Školní rok 2010-2011
Největší událostí školního roku 2010-11 byl start státních maturit. Zkouška, která se připravovala
14 let, měla zvýšit úroveň maturitních zkoušek a zajistit srovnatelnost maturit na všech středních
školách v České republice bez ohledu na jejich zaměření. Měla garantovat objektivitu a ve své vyšší
úrovni měla být vstupenkou na vysokou školu.
Pro nezasvěcené trochu teorie:
Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí. Společné, kterou garantuje stát, a profilové, která
je v režii školy.
Ve společné části konají žáci povinně dvě zkoušky - z českého jazyka a literatury a z matematiky
nebo cizího jazyka, a to buď v základní, nebo vyšší úrovni. Dále si mohou vybrat nepovinné zkoušky až ze 3 předmětů nabízených státem. Z českého jazyka a literatury, cizího jazyka, matematiky
- u těchto tří opět ve dvou úrovních, občanského a společenskovědního základu, biologie, fyziky,
chemie, dějepisu, zeměpisu a dějin umění. Pokud si žák vybere jako volitelný předmět předmět
shodný s tím, který má už jako povinný, musí si vybrat jinou úroveň zkoušky.
Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka jsou takzvané komplexní zkoušky. Tzn.,
že se skládají z více částí. V češtině to je didaktický test, písemná práce a ústní zkouška. V cizím
jazyce k těmto částem přibývá ještě poslechový subtest. Žák musí k úspěšnému vykonání zkoušky
vykonat úspěšně všechny části.
Zkouška z matematiky a volitelných předmětů nejazykového charakteru probíhá formou didaktického testu.
Témata písemných prací a otázky didaktického testu, stejně jako poslechový subtest, jsou dílem
CERMATu, organizace zajišťující společnou část maturit. Otázky pro ústní zkoušky z cizího jazyka
jsou ze ¾ také vytvořeny CERMATem. Čtvrtinu pracovního listu si mohou školy vypracovat samy
podle svého zaměření. Pokud nemají zájem, je i tato čtvrtina pro ně připravena centrálně. Ústní
otázky z českého jazyka jsou zcela v režii školy. Ta musí zveřejnit podle určitých pravidel sestavený
seznam literárních děl. Z něho si žák opět podle jistých pravidel část vybere, přečte je a to jsou pak
jeho maturitní otázky.
Ústně žáky zkouší učitelé vlastní školy, ti také opravují písemnou práci. Didaktické testy se vyhodnocují centrálně v CERMATu, kam se posílají nascanované.
Výsledkem žáka ve společné části jsou body, známky a percentil, který udává, kolik procent žáků
v republice dopadlo v předmětu hůře než zkoušený žák.
V profilové části koná žák 2-3 povinné zkoušky a maximálně dvě nepovinné zkoušky. Počet
zkoušek a nabídku předmětů určuje ředitel školy. V naší škole měli žáci 2 povinné zkoušky. Nabídka povinných i volitelných předmětů byla stejná jako v minulosti. Žák si pouze nesměl vybrat
předměty, které měl jako povinné ve společné části maturitní zkoušky.
Zkoušky v profilové části probíhaly stejně jako v minulosti.
V ideálním případě mohl žák skládat maturitu ze stejného počtu a ze stejných předmětů jako v minulých letech. Ovšem našli se i tací, kteří maturovali z 8 předmětů.
A jak to všechno dopadlo? Jaké byly výsledky? Splnila společná část to, co slibovala?
Bohužel nesplnila! Objektivní a srovnatelná nebyla, protože ústní a písemnou část hodnotil každému žákovi někdo jiný. Byť byli učitelé v metodice hodnocení proškoleni, není z principu možné,
aby různí lidé hodnotili ústní nebo písemnou zkoušku vždy stejně. Už při školeních se ukazovalo,
že rozdíly jsou veliké. Korunu tomu nasadili zřizovatelé, převážně kraje, tisk i ministerstvo, kteří
prohlašovali, že se konečně ukáže, které školy jsou slabé a které je tedy nutno zrušit. Pod tímto
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tlakem se zejména na slabých školách jistě nemohlo známkovat objektivně, ať už zcela vědomě
nebo podvědomě. Jedinou jakž takž objektivní částí zkoušky byly didaktické testy. I zde ovšem byl
prostor pro účelovou manipulaci. Ale možná, že byli všichni zodpovědní a nikdo ho nevyužil. Otázkou, která zůstává dodnes nevyřešena, je kvalita CERMATem připravených didaktických testů.
No a z vyšší úrovně mohl žákům, kteří si ji vybrali, zůstat akorát dobrý pocit. Nikdo (až na opravdu drobné výjimky) k ní při přijímacím řízení nepřihlížel.
O finanční a časové náročnosti, stejně jako o totálních zmatcích v organizaci, je škoda mluvit.
Výsledky naší školy jen potvrzují výše napsané.
Z celkem 104 žáků ve společné části neprospěli 4 žáci. Dva z cizího jazyka (Šj - didaktický test,
základní úroveň, Aj - ústní zkouška, základní úroveň) a po jednom z českého jazyka (ústní zkouška,
základní úroveň) a matematiky (základní úroveň). Ostatní prospěli.
Pro stanovení úspěšnosti školy vytvořil CERMAT poměrně komplikovaný vzorec, který zohledňoval kromě bodů ze zkoušek i počet neúspěšných žáků a počet žáků, kteří si vybrali vyšší úroveň
zkoušek (ale proč by to někdo dobrovolně dělal, když bylo předem jasné, že to je jen pro dobrý
pocit a znamená to zvýšené riziko neúspěchu, nevím).
Podle tohoto kritéria jsme se umístili následovně:
POŘADÍ ŠKOLY A SKUPINY OBORŮ DLE K-SKÓRU V RÁMCI
KRAJE A SK. OBORŮ

ČR A SKUPINY OBORŮ

POZICE

Z CELKEM

POZICE

Z CELKEM

POZICE

Z CELKEM

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

15

20

251

361

302

2 329

MATEMATIKA

6

17

112

332

121

2 120

CIZÍ JAZYK

17

20

279

359

394

2 287

PŘEDMĚT

ČR CELKEM

Tato čísla nevypadají zrovna dobře, ale podívejme se na ně podrobněji.
Tradičně velmi dobře dopadají naši žáci v nejrůznějších testováních v matematice a v obecných
studijních předpokladech. V těchto disciplínách patříme do popředí v ČR. V češtině a cizích jazycích býváme nad průměrem ČR.
Výsledky relativně objektivních didaktických testů z těchto výsledků nijak nevybočují. Viz tabulka.
IDENTIFIKACE

DIDAKTICKÝ TEST

POČET POROVNÁVANÝCH
ŠKOL - OBORŮ

POŘADÍ ŠKOLY V RÁMCI

PŘEDMĚT
A OBTÍŽNOST
ZKOUŠKY

V KRAJI
A SKUPINĚ
OBORŮ

V ČR
A SKUPINĚ
OBORŮ

ČJ-základní

20

356

2 298

82,90

8

109

113

ČJ-vyšší

NZ1

NZ

NZ

94,00

NZ

NZ

NZ

M-základní

16

288

1 599

86,15

3

44

51

PRŮMĚR
% SKÓR

V ČR
CELKEM

KRAJE
ČR
A SKUPINY A SKUPINY
OBORŮ
OBORŮ

ČR CELKEM

pokračování tabulky na str. 3

2

pokračování tabulky ze str. 2

M-vyšší

NZ

NZ

NZ

88,00

NZ

NZ

NZ

AJ-základní

20

345

1 847

86,50

7

136

191

7

181

195

91,36

2

27

27

NJ-základní

NZ

NZ

NZ

76,19

NZ

NZ

NZ

ŠJ-základní

1

7

8

63,90

1

7

7

AJ-vyšší

V matematice jsme na špici. V kraji 3. z 16, v ČR 44. z 288 gymnázii a 51. z 1599 všech středních
škol. V češtině jsme 8. z 20 gymnázií v kraji a 109. z 356 gymnázií v ČR. V angličtině základní úrovně jsme 7. z 20 gymnázií v kraji a 136. z 345 gymnázií v ČR. Ve vyšší úrovni Aj jsme dokonce 2.
ze 7 gymnázii v kraji (na více gymnáziích si studenti vyšší úroveň nevybrali) a 27. ze 181 gymnázií
v ČR. Celkově jsme tedy v češtině i v angličtině nadprůměrní.
Proč tedy to celkově špatné pořadí v češtině a cizím jazyce? Na vině jsou zejména naše výsledky
v ústní části zkoušek.
IDENTIFIKACE
PŘEDMĚT
A OBTÍŽNOST
ZKOUŠKY

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

POČET POROVNÁVANÝCH
ŠKOL-OBORŮ
V KRAJI
A SKUPINĚ
OBORŮ

POŘADÍ ŠKOLY V RÁMCI

V ČR
A SKUPINĚ V ČR
OBORŮ
CELKEM

PRŮMĚR
% SKÓR

KRAJE A
SKUPINY
OBORŮ

ČR
A SKUPINY ČR
OBORŮ
CELKEM

ČJ-základní

20

356

2 298

74,51

19

305

1238

ČJ-vyšší

NZ

NZ

NZ

100,00

NZ

NZ

NZ

AJ-základní

20

345

1 847

76,65

18

267

679

7

181

195

95,52

3

34

35

NJ-základní

NZ

NZ

NZ

73,51

NZ

NZ

NZ

ŠJ-základní

1

7

8

72,44

1

6

6

AJ-vyšší

Nemaje obavy z výsledku zkoušek snažili se naši učitelé klasifikovat objektivně podle na školeních nastavených kritérií. Přivyklí poměrně velké náročnosti našich zkoušek, odpovídající kvalitnímu gymnáziu, známkovali tak pravděpodobně mnohem přísněji než na jiných často ne tak náročných gymnáziích. Jinak by nebylo možné, abychom skončili v ústních zkouškách z českého jazyka
na předposledním a z angličtiny na předpředposledním místě mezi gymnázii v kraji, aby nás v češtině předběhlo cca 900 středních škol negymnaziálního typu včetně středních odborných učilišť
s maturitou. To opravdu zcela neodpovídá dlouhodobým výsledkům našich žáků a objektivnějším
didaktickým testům, to je opravdu zcela nemožné. Je to zjevný důkaz nesrovnatelnosti ústních,
a tím i celých maturitních zkoušek. Vše zde zmíněné platí i pro písemné práce.
Do vzájemného porovnávání škol byla škola v příslušném předmětu a úrovni obtížnosti zahrnuta pouze tehdy,
pokud počet žáků školy, kteří konali zkoušku z daného předmětu v příslušné úrovni obtížnosti, byl vyšší než 3.
Pokud škola nebyla do srovnání zahrnuta, je místo vyčíselného pořadí školy uveden údaj „NZ“. Stejně tak je
údaj „NZ“ uveden i místo údaje o počtu srovnávaných škol.

