
ŠKOLNÍ ROK 2003–2004

znamenal vyvrcholení pětiletých snah o zkvalitnění prostředí školy. Potom co se v minu-
lých letech podařilo vyměnit okna a strop (včetně osvětlení) v tělocvičně či kompletně
zrekonstruovat přístavbu školy, jsme získali 4 573 000 Kč na 1. etapu rekonstrukce šaten
a 310 000 Kč na instalaci termoregulačních ventilů na ústřední vytápění. 

V době, kdy kraj spravuje více než 100 škol a školských zařízení a jeho prostředky na
tyto akce jsou velmi omezené, je to velký úspěch. Škol, které tolik potřebné peníze
dostanou, je každý rok jen pár.

Velká škoda je, že kvůli změně způsobu využívání peněz, které školy získávaly z tzv.
odpisů (jsou nyní odváděny na fond kraje), nemůžeme pokračovat v pravidelné každoroč-
ní „rekonstrukci“ (výměna PVC, vymalování, nátěry tabule a radiátorů) 4 tříd tak, jako 
v minulých letech. Musíme věřit, že se nám podaří i na toto získat prostředky z fondu kraje.
I přesto jsme ještě letos dokončili barevnou výmalbu interiéru školy a chodby jsme osadili
šesti lavičkami (pokud se osvědčí, přibudou snad další).

Z hlediska pedagogického je jistě nejvýznamnější to, že i v letošním roce byli naši absol-
venti velmi úspěšní ve své snaze dostat se na některou z vysokých škol. K vysokoškol-
skému studiu bylo přijato 78,4 % absolventů.

Za zmínku určitě stojí i to, že se nám opět podařilo uspokojit téměř všechny požadavky
učitelů na nákup učebních pomůcek a že jsme školu vybavili druhým tolik požadovaným
dataprojektorem. Ten nám spolu s dataprojektorem z Pedagogického centra umožnil vy-
tvořit dvě nová multimediální centra. Jedno ve sborovně, kde je možné normálně učit, 
a jedno v aule.

Velká pozornost byla kromě výuky věnována také prevenci nevhodného chování žáků.
Již podruhé za sebou jsme získali grant na program prevence pro studenty prim a prvního
ročníku čtyřletého gymnázia. Hlavní náplní programu je vybudování kvalitního třídního
kolektivu. Ten by měl spolu s třídním učitelem zamezit projevům nežádoucího chování,
např. šikany. K odreagování se studentů o přestávkách a ke kvalitnějšímu trávení volné-
ho času před a po vyučování by měly také přispět 4 stolní fotbálky, které pro studenty za-
koupilo SRPDŠ za pomoci grantu od Města Náchod. Děkujeme.

Z hlediska širšího pohledu na školství je potěšitelné, že se velmi pokročilo v práci na
Rámcových vzdělávacích programech (RVP). Pilotní základní školy dokončovaly své
Školní vzdělávací programy (ŠVP) vycházející z Rámcového programu základního vzdě-
lávání (RVP ZV). Některé školy už dokonce ověřovaly ve svých ŠVP nové prvky výuky.
Dnes již přijatý nový školský zákon zavádí výuku podle RVP ZV od 1. 9. 2007 a to i na
nižším stupni osmiletých gymnázií. Stojí před námi velká výzva, jak změnit výuku, aby-
chom ji nespoutáni zkostnatělými osnovami učinili zajímavější a ještě efektivnější.

Studenti vyššího gymnázia se dočkají až později. V současné době začaly dvouleté práce
pilotních škol na přípravě ŠVP podle pilotní verze Rámcového vzdělávacího programu
gymnaziálního vzdělávání (RVP GV). Podle těchto dokumentů by se mělo začít učit 
od 1. 9. 2009.

Ač je nový školský zákon v lecčem kontroverzní, toto je krok správným směrem.

Pavel Škoda
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KRONIKA JIRÁSKOVA GYMNÁZIA - ŠKOLNÍ ROK 2003–2004

Srpen
Školní rok 2003–04 začal pro pedagogický sbor 25. srpna. Profesoři přivítali ve svých

řadách nové kolegyně: Lenku Borůvkovou (Aj, Hv), Mgr. Petru Půlpánovou (Čj, Tv),
americkou lektorku Leslie Ramier (konverzace v anglickém jazyce) a Mgr. Petru Roven-
skou (Aj, Nj). Po mateřské dovolené se do práce vrátila Jana Olšanová (Čj, Zsv). 
V přípravném týdnu se konaly tři opravné zkoušky (dvě z matematiky, jedna ze španěl-
ského jazyka) a jedna dodatečná zkouška z matematiky. V těchto zkouškách všichni stu-
denti prospěli.

Září
1. září vstoupili všichni profesoři a někteří správní zaměstnanci do jednodenní stávky

proti připravované mzdové reformě, která by znamenala snížení platů, a za větší přísun
peněz na provoz školy. Škola zůstala pro studenty i veřejnost uzavřena. 

Studentům začal školní rok v úterý 2. září. Školním rozhlasem je přivítala zástupkyně
ředitele Martina Javůrková a ve třídách jejich třídní profesoři. Prvním dnem na Jiráskově
gymnáziu byl tento den pro 60 žáků primy a 60 studentů 1. ročníku čtyřletého studia. Podle
pravidelného rozvrhu se začalo vyučovat 3. září.

4. září zahájili profesoři školní rok také neformálním setkáním v odpoledních hodinách. 
Studenti primy a 1. ročníku měli výbornou příležitost poznat se na školních výletech,

které proběhly v září. Všechny třídy vyjely do Studené Vody u Božanova. Prima B 
byla na výletě ve dnech 15.–17. září s prof. Forejtem a Borůvkovou, 1. B ve dnech 16.–18.
září s prof. Macurou a Víchem, prima A 17.–19. září s prof. Poutníkem a Janušovou 
a 1. A 24.–26. září s prof. Štegerovou a G. Škodovou. Na tuto akci získala škola grant. 
Při přípravě programu spolupracovali třídní profesoři s pedagogicko-psychologickou
poradnou. Jedním z důležitých aspektů je prevence negativních jevů, zvláště vzniku šikany
v nově tvořících se kolektivech. 

16. září jsme přivítali delegaci z Francie z departmantu Seine & Marne, který je part-
nerskou oblastí pro Královéhradecký kraj. Jedním z bodů vzájemného partnerství je 
i výměna studentů na krátkodobé i dlouhodobé pobyty. Naše škola by měla uskutečnit
výměnu studentů se školou College Denecourt ve městě Bois le Roi už v letošním školním
roce. Kontakty navázaly prof. Aršakuni a Šimková při návštěvě této školy v červnu. 

17. září naši studenti opět aktivně podpořili Srdíčkový den. 20 studentů prodávalo ve
městě barevná srdíčka v minimální hodnotě 20 Kč a celkem získali 27 435,80 Kč. Výtěžek
byl poukázán na účet pořádajícího občanského sdružení Život dětem a poté použit 
na nákup přístrojové a zdravotnické technologie pro II. dětskou kliniku ve FN 
v Praze Motole a na podporu dalších dětských zařízení v naší republice. 

19. září absolvovali studenti 3. B a septimy A s prof. Jaroušovou a Slavíkem exkurzi 
v ZOO ve Dvoře Králové nad Labem. 23. září byli na exkurzi i studenti 4. B s prof.
Dvořáčkovou a Cermanovou. Cílem bylo Klodzko. Studenti dějepisného semináře ze 
4. A a 4. B navštívili 26. září s prof. Dvořáčkovou barokní památky v Kuksu a okolí.
Poslední exkurzí v tomto měsíci byla návštěva Klodzka a Vambeřic, kterou absolvovali
studenti kvarty A s prof. Dvořáčkovou a Poutníkem 30. září. 
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23. září reprezentovaly dívky Jana Cvikýřová (3. B), Kateřina Dostálová (2. B), Ivana
Johnová (3. A), Judita Pavlištová (2. B), Eva Pinkavová (2. B), Anna Rohulánová (3. A),
Zuzana Rousková (1. B), Veronika Šrollová (1. A) a Lenka Štrausová (3. A) školu v okres-
ním kole Středoškolského poháru v atletice v Novém Městě nad Metují. Zvítězily a po-
stoupily do krajského kola, které se konalo v Hradci Králové 8. října. Oslabeny o účast
Šrollové opět vybojovaly 1. místo a postoupily do republikového kola, které se uskuteční
ve dnech 7.–9. listopadu v Jablonci nad Nisou. Na závody je doprovázela prof. Rojtová.

30. září vpodvečer jsme přivítali 29 studentů a 2 profesory z gymnázia v Georgsmarien-
hütte v SRN. Strávili v rodinách našich studentů 7 dní, odjeli 9. října ráno. Připraven byl
již lety osvědčený program: prohlídka města, radnice, exkurze v pivovaru, návštěva Prahy,
Krkonoš, Nového Města nad Metují a okolí a pevnosti na Dobrošově. 

Říjen
1. října zhlédli studenti vyššího gymnázia a kvarty v Městském divadle Dr. Josefa Čížka

komedii Alexandra Gregara „Zelňačka“ v nastudování Divadelního souboru při Městském
kulturním středisku v Červeném Kostelci. 

Ve dnech 3.–5. října se studenti Alena Drašnarová, Lucie Kylarová a Radek Rinn 
(všichni ze septimy A) zúčastnili krajského kola ekologické olympiády v České Skalici 
a zvítězili. Postupují do republikového kola. 

9. října vyjeli studenti se zájmem o výpočetní techniku s prof. Preclíkem a Víchem do
Brna na veletrh informačních technologií INVEX. 

10. října jsme byli hostitelem tradičního setkání pedagogických sborů šesti gymnázií
(Náchod, Trutnov, Dvůr Králové nad Labem, Úpice, Vrchlabí a Hostinné). Připravili 
jsme pro ně společensko soutěžní odpoledne a večer. Děkujeme sponzorům této akce:
Skaličan a. s. Česká Skalice, Primátor a. s. Náchod a Václav Maršík ml. (ovoce a zeleni-
na). 

15. října jsme podpořili sbírku Bílá pastelka, kterou organizuje Sjednocená organizace
nevidomých a slabozrakých ČR a Tyfloservis, o. p. s. Výtěžek sbírky je určen pro pomoc
nevidomým a slabozrakým z celé ČR. Osm studentů prodávalo v ulicích města bílé 
pastelky za minimální cenu 20 Kč. Našim studentům se podařilo vybrat částku 15 613,10 Kč.

23. října vystoupili členové dějepisného kroužku v aule se zpracováním regionálních
mýtů pro spolužáky z nižšího gymnázia. 24. října zorganizoval prof. Ježek v tělocvičně pro
studenty, které učí, ukázky ze sokolnického výcviku dravců. Část studentů maturitního
ročníku byla tento den s prof. Nývltovou v Brně na prezentaci vysokých škol Gaudeamus. 

24. října reprezentovala školu dvě sportovní družstva na oslavách 50. výročí založení
SPŠ strojní v Novém Městě nad Metují. Volejbalistky Eliška Hedvíková (kvinta A), Lucie
Hepnarová (2. B), Alice Hornová (1. B), Adéla Jarkovská (sexta A), Eliška Joudalová
(sexta A), Andrea Matysková (kvarta B), Simona Mrázková (kvinta A), Jitka Slavíková 
(2. B), Alžběta Valtová (2. B) a Daniela Vávrová (kvarta B) vybojovaly pod vedením 
prof. Slavíkové 1. místo stejně jako fotbalisti pod vedením prof. Košvance. Fotbalový tým
tvořili studenti Ondřej Čejchan (4. B), Petr Černohouz (3. B), Tomáš Drašnar (oktáva B),
Jan Dvořák (4. B), Tomáš Hromádko (septima B), Jan Králíček (2. B), Adam Lád (4. A),
Filip Valenčin (oktáva A), Martin Vít (4. B) a Zdeněk Zima (oktáva A). 

Ve dnech 27. a 28. října měli studenti prázdniny, 28. říjen byl státním svátkem. 
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Ve dnech 28. října–7. listopadu se divadelní soubor DRED účastnil jako host 
ve Warringtonu mezinárodní konference o volnočasových aktivitách mládeže se svým 
poangličtěným představením „První přehlídka aneb stvoření světa“. Vystupovali nejen 
ve Warringtonu v Pyramid Center, ale i v Liverpoolu. Zájezd se uskutečnil na pozvání war-
ringtonské organizace Warrington youth borough council a byl hrazen z grantu, který podal
soubor ve spolupráci s Déčkem a Náchodskou prima sezónou na Evropskou komisi do pro-
gramu Youth. S divadelníky vystupoval prof. Macura. 

Listopad
5. listopadu se studenti sexty, septimy a 3. ročníku zúčastnili v aule přednášky 

„O cestě kolem světa“ bratrů Diblíkových. 6. listopadu vyjeli na exkurzi na Akademii 
věd v Praze studenti biologického a fyzikálního semináře s prof. Rojtovou, Bergrovou 
a Polákem. 

8. listopadu se konalo republikové finále středoškolského atletického poháru CORNY
v Jablonci nad Nisou. Naše dívky Jana Cvikýřová (3. B), Kateřina Dostálová (2. B), Adéla
Jarkovská (sexta A), Ivana Johnová (3. A), Martina Preclíková (kvinta B), Anna Rohu-
lánová (3. A), Zuzana Rousková (1. B) a Lenka Štrausová (3. A) vybojovaly krásné 
4. místo ze 16 zúčastněných družstev. Na závody vyjely dívky vzhledem ke vzdálenosti 
o den dříve a doprovodila je prof. Rojtová. 

12. listopadu se na naší škole konalo okresní kolo Středoškolských her ve volejbale
dívek. Za naši školu soutěžila dvě družstva, družstvo B skončilo na pátém místě a druž-
stvo A zvítězilo a postupuje do krajského kola. Reprezentovaly nás dívky Eliška Hed-
víková (kvinta A), Lucie Hejzlarová (3. B), Lucie Hepnarová (2. B), Alice Hornová 
(1. B), Adéla Jarkovská (sexta A), Eliška Joudalová (sexta A), Eva Králová (oktáva B),
Simona Mrázková (kvinta A), Aneta Novotná (1. B), Eliška Pavlová (1. B), Michaela
Válkyová (4. A) a Alžběta Valtová (2. B). Organizace se ujala prof. Slavíková. Stejnou
soutěž pro chlapce zorganizoval 14. listopadu prof. Košvanec. Naši školu reprezento-
vala opět dvě mužstva, chlapci obsadili čtvrté a páté místo. Soutěžili tito studenti: Michal
Cvejn (kvinta B), Ondřej Čejchan (4. B), Tomáš Drašnar (oktáva B), Martin Ducháč (oktá-
va B), Jan Dvořák (4. B), Petr Fucyman (2. B), Vít Havelka (4. B), Štěpán Hejzlar (2. A),
Petr Hornych (1. B), Ondřej Klimek (septima A), Kamil Krunka (sexta B), Adam Lád 
(4. A), Marek Lipenský (sexta B), Jiří Maixner (oktáva B), Martin Neuschl (1. A), Jan
Soldán (oktáva B), Jiří Svatoš (kvinta B) a Marek Vít (2. A). 

13. listopadu se konala hodnotící porada. 
14. listopadu probíhala další sportovní soutěž: Běh do zámeckých schodů o putovní

pohár starosty města Náchoda. První místa vybojovali naši studenti v kategoriích C a D. 
V kategorii C získal nejlepší umístění (4. místo) z chlapců Filip Adler (tercie A) a z dívek
Lucie Zeinerová (tercie B), která obsadila 13. příčku. V kategorii D obsadily dívky čtyři
první místa v tomto pořadí: Kateřina Dostálová (2. B), Romana Karásková (2. A), Zdena
Adamů (kvinta A), Tereza Korbová (sexta A). Klára Vančáková (sexta A) obsadila 
ještě 6. místo. Naše družstva obsadila 3. místo v kategoriích B a E. Nejlepší umístění 
v kategorii B získal z chlapců Petr Šedivý (sekunda B) – 10. místo a z dívek Barbora
Krtičková (sekunda B) – 15. místo. 5. a 6. místo vybojovali v kategorii E Jáchym Škoda
(kvinta A) a Milan Mach (oktáva A). Běžce doprovodila prof. Slavíková. 
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14. listopad byl také ve znamení poezie. Prof. Macura uspořádal ke Dni poezie 
(16. listopad) happening v prostorách školy i v jejím nejbližším okolí. 

18. listopadu byli na exkurzi ve Středisku experimentální archeologie ve Všestarech 
studenti kvinty A s prof. Dvořáčkovou a Půlpánovou. 

20. listopadu proběhly třídní schůzky. 
21. listopadu se opět sportovalo. Okresního přeboru v plavání se zúčastnilo 38 studentů.

Mladší žákyně vybojovaly 3. místo, mezi jednotlivci obsadila 3. místo Klára Nešetřilová
(prima B). 5. místo obsadili mladší žáci. Starší žákyně získaly také 3. místo, v jed-
notlivcích 1. místo Petra Celbová (kvarta B) a 2. místo Lucie Zeinerová (tercie B). Starší
žáci obsadili 3. místo a dorostenci i dorostenky 1. místo. Plavce doprovodil prof. Slavík.
Ve stejný den se u nás konalo okresní kolo ve florbale. Naše děvčata postoupila do kraj-
ského kola, které se konalo 3. prosince v Trutnově. Dívky Kateřina Dostálová (2. B), Petra
Hablová (2. A), Alice Hornová (1. B), Romana Karásková (2. A), Aneta Novotná (1. B),
Tereza Novotná (2. A), Lenka Rejtharová (1. B), Šárka Richterová (2. B), Jana Syrovát-
ková (1. B), Eva Trojovská (1. B) a Markéta Voborníková (1. B) obsadily 6. místo. Orga-
nizačně zajistil florbalové soutěže prof. Košvanec. 

24. listopadu uspořádal prof. Ježek v aule biologickou přednášku o vážkách pro studen-
ty biologického semináře, 2. A, 2. B, kvinty A a sexty B. 

V listopadu začali studenti nižšího gymnázia dostávat dvakrát týdně mléčné svačiny
dotované ministerstvem školství. 

Během listopadu sbírali studenti desetníky a dvacetníky, které byly koncem října
vyřazeny z oběhu. Takto získané finanční prostředky byl použity Občanským sdružením
IDEA CZ a Nadací Lev dětem na nákup zábavných prostředků pro děti v nemocnicích. 
Na naší škole se tímto způsobem vybralo 1 187 Kč. 

Prosinec
1. prosince se našich 10 studentů připojilo ke sbírce „Červená stužka“, kterou pořádá

Česká společnost AIDS pomoc a Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu 
k Mezinárodnímu dni boje proti AIDS. Studenti prodávali v ulicích červené stužky 
v minimální hodnotě 10 Kč. Výtěžek bude použit na provoz a preventivní činnost 
Domu světla, jediného sociálně zdravotního a azylového zařízení pro HIV pozitivní 
a nemocné AIDS u nás. 

2. prosince se konalo školní kolo Matematické olympiády v kategorii A. O řešení ob-
tížných úloh se pokusilo 12 studentů, úspěšnými řešiteli se stali Jiří Šebesta (4. A) a Jan
Zelený (4. A) a postoupili do krajského kola, které se konalo 13. ledna. Zde nezazname-
nali výraznější úspěch. 

3. prosince proběhl v aule první z vánočních koncertů Skřivánků, tentokrát pro MŠ
Alšova. 9. prosince hráli a zpívali Skřivánci pro ZŠ Staré Město, 11. prosince pro MŠ
Myslbekova a pro MŠ Plhov, 15. prosince pro ZŠ T. G. M., 17. prosince pro veřejnost 
a 19. prosince pro studenty Jiráskova gymnázia. Sbormistrem Skřivánků je již dlouhá léta
prof. Poutník a nově i prof. Borůvková. 

V krajském kole soutěže v plavání nás 4. prosince reprezentovali Blanka Jedličková
(kvinta A), Renáta Košvancová (3. B), Michaela Kvapilová (oktáva A), Gabriela Myšá-
ková (sexta A), Anna Rohulánová (3. A), Marie Voborníková (3. B), Jan Dostál (3. B),
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Tomáš Hýbl (2. B), Ondřej Klimek (septima A), Jiří Maixner (oktáva B), Tomáš Roman
(oktáva B), Petr Novák (4. A) a Martin Tancoš (4. A). Dívky obsadily čtvrté místo a chlap-
ci druhé. Doprovodil je prof. Slavík. 

4. prosince zahájil svou letošní činnost KUŠ promítáním filmu Miloše Formana „Taking
off“. 18. prosince byl promítán film „Zloději kol“, který režíroval Vittorio de Sica. Před
ním zhlédli návštěvníci předfilm Luise Bunuela „Andaluský pes“. 

5. prosince měli studenti maturitního ročníku generální zkoušku nástupu na stužko-
vací ples, který se konal o den později, 6. prosince, ve velkém sále Městského divadla 
Dr. Josefa Čížka v Náchodě. K tanci hrála kapela Relax Band pod vedením Jana Drejsla,
ve vinárně provozoval diskotéku Petr Kukula. Ples zpestřili svým předtančením studenti
maturitního ročníku, ke zhlédnutí bylo také vystoupení břišních tanečnic pod vedením
Dany Minaříkové a akrobatické vystoupení „POI“ studentů Lukáše Bauera (3. B) 
a Tomáše Kábrta (oktáva A). Studenti uspořádali tombolu. 

9. prosince byli na exkurzi v Praze studenti 3. A s prof. Nývltovou a Zikmundovou.
Navštívili Břevnov, Bílou horu a večer zhlédli v Národním divadle hru „Markéta Laza-
rová“. V tomto dni proběhlo také školní kolo olympiády v německém jazyce ve III. kate-
gorii (pro 1.–3. ročník SŠ). Mezi 7 účastníky zvítězila Adéla Jarkovská (sexta A) a po-
stoupila do okresního kola. 

10. prosince vystoupili členové dějepisného kroužku pod vedením prof. Dvořáčkové 
v Domově důchodců v Náchodě. Se stejným vystoupením vyjeli 12. prosince do Muzea
Boženy Němcové v České Skalici. 

10. prosince v odpoledních hodinách někteří členové sboru uspořádali již 8. ročník
ZelíCupu – soutěže o nejlepší nakládané zelí. 

11. prosince byl na Jiráskově gymnáziu Den otevřených dveří. V aule podával infor-
mace pan ředitel Škoda, jedno setkání bylo pro zájemce o osmileté studium a druhé pro
zájemce o čtyřleté studium. Účastníci měli možnost si až do večerních hodin prohlédnout
prostory školy a v jednotlivých odborných učebnách získat bližší informace o studiu jed-
notlivých předmětů. 

15. prosince vyslechli studenti tercie – septimy a 1.–3. ročníku v městském divadle
Vánoční koncert Komorní filharmonie Vysočina. Ve středu 17. prosince vystoupil pro 
studenty nižšího gymnázia a kvinty v aule se svým vánočním koncertem červenokos-
telecký sbor Červánek. 

16. prosince vybojovaly dívky Eliška Hedvíková (kvinta A), Lucie Hejzlarová (3. B),
Adéla Jarkovská (sexta A), Renata Kaválková (4. B), Eva Králová (oktáva B), Anna
Rohulánová (3. A), Michaela Válkyová (4. A) a Alžběta Valtová (2. B) 3. místo v krajském
kole SŠH ve volejbale. Dívky doprovodila prof. Slavíková. 18. prosince doprovodila 
na okresní kolo v košíkové družstvo dívek prof. Půlpánová. Do bojů zasáhly Aneta Bal-
carová (tercie A), Marcela Balcarová (tercie A), Kristýna Honzů (kvarta A), Veronika
Poláčková (tercie B), Natálie Siberová (tercie A), Kristýna Slavíková (tercie B), Aneta
Wagnerová (tercie B) a Lucie Zeinerová (tercie B). Dívky obsadily 4. místo ze šesti zúčast-
něných družstev. 

16. prosince byli na exkurzi v pivovaře studenti 4. B s prof. Zikmundovou a 17. prosin-
ce studenti 4. A s prof. Bergrovou. 

18. prosince uspořádal prof. Ježek v aule další biologickou přednášku o pavoucích.
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Vyslechli ji studenti biologického semináře, 1. B, 2. A a 2. B. V odpoledních hodinách 
se sešli na předvánočním společenském večeru členové profesorského sboru. 

19. prosince, poslední den před vánočními prázdninami (20. 12. 2003–4. 1. 2004), 
se k vystoupení Skřivánků přidali i členové profesorského sboru se svými hudebními 
nástroji. Již tradičně vystoupil na schodech Sboreček pod vedením ing. Vlastimila Čejpa,
abychom se ve vánoční náladě rozešli na prázdniny. 

