vedením prof. Košvance okresní kolo středních škol a SOU v sálové kopané. Soutěž se uskutečnila 
v Jaroměři. 

30. listopadu se sešel pedagogický sbor, aby si vyslechl povídání o tom, jak pracovat s integrovanými 
studenty. Informace nám podala paní Macounová z Pedagogicko psychologické poradny v Náchodě. 

Prosinec 

2. prosince se družstvo našich chlapců pod vedením prof. Zikmunda zúčastnilo Turnaje čtyř v košíkové na 
SPŠ VOŠ stavební v Náchodě a ve složení Jan Pavlišta, Jan Prislinger, Jakub Pázler, Petr Košvanec, Petr 
Smutník, Štěpán Zelený, Jan Domáň a Lukáš Macek slavně zvítězilo. 

Ve dnech 2. a 3. prosince probíhalo v naší tělocvičně okresní kolo středoškolských her v odbíjené. Ve 
středu hráli chlapci a ve čtvrtek dívky. Chod turnaje zajišťovali prof. Slavíková a Košvanec. Obě naše družstva 
se umístila na 2. místě. Hráli dívky P. Čimerová, N. Klemmová, K. Tvrdíková, J. Slavíková, Š. Hejzlarová, Z. 
Vlachová, B. Prouzová, K. Staňková, M. Beránková, T. Semeráková a chlapci J. Kůrka 1.B, J. Kučera septima 
A, J. Domáň 4.B, O. Faifr 4.B, R. Kašpar 4.B, A. Gajdoš 2.B, M. Šmída oktáva, L. Macek 2.A. 

4. prosince nás družstva dívek a chlapců (dívky: M. Kvapilová, D. Bartošová, I Rufferová, L. Pfeiferová, 
P. Apltauerová, B. Valášková, K. Benešová; chlapci: T. Roman, J. Srba, O. Klimek, O. Mika, P. Prislinger, J. 
Maixner) velmi úspěšně reprezentovala na Poháru starosty města Náchoda v plavání. Vítězstvím si vybojovala 
postup do krajského kola ve Vysokém Mýtě. 

7. prosince proběhl již třetí ročník Zelí CUPu. Podle mínění šestičlenné poroty naložil letos nejlépe zelí 
prof. Oleják. 

8. prosince vyrazili na biologicko-fyzikální exkurzi do Prahy studenti tříd septima A a septima B s prof. 
Matěnovou, Rojtovou a Brátem. Navštívili Technické muzeum, Hrdličkovo muzeum a večer zhlédli v 
karlínském divadle představení Veselá vdova. 

10. prosince nás odjely pod vedením prof. Slavíkové reprezentovat na okresní kolo SŠH v košíkové do 
Jaroměře studentky V. Petříková, B. Prouzová, M. Beránková, J. Slavíková, N. Klemmová, M. Nápravníková, 
Š. Lokvencová, K. Dyntarová, K. Benešová, K. Staňková a J. Máslová. Naše dívky si 1. místem zaslouženě 
vybojovaly postup do krajského kola v Jičíně (13. 1. 1999). Startovalo 6 družstev. 
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Další dvě družstva nás reprezentovala pod vedením prof. Zikmunda ve Vysokém Mýtě na regionálním 
kole SŠH v plavání. Dívky startovaly ve složení M. Kvapilová, D. Bartošová, I. Rufferová, L. Pfeiferová, B. 
Valášková, P. Apltauerová, H. Hejnová a K. Benešová. Za chlapce startovali: J. Srba, R. Tomáš, O. Klimek, O. 
Mika, P. Prislinger a J. Maixner. Obě družstva obsadila pěkná 3. místa.  

14. prosince v odpoledních hodinách odjel výběr studentů ze tříd 4.B, septima A a septima B s prof. 
Brátem a Janušovou do pražského Divadla pod Palmovkou na představení Ibsenovy hry Peer Gynt. 

Prof. Kolářská absolvovala ve dnech 14. - 18. prosince úspěšně základní kurz instruktorů lyžování a 
získala tak na 5 let oprávnění jezdit se třídami na lyžařské kurzy. Své vzdělání v tomto směru si úspěšně 
doplnila také prof. Suchanková na doškolovacím kurzu ve dnech 16. - 18. prosince. Kolega prof. Zikmund je 
dokonce tak dobrý lyžař, že byl ve dnech 14. - 16. prosince školit lyžařské instruktory z celého východočeského 
regionu. 

15. prosince byla završena druhá etapa modernizace výpočetní techniky na Jiráskově gymnáziu. Firma 
JHP natáhla během předchozího týdne do - jak se ukázalo - z dřívějška ne příliš dobře připravených "husích 
krků" kabelové TP rozvody do téměř všech odborných kabinetů a učeben. Do kabinetu tělesné výchovy bude 
rozvod natažen později. O rozvodu do učebny hudební výchovy a jazykovek J1, J2, J4, J5 se v dohledné době 
neuvažuje. Připojena je jazyková učebna J3. O softwarové připojení stanic v kabinetech k počítačové síti školy 
se postarali prof. Škoda a Preclík. V celé síti jsou tak nyní k dispozici kancelářské aplikace (Word, Excel, 
Dbase, atp.), agenda školy (evidence studentů, suplování, rozvrhy atp.), výukové programy pro různé předměty, 
programovací jazyky a připojení k INTERNETu.  

16. prosince se třídy sexta A a B vydaly s prof. Olšanovou a Štegerovou na literárně historickou exkurzi do 
Prahy. Navštívily zde Pražský hrad, Židovskou čtvrť a večer zhlédli v Národním divadle Hrabalovu hru Jak 
jsem obsluhoval anglického krále. 

Studenti L. Macek 2.A, J. Pavlišta septima A, J. Kratochvíla septima B, P. Šorfa 1.A, D. Korec 2.B, J. 
Vintr 2.A, J. Lád 1.A, Š. Janda sexta A se pod vedením prof. Košvance zúčastnili turnaje čtyř v sálové kopané 
chlapců, který se konal v tělocvičně SPŠ stavební v Náchodě. Kromě našich se zúčastnila družstva SOU 
stavebního Náchod, SPŠ stavební Náchod a Obchodní akademie Náchod. Chlapci vybojovali výborné 1. místo. 

18. prosince odevzdali studenti 4. ročníku závazné přihlášky k maturitní zkoušce. 
Škola v tento den také zakoupila nový počítač, který je nyní srdcem celé již značně rozlehlé a zatížené 

školní počítačové sítě. Je to PENTIUM II na 350MHz, 5 x PCI, 2 x ISA, 128MB RAM, CD ROM 32x, FD 
1.44MB, 1 disk BARACUDA 9GB SCSI UW2, 1 disk EIDE 9GB, zálohovací zařízení HP SureStore 4i, 
záložní zdroj (UPS). Celková cena nového hardware se vyšplhala k 90 000 Kč. Na jeho zprovoznění a na 
přenesení dat ze starého serveru pracovali i po nocích prof. Škoda a technik firmy JHP, která nám jej dodala. 
Celá věc se po mnoha problémech s přenesením dat podařila až 22. prosince. 

21. prosince vystoupil pěvecký sbor Skřivánci složený ze studentů nižšího gymnázia naší školy a žáků ZŠ 
TGM pod vedením prof. Poutníka na ZŠ TGM. Celé dopoledne tam pěl vánoční koledy. Sbor doprovázely také 
kolegyně prof. Jirková na housle a prof. Janušová na violu. Celé vystoupení se opakovalo dvakrát také 
následující den v aule naší školy. Koncertu vždy ještě předcházelo literární pásmo studentů historického 
kroužku pod vedením prof. Dvořáčkové. Tématem byly samozřejmě české Vánoce. Členy kroužku jsou 
převážně studenti sekundy A.  

V odpoledních hodinách se téměř celý pedagogický sbor včetně řady bývalých pedagogů naší školy sešel v 
klubovně školy na vánoční besídce. Celá akce měla několik vrcholů. Pečené kuře, nadílku dárků, tanec prof. 
Španiela atd. Rozdávání dárků se letos obzvlášť vydařilo. Každý si předem vylosoval, koho obdaruje, a tak byla 
většina dárků velmi trefná. Užili jsme si spoustu legrace. 
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22. prosince dodala dvojice Kučera - Lokaj již 3. podstatně inovovanou verzi našich www stránek. Hoši se 
snažili. Jejich stránky opravdu stojí za podívání. Pro zajištění dalšího rozvoje stránek jim bylo vedením školy 
povoleno umístit na naše stránky nezávadnou reklamu a byl jim poskytnut přístup k serveru pomocí ftp 
protokolu. 

Rok 1998 v naší škole zakončilo vystoupení pěveckého Sborečku na schodišti školy. 

Leden 

Již 3. ledna vyrazila první třída na lyžařský výcvik na Bartlovu Lávku u Špindlerova Mlýna. Byla to 1.B s 
prof. Zikmundem a Suchankovou. Kurz se vydařil. Parta byla bezvadná, počasí dobré a hlavně byl sníh. 
Nejprve led, pak břečka, ale od čtvrtka to stálo za to. Vážné úrazy nebyly. Jen studentka Slavíková si hned v 
první jízdě natáhla vazy v koleně a byla z lyžování do konce kurzu vyřazena. 

6. ledna vyjely třída sekunda A a část třídy tercie A (4 studenti) s prof. Dvořáčkovou a Kolářskou na 
výstavu betlémů 20. století do Východočeského muzea v Hradci Králové. Při té příležitosti navštívily v Hradci 
Králové ještě obří akvárium a při zpáteční cestě se zastavily na výstavě betlémů v Třebechovicích pod Orebem. 
Zajímavé bylo pro studenty i náhodné setkání s postavičkami třech králů v ulicích Hradce Králové. 

7. ledna se v Jaroměři konalo okresní kolo v basketbalu SŠ a SOU. Naši školu reprezentovali Š. Zelený, J. 
Domáň, J. Prislinger, P. Košvanec, J. Pavlišta, P. Smutník, J. Pázler a L. Macek. Trenérem jim byl prof. 
Košvanec. Po přesvědčivých vítězstvích nad Gymnáziem Broumov, SPŠ strojní Nové Město nad Metují a SSŠ 
podnikatelskou Náchod podlehli až v napínavém finále domácímu družstvu Gymnázia Jaroměř. K vítězství 
nestačil ani 12 bodový náskok po prvním poločase. Podle mínění našich hráčů byl příčinou neúspěchu ve 
druhém poločase účinný pressing domácích a jednostranné rozhodování domácího rozhodčího. 

10. ledna vystřídala na Bartlově Lávce třídu 1.B třída 1.A pod vedením prof. Nejmana a Šulce. 

13. ledna nás studentky V. Petříková, B. Prouzová, M. Beránková, N. Klemmová, Š. Lokvencová, K. 
Benešová, V. Dušková, B. Valášková, L. Pfeiferová, O. Sigidová pod vedením prof. Slavíkové reprezentovaly 
v regionálním kole v basketbalu SŠ a SOU v Jičíně. Poslední čtyři jmenované studentky zaskočily za původně 
nominované nemocné studentky J. Slavíkovou, M. Nápravníkovou, K. Dyntarovou, J. Máslovou, B. Tučkovou. 
Dívky obsadily spolu s dalšími 5 družstvy 6. až 11. místo. 

14. ledna měla být ukončena modernizace počítačové učebny. Bohužel se do tohoto termínu nepodařilo 
nainstalovat sdílené Windows 95 a MS Office97. Hlavním problémem byla instalace na bezdiskové stanice. 
Programy firmy Microsoft sice tuto instalaci podporují, ale velké množství chyb v instalační části tuto instalaci 
téměř znemožňuje. Termín byl po vzájemné dohodě prodloužen do 5. března. 

17. ledna odjela na Bartlovu Lávku lyžovat třída kvinta A s prof. Rojtovou a Olejákem. 

24. ledna ji vystřídala třída sekunda A s prof. Slavíkovou a Kolářskou.  

25. ledna proběhla klasifikační pedagogická rada. 

29. ledna byla studentům vydána vysvědčení. 

Únor 

1. února byly pololetní prázdniny. 

Od 11. února byl opět dlouhodobě nemocný prof. Poutník. Hudební výchovy ve třídách prima A, 
sekunda B, tercie B, kvinta A, 1.A, sexta A a 2.A převzala paní učitelka Špráchalová. Zbylé 4 hodiny hudební 
výchovy ve třídách prima B, sekunda A a tercie A učil od 15. února kolega Aleš Chmelík, zaměstnanec 
Evangelické akademie v Náchodě a ZUŠ Náchod. 6 hodin českého jazyka v primě A převzala prof. Olšanová. 
Třídnictví v primě A bylo přiděleno prof. Slavíkové. 
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Od 22. do 26. února byly v našem okrese jarní prázdniny. Studenti si tak mohli užít záplavu sněhu, kterou 
Náchod už dlouho nepamatuje. Zatímco studenti lyžovali a sáňkovali, firmy Stavebnictví Jirsa (Náchod) a 
následník EG Servisu Trutnov firma Ing. Hanouskové přestavovaly byt po panu školníkovi Hlaváčkovi na 
kabinet, sklad pomůcek a novou laboratoř biologie. Po bytě pana školníka zbyl jen malý byteček 1+0 s 
příslušenstvím pro přechodné ubytování maturitních předsedů, kolegů v nouzi atp. Bývalý kabinet a sklad 
pomůcek biologie byly v další etapě přeměněny na třídu, kterou v souvislosti s rozšiřováním gymnázia pro 
příští rok nutně potřebujeme.  

Pilně pracoval i pan Plíšek na úpravách vstupního schodiště školy. S lepením písmen na desky mu 
pomáhal školník pan Vácha. 

28. února odjela na lyžařský výcvik opět na Labskou 66 na Bartlově Lávce třída kvinta B s prof. 
Zikmundem a panem ředitelem Javůrkem. 

Březen 

7. března odjela letos jako poslední na lyžařský kurz na Bartlovu Lávku třída sekunda B s prof. 
Košvancem a Štegerovou. 