1

3

IDENTIFIKACE
PŘEDMĚT
A OBTÍŽNOST
ZKOUŠKY

PÍSEMNÁ ZKOUŠKA

POČET POROVNÁVANÝCH
ŠKOL-OBORŮ
V KRAJI
A SKUPINĚ
OBORŮ

V ČR
A SKUPINĚ
OBORŮ

POŘADÍ ŠKOLY V RÁMCI

V ČR
CELKEM

PRŮMĚR
% SKÓR

KRAJE A
SKUPINY
OBORŮ

ČR
A SKUPINY
OBORŮ

ČR
CELKEM

ČJ-základní

20

356

2 298

85,30

6

73

113

ČJ-vyšší

NZ

NZ

NZ

100,00

NZ

NZ

NZ

AJ-základní

20

345

1 847

85,23

14

206

369

7

181

195

95,84

2

19

20

NJ-základní

NZ

NZ

NZ

83,34

NZ

NZ

NZ

ŠJ-základní

1

7

8

70,84

1

6

7

AJ-vyšší

Jakékoliv žebříčky škol jsou v tomto světle zcela pochybné a v budoucnosti musí nutně vést k degradaci maturit, a tím i celého školství, protože učitelé budou vědomě nebo podvědomě snižovat
svoji náročnost, aby uspěli co nejlépe a nevystavovali školu nějakému postihu či hrozbě zrušení.
Jedinou jakž takž přijatelnou variantou státních maturit je maturita formou didaktických testů.
Tuto tezi dlouhodobě prosazuji (bohužel původně proti většině ředitelů gymnázií) na nejrůznějších
úrovních již několik let. Po letošních zkušenostech se, zdá se, blýská na lepší časy. K této variantě
se přiklání již asi většina ředitelů a už o tom uvažují i na ministerstvu školství. Tak se snad dočkáme.
Jen pro úplnost dodávám, že Královéhradecký kraj si sestavil svůj žebříček úspěšnosti škol ve
společné části maturit, a to podle průměrného počtu bodů získaných žáky u zkoušek. I o něm ovšem
platí výše napsané. V tomto žebříčku jsme se umístili na 9. místě mezi 20 hodnocenými gymnázii.
Paradoxem je, že i v tak podle CERMATovských kritérií celkově neúspěšné škole, jakou jsme
se díky přísnému známkování v ústní části stali, dosáhli letos maturanti rekordního počtu vyznamenání! (Loni 34 vyznamenání ze 112 maturantů. Letos 45 ze 104 maturantů.) a téměř všichni se
následně dostali na vysoké školy, a to i na ty špičkové (jejich přehled najdete dále v textu).
Děkuji všem učitelům a maturantům, ale i nepedagogickým pracovníkům za jejich celoroční
práci a za to, že ten neskutečný moloch státních maturit úspěšně zvládli.
Pavel Škoda
Kronika Jiráskova gymnázia – školní rok 2010–2011
Školní rok začal pro pedagogy 30. srpna. Na úvodní poradě přivítali po návratu z mateřské dovolené kolegyně Hanu Misarovou a Janu Olšanovou.
Ve dnech 30.-31. srpna konali čtyři studenti opravnou zkoušku, jeden ze dvou předmětů, a všichni uspěli. Opravné zkoušky byly z německého jazyka, francouzského jazyka, španělského jazyka,
dějepisu a zeměpisu.
Září
Pro studenty začal rok tradičně 1. září projevem ministra školství Mgr. Josefa Dobeše, školním
rozhlasem přivítal studenty ředitel školy Pavel Škoda a ve třídách třídní profesoři. Od 2. září se
vyučovalo podle pravidelného rozvrhu hodin.
3. září se sekundáni, terciáni a studenti 5.W v aule účastnili prezentace o výměnném pobytu
v Turecku, který proběhl v červnu. Organizace se zhostily prof. Jirková a Krákorová.
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4. září se vdala kolegyně Martina Novotná a přijala nové příjmení Maršíková.
Dny 6.-8. září trávili studenti 2.A na školním výletě v Adršpašských skalách s prof. Pavlíkem
a Víchem. Termín byl posunut z konce loňského školního roku na září z organizačních důvodů.
Nově příchozí studenti měli možnost se v rámci svých tříd lépe poznat na primárně-preventivních
pobytech. V Českém Šumburku byli ve dnech 6.-8. září studenti 1.B s prof. Macurou a Rojtovou,
v Ruzyni u Tanvaldu ve dnech 13.-15. září studenti 1.A s prof. Š. Škodovou a Víchem, v Janovičkách
ve dnech 27.-29. září studenti 1.V s prof. Košvancem a Felklovou a rovněž v Janovičkách ve dnech
29. září - 1. října studenti 1.W s prof. G. Škodovou a Diviškem.
7. září byli na exkurzi v archeologickém centru v Uhřínově studenti tercie s prof. Dvořáčkovou
a Kolářskou. 10. září zhlédli studenti 2.W, 3.W a dramatické výchovy v České Skalici vystoupení
Evy Hruškové a Jana Potměšila „Staré pověsti české“. Studenty doprovázeli prof. Dvořáčková
a Chmelík.
Dny od 11. do 19. září trávili členové Sborečku v Anglii ve Warringtonu a okolí na koncertním
zájezdu. Kromě sbormistra Ing. Vlastimila Čejpa vykonávali pedagogický dozor prof. Krákorová
a Macura.
13. září byl náhradním maturitním termínem pro jednu studentku a opravným maturitním termínem pro tři studenty. Všichni v zářijovém termínu uspěli.
13. září navštívili ZOO ve Dvoře Králové nad Labem studenti 3.A a 3.B s prof. Jaroušovou a Matěnovou,
studenti 7.V a 7.W se do ZOO vypravili 15. září s prof. Jaroušovou a Rojtovou a studenti 3.V a 3.W
16. září s prof. Beránkovou, Barkou a Klemencem.
13. září prodávalo 20 studentů v ulicích města srdíčka s logem sluníčka v minimální hodnotě
20,- Kč. Sbírku pořádalo již tradičně občanské sdružení Život dětem a výtěžek půjde na nákup
přístrojové a zdravotnické techniky pro dětská oddělení nemocnic v ČR.
Ve dnech 14.-15. září poskytl ředitel školy studentům posledního ročníku informace o státní
maturitě. Podobná informační schůzka pro učitele proběhla 16. září.
15. září měli studenti primy tematický den Lidé a zvířata. Organizátorem byl prof. Ježek, pedagogický dozor vykonávali prof. Košvanec a G. Škodová.
Ve dnech 20.-23. září probíhalo srovnávací testování společnosti Scio pro studenty maturitního
ročníku nazvané Vektor. Testy byly sestaveny z obecných studijních předpokladů, českého, anglického a německého jazyka, matematiky, informatiky a výpočetní techniky, společenskovědního
základu a přírodovědného základu. Studentům by měl ukázat nejen jak jsou na tom v porovnání se
studenty jiných gymnázií v republice, ale i jaký pokrok udělali oni sami v průběhu čtyř let. Před
čtyřmi lety totiž prošli tímto testováním poprvé.
22. září doprovodili prof. Rojtová a Divišek atlety na závody. Družstvo chlapců ve složení Arnold
Heinzel (7.V), Michal Kopecký (6.W), Filip Kovář (4.B), Daniel Matěna (7.W), Filip Mertlík (7.W),
Ondřej Nosek (3.A), Vojtěch Resl (5.W), Zdeněk Rozinek (1.B), Tomáš Roztočil (5.W) a Jakub
Zakouřil (6.V) skončilo na druhém místě. Družstvo dívek ve složení Kateřina Hanušová (1.B),
Alena Henclová (2.B), Barbora Hrubá (4.B), Kristýna Janušová (1.B), Klára Jelínková (1.A), Šárka
Jirásková (1.B), Kristýna Loudová (8.V), Lenka Malinová (6.V), Klára Nešetřilová (8.W), Pavla
Rousková (7.V), Nikola Thérová (8.V), Dominika Vejpravová (4.A) a Ludmila Vlčková (3.A) bez
problémů zvítězilo a zajistilo si postup do krajského kola. V krajském kole nahradila Malinovou
Anna Zikmundová (6.V). To se konalo 30. září ve Dvoře Králové nad Labem a dívky si zde pod
vedením prof. Rojtové opět zajistily postup, tentokrát do republikového finále. Účast v něm byla
ztížena zároveň probíhající generálkou na státní maturitní zkoušku. Přesto se dívkám podařilo ve
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dnech 11.-12. října v Břeclavi vybojovat 3. místo. O úspěch v republikovém kole se zasloužily
Loudová, Hanušová, Rousková, Vlčková, Vejpravová, Jelínková, Nešetřilová, Thérová a Jirásková
a vedoucí prof. Rojtová.
24. září navštívili Kuks studenti 3. ročníku a septimy s prof. Forejtem, Macurou, Mičíkovou,
Nývltovou a Štegerovou.
27. září zhlédli v aule školy studenti kvinty, sexty, 1. a 2. ročníku představení školního divadelního souboru DREJG „Romeo a Julie (ztraceni v překladech)“.
Ve dnech 29. září až 8. října jsme hostili studenty z partnerského gymnázia v Georgsmarienhütte
v SRN. Organizátorky, prof. Fišerová a Š. Škodová, pro ně připravily opět bohatý program, v němž
byly osvědčené výlety (např. do Prahy, Liberce, do Adršpašských skal), ale i novinky, jako návštěva
německého divadelního představení v Pardubicích.
Říjen
1. října předala výchovná poradkyně prof. Nývltová studentům posledního ročníku informace
k podávání přihlášek na VŠ.
5. října se studenti septimy a 3. ročníku zúčastnili v aule přednášky sinoložky a tlumočnice z čínštiny Zuzany Ježkové „Čína - Říše středu“.
7. října doprovodili prof. Slavíková a Zikmund studenty na okresní kolo v přespolním běhu družstev. Zvítězilo družstvo dívek (Karolína Bílková (2.V), Viktorie Hanušová (2.W), Julie Hrušová
(1.W), Julie Joudalová (2.V), Jana Michelčíková (2.W), Tereza Stehlíková (2.W), Tereza Škodová
(1.W) ) i chlapců primy a sekundy (Martin Blahota (2.W), Jan Hejzlar (2.V), Ondřej Hušek (2.W),
Lukáš Kligl (2.V), Martin Kováčik (2.W), Tomáš Matoulek (2.W), Pavel Urban (2.V)). První byli
i studenti vyššího gymnázia, dívky soutěžily ve složení Zuzana Boháčová (2.B), Alena Henclová
(2.B), Klára Jelínková (1.A), Šárka Jirásková (1.B), Martina Sychrovská (3.B), Anna Zikmundová
(6.V) a chlapci v sestavě Miloš Cvejn (4.B), Dominik Fečo (3.B), Michal Kopecký (6.W), Zdeněk
Rozinek (1.B), Michal Žák (4.A). Stříbrnou medaili zaběhly dívky Lucie Havlíčková (3.W), Tereza
Hurdálková (3.W), Kateřina Novotná (3.W), Nela Vítová (3.V) a Kateřina Volhejnová (3.V)
a bramborová medaile (4. místo) zůstala na chlapce Jindřicha Brzobohatého (4.V), Aleše Krále
(4.W), Pavla Nováka (4.V), Pavla Picha (4.V), Matěje Švába (4.W) a Štěpána Štěpána (4.V). Družstva z 1. a 2. místa postoupila do krajského kola, které se konalo 14. října.
Od 11. října platil nový rozvrh. Prof. Pavlíčková se ocitla v dlouhodobé pracovní neschopnosti
a místo ní nastoupila Kateřina Frimlová. V důsledku personálních změn došlo i ke změnám v úvazcích učitelů.
Ve dnech 11. až 14. října probíhala generálka na státní maturitní zkoušku nazvaná MAG‘10.
Studenti prošli didaktickými testy a písemnými pracemi z českého jazyka a literatury, z anglického,
německého, francouzského a španělského jazyka a z matematiky. O výsledcích budou informováni
před termínem podávání přihlášek k “ostré“ maturitě. Všichni zúčastnění si vyzkoušeli logistiku
kolem státní maturity.
13. října se konala další veřejná sbírka, které se účastnili naši studenti, Bílá pastelka. Pořádá ji
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých a Tyfloservis.
14. října se uskutečnilo krajské kolo v přespolním běhu družstev. Po velmi úspěšném okresním
kole (postoupilo 5 našich družstev ze 6), které proběhlo 7. října, byli naši studenti na tratích hodně
vidět. Nejlépe si vedli středoškoláci, obě družstva skončila na 2. místě. Za dívky běžely Zuzana
Boháčová (2.B), Alena Henclová (2.B), Šárka Jirásková (1.B) a Anna Zikmundová (6.V) a v družstvu chlapců zabojovali Miloš Cvejn (4.B), Dominik Fečo (3.B), Luboš Koblása (2.B), Michal
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Kopecký (6.W), Zdeněk Rozinek (1.B) a Matěj Ungr (2.B). Družstvo mladších dívek ve složení
Karolina Bílková (2.V), Viktorie Hanušová (2.W), Julie Joudalová (2.V), Jana Michelčíková (2.W),
Tereza Stehlíková (2.W) a Tereza Škodová (1.W) vybojovalo třetí místo, starší děvčata Lucie
Havlíčková (3.W), Klára Matysková (3.V), Kateřina Novotná (3.W), Nela Vítová (3.V) a Kateřina
Volhejnová (3.V) byla čtvrtá a mladší chlapci Martin Blahota (2.W), Ondřej Hušek (2.W), Lukáš
Kligl (2.V), Martin Kováčik (2.W), Tomáš Matoulek (2.W) a Pavel Urban (2.V) pátí. Do krajského
kola studenty doprovázeli prof. Divišek a Zikmund.
15. a 16. října byla na gymnáziu volební místnost pro komunální volby.
15. října absolvovali studenti 3. ročníku v aule přednášku Michala Vlčka o Sýrii a Jordánsku.
18. října byli primáni na exkurzi v archeologickém středisku ve Všestarech a v planetáriu v Hradci
Králové za doprovodu prof. Diviška, Fišerové, Košvance a Macury. Téměř 50 studentů semináře
z anglického jazyka jelo s prof. Jirkovou a Noskem do Východočeského divadla v Pardubicích na
divadelní představení „Pygmalion“ v angličtině.
19. října absolvovali studenti dějepisného semináře 4. ročníku s prof. Štegerovou dějepisnou
vycházku do okolí po stopách prusko-rakouské války.
20. října se konal Přírodovědný klokan. Soutěže se zúčastnilo 154 žáků. V kategorii Kadet obsadili první tři místa Štěpán Štěpán (4.V), Jan Čečetka (4.W) a Lenka Zikmundová (3.V), v kategorii
Junior Jan Štěpán (6.W), Jan Hrubý (6.V) a Jan Staněk (1.B).
20. října se v Malých Svatoňovicích uskutečnilo 1. kolo ve futsalu středních škol v rámci Středoškolské futsalové ligy. Naši hráči Arnold Heinzel (7.V), Petr Hlávko (6.W), Štěpán Landa (7.V),
Tomáš Osoba (4.A), Michal Prause (8.W), Otakar Pšenička (7.V), Jan Roztočil (7.W), Michal
Schrötter (2.A) a Josef Voborník (7.V) bohužel po dvou porážkách soutěž opouštějí. Futsalisty doprovodil prof. Divišek. Ve stejném dnu se konal 1. kvalifikační turnaj středoškolské ligy ve frisbee.
Z naší školy obsadil tým ve složení Matěj Fanta (6.W), Jan Halda (4.W), Sára Hanušová (5.W),
Daniel Hladík (6.W), Ondřej Hladík (2.B), Michal Kopecký (6.W), Samuel Mareš (5.W), Anna
Miltová (6.W), Veronika Říhová (5.W) a Anna Zikmundová (6.V) šesté místo a tým ve složení
Daniel Čejchan (5.W), Marie Hořčičková (4.W), Vojtěch Hruša (4.W), Lukáš Molnár (4.B), Marek
Pitaš (6.W), Chananel Sichrovský (8.W), Zuzana Vančáková (3.W) a Lenka Zelená (6.V) obsadil
14. místo ze 16 týmů. Na turnaj ve frisbee doprovázel sportovce prof. Košvanec.
21. října se v odpoledních hodinách v aule uskutečnila u příležitosti 130 let od narození a 85 let
od úmrtí světoznámého architekta a náchodského rodáka Jana Letzela projekce filmu „Ve stopách Jana Letzela“ a beseda s režisérkou Olgou Struskovou, Letzelovým praprasynovcem Pavlem
Hejzlarem a archivářkou Lydií Bašteckou.
22. října reprezentovalo naši školu pět studentů v krajském kole Logické olympiády. Na 6.-7. místě
se umístil Jakub Valtar (8.V) a postoupil do republikového finále, které se koná 22. listopadu v Poslanecké sněmovně v Praze. Jan Staněk (1.B) obsadil 11.-12. místo, Matěj Fanta (6.W) 13. místo, Jakub Štelcl (4.A) 14.-15. místo a Andrea Sodomková (8.V) 25. místo. Studenty doprovázel
prof. Preclík.
25. října se v Broumově konalo okresní kolo v basketbale dívek. Naše dívky Zuzana Boháčová (2.B),
Jana Brátová (5.V), Šárka Čmelíková (5.V), Dominika Doležalová (5.V), Alena Henclová (2.B),
Tereza Hurdálková (3.W), Denisa Kolářová (3.W), Bára Machová (4.W), Karolína Müllerová (5.V),
Eliška Richtrová (5.V), Monika Venclová (5.V) vybojovaly pod vedením prof. Rojtové 2. místo.
26. října jsme měli zastoupení v okresním finále v basketbale, které se konalo v Jaroměři. Naši
chlapci Ondřej Boroš (5.W), Jakub Haman (2.B), Petr Hlávko (6.W), Samuel Mareš (5.W), Tomáš
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Matyska (4.V), Pavel Novák (4.V), Pavel Pich (4.V), Vojtěch Resl (5.W), Petr Suchánek (1.B), Petr
Šmejkal (1.B) a Jiří Šolc (5.W) vybojovali pod vedením prof. Košvance 2. místo.
Ve dnech 27. a 29. října měly děti prázdniny, 28. říjen je dnem pracovního volna.
Listopad
5. listopadu se studenti dramatické výchovy ze sekundy a kvarty zúčastnili dopoledního divadelního představení v Klicperově divadle v Hradci Králové. Studenty doprovázeli prof. Dvořáčková
a Divišek a společně zhlédli Klicperovu hru „Hadrián z Římsů“.
5. listopadu se naši studenti utkali s okolními školami v Běhu do zámeckých schodů. Družstvo mladších žáků ve složení Julie Joudalová (2.V), Jana Michelčíková (2.W), Tereza Stehlíková
(2.W), Markéta Zeisková (1.V), Alena Žibřidová (1.V), Martin Blahota (2.W), Ondřej Hušek (2.W),
Lukáš Kligl (2.V), Martin Kováčik (2.W) a Tomáš Macek (2.V) zvítězilo a v jednotlivcích zvítězili
i Michelčíková a Kligl. Družstvo starších žáků (Tereza Hurdálková (3.W), Klára Matysková (3.V),
Nela Vítová (3.V), Kateřina Volhejnová (3.V), Jan Čečetka (4.W), Aleš Král (4.W), Matyska (4.V),
Pavel Pich (4.V), Matěj Šváb (4.W) ) skončilo na 4. místě. V kategorii středoškoláků zvítězili dívky
(Zuzana Boháčová (2.B), Alena Henclová (2.B), Šárka Jirásková (1.B), Kateřina Stehlíková (1.A),
Anna Zikmundová (6.V) ) i chlapci (Dominik Fečo (3.B), Michal Kopecký (6.W), Zdeněk Rozinek
(1.B), Matěj Ungr (2.B), Michal Žák (4.A) ). Zikmundová obsadila 1. místo v jednotlivcích. Běžce
doprovázela prof. Slavíková.
10. listopadu si připravili žáci dramatické výchovy ze sekund pro spolužáky z primy a sekundy
pořad „Sekundy vás baví“, který byl parodií na televizní program Talentmania.
10. listopadu doprovodil prof. Divišek chlapecký tým ve složení Martin Blahota (2.V), Jan Havlena
(1.W), David Hejzlar (2.W), Ondřej Hušek (2.W), Lukáš Kligl (2.V), Martin Kováčik (2.V), Tomáš
Macek (2.W), Daniel Němeček (2.W) a Pavel Urban (2.W) na 1. kolo futsalové ligy pro žáky 6.-7. tříd
ZŠ a primy a sekundy osmiletých gymnázií. Naši hoši jasným vítězstvím postoupili do dalšího kola.
11. listopadu proběhla hodnotící pedagogická rada a o týden později, 18. listopadu, třídní schůzky a schůzka výboru SRPDŠ.
16. listopadu promítnul pro zájemce Filmový klub u příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii krátký Švankmajerův film „Konec stalinismu v Čechách“.
16. listopadu vyjela skupina 19 pedagogů na Gymnázium v Hostinném na tradiční Setkání gymnázií z Náchoda, Trutnova, Úpice, Dvora Králové nad Labem, Vrchlabí a Hostinného.
18. listopadu se náš tým ve složení Jindřich Brzobohatý (4.V), Ondřej Maršík (3.V), Tomáš
Matyska (4.V), Lukáš Mikšovský (3.W), Michal Prokop (4.V), Jan Šanovec (4.W), Petr Šanovec
(3.V), Sebastian Štelzig (3.W), David Vik (3.W) utkal v 1. kole školní futsalové ligy pro 8. a 9. třídy
ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií. Naši chlapci si poradili s oběma soupeři a postoupili
do druhého kola.
22. listopadu se na naší škole konalo oblastní kolo turnaje pIšQworky 2010, kterého se účastnilo
13 týmů. Do krajského kola postoupily dva týmy Střední průmyslové školy z Nového Města nad
Metují SPŠ 1 a SPŠ 2 a náš tým Nevím. Další naše gymnaziální týmy skončily na pátém (Třetí A)
a sedmém (Slonice) místě.
22. listopadu zhlédli terciáni, kvartáni, studenti 1.A, 6.W, 2.A, 2.B a 3.A v kině Vesmír film Tomáše
Řehořka s drogovou problematikou „Piko“.
Ve dnech 23.-25. listopadu proběhly na škole Dny poezie třemi poetickými večery. Vladimir
Benderski předvedl strhující interpretaci textů izraelského básníka Davida Avidana. Prof. Štěpán
Nosek prokomponoval pestrý večer ze starších textů sbírky Negativ, novějších impresí a překladů