Leden
Výuka začala v novém roce v pondělí 5. ledna. V měsíci lednu proběhly všechny

lyžařské kurzy. Na chatě Labská 66 u Bártlovy lávky byli ve dnech 4.–10. ledna studenti
sekundy A s prof. Slavíkem, G. Škodovou a prof. Matěnovou jako zdravotnicí. Vystřídali
je studenti 1. B s prof. Košvancem a Půlpánovou, jejich pobyt končil 17. ledna. Ve dnech
17.–24. ledna zde pobývali studenti 1. A s prof. Nejmanem a Štegerovou a kurzy uzavřeli
studenti sekundy B s prof. Slavíkem a Slavíkovou ve dnech 24.–31. ledna. Druhým místem
pobytu pro lyžařské kurzy byla chata Míla ve Velké Úpě. Zde probíhal kurz pro studenty
kvinty B ve dnech 10.–17. ledna, vedoucími byli prof. Rojtová a Brát. Vystřídali je studenti
kvinty A s prof. Zikmundem a Zikmundovou, jejich pobyt končil 24. ledna. 

8. ledna se konala Olympiáda v českém jazyce. 1. kategorie měla 28 účastníků, první 
tři místa obsadili Aneta Wagnerová (tercie B), Vendula Vlčková (kvarta B) a Jan 
Linhart (kvarta A). 2. kategorie se zúčastnilo 26 soutěžících, zvítězila Martina Krausová
(2. A), 2. místo obsadil Václav Kovalčík (oktáva A) a 3. Lenka Oláhová (2. A). Do oblast-
ního kola postupují Wagnerová, Krausová a Kovalčík. 

V lednu probíhaly také soutěže konverzace v cizích jazycích. Konverzační soutěž 
v angličtině probíhala pro 1. a 2. kategorii ve dnech 12. a 14. ledna. V 1. kategorii 
se zúčastnili 23 soutěžící a první tři místa obsadili v tomto pořadí Jana Matyášová 
(sekunda B), Jan Šimbera (prima B) a Anna Richtrová (sekunda A). 2. kategorie měla 
17 účastníků, nejlepší tři byly Gabriela Patriková (kvarta A), Kateřina Linhardtová 
(kvarta A) a Petra Fišerová (kvarta A). Ve dnech 27. a 29. ledna proběhla soutěž pro 
3. kategorii. Zúčastnili se 24 studenti a 1.–2. místo obsadily Eva Pinkavová (2. B) 
a Barbora Votavová (kvinta B), 3. místo patřilo Kateřině Pilcové (3. B). V okresním kole
18. února soutěžily Matyášová, Patriková a Pinkavová. Matyášová a Patriková ve svých
kategoriích zvítězily, Pinkavová obsadila 2. místo. V 1. kategorii soutěž končí okresním
kolem, Patriková a Pinkavová postupují do krajského kola. 

22. ledna se konala klasifikační porada. Adéla Jarkovská (sexta A) soutěžila v okresním
kole konverzační soutěže v německém jazyce a zvítězila. 

23. ledna měl v aule školy přednášku „Putování po Pyrenejích“ spojenou s promítáním
Martin Stiller. Přednáška se opakovala dvakrát a vystřídali se na ní studenti kvinty – septi-
my a 1.–3. ročníku. V tento den proběhlo krajské kolo Fyzikální olympiády v kategorii A.
Jindřich Šedek (oktáva B) se zařadil mezi úspěšné řešitele, naši školu reprezentovali ještě
Petr Řehák (4. B) a Martin Holeček (4. A). 

27. ledna zhlédli studenti 1.–3. ročníku, sexty a septimy v kině Vesmír film „Želary“.
Studenti primy měřili své síly v matematické soutěži Pythagoriáda. Stejná soutěž pro
sekundu se konala 2. února. Mezi primány byl nejúspěšnější Jan Šimbera (prima B), 
2. místo obsadil Jakub Valtar (prima A) a 3. Šimon Varmus (prima B). V sekundě se 
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na 1.–4. místě umístili studenti se stejným počtem bodů: David Horník (sekunda A), 
Jan Košner (sekunda A), Barbora Krtičková (sekunda B) a Ondřej Vydra (sekunda A). 
Ve stejný den proběhla také Matematická olympiáda v kategorii C a B. Kategorie C se
zúčastnilo 18 soutěžících, na 1.–3. místě se umístili Miloslav Jára (kvinta A), Petr Kafka 
(1. A) a Jiří Svatoš (kvinta B). 16 ze zúčastněných 18 studentů se stalo úspěšnými 
řešiteli. V kategorii B soutěžili 3 studenti, avšak ani jeden z nich nedosáhl počtem
dosažených bodů na „úspěšného řešitele“. 

28. ledna se okresního kola Matematické olympiády v kategorii Z9 účastnilo z naší školy
6 studentů. Karel Jára (kvarta A) a Ondřej Oleják (kvarta A) se umístili na 1.– 4. místě. 

V lednu vyvíjel bohatou činnost KUŠ. 8. ledna se promítal americký film Olivera Stonea
„Četa“, 15. ledna český film Vojtěcha Jasného „Všichni dobří rodáci“ a 22. ledna film 
Juraje Jakubiska „Sedím na konári a je mi dobre“. 

Pololetní vysvědčení dostali studenti 29. ledna a 30. ledna užívali jednodenních 
prázdnin. 

Únor
Ve dnech 2.–3. února se konala soutěž v konverzaci ve francouzském jazyce. 2. kate-

gorie se účastnili 4 studenti, zvítězila Lenka Vašíčková (sexta B), 2. místo obsadil Jan
Macháč (sexta B) a o 3. místo se podělily Alena Lochmanová (sexta B) a Klára Vančáková
(sexta A). Ve 3. kategorii soutěžily tři studentky a umístily se v tomto pořadí: Irena Škol-
níková (septima B), Petra Jirmanová (septima A) a Kateřina Helikarová (septima B). 

3. února byli na literárně-historické exkurzi v Praze studenti tercie B s prof. Nývltovou
a Dvořáčkovou. V Divadle v Dlouhé zhlédli inscenaci hry Ludvíka Aškenazyho „Jak jsem
se ztratil“. Ve stejný den se konala Biologická olympiáda pro studenty vyššího gymnázia.
V kategorii B se utkalo 19 soutěžících, první tří místa obsadily v tomto pořadí Marie
Nováková (sexta A), Eva Johnová (sexta B) a Ivana Hrachová (2. A). Kategorie A měla 
13 soutěžících, zvítězila Alena Drašnarová (septima A), 2. místo obsadila Lucie Kylarová
(septima A) a 3. byla Ivana Hralová (4. B). Nováková a Drašnarová postupují do krajské-
ho kola. 3. února se konalo krajské kolo pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek. Tereza
Urešová (sekunda A) zvítězila a postoupila do republikového kola, ketré se konalo ve
dnech 8.–9. března v Karlových Varech. 

4. února se na naší škole konalo okresní kolo ve florbalu chlapců, organizačně ho zajišťo-
val prof. Košvanec. Naši školu reprezentovali studenti Filip Adler (tercie A), Matouš
Blažek (kvarta A), Petr Dušek (kvarta B), Lukáš Hornych (tercie A), Martin Jirman 
(tercie A), Igor Liebich (kvarta B), Michal Lichter (kvarta B), Ondřej Oleják (kvarta A),
Lukáš Reichmann (kvarta B), Tadeáš Umlauf (kvarta A) a Ivan Vávra (tercie A) 
a vybojovali 2. místo. 

5. únor probíhala první část fotografování třídních kolektivů, druhá část se fotila 5. břez-
na. V tento den se konaly také přednášky o reprodukčním zdraví pro primu „Čas proměn“
a pro dívky 1. ročníku a kvinty „S Tebou o Tobě“. Odpoledne proběhla Olympiáda 
v latině Certamen latinum. V kategorii A zvítězila Kristýna Šramarová (septima B) 
a v kategorii B Václav Kovalčík (oktáva A). Oba postupují do oblastního kola. 

V týdnu od 9. do 15. února byly jarní prázdniny. 
18. února reprezentovali školu ve Středoškolských hrách v halové kopané studenti 
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Filip Adler (tercie A), Lukáš Hornych (tercie A), Martin Kábrt (tercie B), Igor Liebich
(kvarta B), Michal Lichter (kvarta B), Petr Macek (tercie B), Jakub Mikunda (tercie A),
Ondřej Oleják (kvarta A), Filip Peroutka (kvarta B) a Ondřej Petr (kvarta B). Vybojovali
4. místo a postoupili do okresního kola, které se konalo o týden později 25. února. Zde
Kábrta vystřídal Jan Vlček (1.B). Mužstvo bylo třetí v kvalifikační skupině a nepostoupi-
lo do finále. 

20. února se konal v aule výchovný koncert „Kytara nejen keltská“ pro studenty 1. roč-
níku a kvinty. 23. února zhlédli studenti 2.–3. ročníku, sexty, septimy a semináře kon-
verzace ve španělském jazyce v kině Vesmír pořad „Kuba - ostrov slunce v Karibiku“. 

25. února se konalo okresní kolo Dějepisné olympiády. Naši školu reprezentovali dva
studenti: Lukáš Reichmann (kvarta B) a Marie Štěpánová (kvarta B). Štěpánová zvítězila
a postupuje do krajského kola. 

27. února vyjelo 15 studentů s prof. Zikmundem na sportovní veletrh Sportprag do Prahy.
V posledním únorovém týdnu proběhlo školní kolo Zeměpisné olympiády. V kate-

gorii A soutěžilo 27 účastníků, 1. místo vybojoval Jan Šimbera (prima B), o 2.–3. místo 
se rozdělili Martin Ansorge (prima B) a Jiří Siegel (prima B). Kategorie B měla 57 soutě-
žících, zvítězil Tomáš Marek (sekunda A), na 2.–3. místě skončili Václav Hrnčíř 
(sekunda B) a Jan Mervart (sekunda A). 34 soutěžících soupeřilo v kategorii C, 
o 1.–2. místo se dělí Marie Štěpánová (kvarta B) a Pavel Vydra (kvarta B), na 3. místě 
se umístil Lukáš Reichmann (kvarta B). Mezi 50 soutěžícími v kategorii D zvítězil Jan
Kubeček (sexta B), 2. místo obsadila Renata Kaválková (4. B) a 3.–4. místo Jan Macháč
(sexta B) a Jan Votava (3. B). 

V únoru promítal KUŠ cyklus tří filmů Krzystofa Kieślowskiego Tři barvy. 5. února
„Modrá“, 19. února „Červená“ a 26. února „Bílá“. 

Březen
1. března zhlédli studenti 3.–4. ročníku, septimy a oktávy v aule pořad poezie „Jiří 

Orten a Pavel Eisner: Dámy a pánové“. 
Ve dnech 2. a 3. března se konalo školní kolo Biologické olympiády pro kategorie C 

a D. Kategorie C měla 14 účastníků a kategorie D 33 soutěžících. V kategorii C postou-
pily do okresního kola, které se konalo 25. dubna, studentky Marie Štěpánová (kvarta B) 
a Ludmila Štěpánová (tercie B). Obsadily 5. a 6.–7. místo v tomto pořadí. 

4. března se pro studenty 2. A, 2. B, sexty B, kvarty B a biologického semináře konala
v aule přednáška na téma „Ornitologie a ochrana životního prostředí“. V tento den také
probíhalo školní kolo Chemické olympiády pro kategorie B a C. V krajském kole, které se
konalo 24. dubna, v kategorii C soutěžil Martin Darebník (sexta A) a obsadil 8. místo. 

5. března vypracovávali studenti 4. B, kteří studují španělštinu, test ze španělského jazy-
ka v rámci Maturity nanečisto 2004 připravované Centrem pro reformu maturitní zkoušky
CERMAT. V tento den se konalo i okresní kolo Chemické olympiády v kategorii D. Pavel
Vydra (kvarta B) obsadil 7. příčku. 

Ve dnech 8.–18. března bylo 30 studentů s prof. Rovenskou, Š. Škodovou a Víchem 
na výměnném pobytu v SRN v Georgsmarienhuette. Navštívili Brémy a Bad Rothenfel-
de, byli přijati na radnici, prohlédli si chráněné dílny pro handicapované lidi, účastnili se
vyučování a pracovali na společném projektu s německými partnery. 
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10. března se konalo okresní finále středních škol v halovém fotbale. Naši školu
reprezentovali Ondřej Čejchan (4. B), Petr Černohouz (3. B), Tomáš Drašnar (oktáva B),
Jan Dvořák (4. B), Tomáš Hromádko (septima B), Jan Králíček (2. B), Adam Lád (4. A),
Jakub Rejthar (4. B), Filip Valenčin (oktáva A), Martin Vít (4. B), Zdeněk Zima 
(oktáva A) a jako zapisovatelé Ondřej Klimek (septima A) a Petr Vlach (septima A).
Chlapci zvítězili a postoupili do krajského kola, které se konalo 19. března v Trutnově. 
Zde vybojovali 2. místo. Doprovázel je prof. Košvanec. 

Ve dnech 11. a 12. března se konalo školní kolo Fyzikální olympiády pro kategorie E
a F, 31. března navazovalo okresní kolo, které organizoval prof. Klemenc na naší škole. 
V kategorii E jsme měli 7 soutěžících. Petr Polák (kvarta A) zvítězil a Karel Jára 
(kvarta A) obsadil 2.–3. místo, všichni ostatní patřili mezi úspěšné řešitele. V kategorii F
nás reprezentovalo 5 studentů, Vladimír Lambert (tercie B) vybojoval 2. místo, všichni
zbývající byli úspěšnými řešiteli. 

17. března se konalo oblastní kolo Matematické olympiády v kategorii Z9. Petr Polák
(kvarta A) vybojoval 1.–3. místo, úspěšnými řešiteli byli i Martina Zajícová (kvarta B),
Karel Jára (kvarta A) a Ondřej Oleják (kvarta A). Ve stejný den se konalo okresní kolo
Zeměpisné olympiády v kategoriích A, B, C, D. V kategorii A jsme neměli zástupce. 
V kategorii B nás reprezentoval Tomáš Marek (sekunda A) a obsadil 8. místo a v katego-
rii C Pavel Vydra (kvarta B) obsadil 4. místo. V kategorii D jsme měli 4 soutěžící. Jan
Kubeček (sexta B) vybojoval 1.–2. místo, Jan Macháč (sexta B) 3. místo, Jan Votava 
(3. B) 6. místo a Renata Kaválková (4. B) 8. místo. Jan Kubeček postoupil do krajského
kola, které se konalo 7. dubna a zde obsadil 8. příčku. 

18. března byli na exkurzi v Hrdličkově muzeu a v Národním technickém muzeu 
v Praze studenti 3. B a septimy A s prof. Jaroušovou, Polákem a Sršňovou. Stejnou exkurzi
absolvovali studenti 3. A a septimy B s prof. Brátem, Rojtovou a Slavíkem 30. března. 
31. března byli na exkurzi v Praze studenti tercie A s prof. Kolářskou a Vrátilovou. 

19. března se konala soutěž Matematický klokan. Kategorie Benjamín se zúčastnilo 
110 studentů, zvítězil Jan Šimbera (prima B), 2. místo obsadil Václav Hrnčíř (sekunda B)
a 3. místo Šulcová Andrea (sekunda B). V kategorii Kadet soutěžilo rovněž 110 studen-
tů, první tři místa obsadili Petr Polák (kvarta A), Vladimír Lambert (tercie B) a Gabriela
Patriková (kvarta A). Kategrie Junior měla 97 účastníků, zvítězil Michal Cvejn (kvinta B),
2. místo vybojoval Martin Darebník (sexta A) a 3. místo Gustav Šourek (1. A). 70 studen-
tů soutěžilo v kategorii Student, první tři místa vybojovali Jan Zelený (4. A), Vojtěch
Zelený (septima A) a Šimon Kvasnička (septima A). V krajském měřítku byl Šimbera na
2. místě, Hrnčíř na 4. místě, Polák na 3. místě, Lambert na 4. místě, Cvejn na 2. místě, Jan
Zelený na 4. místě a Vojtěch Zelený na 5. místě. Šimbera dosáhl výborného výsledku 
i v celostátním měřítku, dostal se na 3. místo. 

19. března se konalo také krajské kolo Biologické olympiády v kategorii A. Naši školu
reprezentovaly Alena Drašnarová (septima A) a Lucie Kylarová (septima A), nezařadily se
však mezi úspěšné řešitele. Ve stejný den zhlédli v aule studenti 1. ročníku a kvinty před-
stavení divadla DRED „Škola Kristova a škola světa“. 

23. března se konalo krajské kolo Matematické olympiády pro kategorie B a C. 
V kategorii B jsme neměli zástupce, v kategorii C nás reprezentovalo 14 studentů. Jakub
Dundálek (1. A) vybojoval 3. místo, Miloslav Jára (kvinta A) 4. místo a mezi úspěšné
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řešitele se zařadili i Petr Kafka (1. A), Petra Suchánková (1. A) a Martina Naglová (1. A).
V tento den proběhlo také regionální kolo Certamen latinum pro kategorii B, v němž
Václav Kovalčík (oktáva A) vybojoval 5. místo a postoupil do republikového kola. 

26. března se konalo okresní kolo v halové kopané pro chlapce 6.–7. ročníku. Naše
mužstvo ve složení David Horník (sekunda A), Václav Hrnčíř (sekunda B), Jan Košner
(sekunda A), Adam Ludvík (prima A), Tomáš Marek (sekunda A), Jan Mervart (sekun-
da A), Jiří Siegel (prima B), Petr Šedivý (sekunda B), Jan Špatenka (prima A), Tomáš
Vlček (sekunda A) a Tomáš Závojko (prima B) nepostoupilo ze skupiny. Doprovodil je
prof. Zikmund. Tento den soutěžila Gabriela Patriková (kvarta A) v krajském kole Soutěže
v anglickém jazyce a vybojovala 2. místo. 

V březnu promítal KUŠ filmy „Upír z Nosferatu“, „Amores Peros“ a „Adaptace“. 

Duben
1. dubna se konalo krajské kolo Dějepisné olympiády, naše Marie Štěpánová (kvarta B)

vybojovala 4. místo. 
6. dubna byli na exkurzi v Planetáriu v Hradci Králové studenti primy s prof. Ježkem,

Rojtovou a Slavíkem. V aule se konala beseda s promítáním s režisérem Janem Špátou, jíž
se zúčastnili studenti 1. B, 2. A, septimy A, oktávy A a oktávy B. 

7. dubna proběhlo okresní kolo Matematické olympiády v kategoriiích Z6, Z7 a Z8. 
V kategorii Z6 jsme měli čtyři soutěžící, z nichž nejlépe dopadl Jan Šimbera (prima B),
který vybojoval 1.–2. místo. V kategorii Z7 školu reprezentovali rovněž čtyři studenti, 
Jan Voborník (sekunda B) zvítězil. V kategorii Z8 byli z naší školy tři účastníci, nejlepší-
ho výsledku dosáhla Iveta Svatošová (tercie B), která obsadila 5.–6. místo. 

Ve dnech 8. a 9. dubna měli studenti velikonoční prázdniny. 
13. dubna psali studenti maturitního ročníku maturitní písemnou práci z českého jazyka.

Jedna studentka se pro nemoc nemohla zúčastnit a byl pro ni vypsán náhradní termín 
na 6. května. 

14. dubna byli na exkurzi v Muzeu Kámen a život ve Vrchlabí a v Boskovských 
jeskyních studenti kvarty s prof. Ježkem, Jaroušovou a Slavíkem. 

15. dubna se konala hodnotící pedagogická rada a o týden později 22. dubna schůzky
rodičů. 

16. dubna zhlédli studenti primy A, primy B, tercie A, tercie B a kvarty A v aule 
dramatické pásmo „Jaro“ v nastudování členů dějepisného kroužku. 

19. dubna se konaly přijímací zkoušky na střední školy. Do čtyřletého studia jsme 
měli 89 uchazečů a do osmiletého studia 129 žáků. Do 1. ročníku i do primy přijímáme 
po 60 studentech (včetně náhradního termínu a 2. kola). Studenti primy, sekundy a tercie
zhlédli v tento den na ZŠ TGM premiéru tří nových zeměpisných filmů „Divokým 
Kurdistánem – Země pod Araratem“, studenti vyššího gymnázia byli v kině na filmu
„Nuda v Brně“ kromě studentů maturitního ročníku, kteří měli studijní volno. Studenti
kvarty konali cvičně přijímací zkoušky spolu s uchazeči ze základních škol. V tento den
proběhlo také okresní kolo Pythagoriády. V kategorii pro 6. třídy zvítězil náš Jakub Valtar
(prima A) a Jan Šimbera (prima B) obsadil 3.–4. místo. V kategorii 7. tříd vybojoval Jan
Košner (sekunda A) 1.–2. místo, David Horník (sekunda A) 3.–4. místo a Ondřej Vydra
(sekunda A) 5.–10. místo. 
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15. dubna se konalo krajské kolo Olympiády v českém jazyce, kde nás reprezen-
tovali Martina Krausová (2. A) a Tomáš Kábrt (oktáva A). 16. dubna se konalo krajské kolo
Biologické olympiády v kategorii B. Z naší školy soutěžily Marie Nováková (sexta A) 
a Eva Johnová (sexta B). 

Ve dnech 17.–25. dubna reprezentovali členové Sborečku školu v anglickém Warring-
tonu, kde pro ně byl připraven bohatý program s několika koncerty. Studenty doprovázel
sbormistr Ing. Čejp, prof. Aršakuni a prof. Macura. 

20. dubna byli na exkurzi v Praze studenti 4. B s prof. Dvořáčkovou a Pavlíkem a o den
později 21. dubna studenti oktávy A s prof. Nývltovou a Štegerovou. 

23. dubna se v Hradci Králové konalo 2. kolo Fyzikální olympiády v kategorii C a D. 
V kategorii C jsme měli čtyři soutěžící, mezi úspěšné řešitele se probojovali Martin Dareb-
ník (sexta A), který obsadil 5. místo, a Jiří Kadaník (sexta B) – 7. místo. V kategorii D jsme
měli 13 soutěžících. Gustav Šourek (1. A) vybojoval 3. místo, Jakub Dundálek 
(1. A) 6. místo. Mezi úspěšné řešitele se zařadili ještě Petra Suchánková (1. A), Petr Polák
(kvarta A), Antonín Špaček (kvinta B) a Karel Petránek (kvinta A). 

Ve dnech 26.–30. dubna jsme hostili studenty z Dánska. Ti navštívili pevnost 
v Terezíně, Teplicko-Adršpašské skály, Prahu, Harrachov a byli přijati na radnici před-
staviteli města Náchoda. Studenti byli ubytováni v rodinách studentů tercie, organizačně
se na jejich pobytu podíleli prof. Štegrová, Šulc, Šimon, Jirková a Nývltová. 

Ve dnech 27.–28. dubna se konal sběr papíru. Výtěžek připadne SRPDŠ. 
28. dubna se studenti maturitního ročníku a společenskovědního semináře pro 3. ročník

zúčastnili v aule besedy s Prof. Janem Sokolem na téma „Svoboda a co s ní“. 
30. dubna navštívili královéhradecké planetárium studenti 1. A a 1. B s prof. Košvancem

a Polákem.

Květen
Stejnou exkurzi jako 1. A a B 30. dubna absolvovali studenti kvinty A a kvinty B 

3. května s prof. Preclíkem a Slavíkovou. 4. května byli na exkurzi v Praze studenti 4. A
s prof. Brátem a Kolářskou. Hlavním námětem exkurze byla Praha židovská. 

V klubu KUŠ mohli zájemci zhlédnout filmy „Amélie z Montmartru“ a „Pupendo“. 
V rámci festivalu Prima sezóna zhlédli 3. května studenti septimy a 3. A představení

„Kousky (z) Ivana Wernische“ v nastudování ZUŠ Trutnov a 4. května studenti 
kvinty a sexty A „Něco málo z Dekameronu“ v nastudování DS Jesličky. 

6. květen byl náhradní termín písemné maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury.
12. května se naši studenti zapojili do veřejné sbírky Květinový den, který pořádá Liga

proti rakovině. Ve stejný den soupeřili naši studenti v Atletickém čtyřboji, který se konal 
v Novém Městě nad Metují. Družstvo chlapců tvořili Filip Adler (tercie A), Jakub Hynek
(tercie B), Michal Kříž (tercie A), Michal Lichter (kvarta B) a Václav Zídka (tercie A).
Obsadili 8. místo. Dívky bojovaly ve složení Markéta Kopecká (tercie B), Marcela 
Leugnerová (kvarta A), Veronika Poláčková (tercie B), Jana Vančáková (kvarta B) a Lucie
Zeinerová (tercie B) a umístili se na bronzové příčce. Atlety doprovodila prof. Rojtová.
Další soutěží, která probíhala, byla soutěž Mladých zdravotníků. Naše škola měla 
v soutěži dvě družstva, jedno obsadilo 2. místo a druhé 4.–5. místo. Doprovázela je 
prof. Prachařová. 
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Studenti septimy A zahájili 12. května sérii školních výletů. S prof. Janušovou a Víchem
vyrazili do Studené vody u Božanova, vrátili se 14. května. 