9. března proběhlo v aule naší školy Pódium Ekonoma organizované Týdeníkem Ekonom, Hospodářskými 
novinami a Městským úřadem Náchod na téma "Možnosti studentů v EU". Akce se zúčastnilo 25 studentů z 
Obchodní akademie v Náchodě, 14 studentů z Evangelické akademie v Náchodě, 2 studenti z Gymnázia v 
Broumově, 10 studentů ze Soukromé střední školy podnikatelské v Náchodě a všichni studenti našeho 4. 
ročníku. O Evropské unii, o vstupu České republiky do ní a méně už o studijních programech a studijních 
výměnných pobytech hovořili pan Petr Černoch z Delegace Evropské komise pro ČR a pan Libor Boháč z 
Ministerstva zahraničních věcí. 

14. března se ve zdraví vrátila z lyžařského výcviku třída sekunda B. 

15. března odjeli vybraní studenti s prof. Forejtem, Fišerovou a s panem ředitelem Javůrkem na 14 denní 
pobyt do partnerského Georgsmarienhütte v SRN. Pan ředitel zde pobyl 1 týden a podepsal zde s ředitelem 
Gymnázia v Oesede panem Bruno Schneiderem smlouvu o přátelství mezi našimi gymnázii. Podpisu byla 
přítomna nejenom média, ale i řada významných představitelů obou zemí. 

19. března navštívili studenti vyššího gymnázia v Beránku divadelní představení Intimita v provedení 
Divadla Komedie z Prahy. Vstupné bylo 35 Kč. 

Ve dnech od 22. března do 27. března se prof. Brát vyškolil na instruktora lyžování a může tak jezdit jako 
instruktor na lyžařské výcviky. Kurz se uskutečnil v Rokytnici nad Jizerou. 

30. března proběhlo fotografování tříd a profesorského sboru. 

31. března sehráli studenti historického kroužku pod vedením prof. Dvořáčkové v aule školy postupně pro 
všechny studenty Komedii o vzkříšení Páně. 

Během března se podařilo dokončit modernizaci výpočetní techniky nainstalováním WINDOWS 95 a 
MS OFFICE 97 na bezdiskové stanice. 

Duben 

1. a 2. dubna byly velikonoční prázdniny. 

8. a 9. dubna proběhla v celé republice Sonda MATURANT ověřující znalosti maturantů všech středních 
škol. Ověřuje se na ní myšlenka zavedení jednotné státní maturity. 
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Oproti loňskému roku se testovaly pouze znalosti z českého jazyka, z matematiky a cizího jazyka. Nebyly 
testovány všeobecné studijní předpoklady a nebylo tak možno určit, jak svých předpokladů ke studiu studenti 
využili. A to je škoda. 

12. dubna psali studenti čtvrtého ročníku maturitní písemnou práci z českého jazyka. Témata byla 
následující: 

Ne, nenatrháš s nebe hvězd. 
A přece věř, že natrháš. 
V boj marný když se nevrháš, 
tu za dnů vázneš v jílu cest 
a večer, tiskna bradu v pěst, 
svůj oheň čadit zříš a civíš v noc, 
hluchého srdce stráž. 

Ať cesty nikam nevedou, 
tys po nich šel a šel jsi rád, 
těch cest se nesmíš, nesmíš ptát. 
Snad není cest, jen lidé jdou 
a jedna z hvězd je vždycky tvou 
a z té ti zazní odpověď, 
až přestaneš se ptát … 

(Uprostřed cesty, Splav) 
(Myšlenkový i formální rozbor Šrámkovy básně) 

"Rodný kraj je kraj d ětství, kraj prvních, a proto nejsilnějších dojmů, objevů, poznatků. Člověk se 
tam nemusí vracet, protože tam vlastně nepřestal žít, ať se octne kdekoli." 

(Karel Čapek) 
(Zamyšlení nad vztahem člověka k domovu a k vlasti) 

Umění mluví za člověka, za národy, za lidstvo. 

(Josef Čapek) 
(Výklad o působení současného umění - literatury, hudby, výtvarného umění atd.) 

Morálka a společnost po listopadu 1989. 

(Úvaha) 

Všem se podařilo práci napsat v nejhorším případě alespoň na dostatečnou a udělat tak první krok k 
úspěšnému složení maturitní zkoušky. 

Odpoledne jsme na pedagogické radě zhodnotili studijní výsledky a chování studentů za třetí čtvrtletí 
školního roku. 

Přijímací zkoušky pro uchazeče o studium na Jiráskově gymnáziu se konaly 19. dubna. K přijímacím 
zkouškám do osmiletého studia se dostavilo 124 (71 dívek a 53 chlapců) ze 125 přihlášených studentů. Jedna 
studentka se nedostavila bez omluvy. Bezprostředně bylo přijato 58 studentů. Dva studenti (1 chlapec a 1 
dívka) byli přijati na odvolání. Celkem bylo k osmiletému studiu přijato 60 studentů (26 dívek a 34 chlapců). 
Později oznámili rodiče tří přijatých chlapců, že ke studiu na našem gymnáziu nenastoupí. Místo nich byli 
přijati další tři (dvě dívky a jeden chlapec) studenti v celkovém pořadí. V primách tedy od 1. září bude 32 
chlapců a 28 dívek. 

K 1. termínu přijímacího řízení do čtyřletého studia se dostavilo 83 z 84 přihlášených studentů (29 chlapců 
a 54 dívek). Jedna dívka se nedostavila ze zdravotních důvodů a byl jí stanoven náhradní termín zkoušky na 29. 
dubna 1999. Bezprostředně po opravě přijímacích zkoušek bylo přijato 57 studentů (18 chlapců a 39 dívek). 
Studentka konající zkoušku v náhradním termínu uspěla a byla rovněž přijata. Na odvolání byl přijat 1 chlapec. 
Celkem bylo ke studiu do čtyřletého studia v 1. kole přijato 59 studentů (19 chlapců a 40 dívek). 

Druhé kolo přijímacího řízení se konalo 13. května. Dostavili se 2 studenti (chlapci) z jednačtyřiceti 
původně přihlášených. Přijat byl jeden. Do prvního ročníku čtyřletého gymnázia tak bylo přijato 60 studentů 
(20 chlapců a 40 dívek). 

20. dubna se družstvo ve složení Jan Prislinger, Petr Košvanec, Jan Pavlišta, Jakub Pázler, Petr Smutník, 
Lukáš Macek, Ondřej Kovář, Jan Kůrka a Jan Kratochvíla zúčastnilo basketbalového turnaje v Trutnově. 

Ve dnech 21. a 22. dubna se na naší škole uskutečnilo náhradní kolo Sondy MATURANT. 
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23. dubna sehrála Haškova divadelní společnost pro studenty naší školy v aule autorské představení 
Feťáci. Ve hře měla drobnou roli i prof. Nývltová. 

Květen 

Květen byl již podruhé ve znamení studentského festivalu PRIMA SEZÓNA a maturit. Hlavní program 
festivalu se konal ve dnech 4.-8. května. Řada našich studentů se aktivně zúčastnila v soutěžní i nesoutěžní 
části. Ostatní během týdne navštívili alespoň některou z akcí. 

4. května se vydali studenti oktávy s prof. Venclíkovou na literární exkurzi po stopách J. Škvoreckého. 
Vedl je znalec a přítel J. Škvoreckého PhDr. Jaroslav Suchý.  

5. května zhlédli studenti 2.A, 2.B a sexty B divadelní představení Medvěd v provedení Gymnázia z 
Českého Brodu. Studenti primy A a primy B navštívili představení Tři sestry a prsten v provedení divadelního 
klubu DM Pardubice. 

6. května byly třídy kvinta A, kvinta B, tercie A, tercie B a sekunda A na divadelním představení Proč 
bychom se netopili. Hráli studenti ZUŠ Pardubice. Studenti sekundy B viděli představení Kterak Arnošt ke 
kazajce přišel v nastudování studentů OA Pardubice. 

7. května proběhla v rámci PRIMA SEZÓNY řada sportovních turnajů. V naší tělocvičně byl k vidění 
volejbalový turnaj dívek. 

Odpoledne festival vyvrcholil studentským Majáles na náměstí. Králem Majáles byl zvolen student našeho 
gymnázia Petr Gala. 

Třída 1.A byla s prof. Nývltovou na literární exkurzi v Praze. Prohlédli si Pražský hrad, navštívili výstavu 
Mistr Theodorik v Anežském klášteře a večer zhlédli ve Stavovském divadle Gogolovu divadelní hru Ženitba. 

10. května se konala klasifikační pedagogická rada pro 4. ročník. 

11. května sehrála Haškova divadelní společnost v aule hru Feťáci pro žáky ZŠ Plhov. 

13. května se konalo 2. kolo přijímacího řízení do čtyřletého studia. 

14. května se se školou rozloučili studenti 4. ročníku posledním zvoněním. 

Od 17. do 21. května měli maturanti Svatý týden. 

17. května odjeli studenti septimy B s prof. Zikmundem a Brátem na sportovní kurz k Pastvickému 
rybníku na Kutnohorsku. 

Odpoledne se konala schůzka vedení školy s přijatými studenty a jejich rodiči. Studenti zde získali 
základní informace (o učebnicích, o stravování atp.) a vybrali si jazyky, které budou studovat. Ve čtyřletém 
studiu budou tři skupiny studentů pokračovat ve studiu anglického jazyka ze ZŠ a jedna skupina bude 
pokračovat v jazyce německém. Jako druhý jazyk si dvě skupiny zvolily španělštinu, jedna skupina němčinu a 
pokračujícím z němčiny byla přidělena jako druhý jazyk angličtina. V osmiletém studiu budou tři skupiny 
pokračovat v anglickém jazyce a jedna skupina v jazyce německém. 

Na některých školách už začaly maturitní zkoušky. Prof. Fišerová zastávala od 17. do 20. května funkci 
předsedy maturitní komise na Gymnáziu v Trutnově. Prof. Šimon byl od 17. do 19. května předsedou maturitní 
komise na Gymnáziu ve Dvoře Králové nad Labem. 

20. května byly ve vstupním prostoru školy slavnostně odhaleny busty F. Palackého a J. A. Komenského a 
desky připomínající zásluhy o založení školy. Přítomni byli: autor celého řešení pan Plíšek, ředitel školy pan 
Miloslav Javůrek, starosta města pan Miloslav Čermák, člen Rady školy pan Josef Bartoň - Dobenín (potomek 
Josefa Bartoně - Dobenína, starosty města úřadujícího v době založení gymnázia), prof. Aleš Fetters, který 



13 

pronesl slavnostní řeč, a zástupci místního tisku a televize. Všem zúčastněným zazpíval Sboreček gymnázia 
pod vedením Ing. Vlastimila Čejpa.  

Úprava vstupního prostoru stála školu celkem 56 559 Kč. Šestnácti tisíci korunami přispělo i Město 
Náchod, které zakoupilo a následně darem věnovalo bustu J. A. Komenského. 

24. května vystřídala septimu B na sportovním kurzu septima A s prof. Zikmundem a Rojtovou. 

Ve dnech 24. až 27. května proběhly maturitní zkoušky. Předsedy maturitních komisí byli : ve 4.A paní 
Růžena Fibikarová z Gymnázia v Trutnově, ve 4.B RNDr. Jaroslava Vlčková z Gymnázia v Úpici a v oktávě 
RNDr. Jana Dobroruková z Gymnázia ve Dvoře Králové nad Labem. Maturitní zkoušku podstoupilo 90 
řádných studentů. Studentka Stonjeková Lucie ze 4.B v závěru čtvrtého ročníku neprospěla a nebyla připuštěna 
k maturitě. 

Prospěch 4.A 4.B Oktáva Celkem 
s vyznamenáním 20 4 14 38 

prospěl 11 24 15 50 
neprospěl 0 1 1 2 

z kolika předmětů  (1) (2)  

Student Jan Čeřovský skládal ještě opravnou maturitní zkoušku z matematiky z loňského roku a uspěl. 

Prof. Kolářská byla ve dnech 24. až 26. května předsedou maturitní komise na Gymnáziu v Úpici. 

27. května byla sekunda B s prof. Nývltovou na literární exkurzi v Hronově. 

28. května byla maturantům za přítomnosti rodičů v aule školy slavnostně předána maturitní a ročníková 
vysvědčení. Promluvil pan ředitel a zazpíval Sboreček. 

31. května přijela septima B ze sportovního kurzu. 

Červen 

Červen byl měsícem školních výletů. 

Odjely: 
Prima A s prof. Slavíkovou a Bergrovou do Teplických skal (25.6.) 
Prima B s prof. Jirkovou a Poutníkem do Špindlerova Mlýna (6.6. - 8.6.) 
Sekunda A s prof. Kolářskou a Sršňovou do Moravského krasu (9.6. - 11.6.) 
Sekunda B s prof. Nývltovou a Košvancem na Šumavu (16.6. - 19.6.) 
Tercie A s prof. Košvancem a Forejtem do Českého středohoří (6.6. - 9.6.) 
Tercie B s prof. Janušovou a Jirkovou do Jinolic (17.6. - 20.6.) 
Kvinta A s prof. Olejákem a Janušovou na Pálavu (8.6. - 11.6.) 
Kvinta B s prof. Forejtem a Slavíkovou do Kletečné u Humpolce (12.6. - 16.6.) 
Sexta A s prof. Rojtovou a Zikmundem na vodácký výlet na Sázavu (25.6. - 29.6.) 
Sexta B s prof. Olšanovou a Bergrovou na Máchovo jezero (21.6. - 23.6) 
1.A s prof. Jaroušovou a Fišerovou do Orlických hor (16.6. - 19.6) 
1.B s prof. Suchankovou a Prachařovou do Beskyd (16.6. - 19.6.) 
2.A s prof. Venclíkovou po stopách B. Němcové do České Skalice a Ratibořic (28.6.) a do Pekla (29.6) 
2.B s prof Sršňovou a Bergrovou do Opočna (18.6.) a s prof. Sršňovou a Rojtovou do Adršpachu (21.6.) 

Některé třídy byly také na exkurzi. 

Sekunda A byla s prof. Dvořáčkovou a Kolářskou na literárně - historické exkurzi na Řípu (8.6.) a s prof. 
Kolářskou a s paní Štěrbákovou (řídila doprovodné vozidlo) na cyklistické literární exkurzi v České Skalici a 
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okolí (29.6.), 2.A s prof. Venclíkovou na literární exkurzi v Hronově (10.6.), 2.B s prof. Dvořáčkovou a 
Sršňovou na historické exkurzi na Pražském hradě (15.6.), septima B s prof Dvořáčkovou a Brátem na 
historické exkurzi v Kladské pevnosti (23.6), 1.A s 1.B s prof. Košvancem a Suchankovou na exkurzi do 
planetária v Hradci Králové (28.6.). 