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irských autorů. Petr Váša uvedl první lekci fyzického básnictví, v níž propojil jazykovou hravost,
pohybovou a hlasovou expresi a moc gestiky a mimiky.
25. listopadu byli na exkurzi v pivovaru studenti 4.A s prof. Zikmundovou a stejnou exkurzi
absolvovali 26. listopadu studenti 4.B.
27. listopadu se konal v Městském divadle Dr. Josefa Čížka stužkovací ples studentů 8.W a 4.A.
29. a 30. listopadu hostovalo na naší škole Malé Vinohradské divadlo. „Kapesní povídky“ zhlédli
studenti 3. ročníku, 7.W a 2.V, „Kytici II.“ sextáni a studenti 2. ročníku, „Elektru“ kvintáni a studenti 1. ročníku a “Beat generation“ maturanti.
30. listopadu doprovodil prof. Barka studenty Jana Staňka (1.B), Filipa Horáka (4.W), Daniela
Vlčka (1.B), Daniela Wintera (1.A) a Zuzanu Boháčovou (2.B) do krajského kola v Piškvorkách.
Mezi 12 týmy se náš umístil na 5.-8. příčce. U nás proběhla Internetová matematická olympiáda.
Z naší školy soutěžily 4 týmy, z nichž nejlepšího umístění dosáhli Radek Papež (8.V), Jan Šimbera
(8.W), Jakub Valtar (8.V), Ondřej Prchal (8.V), Lukáš Molnár (4.B) a Ondřej Vaculka (4.B). Obsadili 33. místo, což je v konkurenci 168 týmů pěkný výsledek. Organizace se ujal prof. Preclík.
30. listopadu doprovodil prof. Slavík studenty na krajské finále v plavání do Trutnova. Starší žáci
Jindřich Čáp (4.V), Tomáš Košek (4.W), Aleš Král (4.W), Josef Matyáš (4.V), Jan Šanovec (4.W)
a Petr Šanovec (3.V) si odvezli zlaté medaile. Středoškoláci Jakub Hubka (3.A), Jan Král (7.V),
Radim Kvirenc (6.V), Michael Pokorný (7.W), Štěpán Remeš (1.B) a Jiří Valášek (6.W) vybojovali krásné 2. místo. Nemocemi oslabený pouze čtyřčlenný tým středoškolaček ve složení Lucie
Dvořáková (3.B), Lenka Fialová (6.W), Kristýna Přibylová (2.A) a Pavlína Šacherlová (1.B) nemohl dosáhnou na víc než pátou příčku.
Prosinec
2. prosince bojovali naši futsalisté o postup v 2. kole Školní futsalové ligy v Hradci Králové. Obě
mužstva postoupila z prvních míst do 3. kola. Za mladší žáky nastoupili Martin Blahota (2.W), Jan
Havlena (1.W), David Hejzlar (2.V), Lukáš Kligl (2.V), Matouš Macek (1.W), Tomáš Macek (2.V),
Pavel Urban (2.V) a Marek Vlček (1.V) a za starší žáky Jindřich Brzobohatý (4.V), Ondřej Maršík
(3.V), Tomáš Matyska (4.V), Lukáš Mikšovský (3.W), Pavel Pich (4.V), Petr Šanovec (3.V), Sebastian
Štelzig (3.W), David Vik (3.W) a Matěj Vítek (3.V). Futsalisty doprovodili prof. Divišek
a Slavík.
2. prosince navštívili IQ park v Liberci kvartáni s prof. Klemencem, Zikmundovou a Zikmundem.
2. prosince proběhlo v naší tělocvičně okresní finále ve florbale pro primy a sekundy. Naši školu
reprezentovali Jan Hejzlar (2.V), Ondřej Hušek (2.W), Dominik Kania (2.W), Martin Kováčik
(2.W), Tomáš Matoulek (2.W), Vojtěch Mervart (1.W), Daniel Němeček (2.W), Jakub Schneider
(2.V), František Šedivý (2.V), Michal Šraitr (1.W) a Matouš Vancl (2.W). V turnaji zvítězili a zajistili si postup do krajského kola. Organizaci zajistil prof. Košvanec se studenty vyšších ročníků. Do
krajského kola, které proběhlo 9. prosince ve Dvoře Králové, posílili mužstvo ještě Jan Havlena (1.W),
Lukáš Kligl (2.V), Tomáš Macek (2.V) a Michal Matyáš (1.V). Studenty doprovodil prof. Zikmund.
3. prosince zpestřili den dětem v mateřské škole žáci dramatické výchovy s prof. Dvořáčkovou
mikulášským vystoupením.
4. prosince reprezentovali školu v krajském kole Chemické olympiády v Hradci Králové vítězové okresního kola Jan Šimbera (8.W) a Andrea Sodomková (8.V). Šimbera si odvezl stříbro
a Sodomková bronz. Studenty doprovodila prof. Karásková.
6. prosince se našich 20 studentů zapojilo do sbírky Srdíčkový den pořádané sdružením Život
dětem.
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7. prosince zvítězil ve školním kole Matematické olympiády v kategorii A Jan Šimbera (8.W)
a postoupil do krajského kola. Na dalších místech byli Matěj Vydra (7.V), Štěpán Landa (7.V)
a Otakar Pšenička (7.V).
8. prosince se terciáni a kvartáni zúčastnili v aule působivé besedy s jedním z Wintonových dětí
Tomášem Graumannem. Beseda je uváděna pod názvem Dvakrát zachráněné dítě.
8. prosince vystoupili Skřivánci pod vedením prof. Poutníka v náchodském Domově důchodců
a 21. prosince v novoměstském Domově důchodců. 21. prosince pak měli hlavní vánoční koncert
v zámecké jízdárně s názvem „Bodejť se zbrunčila baba aneb Vánoce v Krkonoších“.
Třetí akcí z 8. prosince byl již 15. ročník ZelíCupu. V soutěži se utkávají profesoři školy o nejlepší kysané zelí. Letos zvítězila favorizovaná prof. Lubasová.
9. prosince se utkalo družstvo florbalistů ve složení Lukáš Kligl (2.V), Tomáš Macek (2.V), Ondřej
Hušek (2.W), Dominik Kania (2.W), Martin Kováčik (2.W), Tomáš Matoulek (2.W), Daniel
Němeček (2.W), Matouš Vancl (2.W), Jan Bohadlo (1.V), Jan Havlena (1.V), Vojtěch Mervart
(1.W) a Michal Šraitr (1.W) v krajském kole Orion florbal cupu. Pod vedením prof. Zikmunda
vybojovali bronzovou medaili.
Ve dnech 9. a 10. prosince zhlédli Chemickou show v provedení studentů VŠCHT v Praze studenti 13 tříd. O akci se zasloužil náš absolvent, nyní student VŠCHT, Jan Dundálek. S pokusy a výkladem mu pomohli Michal Maryška a RNDr. Petr Holzhauser, Ph.D.
10. prosince vystoupil Sboreček pod vedením ing. Čejpa na Náchodském výtvarném podzimu.
13. prosince si prohlédli Pražský hrad studenti 6.V s prof. Vrátilovou a Mičíkovou.
Na 14. prosince zajistila prof. Havrdová pro studenty semináře z psychologie a pro další zájemce
přednášku Mgr. Miroslava Kuceje z Intervenčního centra v Hradci Králové o domácím násilí.
15. prosince se konaly dvě akce. Jednou byla v aule projekce spojená s besedou s názvem Postaveni mimo hru, jež byla součástí dlouhodobého projektu Jeden svět na školách realizovaného
sdružením Člověk v tísni. Organizace se ujali studenti semináře projektové řízení s prof. Vrátilovou
a akce se zúčastnili maturanti a studenti 3. ročníku. Všichni ostatní studenti vyslechli v Městském
divadle Dr. Josefa Čížka vánoční koncert ZUŠ J. Falty Náchod „Od Martina k masopustu“.
16. prosince doprovodil družstvo šachistů na turnaj do Hronova prof. Ježek. Šachisté Jakub
Kosinka (6.V), Šimon Král (6.V), Jan Fišer (6.V), Andrea Sodomková (8.V) a Kirill Juran (5.V)
vybojovali stříbro. Prof. Slavíková jela se studenty Janem Haldou (4.W), Matějem Fantou (6.W),
Sárou Hanušovou (5.W), Marií Horčičkovou (4.W), Vojtěchem Hrušou (4.W), Samuelem Marešem
(5.W), Annou Miltovou (6.W), Markem Pitašem (6.W), Martinem Schwarzem (6.V), Samuelem
Sichrovským (8.W), Zuzanou Vančákovou (3.W) a Monikou Venclovou (5.V) na kvalifikační halový turnaj Středoškolské ligy Ultimate frisbee 2010 do Hradce Králové. Byli desátí. Prof. Slavík
podporoval v Novém Městě nad Metují florbalisty Vojtěcha Bílka (4.W), Jana Čečetku (4.W), Daniela
Kocha (4.W), Tomáše Koška (4.W), Petra Šanovce (3.V), Matěje Švába (4.W), Vojtěcha Vlčka
(4.V) a Dominika Zítka (3.V) v okrskovém kole tak dobře, že hoši zvítězili a postoupili.
16. prosince se v odpoledních hodinách konaly za malého zájmu z řad rodičů konzultační rodičovské schůzky.
17. prosince vyrazili do adventních Drážďan studenti 3.A s prof. Forejtem. Náchodský pivovar si
prohlédli studenti 8.W s prof. Karáskovou.
19. prosince měl v kostele sv. Vavřince v Náchodě vánoční koncert Sboreček spolu se sborem
Hron.
20. prosince proběhl tradiční Vánoční den her. Studenti se utkali ve volejbale, fotbale, stolním
tenise, stolním fotbale, stolních deskových hrách, piškvorkách, šachovém turnaji, počítačových
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hrách, v hrátkách s chemií, v přírodovědné soutěži Riskuj a v kvízu o reáliích anglicky mluvících
zemí. Zajímavé fyzikální pokusy si osahali v experimentáriu.
21. prosince probíhal ve škole audit společnosti ATTEST k projektu Hodnocení kvality škol,
který financuje náš zřizovatel. Exotárium v náchodském Déčku navštívili sekundáni s prof. Ježkem.
Exkurzi po Jiráskových skalách absolvovali studenti 4.W s prof. Vrátilovou a Beránkovou. V odpoledních hodinách se se starým rokem rozloučili učitelé na neformálním setkání v klubovně školy.
22. prosince se ve většině tříd konaly vánoční besídky a po čtvrté hodině vyprovodil studenty
a profesory na prázdniny tradičním koncertem na schodech Sboreček.
Leden
V novém roce zasedli žáci do lavic v pondělí 3. ledna.
5. ledna se konalo školní kolo Dějepisné olympiády. Z 36 účastníků zvítězil Michal Matyska
(4.V) a postoupil do okresního kola. Stříbro patří Michalu Prokopovi (4.V) a o 3.-5. místo se dělili
Štěpán Štěpán (4.V), Žofie Šolcová (4.V) a Anežka Batěčková (4.W).
10. ledna studenti sekundy, septimy, 3 ročníku a zeměpisného semináře vyslechli v aule přednášku našeho absolventa Marka Fialy o Náhorním Karabachu.
11. ledna navštívili studenti psychologického semináře s prof. Havrdovou Středisko výchovné
péče Kompas.
13. ledna se naše dívky z tercie a kvarty zúčastnily okresního finále ve florbalu (kategorie D IV)
v Polici nad Metují. Pod vedením prof. Slavíka vybojovaly dívky Jitka Benešová (3.V), Simona
Besedová (3.W), Tereza Hurdálková (3.W), Denisa Kolářová (3.W), Barbora Kubečková (3.V),
Jana Prauseová (3.W), Markéta Škaldová (4.V), Zuzana Vančáková (3.W), Kateřina Volhejnová
(3.V) a Markéta Zeisková (1.V) v konkurenci osmi družstev krásné 3. místo.
14. ledna se konalo školní kolo Olympiády v českém jazyce. V kategorii pro tercii a kvartu soutěžilo 26 žáků, první tři místa obsadily Martina Paulusová (4.V), Julie Minaříková (3.V) a Barbora
Balcarová (4.W). V kategorii středoškoláků se utkalo 56 soutěžících, zvítězil Jan Šimbera (8.W),
druhý byl Šimon Macek (7.W) a třetí Petr Illner (2.A).
17. ledna navštívili studenti 1.A s prof. Šárkou Škodovou Městskou knihovnu v Náchodě.
18. ledna reprezentoval výborně školu Jan Šimbera (8.W) v krajském kole Matematické olympiády v kategorii A. Byl na 2.-5. místě.
19. ledna pořádal prof. Košvanec na naší škole okresní kolo ve florbale dívek (kategorie D VI.B).
Naše dívky Simona Besedová (3.W), Zuzana Boháčová (2.B), Tereza Chobotská (5.W), Johana
Joudalová (5.W), Denisa Kolářová (3.W), Barbora Kubečková (3.V), Anna Miltová (6.W), Jana
Prauseová (3.W), Markéta Škaldová (4.V), Zuzana Vančáková (3.W) a Monika Venclová (5.V)
byly druhé.
20. ledna zvítězili florbalisté Ondřej Boroš (5.W), Jan Čečetka (4.W), Jakub Haman (2.B), Marek
Hanuš (2.B), Petr Hlávko (6.W), Martin Kůst (5.V), Daniel Meduna (5.V), Vojtěch Novotný (1.B),
Jakub Plašil (2.B), Tomáš Roztočil (5.W), Jiří Šolc (5.W) a Daniel Vlček (1.B) pod vedením prof.
Diviška v okresním finále a postoupili do krajského kola v Trutnově. To se konalo 27. ledna v Trutnově,
kam studenty doprovodil prof. Košvanec. Mužstvo posílili oproti okresnímu kolu Jan Hrubý (6.V),
Martin Mareš (1.B) a Štěpán Remeš (1.B), krajského kola se neúčastnil naopak Hanuš. Náš tým
vybojoval bronz mezi čtyřmi mužstvy.
20. ledna se konalo školní kolo Matematické olympiády pro kategorie B a C. V kategorii C se
stali úspěšnými řešiteli a umístili se na společném prvním místě Martin Mareš (1.B) a Jan Staněk
(1.B), dalším řešitelem byl Štěpán Remeš (1.B). V kategorii B zvítězil Jan Hrubý (6.V), druhým
úspěšným řešitelem se stal Jakub Zakouřil (6.V), dalším řešitelem byl Matěj Fanta (6.W).
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20. ledna si maturanti ze 4.B a 8.V vyzkoušeli slavnostní nástup na stužkovací ples přímo v hlavním sále Městského divadla v Náchodě. 22. ledna vše zopakovali na svém stužkovacím plese,
jehož program byl již tradičně bohatý. K tanci hrál Relax Band.
Ve dnech 24.-27. ledna probíhalo v Pardubicích Národní kolo 47. ročníku Chemické olympiády
v kategorii A. Jako jedno z mála gymnázií jsme měli v soutěži dva zástupce, Jan Šimbera (8.W)
obsadil mezi 47 účastníky pěkné 17. místo a Andrea Sodomková byla na 24. místě.
25. ledna proběhla v odpoledních hodinách klasifikační pedagogická rada.
26. ledna se studenti nižšího gymnázia pobavili v aule u skečů nastudovaných žáky dramatické
výchovy. Hlavními hvězdami vystoupení byli Adam Budař (2.V) a František Šedivý (2.V).
26. ledna doprovázel prof. Slavík studenty Jindřicha Brzobohatého (4.V), Daniela Kocha (4.W),
Ondřeje Maršíka (3.V), Tomáše Matysku (4.V), Lukáše Mikšovského (3.W), Pavla Picha (4.V),
Jana Šanovce (4.W), Sebastiana Štelziga (3.W) a Davida Vika (3.W) do 3. kola futsalové ligy pro
žáky 8.-9. tříd do Trutnova. V turnaji čtyř vyrovnaných mužstev to tentokrát našim nevyšlo a přes
5 vyhraných utkání ze 7 zůstali na čtvrtém místě. Úspěšnější byli o den později 27. ledna jejich
mladší kolegové Martin Blahota (2.W), Jan Havlena (1.W), David Hejzlar (2.V), Ondřej Hušek
(2.W), Martin Kováčik (2.W), Tomáš Macek (2.V), Tomáš Matoulek (2.W), Daniel Němeček (2.W)
a Pavel Urban (2.V), kteří ve 3. kole futsalové ligy pro žáky 6.-7. tříd v Trutnově opět nenašli pod
vedením prof. Diviška přemožitele a kvalifikovali se do východočeské divize.
27. ledna se na výborné druhé místo v okresním kole Matematické olympiády v kategorii Z9
probojoval Štěpán Štěpán (4.V), na 3.-4. místo se dostala Barbora Balcarová (4.W) a na 5.-6. místo
Anežka Batěčková (4.W).
28. ledna skládali tři studenti maturitní zkoušku, dva v opravném termínu, jeden v náhradním
termínu. Jeden student v opravném termínu opět neuspěl, tentokrát již jen z jednoho předmětu, ze
zeměpisu.
28. ledna vyslechli všichni studenti kromě primánů a maturantů v Městském divadle Dr. Josefa
Čížka koncert ZUŠ z Police nad Metují.
29. ledna odjížděli první studenti na lyžařský kurz. Na chatě Kačenka v Deštném v Orlických
horách trávili příjemný týden studenti 2.V s prof. Diviškem, Brátem a Javůrkovou. 5. března vyjeli
do Krkonoš na chatu Labská 66 na Bártlově lávce u Špindlerova Mlýna na týdenní lyžařský kurz
studenti 5.V s prof. Zikmundem, Rojtovou a Víchem.
Od 31. ledna platil nový rozvrh.
31. ledna v odpoledních hodinách probíhal na škole pro naše studenty zápis do tanečních kurzů.
31. ledna obdrželi studenti vysvědčení za první pololetí, odpolední výuka odpadla. Jednodenních
pololetních prázdnin užívali 4. února.
Koncem ledna probíhala školní kola Konverzační soutěže v anglickém jazyce pro všechny kategorie. V I. kategorii se na prvních třech místech zaslouženě ocitli Lam Thi Nguyen (2.V), Nikola
Pošepná (1.V) a Ivana Turovská (2.W), ve II. kategorii Ha Ngoc Nguyen (4.W), Lukáš Gondek
(4.V) a Marek Oleják (3.W) a ve II. kategorii Anna Vlachová (3.A), Anna Hejzlarová (7.W)
a Daniel Rufer (6.V).
V lednu byly zahájeny soutěže Chemické olympiády. Ve školním kole kategorie D se mezi 21 soutěžícími na prvních pěti postupových místech umístili Lenka Zikmundová (3.V), Štěpán Štěpán
(4.V), Anežka Batěčková (4.W), Kateřina Štěpánová (3.V) a Zuzana Vančáková (3.W). 3. února
uspořádaly prof. Havlíčková a Zikmundová na naší škole okresní kolo v této kategorii. Lenka
Zikmundová (3.V) a Štěpán Štěpán (4.V) se podělili o 2.-3. místo, čtvrtá byla Anežka Batěčková
(4.W), pátá Kateřina Štěpánová (3.V) a osmá Zuzana Vančáková (3.W).
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Během měsíce ledna instalovali členové fotokroužku, který pracuje pod vedením prof. Forejta,
na chodbě u učeben výpočetní techniky svou práci za první pololetí letošního školního roku.
Únor
1. února reprezentovalo naši školu 5 studentů v okresním kole Dějepisné olympiády. Nejlépe si
vedl Michal Matyska (4.V), dělil se o 2.-3. místo, Štěpán Štěpán (4.V) byl pátý a o 6.-7. místo se
dělila Žofie Šolcová (4.V).
3. února proběhlo školní kolo Konverzační soutěže v německém jazyce. Do okresního kola postoupili Radim Kvirenc (6.V) a Ondřej Kopřiva (2.A). Okresní kolo proběhlo 10. února, Kopřiva
vybojoval krásné 2. místo a postoupil do krajského kola, Kvirenc obsadil 5.-6. místo.
Ve druhém únorovém týdnu finišovalo školní kolo Biologické olympiády. V kategorii A se mezi
33 účastníky umístili na prvních třech příčkách Jan Kosinka (4.B), Nikol Kábrtová (7.V) a Anna
Dostálová (8.V). V kategorii B se utkalo 39 soutěžících, první tři místa obsadili Dominik Regner
(5.V), Kateřina Žibřidová (6.W) a Daniel Hladík (6.W). V kategorii C byli mezi 26 účastníky nejúspěšnější Sebastian Prax (4.V), Žofie Šolcová (4.V) a Michal Prokop (4.V). V kategorii D pro naše
nejmladší studenty se o úspěch pokoušelo 35 studentů a zvítězili Klára Jiránková (1.W), Zdislava
Tučková (1.W) a Jan Bohadlo (1.V).
8. února se studenti psychologického semináře účastnili besedy s nprap. Mgr. Janou Pecoldovou
z Preventivně informačního oddělení Policie ČR na téma „Šikana a kyberšikana“. Stejnou besedu
absolvovali 16. února žáci primy a sekundy.
9. února uspořádal prof. Klemenc školní kolo Fyzikální olympiády. Do kategorie F se zapojilo
16 studentů, z nichž bylo osm úspěšných řešitelů a první tři místa obsadili Lenka Zikmundová
(3.V), Jiří Rýdl (3.W) a Klára Matysková (3.V). V kategorii E se utkalo 16 studentů, z nich bylo
13 úspěšných, a první tři místa patřila Zuzaně Vaňkové (4.V), Václavu Šimonovi (4.V) a Štěpánu
Štěpánovi (4.V).
11. února vyslechli v aule studenti primy, tercie a 1.-2. ročníku jazzový koncert tria Jakuba
Hlobila. Na dopolední divadelní představení do Hradce Králové se vydali s prof. Dvořáčkovou
a Diviškem studenti dramatické výchovy ze sekundy a kvarty a členové HIDRAKu. Zhlédli Shakespearovu komedii „Marné lásky snaha“. Do Prahy s prof. Polákem na Fykosí Fyziklání odjelo 11 studentů - Viktor Fúra (4.A), Šimon Macek (7.W), Ondřej Míl (7.W), Jiří Pacner (7.W), Radek Papež
(8.V), Michal Roško (4.A), Jakub Řada (8.W), Jan Staněk (1.B), Jan Šimbera (8.W), Ondřej Vaculka
(4.B) a Jakub Valtar (8.V). Vytvořili dva soutěžní týmy, z nichž jeden skončil na 8.-9. místě a druhý
na 16. místě ze 31 týmu.
14. února zhlédli studenti sexty, septimy a 2.-3. ročníku v aule projekci Filmového klubu Jeden
svět na školách „Dopis Anně“ o zavražděné ruské novinářce Anně Politkovské.
V prvních únorových dnech probíhala školní kola Pythagoriády. Z primánů se o 1.-2. místo dělili
Julie Hrušová (1.W) a Marek Vlček (1.V) a o 3.-4. místo Helena Kukrálová (1.W) a Jan Havlena