13. května se v okresním kole ve volejbale utkaly dívky Marcela Balcarová (tercie A),
Kristýna Honzů (kvarta A), Andrea Matysková (kvarta B), Lucie Rýdlová (kvarta B), Da-
niela Vávrová (kvarta B) a Martina Zajícová (kvarta B). Podporovala je prof. Slavíková.
Ve stejný den se konala klasifikační porada pro 4. A a 4. B a náhradní termín přijímacích
zkoušek do primy. Studenti tercie A byli na literární exkurzi v Ratibořicích s prof. Ko-
lářskou a Vrátilovou a studenti oktávy A šli „po stopách Škvoreckého“ s prof. Nývltovou. 

14. května pořádal prof. Klemenc na naší škole 3. kolo Fyzikální olympiády 
v kategorii E. Petr Polák (kvarta A) vybojoval 2. místo, Karel Jára (kvarta A) 3. místo,
Petra Celbová (kvarta B) 5. místo a Pavel Vydra (kvarta B) 11. místo. 14. května si užívali
svého posledního zvonění studenti 4. A a 4. B a o týden později studenti oktávy A a B.
Klasifikační porada pro oktávy se konala 20. května. Svatý týden pro studenty 4. ročníku 
byl od 17. května a pro studenty oktávy od 24. května. 

Od 17. května začala rekonstrukce šaten a z tohoto důvodu byl uzavřen zadní vchod.
17. května začaly sportovní cyklistické kurzy u Pastvického rybníka nedaleko Kutné

Hory. Jako první odjeli studenti 3. B s prof. Slavíkem, Slavíkovou a Víchem. 24. května 
je střídali studenti 3. A s prof. Rojtovou a Zikmundem. Další týden (od 31. května) strávili
na kolech studenti septimy B s prof. Košvancem a Půlpánovou a vystřídali je studenti 
septimy A s prof. Zikmundem a Javůrkovou, která byla vystřídána prof. Janušovou. 

17. května byli na exkurzi v Terezíně studenti kvarty A s prof. Dvořáčkovou a Klemen-
cem. Do románsko-gotické Prahy vyjeli studenti 2. B a sexty A s prof. Kolářskou, 
Nývltovou a Štegerovou. V Novém Městě nad Metují se konaly závody v atletickém 
čtyřboji pro mladší žáky. 6. místo obsadilo družstvo chlapců ve složení Jan Čimera 
(sekunda B), Tomáš Dostál (sekunda B), Václav Hrnčíř (sekunda B) a Jakub Rázl 
(sekunda A). Dívky závodily ve složení Olivia Abdelghani (sekunda B), Lucie Hanušová
(sekunda B), Barbora Krtičková (sekunda B), Marta Hrubá (sekunda A) a Andrea Šulcová
(sekunda B) a vybojovaly 5. místo. 

20. května se naši studenti zapojili do veřejné sbírky na podporu handicapovaných dětí
„Svátek s Emilem“. Konalo se také 2. kolo přijímacích zkoušek do čtyřletého gymnázia.
21. května byli na Pražském hradě studenti kvinty B s prof. Janušovou a Š. Škodovou. 
V Národním divadle zhlédli představení „Cyrano z Bergeracu“ od Rostanda. 

V týdnu od 24. května maturovali studenti 4. A a 4. B. Předsedkyní maturitní komise 
ve 4. A byla Květoslava Strašilová a ve 4. B PaedDr. Milan Kulhánek, oba z broumovského
gymnázia. Ve 4. A prospělo 12 studentů s vyznamenáním, 17 prospělo a 1 neprospěl 
z jednoho předmětu a byla mu povolena opravná zkouška. Ve 4. B se dva studenti
nedostavili ze zdravotních důvodů k maturitní zkoušce. Jeden z nich konal maturitu 
v náhradním termínu 15. června. 9 studentů prospělo s vyznamenáním, 20 prospělo. 
Maturitní vysvědčení byla slavnostně předána 28. května. V týdnu od 31. května probíha-
la maturita v oktávě A v oktávě B. Předsedou maturitní komise v oktávě A byl jmenován
RNDr. Vladimír Hušek z gymnázia ve Dvoře Králové nad Labem a v oktávě B Mgr. Petra
Pitašová z trutnovského gymnázia. Jedna studentka oktávy A konala maturitní zkoušku 
v náhradním termínu 28. května. 10 studentů prospělo s vyznamenáním, 18 prospělo. 
V oktávě B se jedna studentka nedostavila ze zdravotních důvodů a maturovala v náhrad-
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ním termínu 15. června. 6 studentů prospělo s vyznamenáním, 17 prospělo a 1 student
neprospěl z jednoho předmětu a byla mu povolena opravná zkouška. Slavnostní předávání
maturitních vysvědčení proběhlo 4. června. Z naší školy byli jmenováni předsedy před-
mětových komisí Ivo Forejt (Gymnázium Trutnov), Martina Javůrková (Gymnázium
Broumov), Zdena Jirková (První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové), Jiří
Oleják (Gymnázium Broumov) a Zdeněk Polák (Gymnázium Dvůr Králové nad Labem).

25. května soutěžili Jan Šimbera (prima B) a Monika Hylenová (sekunda A) v okresním
kole Biologické olympiády. Šimbera obsadil 7. místo a Hylenová 8. 

26. května se studenti 2. ročníku a sexty zúčastnili v aule besedy „O integraci do EU“ 
se členy výboru pro evropské záležitosti PSP. Tento den organizoval na naší škole prof.
Klemenc okresní kolo Fyzikální olympiády kategorie G. 

27. května se v aule konala schůzka s budoucími studenty primy a 1. ročníku a je-
jich rodiči. Studenti sexty A byli s prof. Nývltovou na exkurzi v Ratibořicích. Ve dnech 
27.–29. května reprezentovali školu v národním kole Ekologické olympiády studenti 
Alena Drašnarová (septima A), Lucie Kylarová (septima A) a Radek Rinn (septima A).
Vybojovali 4. místo. Doprovázel je prof. Ježek. 

31. května byli na literárněhistorické exkurzi v Praze studenti kvarty A s prof. Dvo-
řáčkovou a Klemencem. 

V květnu promítal KUŠ filmy „Vymítač ďábla“ a „Země nikoho“. 

Červen
1. června zvítězilo naše družstvo dívek v krajském kole ve volejbale. O úspěch se za-

sloužily Marcela Balcarová (tercie A), Kristýna Honzů (kvarta A), Andrea Matysková
(kvarta B), Lucie Rýdlová (kvarta B), Kristýna Slavíková (tercie B), Daniela Vávrová
(kvarta B) a Martina Zajícová (kvarta B). Daniela Vávrová byla vyhlášena nejlepší hráč-
kou turnaje. Volejbalistky doprovodila ekonomka školy Eva Hedvíková. 

3. června promítal v aule pro studenty 2. A, 2. B, 3. A, 3. B a septimy A prof. Ježek film. 
Od 6. do 12. června pobývali na výměnném pobytu v Dánsku někteří studenti z tercie 

s prof. Nývltovou, Štegerovou a Šulcem. 
8. června byli na literární exkurzi v Hronově studenti sekundy A s prof. Kolářskou 

a Lubasovou. Na poznávací exkurzi po okolí byli s prof. Vrátilovou i studenti tercie, kteří
nejeli do Dánska. 9. června byli na exkurzi v Praze studenti kvinty A s prof. Půlpáno-
vou a Vrátilovou. Ve dnech 9.–13. černa byli na školním výletě na Pastvinách studenti 
1. B s prof. Macurou a Víchem. V rámci výletu podnikli 11. června i exkurzi do Střediska
experimentální archeologie ve Všestarech u Hradce Králové. Studenti sexty B s prof. 
Olejákem a Rojtovou sjížděli Vltavu v rámci školního výletu ve dnech 9.–12. června. 
Ve stejných dnech byli na školním výletě i studenti sexty A s prof. Jaroušovou a Brátem.
Poznávali okolí Vranovské přehrady. 11. června byli na literární exkurzi v Hronově 
studenti sekundy B s prof. Kolářskou a Lubasovou. Ve dnech 11.–12. června byla na naší
škole volební místnost pro volby do Evropského parlamentu. 

Ve dnech 13.–16. června pobývali na školním výletě na Studánce u Vižňova studenti 
2. A s prof. Ježkem a Macurou. 14. června absolvovali studenti 1. A a kvinty B s prof. 
Rojtovou, Slavíkem a Slavíkovou exkurzi do ZOO a botanické zahrady v Liberci a na
Ještěd. 15. června v odpoledních hodinách vyjížděli na školní výlet studenti 1. A s prof.
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Štegerovou a Víchem. Šlo o vodácký výlet, sjížděli Vltavu. Vraceli se 18. června. Ve dnech
16.–18. června byli na školním výletě ve Studené Vodě u Božanova studenti primy A
s prof. Poutníkem a Janušovou. Ve dnech 16.–19 června trávili svůj školní výlet v Pecce 
u Nové Paky studenti kvinty A s prof. Matěnovou a Forejtem. V Meziříčku u Jihlavy byli
na výletě ve dnech 16.–20. června studenti 2. B s prof. Kolářskou a Javůrkovou. Na výle-
tě byla i kvarta A s prof. Klemencem a Jirkovou. Dny 16.–18. června trávili u Máchova
jezera. 

Dalším vodáckým výletem byl výlet studentů kvarty B ve dnech 21.–23. června. 
S prof. Slavíkovou a Zikmundem sjížděli Sázavu. Ve dnech 20.–23. června byli na vý-
letě v Orlickém Záhoří studenti primy B s prof. Forejtem a Borůvkovou. Ve Studené 
Vodě trávili ve dnech 21.–23. června školní výlet studenti tercie A s prof. Košvancem 
a Šimonem, kterého vystřídal prof. Nejman. Ve stejných dnech byli na výletě v Mladějově
v Českém ráji i studenti kvinty B s prof. Preclíkem a Poutníkem. 22. června byli na exkur-
zi v ZOO a v botanické zahradě v Liberci a na Ještědu studenti 1.B a kvinty A s prof.
Matěnovou, Olejákem a Slavíkem, studenti 3. B vyjeli na literární exkurzi do Malých 
Svatoňovic s prof. Olšanovou a Sršňovou. 

Časopis Doutnák se v celostátní soutěži školních časopisů Freinet 2004 umístil na 
2. příčce. Zástupci redakce byli pozváni na slavnostní vyhlášení výsledků 24. června 
v Praze. 

24. června se konala klasifikační pedagogická rada. Ve stejný den byli na exkurzi na špa-
nělském velvyslanectví v Praze vybraní studenti 3. ročníku a septimy s prof. Pavlíkem 
a Javůrkovou, studenti primy B s prof. Macurou ve Středisku experimentální archeologie
ve Všestarech a na exkurzi s literárně historickou soutěží v Novém Městě nad Metují,
Lybchyni, na Sendraži a v Pekle studenti tercie B s prof. Nývltovou. Na Jestřebích 
horách trávili svůj školní výlet studenti septimy B s prof. Brátem a Kolářskou ve dnech
23.–25. června. 25. června se studenti nižšího gymnázia zúčastnili interaktivního vzdělá-
vacího programu „TAM TAM DEN“, zaměřeného na životní prostředí. Program pořádalo
občanské sdružení Pro Náchod v prostorách školy. Dalším programem v tento den byl
vzdělávací program „Za vulkány a ledovci ztraceného světa“ pořádaný společností 
MediaPrint Náchod, kterého se zúčastnili všichni studenti školy. Pořad byl uveden v Měst-
ském divadle Dr. Josefa Čížka. Studenti kvarty B byli s prof. Macurou a Slavíkovou 
na exkurzi v Terezíně. 28. června si studenti nižšího gymnázia vyměňovali učebnice. 
Studenti vyššího gymnázia byli v kině na filmu „Mistři“. Ve dnech 28.–29. června byla
řada tříd na poznávacích výletech po okolí. 29. června se profesoři rozloučili se školním
rokem zahradní party v odpoledních hodinách. 

V červnu se v rámci filmového klubu KUŠ promítaly filmy „Mluv s ní“ a tři krátké 
filmy absolventa školy Otakara Faifra, v nichž si zahráli i studenti gymnázia, „Honič-
ka v Liverpoolu“, „Cesta“ a “Strukturovaný životopis.“ 

30. června rozdali třídní profesoři studentům vysvědčení. Konala se také závěrečná
porada, na které jsme se rozloučili s prof. Anžik Aršakuni, která odchází na jinou školu 
z důvodu stěhování, prof. Věrou Prachařovou, která se rozhodla plně užívat důchodu, 
a s lektorkou Leslie Ramier, která se vrací do USA.

Zapsala Martina Javůrková

15



16

CELKOVÉ PŘÍJMY 20 092 863 Kč
poplatky od zletilých žáků nebo zákonných zástupců 0 Kč
příjmy z hospodářské činnosti 0 Kč
dotace přímé 17 269 350 Kč
dotace nepřímé 2 515 200 Kč
ostatní příjmy 308 313 Kč

ZE ZPRÁVY O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2003

a) PŘÍJMY (zaokrouhleno na koruny)

bINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM 0 Kč
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM 20 092 163 Kč
náklady na platy pracovníků 12 088 400 Kč
platy pedagogických pracovníků celkem 10 945 691 Kč
platové tarify 6 602 966 Kč
osobní příplatky 855 315 Kč
náhrady platu 1 604 924 Kč
další platy 792 500 Kč
za přesčasy 487 572 Kč
odměny 266 290 Kč
třídnictví 176 440 Kč
příplatky za vedení 123 334 Kč
ostatní příplatky 36 350 Kč
platy nepedagogických pracovníků celkem 1 142 709 Kč
platové tarify 804 135 Kč
osobní příplatky 66 342 Kč
náhrady platu 115 506 Kč
další platy 86 100 Kč
za přesčasy 2 019 Kč
odměny 25 360 Kč
příplatky za vedení 35 687 Kč
dělené směny 7 560 Kč
ostatní osobní náklady 40 000 Kč
zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění 4 215 772 Kč
zákonné pojištění zaměstnanců 48 660 Kč
zákonné odvody do FKSP 241 726 Kč
výdaje na učebnice, učební texty a pomůcky 647 014 Kč
učebnice 106 200 Kč
knihy 24 757 Kč
předplatné časopisů 10 495 Kč
učební pomůcky 505 562 Kč

b) VÝDAJE (zaokrouhleno na koruny)
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stipendia 0 Kč
ostatní provozní náklady 2 810 591 Kč
materiálové náklady 434 753 Kč
úklidové prostředky 9 241 Kč
kancelářské potřeby 86 971 Kč
materiál na opravu a údržbu 27 884 Kč
materiál pro kopírování 25 880 Kč
materiál ostatní 132 858 Kč
drobný hmotný majetek 226 853 Kč
ochranné pracovní pomůcky 5 066 Kč
energie 837 065 Kč
elektrická energie 224 750 Kč
pára 596 314 Kč
vodné 16 002 Kč
oprava, údržba 456 453 Kč
oprava podlah 88 962 Kč
nátěry oken 66 598 Kč
malování 53 908 Kč
oprava kanalizace 39 900 Kč
počítačová síť 35 908 Kč
opravy omítek 24 150 Kč
stavební práce 23 940 Kč
montáž rozvodů 18 258 Kč
oprava odvětrávání 14 175 Kč
oprava strojů, přístrojů a zařízení 14 067 Kč
nátěry radiátorů 11 948 Kč
čištění kanalizace 8 477 Kč
opravy videorozvodů 7 352 Kč
oprava kopírky 3 843 Kč
další drobné opravy 44 967 Kč
cestovné 75 383 Kč
na LVVZ 16 586 Kč
na sportovní kurzy 12 830 Kč
na školní výlety 11 836 Kč
na vzdělávání 19 376 Kč
na exkurze 8 260 Kč
na soutěže 2 415 Kč
na maturitní zkoušky 3 482 Kč
služební cesty 598 Kč
reprezentace 3 063 Kč
služby 692 827 Kč
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b) VÝDAJE (zaokrouhleno na koruny)

další vzdělávání 103 128 Kč
nájemné 12 000 Kč
poštovné 10 837 Kč
telefony 50 849 Kč
stravování 2 020 Kč
programový servis 28 717 Kč
televizní a rozhlasové poplatky 14 784 Kč
praní prádla 12 228 Kč
Internet 66 561 Kč
odvoz odpadů 17 588 Kč
revize 37 271 Kč
stočné 61 442 Kč
projekt Sokrates 31 095 Kč
projekt primární prevence 35 000 Kč
projekt P2 – výukový software 29 600 Kč
další drobné služby 179 707 Kč
kolky 2 800 Kč
poplatky bance 20 591 Kč
ostatní náklady 49 551 Kč
ošatné na kurzy 3 888 Kč
pojištění 22 905 Kč
odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby se ZPS 22 758 Kč
odpisy 238 106 Kč

Hospodářský výsledek 700,00 Kč
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NADACE JIRÁSKOVA GYMNÁZIA

Stav účtu k 1. 1. 2003 733 120,11 Kč

PŘÍJMY: 81 412,94 Kč
Rekapitulace příjmů:
ze zdaňované činnosti (zejména z plesu) 70 344,00 Kč
drobné dary 2 730,00 Kč
úroky 6 037,94 Kč
vrácené daně od FÚ 2 301,00 Kč

VÝDAJE: 47 771,50 Kč
Rekapitulace výdajů:
výdaje na příspěvky dle statutu Nadace 14 777,50 Kč
výdaje ve zdaňované činnosti (především ples) 30 736,00 Kč
ostatní výdaje (poplatky bance atp.) 2 258,00 Kč

Stav účtu k 31. 12. 2003 766 761,55 Kč

Hospodaření Nadace Jiráskova gymnázia bylo k 19. 6. 2004 ověřeno auditorem panem
ing. Vladimírem Munzarem. Výrok auditora je bez výhrady.
Pan ing. Munzar provedl audit pro Nadaci Jiráskova gymnázia bez nároku na úhradu.
Všichni členové správní a dozorčí rady i účetní vykonávají svou činnost zcela zdarma, bez
nároku na odměnu.
Dovolujeme si tímto požádat všechny rodiče, přátele školy i ostatní veřejnost, mající tu
možnost, o poskytnutí jakékoli finanční částky na naši činnost. Částku je možno složit na
účet Nadace č. 774655/0300 vedeného u ČSOB v Náchodě nebo přímo v kanceláři Jirás-
kova gymnázia. Finanční prostředky je možné poskytnout i cíleně na jakoukoliv aktivitu
žáků nebo školy.            Za Nadaci Jiráskova gymnázia Miloslav Javůrek, předseda Nadace

SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL DĚTÍ A ŠKOLY (SRPDŠ) 
PŘI JIRÁSKOVĚ GYMNÁZIU V NÁCHODĚ

Hospodaření SRPDŠ od 01. 01. 2003 do 31. 12. 2003

Počáteční zůstatek 26 153,39 Kč

Příjmy 167 136,60 Kč
Příspěvky 113 200,00 Kč
Dary 5 500,00 Kč
Ples 46 028, 00 Kč
Úrok od KB 65,60 Kč
Sběr 811,00 Kč
Skřivánek 1 500,00 Kč
Zpět zálohy 32,00 Kč

Výdaje 161 199,40 Kč
Knihy do ŽK 11 362,00 Kč
Doutnák 6 049,00 Kč
Návštěva ze zahraničí 4 703,90 Kč
Sportovní akce, cestovné 9 924,30 Kč
Knižní odměny 21 515,70 Kč

Výroční zpráva 23 993,00 Kč
Ples 29 376,00 Kč
Dataprojektor 30 000,00 Kč
Maturity 6 300,00 Kč
Poplatky KB 1 946,00 Kč
Doklady 15,00 Kč
Předplatné Rodina + škola 448,00 Kč
Odměny 4. ročníkům 26 340,00 Kč
Skřivánek + DRED 5 500,00 Kč

Rekapitulace
Počáteční zůstatek 26 153,39 Kč
Příjmy 167 136,60 Kč
Výdaje 161 199,40 Kč

Konečný zůstatek 32 090,59 Kč
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Ve II. pololetí roku 2003 byly financovány běžné akce jako okresní a krajská kola 
ve sportovních soutěžích, nákup knih do žákovské knihovny, akce dějepisného kroužku,
vydávání časopisu Doutnák. Velikým úspěchem byla účast a konečné 4. místo v celore-
publikové soutěži děvčat v lehké atletice pod vedením I. Rojtové. Nejdůležitější akcí 
bylo spolupořadatelství maturitního plesu. Tentokrát se na jeho organizaci podílelo více
aktivních studentů a výsledek byl mimořádně příznivý. Jediným, bohužel, velmi zřetelným
nedostatkem bylo nedodržení příslibu CDS Náchod a nepřistavení autobusů k odvozu
účastníků ve směrech Hronov, Červený Kostelec, Nové Město nad Metují. Vedení firmy 
se veřejně omluvilo a jako kompenzaci přislíbilo zadarmo dopravu našeho pěveckého 
tělesa dle přání sbormistra.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SRPDŠ 
ZA I.  POLOLETÍ ROKU 2004

Pilná práce občanského sdružení SRPDŠ úspěšně pokračuje i v tomto roce. Je důležité,
že všechny subjekty (studenti i vyučující) jsou si vědomy finančního – i když nevelkého –
zázemí této organizace. Příjmy jsou i nadále tvořeny příspěvkem Kč 200,–   na studenta 
(v případě sourozenců platí jen jeden z nich), výdaje mají již ustálenou strukturu, která 
v I. pololetí byla následující:

Za I. pololetí roku 2004 proběhlo mnoho akcí. Zdůraznila bych ty akce, které jsou spor-
tovního charakteru – např. nakupovaly se odměny pro soutěže dětí na lyžařském kurzu,
kam jezdí pravidelně studenti sekund, 1. ročníků a kvint, tj. šesti třídních kolektivů. 
Dívky se zúčastnily soutěže ve volejbalu, a to okresního, po postupu i krajského kola, které
se konalo v Pecce u Nové Paky, a získaly 1. místo. Dále děvčata reprezentovala školu 
v okresním kole v atletice, kde získala postup do kola krajského. Chlapci se zúčastnili
okresních kol ve fotbalu i v basketbalu. Při všech těchto akcích byly hrazeny náklady 
na cesty. Iniciativní studenti kvarty A sami uspořádali školní turnaj ve floorbale a byla jim
uhrazena odměna a pohár pro vítěze.

Pravidelně byly nakupovány knihy do žákovské knihovny, kterou má na starosti pan Ivo
Forejt a která je studenty hojně a pravidelně využívána. V květnu byly maturitním třídám
a v červnu všem ostatním kolektivům poskytnuty finanční prostředky na knižní odměny.
Třídní učitelé dostávají zálohu, kterou musí doložit doklady o nákupu knih. Tento proces
je zdlouhavý pro všechny zúčastněné strany, proto zkusíme na konci příštího školního roku
pořídit v Knihkupectví Horová, Maur, s nímž máme výbornou spolupráci, kupony v hod-
notě Kč 100,–, které budou k zakoupení knižních odměny použity.

Dle rozpočtu byly uhrazeny náklady související s výměnným pobytem našich studentů
v Německu a v Dánsku. Byly zakoupeny vlajka a videokazeta jako dary a proplaceno
občerstvení při posezení s německým a dánským vedením. 

Studenti se také zúčastnili mnoha olympiád, např. biologické, fyzikální, matematické, 
z anglického a francouzského jazyka. Byly jim hrazeny knižní odměny. Každoročně zde
dosahují pěkných úspěchů. Jedna studentka postoupila do celostátního kola v sólovém
zpěvu a zúčastnila se ho v Karlových Varech, kde ji doprovázel M. Poutník. Děvčeti bylo
uhrazeno ubytování a jízdné. V dubnu jsme uspořádali ve spolupráci se školou sběr papíru, 
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který lze hodnotit jako podařený. Třídy na prvních třech místech obdržely finanční 
odměny, které vlastně byly výtěžkem této akce. Těm, kdo se starali o vydávání Doutnáku,
bylo zaplaceno jízdné do Prahy na soutěž FREINET – soutěž studentských časopisů. 
Doutnák se opět umístil na krásném 2. místě. Skřivánci zazpívali na zámku a naším 
účetnictvím prošla jejich odměna ve výši Kč 1 500,–, kterou obdržel jejich vedoucí 
M. Poutník. 