Uskutečnilo se i několik kulturních akcí. 

11. června zhlédla celá škola v Beránku divadelní hru Václava Říhy Osudové kolo v provedení 
Ochotnického divadelního sdružení Divná Bára z Prahy a v režii bývalého absolventa školy z roku 1988 Ing. 
Jiřího Bendy. Vstupné bylo 20 Kč. 

16. června navštívili studenti 2.A a 2.B s prof. Venclíkovou a Olšanovou Máchův Máj v hradeckém 
Klicperově divadle. 

25. června sehrála Haškova divadelní společnost v Jaroměři u příležitosti oslav založení tamního gymnázia 
ještě jednou hru Feťáci. 

Napětí, které v měsíci červnu ve sboru vládlo, vyvrcholilo 22. června. Ten den se na Školském úřadě v 
Náchodě uskutečnil konkurz na ředitele Jiráskova gymnázia v Náchodě. Zúčastnilo se ho 8 z 10 přihlášených 
kandidátů. Mgr. Drahomíra Benešová, Helena Housová, Mgr. Helena Košťálová, Mgr. Vladimír Šanovec, Jana 
Šolcová, Pavel Škoda, Mgr. Hana Škodová a Josef Zikmund. Nedostavili se Mgr. Miroslav Jindra a RNDr. 
František Nosek - uchazeč z Prahy. Výběrová komise ve složení PhDr. Růžena Černá (zástupkyně ředitele 
odboru všeobecného vzdělávání MŠMT ČR) – předseda, Ing. Tomáš Hrubý (ČŠI Hradec Králové) – za školní 
inspekci, Mgr. Vladislav Král (ředitel Gymnázia Boženy Němcové v Hradci Králové) – odborník na státní 
správu ve školství, Mgr. Karel Petránek (místostarosta) – za Město Náchod, JUDr Naděžda Josefiová – 
zástupce rodičů v Radě školy Jiráskova gymnázia, Jindra Nývltová – zástupce pedagogů v Radě školy Jiráskova 
gymnázia, stanovila následující pořadí: 

1. Pavel Škoda 
2. Mgr. Helena Košťálová 
3. Mgr. Hana Škodová 
4. Josef Zikmund 

5. Mgr. Drahomíra Benešová 
6. Mgr. Vladimír Šanovec 
7. Helena Housová 
8. Jana Šolcová 

Období nejistoty skončilo až 29. července. Novým ředitelem školy byl k 1. srpnu 1999 jmenován Pavel 
Škoda. 

26. června odešel do plně invalidního důchodu prof. Polák. 

Pedagogický sbor se se školním rokem neformálně rozloučil již 29. června v odpoledních a večerních 
hodinách na již tradičním místě v areálu školních pozemků ZŠ Komenského ve Starém Městě. Hlavními 
organizátory akce byli prof. Oleják a Brát. Hlavním sponzorem byl odcházející ředitel prof. Miloslav Javůrek. 

Oficiálně byl školní rok 1998 - 99 ukončen 30. června rozdáním vysvědčení a závěrečnou poradou, kde 
jsme se rozloučili s lektorem Tomem O'Keefem a za výpomoc jsme poděkovali prof. Fettersovi a panu 
Stierandovi. Svoji závěrečnou řeč přednesl také odcházející ředitel prof. Miloslav Javůrek. Za úspěšné působení 
na gymnáziu mu poděkoval jménem celého pedagogického sboru prof. Aleš Fetters - pamětník nástupu prof. 
Javůrka na Jiráskovo gymnázium v roce 1959. 

Pavel Škoda, zástupce ředitele
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Přicházejí - odcházejí .... 

Do nového století vstoupí naše gymnázium s novým, mladým vedením. My staří odcházíme.... 

Devadesátá léta dvacátého století pomalu končí. Co gymnáziu přinesla? Za mého krátkého vedení (od 
1.února 1990) se gymnáziu vrátilo označení Jiráskovo, což je ovšem spíše jen vnější detail. Důležitější je, že 
jsme využili první příležitosti zřídit studium víceleté. Vytváří se tu kolektiv nadaných studentů, konkurence 
mezi nimi je vede k hlubšímu studiu, získávají včas studijní návyky, prohlubují se kulturní a další zájmy a 
aktivity. 

Jsem rád, že jsme je v Náchodě prosadili a že se osvědčuje. Nejsou jím ovšem nijak omezováni ti, co 
přicházejí na čtyřleté studium po ukončení základní školy. 

My, kdo jsme v tomto desetiletí gymnázium řídili, přišli jsme sem učit na počátku nebo v průběhu let 
šedesátých. Mým zástupcem byl nejprve dosavadní zástupce Jiří Šolc, pak Miloslav Javůrek. Ten se po mně 
ujal řízení školy nejprve s Radomilem Dostálem jako zástupcem, pak s RNDr. Václavem Ducháčem a po jeho 
odchodu ze školy s mladým, perspektivním Pavlem Škodou. Ten ho nyní střídá ve vedení školy. 

Za Javůrkova vedení se začal měnit exteriér i interiér budovy, dostávala postupně původní klasicistní ráz. 
Uvnitř pak byly dokončovány moderní úpravy. Až na detaily byly úpravy dokončeny k jubileu školy. Oslavy 
stoletého trvání ústavu v roce 1997 byly dobře připraveny, škola přivítala několik tisíc svých bývalých žáků v 
důstojné podobě. Ti ocenili výstavy, kulturní a další akce, klasický almanach i "Prima sezónu" tehdejších 
studentů. 

Myslím, že bylo v tomto pomalu končícím desetiletí uděláno vše, aby škola reprezentovala vnějškem, ale 
také aby dávala co nejlepší vzdělání. To ovšem závisí na mnoha faktorech a ne vždy jsou všechny naplněny. 
Většina našich studentů je dobře připravena k vysokoškolskému studiu, jak o tom svědčí nejen přijímací řízení, 
ale i zdárné dokončení studia a další uplatnění našich absolventů. 

Přeji jménem odcházející generace pedagogů novému vedení školy dobrý start do odpovědné práce, hodně 
sil do překonávání problémů a překážek, kterých nebývá málo, přeji úspěšné kroky do nového století. 
Pedagogům školy přeji dobré studenty, studentům dobré pedagogy. Teprve obojí dohromady vytváří podmínky 
k tomu, co od gymnázia chceme. Jak dosahování kvalitního všestranného vzdělání, tak i výchovu charakterově 
kvalitních příslušníků nové perspektivní generace. 

Aleš Fetters 

Zpráva o hospodaření za r.1998 

Příjmy: dotace MŠMT 12 754 000 
příjmy školy 
− z nájemného 43 587 

− z úroků 12 554 
− jiné ostatní výnosy 90 000 

− prodej nepotřebného materiálu 445 
CELKEM: 12 900 586 

Výdaje: CELKEM: 12 727 115 
− náklady na mzdy 7 083 401 
− odvody soc.a zdrav.poj. 2 430 431 
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− výdaje na učebnice a učební pomůcky 160 726 
− ostatní provozní náklady 3 052 557 

Rozpis provozních nákladů: 
− materiálové náklady 226 540 
− drobný hmotný majetek 47 189 
− knihy pro žák.knihovnu 25 484 

− elektrická energie 182 214 
− pára 519 376 

− voda 92 617 
− oprava a údržba 191 322 

− cestovné 92 957 
− nájemné (TJ Hamry) 12 000 
− pojištění 77 347 

− spoje,poštovné 100 069 
− stravování (stud.za 1.pololetí) 588 391 

− ostatní služby 147 346 
− odvody do FKSP 137 920 
− poplatky bance 5 185 

− odpisy HIM 576 816 
− jiné ostatní náklady 29 784 

Nadace Jiráskova gymnázia 

Dne 14.prosince 1998 byla nadace Jiráskova gymnázia v Náchodě zapsána do rejstříku nadací a nadačních 
fondů u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle N, vložce číslo 52. 

Na konto Nadace Jiráskova gymnázia přispěli v r. 1998: 
− část plnění sponzorského daru AQUA IDA 2 061 
− zisk plesu 30 090 

K 31.12.1998 je stav na účtu 565 435,51 Kč, z toho 100 000,- Kč je uloženo na termínovém vkladu. 

Správní rada nadace byla zapsána ve složení: 
Miloslav Javůrek předseda 
Aleš Fetters člen 
Radomil Dostál člen 

Dozorčí rada byla zapsána ve složení: 
Ing. Vlastimil Čejp 
Pavel Škoda 
Libor Volný 
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Učební plán osmiletého studia Učební plán čtyřletého a vyšších roč. osmiletého studia

Vysvětlivky: 
 R  - znamená, že předmět lze v daném ročníku zařadit. 
 2/1  - znamená, že na jednu hodinu ze dvou je třída dělena. 

 
Volitelné předměty: 

(každý rok se obměňují podle zájmu 
studentů a možností školy) 

Nepovinné předměty:

3. ročník (dvouletý předmět) 
Konverzace v německém jazyce 
Konverzace ve španělském jazyce 
Seminář a cvičení z matematiky 
Seminář a cvičení z biologie 
Programování 

4. ročník (pokračování ze 3. ročníku) 
Ruský jazyk 
Konverzace v německém jazyce 
Deskriptivní geometrie 
Seminář a cvičení z chemie 
Seminář a cvičení z matematiky 

4. ročník (jednoletý předmět) 
Seminář a cvičení z matematiky 
Seminář a cvičení z biologie 
Seminář z dějepisu 
Literární seminář 
Společenskovědní seminář 
Seminář a cvičení z fyziky 
Seminář ze zeměpisu 
Seminář z chemie 
Informatika a výpočetní technika 

Latina 
Řízení motorových vozidel 

Předmět I II III 
Český jazyk a literatura 5/1 5/1 4/1 
Cizí jazyk 1 4/4 3/3 3/3 
Cizí jazyk 2 - - - 
Základy společenských věd 2 1 1 
Dějepis 2 2 2 
Zeměpis 2 2 2 
Matematika 5/2 5/2 5/2 
Fyzika 2 2 2 
Chemie - 2 2 
Biologie 2 2 2 
Informatika a výp. techn. - - 2/2 
Estetická výchova 3/2 3 2/2 
Tělesná výchova 3/3 3/3 3/3 
Výchova k rodičovství - - 1 

CELKEM  30/12 30/9 31/13 

Předmět 1. 2. 3.  4. 
Český jazyk a literatura 3/1 3/1 4 4 
Cizí jazyk 1 3/3 3/3 3/3 3/3 
Cizí jazyk 2 3/3 3/3 3/3 3/3 
Základy společenských věd - - 3 2 
Dějepis 2 2 2 2 
Zeměpis 2 2 2 R 
Matematika 4/1 4/1 3/1 3/1 
Fyzika 2 3 3 2 
Chemie 2 3/1 2 2 
Biologie 3 3 2 2 
Informatika a výp. tech. 2/2 R R R 
Estetická výchova 2 2 R R 
Tělesná výchova 2/2 2/2 2/2 2/2 
Volitelný předmět 1 - R 2/2 2/2 
Volitelný předmět 2 - - - 2/2 
Volitelný předmět 3 - - R 2/2 

CELKEM  30/12 30/11 31/11 31/15 
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Profesorský sbor ve školním roce 1998 - 99 

Jméno Předměty Třídy 

Ú
va

ze
k 

Poznámka 

Miloslav Javůrek matematický sem. 3. ročníky 2  
ředitel školy     
Pavel Škoda informatika 1.A,VIII 8  
zástupce ředitele programování 3. ročníky   
Mgr. Anžik Aršakuni angličtina I.A,V.A,V.B,1.B, VI.A,4.A 25  
 francouzština V.B,4.A   
Mgr. Helena Bergrová chemie VI.A,VI.B,2.B,VII.A, 4.A,4.B 25 třídní 4.B 
 matematika III.B  správce sbírek chemie 
Mgr. Richard Brát matematika VI.B,VII.B 24 třídní VII.B 
 fyzika VI.B,2.A,VII.B,VIII, 4.B  správce sbírek fyziky a auly 
 fyzikální seminář 4. ročníky   
Věra Cermanová angličtina I.B,II.A,II.B,V.B, 1.A,1.B,VI.A,  25  
  VII.A   
Radomil Dostál biologie 1.B,2.B,4.A, 12  
 biologický seminář 3. ročníky,4. ročníky   
PaedDr. Blanka Dvořáčková čeština VII.B,4.B 26 třídní VII.A 
 dějepis II.A,III.B,V.A,V.B,    
  2.A,2.B,VII.A,VII.B   
 dějepisný seminář 4. ročníky   
Aleš Fetters čeština 4.A 6  
 literární seminář 4. ročníky   
Jitka Fišerová němčina 1.A,1.B,VI.A,2.B, 

VII.A,VIII,4.A,4.B 
26 správce sb. cizích jazyků 

správce jazykových učeben 
 německá konverzace 4. ročníky   
Ivo Forejt čeština V.B 28 třídní V.B 
 němčina I.A,V.B,VI.B,2.A, VII.B,VIII,4.B  správce žákovské knihovny 
 německá konverzace 3. ročníky   
Mgr. Hana Janušová čeština III.B 25 třídní III.B 
 výtvarná výchova I.A,I.B,II.A,II.B.  správce sbírek výtv.výchovy 

  III.A,III.B,V.A,1.A, VI.B,2.B   
Jiřina Jaroušová biologie I.A,II.B,III.A,1.A,2.A,VIII, 25 třídní 1.A 
 matematika 1.A, VII.A  správce sbírek biologie 
 výchova k rodičov. III.A,III.B  vedoucí PK chemie a biologie 
Zdena Jirková angličtina III.A,III.B,V.A,1.A, 

VI.B,2.A,VII.B 
25  

 výtvarná výchova I.A,I.B   
Drahomíra Kajnarová deskriptivní geom. čtvrté ročníky 2  
     