(1.W). Mezi sekundány se na 1.-2. místo probojovali Ivana Paulusová (2.W) a Timotej Mareš (2.V)
a 3.-4. místo patřilo Dominiku Kaniovi (2.W) a Danileu Němečkovi (2.W). V kategorii pro tercii se
o 1.-3 místo podělili Jan Jirman (3.W), Antonín Koutský (3.V) a Petr Šanovec (3.V).
16. února se žáci primy a sekundy zúčastnili ve sborovně přednášky spojené s besedou na téma
Šikana a kyberšikana. Lektorkou byla nprap. Jana Pecoldová z Preventivně informačního centra
Policie České republiky.
17. února zhlédli v aule maturanti inscenaci Havlovy hry „Audience“ v nastudování Divadelního
souboru My z Ústí nad Orlicí. 17. února se konalo okresní kolo Soutěže v anglickém jazyce. Naši
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studenti zvítězili ve všech kategoriích. V I. kategorii Nguyen Thi Lam (2.V), ve II. kategorii Nguyen
Ngoc Ha (4.W) a ve III. kategorii Anna Vlachová (3.A). 16. března reprezentovala školu Nguyen
Ngoc Ha (4.W) v krajském kole této soutěže a obsadila pěkné 4. místo a Anna Vlachová (3.A)
v krajském kole zvítězila a postoupila do celostátního kola.
Ve dnech 21. - 25. února užívali studenti jarních prázdnin.
27. února jeli na lyžařský kurz na Benecko na chatu Bára studenti 1.A s prof. Slavíkem, Matěnovou
a Vrátilovou. 6. března je vystřídali studenti 1.B s prof. Rojtovou a Macurou a 13. března studenti 5.W
s prof. Košvancem a Beránkovou. 5. března zahájili lyžařský kurz také žáci 2.W s prof. Zikmundem
a Víchem na chatě Deštná v Deštném v Orlických horách.
28. února zhlédli zájemci z řad studentů v pardubickém divadle „Přelet nad kukaččím hnízdem“
v angličtině. Studenty doprovázely prof. Felklová a Krákorová.
Březen
Ve dnech 1.-4. března se Jan Šimbera (8.W) zúčastnil celostátního kola Fyzikální olympiády
v Olomouci. V konkurenci 50 soutěžících obsadil krásné 13. místo a jeho řešení praktické úlohy
bylo vyhodnoceno jako nejlepší ze všech.
9. března se konalo okresní kolo Zeměpisné olympiády. V kategorii A zvítězili Jan Bohadlo (1.V)
a Vojtěch Mervart (1.W). V kategorii B zvítězila Anna Vlčková (2.V) a Václav Kavalír (2.V) byl
3.-4. Vítěze jsme měli i v kategorii C, byl jím Petr Šanovec (3.V), Michal Prokop (4.V) skončil na
třetím místě. V kategorii D pro střední školy obsadili naši studenti prvních pět míst v tomto pořadí:
Jan Šimbera (8.W), Radek Papež (8.V), Jan Kosinka (4.B), Petr Hlávko (6.W) a Michal Kulek (6.V).
10. března se studenti sexty a 2. ročníku zúčastnili v aule přednášky Renaty a Martina Stillerových
„Kuba a pak dále“. Žáci 1.V, 2.V, 3.W a 4.V se aktivně zapojili do akce pořádané Městskou knihovnou v Náchodě s názvem Studenti čtou studentům a možná i vám.
11. března proběhla informační schůzka studentů sexty a 2. ročníku s prof. Javůrkovou a Nývltovou
k volbě volitelných předmětů.
13. březen trávili studenti biologického semináře ze 3. ročníku s prof. Matěnovou v Gnotobiologické laboratoři Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR na Novém Hrádku.
16. března se v Trutnově utkali naši nejmladší futsalisté o postup mezi nejlepších osm škol ČR.
Chlapci Jan Havlena (1.W), Daniel Němeček (2.W), Tomáš Macek (2.V), Pavel Urban (2.V), Martin
Blahota (2.W), David Hejzlar (2.V), Ondřej Hušek (2.W) a Martin Kováčik (2.W) nenašli přemožitele, ale dvě remízy k postupu nestačily. Futsalisty doprovázel prof. Slavík.
16. března bylo ukončeno školní kolo Chemické olympiády. První tři místa obsadily Anna Zikmundová
(6.V), Tereza Stejskalová (2.B) a Zuzana Boháčová (2.B).
Dny od 16. do 25. března trávilo 28 studentů s prof. Forejtem a Maršíkovou na výměnném pobytu v německém Georgsmarienhütte.
17. března vyslechli studenti sekundy a kvarty v aule koncert ZUŠ ze Rtyně v Podkrkonoší.
18. března se studenti utkali v mezinárodní soutěži Matematický klokan. V kategorii Student
obsadili první tři místa mezi 33 soutěžícími Tereza Hlavatá (4.A), Jakub Valtar (8.V) a Jan Šimbera
(8.W). V kategorii Junior se utkalo 55 studentů, nejlepšího výsledku dosáhli Jan Hrubý (6.V), Jakub
Zakouřil (6.V) a Karolína Pěčková (5.V). V kategorii Kadet obsadili první tři místa Jiří Rýdl (3.W),
Štěpán Štěpán (4.V) a Václav Šimon (4.V) mezi 96 soutěžícími. V kategorii Benjamín soutěžili 103
studenti, zvítězil Tomáš Macek (2.V), za ním se umístili Ivana Paulusová (2.W) a Timotej Mareš (2.V).
18. března absolvovaly dívky primy přednášku o reprodukčním zdraví „Čas proměn“, podobnou
přednášku s názvem „S Tebou o Tobě“ pak dívky z 1. ročníku a kvinty.
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18. března zorganizovali studenti semináře Projektové řízení pod vedením prof. Vrátilové v aule
akci „Bubínkování“. Na aktivní muzikoterapii byly pozvány děti z Občanského sdružení Cesta a ze
ZŠ J. Zemana v Náchodě. Rytmická hudba oslovila i ty děti, pro které je svět jenom to, co slyší,
nebo jen to, co částečně vidí.
21. března se v aule uskutečnila pro zájemce premiéra představení „Gastronomia dell‘ Arte“,
které nastudovali studenti mezinárodní školy Masks On Stage a studenti 1. ročníku DAMU.
21. března proběhlo ve sportovní hale v Jaroměři okresní kolo basketbalu mladších dívek. Děvčata Karolína Bílková (2.V), Julie Joudalová (2.V), Veronika Tluková (2.V), Michaela Čejchanová
(2.V), Helena Kordinová (2.V), Martina Lukášová (2.V), Thi Lam Nguyen (2.V), Viktorie Hanušová
(2.W) a Veronika Andrlová (2.V) vybojovala pod vedením prof. Rojtové pěkné 2. místo.
Ve dnech 21. a 22. března se konalo okresní kolo Olympiády v českém jazyce. V kategorii pro nižší gymnázium reprezentovaly školu Julie Minaříková (3.V, 7.-12. místo) a Martina Paulusová (4.V,
20.-25. místo), v kategorii SŠ Bára Hrabčuková (7.V, 2.-3. místo), Šimon Macek (7.W, 5. místo)
a Petr Illner (2.A, 8.-10. místo). Hrabčuková postoupila do krajského kola.
22. března doprovodil prof. Divišek do okresního kola v basketbale chlapce Lukáše Kligla (2.V),
Tomáše Macka (2.V), Davida Hejzlara (2.V), Martina Blahotu (2.W), Martina Kováčika (2.W),
Ondřeje Huška (2.W) a Jana Havlenu (1.W). Hoši skončili na čtvrtém místě.
Ve dnech 22.-23. března probíhalo na naší škole okresní kolo ve volejbale. 22. března soupeřily
dívky a 23. března chlapci. Dívky sestavily družstvo A ve složení Dita Šmejkalová (8.W), Nikola
Thérová (8.V), Kristýna Loudová (8.V), Kateřina Stehlíková (1.A), Johana Joudalová (5.W), Jana
Brátová (5.V) a Aneta Podstavcová (1.B) a vybojovaly stříbro. Na družstvo B ve složení Daniela
Erychlebová (3.A), Kateřina Přibylová (3.A), Kateřina Řezníčková (3.A), Kristýna Lehká (4.A),
Taťána Rejlová (8.W) a Martina Hejduková (4.A) zbyla nepopulární bramborová medaile. Chlapci
ve složení Václav Pich (7.V), Jakub Prouza (7.V), Matěj Vydra (7.V), Radim Darebník (7.W), Jan
Matyska (7.W), Martin Müller (2.A) a Pavel Pich (4.V) vybojovali 2. místo. Turnaj dívek organizovala prof. Slavíková, turnaj chlapců prof. Košvanec.
24. března se konalo okresní kolo v basketbale starších chlapců. Hochy Václava Šimona (4.V),
Pavla Picha (4.V), Tomáše Matysku (4.V), Michala Matysku (4.V), Pavla Nováka (4.V), Jindřicha
Brzobohatého (4.V), Matěje Švába (4.W) a Marka Olejáka (3.W) a Aleše Jansu (3.W) doprovázel
prof. Zikmund. Chlapci vybojovali krásné 2. místo.
24. března reprezentovali školu naši studenti v krajském kole Olympiády ve francouzském jazyce. V kategorii A1 byla Michaela Sandtnerová (4.W) druhá a v kategorii B1 Kateřina Žibřidová
(6.W) čtvrtá.
Další soutěží, která se konala 24. března, bylo okresní kolo Pythagoriády. V kategorii pro primu
dosáhli nejlepších výsledků Helena Kukrálová (1.W) třetím místem a Julie Hrušová (1.W) a Jan
Havlena (1.W), kteří skončili na 4.-8. místě. Hned za nimi na 9. místě byl Marek Vlček (1.V).
V kategorii pro sekundu Ivana Paulusová (2.W) zvítězila, Timotej Mareš (2.V) vybojoval 2.-3. místo
a Dominik Kania (2.W) 6.-8. místo. V nejvyšší kategorii pro tercii obsadili naši studenti první tři
místa. Zvítězil Jan Jirman (3.W) a o 2.-3. místo se dělili Petr Šanovec (3.V) a Antonín Koutský
(3.V).
24. března převzala prof. Javůrková z rukou děkana Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
v Praze osvědčení k používání titulu Fakultní škola PřF UK. Naše škola byla mezi fakultní školy
vybrána na základě dlouhotrvající práce s talentovanými žáky v přírodovědných předmětech. Certifikát byl udělen k 1. únoru s platností pět let.
25. března vyjeli žáci 3.W s prof. Dvořáčkovou a Javůrkovou v rámci školního výletu do Brna.
Hlavním bodem programu byla prohlídka výstavy Terakotová armáda čínského císaře.
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26. března se uskutečnilo krajské kolo Chemické olympiády v kategorii D. Naši školu reprezentovali čtyři studenti. Lenka Zikmundová (3.V), Anežka Batěčková (4.W), Štěpán Štěpán (4.V)
a Kateřina Štěpánová (3.V). Do první desítky se neprobojovali.
28. března se konalo v Jaroměři okresní kolo v basketbalu starších dívek. Družstvo ve složení
Klára Matysková (3.V), Barbora Kubečková (4.V), Denisa Horníková (4.V), Lenka Zikmundová
(3.V), Barbora Machová (4.W), Nela Vítová (3.V), Michaela Čimerová (3.V), Zuzana Vančáková
(3.W) a Tereza Tylerová (3.W) obsadilo 3. místo. Basketbalistky doprovázela prof. Rojtová.
30. března organizoval prof. Klemenc na naší škole okresní kolo Fyzikální olympiády pro kategorie E a F. V kategorii F pro tercii obsadila 2. místo Lenka Zikmundová (3.V), 3. místo Jiří Rýdl (3.W)
a čtvrté místo Kateřina Štěpánová (3.V). Mezi úspěšné řešitele se zařadili ještě Klára Matysková
(3.V), Kateřina Zítková (3.V) a Ondřej Šnajdr (3.V) a dalšími účastníky soutěže byli Štěpán Cellar
(3.V) a Petr Šanovec (3.V). V kategorii E pro kvartu obsadili naši studenti kromě šestého prvních osm míst. Zvítězila Zuzana Vaňková (4.V), stříbro patří Michalu Prokopovi (4.V), o 3.-4. místo se dělili Barbora Balcarová (4.W) a Anežka Batěčková (4.W), pátý byl Štěpán Štěpán (4.V)
a o 7.-8. místo se dělili Tomáš Košek (4.W) a Václav Šimon (4.V).
Duben
1. dubna se septimáni s prof. Brátem, Polákem a Sršňovou vydali do IQ Centra v Liberci. Studenti 8.W a 4.A s prof. Nývltovou a Štegerovou navštívili vyhlazovací tábor z 2. světové války v polské
Osvětimi. Studenti 8.V byli s prof. Karáskovou na exkurzi v náchodském pivovaře.
2. dubna reprezentovaly školu studentky Anna Zikmundová (6.V) a Tereza Stejskalová (2.B). V konkurenci 18 účastníků Zikmundová zvítězila a Stejskalová byla na 12.-13. místě.
4. dubna byli v libereckém IQ Centru studenti 3. ročníku s prof. Klemencem, Matěnovou a Forejtem.
4. dubna konala jedna studentka druhou opravnou maturitní zkoušku ze zeměpisu a uspěla.
4. dubna soutěžil v krajském kole Dějepisné olympiády Michal Matyska (4.V), který sem postoupil z druhého místa v okresním kole. V krajském kole nedosáhl výraznějšího úspěchu.
5. dubna reprezentovali školu v krajském kole Matematické olympiády v kategorii B studenti Jan
Hrubý (6.V) a Jakub Zakouřil (6.V) a v kategorii C Martin Mareš (1.B) a Jan Staněk (1.B). Mezi
úspěšné řešitele se nezařadili. Doprovázel je prof. Javůrek.
6. dubna navštívili hvězdárnu v Úpici studenti 8.W a 4.B s prof. Sršňovou a G. Škodovou a stejnou exkurzi absolvovali studenti 8.V a 4.A s prof. Brátem a Polákem.
6. dubna se utkali naši studenti v okresním kole Matematické olympiády v kategoriích Z6-Z8.
V kategorii Z6 pro primu vybojoval Jan Vondráček (1.W) 2.-4. místo, dále školu reprezentovali
Vojtěch Marvart (1.W), Ivana Rýdlová (1.V) a Jan Havlena (1.W). V kategorii Z7 pro sekundu
byla nejlepší Ivana Paulusová (2.W) svým 2.-3. místem, štěstí pokoušeli ještě Timotej Mareš (2.V)
a Markéta Mastíková (2.V). V kategorii Z8 pro tercii Jan Jirman (3.W) zvítězil, Denisa Kolářová
(3.W) skončila na 3.-4. místě, Petr Šanovec (3.V) byl pátý a školu reprezentovala ještě Pavla Čížková
(3.W).
7. dubna si prohlédli pražský Josefov, Židovské město a Památník heydrichiády studenti 8.W
a 4.A s prof. Štegerovou a Š. Škodovou.
7. dubna se ve škole konal v režii terciánů pod vedením prof. Klemence, Bráta a Macury tematický den Technika a průmyslová revoluce. Pro kvartány a studenty 1. ročníku připravili řadu
prezentací.
7. dubna se v odpoledních hodinách konala pedagogická rada, o týden později 14. dubna proběhly třídní schůzky pro rodiče.
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5. dubna proběhlo okresní kolo Biologické olympiády v kategorii C za účasti našich studentů
Michala Prokopa (4.V), Sebastiana Praxe (4.V) a Žofie Šolcové, 12. dubna pak pro kategorii D,
v níž se utkali Jan Bohadlo (1.V, 6. místo), Klára Jiránková (1.W) a Zdislava Tučková (1.W).
8. dubna reprezentovali školu v krajském kole Biologické olympiády v kategorii A studenti Jan
Kosinka (4.B, 5. místo), Petr Čečetka (3.A), Petra Nocarová (3.A), Dominika Nováková (8.W)
a Tereza Vanická (7.W).
11. dubna zhlédli v kině Vesmír studenti nižšího gymnázia vzdělávací program „Čína - říše mocného draka“.
55 studentů maturitního ročníku, kteří navštěvuji fyzikální, chemický nebo matematický seminář, navštívilo 11. dubna s prof. Polákem, Preclíkem a Zikmundovou Ústav jaderného výzkumu
v Řeži u Prahy.
Do botanické zahrady v Liberci a na Ještěd se ve středu 13. dubna vydali studenti 1.A a 5.W
s prof. Ježkem a Beránkovou.
Ve čtvrtek 14. dubna proběhl výtvarný workshop pod vedením prof. Mičíkové, který byl předzvěstí blížících se Dnů Jihoafrické republiky na naší škole (18.-20. dubna). Studenti při něm stylově
vyzdobili školu.
V pátek 15. dubna vyslechli téměř všichni studenti školy (kromě primánů, sekundánů, 4.A a 4.B)
v Městském divadle Dr. Josefa Čížka koncert Symfonického orchestru Police nad Metují. Orchestr
je složen převážně z mladých lidí, hraje v něm i řada našich současných studentů a nedávných
absolventů školy.
17. dubna se konalo na Univerzitě Hradec Králové krajské kolo vědomostní zeměpisné soutěže Eurorebus. Na celostátní kolo do Prahy si svými vynikajícími vědomostmi zajistili účast jednotlivci Jan
Hak (3.A) a Václav Kavalír (2.V) a družstva 2.V (Anna Vlčková, František Šedivý, Václav Kavalír)
a 1.W (Pavlína Štěpánová, Klára Jiránková, Jan Karvai). Postup těsně unikl týmům 2.W (Ivana
Paulusová, Kamila Macková, Dominik Kania) a 3.A (Jan Hak, Jakub Vítek, Matěj Dubovský).
V krajském kole zápolily z naší školy ještě týmy 3.W (Lucie Havlíčková, Pavla Čížková, Kateřina
Vanclová), 4.V (Kristýna Smolová, Gondek Lukáš, Josef Matyáš), 1.A (Anna Blažková, Michaela
Prouzová, Adéla Bártová) a 2.A (Lenka Nosková, Petr Illner, David Česenek). Soutěžící doprovázeli prof. Slavíková a Divišek.
17. dubna zakončili čtyřletý cyklus dramatické výchovy jeho členové z 4.V s prof. Dvořáčkovou
výjezdem do Prahy na muzikál „Děti ráje“. Představení bylo vybráno na přání žáků.
18. a 19. dubna se v královéhradeckém Draku konala krajská přehlídka recitace. Adam Budař
(2.V) postoupil do národního kola Dětské scény, stejně jako Markéta Čejpová (4.V).
Ve dnech 18.-20. dubna probíhaly na škole Dny Jihoafrické republiky, které uspořádali angličtináři. Mezi studenty zavítal mladý herec a hudebník, absolvent DAMU, Josef Guruncz, který do
svých 12 let žil v JAR, s přednáškou „My Life in South Africa“. Přednášku Lucie&Michala „Na
kole po Jižní Africe“ vyslechli primáni a sekundáni v češtině a terciáni a kvartáni v angličtině. V průběhu všech dní probíhaly prezentace žákovských prací o JAR.
20. duben vyhlásili studenti 1.B za Pyžamový den aneb den, kdy budem ve škole chodit v pyžamu.
21.-22. dubna měli studenti velikonoční prázdniny.
Ve dnech 26.-27. dubna se konaly přijímací zkoušky. O studium čtyřletého gymnázia má zájem
120 uchazečů, do osmiletého gymnázia se hlásí 103 žáci. Všichni prošli v rámci přijímacích zkoušek
Scio testy z obecných studijních předpokladů, českého jazyka a matematiky. Přijato bude 60 žáků
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do každého typu studia. Z důvodu konání přijímacích zkoušek měli v úterý 26. dubna ředitelské
volno studenti vyššího gymnázia a ve středu 27. dubna ještě septimáni a studenti 3. ročníku.
26. dubna navštívili sekundáni Centrum středověké archeologie v Uhřínově s prof. Dvořáčkovou
a Chmelíkem a studenti 2.B jeli s prof. Misarovou a Fišerovou na literárně-historickou exkurzi do
Prahy. V divadle ABC zhlédli představení „Anna Karenina“.
26. dubna byla nainstalována na chodbě u učeben výpočetní techniky výstava fotografického
kroužku. Vystaveny byly fotografie, které členové kroužku pod vedením prof. Forejta pořídili
v březnu na výletě do Broumova.
27. dubna zhlédli studenti (kromě maturantů) v kině Vesmír film režiséra Mateje Mináče „Nickyho rodina“. Jde o dokumentární film s hranými rekonstrukcemi o Nicholasi Wintonovi a jeho
pozitivním poselství.
27. dubna reprezentovali naši školu studenti v krajském kole Pythagoriády. V kategorii pro
sekundu vybojoval bronz Timotej Mareš (2.V) a mezi úspěšné řešitele se dostala svým výkonem
Ivana Paulusová (2.W). Rovněž v kategorii pro tercii jsme získali bronz díky Petru Šanovcovi (3.V)
a Antonín Koutský (3.V) byl úspěšným řešitelem. Žáky doprovázela prof. G. Škodová.
28. dubna proběhlo fotografování tříd. Fotografování se ujali prof. Forejt a Preclík.
29. dubna navštívili studenti 1.A s prof. Š. Škodovou a Misarovou v Praze Národní muzeum
a Národní divadlo. V divadle ABC zhlédli představení „Král Lear“. Studenti zeměpisného semináře
absolvovali s prof. Slavíkovou exkurzi do Kartografického ústavu v Dobrušce.
29. dubna reprezentovali školu naši studenti v krajském kole Fyzikální olympiády. Studenty
nižšího gymnázia (kategorie E) doprovázela prof. Zikmundová. Michal Prokop (4.V) zvítězil
a Barbora Balcarová (4.W) obsadila 2.-4. místo. Mezi úspěšné řešitele se zařadily také Anežka
Batěčková (4.W) a Zuzana Vaňková (4.V). O úspěch v soutěži se pokoušeli ještě Štěpán Štěpán
(4.V), Tomáš Kosek (4.W) a Václav Šimon (4.V). Studenty vyššího gymnázia podpořil svou účastí
prof. Brát. V kategorii B vybojoval bronz Šimon Macek (7.W), Ondřej Míl (7.W) byl pátý a školu
reprezentoval ještě Jiří Pacner (7.W). V kategorii C dosáhli nejlepšího výsledku Matěj Fanta (6.W)