Ing. Eva Hedvíková

UČEBNÍ PLÁNY

Učební plán pro školní rok 2003–2004 po přidělení disponibilních hodin ředitelem školy

1. 2. 3. 4. 
PŘEDMĚT I II III IV V VI VII VIII

Český jazyk a literatura 5/1 5/1 4/1 4/1 3/1 4 4 4
Cizí jazyk 1 (Aj, Nj)1 4/4 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3
Cizí jazyk 2 (Nj, Aj, Fj, Šj, Rj)2 – – – 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3
Občanská výchova 2 1 23 1 – – – –
Základy společenských věd – – – – 1 1 2 2
Dějepis 2 2 2 2 2 2 2 2
Zeměpis 2 2 2 2 2 2 – –
Matematika 5/1 5/1 5/1 4/1 4/1 4/1 4/1 3/1
Fyzika 2 2 2 2 2 3/1 3/1 2
Chemie – 2 2 2 2 3/1 2 2
Biologie 2 2 2 2 3 2 2 2
Informatika a výp. technika – – 2/2 2/2 2/2 – – –
Estetická výchova 3 3 2 2 2 2 – –
Tělesná výchova 3/3 3/3 3/3 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
Volitelný předmět 1 – – – – – – 2/2 2/2
Volitelný předmět 2 – – – – – – 2/2 2/2
Volitelný předmět 3 – – – – – – – 2/2
CELKEM 30/9 30/8 31/10 31/12 31/12 31/11 31/14 31/15

Vysvětlivky: 2/1 – znamená, že na jednu hodinu ze dvou je třída dělena.
1 Jazyk, ve kterém žák pokračuje ze ZŠ
2 Student si volí podle zájmu s přihlédnutím k možnostem školy
3 Součástí občanské výchovy je 1 hodina týdně výchovy k rodičovství
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VOLITELNÉ PŘEDMĚTY:
(každý rok se obměňují podle zájmu studentů a možností školy)

3. ročník (dvouletý předmět)
Konverzace v anglickém jazyce (3 skupiny) Seminář a cvičení z chemie
Konverzace ve španělském jazyce (2 skupiny) Seminář a cvičení z biologie
Seminář z dějepisu Společenskovědní seminář
Seminář ze zeměpisu Programování
Seminář a cvičení z matematiky (2 skupiny) Deskriptivní geometrie

4. ročník (pokračování ze 3. ročníku)
Konverzace v anglickém jazyce (2 skupiny) Seminář z fyziky
Konverzace ve španělském jazyce Seminář a cvičení z chemie (2 skupiny)
Seminář z dějepisu (2 skupiny) Seminář a cvičení z biologie
Společenskovědní seminář (2 skupiny) Seminář z biologie se zaměřením na ekologii
Seminář a cvičení z matematiky (2 skupiny) Programování

4. ročník (jednoletý předmět)
Konverzace v anglickém jazyce (2 skupiny) Seminář z chemie
Konverzace v německém jazyce Aplikace počítačů
Společenskovědní seminář Informatika a výpočetní technika
Seminář ze zeměpisu Seminář z výtvarné výchovy

Nepovinné předměty:
Deskriptivní geometrie Latina
Seminář z biologie se zaměřením na ekologii Ruský jazyk
Konverzace ve francouzském jazyce

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY
a) Počátkem školního roku nastoupily

prof. Lenka Borůvková (anglický jazyk, hudební výchova), prof. Petra Půlpánová
(český jazyk, tělesná výchova), prof. Petra Rovenská (anglický jazyk, německý 
jazyk) a americká lektorka Leslie Ramier (konverzace v anglickém jazyce). Po mateřské
dovolené se vrátila prof. Jana Olšanová (český jazyk, občanská výchova, základy spo-
lečenských věd).

b) S koncem školního roku ústav opustily prof. Anžik Aršakuni, která změnila zaměstna-
vatele v důsledku stěhování, prof. Věra Prachařová a americká lektorka Leslie Ramier.

c) Významná jubilea
V tomto školním roce oslavili 70. narozeniny dva bývalí dlouholetí kolegové prof. 
Zdeňka Přikrylová a prof. Radomil Dostál. Oběma jubilantům srdečně blahopřejeme 
a přejeme do dalších let hodně zdraví a spokojenosti.
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Jméno, titul Předměty, které učí Ve třídě Počet Poznámka
hodin
týdně

Pavel Škoda IVT 3.V 2 ředitel školy

Martina Javůrková, PaedDr. matematika 3.A 5 zástupce ředitele 

Anžik Aršakuni, Mgr. anglický jazyk 2.A, 2.B, 6.V, 7.V 25 předsedkyně PK Fj
francouzský jazyk 1.B, 6.V+W, 8.V, 8.W
konverzace ve Fj 8.V + W
(nepovinná)

Helena Bergrová, Mgr. chemie 3.W, 2.B, 6.W, 4.A, 8.V 24 třídní 8.V
matematika 4.B, 8.V správce sbírky chemie
cvičení z chemie 4. ročníky

Lenka Borůvková, Mgr. anglický jazyk 1.W, 1.A, 1.B, 5.V, 5.W, 6.W 22
hudební výchova 1.W, 2.V, 5.V+W

Richard Brát,  Mgr. matematika 1.W, 4. A 24 třídní 4.A
fyzika 6.V, 7.W, 4. A, 8.W, předseda PK fyziky
matematický seminář 4. ročníky

Věra Cermanová anglický jazyk 5.V, 2.A, 2.B, 6.V, 3.A, 3.B, 24
7.W, 8.V

Blanka Dvořáčková, PaedDr. český jazyk 4.B 24 třídní 4.B
dějepis 1.V, 3.V, 3.W, 4.V, 5.V, 3.A, 

7.W, 4.A, 4.B, 
seminář z dějepisu 4. ročníky

Ivo Forejt, Mgr. německý jazyk 2.A, 2.B, 3.B, 4.A, 4.B, 8.W 24 třídní 1.W
český jazyk 1.W předseda PK Nj, 

správce žák. knihovny

Drahomíra Hejcmanová deskriptivní 3. ročníky, 4. ročníky 4
geometrie

Hana Janušová, Mgr. český jazyk 7.V 24 třídní 7.V
výtvarná výchova 1.V, 2.V, 2.W, 3.V, předsedkyně PK VV

3.W, 4.V, 4.W, 1A + B, správce sbírky VV
5.V+W, 2.A+B, 6.V+W

seminář z Vv 4. ročníky

Jiřina Jaroušová matematika 6.V, 7.W 22 třídní 6.V
biologie 4.V, 6.V, 7.V, 4.A, 4.B předseda PK biologie
výchova k rodičovství 3.V, 3.W správce sbírky biologie

Miloslav Javůrek matematika 1.B, 2.A 12
seminář z matematiky 3. ročníky

Jan Ježek, Mgr. biologie 2.V, 4.W, 2.A, 6.W, 22 třídní 2.A
zeměpis 1.V, 5.V, 2.A, 2.B
seminář z biologie 3. ročníky, 4. ročníky
seminář z biologie 3. ročníky
(nepovinný)

Zdena Jirková anglický jazyk 2.V, 3.W, 4.V, 1.B, 5.W, 3.A 23 předsedkyně PK Aj
8.W předsedkyně MPK

výtvarná výchova 1.W cizích jazyků

Jaroslav Klemenc, Mgr. matematika 4.V 23 třídní 4.V
fyzika 1.W, 4.V, 4.W, 5.V, 2.A, 2.B, 8.V

Jana Kolářská, Mgr. český jazyk 2.B, 4.A 21 třídní 2.B
občanská výchova 1.V, 2.V, 2.W, 3.V
základy spol. věd 2.B, 6.V, 3.A, 7.W, 8.V
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Jméno, titul Předměty, které učí Ve třídě Počet Poznámka
hodin
týdně

Zdeněk Košvanec zeměpis 3.V, 4.V, 1.A, 1.B 22 třídní 3.V
tělesná výchova 1.V, 3.V, 2.B, 4.A, 8.W předseda PK zeměpisu
seminář ze zeměpisu 3. ročníky správce sbírky zeměpisu

Helena Lubasová, Mgr. český jazyk 2.V, 2.W, 4.W 23
anglický jazyk 2.V, 3.V

Štěpán Macura, Mgr. český jazyk 1.B, 2.A 24 třídní 1.B
dějepis 1.W, 2.V, 2.W, 4.W, 1.B, 6.V,

6.W
zeměpis 2.V

Ivana Matěnová, RNDr. matematika 4.W, 5.V, 2.B 24 třídní 5.V
biologie 5.V, 2.B, 8.V
seminář z matematiky 3. ročníky

Bedřich Nejman základy společenských 6.W, 3.B, 7.V, 4.A, 4.B 21 předseda PK spol. věd
věd správce sbírky TV
společenskovědní sem. 3. ročníky, 4. ročníky
tělesná výchova 4.V, 4.W, 6.V, 3.A+B

Jindra Nývltová český jazyk 3.W, 6.V, 3.A, 8.V 19 třídní 3.W
latina (nepovinný) zájemci předsedkyně PK Čj

výchovná poradkyně

Jiří Oleják matematika 2.W, 6.W 17 třídní 6.W
zeměpis 3.W, 6.W správce sbírky
seminář z matematiky 3. ročníky matematiky

Jana Olšanová český jazyk 6.W, 3.B 14
občanská výchova 1.W
základy společ. věd 1.B, 5.V, 5.W, 2.A

Daniel Pavlík, Mgr. španělský jazyk 4.V, 2.B, 3.A, 3.B, 7.V, 4.B 24
konverzace ve Šj 3. ročníky, 4. ročníky

Zdeněk Polák matematika 7.V 21 správce sbírky fyziky
fyzika 1.A, 1.B, 6.W, 7.V, 4.B
seminář z fyziky 4. ročníky

Milan Poutník, Mgr. český jazyk 1.V, 4.V 23 třídní 1.V
hudební výchova 1.V, 2.W, 3.V, 3.W, 4.V, 4.W, předseda PK HV

1.A+B, 2.A+B, 6.V+W správce sbírky HV

Věra Prachařová chemie 2.V, 2.W, 4.V, 4.W 8

Jan Preclík, RNDr. matematika 5.W 21 třídní 5.W
IVT 3.V, 4.W, 5.V, 5.W správce počítačové sítě
aplikace počítačů 4. ročníky
programování 3. ročníky

Petra Půlpánová, Mgr. český jazyk 5.V 21
tělesná výchova 1.W, 4.V, 1.B, 5.V, 5.W, 2.A

6.V, 7.V

Leslie Ramier anglický jazyk 1.V, 1.W 18
konverzace v Aj 3. ročníky, 4. ročníky

Iva Rojtová biologie 1.V, 3.W, 1.A, 3.A, 8.W 23 třídní 3.A
seminář z biologie 4. ročníky
tělesná výchova 2.V, 3.W, 3.A, 4.B

Petra Rovenská, Mgr. německý jazyk 4.V+W, 1.A, 5.V, 5.W, 2.A, 3.A 21
anglický jazyk 2.W
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Jméno, titul Předměty, které učí Ve třídě Počet Poznámka
hodin
týdně

Libor Slavík, Mgr. biologie 1.W, 2.W, 3.V, 1.B, 5.W, 3.B 22 třídní 2.W
7.W

tělesná výchova 2.W, 3.V

Olga Slavíková, Mgr. zeměpis 1.W, 2.W, 4.W, 5.W, 6.V 22 třídní 4.W
seminář ze zeměpisu 4. ročníky
tělesná výchova 4.W, 1.A, 6.W, 3.B, 8.V+W

Iva Sršňová, Mgr. matematika 3.W, 3.B, 8.W 23 třídní 3.B
fyzika 3.A, 3.B předseda MPK přír. věd

předseda PK matem.
předseda inv. komise

Jarmila Suchanková, Mgr. chemie 5.W, 2.A, 6.V, 7.V, 7.W, 8.W 20 předseda PK chemie
cvičení z chemie 3. ročníky, 4. ročníky

Barbora Šimková, Mgr. anglický jazyk 1.V, 1.W, 2.W, 3.V, 4.V, 4.W 25 správce sbírky jazyků
francouzský jazyk 4.V+W, 7.V+W
konverzace ve Fj 7.V+W
(nepovinný)

Michael Šimon anglický jazyk 3.W, 4.W, 1.A, 7.W, 4.A, 4.B 24 správce učitelské
8.V, 8.W knihovny

Gerda Škodová matematika 1.V, 2.V, 3.V, 1.A 25 třídní 2.V
fyzika 2.V

Šárka Škodová, Mgr. český jazyk 5.W 24
německý jazyk 1.A, 6.V, 6.W, 7.W, 4.A, 8.V
konverzace v Nj 4.ročníky

Věra Štegerová dějepis 1.A, 5.W, 2.A, 2.B, 3.B, 7.V, 24 třídní 1.A
8.V, 8.W předseda MPK hum. př.

seminář z dějepisu 3. ročníky, 4. ročníky předseda PK dějepisu
ruský jazyk 3. ročníky, 4. ročníky předseda PK Rj
(nepovinný) správce sbírky spol. věd

Petr Šulc anglický jazyk 1.V, 6.W, 3.B, 7.V, 4.A, 4.B 22
tělesná výchova 5.W, 7.V

Iva Venclíková český jazyk 7.W 25 třídní 7.W
španělský jazyk 4.W, 1.B, 5.V, 5.W, 6.V+W, 7.V předsedkyně PK Šj

4.B

Dalibor Vích, Ing. IVT 3.W, 4.V, 5.V, 1.A, 1.B 22 předs. PK informatiky
programování 4. ročníky správce počítač. sítě
IVT (volitelný) 4. ročníky správce sbírky IVT

Hana Vrátilová český jazyk 3.V, 1.A, 8.W 23 třídní 8.W
zákl. společ. věd 1.A, 8.W
společenskovědní s. 4. ročníky
občanská výchova 3.W, 4.V, 4.W

Josef Zikmund tělesná výchova 1.V+W, 2.V+W, 3.W, 1.A+B 23 předseda PK TV
5.V, 2.A+B, 6.W, 7.V+W, 
4.A+B, 8.V

Hana Zikmundová chemie 3.V, 1.A, 1.B, 5.V, 3.A, 3.B, 4.B 24
fyzika 1.V, 2.W, 3.V, 3.W, 5.W

Pozn.: označení tříd: A, B – čtyřleté studium, V, W – víceleté studium
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První řada zleva: Milan Poutník, Hana Vrátilová, Miloslav Javůrek, Blanka Dvořáčková,
Anžik Aršakuni, Martina Javůrková, Pavel Škoda, Ivana Matěnová, Libor Slavík, Leslie
Ramier, Lenka Borůvková
Druhá řada zleva: Štěpán Macura, Šárka Škodová, Zdeněk Polák, Petra Půlpánová, Iva
Sršňová, Jan Preclík, Barbora Šimková, Iva Rojtová, Olga Slavíková, Jarmila
Suchanková, Věra Prachařová, Helena Bergrová, Petra Rovenská, Jiřina Jaroušová
Třetí řada zleva: Iva Venclíková, Helena Lubasová, Dalibor Vích, Jaroslav Klemenc,
Richard Brát, Ivo Forejt, Jana Kolářská, Jan Ježek, Zdena Jirková, Daniel Pavlík, Jana
Olšanová, Jiří Oleják, Věra Štegerová

SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI
Ing. Eva Hedvíková ekonom
Petra Pejsarová finanční účetní
Ivana Šnorbertová mzdová účetní
Věra Cermanová správce skladu učebnic4 

RNDr. Jan Preclík správce počítačové sítě
Ing. Dalibor Vích správce počítačové sítě
Stanislav Šárka školník
Jiřina Benešová uklízečka
Irena Doležalová uklízečka
Anna Hrycyková uklízečka5

Dagmar Kubečková uklízečka
Marie Maršíková uklízečka6 

Marie Siglová uklízečka
Renata Petrániková uklízečka
4 do 31. 12. 2003 5 do 2. 11. 2003 6 od 3. 11. 2003



PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO ČTYŘLETÉHO GYMNÁZIA PRO
ŠKOLNÍ ROK 2004–5

MATEMATIKA
1. Z obrázků

a) Vyjádři zlomkem, jaká část obdélníku je vybarvena.

b) Urči poměr obsahů kruhů K1, K2. Délka  

c) Urči velikost úhlu a.

2. Svetr zlevnili o 30% a potom ještě jednou o 30%.Výsledná cena byla 882 Kč.
a) Kolik stál svetr původně?
b) Kolikaprocentní by musela být sleva, kdyby se zlevňovalo pouze jednou 

a výsledná cena by měla být stejná?

3. Do půlkruhu s průměrem AB je vepsán čtyřúhelník ABCD, jehož úhlopříčky jsou 
stejně dlouhé.
a) Načrtněte a napište název čtyřúhelníku.
b) Vypočítejte vnitřní úhly čtyřúhelníku, ve kterém úhlopříčka AC svírá s průměrem

AB úhel 23°.
c) Vypočítejte poloměr půlkruhu, je-li délka úhlopříčky 12 cm a obsah trojúhelníku 

je 30 cm2.
d) Určete výšku čtyřúhelníku.
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4. Dvě rovnoběžné tětivy AB, CD kružnice k(S, r = 5 cm) mají délky 8 cm a 6 cm. 
Vypočítejte jejich vzdálenost.

5. Upravte a určete podmínky 

6. Vypočtěte

7. Sestrojte trojúhelník ABC, je-li dáno: c = 8 cm, tc = 5 cm, va = 6 cm. Proveďte 
rozbor, zápis konstrukce, konstrukci a určete počet řešení.

ČESKÝ JAZYK
A.
1. Doplňovačka s tajenkou, která ti prozradí jméno hlavního hrdiny a vypravěče

příběhu, profesora Karlovy university a kdysi také studenta našeho gymnázia:

2. Změň řeč přímou v nepřímou:
„My pořád zkoušíme, kdo by nám porozuměl a poradil cestu,“ řekl ten ve fialové 
čepičce.

3. Na určitém místě jsou zbytky hornického díla ze sedmnáctého století.
Slovo dílo ve spojení hornické dílo znamená (zakroužkujte)
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a) zaměstnání
b) stavba
c) pracovní činnost

B.Správné odpovědi zakroužkujte

I když mi už dávno nikdo pohádky nevypráví, s chutí si, když nemám zrovna 
co na práci, sednu s knížkou v ruce do babiččina starého křesla, abych 
s Honzou bojovala o ruku princezny a s ní získala i půl království.

1. Souvětí obsahuje:
a) jednu větu hlavní a tři věty vedlejší
b) jednu větu hlavní a čtyři věty vedlejší
c) dvě věty hlavní a tři věty vedlejší

2. Věta …když nemám zrovna co na práci… není
a) příslovečná časová
b) příslovečná příčinná
c) příslovečná podmínková

3. Základní skladební dvojice v první větě souvětí je
a) nikdo nevypráví
b) mi nevypráví
c) /on/ nevypráví

4. Jen příslovečná určení jsou
a) dávno, s chutí, království
b) dávno, do křesla, s chutí
c) s chutí, do křesla, o ruku

5. Slovo půl v textu není
a) sloveso v rozkazovacím způsobu
b) podstatné jméno
c) číslovka

6. V jedné z vět je tvaroslovná chyba
a) Řekl mu, že dohodu je třeba stvrdit písemně.
b) Přesvěčte se sám, když mi nevěříte!
c) Mně to nevysvětluj, nechci mít s tou syčárnou nic společného.

7. Jen jedno určení slovesného tvaru je úplně správně
Tak už neblázni, člověče!
a) 2. os., č. jedn., způsob rozk., čas přít., vid nedok., rod činný
b) 2. os., č. jedn., způsob rozk., vid nedok., rod činný
c) 2. os., č. jedn., způsob rozk., vid dok., rod činný
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8. Jen správné tvary slov jsou
a) mezi nohama stolu, ohlodanými kostmi, tenčí hlásek
b) s téže myšlenkou, dvěma myšmi, dvěstě padesát
c) mezi nohami stolu, s dvěma sty, s touž myšlenkou

9. Pro který řádek neplatí: zájmeno ukazovací, vztažné, záporné
a) takový, který, ničí
b) kdo, sám, nic
c) sami, kdo, on

10. Skládáním je vytvořeno slovo:
a) horolezec
b) horstvo
c) velehory

11. Jedna dvojice slov je k sobě přiřazena podle jiného kritéria než všechny zbýva-
jící, najdi ji a podtrhni:
nemoc – nemocný, čtyři – čtyřka, ona – ji, chodit – chůze, Karel – Karlova

12. Uveď k daným slovům česká synonyma: 
a) kvantita  ______________________ 
b) lingvista ______________________
c) fiktivní   ______________________

DIKTÁT
Montace je, jak jistě všichni víte, les, který se táhne po levém břehu Metuje od náchod-

ského pivovaru do Bělovse. Od řeky vzhůru je jím porostlá část dobrošovského kopce. Na
určitém místě, které možná znáte, jsou zbytky hornického díla ze sedmnáctého století, je
tomu však už dvě stě let, co tam horníci hledali měděnou žílu.

Ale zeptejte se rodilých Náchoďáků. Každý vám sdělí, že v Montaci žádné doly nejsou.
I já bych si to myslel dodnes, kdyby nebylo té výjimečné události. Abyste rozuměli, 
všechno se to seběhlo asi takhle.

Bylo to na konci jara, bylo hezky a dusno, a tak jsem si při jedné ze svých obvyklých
procházek sedl na kopeček v trávě kousek od osamělého stavení, odkud je údolím Metuje
vidět až na Bor a Hejšovinu. Opřel jsem se o břízu a za chvíli si v zamyšlení schrupnul.
Probudil mě sotva slyšitelný chraplavý hlásek. Rozhlédl jsem se, když vtom se ozvaly další
hlasy a všechny mluvily italsky. Podívám se před sebe a co nespatřím. Přede mnou na dva
tři kroky stojí opravdoví trpaslíci. Tráva jim sahá do pasu a je jich pět, podvečerní vítr
povívá jejich prošedivělými vousy. „My pořád zkoušíme, kdo by nám porozuměl 
a poradil cestu,“ řekl ten ve fialové čepičce. Ten v červené hned pokračoval: ,,Jsme per-
moníci z Montace. Kdysi jsme zde pomáhali horníkům, ale občas jsme jim také sfoukli
kahan. To když nám zapomněli položit na čerstvě vylomenou skálu trochu jídla, což je 
k nám permoníkům taková hornická povinnost.“ „Hornické dílo se rozpadá, a tak jsme se
rozhodli jít domů,“ skončil řeč ten se žlutou čepičkou.
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Bylo mně jich upřímně líto, a protože jsem celý život studoval románské jazyky, 
s porozuměním jsem jim naslouchal a oni brzy poznali, že jsem ten pravý. Za několik 
dní jsem naložil všech pět smutných a zklamaných trpaslíků do své staré škodovky 
a vydal se s nimi z České Čermné, kde bydlím, na cestu do Prahy a na letiště v Ruzyni,
odkud se mí noví kamarádi vydali domů, do Itálie.

TEST VŠEOBECNÝCH SCHOPNOSTÍ
1) Počet obyvatel žijících ve Státě je vyjádřen grafem.

a) Jaký počet obyvatel bude přibližně mít Stát v roce 2010, jestliže počet obyvatel 
se bude v letech 2000 až 2010 měnit stejně jako v letech 1990 až 2000? 
Zakroužkujte.
A. 53 milionů C. 48 milionů E. 42 milionů
B. 51 milionů       D. 45 milionů

b) Počet obyvatel nejvíce vzrostl v desetiletí po roce ____________, 
a to o _____________ milionů.

c) V celém sledovaném období od r. 1950 do r. 2000 vzrostl počet obyvatel 
v průměru každý rok o ___________________ milionu.

d) Odhadněte, kolik let od roku 1950 uplynulo, než počet obyvatel dosáhl 
původního počtu. Bylo to ______________ roků .

2) K danému slovu vyberte to, které se nejvíce blíží k jeho opačnému významu 
a podtrhněte jej.
Příklad: Jednoduchý – těžký, neobyčejný, častý, složitý, promyšlený
a) postavit – rozložit, položit, rozhodit, stáhnout, rozestavit
b) blahobyt – nedostatek, skromnost, ctnost, prostota, žebrota,
c) povinný – svobodný, vynucený, volný, náhodný, dobrovolný

3) Vyberte a podtrhněte dvojici slov, která jsou v co nejpodobnějším vztahu jako 
v zadání.
Příklad: chlad : mráz – potok : rybník; skok : běh; vítr : vichřice; teplo : oheň;
prst : ruka
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a) kopec : hora – žárovka : baterka; dýka : meč; tráva : keř; larva : brouk; cihla : dům
b) kámen : socha - plast : pravítko; stůl : ubrus; prkna : bedna; mince : měšec; 

šíp : luk
c) usnout : spát - vyprávět : povídat; mluvit : mlčet; ztratit : nalézt; vzlétnout : letět,

upadnout : vstát

4) Tři z následujících tvrzení vyjadřují názor a jedno uvádí faktickou informaci. Které 
z následujících tvrzení je faktem? Zakroužkujte.
a) Lidé s velmi nízkými příjmy by neměli platit žádné daně.
b) V mnoha zemích platí bohatí lidé větší daně než chudí lidé.
c) Je spravedlivé, aby někteří občané platili vyšší daně než jiní.
d) Sociální dávky vyplácené potřebným jsou nejlepším způsobem, jak zmenšit

rozdíly mezi bohatými a chudými.