PaedDr. Martina Karastojanovová matematika II.B,VI.A,VIII,4.A 26 třídní 4.A 
 fyzika 4.A  správce sbírek matematiky 
 matematický sem. 4. ročníky   
Jana Klimešová matematika III.A 19  
 fyzika I.A,I.B,II.A,II.B,III.A, III.B   
Mgr. Jana Kolářská čeština II.A,III.A,1.B 23 třídní II.A 
 základy spol. věd I.A,I.B,II.A,II.B,III.A, III.B   
Zdeněk Košvanec zeměpis III.A,III.B,1.A,1.B,2.A,2.B 24 třídní III.A 
 těl. výchova II.B,III.A,VI.B,2.A,4.B  správce sbírek zeměpisu 
RNDr. Ivana Matěnová matematika I.B,V.B 25 třídní I.B 
 biologie I.B,II.A,III.B,V.B,VII.B,4.B   
Bedřich Nejman základy spol. věd VII.A,VII.B,VIII,4.A 24 správce sbírek těl. výchovy 
 těl. výchova I.A,III.B,1.A,VII.A,VII.B,   
 spol. věd. sem. 4. ročníky   
Jindra Nývltová čeština I.B,II.B,1.A,VI.A 22 třídní II.B 
 latina vybraní studenti   
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Jiří Oleják zeměpis II.A,II.B,V.A,V.B,VII.B 26 třídní V.A 
 matematika V.A,2.A,4.B,VIII   
Mgr. Jana Olšanová čeština I.A,V.A,VI.B,2.B,VII.A 24 třídní VI.B 
 základy spol. věd 4.B   
Mgr. Milan Poutník hudební výchova I.A,I.B,II.A,II.B,III.A, 16  
  III.B,V.A,1.B,VI.B,2.B   
Věra Prachařová chemie II.A,II.B,III.A,III.B 8  
     
Mgr. Jan Preclík matematika I.A,1.B 20 správce počítačové sítě, 
 informatika III.A,1.B  správce sb. výpočetní 

techniky 
Iva Rojtová biologie V.A,VI.A,VI.B,VII.A 25 třídní VI.A 
 tělesná výchova I.B,III.A,V.A,VI.A,2.B,4.B   
Mgr. Olina Slavíková zeměpis I.A,I.B,VI.A,VI.B,VII.A 26 t řídní I.A 
 tělesná výchova I.A,II.A,V.B,1.A,2.A,VIII,4.A   
Mgr. Iva Sršňová matematika II.A,2.B 25 třídní 2.B 
 fyzika V.A,V.B,VI.A,2.B,VII.A  vedoucí PK matematiky, 

fyziky a informatiky 
Jan Stierand němčina II.B,V.A,1.A,1.B,2.B 15  
     
Mgr. Jarmila Suchanková fyzika 1.A,1.B 24 třídní 1.B 
 chemie V.A,V.B,1.A,1.B,2.A,VII.B  výchovný poradce 
Michal Šimon angličtina I.B,III.B,2.A,2.B,VII.A 25 správce učitelské knihovny 
  VII.B,VIII,4.B  vedoucí PK cizích jazyků 
Věra Štegerová dějepis I.A,I.B,II.B,III.A,1.A,1.B  26 třídní VIII 
  VI.A,VI.B,VIII,4.A,4.B  vedoucí PK spol. věd 
 dějepisný seminář 4. ročníky  správce sbírek dějepisu 
 ruština 4. ročníky   
Petr Šulc angličtina II.A,III.A,VI.B,2.B,VIII, 4.A,4.B 25 správce skladu CO 
 tělesná výchova 1.B,2.B   
Iva Venclíková čeština 2.A,VIII 25 třídní 2.A 
 španělština V.A,VI.A,VI.B,2.A,VII.A  vedoucí PK českého jazyka 
 šp. konverzace VII.A  správce sb. hudební výchovy 
Ing. Dalibor Vích informatika III.B,V.A,V.B 14  
 programování 4.B   
Josef Zikmund tělesná výchova I.B,II.A,II.B,III.B,V.A,1.B 26 ved. PK těl. vých. 
  VI.A,VI.B,VII.A,VII.B,4.A   
Thomas O’Keefe   10 chodil do hodin s vyučujícími 
zahraniční lektor     
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1. řada zleva: Iva Venclíková, Martina Karastojanovová, Věra Cermanová, Zdena Jirková, Miloslav 
Javůrek, Anžik Aršakuni, Ivana Matěnová, Jana Kolářská, Jitka Fišerová 

2.  řada zleva: Zdeněk Košvanec, Olga Slavíková, Iva Rojtová, Josef Zikmund, Dalibor Vích, Iva 
Sršňová, Jindra Nývltová, Blanka Dvořáčková, Jana Klimešová 

3. řada zleva: Michael Šimon, Aleš Fetters, Jana Olšanová, Richard Brát, Hana Janušová, Ivo Forejt, 
Věra Štegerová, Jan Stierand 

Správní zaměstnanci 

Vácha Milan - školník 

Martincová Marcela - ekonom, účetní 

Ježková Alena - mzdová účetní, hospodářka 

Přikrylová Zdeňka - správce skladu učebnic 

Kubečková Dagmar - uklízečka 

Síglová Marie - uklízečka 

Pavlů Miluška - uklízečka 

Benešová Jiřina - uklízečka 

Janczarová Zdena - uklízečka 

Váchová Marie - uklízečka od 19.4.1999 

Přijímací zkouška z matematiky pro čtyřleté studium od školního roku 1999-00 

1) Na jedné misce vah leží hrouda zlata a na druhé misce tři čtvrtiny stejné hroudy a ještě tři čtvrtiny 
kilogramu. Váhy jsou v rovnováze. Za kolik korun mohou všechno zlato prodat, jestliže 1 gram zlata 
vykupují za 820 Kč. 

2) Ve válci o průměru 1 metr je 1 413 litrů vody, což je 60% objemu válce. Vypočtěte výšku válce. 

3) Je dán výraz 117:532 −+⋅  

a) určete jeho hodnotu 

b) doplňte závorky tak, aby hodnota vzniklého výrazu byla co: 

i) největší 

ii) nejmenší 

Fotografie sboru 
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iii)  celočíselná 

4) Sestrojte kosočtverec ABCD, je-li v rovině dán bod A, bod S (A ≠ S), S je střed souměrnosti kosočtverce. 

Strana kosočtverce se rovná 6 cm. Rozhodněte, za jakých podmínek je úloha řešitelná. 

5) Vypočtěte obsah obdélníka ABCD, jestliže jsou body A, B, C, D dány souřadnicemi 

A B C D[ , ], [ , ], [ , ], [ , ]− − − − −3 2 4 4 5
1

2
2

3

2
. Situaci zobrazte. 

Přijímací zkouška z českého jazyka pro čtyřleté studium od školního roku 1999-00 
1) Bylo zřejmě nutné, aby otec v pondělí odjel do Prahy vyřídit Pavlovy záležitosti, i když měl pocit, že už je 

stejně pozdě a příliš velkou naději na úspěch jeho cesta nemá. 
a) vypište z textu věty vedlejší a určete jejich druh 

b) určete větné členy u těchto výrazů:  

vyřídit__________________________________ Pavlovy________________________________ 

na úspěch________________________________________ 

2) Utvořte 7. pád množného čísla od podstatných jmen 

lidské oko_______________________________ 

kolečko_________________________________ 

lež_________________________ 

zeď_________________________

3) Utvořte název obyvatel od: 

Praha_____________________ Polsko___________________ Morava___________________ 

4) Doplňte zájmeno ve správném tvaru: 

(ona) Na ______________vlasech (oni) Uviděli _________________přátele 

5) Dejte do správného tvaru: Oznamte to panu 

Krejčí____________________ Neděla_______________________ Janků_____________________ 

6) Určete slovní druh vyznačených slov: Vedle domu stojí stromy. _______________________________ 

Kéž máš pravdu. _______________________ Máme chatu jižně odtud.________________________ 

7) Utvořte 1. osobu čísla množného, způsob podmiňovací minulý od slova zpívat: 

__________________________________________________________________________________ 

8) Utvořte 7. pád čísla množného od spojení: 

Čtyři rychlí (kůň)____________________________________________________________________ 

Dva dobří (člověk)___________________________________________________________________ 

9) Určete vid u těchto sloves: pršelo__________________ požádali_________________________

 zlepší_________________________________ 
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2

R

4

R

10) Utvoř 2. stupeň přídavných jmen: tichý___________________ zlý_______________________ 

Diktát 
Nevyzpytatelná zima 
Každý obyčejný člověk se těší na bílé Vánoce. Každodenní čekání na sníh se letos nevyplatilo, Vánoce 

jsme strávili na blátě. Bylo sychravo, nevlídno, ztemnělá krajina osiřele čekala na zimní nadílku. Přišel 
prosinec, leden, ale až únor s sebou přinesl nečekané překvapení. 

Začaly padat první vločky, nejprve se snášely pomalu a sem tam, nakonec hustě vířily vzduchem a 
zasypávaly okolní domy. Celý kraj byl zkrášlen bělostnou ozdobou. 

Nejvíce nadílky přivítaly české hory, například Krkonoše, Šumava, přemíra sněhu napadla i v horách 
Orlických. Rozzářily se především děti, nadšeně uvítali sníh i lyžaři. 

Sníh a husté závěje ztěžovaly život zejména motoristům, kteří museli vyjíždět jen nejnutněji nebo se 
sněhovými řetězy. 

Pozvolna ale začalo tát a ze sněhu zbyly jen plískanice. Zazpívali skřivani a kosi, louky se obsypaly 
prvními jarními kvítky. Vždyť přece 21. března přišlo jaro! 

Test všeobecných znalostí pro čtyřleté gymnázium od školního roku 1999 - 2000 
1) Čeho se týká Richterova stupnice________________________________ 

2) Český Slavín, hřbitov našich osobností, se nachází (podtrhněte): 

a) na Hradčanech  b) na Malé Straně  c) na Vyšehradě 

3) Hořením metanu vznikne voda a oxid uhličitý. Doplňte chybějící vzorce v rovnici a vyčíslete ji:  

_________ + ____O2  ________ + __________ 

4) Plodem rajčete je (podtrhněte): a) tobolka b) bobule c) peckovice 

5) Jaké náboženství vyznává většina obyvatel severní Afriky? __________________________________ 

6) Kdo byl Jan Palach? 

a) student, svou smrtí demonstroval nesouhlas se vstupem vojsk v r. 1968 

b) český básník 

c) významný biolog 

7) Honza tvrdí, že se v létě před deštěm ochladí a po dešti oteplí, Jana tvrdí, že je to obráceně. Kdo z nich má 

pravdu? ________________ 

8) Ke vzorcům doplňte názvy: O3 ________________________________, 

NH3 ______________________________________ NaBr _________________________________ 

9) Ve kterém státě leží město Jeruzalém? ___________________________________________________ 

10) Ve kterém divadle působil Jaroslav Ježek? ________________________________________________ 

11) Daktyl je (podtrhněte): a) pták  b) básnická stopa c) metrická jednotka 

12) Mezi uvedenými živočichy podtrhněte parazity: 

tasemnice, rak, hlemýžď, pokoutník domácí, pijavice, klíště 

13) Vodič o odporu R rozřízneme v polovině a získané části zapojíme paralelně. 

Odpor takto vytvořeného vodiče je:  a) 2R b) R c) d) . Zakroužkujte. 
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14) Kterou chemickou látku ze vzduchu přijímají zelené rostliny při fotosyntéze? 

__________________________________________________________________________________ 

15) Napište datum vstupu České republiky do NATO. __________________________________________ 

16) Parlament je tvořen (podtrhněte)

a) Poslaneckou sněmovnou a soudem 

b) vládou a prezidentem 

c) ministry a politickými stranami 

d) Poslaneckou sněmovnou a senátem

17) Kdy se slaví Den studentstva? _______________________________ 

18) Ve které kanadské provincii hovoří většina obyvatel francouzsky?______________________________ 

19) Slinivka břišní vylučuje hormon (podtrhněte):  a) inzulin b) adrenalin c) somatotropin 

20) Který významný český spisovatel (žijící dnes v Kanadě) studoval na Jiráskově gymnáziu v Náchodě? 

__________________________________________________ 

21) Gepard se pohybuje rychlostí 120 km/h, automobil rychlostí 30 m/s. Je gepard rychlejší než automobil? 

______________________ 

Přijímací zkouška z matematiky pro osmileté gymnázium od školního roku 1999 – 2000 
 
1) Vypočítejte : (64 + 73) - (34 - 19) = 

 64 + (73 - 34) - 19 = 

 3 + 8 . 16 - 24 = 

 (3 + 8) . (24 - 16) = 

 84 - 12 : 3 = 

 400 444 - 450 =

2) Vypište všechna trojciferná čísla, která jsou složena z číslic 
a) 1, 2, 0 (Číslice se nesmějí v čísle opakovat a nula nesmí být na začátku.) 
b) 1,2 (Číslice se mohou v čísle opakovat.) 

3) Myslím si číslo. Když k němu přičtu 456 a odečtu dvojnásobek čísla 356, dostanu číslo 1999. Které číslo si 
myslím ? 

4) Doplňte další číslo v řadě 

a) 5, 10, 15, 20, 25, 

b) 5, 10, 15, 25, 40, 

c) 2, 5, 9, 14, 20,  

d) 1, 4, 9, 16, 25, 

e) 9, 5, 8, 4, 7, 3,

5) Martin šel spát večer o půl deváté a ráno vstával v 6 hodin 45 minut. Jeho starší sestra Iva usnula večer ve 
čtvrt na jedenáct a vstávala v 7 hodin 13 minut. Kdo z nich spal déle a o kolik minut ?  

6) Obdélník je rozstřižen na tři části podle obrázku :  

Které z následujících útvarů nelze z těchto částí sestavit ?  
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7) Kolik čtverců a kolik trojúhelníků je na obrázku ?  

8) Na obrázku jsou čtyři pohledy na stejnou kostku. Doplňte chybějící obrazec na přední stěnu v posledním z 
nich. 

Přijímací zkouška z českého jazyka pro osmileté gymnázium od školního roku 1999 - 2000 

1) V létě pojedeme na (kola) __________ s (mí kamarádi) ___________________________________ 

do (Karlovy Vary) _________________________________________________________________. 

Učitel mluvil se (2 – žák) ____________________________________________________________. 

Učitelka mluvila se (3 – žákyně) ______________________________________________________. 