a Anna Zikmundová (6.V), kteří se dělili o 7.-9. místo. Šimon Král byl dalším úspěšným řešitelem
a v soutěži jsme měli ještě dalších 8 studentů. V kategorii D patřila našim studentům první dvě
místa, zlato získal Daniel Čejchan (5.W) a stříbro Jan Staněk (1.B), dalšími úspěšnými řešiteli byli
Karolína Pěčková (5.V, 5. místo), Daniela Prokešová (5.W, 6. místo) a Daniel Meduna (5.V, 9. místo) a dalších šest studentů se pokoušelo o úspěch v této soutěži.
Ve dnech 30. dubna - 8. května vyjelo několik dobrovolníků s prof. Ježkem na biologickou
a geografickou exkurzi do maďarské pusty a rumunského pohoří Banát. Ubytováni byli u českých
krajanů ve vesnici Gernik.
Květen
2. května navštívili botanickou zahradu v Liberci a Ještěd studenti 5.V a 1.B s prof. Slavíkem,
Rojtovou a Košvancem.
4. května byli na exkurzi ve firmě Ernst-Young v Praze studenti semináře Základy obchodní
angličtiny s prof. Krákorovou.
Po stopách Škvoreckého Zbabělců šli 4. května studenti 4.B s prof. Forejtem. Stejnou exkurzi
absolvovali 11. května studenti 8.V rovněž s prof. Forejtem.
5. května zhlédli v aule studenti tercie představení „Legenda V+W aneb Příběh Osvobozeného
divadla“ v nastudování Divadélka pro školy z Hradce Králové. Stejné představení viděli 10. května
studenti 3. ročníku a septimy.
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5. května organizoval prof. Klemenc na naší škole okresní kolo Fyzikální olympiády v kategorii
G. Ondřej Horký (2.W) vybojoval stříbro, bronz patří Timoteji Marešovi (2.V). Ostatní soutěžící
se umístili v těsném závěsu, na 4. místě Ivana Paulusová (2.W), na 6.-7. místě Adam Budař (2.V)
a Markéta Mastíková (2.V) a hned za nimi ještě Dominik Kania (2.W) a Veronika Andrlová (2.V).
5. května proběhla pedagogická rada pro 4.A a 4.B, 12. května pak pro 8.V a 8.W.
6. května navštívili královéhradeckou hvězdárnu studenti 5.V a 1.B s prof. Sršňovou, G. Škodovou
a Slavíkovou, stejnou exkurzi absolvovali 13. května studenti 1.A a 5.W s prof. Polákem a Slavíkovou.
Studenti 4.A a 4.B se rozloučili s gymnaziálním studiem 6. května posledním zvoněním a studenti oktávy o týden později 13. května. Po svatém týdnu je čekaly ústní maturitní zkoušky.
7. května proběhlo na Chemicko - technologické fakultě Univerzity Pardubice krajské kolo chemické olympiády kategorie B (3. ročník, septima). Naši školu reprezentovalo šest studentů. Ondřej
Míl (7.W) se umístil na velmi pěkném 4. místě, Jan Roztočil (7.W) obsadil 8. místo, Otakar Pšenička
(7.V) místo deváté, Květa Stehlíková (3.B) místo desáté, Jiří Vítek (3.B) patnácté a Michael Pokorný
(7.W) místo osmnácté. Ve stejný den se Jan Jirman (3.W) a Martin Němec (4.V) zúčastnili v Praze
soutěže Eurobot 2011. Soutěžili v kategorii Starter a přes počáteční problémy s robotem dosáhli
na 12. místo.
Dny 8.-11. května trávili studenti 5.W s prof. Beránkovou a Pavlíkem ve Starých Splavech
v Českém ráji na školním výletě.
9. května vyslechli v aule studenti 1. a 2. ročníku koncert Válkova tria „Muzikál a film“.
10. května se primáni vrátili v čase do antického Řecka a Říma při tematickém dni nazvaném
„Den v antice“.
11. května se 20 studentů zapojilo do sbírky Květinový den pořádané Ligou proti rakovině. Výtěžek bude věnován prevenci této zákeřné nemoci.
11. května zabojovali naši fotbalisté z nižšího gymnázia v okresním kole v minifotbalu za podpory prof. Diviška. Naši hoši David Vik (3.W), Matěj Šváb (4.W), Lukáš Mikšovský (3.W), Sebastian
Štelzig (3.W), Jan Havlena (1.W), Daniel Koch (4.W), Petr Šanovec (3.V), Ondřej Maršík (3.V),
Jan Šanovec (4.W) a Tomáš Košek (4.W) byli třetí. Turnaj řídili Jakub Vítek (3.A), Radim Darebník
(7.W) a Jan Matyska (7.W).
11. května si prohlédli Národní muzeum a Vyšehrad v Praze studenti 1.B s prof. Macurou a Noskem.
V Divadle V Dlouhé zhlédli představení „Macbeth“.
Sázavu sjížděli žáci 4.V s prof. Rojtovou, Zikmundem a Poutníkem na školním výletě ve dnech
11.-13. května.
12. května navštívili studenti 5.V s prof. Nývltovou Vyšehrad, Národní muzeum a v Divadle
V Celetné zhlédli představení „Richard III.“. Studenti 6.W s prof. Forejtem a Havlíčkovou se vydali
regionem Boženy Němcové.
V neděli 15. května navštívili studenti chemického semináře s prof. Karáskovou Mikrobiologický ústav na Novém Hrádku, kde je Ing. Igor Šplíchal zasvětil do zajímavostí mikrobiologie,
imunologie a gnotobiologie.
16. května vypukly maturity, poprvé podle modelu „státních maturit“. V prvním týdnu konali
ústní zkoušky společné části a profilové zkoušky studenti 4.A a 4.B a týden po nich studenti oktáv.
Ve dnech 30. května až 7. června probíhala písemná část společné části. Předsedy maturitní komise
byli ve 4.A prof. Jiří Mohelník z Gymnázia Broumov, ve 4.B PaedDr. Libor Turek z Gymnázia
Trutnov, v 8.V Mgr. Hana Bubáková z Gymnázia Úpice a v 8.W PaedDr. Milan Kulhánek z Gymnázia Broumov. Na písemnou část dohlížela školní maturitní komisařka prof. Helena Holečková ze
SPŠ a VOŠ stavební v Náchodě.
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V týdnu od 16. května vykonávali funkci předsedy maturitní komise na Gymnáziu Broumov
Mgr. Richard Brát a Mgr. Jiří Divišek, na trutnovském gymnáziu prof. Iva Rojtová a na úpickém
gymnáziu prof. Jindra Nývltová. Mgr. Iva Sršňová byla od 30. května školním maturitním komisařem na Akademia Merkuri v Náchodě a prof. Zdeněk Polák na SPŠ elektrotechnické v Dobrušce.
17. května vyslechli studenti tercie a kvarty přednášku nprap. Mgr. Jany Pecoldové na téma
„Trestní odpovědnost“.
18. května zvítězili mezi 10 týmy naši fotbalisté Jan Matyska (7.W), Jan Pádr (3.A), Ondřej
Nosek (3.A), Matěj Matoulek (7.V), Josef Voborník (7.V), Květoslav Hájek (6.V), Jakub Zakouřil
(6.V), Jan Hrubý (6.V) a Michal Balcar (6.V) ve florbalovém turnaji v České Třebové. Fotbalisty
doprovázel prof. Barka.
19. května byl náhradní termín přijímacích zkoušek určený pro uchazeče, kteří se z vážných
důvodů nemohli účastnit řádného termínu. Na naší škole se to týkalo 1 žáka.
19. května reprezentovali školu v okresním kole soutěže Poznávání přírodnin v kategorii D Terezie
Hejnová (1.V), Karla Červená (1.V) a Alena Žibřidová (1.V), v kategorii C Michal Prokop (4.V),
Sebastian Prax (4.V) a Žofie Šolcová (4.V) a v kategorii A Petra Nocarová (3.A), Nikol Kábrtová
(7.V), Barbora Hrabčuková (7.V) a Nikol Felzmannová (2.B). Nocarová a Kábrtová se shodně
umístily na 2. – 3. místě a postoupily do krajského kola, které se konalo 13. června.
23. května zahájili sérii sportovních kurzů na Pastvickém rybníku u Kutné Hory studenti 7.W
s prof. Rojtovou a Zikmundem. Po nich vyjeli studenti 7.V s prof. Slavíkem, Brátem a Zikmundovou,
vystřídali je studenti 3.A s prof. Diviškem, Forejtem a Javůrkovou a kurzy uzavřeli studenti 3.B
s prof. Zikmundem, Rojtovou a Matěnovou. Poslední sportovci se tak vrátili 20. června.
Dny od 23. do 25. května trávili studenti 1.W s prof. G. Škodovou a Jaroušovou na školním
výletě v Sedmihorkách.
24. května si vybojovali v Jaroměři postup do krajského kola atletického čtyřboje studenti Barbora
Kubečková (4.W), Klára Matysková (3.V), Tereza Hurdálková (3.W), Markéta Čejpová (4.V),
Lucie Havlíčková (3.W), Nela Vítová (3.V), Tomáš Matyska (4.V), Pavel Pich (4.V), Aleš Král
(4.W), Jindřich Brzobohatý (4.V) a Štěpán Štěpán (4.V) pod vedením prof. Diviška. Krajské kolo
se konalo 3. června v Jičíně. Zde naši atleti obsadili v kategorii chlapců i dívek krásná čtvrtá místa.
Chlapci bojovali ve složení Aleš Král (4.W), Jindřich Brzobohatý (4.V), Štěpán Štěpán (4.V), Pavel
Pich (4.V) a Matěj Šváb (4.W) a dívky ve složení Barbora Kubečková (4.W), Kateřina Volhejnová
(3.V), Lucie Havlíčková (3.W), Tereza Hurdálková (3.W) a Klára Matysková (3.V). Atleti zde
překonávali rekordy Jiráskova gymnázia: družstvo chlapců výkonem 7913 bodů, družstvo dívek
ziskem 6347 bodů, Aleš Král v běhu na 60 m - 7,3 s, ve skoku dalekém - 559 cm, ve vrhu koulí
- 11,30 m a v celkovém součtu 2312 bodů, Jindřich Brzobohatý v běhu na 1000 m - 3:05,9 min
a Tereza Hurdálková ve skoku vysokém - 136 cm. I v krajském kole doprovázel atlety prof. Divišek.
Čističku odpadních vod v Bražci navštívili 26. května studenti 2.A s prof. Zikmundovou, 27. května
studenti 2.B s prof. Beránkovou, 31. května studenti 6.W s prof. Havlíčkovou a 3. června studenti
6.V s prof. Beránkovou.
27. května se studenti 2.V Václav Kavalír, Anna Vlčková a František Šedivý za doprovodu
prof. Diviška zúčastnili celostátního kola doprovodné hry Eurorebusu Dnešní svět v pohybu s Českou spořitelnou. V soutěži zvítězili a odvezli si krásné ceny. 6.června se ve stejném složení pokusili
o úspěch v hlavní soutěži letošního EUROREBUSU opět v Praze za doprovodu prof. Košvance.
27. května se konala Zlatá maturita pro absolventy po 50 letech od maturity.
Ve dnech 30. května až 7. června probíhala písemná část společné části maturitní zkoušky.
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30.-31. května byli na školním výletě v Janovičkách studenti 1.V s prof. Košvancem a Felklovou
a ve dne 30. května až 1. června ve Zdoňově studenti 1.B s prof. Macurou a Frimlovou.
31. května jeli na literárně-historickou exkurzi do Prahy studenti 5.W s prof. Štegerovou a Šárkou
Škodovou. Po prohlídce Vyšehradu a Národního muzea zhlédli v divadle ABC představení „Král
Lear“.
31. května vyjeli na školní výlet do Teplic nad Metují studenti 5.V s prof. Nývltovou a Slavíkovou.
Vrátili se 3. června.
Červen
1. červen trávili ve středověku studenti sekundy při tematickém dni „Středověký den“. Přišli se
na ně podívat terciáni, kteří podobný den připravovali v loňském školním roce. Den zorganizovali
prof. Dvořáčková, Chmelík a Divišek.
Studenti 5.W s prof. Beránkovou pomáhali 1. června při organizaci Dne dětí v Novém Městě
nad Metují.
2. června se 30 studentů zúčastnilo finále šifrovací soutěže Technoplneta v pražském Hostivařském lesoparku. Ze šesti našich týmů uspěli nejlépe Maniaci z 4.V (4. místo ze 49 týmů) ve složení
Michal Matyska, Tomáš Matyska, Václav Šimon, Michal Prokop a Štěpán Štěpán. Celou trasou,
tzn. 10 šiframi, prošly i týmy EKKMZ z 4.V ve složení Eliška Štěpařová, Zuzana Vaňková, Martina
Brožová, Kristýna Smolová a Žofie Šolcová (14. místo) a MASTERteam z 3.W - Denisa Kolářová,
Simona Besedová, Jiří Rýdl, Lucie Havlíčková a Kateřina Vanclová jako náhradník za Barboru
Neumannovou (15. místo). Soutěže se účastnili ještě Cvoci z 3.W (Tereza Hurdálková, Tereza
Venclová, Lucie Šacherlová, Petra Magdičová, Zuzana Vančáková), SingoBonitas z 3.W (Jana
Prauseová, Michaela Stehnová, Pavla Čížková, Martina Zelená, Magdaléna Juranová) a Špunti
z 1.V (Karla Červená, Eliška Kavanová, Petra Stará, Terezie Hejnová, Anežka Hlavatá). „Technoplaneťáky“ doprovázely prof. Javůrková a Jaroušová.
2. června navštívili studenti 6.W s prof. Rojtovou v rámci biologických praktik exotárium v náchodském Déčku.
Dny od 6. do 8. června trávili studenti 4.W s prof. Vrátilovou a Havlíčkovou na školním výletě
na Bischofsteinu. 6. června v odpoledních hodinách odjeli na vodácký výlet na Vltavu studenti 2.A
s prof. Víchem, Pavlíkem a G. Škodovou, vrátili se 9. června. Podobný výlet absolvovali i studenti
2.B s prof. Zikmundem, Rojtovou a Jaroušovou ve dnech 7.-10. června.
8. června proběhlo na stadionu Na Hamrech historicky první okresní finále v beach volejbalu
dívek. 2. místo vybojovaly dívky Aneta Podstavcová (1.B), Jana Brátová (5.V) a Johana Joudalová
(5.W), 3. místo patřilo Markétě Slavíkové (6.V), Kateřině Stehlíkové (1.A) a Barboře Kubečkové
(4.V).
10. června navštívili studenti 2.A s prof. G. Škodovou a Slavíkovou výtopnu v Jaroměři. Septimáni se vydali s prof. Nývltovou a Macurou do Prahy, kde si prohlédli budovu parlamentu, Národního divadla, Muzeum kubismu a v Divadle V Dlouhé zhlédli hru „Naši furianti“.
Ve dnech 10.-13. června reprezentovali školu ve Svitavách na celostátní přehlídce dětského uměleckého přednesu Dětská scéna Adam Budař (2.V) a Markéta Čejpová (4.V). Účast si zasloužili
svým výkonem v krajském kole.
Ve dnech 13.-15. června byli na školním výletě na Pecce studenti 1.A s prof. Šárkou Škodovou
a Jaroušovou. 14. června navštívili pobočku České spořitelny v Náchodě studenti 7.W s prof. Olšanovou.
Vltavu sjížděli ve dnech 13.-16. června studenti 6.W s prof. Víchem a Havlíčkovou. Dny od 15. do
17. června trávili na školním výletě v Janských lázních studenti 2.W s prof. Chmelíkem a Slavíkem,
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v Lipíně v Českém ráji studenti 3.V s prof. Klemencem a Barkou a dny od 15. do 18. června ve
Velkých Bílovicích studenti 3.A s prof. Forejtem a Javůrkovou.
15. června se studenti Ondřej Hušek (2.W), Daniel Němeček (2.W), Tomáš Matoulek (2.W), Martin
Kováčik (2.W), Tomáš Macek (2.V), Pavel Urban (2.V), David Hejzlar (2.V), Michal Matyáš
(1.V), Jan Havlena (1.W) a Vojtěch Mervart (1.W) účastnili florbalového turnaje Florbalmánie
v Hradci Králové. Probojovali se až do finále, kde nestačili až po samostatných nájezdech na ZŠ
Znojmo. Stejná soutěž pro studenty SŠ se konala 17. června. Naši školu reprezentovali Jan Matyska
(7.W), Radim Darebník (7.W), Josef Voborník (7.V), Květoslav Hájek (6.V), Michal Balcar (6.V),
Jakub Zakouřil (6.V), Jan Hrubý (6.V), Marek Bartoš (6.V) a Jan Čečetka (4.W). Florbalisty doprovázel prof. Divišek.
15. června byli na exkurzi v Ratibořicích studenti 2.A s prof. Venclíkovou a Pavlíkem.
16. června vyjeli žáci volitelného předmětu Přírodovědná praktika ze sekundy s prof. Zikmundovou
do Hradce Králové na akci Přírodovědecké fakulty Univerzity HK nazvané Hrajeme si i hlavou.
Timotej Mareš (2.V) a Tomáš Macek (2.V) zde získali ocenění za nejlepší papírové konstrukce.
17. června odjelo 33 studentů s prof. Pavlíkem, Frimlovou a Beránkovou na poznávací zájezd
do Španělska, z něhož se vrátili 26. června. V Paříži trávilo dny od 20. do 24. června 28 studentů
s prof. Felklovou a Jirkovou.
19. června odjeli na školní výlet do Loučné nad Desnou studenti 2.V s prof. Diviškem a Barkou,
z výletu se vrátili 22. června. Další třídou, která na výletě sjížděla Vltavu, byla 6.V s prof. Víchem,
Ježkem a Rojtovou ve dnech 21.-24. června.
20. června se v aule konalo slavnostní předávání maturitních vysvědčení za účasti rodinných
příslušníků studentů.
22. června se uskutečnila vernisáž výstavy fotografií fotokroužku Jiráskova gymnázia na zámku
v Novém Městě nad Metují. O hudební doprovod se zasloužili Ondřej Míl (7.W) a Tomáš Smola
(7.W). Svá díla vystavili Klára Škodová (7.W), Lucie Barešová (7.W), Kamila Machová (3.A),
Nikol Davidová (3.W), Jan Štěpán (6.W) a Marek Pitaš (6.W). Výstava měla trvání do konce srpna.
23. června navštívili studenti 3.W s prof. Brátem a Klemencem Hasičský záchranný sbor v Hronově. Stejnou exkurzi absolvovali 29. června studenti 3.V. Studenti dramatické výchovy sekundy
a kvarty hráli v aule pro primány, sekundány a terciány představení, které bylo průřezem jejich
celoroční práce. Jako hosté vystoupila hudební skupina Jam Defect, tvořená převážně žáky nižšího
gymnázia.
23. června se v odpoledních hodinách konala klasifikační pedagogická rada.
24. června si žáci nižšího gymnázia předávali učebnice na další školní rok. Na regionální literární
exkurzi v Hronově a v Malých Svatoňovicích byli studenti 7.V s prof. Nývltovou. Studenti 6.W
s prof. Brátem navštívili výtopnu v Jaroměři. Stejnou exkurzi uskutečnili 28. června studenti 6.V
s prof. Klemencem a Ježkem a 29. června studenti 2.B s prof. Sršňovou a G. Škodovou.
Poslední dny před vysvědčením probíhaly ve znamení exkurzí a jiných akcí. 27. června se za regionálními pověstmi vydali žáci 2.V s prof. Nývltovou a žáci 2.W s prof. Dvořáčkovou a Chmelíkem,
terénní biologickou exkurzi absolvovali studenti 2.A s prof. Matěnovou, studenti 6.V s prof. Ježkem,
studenti 1.A s prof. Jaroušovou a Š. Škodovou a studenti 1.B s prof. Rojtovou a Víchem, tematický
den Lidé a krajina na Náchodsku uskutečnili kvartáni s prof. Macurou a Beránkovou, třídnický den
si udělali studenti 7.V s prof. Brátem a 6.W s prof. Havlíčkovou a Zikmundovou vyrazili na poznávací vycházku do okolí, literární exkurzi do Hronova absolvovali studenti 2.B s prof. Misarovou
a Fišerovou, pro žáky 1.W připravily prof. G. Škodová a Sršňová sportovní den a 7.W pracovala
s prof. Polákem ve dnech 27.-28. června na fyzikálním projektu. 28. června proběhl pro zájemce
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z řad nižšího gymnázia Česko-polský den pod vedením prof. Dvořáčkové a Chmelíka, na literární
exkurzi byli v Malých Svatoňovicích studenti 3.A s prof. Forejtem a Havlíčkovou a v Ratibořicích studenti 2.B s prof. Misarovou a Fišerovou, biologickou vycházku podnikli žáci 1.V s prof.
Jaroušovou, poznávací vycházku do okolí absolvovali žáci 1.W s prof. G. Škodovou a Sršňovou
a žáci 4.W s prof. Vrátilovou, 1.B navštívila v regionu barokní památky s prof. Macurou a studenti 3.B s prof. Matěnovou a studenti 5.V s prof. Nývltovou měli třídnický den. 29. června se
pro sekundány konal tematický den Ekosystémy pod vedením prof. Ježka, Diviška a Chmelíka,
na literární exkurzi v Malých Svatoňovicích byli žáci 4.V s prof. Poutníkem, v Hronově studenti
2.A s prof. Venclíkovou a Pavlíkem a v Hronově a v Malých Svatoňovicích studenti 7.W s prof.
Nývltovou, biologickou vycházku absolvovali žáci 1.W s prof. Jaroušovou a Rojtovou a na regionální vycházce po okolí byli studenti 3.A s prof. Forejtem, 6.V s prof. Vrátilovou a Matěnovou, 1.A
s prof. Noskem a Krákorovou a 7.V s prof. Macurou a Beránkovou. Studenti 6.W měli třídnický den
s prof. Havlíčkovou.
28. června se v odpoledních hodinách neformálně rozloučili se školním rokem členové pedagogického sboru a zaměstnanci školy a zároveň se rozloučili i s dlouholetými kolegy prof. Ivou
Venclíkovou a prof. Miloslavem Javůrkem, kteří definitivně odcházejí do důchodu.
30. června dostali studenti závěrečné vysvědčení, učitelé se sešli na závěrečné poradě a skončil
školní rok 2010-11.
Martina Javůrková
Ze zprávy o hospodaření v roce 2010
a) Příjmy (zaokrouhleno na koruny)
C