5) Z mnoha literárních děl Bohumila Hrabala je v zahraničí asi nejznámější novela 
„Ostře sledované vlaky“, a to zejména díky vynikajícímu filmovému zpracování 
J. Menzelem.
Z textu jednoznačně vyplývá (zakroužkujte):
a) J. Menzel se znal s Bohumilem Hrabalem.
b) Bohumil Hrabal je autorem mnoha literárních děl.
c) „Ostře sledované vlaky“ je v zahraničí nejznámější novela.
d) J. Menzel je vynikající režisér.

6) U léku Vitapyrin je přiložen návod k použití s těmito informacemi:
Indikační skupina: Analgetikum, antipyretikum
Charakteristika: Vipyrin, účinná látka přípravku Vitapyrin, působí proti bolesti 
a snižuje tělesnou teplotu. Tablety léku Vipyrin nezhoršují žaludeční potíže a ne-
vyvolávají krvácení, mohou je užít i nemocní se žaludečními a dvanáctníkovými 
vředy a nemocní, kteří nesnášejí kyselinu acetylsalicylovou.
Dávkování a způsob použití: Dospělí a mladiství užívají 1–2 tablety několikrát 
denně podle potřeby v časových odstupech nejméně 3 hodin. Nejvyšší jednotlivá 
dávka jsou dvě tablety, nejvyšší denní dávka osm tablet. Nemocní se sníženou funkcí 
ledvin nebo jater užívají po poradě s lékařem nižší dávky. Dětem od 5 do 15 let se 
podává 1 – 1 tableta nejvýše 3krát denně v časových odstupech nejméně 6 hodin.
Tablety Vitapyrinu se užívají při jídle, užití před jídlem zvýší rychlost nástupu 
účinku, tablety je možné půlit nebo drtit, zapíjí se douškem tekutiny.
Upozornění: Pokud nedojde do 3 dnů k ústupu obtíží (horečka, bolest) nebo dojde 
ke zhoršení obtíží či se vyskytnou neobvyklé reakce, poraďte se o dalším užívání 
léku s lékařem.

a) Při jakých zdravotních potížích je vhodné užít lék Vipyrin ?

b) Pan Kos má teplotu a bolí ho celé tělo, ale trpí i žaludečními vředy. Smí užívat 
Vipyrin?
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A. Ano, dle návodu. C.  Ne.
B. Ano, po poradě s lékařem. D.  Ano, nižší dávky.

c) Napište, kolik nejvíce tablet za jeden den může dostat 6leté dítě. 
Je to _____ tablet.

d) Napište, kolik nejvíce tablet za jeden den může dostat 16letý mladistvý. 
Je to _____ tablet.

e) Pan Trn leží již tři dny doma s horečkou, bere Vipyrin dle návodu a horečka 
neklesá. Co má udělat?

A. Zvýšit dávky léku.
B. Zakoupit v lékárně účinnější lék.
C. Přestat brát lék a oznámit to lékaři.
D. Poradit se s lékařem o dalším užívání léku.
E. Pokračovat v užívání léku, ale pro zvýšení účinku drtit tablety. 

7) Které pořadí je nesprávné (i více možností)? Zakroužkujte.
a) -ný,  -natý,  -itý,  -ičitý,  -ičný  (-ečný),  -ový
b) hltan, jícen, žaludek, tlusté střevo, tenké střevo, konečník
c) mastek, sůl kamenná, kalcit, fluorit, apatit, živec, křemen
d) Založení Univerzity Karlovy, upálení Jana Husa, bitva na Bílé hoře, 

objevení Ameriky, Koperníkova teorie oběhu Země kolem Slunce.
e) rohovka, oční mok, zornice, čočka, sklivec, sítnice, bělima

8) Podtrhněte v řadě pojmů ten, který se něčím liší od ostatních a svoji volbu 
zdůvodněte.

Příklad: potůček, bystřina, řeka, rybník, veletok
Proč? Rybník není vodním tokem, ale vodní nádrží.

a) Krkonoše, Jizerské hory, Milešovka, Šumava, Orlické hory
Proč? ___________________________________________ 

b) železo, vodík, vápník, rtuť, voda, kyslík
Proč? ___________________________________________ 

c) Božena Němcová, Alois Jirásek, Karel Čapek, Josef Mánes, Jan Neruda
Proč? ___________________________________________

d) Jiří z Poděbrad, Rudolf II., Napoleon, Fridrich Falcký, Josef II.,
František Josef I.
Proč? ___________________________________________

e) Válec, jehlan, krychle, hranol, kvádr
Proč? ___________________________________________
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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO OSMILETÉHO GYMNÁZIA
PRO ŠKOLNÍ ROK 2004–5

MATEMATIKA
1) Vypočti

a) 129 : 3 – 4 . 8 – 2 =
b) 18 – (2 . 3 – 1) . 2 =
c) 19 – 9 . (23 – 21) + 315 : (12 – 18 : 2) =

2) Ve čtverci jsou čísla od 1 do 9. Doplň je tak, aby součet čísel 
ve všech řádcích, sloupcích a úhlopříčkách byl 15.

3) Převeď na určenou jednotku:
a) 3 km 72 m = ________ km
b) 28,5 kg = ___________ t

4) Karlovy hodinky se každou hodinu předchází o 5 minut. Radkovy se za tutéž 
dobu zpožďují o 10 minut. Ráno v 8 hodin si oba chlapci seřídili hodinky přesně 
podle zvukového signálu z rozhlasu. Za kolik hodin ukazovaly Karlovy hodinky 
poprvé o jednu hodinu více než Radkovy?

5) Čtyři jablka a dvě hrušky váží dohromady 1 kg. Jedno jablko a tři hrušky váží také 
1 kg.
a) Kolik váží jedno jablko?
b) Kolik váží jedna hruška?

6) Na obrázku je pozemek, na kterém je 
postaven dům. Okolo domu je pruh 
trávníku, který je všude 2 m široký.
a) Vypočti délku plotu okolo celého 

pozemku.
b) Vypočti obsah travnaté plochy.

7) Krychli složenou ze tří vrstev po 9 krychličkách jsme natřeli na modro a poté
opět rozebrali na jednotlivé krychličky. 
Urči, kolik krychliček má :

a)  právě 1 stěnu modrou?

b)  právě 2 stěny modré? 

c)  právě 3 stěny modré? 

d)  žádnou modrou stěnu? 
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ČESKÝ JAZYK
DIKTÁT
O vodníčkovi
Když se narodil malý vodníček, bydleli jeho rodiče v jednom domku z rákosí na dně

mlýnského rybníka. Domek byl neveliký, ale příjemně zařízený. Vodníčka nejvíce upou-
taly záclonky z nejjemnějších zelených řas, které visely až dolů k podlaze z bílého písku.

Tatínek ihned poslal rybí posly do okolí a pozval sousedy na oslavu té šťastné události.
V rybníku nežily jen ryby. Přišli také mloci, šneci, larvy, droboučcí červi i bezzubý sumec
Florian.Všichni se chtěli blýsknout neobvyklým dárkem. A tak se v obývacím pokoji kupi-
ly kamínky třpytivé jako drahokamy, stužky a pentličky, drahocenné perly. Za oknem se
ozývalo žabí kuňkání.To se sbor zelených kvákalek shromáždil na hrázi rybníka a vítal
zpěvem dalšího nového obyvatele.

Oči všech hostů se rozzářily, když se konečně objevila šťastná maminka a její syn. Po-
zvala všechny zúčastněné, aby společně poobědvali. Podávaly se ty nejvybranější pokrmy.
Jak to bývá mezi přáteli, milí hosté se veselili dlouho do noci a výborně si rozuměli. A tak
není divu, že v rybníku na tu ohromnou událost hned tak někdo nezapomněl.

1. Označ kroužkem správná tvrzení:
a) ve druhém odstavci není infinitiv
b) v prvním odstavci je sloveso ve 2. osobě množného čísla minulého času
c) v prvním odstavci je 7 přídavných jmen
d) ve třetím odstavci jsou samá souvětí
e) ve třetím odstavci je 10 přísudků

2. Z podstatných jmen v závorkách utvoř přídavná jména:
a) Na (Martina) tváři se objevil úsměv.
b) Přivázali (Ivana) psa k boudě.
c) Mluvil s (Pavel) kamarády.

3. Doplň do vět správně tvary číslovek:
a) Mluvil se (2)__________________ spolužáky.
b) Prostrčil nit (3)________________ otvory.
c) Dostal dopis od (4)_____________ lidí.

4. Zakroužkuj správné tvary:
a) abychom napsali
b) my bysme vyhráli
c) aby jste brzy přišli

5. Převeď do 1. pádu množného čísla:
a) maličký pavouk
b) německý host
c) drahý přítel
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6. Napiš, z kolika slabik se skládají slova:
a) pouliční
b) pořádkumilovnými

7. Převeď tuto větu do množného čísla:
a) Malé děvče si hrálo s roztomilým kotětem.

8. Napiš dané tvary slovesa neubytovat se:
a) 1. osoba, množné číslo, podmiňovací způsob 
b) 2. osoba, jednotné číslo, podmiňovací způsob
c) 2. osoba, množné číslo, rozkazovací způsob

9. Seřaď podle abecedy tato slova:
a) seno, semínko, sekáček, sekačka 

10. Zakroužkuj dvojice tvořené synonymy:
a) výt – vít c)   chlapec – kluk e)   zběh – srocení/shluk
b) zvíře – kocour d)   pít – jíst

11. Urči pády vyznačených podstatných jmen:
a) Kolo si dej do sklepa.
b) Kolo překáží ve sklepě.
c) Jaká je barva tvého kola?

12. Zakroužkuj, o kom se dá říci, že je šikovný:
a) Má obě ruce levé. c)  Čerti s ním šijí. e)  Má zlaté ruce.
b) Jedl vtipnou kaši. d)  Je všemi mastmi mazaný.     f)  Strká ruce, kam nemá.

13. Zakroužkuj písmena, pod kterými jsou správně určeny slovní druhy:
a) Naše(3) kočka(1) žere(5) vše(3), na(7) co(3) přijde(5).
b) Okolo(7) lesa(1) se(5) táhne(5) široká(2) silnice(1).
c) V(7) těchto(3) starých(2) autech(1) není(5) mnoho(4) místa(1).

14. Zakroužkuj slova, která nepatří mezi tyto slovní druhy:
a) předložky: u, na, a, před
b) zájmena: něco, sám, tito, mým
c) příslovce: dolů, nahoře, nic, nikde, nikam

VŠEOBECNÝ TEST
1. Výlet do ZOO7

Máš-li opravdu dobrou paměť, bude pro tebe hračkou odpovědět na následující otázky.
Jak se jmenovala hlavní hrdinka příběhu? ____________________________________
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Ve který den v týdnu dívky výlet uskutečnily?
Které město dívky v příběhu navštívily?
Jak se jmenoval zmíněný malíř pravěku?

Vyjmenuj alespoň sedm druhů zvířat, které dívky v ZOO viděly.

2. Čtverce
Snad každý z nás měl jako malé dítě rád skládačky. Dokázal bys to i dnes? Rozděl každý
obrazec přímým řezem na dvě části, z nichž se vždy složí čtverec.

3. Čtyři bratři v jednom domě
V mnohých časopisech pro dospělé se vždy najde i dvoustrana pro tebe a tvé vrstevníky 
s různými hrami a úkoly. Často se na ní objeví i logické hádanky. Jestli jsi je nikdy 
nezkusil vyřešit, máš právě teď příležitost.

Čtyři bratři – Vít, Standa, David a Vašek – bydlí v jednom domě, ale každý na jiném 
poschodí. David bydlí níž než Vít a Vašek, který bydlí mezi Standou a Vítem, zatímco 
Vít bydlí mezi Davidem a Vaškem. Ve kterém poschodí kdo bydlí, když dům, ve kterém 
bratři žijí, má přízemí a tři poschodí.

V přízemí bydlí
V prvním patře bydlí
Ve druhém patře bydlí
Ve třetím patře bydlí

7Uchazečům byl přečten následující text.
Výlet do ZOO
Veronika nemá ráda Velikonoce, a tak se rozhodla odjet před koledníky s kamarádkou do Afriky. Nemá to totiž daleko,

z Náchoda do Dvora Králové, kde je Safari, je to jen hodinku cesty autobusem. Městskou dopravou se dostala obě 
děvčata k ZOO právě, když se otevíralo.

Hned za vchodem je zaujala skupina poloopiček lemurů na malém ostrůvku, kterému tu říkají Madagaskar. Právě
probíhalo krmení, a tak na něm bylo opravdu živo. Odtud pokračovaly dívky voliérou s ptactvem do pavilónu Ptačí svět,
plného zpěvu ptáků a hukotu vodopádů. Nejvíce je zaujalo čerstvě vylíhlé mládě pelikána, téměř holé a zcela bezmocné, 
a obrovští holubi korunáči. I když svačiny měly s sebou v batůžcích, nepohrdly malým občerstvením u správní budovy, 
kde potom navštívily galerii známého malíře Zdeňka Buriana, autora krásných rekonstrukcí pravěkého světa a zvířat.
Dopoledne uběhlo velice rychle a Veronika s kamarádkou stihla projít sotva celou ZOO. Po obědě z vlastních zdrojů
v příjemném stínu na lavičce u tygrů sibiřských se konečně vydaly na cestu do Safari.

Dnes ještě nejezdí autobusy po volných výbězích, ale i tak viděly mnoho druhů antilop, žiraf, zeber a nosorožců 
v ma-lých chovných skupinách s loňskými i letošními mláďaty, pochutnaly si na zmrzlině a popovídaly o kamarádech 
ze školy. Cestou zpátky se ještě stavily u goril a orangutanů a zamávaly slonům, aby včas byly na autobusovém nádraží 
ve městě. Za hodinku spokojené a plné krásných dojmů z výletu byly již zpátky v Náchodě.
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4. Svět kolem nás
Na mapě Evropy jsou vyznačeny státy. 
Přiřaď ke každému názvu státu číslici, 
kterou je stát označen na mapě.
Polsko
Rusko
Řecko
Velká Británie
Německo
Island
Španělsko
Norsko
Víš, ve kterém z těchto států se letos
budou konat letní olympijské hry?

5. Česká republika.
Každý z nás by měl ale především dobře znát svoji zem. Připravili jsme pro tebe pár 
jednoduchých otázek.
Jak se jmenuje náš prezident?
Jaké zvíře máme ve státním znaku?
Jak se jmenuje naše hymna?
Kdo je patronem české země?
Který strom je naším národním stromem?

6. Evropská Unie.
Česká republika se má velmi brzy stát členem Evropské Unie (EU). Přidáváme tedy 
ještě pár otázek o ní.

Jaké barvy jsou na vlajce EU? a) bílá/zelená    b) žlutá/modrá    c) bílá/modrá
Kdy máme do EU vstoupit? a) v květnu       b) v červnu         c) v září
Který stát není členem EU? a) Španělsko     b) Itálie              c) Chorvatsko

7. Pravidla silničního provozu.
Také ti vadí bezohlední řidiči, kteří jezdí příliš rychle? A víš vlastně, jaké jsou maxi-
mální povolené rychlosti v naší zemi?

v obci mimo obec na dálnici

8. Trocha ekologie nikoho nezabije
Věříme, že se zajímáš o to, jak žít šetrně vůči životnímu prostředí. Jednou z možností,
jak chránit přírodu a neplýtvat zdroji, které nám poskytuje, je třídění odpadu. Pokud se 
i ty na něm podílíš, bude pro tebe snadné přiřadit správnou barvu k názvům kontejnerů 
na tříděný odpad.
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plasty zelená hnědá
sklo červená modrá
papír bílá žlutá

9. Zdravý život
Zajímáš-li se o své okolí, jistě ti není lhostejné ani tvé vlastní zdraví. V následujícím 
úkolu si tedy můžeš vyzkoušet své znalosti o zdravé výživě. Který z následujících 
důvodů je nejdůležitější pro zařazení ovoce a zeleniny do zdravé výživy?

a)  Obsahují hodně vody.
b)  Jsou nejlepším zdrojem bílkovin.
c)  Jsou bohaté na minerální látky a vitamíny.
d)  Jsou nejlepším zdrojem cukrů.

Najdi a označ na obrázku následující druhy ovoce:
oliva, granátové jablko, kiwi, grapefruit

10. Symboly
V dnešním světě se každý den setkáváme se spoustou značek, zkratek a symbolů, ale 
kdo se v tom má vyznat? Máš s jejich porozuměním také problémy, a nebo je ti jejich 
význam vždy jasný? Zkus poznat následující znaky. Napiš, jak jim říkáme nebo co zna-
menají.

@ %
� °C

11. Osobnosti
Určitě jsi někdy alespoň na chvilku zatoužil být jednou velmi slavný, udělat něco 
opravdu významného. Možná, že máš mezi slavnými lidmi nějaký vzor, někoho, koho 
moc obdivuješ. Znáš ale opravdu dobře významné osobnosti historie naší země? Zkus 
přiřadit jejich jména ke správnému povolání či oboru, kterým se proslavili.
1   malíř ___ Josef Škvorecký
2   sportovec ___ Tomáš Garrigue Masaryk
3   spisovatel ___ Leoš Janáček
4   politik ___ Prokop Diviš
5   vojevůdce ___ Karel IV.

39



6   král ___ Jan Žižka
7   hudební skladatel ___ Josef Mánes
8   vynálezce ___ Emil Zátopek

12. Co je co?
Všichni rádi cestujeme, a když zrovna nemůžeme vyrazit na cestu kolem světa, cestu-
jeme alespoň prstem po mapách v atlase. Jestli i ty rád poznáváš svět, nebude pro tebe 
vůbec těžké přiřadit následující pojmy k zeměpisným názvům.

souhvězdí     velehory    planeta    poušť    ostrov    oceán    moře    hvězda

Velký Vůz ___________ Slunce ___________ Sicílie  ___________
Atlantik   ___________ Karibik ___________ Jupiter ___________
Sahara     ___________ Himaláj ___________ 

13. Svět zvířat
Téměř každý z nás má doma nějakého domácího mazlíčka. A nikdo by neváhal 
s odpovědí, kdyby se ho jiný zeptal, jestli má zvířata rád. Známe je ale dobře? Zkus 
zařadit následující živočichy do skupin podle příkladu.
př. Komár je h m y z

Výr je Želva je
Delfín je Úhoř je

14. Naše tělo
Vždy, když jsme nemocní nebo když nás něco bolí, uvědomíme si, jakým malým 
zázrakem je naše vlastní tělo a jeho vnitřní život. Víš, který z uvedených orgánů nám 
zajišťuje následující funkce?

myšlení střeva
zrak plíce
trávení srdce
dýchání mozek
vylučování oči
krevní oběh ledviny
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TÉMATA MATURITNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE Z ČESKÉHO JAZYKA
PRO ŠKOLNÍ ROK 2003–2004

1. „V zemi Taškářů panoval král, a můžeme říci, že panoval šťastně, protože, když to 
muselo být, všichni poddaní ho poslouchali ochotně a s láskou.“

K. Čapek
(pokus o autorskou pohádku)

2. Mé (naše) životní rituály
(fejeton)

3. Učitel jako autorita, nebo jako kamarád?
(úvaha)

4. Jeden den v jiném světě aneb Nový epochální výlet do …………
(reportáž nebo vypravování)

ÚSPĚŠNOST NAŠICH ABSOLVENTŮ V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 
NA VYSOKÉ ŠKOLY

PŘEHLED TŘÍD
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Třída Počet žáků VŠ VOŠ Ostatní Informace
a konzervatoř (kurzy, zam.  . . .) neposkytli

4. A 30
23

2 5 –
76,7 %

4. B 30
24

– 4 2
80 %

oktáva A 27
20

1 6 –
74,1 %

oktáva B 24
20

2 1 1
83,3 %

Celkem 111
87

5 16 3
78,4 %



PŘEHLED UMÍSTĚNÝCH ABSOLVENTŮ NA JEDNOTLIVÉ VŠ 
A FAKULTY

VŠ fakulta 4. A 4. B VIII. A VIII. B
filozofická 2 (2) 2 (3) – –
pedagogická 1 (1) – 1 (1) –
sociálních věd – – – 1 (1)
právnická 1 (1) 1 (1) 1 (1) –
matem.-fyzikální 2 (4) – 1 (1) 1 (1)

Univerzita Karlova farmaceutická HK 2 (2) – – (1) –
Praha 1. lékařská Praha 1 (1) – – –

lékařská Plzeň 1 (1) – – –
přírodovědecká – (1) – (1) – 2 (4)
husitská teologická – – – (1) –
humanitních studií – – – – (1)

filozofická 2 (3) 4 (6) – (1) 1 (3)
sociálních studií 1 (1) – – 1 (3)

Masarykova univerzita právnická – – – (1) 1 (1)
Brno přírodovědecká – 1 (2) – (1) 1 (3)

informatiky 3 (4) 1 (2) 1 (4) –
pedagogická – – – (1) –

filozofická – 1 (1) 2 (2) 1 (1)
Univerzita Palackého přírodovědecká – (1) – – 1 (1)
Olomouc lékařská – (1) – – –

pedagogická – 2 (3) – 1 (1)

Jihočeská univerzita pedagogická – – (1) – 1 (1)
České Budějovice zemědělská – – – (1) –

Univerzita pedagogická – (2) 2 (2) – (1) 2 (2)
Hradec Králové informatiky a managementu 1 (1) 2 (2) 2 (4) – (1)

Univerzita J. E. Purkyně životního prostředí1 1 (1) – – – (1)
Ústí nad Labem pedagogická – (1) – (1) – –

ekonomicko-správní – 1 (1) – 1 (2)
chemicko technologická – – 2 (2) –

Univerzita Pardubice humanitních studií – (1) – (3) 2 (2) –
dopravní – 1 (1) – –
ústav elektrotechniky a inform. – – (1) – (1) –

filozofická – (1) 1 (2) – –
Ostravská univerzita pedagogická – – (1) – –

přírodovědecká – – (1) – –

Univerzita T. Bati Zlín managementu a ekonomiky – – 1 (1) –

Tech. univerzita Liberec hospodářská – – (1) – (1) 1 (2)

stavební – – (1) 1 (1) –

ČVUT Praha 
strojní – – – 1 (2)
elektrotechnická – – 1 (2) –
jaderně fyzikálního inženýrství – (1) – – –
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VUT Brno
strojního inženýrství – 1 (1) – 1 (2)
informačních technologií – (1) – – (1) – (1)

podnikohospodářská – – – 1 (1)
VŠE Praha informatiky a statistiky – (3) 1 (1) 3 (4) –

mezinárodních vztahů 3 (3) – (1) – –

provozně-ekonomická 1 (1) 1 (2) – (1) 1 (2)
Česká zemědělská technická – 1 (1) – –
univerzita Praha agronomická – – 1 (1) –

– – 1 (1)1 –

Vysoká vojenská škola
pozemního vojska Vyškov

ekonomiky a managementu 1 (1) – – –

Západočeská univerzita
Plzeň

pedagogická – – (1) – – (1)

Slezská univerzita Opava filozoficko-přírodovědecká – (1) – – –

Mendelova zemědělská obchodně-podnikatelská – – (1) – (1) –
a lesnická univerzita Brno provozně-ekonomická – – – (1) –

Veterinární a farmaceutická fakulta veterinární 
– (1) – – –univerzita Brno hygieny a ekologie

VŠCHT Praha
ochrany život. prostředí – – – 1 (1)
chemicko technologická – – – – (1)

Soukromá vysoká škola1 – 1 (1) – –

1 Absolvent neuvedl bližší údaje

Číslo v závorce uvádí počet studentů přijatých ke studiu, rozdíl čísel, kolik z přijatých
nastoupilo jinam (např. údaj 2 (3) znamená, že ze tří přijatých studentů ke studiu
skutečně nastoupili dva).

Z důvodu nové možnosti přihlásit se ke studiu elektronicky ztrácíme přehled o počtu
podaných přihlášek. Proto tento údaj tabulka neuvádí.

Sestavila Jindra Nývltová, výchovný poradce

JOSEF ŠKVORECKÝ NA NAŠEM GYMNÁZIU
Josef Škvorecký se narodil 27. září 1924 v Náchodě v čp. 266 v Komenského ulici. Brzy

se rodina přestěhovala na Kamenici do č. 136. Do první třídy začal chodit v Hrašeho ulici,
do tehdejší obecné školy chlapecké. Po dostavění škol Masarykových v roce 1933 byly
staré, už nevyhovující školní budovy opuštěny, poslední léta obecné školy chodil pak do
budovy v ulici Komenského naproti rodnému domu. Koncem páté třídy udělal úspěšně
zkoušky do gymnázia, a tak nastoupil v září 1935 v necelých jedenácti letech do primy B
státního reálného gymnázia v Náchodě. Adresa bydliště ve třídním výkaze je uvedena
Tyršova 136, později Kamenice 136. Toto bydliště „Danny Smiřického“ poznáváme v ně-
kterých jeho literárních dílech. 