Kup dva sáčky s (burské oříšky) ______________________________________________________. 

2) Utvoř od slovesa 

sníst 2. osobu čísla jednotného způsob rozkazovací:  ____________________________ 

číst: 1. osobu čísla množného způsob oznamovací čas budoucí: ____________________________ 

koupit : 3. osobu čísla množného způsob oznamovací čas minulý:  ____________________________ 

3) Mezi domy se klikatila úzká silnice, po které občas projelo nákladní auto s přívěsem. 

Urči slovní druhy:

mezi _______________________________, 

úzká _______________________________, 

které ______________________________, 

občas ______________________________

Urči pád, číslo, rod a vzor podstatných jmen:  

domy ____________________________________________________________________________ 

auto _____________________________________________________________________________ 

Napiš počet vět v souvětí: ____, vypiš základní skladební dvojice: 
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_________________________________________________________________________________ 

4) Napiš zdrobnělinu ke slovu knížka: ____________________________________________________ 

5) Napiš podle vzoru: pracoval (dobře) než já – pracoval lépe než já 

 pracoval (špatně) než já – pracoval ______________________ než já 

6) Z podstatného jména vytvoř přídavné jméno. Vzor: papír – papírový sáček 

kotva - ________________ řetěz, vítr -  _______________ počasí, kůže - _______________ kalhoty 

7) Seřaď daná slova podle abecedy: poleno, píle, pytel, přehoz, plátno: 

__________________________________________________________________________________ 

8) Napiš větu s výrazem na   konec: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Napiš větu s výrazem nakonec: ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Diktát 

V neděli ráno vyskočil Jirka z postele. Umyl se, vyčistil si zuby a oblékl si čistou košili. Snědl dva chleby 
se sýrem, vypil malý hrnek mléka a vyběhl z domu. Venku kvetly stromy, zpívali ptáci, na listech se třpytily 
kapky rosy. Chvíli pozoroval včely, které z květů přenášely pyl, a pak se vydal k bílým domkům na kraji 
vesnice. Chtěl si hrát s dětmi, které tam bydlely. Honza s Milanem na něj už z dálky mávali. Byli rádi, že si na 
ně Jirka vzpomněl. Chvíli si hráli s Honzovými hračkami, pak se však setmělo, zablýsklo se, zahřmělo a začalo 
pršet. Kluci se schovali k Milanovi do pokoje. Prohlíželi si známky, které sbíral, a povídali si. Když vysvitlo 
slunce, rozloučili se a Jirka spěchal zpátky domů. 

Test všeobecných znalostí pro osmileté gymnázium od školního roku 1999 - 2000 
1) Napiš české názvy těchto sportů: 

basketbal___________________, volejbal ___________________, fotbal ________________ 

2) Co patří mezi luštěniny? Vyjmenuj 2: ______________________________________________ 

3) Dcera mého bratra je moje _______________. 

4) Se kterými okresy sousedí okres Náchod? 

_____________________________________________________________________________ 

5) Která řeka protéká Hronovem a Náchodem? _____________________________________ 

6) Z čeho se vyrábí benzín? _____________________________________________________ 

7) Napiš telefonní číslo záchranné služby _____________ a policie _____________. 

8) Který měsíc v roce má nejvýše 29 dní? _____________________ 

9) Který světadíl leží na jih od Evropy? _____________________________________ 

10) Ve které zemi kromě Německa je úředním jazykem němčina? _______________________________ 

11) Kolik členů má kvarteto? ________________ 
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12) První uvedení divadelní hry na jevišti se nazývá _______________________________ 

13) Jaká je maximální povolená rychlost pro jízdu autem v obci? _____________________ 

14) Do kterého moře se vlévá Labe? __________________________________________________ 

15) Jak se nazývá řemeslník, který opravuje střechy? _____________________________________ 

16) Zapiš do mapy číslicemi polohu těchto měst: 

1 – Liberec, 2 – Znojmo, 3 – Opava, 4 – Český Krumlov 

Maturanti naší školy v roce 1999 

Ve školním roce 1998/1999 z celkového počtu 91 studentek a studentů posledních ročníků zakončilo 
úspěšně studium maturitní zkouškou v červnu 1999 celkem 88. Z tohoto počtu si podalo přihlášky na vysoké 
školy 87. Celkem bylo podáno 418 přihlášek, což je průměrně 4,8 přihlášek na jednoho studenta. Po přijímacím 
řízení bylo přijato na vysoké školy 75, což je 85,2% z celkového počtu úspěšných maturantů a 86,2% z těch, 
kteří se o studium na vysoké škole ucházeli. (Stav k 3. 9. 1999). Mnozí studenti byli úspěšní při přijímacích 
zkouškách na více školách. V následujícím přehledu jsou zahrnuty na jedné straně všechny podané přihlášky na 
VŠ a fakulty a na druhé straně ty, na které se rozhodli nastoupit 

VŠ fakulta 
podané 

přihlášky 
nástup 
na VŠ 

 
UK  přírodovědecká  28  8 
  filosofická  9  1 
  právnická  12  3 
  lékařská Hr. Kr.  7  2 
  lékařská Praha  15  3 
  farmaceutická  8  2 
  mat. - fyzikální  6  4 
  FTVS  4  1 
  pedagogická  15  1 
  teologická  1  1 
  sociálních věd  2  - 
 
MU Brno  přírodovědecká 19 - 
  filosofická 7 - 
  právnická 11 1 
  lékařská 3 2 

  pedagogická 7 1 
  soc. věd 2 - 
  ekonomicko-správní 5 1 
  informatiky 3 2 
 
UP  přírodovědecká 11 - 
Olomouc  filosofická 5 5 
  právnická 7 - 
  lékařská 3 - 
  pedagogická 3 - 
  ekonom. - správní 1 - 
  tělesné kultury 2 - 
 
TU  architektura 2 1 
Liberec  strojní 2 - 
  textilní 2 - 
  hospodářská 5 - 
  mechatroniky 1 - 
  pedagogická 12 5 
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ČVUT  architektura 4 1 
Praha  stavební 8 4 
  strojní 5 1 
  dopravní 2 1 
  elektrotechnická 2 - 
  jaderná 2 - 
 
VUT  architektura 5 - 
Brno  stavební 6 - 
  strojní 5 2 
  chemická 1 1 
  elektrotechnická 2 2 
 
UPa  ústav jazyků 2 - 
Pardubice  chemicko-tech. 9 1 
  ekonom. správní 5 - 
  dopravní 3 - 
 
VŠP  pedagogická 26 - 
Hr. Kr. FŘIT 11 - 
 
SU Opava  filos. - přírod. 2 - 
 
AMU  2 - 
 
VŠUP  1 - 
 
ČZU  agronomická 5 1 
Praha  ekonom. 9 - 
  informatiky 1 - 
  tropické inž. 1 - 
  technická 3 - 
 
VŠB  stavební 2 1 
Ostrava  elektrotech. 1 - 

  hornicko-geolog. 1 - 
 
VŠCHT 
Praha 

 technolog. a ochr. 
prostř. 

7 2 

  potravinářská 4 - 
  chemicko -  

technologická 
1 - 

 
JČU ČB  pedagogická 4 1 
 
ZČU  právnická 4 - 
Plzeň  pedag. 1 - 
  elektrotech. 1 - 
 
VFU  veter. lék. 3 - 
Brno  farmacie 4 - 
  veter. hygieny 2 1 
 
Policejní 
akademie 

 
2 - 

 
OU  přírodovědná 9 1 
Ostrava  filosofická 2 - 
  pedagogická 1 - 
 
UJEP ÚL pedagogická 4 - 
 
VŠE  mezinárod. vztahů 4 2 
Praha  finance a účet. 6 4 
  inf. a statistiky 5 2 
  podnikohosp. 4 1 
  národohosp. 1 1 
 
MZLU 
Brno 

 agronomická 2 1 

Někteří studenti, i když v menším počtu, budou pokračovat ve studiu na VOŠ. Pokud nám někteří nepodali 
zprávu o dalším zařazení, jsou zahrnuti ve sloupci zaměstnání. Následující tabulka uvádí přehled jednotlivých 
tříd. 

třída počet žáků absolventi VŠ VOŠ 
zaměstnání 

a Úřad práce 
4.A 31 31 31 - - 
4.B 30 28 18 6 4 

oktáva 30 29 26 - 3 

Na základě získaných údajů mohu konstatovat, že naši studenti byli při přijímacím řízení na vysoké školy 
velice úspěšní. Všem absolventům blahopřeji k dosaženým výsledkům a přeji úspěšné studium a spokojenost v 
zaměstnání. 

Věřím, že uvedené informace poslouží také studentům nižších ročníků a oktavánům v jejich profesní 
orientaci. Hlavně budoucím maturantům připomínám, že nic není zadarmo a k talentu je nutno připojit i 
zodpovědnou přípravu. 

"Bez usilovné pracovitosti není ani talentů ani géniů". 
Použito slov D. I. Mendělejeva. 

Mgr. Jarmila Suchanková, výchovná poradkyně 
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Učitelská knihovna 

Sbírky učitelské knihovny jsou umístěny v naší škole podle odborného zaměření v různých kabinetech. 
Bližší informace o tom, je-li určitá kniha k zapůjčení, Vám mohou podat správci těchto kabinetů. Hlavní část 
sbírek - knihy společensko-vědní tématiky (např. pedagogického a psychologického zaměření, beletrie a 
slovníky) se nachází v místnosti vedle sborovny. 

Sbírky se každoročně rozrůstají, v současnosti je evidováno 5829 knih v ceně 251168 Kč. V posledním 
školním roce bylo zařazeno do sbírek dalších 59 nových knih, z toho především knihy zaměření filosofického a 
historického. 

Využívání ze strany vyučujících školy je různé. Velké množství různých typů sborníků by mohlo být 
využíváno více a častěji. Možnost zapůjčení knih mají i studenti (samostudium, seminární práce). Správce 
sbírek jim v případě zájmu umožní prohlídku hlavní části sbírky. 

Michal Šimon, správce knihovny 

Žákovská knihovna 

Ve školním roce 1998/1999 přibylo do žákovské knihovny 103 knih v celkové hodnotě 19221 korun, to 
znamená v průměru 186 korun na jeden výtisk. Odepsáno bylo celkem 23 knih kvůli opotřebování nebo ztrátě. 
Mezi novými knihami je nejvíce zastoupena současná česká poezie a próza, nechybějí však ani odborné 
publikace, slovníky, cizojazyčná zjednodušená četba a současná světová literatura. 

Žákovská knihovna byla otevřena denně od 7 hodin do začátku vyučování a o prvních dvou přestávkách. 
Byla navštěvována studenty všech ročníků, kteří si celkem půjčili 3216 knih. Celkový počet svazků dosáhl 
6974. 

Ivo Forejt, správce knihovny 

Pěvecký sbor studentů ve školním roce 1998 - 99 

Činnost pěveckého sboru se rozběhla s obvyklou první zkouškou a pokračovala po celý školní rok, během 
kterého se uskutečnilo celkem 10 veřejných vystoupení. Hned od září si našlo cestu do Sborečku 12 nových 
zájemců, což je každoročně jedna z vůbec nejdůležitějších a nejpotřebnějších věcí. 

Dne 13. 10. 1998 zazpíval sbor v aule gymnázia při uvítání studentů z partnerské školy v Oesede. Toto 
vystoupení bylo pro některé z našich i německých studentů zároveň opětovným setkáním, protože na jaře r. 
1998 koncertoval Sboreček Jiráskova gymnázia na škole v Oesede a okolí. 

V předvečer 28. října 1998 se konal v městském divadle v Náchodě vzpomínkový večer k 80. výročí 
vzniku československého státu. V programu vystoupil i pěvecký sbor studentů Jiráskova gymnázia s několika 
skladbami, mezi nimiž byla i česká národní hymna - Kde domov můj.  

V prosinci následovaly vánoční koncerty ve škole a v kostele sv. Vavřince na náměstí T. G. M. Tradice 
vánočních sborových koncertů v Náchodě trvá již více než 10 let. Sbor studentů gymnázia se podílel jak na 
vzniku, tak i na každoročním pokračování této tradice. 

Koncem března zorganizoval Sboreček krátké zazpívání ve škole věnované dni učitelů a na přelomu dubna 
a května účinkoval v pořadech festivalu "Prima sezona". Nejprve to byla vernisáž výstavy studentských prací 
27. 4. 1999 a dále vlastní zahájení festivalu dne 5. 5. 1999. Náchodský festival, kromě řady regionálních médií, 
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zaujal i televizní stanici "Prima", která později (5. 7. 1999) odvysílala samostatný pořad věnovaný této události 
pod názvem "Prima sezona", kde se uplatnilo i vystoupení Sborečku. Tvůrci pořadu použili nahrávku lidové 
písně "Náchodský zámeček" k sérii záběrů náchodského zámku s prostřihem na jeviště velkého sálu městského 
divadla, kde ji zpívá Sboreček při zahájení festivalu. 

Ještě v květnu se konalo krátké vystoupení při odhalení pamětních desek v přízemí gymnázia a pravidelné 
účinkování při předání maturitních vysvědčení. 

V pátek 4. června uskutečnil Sboreček samostatný koncert v jízdárně náchodského zámku (výstavní síň 
Státní galerie výtvarných umění). Koncert byl významně obohacen vystoupením sopranistky Ivany Veselé, 
nedávné absolventky našeho gymnázia. Posluchači koncertu zcela zaplnili prostory jízdárny a vytvořili 
atmosféru, na kterou se opravdu nezapomíná. Všichni ve Sborečku si upřímně vážíme neobyčejného zájmu, 
kterému se už dlouhodobě těší tyto koncerty pro náchodskou veřejnost. Našim milým posluchačům alespoň 
touto cestou srdečně děkujeme za jejich přízeň. 

Poslední náš koncert tohoto školního roku se konal v polském Klodzku, kde v městském divadle 
vystoupily postupně dva studentské pěvecké sbory. Nejprve Sboreček Jiráskova gymnázia a po něm obdobný 
pěvecký sbor střední školy z Klodzka. 

Je na místě poděkovat všem členům Sborečku, kteří si svůj nejlepší výkon této sezony schovali právě na 
své zahraniční vystoupení.  

Za všechny zpěváky i jménem svým děkuji všem, kteří během školního roku pomáhali našemu Sborečku v 
jeho práci. 