CELKOVÉ PŘÍJMY INVESTIČNÍ
CELKOVÉ PŘÍJMY NEINVESTIČNÍ

1 650 000 Kč
30 728 448 Kč

poplatky od zletilých žáků nebo zákonných zástupců

0 Kč

příjmy z hospodářské činnosti

0 Kč

dotace přímé

26 074 545 Kč

dotace nepřímé

2 998 500 Kč

ostatní příjmy

1 655 403 Kč

b)	Výdaje (zaokrouhleno na koruny)
č

INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM

1 761 510 Kč

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM

30 692 800 Kč

náklady na platy pracovníků

18 766 083 Kč

platy pedagogických pracovníků celkem

16 791 632 Kč

platové tarify

10 598 924 Kč

osobní příplatky

1 676 068 Kč

náhrady platu

2 593 992 Kč

za přesčasy

98 247 Kč

odměny

452 855 Kč

zvláštní příplatky (třídnictví, za speciální činnosti,…)

236 510 Kč
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příplatky za vedení
ostatní příplatky

150 535 Kč
984 501 Kč

platy nepedagogických pracovníků celkem

1 974 451 Kč

platové tarify

1 509 780 Kč

osobní příplatky

167 003 Kč

náhrady platu

197 549 Kč

za přesčasy

0 Kč

odměny

31 340 Kč

příplatky za vedení

57 718 Kč

dělené směny

11 061 Kč

ostatní osobní náklady
zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění
zákonné pojištění zaměstnanců

172 400 Kč
6 400 768 Kč
78 530 Kč

zákonné odvody do FKSP

375 216 Kč

výdaje na učebnice, učební texty a pomůcky

370 817 Kč

učebnice

91 844 Kč

knihy

20 131 Kč

předplatné časopisů
učební pomůcky
stipendia
ostatní provozní náklady

24 457 Kč
234 385 Kč
0 Kč
4 528 986 Kč

materiálové náklady

425 316 Kč

úklidové prostředky

23 072 Kč

materiál na opravu a údržbu

10 200 Kč

materiál ostatní

122 613 Kč

drobný hmotný majetek

259 231 Kč

drobný nehmotný majetek
energie

10 201 Kč
1 267 463 Kč

elektrická energie

475 595 Kč

pára

764 121 Kč

vodné

27 747 Kč

oprava, údržba

553 909 Kč

malování a nátěry

164 847 Kč

podlahy

48 806 Kč

elektroinstalace

40 395 Kč

instalace střešních sněhových zábran

27 500 Kč
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renovace tabulí

23 642 Kč

truhlářské práce (zejm. oprava obložení stěn)

22 320 Kč

oprava topení

19 556 Kč

údržba a servis programového vybavení
další drobné opravy a údržba

162 785 Kč
44 058 Kč

cestovné

119 517 Kč

na LVVZ

10 509 Kč

na sportovní kurzy

12 622 Kč

na školní výlety

8 930 Kč

na vzdělávání

64 917 Kč

na exkurze

11 941 Kč

na soutěže

9 048 Kč

služební cesty

1 550 Kč

reprezentace

3 000 Kč

služby

1 711 992 Kč

nájemné

168 226 Kč

poštovné

21 535 Kč

telefony

51 647 Kč

programový servis

21 101 Kč

praní prádla

4 450 Kč

Internet

65 943 Kč

odvoz odpadů

34 774 Kč

revize

34 400 Kč

stočné a srážkové vody

87 327 Kč

drobný program kraje PRK

520 Kč

výměnný pobyt Německo

100 307 Kč

projekt Comenius

305 527 Kč

čerpání nadačního příspěvku

2 000 Kč

lyžařské kurzy

574 385 Kč

sportovní kurzy

134 866 Kč

další drobné služby

104 984 Kč

kolky

0 Kč

poplatky bance

16 049 Kč

ostatní náklady

149 091 Kč

stravování

49 354 Kč

další vzdělávání pracovníků

73 134 Kč
25

ochranné pracovní pomůcky

450 Kč

ošatné na kurzy

3 158 Kč

pojištění

4 400 Kč

odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby se ZPS
náhrada mzdy za pracovní neschopnost v prvních 14 dnech
odpisy

0 Kč
18 595 Kč
282 649 Kč

Hospodářský výsledek

35 648 Kč

Nadace Jiráskova gymnázia
Stav k 1. 1. 2010

797 719,97 Kč

Náklady
poplatky
plesy
ostatní
dle Statutu - soc. příspěvky a příspěvky na akce (Sboreček, Skřivánci,…)
Výnosy
z plesů
úroky z BÚ
úroky z termínovaných vkladů
jiné tržby
obdržené příspěvky na činnost

306 678,00 Kč
2 022,00
122 770,00
397,00
181 489,00
317 084,11 Kč
171 675,00
31,36
6 843,75
0,00
138 534,00

Stav k 31. 12. 2010

808 126,08 Kč

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 Jiráskova 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
SRPDŠ jako občanské sdružení (právnická osoba) pracuje v hodnoceném řádném účetním období, tj. kalendářním roce. Pro hodnocení činnosti za kalendářní rok je takto zpracována zpráva
i tabulky.
Prvním dokladem tohoto roku byl režijní náklad pro lednový ples našich maturantů. Jako by předznamenal celý rok - čím dál tím víc času i peněz je věnováno na dva plesy, které v lednu a pro další
maturitní ročník v listopadu probíhají. Studenti se jim věnují s láskou a pečlivostí - vybírají námět, volí
motto, jednotnou barevnou kombinaci, nacvičují nástupy, půlnoční překvapení… Výsledkem bývají
opravdu vydařené a účastníky dlouho vzpomínané akce. Jsou zachyceny na fotografiích i na DVD.
Už v listopadu roku 2009 byly vybrány příspěvky SRPDŠ, tentokrát ve zvýšené sazbě Kč 300,–
na studenta a rodinu. To proto, že učitelé i studenti si zvykli prostřednictvím SRPDŠ spolupořádat
spoustu mimoškolních akcí, takže jsme se dostali do deficitu. Tento krok byl schválen na schůzce
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zástupců tříd z řad rodičů. Každý měsíc přispívá na činnost Skřivánku maminka jedné ze studentek, paní Edita Rozinková, částkou Kč 1 000,-. Tímto prostřednictvím jí vedoucí tohoto souboru
Mgr. Milan Poutník a Mgr. Lucie Peterková vyjadřují veliký dík. V lednu byl uhrazen tisk výroční
zprávy, akci zařídil ředitel školy na Střední škole propagační tvorby a polygrafie ve Velkém Poříčí.
Náklady na tisk části zakázky hradila i Nadace Jiráskova gymnázia. Tato organizace začala pořádat
tzv. Zlatou maturitu (sraz maturantů po 50 letech) a při této příležitosti dává účastníkům i Výroční
zprávu o činnosti za uplynulý školní rok. Jedná se o zavedení velmi hezké tradice.
V lednu a v únoru roku 2010 byly opět nejčastějšími položkami ty, které se týkaly druhého plesu
maturantů (první ples byl v prosinci roku 2009). Příjmy plesů tvoří část tržby ze vstupenek a tržba
z prodeje lístků do tomboly. Výdaje plesů tvoří vyplacené dohody o provedení práce těm, kdo pomáhají s přípravou plesu, programem, předtančením a např. prodejem lístků do tomboly. Dalšími výdaji plesů jsou běžné režijní výdaje - např. kopírování, tisk, květinová výzdoba atd. Dále byly v těchto
měsících zakoupeny drobné odměny pro studenty, kteří se zúčastnili lyžařských výcviků a v jejich
rámci různých soutěží. Byla zaplacena aktualizace účetního programu, který je pro zrychlení práce
velkým přínosem. Zvlášť když každý rok stoupá počet položek zapsaných v této daňové evidenci.
Již pravidelně jsou hrazeny náklady na dopravu autobusem divadelního souboru HiDrak, který se
svým vystoupením zajíždí do ZŠ a MŠ v Náchodě – Bělovsi. Učitelé se také chopili organizace Dne
Tří králů a v maskách navštěvovali jednotlivé třídy. Byly podány přihlášky na Prima sezónu a za
soutěžící jednotlivce uhrazen registrační poplatek - Kč 30,– za osobu.
V únoru také učitelé cizích jazyků v čele s Mgr. Jirkovou a Mgr. Krákorovou uspořádali tradičně
pro angličtináře tentokrát Kanadské dny a v jejich rámci jazykovou a vědomostní soutěž. Všichni
účastníci byli za účast i aktivitu tradičně odměněni dorty. Bylo uhrazeno studentům cestovné do
Prahy na soutěž „Fykosí fyziklání“, kam je doprovázel Z. Polák. Průběžně celý rok jsou nakupovány knihy k obnově fondu žákovské knihovny. Nové prostory, přestože jsou až dole v šatnách,
jsou často navštěvovány studenty. Ti zde hledají jak povinnou četbu, tak četbu pro své rozptýlení.
Jsou jim k dispozici i vícejazyčné knihy, takže mohou prohlubovat intenzívně znalost toho jazyka,
který studují.
Často hradíme příspěvek Kč 5 000,– na indické děti, a to prostřednictvím našeho účtu. V roce
2010 tomu tak bylo u tříd PaedDr. Dvořáčkové a Mgr. Nývltové. Příslušná třída vždy obnos vloží
do pokladny. V průběhu roku bylo několikrát uhrazeno vydání za fotografie pro fotokroužek. Většinou jsou tyto náklady spojeny s konkrétní akcí - např. do soutěže Prima sezóny nebo na výstavu, ať
už v prostorách školy nebo jinde (např. na zámku v Novém Městě nad Metují, v Městské knihovně
v Náchodě apod.). Byly proplaceny náklady na startovné a cestu do Hradce Králové - Kuklen studentům, kteří navštěvují kroužek frisbee a s ním se zúčastnili kola Středoškolské ligy. Tak tomu
bylo několikrát za rok do dalších měst, např. před koncem roku do Třebíče, pak i do Třeboně.
V dubnu a pak i v listopadu, vždy v době třídních schůzek, byl uspořádán sběr papíru a odměněny
třídy na prvních třech místech. Uvažovali jsme o tom, že z důvodu minimální výtěžnosti přestaneme sběr organizovat, ale nestalo se tak. Je škoda opouštět zavedenou praxi, studenti i rodiče
s tím počítají. Byly zakoupeny knižní kupony, které se rozdávají jednotlivým třídním učitelům po
osmi kusech a učitelé jimi dle vlastního uvážení podělí nejaktivnější studenty. Po osmnácti kusech
kupony dostali i předsedové předmětových komisí a ti je použili na odměny pro studenty, kteří
uspěli ve vyšších kolech olympiád a soutěží. Tentokrát jsme také zjišťovali, zda opravdu studenti
tyto kupony všechny uplatní v příslušném Knihkupectví Horová - Maur. Bylo zjištěno, že 48 kusů
kuponů nebylo použito k nákupu - znamená to, že 48 dětí svůj kupon nechalo propadnout, že jsme
zbytečně utratili Kč 4 800,-. Jestliže se situace nezlepší v roce 2011, budeme uvažovat o změně
způsobu odměňování nejlepších jedinců na konci školního roku.
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V květnu byl poskytnut pravidelný příspěvek Kč 100,– na maturanta na občerstvení a pro důstojný průběh maturit. Vždy v tuto dobu nebo později také pravidelně vycházel Doutnák, ale tisk
a prodej Doutnáku převzali studenti v čele s Lucií Schneiderovu zcela do své režie. Na konci května
se zúčastnili studenti pod dozorem PaedDr. Javůrkové akce s názvem Technoplaneta v Praze.
Vokálně - instrumentální soubor Skřivánci Jiráskova gymnázia se zúčastnil v prosinci 2009 výměnného pobytu ve Slovinsku ve městě Cereklje na Horenském. Tam bylo navázáno partnerství
s tamním pěveckým sborem ze školy Davorina Jenka. Na reciproční návštěvě u nás v červnu byli
členové pěveckého souboru ze Slovinska. Jejich pobyt a aktivity u nás byly částečně hrazeny
z dotace, kterou poskytla Kulturní a sportovní nadace města Náchoda ve výši Kč 8 000,-, Nadace
Zdeňky Horníkové ve výši Kč 10 000,-, výrobní družstvo Sněžka ve výši Kč 10 000,-, PRIMA SEZONA Kč 3 000,-, dále už jmenovaná matka členky souboru Skřivánek Edita Rozinková ve výši Kč
6 000,-. Malí zpěváci byli ubytováni na zámku, stravovali se v restauraci ODAS a mimo vystoupení
(z koncertu byl pořízen zvukový záznam) měli spoustu poznávacích aktivit. Navštívili železniční
muzeum, byli v Adršpašských skalách. Z prostředků SRPDŠ byl našim přátelům zakoupen dar stojánek na ubrousky z broušeného skla.
Tentokrát se nepovedlo získat prostředky na pobyty primární prevence roce 2012, které se těší
velké oblibě. Důvodem byla snížená částka přidělená na primární prevenci z městských zdrojů.
Nezbývá než doufat, že příští rok se vše v dobré obrátí a aspoň limit roku 2010 bude zachován
a pro nás se částka najde.
V září opět skupina atletů dosáhla úspěchů na krajském CORNY poháru v atletice, v říjnu se
zúčastnili i celostátního kola v Břeclavi. V říjnu se pak mnoho studentů zúčastnilo dle věkových kategorií přespolního běhu v Polici nad Metují. Dalšími akcemi pak bylo setkání výborných studentů
u hejtmana v Hradci Králové, těm bylo proplaceno jízdné.
V listopadu byli studenti na krajském semifinále Logické olympiády v Hradci Králové. Byly
částečně hrazeny náklady na posezení s německými přáteli. Nabíhaly první náklady na oba plesy,
příjem tvořily tržby prodeje vstupenek a tomboly.
V průběhu roku byly hrazeny všechny běžné opakované výdaje - jízdné na okresní a někdy (když
je stanoveno, že studenti se zúčastní soutěže na náklady vysílající organizace) i krajská kola různých sportovní soutěží i olympiád. Je–li to možné, žádáme o náhradu těchto nákladů buď Krajský
úřad Královéhradeckého kraje, nebo krajskou AŠSK. Studenti se aktivně účastní těchto soutěží
opravdu ve všech možných odvětvích - ve volejbale, basketbale, fotbale, florbale, plavání, stolním tenisu, přespolním běhu. Nově se také zapojili do celostátní ligy frisbee, do halových turnajů
v malé kopané a ve futsale. Dále mnozí z nich postupují do okresních i vyšších kol olympiád
v cizích jazycích a i v přírodních vědách.
Sportovní den a v prosinci Den her. Na všechny sportovní i nesportovní aktivity přispíváme na
materiál, na odměny i nájmy jiných prostor (např. haly Hamra nebo házenkářské haly). Úhrady
nájmů se tentokrát chopila škola, my jsme ušetřili.
Činnost SRPDŠ je rozmanitá a má stále širší záběr, což dokazuje nejen množství účetních
dokladů. Dokazují to i dotazy učitelů a studentů na možnost proplácení nákladů dalších a dalších činností a aktivit. Těší nás, že máme tento jiný, byť proti objemu provozních výdajů
školy nepatrný, finanční zdroj. Velmi bychom uvítali užší spolupráci rodičů, jejich aktivní
návrhy a připomínky.
Ing. Eva Hedvíková
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IČO 265 52 655
Přehled o majetku a závazcích k 31. 12. 2010
Popis