Ve třídě I. B bylo 44 studentíků, 18 chlapců a 26 dívek. Ředitel Jindřich Spal je učil první
dva roky matematice, Josef v ní byl v sekundě „dobrý“, jinak měl jedničky a dvojky, 



z tělocviku byl ze zdravotních důvodů osvobozen. Zdravotní hendikep nesl tehdy dost
těžce. Na češtinu měli významného pedagoga, překladatele z polštiny prof. Josefa Matou-
še, na němčinu dr. Althammerovou (pozd. provdanou Švorčíkovou). Ta je učila od primy
až do sexty. Pak musela z gymnázia odejít. Vadilo, že ač německé národnosti, nepřikloni-
la se k nacismu. Patřila k těm, na něž nezapomínal. Zmínky o ní najdeme v několika
Škvoreckého knížkách. Později jí poslal německé překlady několika svých románů. Dr.
Althammerová byla však také první překladatelkou Škvoreckého. Když chtěl redaktor
vídeňského časopisu FORVM Paul Kruntorad uveřejnit povídku Píseň zapomenutých let,
doporučil mu Škvorecký jako překadatelku Evu Althammerovou – Švorčíkovou. Povídka
v jejím překladu tam pak vyšla. Byla to vůbec první Škvoreckého přeložená věc. V literár-
ním díle Škvoreckého najdeme i ohlas na P. Josefa Plocka, který učil nejen římskokato-
lické náboženství, ale i zeměpis.

V tercii (a kvartě) byla jejich třídní češtinářka Jarmila Brožová. Třída se rozrostla na 
47 žáků (19 chlapců a 28 dívek). Do funkce ředitele školy přišel v září 1937 dr. Václav
Vávra, výrazný kulturní člověk. V tercii začínala výuka latiny, na tu měli prof. Jana Ptáč-
ka. Škvorecký ji zvládal chvalitebně. Přibyly i základy deskriptivní geometrie (rýsování).
Na kreslení je měl významný výtvarník, malíř Zdeněk Balaš. Terciánský školní rok
skončil vzhledem k všesokolskému sletu už 11. června 1938. Škvorecký skončil s vyzna-
menáním, přestože měl např. z tělocviku trojku.

Další školní rok, rok 1938–39, byl rokem velkých historických posunů, rokem velkých
národních ztrát. A změn i ve školách. Na přelomu září a října zabrali Němci pohraničí, 
z něhož musely během několika dní odejít české rodiny, byly zlikvidovány i tamní české
školy. To se těžce dotklo řady našich studentů zejména ze zabraného Broumovska. Dne
15. března 1939 obsadila německá vojska zbytek našeho území. Byl vytvořen protektorát
Čechy a Morava. (V listopadu 1939 pak Němci zlikvidovali české vysoké školy.) Trut-
novské české gymnázium bylo přesunuto na počátku října 1938 do Úpice, pak bylo (1940)
zrušeno. K nám z něho přišel spou s řádkou studentů např. prof. Stanislav Krause. 

V kvartě přibyla k fyzice ještě chemie, na obojí měli RNDr. Jaroslava Lišku, matema-
tiku je začal učit prof. Čestmír Kešner. S těmito dvěma pány (a jejich předměty) si čtrnác-
tiletý Josef Škvorecký asi příliš nerozuměl. V kvartě se ve studijních výsledcích výrazně
prohloubil rozdíl mezi předměty humanitními, kde měl jedničky a dvojky, a předměty
přírodovědnými. Tělocvikář Václav Fliegel ohodnotil jeho výkony na konci kvarty čtyř-
kou! Nedivme se tedy, že pokud se v jeho knížkách pak vyskytl tělocvikář, nedopadl 
dobře. Později Josef Škvorecký vzpomínal: „V nejvyšších třídách mě učil tělocvik prof.
Remeš, kterého pak zatklo gestapo a zahynul v koncentráku. Ten mi jednou řekl:
„Škvorecký, vy na těch bradlech visíte jak pytel hoven!“, což se mě velmi dotklo, 
neb jsem byl slušný mladík. Takhle to kdesi zazamenal Vráťa Blažek.“ (Podle výkazů 
je Jaroslav Remeš učil v sextě a půl roku v septimě.)

K němčině (byla od primy) a latině (od tercie) přibyla v kvintě výuka dalšího jazyka. 
V kvintě B to byla francouzština, v „áčku“ angličtina. V září 1939 přišel na naše gymná-
zium totiž první angličtinář, prof. Zdeněk Vojtěchovský. Učil pak Škvoreckého po celé
čtyři roky, protože ten právě kvůli angličtině požádal o přeložení do paralelní třídy. Měl 
z ní po celé čtyři roky jedničky, stejně jako z češtiny, kterou je vyučoval rovněž prof. Voj-
těchovský (jen v septimě měli prof. Jiřího Propilka). Oba zůstali v dobré paměti autorově,
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v roce 1968 patřil Škvorecký mezi ty, kdo se zasloužili o rehabilitaci prof. Propilka a jeho
návrat na gymnázium.

Na vyšším gymnáziu Škvorecký zlepšil i svůj prospěch v přírodovědných předmětech,
problematičtější zůstala jen matematika (a tělocvik). Na latinu je měla v kvintě a sextě
prof. Anežka Ullrichová, a té asi Škvorecký příliš „do oka nepadl“. Když ji vystřídala 
prof. Sýkorová, výsledky v latině se zase zlepšily. Kladný vliv tehdejší výuky latiny na
dílo Škvoreckého je rovněž patrný. 

Maturitou na počátku léta 1943 Škvoreckého studium na naší škole skončilo. V jejich
oktávě maturovalo 24 studentů, v oktávě B 28, dohromady tedy jen o málo víc, než bylo
studentíků v jedné primě. Vysoké školy zůstaly po celou dobu protektorátu uzavřeny,
absolventi středních škol museli po maturitě automaticky do tzv. totálního nasazení, tedy
vesměs manuálně pracovat „pro vítězství Říše“. To má odezvu zejména v Příběhu
inženýra lidských duší. Na vysokou školu mohl tedy Škvorecký nastoupit až po válce,
začal studovat hned v roce 1945.

„Studentem našeho gymnázia“ však zůstal PhDr. Josef Škvorecký po celý další život.
Jeho dílo by bez náchodské studentské zkušenosti nebylo tím, čím je. (Ale to už je další
téma, které zpracoval ve své diplomové práci Mgr. Štěpán Macura.) Škvoreckého vztah
ke škole a některým jejím pedagogům přetrvává, jak jsem se pokusil naznačit výše. Ten
vztah byl i ve směru opačném. Prof. Vojtěchovský byl vždy hrdý na to, že byl Škvorec-
kého angličtinářem, ani dr. Švorčíková – Althammerová na něj nezapomínala.

V roce 1970 přišel ministerský výnos, nařizující, která jména musí „zmizet“ z osnov 
a literárních výkladů. Bylo mezi nimi i jméno Josef Škvorecký. Z povědomí náchodské-
ho je ovšem nebylo možné vymazat. Žilo, byť oficiálně nezmiňováno, dále. Na našem
gymnáziu je fyzicky prezentoval mj. výtvarník prof. Bohumír Španiel – Rosťa Pitrman 
ze Škvoreckého díla. Ten vytvořil i několik ilustrací k jeho knížkám. Působil zde v letech
1972–1986.

Na jaře 1990 jsme prožívali i slavný návrat Josefa Škvoreckého, jeho díla i jeho osob-
ně. Návštěva u nás ve škole zůstává v paměti tehdejších pedagogů i studentů. Zúčastnil 
se i oslav stého výročí naší školy v roce 1997. A pak vznikl nápad dr. Jaroslava Suchého
na „Prima sezony“, které probíhají tradičně v prvních květnových dnech. Tak žije Josef
Škvorecký se svým dílem u nás trvale. 

Aleš Fetters

SOČ
Tradicí na naší škole jsou práce SOČ - středoškolská odborná činnost, i když v posled-

ní době je vypracovávají především zájemci o historii. Dokladem jsou dvě práce, jejichž
autoři, Kateřina Knytlová ze septimy B a Václav Kovalčík z oktávy A, po úspěchu 
v okresním kole reprezentovali naši školu v kole krajském. Práce Kateřiny Knytlové 
s názvem „Význam svatováclavské koruny s důrazem na symboliku“ byla hodnocena jako
2. nejlepší v oboru Filozofie, politologie a společensko-vědní obory. Práce se zaměřuje na
církevní i světský význam svatováclavské koruny. (Není však popisem osudů korunovač-
ních klenotů během staletí.) Jedná se o vlastní a samostatnou interpretaci získaných poz-
natků: zodiak; bible; Kristův monogram; symbolika barev, čísel, kamenů. Cílem je zjistit,
dle jakého klíče byla svatováclavská koruna vyrobena a jaký význam má pro panovníka.
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Práce Václava Kovalčíka „Husův sbor v Náchodě“ mapuje na základě původních pra-
menných materiálů – Kroniky náboženské obce CČSH, archivních zápisů, rozhovorů 
s pamětníky aj. – historii nejen vlastní funkcionalistické stavby Husova sboru v Náchodě,
ale též dějin Církve československé jako takové i dějin náchodské náboženské obce této
církve (od roku 1971 s přídomkem husitské). Autor popisuje snahu o získání vlastního
duchovního stánku, stavbu sboru, otevření jako národní slavnost, detailně popisuje vnější
i vnitřní podobu, včetně proměn a úprav a uměleckých artefaktů. Pozoruhodné je i mapo-
vání dřívějších aktivit náboženské obce – práce odborů. Dále zachycuje náboženskou 
obec jako takovou v proměnách doby až do současnosti – uvádí duchovní, kteří působili 
v Náchodě, včetně jejich zájmů a aktivit.

Práce je mezioborová, neboť přináší i pohledy na hudební aktivity (varhany, varhanické
kursy aj.), všímá si také pozoruhodné přírodní lokality – parku u Husova sboru. Součástí
práce je bohatý obrazový materiál se soupisem použitých pramenů. Umístila se na 3. místě
v krajském kole SOČ v oboru historie.

Do krajského kola se probojoval také Pavel Horák ze 4. B se svou prací „Po stopách
pamětníků z války 1866 v našem regionu“. V okresním kole obhajoval svou práci 
„Činnost Muzea B. Němcové a Textilního muzea“ Martin Kopáček ze 4. A.

Věra Štegerová

ŽÁKOVSKÁ KNIHOVNA
Ve školním roce 2003/2004 přibylo do žákovské knihovny 48 nových svazků. V tomto

období bylo půjčeno 1 681 knih. Knihovnu navštěvovali jak žáci školy, tak i zaměst-
nanci. K 1. září 2004 bylo v knihovně 7 411 knih.

Ivo Forejt, správce žákovské knihovny

PŘEDMĚTOVÁ KOMISE ČESKÉHO JAZYKA

s potěšením konstatuje, že

i v tomto školním roce se školní kolo Olympiády v českém jazyce setkalo s velkým
zájmem studentů. Z několika desítek soutěžících byli nejúspěšnější, a postoupili proto
do okresního kola, Aneta Wagnerová z tercie B v mladší kategorii a Martina Krausová 
z 2. A a Tomáš Kábrt a Václav Kovalčík z oktávy A v kategorii starších.

i letos měla naše škola své zastoupení v některých soutěžních přehlídkách Náchodské
prima sezóny, i když výrazně menší než v letech předchozích. Nominovány na ocenění
byly básnické texty Marie Iljašenkové a Petra Šmída, studentů 4. B, a oktavána Václava
Kovalčíka.

Marie Iljašenková si vysloužila nominaci i v kategorii prózy.

více než tři desítky sedadel v Městském divadle Dr. Josefa Čížka byly měsíc co měsíc
obsazeny příznivci divadelní múzy z řad našich studentů a učitelů. Jejich zájem i o před-
stavení divácky velmi náročná (Lorcův Dům doni Bernardy v provedení hradeckého
Klicperova divadla) dokazuje, že jsou diváky věrnými a vyspělými. 
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Podzimní zájezd studentů a učitelů do hradeckého Klicperova divadla (představení
Othello a Desdemona) bude zopakován. Slibujeme jiný titul a třeba i jiné roční období.

Pan ředitel přislíbil aule, stánku naší gymnaziální Thálie, nové ozvučení.
Díky tomu bude i v budoucnu místem občasných setkání s literaturou, podobných tomu

letošnímu (pásmo poezie P. Eisnera a J. Ortena).
Jindra Nývltová

ANGLICKÝ JAZYK
V letošním roce působila na Jiráskově gymnáziu americká lektorka Leslie Ramier, která

vedla konverzační hodiny ve 3., 4. ročnících, septimách, oktávách, ale i v primách. Svým
milým přístupem a pracovitostí přispěla ke zvýšení úrovně komunikativních dovedností
studentů. Účastnila se také maturitních zkoušek. 

V průběhu ledna soutěžilo 64 studentů naší školy ve třech kategoriích soutěže Kon-
verzace v anglickém jazyce. V 1. kategorii (primy a sekundy) soutěžilo 23 žáků, 
ve 2. kategorii (tercie a kvarta) 17 žáků a ve 3. kategorii (kvinta, sexta, septima, 1., 2.
a 3. ročník) 24 žáků.

Soutěž se skládá ze dvou částí: poslech a konverzace na dané téma s tříčlennou komisí
učitelů anglického jazyka, ve 2. a 3. kategorii také s rodilým mluvčím.

Na první místo se probojovala Jana Matyášová z 1. kategorie, Gabriela Patriková 
z 2. kategorie a Eva Pinkavová a Barbora Votavová ze 3. kategorie.

V okresním kole se umístila Jana Matyášová na 1. místě, Gabriela Patriková na 1. místě
a Eva Pinkavová na 1.–2. místě.

V krajském kole reprezentovala naši školu výborně Gabriela Patriková, která se pro-
pracovala na 2. místo.

Vítězům děkujeme za vynikající reprezentaci školy.
I letos se studenti tercií procvičili v konverzaci v anglickém jazyce s dánskými studen-

ty z městečka Give v rámci výměnného pobytu, který se uskutečnil v měsících dubnu 
a červnu pod vedením Věry Štegerové, Jindry Nývltové a Petra Šulce.

Zdena Jirková

PŘEDMĚTOVÁ KOMISE NĚMECKÉHO JAZYKA
Studentka Kateřina Sedláčková (sexta A) zvítězila 3. 6. 2004 ve výběrovém řízení a zís-

kala roční stipendijní pobyt v SRN na zemském hudebním gymnáziu v Halle. Přejeme jí
hodně štěstí a studijních úspěchů.

Po získání 1. místa v okresním kole konverzační soutěže v německém jazyce reprezen-
tovala Adéla Jarkovská, studentka sexty A, naši školu v krajském kole v Hradci Králové.

Ve dnech 8. 3.–19. 3. 2004 se vydalo 30 studentů 2. a 3. ročníků v doprovodu 3 peda-
gogů na tradiční výměnný pobyt do Georgsmarienhütte v Dolním Sasku v SRN. Na pro-
gramu byla kromě poznávacích výletů do okolí také práce na projektu s tématem „Die
Tschechen erleben Georgsmarienhütte“. Už se těšíme na podzimní návštěvu našich přátel
u nás. Čekají na ně nejen zajímavé výlety, ale i práce na obdobném projektu, takže se ten-
tokrát dozvíme, jak vidí oni nás.

Ve druhém pololetí navštěvovala naši školu Johanna Koch, žákyně partnerského gym-
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názia v Oesede. Hlavním cílem jejího pobytu bylo naučit se česky, což se jí, jak můžete
sami dále posoudit, povedlo.

Muj pulrok v Cechach

Ahoj! Jemnuji se Johanna Koch, je mi 17 let a ted chodim do 12. tridy Gymnazia
Oesede, v Nemecko. Druhy semestr v skolim roce 2003/2004 jsem trávila u vas na Jiras-
kovou Gymnazium. A o tom vam chci v tomto vykazu vypravovat.

Prijela jsem 1. 2. 04 vlakem do Chech a 2. 2. 04 jsem mela muj prvni skolni den u vas
ve skole. Skola pro me ovsem nebyla nova, protoze jsem se trikrat úcastnila dvoutýdenního
výmenneho pobytu.

Tak jsem prisla do tridi Sexty A. Moji spoluzáci me prívetive pozdravili a já jsem se tam
moc moc dobre cítíla. DIKÍ ZA TO!!! Byla jsem hodne prekvapena jak srdecne me tam pri-
jmuli.

Poznala jsem nejake rozdíly ve skole. U nas treba nenosime backory a nenechavame
vecy ve sklepe ve skrini, ale cely den ve skole chodime v botach a v bundach. Mozna kvuli
tomu nase skola je spinavejsi nez vase. Vase je fakt cista a svetla a zvlást' z venku moc
hezká, ta nase takova vubec neni. Rozdíl je, ze se musite postavit, kdyz ucitel prijde do
tridi, my muzeme zustat sedet. Mimo to u vas ucitele vic povidaji a vy musite zapisovat, 
u nas mluvi a diskutuji vic studenty 

Kdyz premejslím o jazyku: To fact nebylo lehky! Anglictina a francouzstina byli dost
lehky ale na prírodních vedach jsem skoro nic nerozumela. Myslim si, ze co se tyka zak-
ladniho dorozumeni, tak moje naucena cestina stacila.

Celou dobu jsem bydlela v rodine Kortusovych v Hronove. Tam jsem mela dve starsi ses-
try a dva mladsi bratry. Jedna z dvou  sester byla roku 2001/2002 v moji rodine v Ne-
mecku, tak mi rodina nebyla cizí a i tam jsem se cítíla dobre.

Ve volnem case jsem se setkavyla s lidmi, kteri se mnou chteli mluvit nemecky, aby se
zlepsili v jazykovych znalostech, protoze napriklad delali maturitu z nemciny. Krome toho
jsem sportovalal, chodila si s kamarady sednout do kavarny nebo do hospody, nebo jsem
si hrala se svym malym bratrem a cetla mu, coz mi znacne pomohlo se naucit cesky.
O vikendu jsem hrala bowling, chodila na diskoteky, nebo jsme podnikali rodinne vylety.
Petkrat jsem za tu dobu byla v Praze a pokazde jsem poznala jinou stranku tohoto mesta.
Je opravdu prekrasne a mnohostranne. Obzvlastī skvele to tam bylo, kdyz jste se zaclenili
do EU a na Staromestskem namesti se konal koncert a velka oslava

30. 6. 04 skoncil skolni rok a 3. 7. 04 prijeli moje rodice aby se mnou jeli dalsi den do-
mu do Nemecka. Za tech pet mesicu jsem poznala hodne novych lidi, ktere jsem si oblibi-
la. Proto nebylo rozloucení po te hezke dobe lehky a uz se hrozne tesim, az vsechny znova
uvidim.

Johanna Koch

V rámci vzájemného výměnného pobytu strávila studentka Veronika Petrová školní rok
2003–2004 na partnerském gymnáziu v Oesede.

Šárka Škodová, Ivo Forejt
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FRANCOUZSKÝ JAZYK
Ve školním roce 2003–2004 se francouzština na naší škole vyučovala v pěti skupinách,

a to ve čtvrtém, šestém, sedmém a osmém ročníku osmiletého studia a v prvním ročníku
studia čtyřletého. Přestože to není mnoho, měly jsme my, profesorky Aršakuni a Šimková,
velkou radost z přílivu vysokého počtu nových studentů se zájmem o studium právě fran-
couzského jazyka. Stejně tak vysoký byl i počet studentů, kteří chtěli z francouzského jazy-
ka maturovat. Všech osm statečných složilo svou první velkou životní zkoušku na výbornou.

Rozšíření našich řad nás také podnítilo k tomu, abychom výrazněji obohatily sbírku
doplňkových materiálů, které pomohou zpestřit naši výuku. Přibylo tak několik slovníků,
mluvnických učebnic a cvičebnic, či literárních děl pro společnou práci v hodinách i sa-
mostatnou četbu studentů.

V únoru jsme, jak je již po tři roky zvykem, uspořádaly pro naše studenty školní soutěž
ve francouzské konverzaci, ve které si ti nejodvážnější mohli prověřit nejen své vyjadřo-
vací schopnosti, ale také porozumění mluvenému slovu. Soutěže se zúčastnili studenti 
sext a septim. Ti nejúspěšnější byli potom odměněni milou a užitečnou výhrou v podobě
jazykové příručky, naučné literatury či literárního díla a drobných školních pomůcek.

Školní rok nám však také přinesl jedno velké zklamání, když se nám přes naše velké
úsilí nepodařilo uskutečnit výměnný pobyt studentů, který měl proběhnout na jaře mezi
naší školou a francouzským lyceem ve městě Bois-le-Roi nedaleko Paříže. Výměnného
pobytu se měli zúčastnit studenti kvart a sext, kteří tak mohli navázat kontakty se svými
francouzskými vrstevníky, seznámit se s jejich kulturou a životním stylem a získat silnou
motivaci k dalšímu studiu francouzského jazyka. Bohužel však byl počet francouzských
studentů s opravdovým zájmem o výměnný pobyt tak nízký, že francouzští kolegové
nemohli dostát svým závazkům a od výměnného pobytu upustili. Jako důvod udali právě
již zmíněný nedostatek zájmu ze strany studentů, způsobený mimo jiné tím, že se již
účastní několika výměnných pobytů s jinými zahraničními školami. Doufáme, že tak
budeme moci vynahradit našim studentům tento nezdar alespoň částečně poznávacím
zájezdem do Paříže ve školním roce 2004–2005.

Velké zklamání nás také čekalo na konci školního roku, kdy naši školu musela opustit
studenty velmi oblíbená profesorka francouzštiny, Madame Aršakuni, která u nás půso-
bila rovných deset let. Také díky jejímu úsilí a velkému nadšení pro svůj obor počet
milovníků francouzského jazyka na naší škole stále roste. A mně nezbývá než doufat, že
se mně a mým studentům podaří jít touto cestou i nadále. 

Mgr. Barbora Šimková

ZPRÁVA MATEMATICKÉ KOMISE 
Každým rokem se studenti naší školy účastní různých matematických soutěží.Všichni

úspěšní řešitelé jsou již zveřejněni ve zprávě paní zástupkyně Javůrkové Ze školní kro-
niky. Proto se zmíním o úspěchu pravděpodobně nejcennějším, a to v soutěži vám dobře
známé v Matematickém Klokanovi.

Počet soutěžících v této soutěži je velký. Jen v okrese Náchod se pohybuje okolo 5 000.
7 studentů naší školy obsadilo v různých kategoriích prvních pět míst v rámci královéhra-
deckého kraje. Nejlepší umístění si vybojoval Jan Šimbera, žák primy B, 3. místem 
v celostátním měřítku.
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Něco nového do naší  zprávy.
Již 5 let se účastní studenti kvart spolu se svými vrstevníky z 9. tříd ZŠ nezávazně při-

jímacích zkoušek. Cílem je srovnání úrovně znalostí a dovedností našich žáků a žáků zá-
kladních škol. Výsledky tohoto srovnání nebyly dosud publikovány. Daná čísla jsou totiž
těžko porovnatelná vzhledem k různé motivaci a zcela odlišné přípravě na tyto zkoušky
žáky ZŠ a našimi žáky. Přesto jsme se letos rozhodli vám tato čísla poskytnout. Výsledky
jsou v různých letech velmi podobné.

Ve školním roce 2003–2004 se na přijímací zkoušky v prvním kole dostavilo 88 ucha-
zečů o studium. Zkoušku z matematiky úspěšně složilo 65 z nich, tedy asi 74 % žáků 
s průměrným počtem bodů 17,23 (maximum bodů 50, minimum pro úspěšné složení
zkoušky 8). Celkový průměr počtu dosažených bodů všech uchazečů činil 13,71. Přija-
tí studenti mají průměrný počet bodů z matematické zkoušky 17,91.

Stejnou zkoušku ve stejném čase skládalo našich 50 žáků a 46 z nich, tedy 92 % úspěš-
ně, s průměrným počtem bodů 17,54. Celkový průměr počtu dosažených bodů činil 16,4.

Z uvedených čísel vyplývá, že výsledky přijatých uchazečů a našich studentů jsou 
v podstatě shodné. Má-li nás to opravňovat k radosti, posuďte sami.

Důležité upozornění studentům hlavně druhých a následně nižších ročníků. 
Vzhledem k tomu, že stále více studentů si včas uvědomí, že matematika je předmět,

který ve větší či menší míře budou potřebovat k přijímacím zkouškám na vysoké školy, se
na dvouletý seminář z matematiky hlásí takový počet studentů, že jsou otvírány i dva
současně. Proto nezbývá již dostatečný počet zájemců o matematický seminář jednoletý
ve čtvrtém ročníku. A to pro tyto studenty je mnohdy nepříjemný a obtížně řešitelný prob-
lém. 

Z tohoto důvodu se komise matematiky shodla na tom, že v příštím období bude nabí-
zen pouze seminář matematiky dvouletý, jehož cílem je prohloubení a rozšíření dosaže-
ných znalostí při hodinách matematiky a v neposlední řadě bude směřovat k dobré pří-
pravě na maturitní zkoušku a následně na přijímací zkoušky z matematiky na vysokých
školách. Tím chceme předejít zbytečným zklamáním studentů čtvrtých ročníků. Máš-li
zájem o matematiku a její seminář, chceš-li se dobře připravit na zkoušky z matematiky,
vol seminář již ve třetím ročníku.