Vlastimil Čejp, sbormistr 

Studentské divadlo 

Tak jsme byli zase nejlepší!!! 

Divadelní nadšení neopustilo studenty ani v tomto školním roce. Hned na podzim přišli noví herci 
(dokonce i sekundáni) a bylo rozhodnuto o přípravě dalšího, v pořadí již třetího představení. Po počátečním 
tápání a nesnázích s nastudováním Shakespearovy Zimní pohádky a hry bratří Čapků Ze života hmyzu se vrátili 
k muzikálové formě (před dvěma lety úspěšní Výtečníci), i když tentokrát vstoupili na půdu velmi nejistou, na 
půdu autorského a dá se říci i experimentálního divadla. Vznikla autorská generační výpověď o lidech "na 
okraji" - Feťáci - denní stíny. Jako autor textu a hudby se představil stálý člen souboru, student 4. ročníku Ota 
Faifer, písňové texty napsal jeho spolužák, host souboru Pavel Uždil, režie se ujal již tradičně Petr Hašek. 
Soubor asi dvaceti stálých i nestálých herců-studentů nastudoval hru během necelého půlroku a s obavami 
očekával premiéru, která se uskutečnila 22. dubna v 19,22 hod. v aule gymnázia. Atmosféra v sále a reakce 
diváků předčily očekávání všech účinkujících. Stejný úspěch měla i další představení, určená nejen 
gymnazistům, ale i žákům a studentům ostatních škol. "Feťáci" úspěšně reprezentovali i na 2. ročníku festivalu 
studentské tvořivosti Náchodská prima sezóna v květnu letošního roku. Zde se jim dostalo příjemného uznání a 
obdivu i od divadelní poroty. V srpnu čekal na mladé herce vrchol jejich dosavadního snažení, účast na 
Jiráskově Hronově v rámci doprovodného programu. Představení se uskutečnilo 12. srpna v Jiráskových 
sadech. I na celostátní přehlídce amatérského divadla se podařilo zaujmout jak diváky, tak kritiku. Doufejme, 
že to tak bude i nadále. O zájem diváků jde přece nejvíce. 

M. Lelková, P. Hašek 
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Činnost historického kroužku na víceletém gymnáziu 

Dnešní učitelé (a zvláště ti s humanitním oborem) si postupně zvykají na skutečnost, že jejich život a život 
mladých lidí je ovlivňován technikou, počítači a získáváním informací na internetu. Žáček sekundy hbitě 
„serfuje“ po síti a dokáže z ní získat ohromující množství informací. Zároveň zjistíte, že nebyl nikdy 
v ratibořickém zámku. A právě žáci nižších ročníků víceletého gymnázia jsou pro pedagoga „polem úrodným,“ 
učitel všeobecně vzdělávacích předmětů má možnost působit na své žáky a studenty tak, aby jejich duše byla 
bohatá a krásná. Aby ve světě tržního hospodářství nebyli lhostejní ke kulturnímu dědictví, které nám odkázaly 
generace našich otců. 

Z těchto důvodů jsem pro žáky nižších tříd osmiletého gymnázia na podzim 1998 založila historický 
kroužek. Byla jsem velmi překvapena a potěšena zájmem dětí o tuto mimoškolní činnost. Během dvou měsíců 
se počet členů kroužku ustálil na třiceti. Pro zájmovou činnost je to vysoké číslo. Sestavovala a připravovala 
jsem proto takový program, ve kterém bych zaměstnala všechny děti a plně bylo využito času. Z cihlářské hlíny 
modelujeme pravěkou keramiku, společně hodnotíme předem zadané badatelské úkoly, realizujeme krátké 
exkurze a seznamujeme se s regionální historií. Historie jde ruku v ruce s literaturou. A proto v prosinci 1998 
vystupujeme v aule gymnázia s folklórně historickým pojetím vánočního pásma. Tři měsíce nacvičujeme 
lidovou velikonoční hru z období baroka „Komedije o ukřižování Páně.“ Sekundáni výborně zvládli staročeský 
rýmovaný text dramatu. Poděkování patří profesorce Janušové, která navrhla a s dětmi vyrobila scénu, 
maminkám, které pomohly s šitím kostýmů, a studentům O. Faifrovi a M. Umlaufovi ze třídy 4.B, kteří nám 
obětovali hodiny osobního volna v úlohách osvětlovačů. Generální zkouška se konala pro veřejnost – rodiče a 
sourozenci účinkujících se dostavili ve velkém počtu. Premiéra v aule školy proběhla v úžasné atmosféře a 
bouřlivý potlesk byl dětem odměnou! 

I v příštím školním roce se budeme scházet na schůzkách, ve kterých se chceme tak trochu vrátit do doby 
mytické. Ale to je již překvapením. 

Třebaže má kroužek hodně členů, neuzavíráme možnost vstupu novým zájemcům o historii. A kdo chce, 
může s námi vystoupit na horu Říp a prožít chvíle mezi dávnými slovanskými bůžky, vílami a hejkaly. 

Blanka Dvořáčková 

Zdravotní kroužek 

Ve školním roce 1998-99 pracovalo ve zdravotnickém kroužku 15 studentů ze sekund a tercií. Většina je 
nositelem odznaku Mladý zdravotník II, nově získalo odznak 9 studentů. 

Pět členů kroužku absolvovalo týdenní soustředění Okresního studijního střediska Červeného kříže. 

Okresní soutěže hlídek mladých zdravotníků II. stupně se zúčastnily dvě pětičlenné hlídky s náhradníky a 
umístily se na 5. a 12. místě. 

Věra Prachařová 

Předmětová komise českého jazyka 

Olympiády v českém jazyce se v letošním roce zúčastnilo celkem 48 studentů, z toho v I. kategorii 
soutěžilo 17 žáků a v II. kategorii 31. Ve školním kole obsadila Irena Tremčinská 1. místo a Radka Martincová 
2. místo. Obě dívky jsou z tercie B a ve středu 10. března se zúčastnily okresního kola, ve kterém Radka 
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Martincová obsadila 2. - 3. místo a Irena Tremčinská 8. - 14. V této kategorii zde soutěžilo celkem 39 žáků. 
9. dubna odjela Radka do Hradce Králové a v krajském kole obsadila 10. - 16. místo se 17 body. (1. místo 
24 bodů). 

V II. kategorii olympiády v českém jazyce se ve školním kole na 1. místě umístila Anna Dostálová 
(oktáva), na 2. místě Jana Slavíková (1.B) a Marie Vintrová ze 4.A na 3. místě. Tyto studentky nás 
reprezentovaly v okresním kole, kterého se zde zúčastnilo 27 studentů z různých středních škol. Do 
regionálního kola postoupila Anna Dostálová, která zde obsadila 20. - 22. místo. 

Úspěšně se naši studenti prezentovali i v několika literárních soutěžích. Na podzim byly v 
červenokosteleckém divadle vyhlášeny výsledky literární a výtvarné soutěže Děti rodnému kraji. Oceněny byly 
práce dvou studentů sekundy B Jany Hovorkové a Martina Hejčla (prózy Šnek a Mravenec). 

Městský úřad v Náchodě vyhlásil při příležitosti 80. výročí vzniku Československa literární a výtvarnou 
soutěž s názvem Moje město Náchod. V kategorii prózy zvítězili Jan Mědílek (Náchod očima tužky v 
podnikatelově kapse) a Zdeňka Hůlková (Co si komíny povídaly), sekunda B a Marie Hůlková, 1.B (Taky moje 
město Náchod). Vítězné práce byly spolu s mnoha dalšími oceněnými zveřejněny v Náchodském zpravodaji. 

Již poněkolikáté se naši studenti účastnili literární soutěže O cenu Dana Smiřického, kterou vyhlašuje 
každoročně Soukromé gymnázium a vyšší odborná škola Josefa Škvoreckého v Praze. Tentokrát zaslali své 
práce pouze studenti primy a sekundy, Helikarová Kateřina, Kuncová Petra, sekunda B a Minariková Michaela, 
Borská Štěpánka, prima B. Všechny studentky obdržely jako poděkování za účast diplom a knihu. 

Starší studenti se účastnili, byť tentokrát nezvítězili, literární soutěže Náchodské prima sezóny, v kategorii 
poezie Věra Včelišová, 2.A, Klára Klimešová a Andrea Matyášová, septima B, v kategorii prózy Jana 
Slavíková,1.B a Jana Drašnarová, 1.A. 

Všem patří dík. 

Jindra Nývltová a Iva Venclíková 

Konverzační soutěž v anglickém jazyce 

V průběhu prosince a ledna soutěžilo téměř 40 studentů školy ve 3 kategoriích této soutěže. První část 
(písemná) prověřila a zároveň rozlišila dovednosti studentů v poslechu jim přečteného textu, znalosti 
mluvnického učiva prověřil krátký gramatický test. Ve druhé (ústní) části vedli studenti dialog s tříčlennou 
komisí učitelů anglického jazyka. 

Výsledky obou částí soutěže ukázaly, že všichni soutěžící se opravdu snažili o co nejlepší umístění. 
Nejlépe se umístili tito studenti: 

kategorie I a II 
1. místo Hana Nedvědová, sekunda A 
2. místo Vojtěch Zelený, sekunda A 
3. místo Kateřina Tomková, sekunda B 

z celkového počtu 17 soutěžících 

kategorie III 
1. místo - Zdeněk Nývlt, tercie B 
2. místo - Irena Tremčinská, tercie B 
3. místo - Radka Martincová, tercie B 

z celkového počtu 10 soutěžících 
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kategorie 1. - 3. ročníky, sexty a septimy 
1. místo Zuzana Kulhánková, 2.A 
2. místo Tereza Míková, 2.A 
3. místo Lukáš Kolísko, septima A 

V okresním kole soutěže H. Nedvědová obsadila ve své kategorii 2. místo a Z. Kulhánková zvítězila. 
V krajském kole se z 11 soutěžících umístila na pěkném 7. místě. 

Věříme, že i v příštím šk. roce bude patřit tato soutěž k těm, do kterých se studenti rádi zapojují. Vítězům 
škol. kola děkujeme za dobrou reprezentaci školy. 

Michal Šimon

Matematika a fyzika ve šk. roce 1998 - 1999 

Zájem studentů o různé akce v rámci těchto předmětů je velmi potěšitelný a vzrůstá. Jedná se o exkurze, 
které jsou pořádány pro celé třídy, pro studenty seminářů matematiky a fyziky, i pro jednotlivce z celé školy. 
Studenti se individuálně v doprovodu vyučujícího zúčastnili Dne s fyzikou na Matematicko fyzikální fakultě 
Univerzity Karlovy v Praze. Jedná se o velmi zdařilou a působivou akci, která sklidila velký ohlas už v loňském 
školním roce. Zájemci se též účastnili Invexu Brno, výstavy výpočetní techniky. Studenti septim absolvovali 
fyzikální exkurzi v Národním technickém muzeu. Velký zážitek si odnesli i studenti sekundy A, kteří v rámci 
školního výletu zhlédli elektrárnu Dalešice a Dukovany. 

A nyní k úspěchům našich studentů v soutěžích. 

Matematická olympiáda 

Kategorie Z6 - prima 

Do okresního kola postoupili čtyři žáci: Tereza Kalábová, Jan Kubeček, Alena Lochmanová, Martina 
Matěnová, všichni z primy B. V této soutěži získala Tereza Kalábová 1. místo a na 3. místě skončila Martina 
Matěnová. Celkem se této soutěže účastnilo 30 žáků ZŠ a gymnázií. 

Kategorie Z7 - sekunda 

V této kategorii nás v okresním kole reprezentovalo pět žáků. Nejlépe se umístily na 4. - 6. místě Zdeňka 
Hůlková a Adéla Knitlová. Na dalších místech se umístili Andrea Bergrová, Kristýna Joudalová, Tomáš Jirman. 
Všechna čtyři děvčata jsou ze sekundy B, Tomáš Jirman ze sekundy A. 

Kategorie Z8 - tercie 

Zastoupení v okresním kole v této kategorii bylo nejhojnější a škola získala díky svým zástupcům velmi 
pěkná místa: 1. místo Tomáš Tichý - tercie A, 3. místo Eva Majerová - tercie B, 4. místo Irena Tremčinská - 
tercie B, 5. - 7. místo Jindřich Šedek a Marek Zeidler, oba tercie B. Na dalších velmi pěkných místech skončili 
Radka Martincová, Zdeněk Nývlt, Eva Králová, všichni z tercie B. 

Kategorie Z9 

V této kategorii jsme neměli zástupce, protože nemáme na škole jí odpovídající studenty, ale již v příštím 
roce se těšíme na účast i v této kategorii. 

V kategoriích pro vyšší gymnázium již zastoupení není tak hojné, přesto i zde můžeme hovořit o úspěšném 
reprezentování školy. 

Kategorie C - první ročníky, kvinty 



33 

Školního kola, které se konalo na naší škole, se zúčastnilo 15 řešitelů domácího kola. 10 z nich se stalo 
úspěšnými řešiteli: 1. místo Lukáš Tomek - kvinta A, 2. - 5. místo Miroslav Cvrček - 1.B, Jiří Klimeš - 1.B, 
Ondřej Kmoch - 1.A, Jana Slavíková - 1.B, 6. místo Jan Bauer - 1.B, 7. - 8. místo Zdeněk Sloupenský, Tomáš 
Voborník, 9. - 10. místo Lilia Cvetanová, Tomáš Odl, všichni čtyři z kvinty A. Dalšími účastníky byli Lucie 
Kortusová - kvinta B, Josef Balcar - 1.A, Jiří Šimon - 1.A, Aneta Němečková - kvinta B, Ondřej Hejna - 1.A. 

Do oblastního kola Východočeského kraje nás jelo zastupovat pět nejlepších. Odtud přivezli takováto 
umístění: Jana Slavíková 4. - 6. místo, Jiří Klimeš 7. - 10. místo, Miroslav Cvrček 14. - 15. místo, Ondřej 
Kmoch 18. - 19. místo, Lukáš Tomek 25. - 28. místo, z celkového počtu 47 řešitelů. 