č. ř.

k 1. 1. 2010

k 31. 12. 2010

Dlouhodobý nehmot.majetek

1

- Kč

- Kč

Dlouhodobý hmot.majetek

2

- Kč

- Kč

Oprávky DNM a DHM

3

- Kč

- Kč

Zásoby

4

- Kč

- Kč

Pohledávky

5

- Kč

- Kč

Peníze a ceniny

6

22 710,00 Kč

7 054,00 Kč

Bankovní účty

7

146 386,80 Kč

16 535,10 Kč

Peníze na cestě

8

- Kč

- Kč

Majetek celkem

9

169 096,80 Kč

23 589,10 Kč

Závazky

10

- Kč

- Kč

Úvěry

11

- Kč

- Kč

Závazky celkem

12

- Kč

- Kč

Rozdíl

13

169 096,80 Kč

23 589,10 Kč

Přehled o příjmech a výdajích k 31. 12. 2010
Popis

č. ř.

k 31. 12. 2010

Příjmy ze zdaňované činnosti

14

86 500,00 Kč

Příjmy z příspěvků a darů

15

220 996,31 Kč

Úroky

16

15,29 Kč

Příjmy celkem

17

307 511,60 Kč

Výdaje ve zdaňované činnosti

18

85 277,00 Kč

Výdaje dle Stanov sdružení

19

367 742,30 Kč

Výdaje celkem

20

453 019,30 Kč

Rozdíl příjmů a výdajů

21

- 147 507,70 Kč

Rozdíl příj. a výd. ve zdaň. čin.

22

1 223,00 Kč

Příjmy

Částka

reklama - ples

příspěvky

0,00 Kč

Skřivánek, Sboreček

10 015,00 Kč

0,00 Kč

výdaje plesů

85 277,00 Kč

dary - ples

0,00 Kč

ze vstupenek na ples

40 000,00 Kč

Doutnák

z tomboly

46 500,00 Kč

na Adopci na dálku převedeno

granty, dary

60 890,00 Kč

návštěva ze zahraničí

15 100,00 Kč

sběr papíru

4 875,00 Kč

čerpání grantů

60 890,00 Kč

sportovní akce, cestovné na olympiády apod.

51 463,00 Kč

tržby z Doutnáku

0,00 Kč

4 349,00 Kč
7 400,00 Kč

na Adopci na dálku od studentů

7 400, 00 Kč

knižní odměny

54 048,00 Kč

primární prevence (od studentů)

103 700,00 Kč

výroční zpráva

14 820,00 Kč

44 131,00 Kč

odměny za sběr

ostatní
úrok od KB

15,60 Kč

Celkem

307 511,60 Kč

Výdaje

Částka

knihy do ŽK
dary - ples

9 512,00 Kč
0,00 Kč

maturity
poplatky KB
Rodina + škola
primární prevence
Celkem

2 400,00 Kč
11 100,00 Kč
2 616,30 Kč
330,00 Kč
123 700,00 Kč
453 019,30 Kč

Ing. Eva Hedvíková
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Učební plány
Učební plán pro školní rok 2010-2011 po přidělení disponibilních hodin ředitelem školy
Předmět

I

II

III

IV

1.
V

2.
VI

3.2
VII2

4.2
VIII2

Český jazyk a literatura

–

–

–

–

–

–

4

4

Jazyková a komunikační výchova

2

2

2

2

1/1

2/1

–

–

Literární a slohová výchova

2

2

2

2

2

2

–

–

3/3

3/3

3/3

3/3

3/3

3/3

3/3

3/3

Cizí jazyk 1 (Aj, Nj) 3
Cizí jazyk 2 (Nj, Aj, Fj, Šj, Rj) 4

–

–

–

–

3/3

3/3

3/3

3/3

2,5

2

2

1

–

–

–

–

Základy společenských věd

–

–

–

–

1,5

2

2

2

Dějepis

2

2

2

2

2

2

2

2

Zeměpis

2

2

2

2

2

2

2

–

4/1

4/1

4/1

4/1

4/1

4/1

4/1

3/1

Občanská výchova

Matematika
Základy přírodních věd

2/0,5

2/0,5

–

–

–

–

–

–

Fyzika

–

–

2

2

2

2

3/1

2

Chemie

–

–

2

2

2

2

2

2

Biologie

–

–

–

–

3

2

2

2

Přírodopis

2

2

2

1

–

–

–

–

Informační a komunikační technologie

–

–

2/2

2/2

2/2

2/2

–

–

Estetická výchova

–

–

–

–

2

2

–

–

Hudební výchova

1

1

1

1

–

–

–

–

Výtvarná výchova

2

2

1

1

–

–

–

–

5

První pomoc

0,5/0,5

–

–

–

0,5/0,5

–

–

–

Tělesná výchova

3/3

3/3

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

2/2

Volitelný předmět 1

2/2

2/2

3/3

3/3

–

–

2/2

2/2

Volitelný předmět 2

–

–

–

–

–

–

2/2

2/2

Volitelný předmět 3

–

–

–

–

–

–

–

2/2

Volitelný předmět 4

–

–

–

–

–

–

–

2/2

Laboratorní práce

–

–

–

–

1/1

1/1

–

–

Využití digitálních technologií

–

1/1

–

–

–

–

–

–

CELKEM

30/10 30/10,5 32/11 30/11 33/13,5 33/13 33/14 33/17

Vysvětlivky: 2/1 - znamená, že na jednu hodinu ze dvou je třída dělena.
2
3
4

5

Výuka dle dobíhajících osnov č.j. 20 594/99-22 ze dne 1. 9. 1999 vydaných MŠMT ČR.
Jazyk, ve kterém žák pokračuje ze ZŠ.
Student si volí podle zájmu s přihlédnutím k možnostem školy. V tercii a kvartě je cizí jazyk volitelným předmětem.
Student si volí podle zájmu buď hudební, nebo výtvarnou výchovu.
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Volitelné předměty
(každý rok se obměňují podle zájmu studentů a možností školy)
Prima
Hrátky s matematikou
Přírodovědné praktikum

Sportovní hry
Cvič. z anglického jazyka

Výtvarná odpoledne

Sekunda
Psychologie pro děti
Přírodovědné praktikum

Sportovní hry
Dramatická výchova

Cvič. z anglického jazyka

Tercie
Německý jazyk

Španělský jazyk

Výtvarná odpoledne

Kvarta
Německý jazyk
Španělský jazyk

Ruský jazyk
Francouzský jazyk

Výtvarná odpoledne

3. ročník (dvouletý předmět)
Seminář z anglického jazyka
Anglická gramatika (2 skupiny)
Konverzace ve španělském jazyce
Konverzace v německém jazyce
Společenskovědní seminář
Seminář z dějepisu
Seminář z matematiky

Seminář z fyziky
Seminář a cvičení z chemie (2 skupiny)
Seminář z biologie (2 skupiny)
Programování
Počítačová grafika
Deskriptivní geometrie

4. ročník (pokračování ze 3. ročníku)
Seminář z anglického jazyka (3 skupiny)
Anglická gramatika
Konverzace ve španělském jazyce
Společenskovědní seminář
Seminář z dějepisu

Seminář z matematiky (2 skupiny)
Seminář z fyziky
Seminář a cvičení z chemie (2 skupiny)
Seminář z biologie (2 skupiny)
Programování

4. ročník (jednoletý předmět)
Cvičení z anglického jazyka (2 skupiny)
Anglická literatura
Základy obchodní angličtiny
Konverzace v německém jazyce
Konverzace ve španělském jazyce
Společenskovědní seminář
Seminář ze zeměpisu
Cvičení z matematiky

Seminář z fyziky
Matematika na počítači
Seminář z chemie
Seminář z výtvarné výchovy
Psaní na klávesnici
Deskriptivní geometrie
Projektové řízení
Psychologie

Nepovinné předměty
Ruský jazyk

Španělský jazyk

Latina

Zaměstnanci školy
a) Počátkem školního roku se po rodičovské dovolené vrátily kolegyně Hana Misarová (český
jazyk, výtvarná výchova) a Jana Olšanová (český jazyk, základy společenských věd, občanská
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výchova). V září se provdala Martina Novotná a nadále bude užívat příjmení Maršíková. V průběhu října nastoupila Kateřina Frimlová (španělský jazyk) za Lucii Pavlíčkovou, která odešla do
dlouhodobé pracovní neschopnosti a následně na rodičovskou dovolenou.
b) S koncem školního roku odešli do důchodu Iva Venclíková a Miloslav Javůrek.
Pedagogický sbor (úvazky uvedeny ke stavu konce školního roku)
Jméno, titul

Předměty, které učí

Třída

Pavel Škoda

informační a komunikační 4.V
technologie

2

ředitel školy

Martina
Javůrková, PaedDr.

matematika
hrátky s matematikou

6

zástupce ředitele

David Barka, DiS.

informační a komunikační 3.V, 3.W, 4.V, 4.W, 1.B
technologie
digitální technologie
2.V, 2.W
počítačová grafika
4. ročník + oktáva

3.W
1.V+W

Počet Poznámka
hodin
týdně

22

Michaela Beránková, Mgr. přírodopis
biologie
chemie
přírodovědná praktika

3.V, 3.W, 4.V, 4.W
21,5 třídní 5.W
5.W
4.V, 4.W, 5.V, 5.W, 6.V, 2.B
4.V+W

Richard Brát, Mgr.

matematika
fyzika
seminář z matematiky

4.W, 7.V
3.W, 6.W, 7.V, 8.V
3. ročník + septima

Jiří Divíšek, Mgr.

zeměpis
tělesná výchova
sportovní hry

1.W, 2.V, 3.W, 4.V, 1.A
22
7.V, 6.W+2.B, 7.W, 1.A, 3.A
2.V+W

třídní 2.V

Blanka Dvořáčková,
PaedDr.

literární a slohová vých.
jazyková a komunikační
výchova
dějepis
dramatická výchova

2.W, 3.W
2.W, 3.W

třídní 3.W
správce sbírky
dějepisu

anglický jazyk

1.V, 1.W, 2.V, 2.W, 3.V,
3.W, 2.A
1.V+W

23

3.V, 4.V+W, 5.V+W,
7.V+W, 2.A, 4.A
1.W, 2.B

22

třídní 2.B
správce sbírky
jazyků

3.A
8.V, 3.A, 4.B
6.W
6.W

24

třídní 3.A
předseda PK Nj
správce žákovské
knihovny

Zuzana Felklová, Mgr.

cvičení z Aj
Jitka Fišerová

německý jazyk
dějepis

Ivo Forejt
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německý jazyk
český jazyk
literární a slohová vých.
jazyková a komunikační
výchova
konverzace v německém
jazyce

22

24

2.V, 2.W, 3.W, 3.A, 4.B
2.V+W, 4.V+W

3. ročník + septima,
4. ročník + oktáva

třídní 7.V
předseda PK
fyziky

Kateřina Frimlová, Bc.

španělský jazyk
španělský jazyk (nepovinný)

3.V, 3.W, 4.V+W, 5.V+W,
7.V+W, 1.B

20

Šárka Havlíčková, Mgr.

matematika
4.V, 6.W
chemie
3.V, 6.W, 1.A, 3.A, 3.B
seminář a cvičení z chemie 3. ročník + septima

22

Kateřina Havrdová, Mgr.

francouzský jazyk

4.V+W, 6.V+W, 7.V+W,
2.B, 3.B, 4.A
4. ročník + oktáva
2.V+W

21

psychologie
psychologie pro děti

třídní 6.W

Aleš Chmelík, Mgr.

matematika
hudební výchova

2.W, 5.W, 3.A
1.V, 1.W, 2.V, 2.W, 3.V,
3.W, 4.V, 4.W

23

Jiřina Jaroušová, Mgr.

matematika
přírodopis
biologie
seminář z biologie
přírodovědná praktika

1.A, 4.B
1.V, 1.W
7.V, 2.B, 3.A
3. ročník + septima
1.V+W

22

Miloslav Javůrek

matematika
cvičení z matematiky

6.V
4. ročník + oktáva

7

Jan Ježek, Mgr.

přírodopis
biologie
zeměpis
seminář z biologie
přírodovědné praktikum

2.V, 2.W
6.V, 1.A, 4.B
3.V, 6.V, 7.V, 7.W
4. ročník + oktáva
2.V+W

22

třídní 6.V

Zdena Jirková

anglický jazyk

3.V, 5.W, 6.W, 7.W, 8.V,
2.A, 3.A
3. ročník + septima,
4. ročník + oktáva

25

předsedkyně
PK Aj
předsedkyně
MPK cizích
jazyků

3. ročník + septima,
4. ročník + oktáva

2

seminář z Aj

třídní 2.W

Drahomíra Hejcmanová

deskriptivní geometrie

Helena Karásková, Mgr.

matematika
1.V
chemie
3.W, 7.V, 7.W, 8.V, 8.W
seminář a cvičení z chemie 3. ročník + septima

17

předsedkyně PK
chemie

Jaroslav Klemenc, Mgr.

matematika
fyzika
základy přírodních věd

3.V
3.V, 4.W, 6.V, 3.A, 3.B
1.V, 1.W

24

třídní 3.V

Jana Kolářská, Mgr.

občanská výchova
základy společenských
věd

3.V, 3.W, 4.V
2.A, 2.B, 3.B, 4.A, 4.B

15

Zdeněk Košvanec, Mgr.

zeměpis
tělesná výchova
sportovní hry

1.V, 5.V, 6.W, 3.A, 3.B
1.V, 1.W, 7.V, 8.V+W, 2.A
1.V+W

23

třídní 1.V
předseda PK
zeměpisu

33

Andrea Krákorová, Bc.

anglický jazyk

3.W, 4.W, 5.V, 5.W, 1.A,
4.A+B
základy obchodní angličtiny 4. ročník + oktáva
seminář z Aj
4. ročník + oktáva
cvičení z Aj
4. ročník + oktáva

24

Helena Lubasová, Mgr.

anglický jazyk

1.V, 1.W

6

Štěpán Macura, Mgr.

literární a slohová vých.
jazyková a komunikační
výchova
dějepis

1.B
1.B

22

zeměpis
seminář z dějepisu

třídní 1.B

1.V, 3.V, 4.V, 4.W, 7.V,
7.W, 1.B
4.W
3. ročník + septima

Martina Maršíková, Mgr., anglický jazyk
(roz. Novotná)
německý jazyk
cvičení z Aj
anglická gramatika

2.W, 4.V, 4.W
6.V+W, 1.A
2.V+W
3. ročník + septima, 4.
ročník + oktáva

23

Ivana Matěnová, RNDr.

matematika
biologie
seminář z biologie
první pomoc

3.B, 4.A
8.W, 2.A, 3.B, 4.A
3. ročník + septima
1.B

22

třídní 3.B
předseda PK
biologie

Klára Mičíková, Mgr.

výtvarná výchova

1.V, 1.W, 2.W, 3.V, 3.W,
4.V, 4.W, 6.V+W, 2.A+B
1.V+W, 3.W
4. ročník + oktáva

21

předsedkyně
PK Vv
správce sbírky
Vv

jazyková a komunikační
výchova
literární a slohová
výchova
výtvarná výchova

1.V, 2.B

20

Bedřich Nejman

základy společenských
věd
společenskovědní seminář
tělesná výchova

6.V, 6.W, 7.V, 8.V, 8.W,
1.A, 1.B
4. ročník + oktáva
4.V, 6.V, 8.V

21

Štěpán Nosek, Mgr.

anglický jazyk
cvičení z Aj
seminář z Aj
anglická literatura

6.V, 8.V, 8.W, 1.A, 1.B, 4.A
4. ročník + oktáva
4. ročník + oktáva
4. ročník + oktáva

24

Jindra Nývltová

český jazyk
literární a slohová vých.
jazyková a komunikační
výchova
latina (nepovinný)

7.V, 7.W
2.V, 5.V
2.V, 5.V

20

výtvarné odpoledne
seminář z Vv
Hana Misarová, Mgr.
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1.V, 2.B
2.V, 5.V+W, 1.A+B

třídní 5.V
předsedkyně
PK Čj
výchovná
poradkyně

Jana Olšanová, Mgr.