Za komisi matematiky
I. Sršňová ve spoluprácí s I. Matěnovou a J. Klemencem

FYZIKÁLNÍ SOUTĚŽE
Okresní  kolo
kategorie G
1. Václav Hrnčíř (sekunda B)
2. Jan Voborník (sekunda B)
3. Ondřej Vydra (sekunda A)
kategorie F
2. Vladimír Lambert (tercie B)
3.–4. Aneta Wagnerová (tercie B)
5.–6. Markéta Kopecká (tercie B), Lucie Zeinerová (tercie B)
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kategorie E
1. Petr Polák (kvarta A)
2.–3. Karel Jára (kvarta A)
5.–7. Pavel Vydra (kvarta B)

Krajské kolo
kategorie E
2. Petr Polák (kvarta A)
3. Karel Jára (kvarta A)
5. Petra Celbová (kvarta B)
kategorie D – první ročníky (kvinty) úspěšní řešitelé
3. Gustav Šourek 1. A
6. Jakub Dundálek  1. A
10. Petra Suchánková 1. A
11.–12. Petr Polák (kvarta A), Antonín Špaček (kvinta B)
16. Karel Petránek (kvinta A)
kategorie C – druhé ročníky (sexty) úspěšní řešitelé
5. Martin Darebník (sexta A)
7. Jiří Kadaník (sexta B)
kategorie A – čtvrté ročníky (oktávy) úspěšný řešitel
10. Jindřich Šedek (oktáva B)

Všem studentům děkujeme za výbornou reprezentaci školy. Dík patří i pedagogům 
za přípravu studentů.

Richard Brát

40.  ROČNÍK CHEMICKÉ OLYMPIÁDY NA NAŠÍ ŠKOLE
Chemická olympiáda se skládá z následujících částí. Část studijní představuje zpraco-

vání teoretických úloh a úlohu praktickou. Po odevzdání soutěžních úloh této části ná-
sleduje kontrolní test školního kola, který svým obsahem navazuje na studijní část. Po
vyhodnocení těchto částí olympiády jsou výsledky soutěžících zaslány tajemníkovi komi-
se CHO vyššího stupně. Tato komise vybere na základě výsledků postupující do vyšších
kol.

Školního kola kategorie D se zúčastnili tři studenti. Do okresního kola, pro tuto kate-
gorii nejvyššího, byli vybráni dva. P. Polák (IV. A) se umístil na 4.–5. místě a P. Vydra 
(IV. B) na místě 7. ze 14 účastníků.

Školního kola kategorie C se zúčastnilo 6 studentů. Darebník, Nováková, Mačková,
Sedláčková, Myšáková ze třídy VI. A a Svatoš ze třídy V. B. Do krajského kola, které-
ho se zúčastnilo celkem 15 studentů, byli pozváni M. Darebník (6. místo) a  M. Nováková
(9. místo). 

V kategorii B soutěžilo 13 studentů: Hejčl, Hovorková, Kafková (VII. B), Drašnarová,
Ryznar, Martinec (VII. A), Košnerová, Maršíková, Máslová, Ruprichová, Burešová, 
Přibylová (3. A) a Daněk (3. B).

V krajském kole za Královéhradecký kraj bylo celkem 11 řešitelů, z toho z našeho 
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gymnázia 6. V. Máslová (5. místo), H. Maršíková (6. místo), J. Daněk (7. místo), A. Draš-
narová (8. místo), M. Hejčl (9. místo) a J. Hovorková (10. místo).

Všem studentům, kteří se chemické olympiády zapojili, děkujeme za reprezentaci školy
a věříme, že je získané poznatky obohatily.

Jarmila Suchanková

ÚSPĚCHY NAŠICH STUDENTŮ
V BIOLOGICKÝCH SOUTĚŽÍCH

Jako každý rok byl velký zájem o soutěže v biologii. Týká se to biologické olympiády,
poznávání přírodnin, korespondenční soutěže KRNAPu aj.

V letošním roce se biologické olympiády v nižších ročnících zúčastnilo 44 studentů.
První místa obsadili a postoupili tak do okresního kola: Šimbera Jan (I.B) a Hylenová
Monika (II. A). Tam obsadili pěkné 7. a 8. místo.

Biologické olympiády vyšších ročníků se zúčastnilo 32 studentů, z nichž nejúspěšněj-
ší byli Nováková Marie (VI. A) a Johnová Eva (VI. B) za kategorii B a Drašnarová Alena
a Kytarová Lucie za kategorii A. Všechna děvčata postoupila do krajského kola, kde
úspěšně reprezentovala. Alena Drašnarová také úspěšně reprezentovala školu (4. místo) 
v biologické soutěži poznávání přírodnin a v soutěži pořádané Krkonošským národ-
ním parkem a získala tak několikadenní studijní pobyt v Krkonoších na Rýchorské boudě
s biologickým zaměřením. 

Všem studentům blahopřejeme a děkujeme za pěknou reprezentaci školy.
Jiřina Jaroušová

DĚJEPIS V JIRÁSKOVĚ GYMNÁZIU
V olympijském roce předváděli i naši k historii nelhostejní studenti skvělé výkony. 

A sahali i po medailových pozicích a stupních vítězů. Školní reprezentaci letos tvořila
desítka studentů IV. B, z nichž náročným sítem školního kola, jež bylo, stejně jako celý
letošní ročník, zaměřeno na vývoj osídlení našeho státu, historii sídel a s nimi související
architekturu, prošli dva elitní, nadějní historici, Lukáš Reichman a Marie Štěpánová.
Účast v okresním kole důkladně prověřila jejich formu. Z tohoto měření sil vyšli se ctí 
a umístěním na 17. místě v případě Lukáše Reichmana a vítěznými vavříny věnčícími
hlavu Marie Štěpánové, která si daleko před svými soupeři vybojovala účast v krajském
kole, kde zůstala těsně pod stupni vítězů na nepopulárním čtvrtém místě. Gymnaziální 
historický olympijský výbor v čele s jeho výkonným orgánem PKD všem účastníkům
tímto děkuje a vyjadřuje svoje uznání. Těm nejúspěšnějším výše jmenovaným pak přeje
proměnění letošního skvělého příslibu v nejcennější kovy při startech příštích.

Štěpán Macura

MODERNÍ TECHNOLOGIE NA ŠKOLE 
ANEB NEUSTÁLE JDEME S DOBOU

Mnoho studentů našeho gymnázia ví, že výpočetní technika jde v poslední době velmi
rychle kupředu. Většinou tak rychle, že finance poskytované školám nestačí pokrýt no-
vinky tohoto dynamického oboru. Za poslední dva školní roky jsme však v oblasti IVT,
ale nejenom tohoto předmětu, poskočili zase o kousek dál.
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Naše gymnázium zakoupilo dva dataprojektory (na jeden přispělo SRPDŠ) – přístroje,
které dokáží promítat na stěnu libovolný obraz z PC, videa, televize, digitálního foto-
aparátu, kamery apod. Jeden z těchto přístrojů je používán přímo na výuku výpočetní 
a informační techniky, druhý pro zkvalitnění a zpestření výuky v ostatních předmětech.

A jak se přístroje osvědčily? Musíme říci, že skvěle. Dataprojektory nezačali používat
pouze profesoři IVT, ale i biologie, zeměpisu, fyziky a dalších předmětů. Kromě toho
začali využívat dataprojektory i samotní studenti ve svých ročníkových či seminárních
pracích, nejčastěji pak v oblasti prezentace svých výtvorů, poznatků a dovedností.

Podařilo se vytvořit třetí počítačovou učebnu v laboratoři fyziky, kde se zatím bohu-
žel nachází pouze 8 postarších počítačů. Tyto jsou využívány při laboratorních pracích 
studentů.

Doufáme, že v letošním školním roce přibude další dataprojektor a podaří se nově vyba-
vit i druhou počítačovou učebnu tak, aby žáci mohli pracovat s nejnovějším programovým
vybavením.

Jan Preclík a Dalibor Vích

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE
Ve školním roce 2003–04 se naši studenti zúčastnili opět množství sportovních akcí 

a vybojovali řadu cenných úspěchů. Naše škola byla sama pořadatelem pěti okresních 
přeborů - ve volejbalu chlapců i dívek SŠ, florbalu SŠ a ZŠ a sálové kopané SŠ.

Určitě nejhodnotnějším výsledkem byla účast našich atletek v celostátním kole Středo-
školského poháru CORNY v Jablonci nad Nisou. Družstvo ve složení Anna Rohulánová,
Ivana Johnová, Jana Cvikýřová, Zuzana Rousková, Lenka Štrausová, Martina Preclíková,
Kateřina Dostálová a Adéla Jarkovská pod vedením prof. Rojtové zvítězilo v okresním
kole v Novém Městě nad Metují i v regionálním kole v Hradci Králové a mezi šestnácti
nejlepšími školami z celé ČR vybojovalo krásné 4. místo. Atleti zůstali v okresním kole
pod stupni vítězů.

Atleti a atletky nižšího gymnázia soutěžili v Novém Městě nad Metují v atletickém
čtyřboji družstev. Ve slušné konkurenci bylo nejlepším výsledkem 3. místo starších žákyň.

Ve 4. ročníku Běhu do zámeckých schodů zvítězily ve svých kategoriích naše středo-
školačky a družstvo staršího žactva, středoškoláci a družstvo mladšího žactva skončili
třetí.

Na okresním přeboru v plavání si postup do regionálního kola zajistila pouze doro-
stenecká družstva. V žákovských kategoriích tři 3. a jedno 5. místo k postupu nestačila.
Dorostenci potom v regionálním kole v Dobrušce vybojovali 2., dorostenky 4. místo.

Z volejbalových družstev se letos podařilo dosáhnout největšího úspěchu starším žá-
kyním, které nejprve vyhrály okresní přebor v Červeném Kostelci a poté se v Pecce staly
vítězkami regionálního finále. Naše škola pod vedením prof. Slavíkové a prof. Košvance
byla opět pořadatelem volejbalových okresních kol SŠH. „A“ tým děvčat znovu využil
domácího prostředí k vítězství a postupu do regionálního kola v Kostelci nad Orlicí, kde
skončil na pěkném 3. místě. Béčko bylo v okresním kole třetí, týmy chlapců zde obsadily
až 4. a 5. místo. Úspěchem bylo i vítězství děvčat na  turnaji při příležitosti oslav 
50. výročí trvání SPŠ v Novém Městě nad Metují. Naši chlapci na této akci vyhráli 
fotbalový turnaj.
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Většina z nich se podílela i na vítězství v okresním kole SŠH v sálové kopané pořá-
daném naší školou. V regionálním kole v Trutnově potom skončili po těsné finálové pro-
hře s domácím týmem druzí. Přeborů v sálové kopané se zúčastnily i týmy našich žáků. 
V okresním kole obsadili starší žáci šesté místo, mladší se do něho z okrskového kola 
neprobojovali.

V okresních basketbalových soutěžích nás letos reprezentovaly týmy dorostenců 
a žákyň. Chlapci vybojovali krásné 2. místo, děvčata byla čtvrtá.

Dalším sportem, jehož pořadatelství se v rámci okresu ujala naše škola, byl florbal. Ani
v jednom z chlapeckých turnajů se nepodařilo výhodu domácí haly plně využít. Do-
rostenci skončili třetí, žáci díky horšímu skóre ve vyrovnané základní skupině bojovali 
až o páté místo. Na zkušenou vyrazily poprvé i dorostenky, které na regionálním přeboru
v Trutnově skončily šesté.

I letos se naši studenti organizátorsky i soutěžením zapojili do sportovních soutěží 
náchodské Prima sezóny. Mimo jiné zde zvítězili ve volejbalu, basketu či florbalu. 

V průběhu školního roku studenti zorganizovali v tělocvičně opět několik tradičních
dlouhodobých turnajů. K nejzdařilejším patřily tentokrát florbal a nohejbal.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem studentům, kteří svými výkony, účastí či or-
ganizační pomocí přispěli ke zdárnému průběhu všech sportovních akcí a svým přístupem
a chováním k dobrému jménu Jiráskova gymnázia. 

Libor Slavík

CERTAMEN LATINUM
Školního kola druhého ročníku olympiády v latině se zúčastnilo šest studentů. Do

oblastního a poté i celorepublikového kola postoupil student oktávy A Václav Kovalčík,
který z latiny jako z pátého předmětu také maturoval.

Jindra Nývltová

PĚVECKÝ SBOR STUDENTŮ SBOREČEK
VE ŠKOLNÍM ROCE 2003–2004

Pěvecký sbor studentů měl školní rok 2003–2004 určitě velmi zajímavý a pestrý. Vedle
tradičních koncertů a vystoupení přišly i události zcela nové, některé možná  neopakova-
telné.

Na počátku školního roku, dne 16. září, zazpíval Sboreček ve společném pořadu s naším
mladším souborem Skřivánkem vzácné návštěvě Jiráskova gymnázia z Francie. V pro-
gramu byly provedeny české lidové písně a jedna píseň francouzská.

Další vystoupení se uskutečnilo 5. října v polském městě Pieszyce, kde byl Sboreček
účastníkem již druhého ročníku zdejšího festivalu pěveckých sborů. V listopadu to pak
byla tradiční vernisáž výstavy „Náchodský výtvarný podzim“, který je oblíbenou příleži-
tostí pěveckého sboru ke koncertování. Ve vánočním období vystoupil dvakrát Sboreček
dne 12. prosince v programu výstavy „Vánoce s květinou“ v Novém Městě nad Metují 
a pak následovalo vánoční zpívání na schodech Obchodní akademie a Gymnázia 
19. prosince a večerní vánoční koncert v kostele Sv. Vavřince 21. prosince 2003.  

Hned po Novém roce přijel do Náchoda nejvýznamnější ze zahraničních přátel našeho
Sborečku, pan David Bamford z Velké Británie, aby projednal návštěvu sboru v Anglii 
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v termínu od 18. do 24. dubna 2004. Od té chvíle se rozběhly naplno veškeré přípravy 
na obou stranách kanálu La Manche, které probíhaly až do samotného odjezdu. Ten byl
stanoven na sobotu 17.dubna v 9.00 hod.

V Anglii se Sborečku dostalo oficielního přijetí na radnicích měst Salfordu, Liverpoolu
a Warringtonu. Předmětem těchto návštěv byly kromě neformálního krátkého vystoupení
i prohlídky reprezentačních prostorů každé radnice, seznámení s historií města, výměna
dárků a na závěr zápis do pamětní knihy.

Koncerty pro veřejnost, které byly plakátovány, měl Sboreček celkem tři. Ve středu 
21. 4. v Manchesteru v St. Ann's Church to byl tzv. – „lunchtime consert“ ve 12.30 hod.
Ještě týž den večer následoval koncert v Eccles v 19.45 hod a třetí koncert, také večerní,
se konal 22. 4. v 19.45 hod ve Worsley v St. Marks Church. Tento závěrečný koncert
navštívil i starosta Salfordu s chotí, z Warringtonu přijel Mike Barlow a přítomni byli 
i noví přátelé z Worsley.

Kromě koncertního programu měli možnost členové Sborečku poznat mnoho zají-
mavostí místního regionu. V Salfordu zhlédli moderní komplex budov „The Lowry Arts
Centre“ včetně interiérů. Další den v Liverpoolu navštívili „Metropolitan Cathedral of
Christ the King“, pozoruhodnou moderní stavbu ve tvaru lucerny, která je významnou
dominantou města. Po té následovala návštěva koncertního sálu liverpoolské filharmonie
i s jeho technickým zázemím a před odjezdem ještě prohlídka muzea Beatles v Albert
Docks. Zcela mimořádným zážitkem byla návštěva představení strhujícího muzikálu Hot
Mikado, které se konalo večer, po návratu z Liverpoolu v Bury Metro Arts Centre.

V Manchesteru, po vystoupení v St. Ann's Church, přijal Sboreček pozvání k prohlídce
velkého obchodu s hudebními nástroji, kde bylo možno uskutečnit tolik potřebnou
zkoušku s klavírem před večerním koncertem. (Klavírů bylo k dispozici tolik, že zabraly
plochu celého jednoho patra prodejny.) Závěr návštěvy Manchesteru patřil prohlídce
známého technického muzea, které je ovšem tak rozsáhlé, že opravdový zájemce o tech-
nické lahůdky by zde mohl trávit snad celý týden.

Něco docela jiného a pozoruhodného byl téměř celodenní výlet na anglický venkov 
do městečka Horwath, místa spojeného se životem sester Bronteových. Dnes se stalo 
toto místo součástí tzv. „Bronte-Country“ a je hodně navštěvováno turisty, zejména 
ze zahraničí.

Poslední den pobytu v Anglii byl věnován Warringtonu, kde nejprve studenti navštívili
hrob Harryho Cunninghama, významného přítele Sborečku, kterého někteří ze starších
účastníků poznali i osobně a mohli by o jeho vzácném vztahu k našim studentům i lidem
vůbec mnohé vyprávět. 

Potom autobus zajel do centra města a zaparkoval před warringtonskou  radnicí, kte-
rou takto od roku 1993 navštívilo se Sborečkem už 150 studentů, někteří z nich opako-
vaně. I tato jednoduchá bilance vypovídá o tom, jak významné jsou vztahy mezi 
Sborečkem a jeho přáteli v Anglii.

Se sborem cestovala paní prof. Aršakuni a prof. Macura. Jejich každodenní práce pro
Sboreček během celého zájezdu významně přispěla k dobrému jménu jak studentů, tak 
i naší země, které si u svých zahraničních přátel naši zpěváci získali. 

Po návratu z Anglie, dne 3. 5. 2004, vystoupil Sboreček na vernisáži výtvarných prací
studentů – účastníků festivalu „Prima sezona“. Krátce poté se zapojil svým koncertem 
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do největší akce pěveckých sborů našeho kraje, kterou byly „Královehradecké slavnosti
sborového zpěvu“. Od 7. do 9. května vystoupilo celkem 36 pěveckých sborů na kon-
certech v Hradci Králové a dalších vybraných městech. Festivalový koncert v Náchodě
měl Sboreček 7. 5. v kostele Sv. Vavřince v 19.00 hod společně s polským studentským
sborem Wratislavia z Wroclavi. 

V úterý 18. 5. 2004 odvysílal Český rozhlas Hradec Králové v době od 11.00 do 12.00
hodinový pořad vyprávění o Sborečku, o jeho letošním 20. výročí činnosti i o cestě 
do Anglie s ukázkami nahraných skladeb. Vše zařídil a realizoval náš absolvent a dlouho-
letý zpěvák sboru – Zdeněk Lokaj. 

Dne 28. 5. a 4. 6. zazpíval sbor letošním maturantům při předávání maturitních vysvěd-
čení a tím se koncertní činnost pro školní rok 2003/2004 naplnila. 

Na samém konci června přišel ještě mail z Anglie, ve kterém David Bamford projevil
přání navštívit o prázdninách naše gymnázium, setkat se tu s ředitelem školy a se všemi,
kteří letošní zájezd Sborečku připravovali. Toto setkání se uskutečnilo 21. července
dopoledne. Z Anglie spolu s Davidem přicestovali Kath a Jack Judgeovi s dalšími dvěma
přáteli. Pan ředitel je přivítal a provedl školou a pak se povídalo o všem, co nejvíce zají-
malo naše hosty, a zavzpomínalo na nedávné vystoupení Sborečku v anglických městech 
i ostatní zážitky s cestou spojené .

Upřímně děkuji všem, kteří pomáhali našemu Sborečku v tomto školním roce, zejména
ovšem zpěvákům za jejich práci, a těším se na shledanou ve školním roce příštím.

Ing. Vlastimil Čejp, sbormistr

HUDBA V JIRÁSKOVĚ GYMNÁZIU
Skeptikové, kteří tvrdí, že v Čechách již neplatí, že …co Čech, to muzikant…, zřejmě

nebyli v našem gymnáziu. A jestliže byli, měli dozajista zacpané uši, protože jinak by
museli slyšet zpěv a hudbu našich studentů. Lásku k hudbě lze projevovat aktivně nebo
hudbu alespoň poslouchat. Dvacet devět studentů pravidelně hudbu poslouchalo, protože
se stalo abonenty koncertního cyklu, který pravidelně pořádá Komorní hudba Náchod.
Mnoho studentů pracuje v nejrůznějších hudebních seskupeních nebo hrají a zpívají só-
lově. Tito studenti, sólisté i souboroví hráči, pak reprezentují naše gymnázium v soutěžích,
ba i na koncertech.

Před dvěma roky soutěžila v Karlových Varech v celostátní soutěži Karlovarský skřivá-
nek Michaela Mináriková, v tomto kalendářním roce statečně bojovala Terezka Urešová.
V poměrně krátkém čase se jméno Jiráskova gymnázia ozvalo ve Varech dvakrát za sebou.
Nyní se již o nás ve Varech ví a počítají s námi.

Něco málo o našich souborech. Působí tu dva. Sboreček a Skřivánci. O Sborečku
nejsem natolik informován, abych o něm mohl zasvěceně psát. Vím však, že je to soubor
vynikající, který má úspěchy před publikem domácím i zahraničním. Jeho sbormistrem 
je pan Ing. V. Čejp. Členů je přibližně třicet.

V souboru Skřivánci zpívá a hraje na šedesát studentek a studentů.Vezmeme-li tedy 
tyto studenty a připočítáme k nim všechny folkaře, rockery a příznivce jazzu a hudby
dechové a symfonické, vypočítáme, že alespoň každý třetí student našeho gymnázia je 
tak trochu nebo úplně muzikantem.

Skřivánci jsou již známý soubor. Vytvořili jsme si svůj určitý styl a zjistili jsme, že se
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tato hudba posluchačům líbí. Provedli jsme celou řadu koncertů a získané peníze jsme
použili k natočení našeho prvního CD – SKŘIVÁNCI  2004. Chtěli bychom poděkovat 
za pomoc při realizaci CD vedení gymnázia a SRPDŠ. O jejich pomoci se nikde nehovoři-
lo, ale my víme, co pro nás udělali. Tak tedy: Díky!!!

Co připravujeme? Je toho opravdu dost. Již v září dvě vystoupení. Jičín – město pohád-
ky a Náchod – oslavy vzniku města.V podzimních měsících nás čeká koncert v Hradci
Králové a rozjednané jsou i další koncerty – např. Kuks, Janské Lázně atd. A pomalu se
začnou blížit Vánoce a s nimi náš muzikantský maratón. Loni jsme absolvovali šest
vánočních koncertů, takže na Štědrý den jsme koledy nemohli ani slyšet. A po Vánocích
– nový repertoár, protože jaro je za dveřmi. Práce a nadšení máme dost. Děkujeme našim
posluchačům a příznivcům a těšíme se na shledání v nějaké příjemné koncertní síni,
kostele nebo v naší aule.

Mgr. Milan Poutník
DRED
(z titulků v (nejen)odborném tisku)
Drsný rok. 
Razantní expanze do Anglie. 
Evidentní úspěch s „První přehlídkou“ na druhém konci světa v její třetí, tentokráte 
anglické, verzi. 
Do ruda vybarvený den Pé v prostorách JéGé. 
Divadlo krmí masy chlebem a solí. 
Ryčná perforace Next Wave. 
Experimentální deflorace divadelního tvaru.  
Další dobrá vánoční zpráva o tom, že rodiče snad ještě mohou být dětmi. 
„Rudý pavilon“ hoří Kolářem a Wolkerem. 
Existence divadelní divoká až zdivočelá.
Drásavý plamen vánočního stromku.
Dobrou chuť
Recept: Hovězí (kráva), cibule (dcera), chléb (otec). Podusit, pomíchat, posekat pořezat.
Dobrý guláš.
Estetika dranžíráku.
Do divadla na fotbal.

Za Dred Štěpán Macura

FILMOVÝ KLUB KUŠ
(už ne tak docela Klub uměleckých šestnáctek pod heslem Kvalitní Umění Škole)

Buňuel, Kieszlowski, Jireš, Almodovar, De Sica, Jakubisko, Stone, Murnau, Forman,
Faifr. Co jméno, to filmařský obr. Co obr, to zážitek – obrovský. Bylo zle vietnamské četě,
při dáblově vymítání i těm, co musí krást kola. Bylo barevně s modrobíločervenou
trikolorou. Bylo smutně i vesele, keď sa sedí na konári a je dobře aj keď musítě zmiznúť
(angl. Taking Off). Bylo klasicky ohromeně sledujíce co v Nosferatu dělá pes z Andalusie.
Bylo mrazivě, smutně a vztekle při vzpomínkách na všechny dobré rodáky v zemi niko-
ho. Bylo velmi drsně současně, když láska, co je někdy kurva, pupendem nutila Amelii, 
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aby s ní mluvila o nějaké adaptaci. Bylo jako doma před zrcadlem, když Otakar Faifr vy-
právěl cestou, co se změnila v honičku v Liverpoolu, svůj strukturovaný životopis, s čímž
mu mnoho milých gymnazistů rádo pomohlo a své role zahrálo. 