Kategorie B - druhé ročníky, sexty 

Ve školním kole, opět konaném na naší škole, bylo 7 zástupců: Adam Gajdoš - 2.B, Vojtěch Houska - 2.B, 
Jan Buršík - sexta B, Michal Novák - 2.A, Kamila Pecinová - 2.A, Jakub Brát - 2.A. Úspěšným řešitelem se stal 
Adam Gajdoš. V oblastním kole se umístil na 17. místě z 35 účastníků. 

Kategorie A - třetí, čtvrté ročníky, septimy, oktávy 

Se vzrůstající náročností klesá počet zájemců. V letošním školním roce se školního kola účastnili dva 
studenti. 

Úspěšným řešitelem se stal Jiří Krtička ze 4.A. V oblastním kole se umístil na 9. místě. 

Pythagoriáda 

Mezi další početně zastoupené soutěže patří Pythagoriáda, matematická soutěž určená žákům primy a 
sekundy (6. a 7. ročníků). Této soutěže se zúčastnilo v primách 52 žáků, v sekundách 51 žáků. Úspěšnými 
řešiteli se stali: prima: 1. - 2. místo Petr Hornych, Martin Lichter, oba prima A, třetí místo Martin Darebník - 
prima A, 4. - 6. místo Jiří Řábek, Samuel Verner, oba prima A, Jakub Rousek - prima B. 

Sekunda: 1. - 2. místo Kristýna Joudalová - sekunda B, Ondřej Mika - sekunda A, 3. - 6. místo Andrea 
Bergrová, Tomáš Hromádko, Kristýna Šramarová, všichni tři sekunda B, Vojtěch Zelený - sekunda A. 

Do okresního kola postoupili první tři. Z prim tři zástupci, ze sekund všech šest. 

V okresním kole byl Petr Hornych z primy A na 4. - 6. místě, Martin Darebník na 7. - 9. místě z 26 
účastníků. V kategorii 7. tříd získala Kristýna Šramarová 1. místo, 4. - 6. místo Ondřej Mika, 7. - 8. místo 
Kristýna Joudalová a Vojtěch Zelený, hned za nimi na 9. místě byli Andrea Bergrová a Tomáš Hromádko z 24 
účastníků. 

Matematický klokan 

Početně zastoupená je mezinárodní matematická soutěž Matematický klokan určená žákům a studentům 
všech věkových kategorií. V okrese Náchod se zúčastnilo celkem 3772 soutěžících, z toho bylo 248 z naší 
školy (46 v kategorii Student, 67 v kategorii Junior, 42 v kategorii Kadet, 93 v kategorii Benjamín). 

V kategorii Student na naší škole byli nejlepší: 1. místo Lenka Štěpánková - oktáva, 2. - 3. místo Lenka 
Řeháková - oktáva, Jiří Krtička - 4.A. 

V kategorii Junior: 1. místo Adam Gajdoš - 2.B, 2. místo Jiří Klimeš - 1.B, 3. místo Miroslav Cvrček - 
1.B. 

V kategorii Kadet: 1. místo Irena Tremčinská - tercie B, 2. místo Eva Majerová - tercie B, 3. místo Monika 
Poláčková - tercie A. 

V kategorii Benjamín: 1. místo Ondřej Mika - sekunda A, 2. místo Adam Rak - sekunda A, 3. místo Jan 
Bílek - sekunda B. 
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V okresním hodnocení naši studenti zabodovali téměř ve všech kategoriích. 

V kategorii Benjamín se Ondřej Mika umístil z 1143 soutěžících na 3. místě. V kategorii Kadet nám v 
okresním hodnocení nevyšly body na první místa, zato v kategorii Junior všechna tři první místa v okrese patří 
našim třem nejlepším. V kategorii Student se Lenka Štěpánková umístila v okresním hodnocení na 3. místě. 

Tím ovšem výčet úspěchů našich studentů nekončí. V soutěžích s fyzikálním zaměřením se účastnili 
Archimediády a Fyzikální olympiády. 

Archimediáda 

je soutěž pro zájemce ze 7. tříd (sekund). Z naší školy do okresního kola postoupilo 7 řešitelů Kateřina 
Helikarová, Kristýna Joudalová, Petra Kuncová, všechny ze sekundy B, Tomáš Jirman, Šimon Kvasnička, 
Vojtěch Zelený, tito ze sekundy A. Na 1. místě se umístil Vojtěch Zelený, na 2. místě Šimon Kvasnička. 

Fyzikální olympiáda 

navazuje věkově na Archimediádu. 

Kategorie F - osmé třídy, tercie 

Úspěšnými řešiteli tohoto kola se stali Tomáš Tichý, Petr Miroš, Kateřina Strašilová, všichni tři z tercie A. 
Všichni tři v okresním kole opět obsadili přední místa. 1. místo Tomáš Tichý, 3. místo Petr Miroš a 4. místo 
Kateřina Stašilová. 

Kategorie E - deváté třídy 

Tato kategorie nemá u nás odpovídající účastníky. 

Kategorie D - první ročníky, kvinty 

Ve školním kole bylo 8 účastníků. 1. - 2. místo obsadili Martin Nývlt a Jiří Klimeš z 1.B, 3. místo Marie 
Hůlková, 4. místo Martin Langr, oba z 1.B. Tito čtyři se stali úspěšnými řešiteli, kteří odjeli reprezentovat naši 
školu v oblastním kole Východočeského kraje. Ve školním kole se účastnili ještě tito studenti: Josef Balcar, 
Ondřej Kmoch, Tomáš Novák, Jiří Šimon, všichni z 1.A. V oblastním kole se nejlépe umístil Martin Nývlt na 6. 
- 7. místě. 

Kategorie C - druhé ročníky, sexty 

V této kategorii byli úspěšnými účastníky školního kola Adam Gajdoš z 2.B a Jan Buršík ze sexty B. V 
oblastním kole obsadil Adam Gajdoš 9. místo a Jan Buršík 10. - 11. místo. 

Kategorie B - septimy 

V této kategorii jsme žádného úspěšného řešitele neměli. 

Kategorie A - čtvrté ročníky, oktávy 

V oblastním kole reprezentovali naši školu Lukáš Filip a Olga Kosinková, oba ze 4.B. V této soutěži se 
jim nevedlo. 

Velký počet soutěžících a jejich velmi pěkná umístění v rámci okresu (nižší gymnázium), 
Východočeského kraje (vyšší gymnázium) ukazují na zájem a solidní přístup našich studentů k reprezentaci 
školy. Zato patří poděkování jim i pedagogům, kteří je připravili. Do příštího školního roku si společně přejeme 
mnoho dalších předních míst. 

Iva Sršňová 
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Biologické soutěže ve školním roce 1998/99 

Studenti se v letošním školním roce, jako každoročně, zúčastnili biologické olympiády ve všech 
kategoriích a biologické soutěže Poznávání přírodnin. O obě soutěže projevili studenti značný zájem, zvláště 
studenti nižších ročníků víceletých gymnázií. 

Školní kolo biologické olympiády kategorie D (prima, sekunda) absolvovalo 27 studentů, 3 studentky – 
Eva Johnová (prima B), Adéla Knitlová (sekunda B) a Kristýna Šramarová (sekunda B) postoupily do 
okresního kola. K. Šramarová se umístila na 7. místě. V kategorii C (tercie) soutěžilo 9 studentů. Na 1. - 3. 
místě se umístila Eva Majerová (tercie B), Aleš Drašnar (tercie A) a Lenka Klugarová (tercie A). Na 1. místě 
kategorie B (kvinty, sexty, 1. a 2. ročníky) byl Jiří Havrda (2.B) z celkového počtu deseti studentů. V poslední 
kategorii A (septima, oktáva, 4. ročníky) se školního kola zúčastnilo 6 studentů, z nichž první místo obsadil Jiří 
Jakl (4.A) a 2. místo Blanka Štenclová (oktáva). Jiří Jakl postoupil do oblastního kola, kde se umístil na 
pěkném 8. místě. 

V letošním roce se konala soutěž Poznávání přírodnin, kterou pořádá Déčko, dům dětí a mládeže 
v Náchodě. O tuto soutěž byl velký zájem, což je zřejmé z velkého počtu zúčastněných studentů. Soutěž byla 
organizována ve dvou kategoriích, kategorie A pro primy, sekundy a kategorie B pro tercie, kvinty a 1. ročníky. 
Celkem se školního kola zúčastnilo 54 studentů, do okresního kola postoupila Markéta Medlenová (1.A), 
Václav Kubíček (kvinta A) a Jana Jirásková (tercie B). Markéta Medlenová projevila výborné znalosti 
v poznávání přírody, neboť obsadila 1. místo. 

V letošním roce se studenti opět zúčastnili SOČ. Studentka Magda Michalíková (4.A) s prací 
“Imunologicky podmíněná sterilita” zvítězila v okresním kole a v kole oblastním se umístila na jednom 
z předních míst. 

Všem studentům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. 

Jiřina Jaroušová 

Sportovní sezóna 1998 - 99 na Jiráskově gymnáziu 

Jiráskovo gymnázium zaznamenalo v tomto školním roce úspěchy hlavně v kolektivních sportech. Nejprve 
zabodovala naše atletická družstva v okresním kole Středoškolského poháru v lehké atletice, kde družstvo 
chlapců získalo krásné druhé místo. Družstvo děvčat bylo ještě lepší - vyhrálo okresní kolo a v krajském kole 
skončilo na pěkném pátém místě. Dílčí úspěchy v lehké atletice zaznamenal Jakub Erber, který okresní kolo v 
přespolním běhu vyhrál a postupoval až k titulu mistra republiky. 

Největším úspěchem v kolektivních sportech byl postup basketbalového družstva dívek po vítězství v 
okresním kole SŠH v Jaroměři do regionálního kola v Jičíně, kde obsadilo 6. - 11. místo. V odbíjené se 
děvčatům už tak nedařilo, ale i druhé místo v okresním kole SŠH je pěkným úspěchem, protože zde děvčata 
prohrála s tradičním rivalem - Jaroměří - jen na počet míčů. 

Okresní plavecké soutěže jsou také naší silnou stránkou. Jako každoročně zvítězilo družstvo starších dívek 
a v regionálním kole ve Vysokém Mýtě si děvčata doplavala pro 3. místo. Stejný úspěch zaznamenalo i 
družstvo chlapců. Naši chlapci zabodovali také v "Turnaji čtyř", kde vyhráli v basketbale a v sálové kopané. 

V rámci oslav Prima sezóny probíhaly též různé sportovní soutěže - např. kopaná, kanoistika, basketbal, 
odbíjená, stolní tenis... Řadu z nich naši studenti vyhráli. Naše škola uspořádala turnaj v odbíjené dívek, kde 
navázala přátelský kontakt s Gymnáziem v Klodzku. Naše děvčata v tomto turnaji s převahou zvítězila. 
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Rádi bychom poděkovali všem studentům a studentkám, kteří reprezentovali naši školu, a doufáme, že i 
nový školní rok bude alespoň stejně úspěšný. 

Olga Slavíková a Iva Rojtová 

 

Olympiáda z chemie 

V kategorii D – tercie – se školního kola zúčastnili tři studenti. 

V kategorii C se zúčastnilo školního kola 19 studentů. Do oblastního kola, které se konalo 15. května 1999 
v Hradci Králové, byli vybráni: Korec David (2.B), Buršík Jan (sexta B), Šefcová Irena (sexta B), Klimeš Jiří 
(1.B) a Slavíková Jana (1.B). David Korec se umístil na 5. místě a Jiří Klimeš na místě devátém. Mezi 
úspěšnými řešiteli byla ještě Jana Slavíková. 

Všem studentům gratuluji a děkuji za vzornou reprezentaci naší školy. 
Helena Bergrová 

Soutěž mladých historiků 

Školního kola se zúčastnilo 18 studentů tercie A a 5 studentů tercie B. První místo obsadil Tomáš Kábrt 
(tercie A), druhé místo Milan Mach (tercie A) a Ondřej Kovář (tercie A) třetí místo. Tito studenti velmi dobře 
reprezentovali naši školu v okresním kole této soutěže, za což jim patří poděkování. 

Věra Štegerová 
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Seznam studentů ve školním roce 1998 - 1999 
(studenti s hvězdičkou prospěli s vyznamenáním, studenti s 5 neprospěli ani po opravné zkoušce, studenti s P 
přestoupili po ukončení školního roku na jinou školu, studenti se Z odešli po skončení školního roku studovat 
do zahraničí, studenti s N nebyli do uzávěrky výroční zprávy klasifikováni z některého předmětu) 

Třída: prima A 
Třídní učitel: Mgr. Slavíková Olina 

Bartoš Pavel, Černá Kateřina, *Darebník Martin, Hartmanová Lenka, *Hornych Petr, Jánský Tomáš, 
*Jarkovská Adéla, Jeřábek Jiří, Jirka Jan, Joudalová Eliška, *Korbová Tereza, Koselová Veronika, Kubíčková 
Anna, Kuchta Lukáš, Lehká Milada, Lichter Martin, Linhartová Adéla, Mačková Michaela, Matěna Igor, 
Myšáková Gabriela, *Nováková Marie, Palečková Lenka, Potocká Veronika, *Sedláčková Kateřina, Seidel 
Michal, *Škardová Alžběta, Šolcová Klára, Šraitr Martin, Vajsar Aleš, *Vančáková Klára, Verner Samuel 

Třída: prima B 
Třídní učitel: RNDr. Matěnová Ivana 

Beneš Ondřej, Benešová Adéla, Bidlová Jana, Bohadlová Veronika, Borská Štěpánka, Eimerová Irena, 
Hofmanová Michaela, *Johnová Eva, *Kadaník Jiří, Kalábová Tereza, Kosař Tomáš, *Krunka Kamil, 
*Kubeček Jan, *Kurský Petr, *Lipenský Marek, *Lochmanová Alena, Macháč Jan, Maruna Jaromír, 
*Matěnová Martina, Mináriková Michaela, *Nyklíčková Markéta, *Prokeš Josef, Prymš Dominik, Rokošová 
Ludmila, Rompotl Patrik, Rousek Jakub, Špaček Jan, *Štěpánková Lenka, *Uskobová Lada, Vašíčková Lenka, 
Zatloukalová Ilona 

Třída: sekunda A 
Třídní učitel: Mgr. Kolářská Jana 

Bielica Michal, Brandová Lucie, *Drašnarová Alena, *Erbenová Jana, Franc Vojtěch, Grulichová Gabriela, 
Havrda Ondřej, Hynek Ondřej, Ježová Aneta, *Jirman Tomáš, Jirmanová Petra, Kaplanová Šárka, *Klimek 
Ondřej, *Kvasnička Šimon, *Kylarová Lucie, Macura Lukáš, *Martinec Jakub, *Mika Ondřej, *Nedvědová 
Hana, Nývlt David, Preclík Michal, Rak Adam, *Rinn Radek, *Ryznar Vojtěch, Smutník Martin, *Štěrbáková 
Jitka, Tylšová Michaela, *Vlach Petr, *Zelený Vojtěch, Brátová Julie 

Třída: sekunda B 
Třídní učitel: Nývltová Jindra 

*Bergerová Andrea, Bílek Jan, Dernerová Pavla, *Hejčl Martin, *Helikarová Kateřina, *Hovorková Jana, 
*Hromádko Tomáš, *Hůlková Zdeňka, Ježek Miroslav, Jirman Michal, *Joudalová Kristýna, Kalužný Radek, 
Kavková Nikol, Knitlová Adéla, *Knytlová Kateřina, *Kuncová Petra, *Máchová Tereza, Martínek Lukáš, 
*Máslo Marek, Mědílek Jan, *Miholová Petra, *Remeš Tomáš, *Sršňová Iva, Škardová Marie, *Školníková 
Irena, *Šramarová Kristýna, Tomková Kateřina, *Tylšová Lenka, Voborník David, *Zavřel Jan 

Třída: tercie A 
Třídní učitel: Košvanec Zdeněk 

*Brejtrová Renata, *Diblík Jan, Drašnar Aleš, *Dyntarová Michaela, Flegl Pavel, Hanuš Vít, Havrdová Renata, 
Horáková Monika, Jansová Klára, Jarkovský Jan, *Kábrt Tomáš, *Klugarová Lenka, Knapp Ondřej, Kolín 
Pavel, *Kovář Ondřej, Král Jan, Kropáčková Miluše, Kvapilová Michaela, Mach Milan, *Miroš Petr, 
Pohnerová Monika, *Poláčková Monika, Sedlmajerová Lucie, *Stárková Aneta, *Strašilová Kateřina, 
Teichmann Radek, *Tichý Tomáš, *Tomková Lenka, Valenčin Filip, *Zima Zdeněk 

Třída: tercie B 
Třídní učitel: Mgr. Janušová Hana 
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Drašnar Tomáš, Ducháč Martin, Fuchsová Diana, Holá Hana, Jakl Jan, Jaroušová Petra, Jirásková Jana, 
Kováříčková Barbora, Kovaříková Kateřina, *Králová Eva, *Maixner Jiří, *Majerová Eva, *Martincová Radka, 
Nedbalová Petra, *Němečková Jitka, *Nývlt Zdeněk, Pecková Eva, *Petrová Veronika, Roman Tomáš, Slezák 
Martin, Soldán Jan, Srba Jindřich, Stierandová Lenka, *Šedek Jindřich, Šolcová Veronika, *Tremčinská Irena, 
Zavřel Jan, *Zeidler Marek, Zilvar Václav 

Třída: kvinta A 
Třídní učitel: Oleják Jiří 

*Apltauerová Petra, Baláš Jan, Balcarová Hana, Bartošová Dagmar, Bašová Petra, Bůnová Daniela, 
*Cvetanova Lilia, Ducháčová Veronika, Jirmanová Dita, *Josefiová Dana, Jungwirth Jan, Kolavík Jiří, 
*Kubíček Václav, *Lelková Markéta, Měřinský Michal, *Odl Tomáš, Podzimková Alena, Pokorák Michal, 
Prislinger Petr, Rufferová Iva, Sloupenský Zdeněk, P*Smolíková Klára, Šourek Karel, *Tomek Lukáš, 
Valášková Barbora, Vlachová Tereza, Voborník Tomáš, Šrolová Kristýna, Řeháková Veronika 
Řeháková Veronika k nám 1. 2. 1999 přestoupila ze sportovního gymnázia v Pardubicích. 

Třída: kvinta B 
Třídní učitel: Forejt Ivo 

Balcarová Hana, Benešová Kateřina, PČerná Monika, P5Effenberková Petra, Gross Martin, *Hartman Jakub, 
PHrodková Vendula, Hurtová Jana, Jeřábek Lukáš, Karásková Monika, Klugarová Jana, *Kortusová Lucie, 
Kupka Petr, Lichterová Iveta, Lokvencová Šárka, Máslová Jitka, Matoulek Jan, Němečková Aneta, Odvářková 
Alice, Poláková Martina, PSigidová Olga, Suchá Kateřina, *Štíchová Vendula, Vacková Jarmila, *Wagnerová 
Dita, 5PFarský Filip 

Třída: sexta A 
Třídní učitel: Rojtová Iva 

*Bašová Petra, Bučko Ladislav, Bukovský Tomáš, Houštěk Petr, Janda Štěpán, Kábrtová Martina, Kozel 
Marek, Kumpošt Petr, Kynterová Kateřina, Liebich Roman, 5Maršík Stanislav, Martinezová Alexandra, 
Mědílek Šimon, Nývltová Kristýna, Peterková Lenka, Pokorný Dominik, Pokorný Václav, Provazníková 
Martina, Punar Tomáš, P5

Řezníčková Monika, Smutník Petr, Ticháček Filip, Vítek Martin, Balek František, 
Erber Jakub 
Stanislavu Maršíkovi bylo povoleno opakování ročníku. 

Třída: sexta B 
Třídní učitel: Mgr. Olšanová Jana 

Abrahamová Milena, Brandejsová Michaela, Burdych Jakub, *Buršík Jan, Huml Jiří, *Jaklová Lucie, 
Kadlecová Lenka, Kolisko Ondřej, Kubečková Petra, Minaříková Lucie, Nývlt Michal, Pastuchová Denisa, 
Pázler Jakub, Petrů Radim, Pfeiferová Lucie, *Sedlmajerová Ilona, Semeráková Tereza, Sršeň Jan, *ZŠefcová 
Irena, Šolc Jakub, Štěpařová Klára, Tesař Pavel, NTrojovský Adam, Tučková Marie, *Uždilová Pavla, 
Zárybnická Lenka, Jeřábková Karla 

Třída: septima A 
Třídní učitel: PaedDr. Dvořáčková Blanka 

Beran Petr, Czubová Denisa, Eimer Lukáš, Havrdová Monika, Homolková Klára, Hurdálek Martin, Hylenová 
Veronika, Jeništa Jaroslav, Kábrtová Hana, *Kolísko Lukáš, Košvanec Petr, ZKučera Jan, Lokaj Zdeněk, 
Maršíková Jana, Matěna Petr, Měřinský Martin, Mílová Barbora, Myšák Jiří, Olivová Radka, Pavlišta Jan, 
Prislinger Jan, Ryšavá Alena, Turek Lukáš, Vlčková Romana, *Vlčková Věra, Vojtěch Michal, Vrátný Milan, 
Vondráčková Ivana 

Třída: septima B 
Třídní učitel: Mgr. Brát Richard 

Andresová Gabriela, Ansorgová Zuzana, Bošová Michaela, Brejtrová Jana, Hornová Marcela, *Jirmanová 
Markéta, Jórová Lucie, Klimešová Klára, Kratochvíla Jan, *ZKříž Zdeněk, Lábus Radek, Matyášová Andrea, 
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Mazochová Lenka, Medek Vlastimil, Musil Martin, Nevěčný Jiří, Novák Ondřej, Otto Tomáš, *Simonová 
Bohdana, Smolová Štěpánka, Suchý Radek, Vlačiha Petr, *Hejzlarová Šárka 
Skalská Monika odešla od 18. 9. 98 studovat na 1 rok do Oesede v SRN. 

Třída: oktáva 
Třídní učitel: Štegerová Věra 

Bartošková Jitka, Bečičková Hana, Buršíková Eva, Domáňová Veronika, Dostálová Anna, *Dunovská Eva, 
Dvořáková Jiřina, *Hornych Tomáš, Horváthová Lucie, Jirásková Lenka, Kaválek Ondřej, Klimková Iva, 
Klugarová Alena, Křivdová Pavla, Kubátová Valérie, Leugner Tomáš, Martinková Jaroslava, *Mervartová 
Kateřina, Ryšavá Marie, Řeháková Lenka, Schejbalová Jana, Skaličková Rita, Stránská Vladimíra, *Šmída 
Michal, *Štenclová Blanka, Štěpánková Lenka, Novák Jan, Rohulán Vojtěch, Souček Jiří, Gala Petr 
Horváthová Lucie neprospěla u maturitní zkoušky z biologie a českého jazyka (oprava celé maturitní zkoušky 
na jaře roku 2000). 

Třída: 1.A 
Třídní učitel: Jaroušová Jiřina 

Antl Jan, Balcar Josef, Cír Lukáš, *Čimerová Petra, Dostál Ondřej, *Drašnarová Jana, Dyntarová Kateřina, 
Hejna Ondřej, Hejnová Hana, Hermanová Dagmar, Hoferková Stanislava, Chmelíková Monika, Jiroušková 
Karla, Klemmová Markéta, *Kmoch Ondřej, Kryl Stanislav, Lád Jiří, Medlenová Markéta, Novák Tomáš, 
Nováková Andrea, Skaličková Gita, Smolíková Aneta, Šimon Jiří, Šorfa Petr, *Tvrdíková Klára, Tylš Radek, 
Tylšová Andrea, Vondřejcová Monika, Wicha Marek, Zelená Eva 

Třída: 1.B 
Třídní učitel: Mgr. Suchanková Jarmila 

Bauer Jan, Bednář Marek, Cvrček Miroslav, Ducháč Pavel, Felgrová Helena, Hladíková Tereza, *Hůlková 
Marie, Chudá Petra, Klemmová Nikola, *Klimeš Jiří, Koubková Martina, Kozák Daniel, *Kožená Alena, 
Krtička Michal, *Kůrka Jan, Langr Martin, Marková Veronika, Martincová Lenka, Nápravníková Michaela, 
Nývlt Martin, Nývltová Petra, Seidl Aleš, *Slavíková Jana, Staňková Kateřina, Stárová Eva, Škoda Petr, *Švábl 
Miroslav, Tomeš Petr, *Volfová Michaela, Zeinerová Radka 

Třída: 2.A 
Třídní učitel: Vencliková Iva 

Baďurová Gabriela, Beránková Michaela, Brát Jakub, Frintová Karolína, Jindáček Milan, Joudalová Iva, 
Kapucián Michal, Krause Tomáš, Kuhnová Lucie, Kulhánková Zuzana, Macek Lukáš, Matoušová Klára, 
Novák Michal, *Pecinová Kamila, Petříková Veronika, *Prouzová Barbora, Rýdlová Daniela, Seidl Martin, 
Semeráková Renáta, Skřivanová Gabriela, Součková Helena, Stránský Oskar, Šrůtek Miroslav, *Včelišová 
Věra, Vintr Jan, Vlachová Alena, Vlček Jan 
Míková Tereza přestoupila k 7. 5. 1999 na SSŠP v Náchodě. 

Třída: 2.B 
Třídní učitel: Mgr. Sršňová Iva 

Bartošková Jana, *Baudyš Milan, Čapková Zdena, Česenek Jan, Četverikov Michal, *Gajdoš Adam, Hagarová 
Jana, Hanzlová Hana, Havrda Jiří, *Horák Jiří, *Houska Vojtěch, Jirková Pavlína, *Jirmanová Eva, *Kalandra 
Jan, *Korec David, Kylarová Lenka, Lásková Kristina, Marková Petra, Mlčochová Veronika, Nývlt Petr, 
Pitřincová Lenka, Přibyl Jiří, Regnerová Ludmila, Runštuk David, Součková Jitka, Španko Ondřej, Štrof Jan, 
Tučková Barbora 
Bohadlo Martin odešel 12. 10. 1998 dostudovat šk. rok za otcem do USA. 

Třída: 4.A 
Třídní učitel: PaedDr. Karastojanovová Martina 

Balcar Tomáš, Čermáková Renata, *Černikovský Petr, Červený Ladislav, Dušková Vanda, Flašarová Radka, 
*Gennertová Simona, Hejzlarová Jaroslava, Jakl Jiří, Kmoch Štěpán, *Krtička Jiří, Kumpošt Marek, Linhart 



40 

Miloš, Maršíková Šárka, Michalíková Magda, Petithan Tomáš, Pinkava Marek, Pýcha Tomáš, Samková 
Denisa, Semeráková Dana, *Serbousková Veronika, Smola Martin, Souček Jiří, *Špačková Jaroslava, 
*Teichmanová Alena, Třeštík Zdeněk, Uždil Pavel, Vintrová Marie, Voborníková Marie, Tesařová Veronika, 
*Zelený Štěpán 
V této třídě úspěšně vykonal opravnou maturitní zkoušku z matematiky student Čeřovský Jan. 

Třída: 4.B 
Třídní učitel: Mgr. Bergerová Helena 

Babka Miroslav, Bernardová Jitka, Brandejs Kamil, Brožová Šárka, Čápová Monika, Čejchan Jiří, Domáň Jan, 
Faifr Otakar, *Filip Lukáš, Holá Kateřina, Hrábek Jiří, Hrodek Kamil, Jarý Petr, Kašpar Richard, Klíma Luboš, 
*Kosinková Olga, Kotíková Zora, Křížová Veronika, Kuběnka Lukáš, Lenfeld Jiří, Líbalová Dana, Nejman 
Erik, Odlová Jana, Pavlištová Petra, 5PStonjeková Lucie, Umlauf Michal, Vlachová Zuzana, Vymetálek Jan, 
*Kleinová Ivana, Šolcová Olga 
Vlachová Zuzana neprospěla u maturitní zkoušky z dějepisu. Opravnou zkoušku úspěšně složila 14. 9. 1999. 
Zde měla také vykonat maturitní zkoušku loňská studentka 4. ročníku Jana Maroulová. Ke zkoušce se 
nedostavila. 

POZNÁMKY 
Student loňské 3.A Michal Samek, který měl kvůli studiím v USA na rok přerušeno studium, přestoupil 
k 1. 9. 1999 na 1. soukromé jazykové gymnázium do Hradce Králové 
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