To bylo. Ne už promítáno z „šestnáctkové“ promítačky. Video či DVD „projektorová-
no“ dataprojektorem na projekční plátno. Pokrok ani umění nezastavíš. KUŠ KUŠuje 
dál, jen a jen KUŠpředu!!!       (text sestaven s použitím autentických distribučních titulů)

Za KUŠ Štěpán Macura

ZDRAVOTNICKÝ KROUŽEK
Členové kroužku studentů nižšího gymnázia se ve školním roce zaměřili na poskytování

první pomoci, vědomosti z anatomie člověka formou testů, přenos raněných, obvazové
techniky a poznávání léčivých bylin.

V oblastním kole soutěže hlídek Mladý zdravotník II. kategorie získala hlídky kvarty B
druhé místo, další hlídka z nižších ročníků obsadila 4.–5. místo. Tito studenti závěrem 
také získali odznak MZ II. stupně. Dvě studentky kvarty B absolvovaly týdenní okresní
studijní středisko.

Věra Prachařová

EKOLOGICKÉ SEMINÁŘE A EKOVÝCHOVA NA JG
Náplní ekologických seminářů jsou především vycházky do přírody a exkurze na zají-

mavé lokality, poznávání rostlin a živočichů, studium problémů spojených s ochranou
přírody atd… Ze školního roku 2003/2004 stojí za zmínku hlavně beseda se zaměstnanci
odboru životního prostředí MÚ v Náchodě a návštěva orchidejové louky v přírodní 
rezervaci Peklo, kde jsme viděli mnoho krásných kytiček, m.j. nejvzácnější orchidej
Náchodska – vstavač osmahlý.

Na podzim seminaristé L. Kylarová, A. Drašnarová a R. Rinn zvítězili v krajském kole
Ekologické olympiády a postoupili do národního kola, které se uskutečnilo v květnu 
ve Valašských Kloboucích. Zde jsme navštívili první soukromou rezervaci v ČR – prales
Šťurnica a hlavně nejcennější květnaté louky Bílých Karpat, které jsou součástí stejnoj-
menné biosférické rezervace (orchideje – tořiče atd…). Ve velmi silné konkurenci z celé
republiky jsme skončili na vynikajícím 4. místě.

Úspěšně pokračujeme také v „ekologizaci“ provozu školy (kromě plastů třídíme i papír).
V aule proběhlo několik teoretických přednášek o ochraně přírody a škola se též zapojila do
ekovýchovného projektu o. s. Pro Náchod – Tamtam den. Na příští školní rok plánujeme
několik velmi zajímavých exkurzí, ve spolupráci s organizací A Roscha proběhnou besedy
o ochraně vzácných druhů ptáků v místním regionu, pro studenty chystáme osvětovou akci
Týden pro Zemi, na škole by měla též proběhnout výstava o chráněných územích Náchod-
ska a samozřejmě se zapojíme do soutěží Ekologické olympiády. 

Jan Ježek

NĚKOLIK POSTŘEHŮ Z VÝMĚNNÉHO POBYTU TERCIÁNŮ
V DÁNSKU

Krajina v této zemi není ani trochu zvlněná, minulí terciáni měli pravdu. Kam oko
dohlédne, není nikde žádný kopec, byť jen malý. To je v porovnání s naší podhorskou 
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krajinou úplná placka. Aby nás však dánští učitelé utěšili a přesvědčili, že i Dánsko má
své pohoří, zajeli jsme jeden den k jejich nejvyšší hoře. Neubránila jsem se úsměvu, 
protože měla nadmořskou výšku 173 m.

Lída

Díky tomu, že v Dánsku je málo hor a kopců, je tady velice větrno. Je krásné pozorovat
v dálce se točící železné vrtule vyrábějící elektřinu, ale mnohem krásnější je pohled na
starý dřevěný větrný mlýn.

Lenka 

Všude bylo uklizeno, všude se zelenala travička, všechny domy měly neoprýskanou 
čistou omítku, celé městečko Give působilo poklidným dojmem i díky tomu, že se zde
tolik lidí neprohánělo ve svých autech.

Kuba

Viděla jsem jen samé usměvavé lidičky, které baví to, co dělají a jak žijí, a je to na nich
taky vidět!

Lucka

Mnoho studentů „chodilo do práce“. Myslela jsem si, že většina z nich vydělává 
na cigarety, ale kupodivu skoro nikdo nekouřil. Asi to se rčením Hulí jako Dán nebude tak
vážné i přesto, že od patnácti let žáci s písemným svolením rodičů ve škole kouřit můžou.

Lenka

Pod větrnými mlýny rodiče do úmoru pracují a jejich potomci si ze svého tučného
kapesného mnohdy až nehorázně užívají. Domnívám se, že v dánštině zřejmě vůbec 
neexistuje slovo ohleduplnost, úcta či respekt. Ani ve škole to není jiné, student je zde na 
stejné úrovni jako profesor či ředitel školy. Všichni si tykají, pokřikují na sebe a při
vyučování je možné vidět i nohy na stole . . .  Rodinu v Čechách bych přirovnala 
k orchestru, kdežto v Dánsku ke skupině sólistů. Jednotliví hráči jistě umí dobře hrát, 
ale celek nemůže nikdy dosáhnout kvality orchestru.

Jana

Skoro s každým dánským občanem se bez problému domluvíte anglicky.
Petr

Až se vám žaludek vrátí tam, kam patří, navštívíte i další atrakce, připomínám, že
postavené jsou opět jen z lega. No prostě, Legoland je země z lega. Lego je všudypřítom-
né a kouká na vás odevšad. Opojeni tímto malým zázrakem vracíte se domů s příslibem,
že se sem určitě jednou vrátíte.

Bára

Poznali jsme nový kraj, ochutnali některé dánské speciality, podívali se na zajímavá
místa, utužili své vztahy jak se spolužáky, tak i profesory a hlavně jsme týden nemuseli
procházet dveřmi Jiráskova gymnázia.

Kuba
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SEZNAM STUDENTŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2003–2004
Hvězdička u jména studenta znamená prospěch s vyznamenáním.

Třída: prima A
Třídní učitel: Mgr. Poutník Milan
*Dostálová Alena, *Dusbabová Iva, *Dvořáčková Simona, *Hájková Petra, *Horáková
Johana, *Hůlková Adéla, Jezberová Pavla, *Kováříčková Kristýna, Krtička Antonín,
*Ludvík Adam, *Lý Quynh Huong, *Macková Terezie, Málková Anna, Michlová 
Barbora, Mládek Slavomír, *Navrátilová Andrea, Nýč Aleš, *Oraská Pavlína, *Papež
Radek, Prchal Ondřej, Rak Radek, Rohan Jan, *Sodomková Andrea, *Správka Matěj,
Šnorbert Jakub, Špatenka Jan, Thérová Nikola, *Tomášová Adéla, *Valtar Jakub, 
*Zídková Markéta

Třída: prima B
Třídní učitel: Forejt Ivo
*Ansorge Martin, Cvejnová Šárka, Demartini Iveta, Drašnarová Zuzana, Fraňková 
Hedvika, Gábrlová Lucie, *Gonáková Andrea, *Hargitaiová Kristýna, Horáková
Michaela, *Hrubý Tomáš, Kalibánová Pavlína, *Klabačková Sáva, Korba Jan, *Macková
Michaela, Nešetřilová Klára, *Nováková Dominika, Pfeifer David, *Prause Michal,
*Rejlová Taťána, *Řada Jakub, Řadová Helena, Siegel Jiří, Sichrovský Chananel, 
*Šimbera Jan, Šmejkalová Dita, Šrůtková Petra, Varmus Šimon, Vašíček Ondřej, *Vlá-
hová Tereza, *Závojko Tomáš

Třída: sekunda A
Třídní učitel: Škodová Gerda
Balcarová Andrea, *Beranová Tereza, Demuthová Andrea, *Fišerová Veronika, Halda
Lukáš, Hlavatá Emilie, Hnyková Renata, Horník David, *Hrabčuk Jan, Hrubá Marta,
*Hylenová Monika, Janáček Ondřej, Jůzová Michaela, Kočička Petr, Košner Jan, Macek
Gabriel, Marek Tomáš, Matějů Petr, Menclová Lucie, Mervart Jan, *Miltová Barbora,
Rázl Jakub, *Richtrová Anna, Rýgrová Pavla, Sochorová Zuzana, *Šolcová Lenka, 
Štelcl Jakub, Urešová Tereza, Vlček Tomáš, *Vydra Ondřej

Třída: sekunda B
Třídní učitel: Mgr. Slavík Libor
Abdelghani Olivia, *Apltauerová Pavla, Bošová Martina, Čimera Jan, Dostál Tomáš,
Hájek Stanislav, Hanušová Lucie, *Hrnčíř Václav, Krejslerová Iveta, *Krtičková Barbora,
Kürty Jan, Lajerová Martina, *Listoňová Iveta, *Maixnerová Anna, *Matyášová Jana,
*Milfaitová Anna, Nešněrová Klára, Neumann Jan, *Pichová Marie, *Pitašová Markéta,
Prokopová Tereza, Rudolf Josef, Sadílková Michaela, *Šedivý Petr, *Šimonová Anežka,
*Šnajdrová Barbora, *Šulcová Andrea, Švorc Michal, Tichá Julie, Voborník Jan

Třída: tercie A
Třídní učitel: Košvanec Zdeněk
Adler Filip, Balcarová Aneta, Balcarová Marcela, *Borůvková Alžběta, Hornych Lukáš,
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Hůlková Johana, Jakl Radek, *Jánský Michal, *Jirásková Ludmila, Jirman Martin, Krejčíř
Tomáš, Kříž Michal, Kunešová Michaela, Marek Jakub, Mikunda Jakub, Minařík Jan,
Mrověc Pavel, Plachý Jakub, *Poláčková Martina, *Putalová Tereza, Schneiderová Jana,
Schuma Marek, Siberová Natálie, *Svobodová Barbora, *Škopová Zuzana, *Varmus
Tadeáš, Vávra Ivan, *Zelená Magdaléna, Zídka Václav

Třída: tercie B
Třídní učitel: Nývltová Jindra
Bartoš Lukáš, Bergerová Pavlína, Faltová Jana, Hedvík Adam, Horčičika Lukáš, *Hynek
Jakub, Ježdíková Lenka, *Kábrt Martin, *Kavková Michaela, *Kopecká Markéta, 
*Lambert Vladimír, Macek Petr, Pacner Jan, *Pitřinec Jan, Poláčková Veronika, Přibyl
Petr, Rajs Jiří, Řada Michal, Sichrovský Samuel, Slavíková Kristýna, *Svatošová Iveta,
Šmídová Barbora, *Štěpánová Ludmila, Štěpánová Věra, Venclová Klára, *Wagnerová
Aneta, *Zeinerová Lucie, Zmušková Nika

Třída: kvarta A
Třídní učitel: Mgr. Klemenc Jaroslav
Blažek Matouš, Doležalová Veronika, *Fišerová Petra, Flousková Aneta, *Honzů 
Kristýna, *Jára Karel, Ježdíková Marie, Kindl Jakub, *Kleinerová Alena, Kortus Jan, 
Krutilová Jana, *Langová Lucie, *Leugnerová Marcela, *Linhardtová Kateřina, *Linhart
Jan, Martinec Petr, Martínek Radomír, *Nývltová Jana, *Oleják Ondřej, *Patriková
Gabriela, *Polák Petr, Pultar Jaroslav, *Růžičková Lucie, Rýgrová Anežka, *Sedláčková
Pavlína, Škoda Dominik, Šmída Jan, Štěpař Miloš, *Umlauf Tadeáš

Třída: kvarta B
Třídní učitel: Mgr. Slavíková Olga
Balcar Vladimír, *Celbová Petra, Dušek Petr, *Hejzlar Jakub, Hejzlarová Anna, Chráska
Petr, Jansa Michal, Jirásková Alžběta, Knap Jiří, Kubečková Věra, Kvasničková 
Magdalena, Liebich Igor, Lichter Michal, Maršíková Jana, Matysková Andrea, Molnárová
Marie, Mrověc Jan, Peroutka Filip, *Petr Ondřej, Pralovszká Sára, *Reichmann Lukáš,
Rojtová Michaela, Rýdlová Lucie, *Štěpánová Marie, *Vančáková Jana, *Vávrová
Daniela, *Vítková Kateřina, Vlčková Vendula, *Vydra Pavel, *Zajícová Martina

Třída: kvinta A
Třídní učitel: RNDr. Matěnová Ivana
*Adamu Zdeňka, Drahorád Miloš, Hedvíková Eliška, Hejzlarová Miriam, Hrdličková 
Kateřina, Hromádko Leoš, Jára Miloslav, Jedličková Blanka, Jeništa Jan, Kováříčková Irena,
*Krtičková Tereza, *Máslová Monika, *Matějů Miroslav, *Miholová Monika, Minařík Jiří,
Mrázková Simona, *Petránek Karel, Plachá Karolína, Škarda Šimon, Škoda Jáchym, 
*Šolcová Jana, Štěpán Vojtěch, *Šubrt Vojtěch, *Šulcová Jana, Vlach Lukáš, Zelený Jiří

Třída: kvinta B
Třídní učitel: RNDr. Preclík Jan
Benešová Iva, Cvejn Michal, Dostál Matěj, Fiala Marek, Horváth Jindřich, Hradecká
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Zora, Jezberová Petra, Knytl Vladislav, Kordina Jan, *Lacinová Andrea, Měřinská 
Kristina, Mikšovská Lucie, Míšková Lenka, Myšák Jan, *Neumannová Radka, Pitřinec
Tomáš, Preclíková Martina, Ptáček David, Soldánová Tereza, *Svatoš Jiří, Šimonová
Marie, Špaček Antonín, Tichý Marek, Vlášková Martina, Vondrák Oldřich, *Votavová
Barbora, Votroubek Josef

Třída: sexta A
Třídní učitel: Jaroušová Jiřina
Bartoš Pavel, Černá Kateřina, *Darebník Martin, Hartmanová Lenka, Hornych Petr, Ján-
ský Tomáš, *Jarkovská Adéla, Jeřábek Jiří, Jirka Jan, Joudalová Eliška, Korbová Tereza,
Koselová Veronika, *Kubíčková Anna, Kuchta Lukáš, Lichter Martin, Linhartová Adéla,
*Mačková Michaela, Matěna Igor, Myšáková Gabriela, *Nováková Marie, Palečková
Lenka, Potocká Veronika, *Sedláčková Kateřina, Škardová Alžběta, Vančáková Klára

Třída: sexta B
Třídní učitel: Oleják Jiří
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, *Matěnová Martina, Mináriková Michaela, Nyklíčková Markéta,
Prokeš Josef, Prymš Dominik, Rokošová Ludmila, Rousek Jakub, Štěpánková Lenka,
*Vašíčková Lenka, Zatloukalová Ilona 

Třída: septima A
Třídní učitel: Mgr. Janušová Hana
Brandová Lucie, Brátová Julie, *Drašnarová Alena, Erbenová Jana, Grulichová Gabriela,
Hynek Ondřej, Ježová Aneta, Jirman Tomáš, Jirmanová Petra, Kaplanová Šárka, Klimek
Ondřej, Kvasnička Šimon, Kylarová Lucie, Macura Lukáš, Martinec Jakub, Mika Ondřej,
Nedvědová Hana, Preclík Michal, Rak Adam, *Rinn Radek, Ryznar Vojtěch, Smutník
Martin, Tylšová Michaela, Vlach Petr, Zelený Vojtěch 

Třída: septima B
Třídní učitel: Venclíková Iva
Bergerová Andrea, Bílek Jan, *Hejčl Martin, Helikarová Kateřina, *Hovorková Jana,
Hromádko Tomáš, Ježek Miroslav, Jirman Michal, *Joudalová Kristýna, Kalužný Radek,
Kavková Nikol, Knitlová Adéla, *Knytlová Kateřina, Kuncová Petra, Martínek Lukáš,
Máslo Marek, Mědílek Jan, Miholová Petra, Remeš Tomáš, *Sršňová Iva, Škardová
Marie, *Školníková Irena, Šramarová Kristýna, *Tomková Kateřina, Tylšová Lenka,
Zavřel Jan

Třída: oktáva A
Třídní učitel: Mgr. Bergrová Helena
Diblík Jan, Drašnar Aleš, *Dyntarová Michaela, Hanuš Vít, Horáková Monika, Chadi-
mová Michaela, Jansová Klára, Jirmanová Martina, Kábrt Tomáš, *Kejdanová Barbora,
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Klugarová Lenka, Knapp Ondřej, Kovalčík Václav, Kovář Ondřej, Král Jan, Kvapilová
Michaela, Ligačová Veronika, Mach Milan, Miroš Petr, *Poláčková Monika, Stárková
Aneta, Strašilová Kateřina, Teichmann Radek, Tichý Tomáš, Tomková Lenka, Valenčin
Filip, Zima Zdeněk 

Třída: oktáva B
Třídní učitel: Vrátilová Hana
Drašnar Tomáš, Ducháč Martin, 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, Plachá Tereza,
Pšeničková Eva, Slezák Martin, Smolíková Klára, Soldán Jan, Srba Jindřich, *Šedek
Jindřich, Šolcová Veronika, Zavřel Jan 

Třída: 1.A
Třídní učitel: Štegerová Věra
Antlová Petra, Bergmannová Pavlína, Čejchan Jiří, Demjanovič Matěj, Dostál Martin,
*Dundálek Jakub, *Dvořáčková Gabriela, *Kafka Petr, Kálalová Anna, Kulhavá Zdeňka,
Lantová Kristýna, *Mádrová Martina, Milt Ondřej, Molnár Jan, *Naglová Martina,
Neuschl Martin, Nymš Jiří, Přehnilová Jolanta, Rufferová Tereza, *Simon Vratislav,
Slezáková Renáta, *Středa Jan, *Suchánková Petra, *Šebestová Jana, *Šourek Gustav,
Šrollová Veronika, Štolbová Lenka, *Urbanová Veronika, Vacek Zdeněk, Vecko Václav

Třída:1.B
Třídní učitel: Mgr. Macura Štěpán
Bejr Štěpán, Cvetanov Boris, Doležalová Barbora, Fišer Jiří, Hornová Alice, Hornych
Petr, Hrnčířová Petra, Ječmínková Martina, Jelínek Tomáš, Kastnarová Zuzana, Knouli-
chová Kamila, Lindr Petr, Mazancová Hana, Mědílková Darina, *Novotná Aneta, 
Nývltová Veronika, Pavlová Eliška, Ptáčková Veronika, Rejchrtová Jana, Rejtharová
Lenka, Rousková Zuzana, *Syrovátková Jana, Tomášová Monika, Tremčinský Vojtěch,
Trojovská Eva, *Tupcová Karolína, Vávrová Lucie, Vlček Jan, Voborníková Markéta,
Vondráček Jakub

Třída: 2.A
Třídní učitel: Mgr. Ježek Jan
Cimfová Iveta, Effenberková Lenka, *Fábry Martin, Frýba Zdeněk, Geisler Michal, 
Gerhartová Jana, Hablová Petra, Hála Michal, Hejna David, Hejzlar Štěpán, Hejzlarová
Kateřina, *Hnátnická Eleška, *Hrachová Soňa, Hrnčíř Zdeněk, Jahelková Renata, Jaroš
Tomáš, Karásková Romana, *Krausová Martina, *Maixnerová Veronika, *Novotná
Tereza, Oláhová Lenka, Olléová Michaela, Střihavková Daniela, Škytová Alžběta, Šolc
Jakub, Vavřín Vojtěch, Vít Marek, *Vogel Jakub, Vysoká Kateřina, *Zítková Věra

Třída: 2.B
Třídní učitel: Mgr. Kolářská Jana
Čápová Markéta, Čejchanová Martina, Čermáková Hana, Čvtrtečková Iva, *Divoká

63



Simona, Dostálová Kateřina, Fucyman Petr, Hanušová Lucie, Hartmannová Leona, Hejčl
Pavel, *Hepnarová Lucie, Holečková Kateřina, Hýbl Tomáš, Králíček Jan, Krause Jan,
*Mervart Dominik, *Nováková Zuzana, *Obstová Ivana, Pavlištová Judita, Peroutková
Zuzana, Pinkavová Eva, *Richterová Šárka, Slavíková Jitka, Světlík Daniel, *Štichová
Markéta, Tilgová Eva, Valtová Alžběta, Vávrová Edita, Vejrová Pavla, Vítová Lucie 

Třída: 3.A
Třídní učitel: Rojtová Iva
Beneš Zdeněk, Burešová Kateřina, *Ducháčová Lenka, Frimlová Kateřina, Fuchsová
Diana, Hájková Petra, Hašek Ivan, Hnyková Radka, Jenková Jana, Johnová Ivana, 
Kašparová Barbora, Kaválek Michal, *Košnerová Jitka, Krtičková Barbora, *Maršíková
Hana, Maršíková Tereza, *Máslová Veronika, *Novák Radek, Novotná Adéla, Palusková
Jitka, Papoušková Ilona, Přibylová Helena, Rameš Pavel, Rohulánová Anna, Ruprichová
Kateřina, *Ryšavá Andrea, Šichová Petra, Štrausová Lenka, Tomášová Martina

Třída: 3.B
Třídní učitel: Mgr. Sršňová Iva
Bauer Lukáš, *Borovková Kateřina, Buršíková Hana, Cipra Josef, Cvikýřová Jana, Čer-
nohouz Petr, Čuhanič Ondřej, Daněk Jiří, *Dostál Jan, Faltová Věra, Hejzlarová Lucie,
Homolková Tereza, Chmelík Dominik, *Chrenko Jakub, Jeníková Jana, Kabrhel Pavel,
Košvancová Renáta, Kršňáková Jana, Lepš Ondřej, Marková Michaela, Pácal Jakub,
Paulíčková Marcela, Pilcová Kateřina, Rufferová Ivana, Sobotka Petr, Šenková Jana, Šolc
Martin, Voborníková Marie, Votava Jan, Zelená Simona

Třída: 4.A
Třídní učitel: Mgr. Brát Richard
Andělová Tereza, Bittnerová Vendula, Breuerová Martina, Činčera Radek, Dunovský
Ondřej, Frinta Ondřej, *Hanousková Tereza, Hlavatý Robert, Holeček Martin, Jechová
Markéta, Kapusta Jan, Klimecká Zuzana, Kobrová Lenka, Kollertová Petra, Kopáček
Martin, Kubec Ondřej, Lád Adam, Novák Michal, Novák Petr, Páslerová Edita, 
*Reichertová Barbora, Roubík Pavel, Slavíková Olga, *Šebesta Jiří, Šiková Markéta,
*Šourková Hana, Tancoš Martin, Válkyová Michaela, Viesner Filip, Zelený Jan

Třída: 4.B
Třídní učitel: PaedDr. Blanka Dvořáčková
Bártová Miroslava, Čejchan Ondřej, *Duzbabová Lucie, Dvořák Jan, Fiedlerová Vendula,
Havelka Vít, Horáková Helena, Horák Pavel, *Hralová Ivana, Hrubý Milan, Iljašenková
Marie, *Kaválková Renata, Kmoníček Lukáš, Kmoníčková Eva, Mikulecký Martin,
Monček Jan, Mrštinová Monika, Nožičková Petra, Poláčková Radka, Pošepná Edita,
Rejthar Jakub, Richterová Ivana, Řehák Petr, Stehnová Iva, *Světlíková Jana, *Škol-
níková Pavlína, Šmíd Petr, Štěpánová Monika, Vít Martin, Vítková Ivana
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Gaudeamus2

Balíček služeb Komerční banky 
pro studenty středních a vysokých škol

Výhody konta Gaudeamus2

• zřízení účtu s minimálním počátečním vkladem v částce 200 Kč
• možnosti zřízení účtu již od 15 let
• bezplatné vedení účtu a zasílání jednoho čtvrtletního, pololetního nebo

ročního výpisu zdarma
• okamžité bezplatné vydání mezinárodní platební karty Styl karta Maestro
• bezplatné využívání telefonního bankovnictví Expresní linky Komerční banky
• možnost bezplatného zasílání SMS zpráv o stavu účtu při změnách
• zdarma aktivovaná služba Expresní linka plus
• pro studenty vysokých škol povolený debet až do částky 10 000 Kč
• zdarma slevová karta Euro 26 – slevy u partnerů na cestování/studium
• prémie 333 Kč za podmínek 12 plateb kartou u obchodníka za rok
• možnost poskytnutí úvěru Gaudeamus 

Nadstandardní součásti balíčku 
• využívání internetového bankovnictví mojebanka
• mezinárodní platební karta Inter card Gaudeamus, která zahrnuje cestovní

pojištění do zahraničí   
• zdarma 2 výběry z bankomatů KB uskutečněné platební kartou Inter card

Gaudeamus

Využijte výhodných podmínek vedení účtu pro studenty
u Komerční banky!

Komerční banka, a.s.
Regionální pobočka Náchod 
Tel.: 491 412 109, 491 412 123, 491 412 202 
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