český jazyk
občanská výchova
základy společenských
věd

3.B
1.V, 1.W, 2.V, 2.W
5.V, 5.W, 7.W

18

Daniel Pavlík, Mgr.

španělský jazyk

5.V+W, 8.V, 8.W, 1.B,
2.A, 4.A
3. ročník + septima,
4. ročník + oktáva

24

třídní 2.A
předseda PK Šj

konverzace ve Šj
Zdeněk Polák, Mgr.

matematika
fyzika
seminář z fyziky

7.W
5.W, 7.W, 1.A, 4.A
3. ročník + septima,
4. ročník + oktáva

21

třídní 7.W
správce sbírky
fyziky

Milan Poutník, Mgr.

literární a slohová vých.
jazyková a komunikační
výchova
hudební výchova

1.W, 3.V, 4.V
1.W, 3.V, 4.V

23

třídní 4.V
předseda PK Hv
správce sbírky
Hv

matematika
informační a komunikační
technologie
matematika na PC
seminář z matematiky

8.V
5.W, 6.W, 1.B, 2.B

22

třídní 8.V

Iva Rojtová

biologie
tělesná výchova

6.W, 7.W, 1.B
2.V, 3.V, 5.W, 6.V, 7.W,
1.B, 4.A

22

správce sbírky
Tv

Libor Slavík, Mgr.

biologie
tělesná výchova

22

správce sbírky
biologie

seminář z biologie
sportovní hry

5.V, 8.V
3.W, 4.W, 5.V, 7.V, 8.W,
1.A+B, 2.B
4. ročník + oktáva
1.V+W

Olga Slavíková, Mgr.

zeměpis
tělesná výchova
první pomoc

2.W, 5.W, 1.B, 2.A, 2.B
2.W, 3.B, 4.B
1.W, 5.W, 1.B

23

třídní 4.B
správce sbírky
zeměpisu

Iva Sršňová, Mgr.

matematika
fyzika

5.V, 8.W, 1.B
5.V, 8.W, 1.B, 2.B, 4.B

24

třídní 8.W
předseda MPK
přírod. věd
předseda PK
matematiky
předseda inv.
komise

Věra Ševeleva

anglický jazyk

2.V, 4.V, 5.V, 6.W, 7.V,
7.W, 1.B, 2.B

24

správce skladu
učebnic

Michael Šimon

anglický jazyk
ruský jazyk

7.V, 3.A, 3.B, 4.A
4.V+W, 5.V+W, 2.B

21

správce učitelské
knihovny

Gerda Škodová, Mgr.

matematika
fyzika

1.W, 2.V, 2.A, 2.B
2.A

22

třídní 1.W

Jan Preclík, Mgr., RNDr.,
Ph.D.

5.V+W, 6.V+W, 1.A+B,
2.A+B

4. ročník + oktáva
4. ročník + oktáva

35

Šárka Škodová, Mgr.

Věra Štegerová, Mgr.

český jazyk
jazyková a komunikační
výchova
literární a slohová vých.
německý jazyk

8.W
1.A

dějepis
seminář z dějepisu
ruský jazyk
ruský jazyk (nepovinný)

23

třídní 1.A

5.V, 5.W, 6.V, 6.W, 8.V,
8.W, 1.A, 2.A, 3.B, 4.A
4. ročník + oktáva
6.V+W

26

třídní 4.A
předseda MPK
hum. př.
předseda PK
dějepisu
předseda PK Rj

1.A
6.V+W, 8.V, 8.W, 1.A, 4.B

Petr Šulc, Mgr.

anglický jazyk
tělesná výchova

6.V, 8.W, 2.B, 3.A, 3.B, 4.B
1.W, 5.V+W

23

Iva Venclíková

literární a slohová vých.
jazyková a komunikační
výchova
španělský jazyk

2.A
2.A

17

7.W, 3.A, 3.B, 4.B

Dalibor Vích, Ing.

informační a komunikační 5.V, 6.V, 1.A, 2.A
technologie
3. ročník + septima,
programování
4. ročník + oktáva
psaní na klávesnici
4. ročník + oktáva

22

předseda PK
informatiky

Hana Vrátilová

český jazyk
literární a slohová vých.
jazyková a komunikační
výchova
občanská výchova
základy společenských věd
společenskovědní seminář

23

třídní 4.W

23

předseda PK Tv

projektové řízení
Josef Zikmund

Hana Zikmundová, Mgr.

tělesná výchova

4.A
4.W, 6.V
4.W, 6.V
4.W
3.A
3. ročník + septima,
4. ročník + oktáva
4. ročník + oktáva

první pomoc
sportovní hry

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

chemie
základy přírodních věd
přírodovědné praktikum
seminář a cvičení z chemie

1.B, 2.A, 4.A, 4.B
2.V, 2.W
1.V+W, 2.V+W, 4.V+W
4. ročník + oktáva

Pozn.: označení tříd: A, B - čtyřleté studium, V, W - víceleté studium
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23,5 správce sbírky
chemie

1. řada (i dále vždy zleva): David Barka, Miloslav Javůrek, Martina Javůrková, Pavel Škoda
2. řada: Jan Preclík, Andrea Krákorová, Hana Vrátilová, Ivana Matěnová, Kateřina Frimlová, Jiří
Divišek
3. řada: Ivo Forejt, Jitka Fišerová, Šárka Škodová, Klára Mičíková, Martina Maršíková, Hana
Zikmundová, Gerda Škodová, Milan Poutník, Josef Zikmund
4. řada: Blanka Dvořáčková, Michaela Beránková, Olga Slavíková, Helena Lubasová, Zuzana
Felklová, Šárka Havlíčková, Věra Štegerová
5. řada: Libor Slavík, Jana Kolářská, Zdena Jirková, Iva Venclíková, Iva Sršňová
6. řada: Aleš Chmelík, Jaroslav Klemenc, Štěpán Nosek, Hana Misarová, Jan Ježek, Richard Brát
7. řada: Zdeněk Polák, Štěpán Macura, Zdeněk Košvanec, Dalibor Vích, Daniel Pavlík
Správní zaměstnanci
Ing. Eva Hedvíková
Petra Pejsarová
Ivana Balcarová
Ing. Jaromír Procházka
Ladislav Mertlík

ekonom
finanční účetní
mzdová účetní
správce počítačové sítě
školník

Jana Červená
Zdena Janczarová
Ivana Mertlíková
Marie Siglová
Zdeňka Siglová

uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka
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Čtyři „století“ profesoři našeho gymnázia
V období školního roku 2011-2012 bychom si měli připomenout čtyři významné „stoleté“ profesory naší školy.
První z nich (v pořadí podle narození) prof. Jiří Propilek se narodil 5. listopadu 1911 ve Dvoře
Králové, kde vystudoval gymnázium, na filozofické fakultě Univerzity Karlovy pak obor čeština
a ruština. Učit k nám přišel v roce 1937, koncem války byl jako většina tehdy mladých pedagogů totálně nasazen do výroby. Po válce se dočkal toho, že mohl začít učit i svou oblíbenou ruštinu, jazyk
Puškinův… Do té doby učil vedle češtiny i němčinu. Byl to bytostný demokrat, idealista, nábožensky založený evangelík. Po únoru nepřistoupil „na hru s marxismem“, dal najevo, že materialistická
filozofie je mu cizí, a tak byl donucen odejít ze školství. V době, kdy byla preferována ruština, on,
jediný kvalifikovaný ruštinář, musel odejít, přestože jeho jazykové schopnosti byly vskutku mimořádné; překládal např. i lotyšskou poezii. Do školy se vrátil rehabilitovaný v září 1968, paradoxně
v době, kdy záhy začala „normalizace“ a jemu podobní pedagogové byli propouštěni. Do důchodu
odešel v roce 1974, už vážně nemocný. Zemřel 6. února 1976.
Druhý, jeho věrný přítel prof. Zdeněk Vojtěchovský, se narodil 2. března 1912, vystudoval
češtinu a angličtinu. Do Náchoda přišel v roce 1939 a byl dlouhá léta jediným angličtinářem v našem gymnáziu. Vděčně na něj vzpomíná např. Josef Škvorecký. Nepočítáme-li nucené přerušení
pedagogického působení koncem války, učil na naší škole nepřetržitě až do roku 1974, tedy plných
35 let. U prof. Vojtěchovského si jeho žáci i kolegové cenili zejména jeho chápavého, lidského
přístupu ke každému z nich. Byl to laskavý, otcovský pedagog, mnozí jeho žáci ho navštěvovali
po dlouhá léta. Spolu s Jiřím Propilkem patří mezi nejčastěji vzpomínané pedagogy své generace.
Dožil se duševně svěží (tělesně pak už ovšem ne) požehnaného věku, zemřel 7. února 2001, tedy
téměř v 89 letech.
Takové štěstí neměli další dva „století“. Prof. Vladimír Beran byl jediný z nich rodilý Náchoďan, absolvent zdejšího gymnázia. Narodil se 9. března 1912, maturoval tu v roce 1931. Na filozofické fakultě vystudoval němčinu a francouzštinu, na naše gymnázium přišel učit v roce 1939. Protektorátní situace jeho profesní působení rovněž značně poznamenala. Vrátil se po skončení války
a učil pak jen do roku 1961, kdy po konfliktu s tehdejším ředitelem Jaroslavem Máslem musel
odejít ze školy i ze školství. Tuto situaci nesl velmi těžce, byl otcem čtyř dětí a rodina pak žila
v nelehkých podmínkách. Realizoval se v literárně zaměřené turistice, prováděl jako velký znalec
a ctitel Aloise Jiráska zejména po místech spjatých s jeho dílem, a to nejen v našem kraji, ale i po
Praze nebo po Slovensku. Své „jiráskovské“ průvodce nabízel k otištění, ale nenašlo se žádné nakladatelství, které by je vydalo, ač byly tehdy vydávány mnohé práce velmi slabé úrovně. Zemřel
19. dubna 1974.
„Nejmladší“ z nich byl prof. Jiří Votýpka. Narodil se 2. června 1912 v Táboře. Měl aprobaci
výtvarná výchova a deskriptivní geometrie, učíval i matematiku. Přišel sem se svou manželkou
Ludmilou (s aprobací Bi-Z) až po válce, v roce 1946. Paní přešla brzy na tehdejší „zdravotku“,
Jiří tu učil až do své předčasné smrti. Penze se nedožil, zemřel 18. února 1972, tedy v nedožitých
šedesáti. V prvních letech učil v novoměstských elokovaných třídách, které tam v poválečných
letech naše gymnázium mělo. Prof. Votýpka hodně maloval a vedl i kroužky dospělých, na něž měl
významný vliv. Jako malíř byl realista, jeho krajinky i zátiší se vyznačovaly střídmostí, ale i citem.
Pro výzdobu školy dělal obětavě velikou práci, podle jeho návrhů bývaly vytvářeny pozvánky na
plesy, ale i výzdoba Beránku při nich. Návštěvníci koncertů náchodské Komorní hudby mohou při
koncertech dodnes vidět nad jevištěm visící emblém KHN, který je jeho dílem.
Vzpomenutí čtyři profesoři našeho gymnázia se od sebe v mnohém lišili, ale všichni čtyři byli
svým způsobem mimořádnými osobnostmi i lidskými. Všichni si připomínku plně zaslouží.
Aleš Fetters
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Přijímací řízení do gymnázia pro školní rok 2011-12
Uchazeči do obou typů našeho gymnázia byli přijímáni na základě výsledků v testech společnosti
SCIO. Škola není schopna vytvořit pro dva termíny jednoho kola přijímacího řízení dva různé, ale
srovnatelné testy tak, aby mohla z obou termínů určit jedno pořadí.
Přijímací zkoušky uchazeči skládali z matematiky, českého jazyka a obecných studijních předpokladů.
O 60 míst ve čtyřletém gymnáziu se účastí na přijímacích zkouškách ucházelo 120 žáků. Obor
byl naplněn hned v 1. kole a poslední přijatý žák byl v přijímacím řízení na 77. místě. Někteří
uchazeči na lepších místech dali přednost studiu na jiné škole, kde byli v systému tří přihlášek také
přijati.
60 míst v primě osmiletého gymnázia bylo také obsazeno hned v 1. kole. Ze 103 uchazečů dostavivších se k přijímacím zkouškám byl jako poslední přijat uchazeč na 64. místě výsledkové listiny
přijímacího řízení.
Maturanti Jiráskova gymnázia v roce 2011
Přehled tříd
Třída

Absolventů

Informaci
poskytlo

4.A

28

28

4.B

27

27

oktáva A

25

25

oktáva B

23

22

CELKEM

103

102

VŠ
27
96,42%
21
77,77%
23
92,00%
22
95,65%
93
90,29%

VOŠ

Ostatní (konzervatoř, jaz. kurzy,
nultý ročník, zaměst.)

0

1

0

6

0

2

0

0

0

9

Přehled umístěných absolventů na jednotlivé VŠ a fakulty
Číslo v závorce uvádí počet studentů přijatých ke studiu, rozdíl čísel, kolik z přijatých nastoupilo
jinam (např. 2 (3) znamená, že ze tří přijatých studentů ke studiu skutečně nastoupili dva).
Vysoká škola
Univerzita Karlova Praha

fakulta (ústav)
1. lékařská
2. lékařská
3. lékařská
lékařská Hradec Králové
lékařská Plzeň
farmaceutická Hradec Králové
filozofická
přírodovědecká
sociálních věd
pedagogická

4.A
–
–
–
1 (1)
– (1)
–
1 (1)
1 (4)
–
1 (1)

4.B
1 (1)
–
–
1 (1)
–
–
1 (1)
–
–
1 (1)

oktáva A
–
– (1)
– (1)
1 (2)
–
3 (4)
1 (1)
–
–
– (2)

oktáva B
–
–
–
–
–
2 (4)
–
3 (4)
1 (1)
–
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Masarykova univerzita Brno ekonomicko-správní
filozofická
lékařská
sportovních studií
právnická
přírodovědecká
informatiky
pedagogická
Univerzita Palackého
právnická
Olomouc
přírodovědecká
cyrilometodějská teologická
Univerzita Hradec Králové
informatiky a managementu
filozofická
pedagogická
Univerzita Pardubice
zdravotnických studií
ekonomicko-správní
filozofická
chemicko-technologická
elektrotech. a informatiky
Technická univerzita Liberec hospodářská
přírodov.-humanit. a pedagog.
mechatroniky
přírodov.-humanit. a pedagog.
ČVUT Praha
informačních technologií
elektrotechnická
stavební
dopravní
architektury
strojní
jaderná a fyzikálně inženýrská
VUT Brno
stavební
podnikatelská
VŠE Praha
financí a účetnictví
informatiky a statistiky
mezinárodních vztahů
národohospodářská
podnikohospodářská
Česká zemědělská
životního prostředí
univerzita Praha
institut tropů a subtropů
provozně ekonomická
VŠCHT Praha
chemického inženýrství
potr. a biochem. technolog.
Veterinární a farmaceutická veterinární hygieny a ekologie
univerzita Brno
veterinárního lékařství
farmaceutická
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– (5)
– (1)
–
1 (1)
2 (3)
1 (1)
–
–
–
–
–
– (1)
– (4)
2 (5)
1 (1)
–
1 (1)
– (2)
–
–
1 (4)
1 (1)
– (4)
–
2 (3)
–
–
–
– (1)
–
1 (1)
1 (3)
2 (2)
–
1 (1)
–
1 (2)
1 (1)
–
2 (4)
1 (1)
–
–
–
–

1 (1)
–
1 (1)
–
1 (1)
–
–
1 (1)
1 (1)
–
1 (1)
–
2 (2)
1 (2)
–
–
1 (2)
–
–
–
–
–
–
–
–
2 (2)
–
1 (1)
–
–
1 (1)
–
–
– (1)
1 (1)
– (1)
–
–
–
–
–
–
–
2 (2)
–

–
–
–
1 (1)
1 (1)
–
2 (2)
–
1 (1)
1 (1)
–
1 (1)
–
2 (6)
–
–
–
1 (3)
– (1)
– (1)
– (1)
–
–
– (1)
–
1 (1)
1 (1)
– (1)
1 (1)
–
–
1 (1)
–
1 (1)
1 (1)
– (1)
– (1)
–
–
–
–
– (1)
–
–
– (2)

– (1)
–
1 (1)
–
– (1)
1 (4)
–
–
–
–
–
– (2)
–
1 (2)
– (1)
1 (2)
–
– (4)
–
–
–
–
–
–
–
–
2 (2)
1 (1)
–
– (1)
–
–
3 (3)
–
–
–
– (1)
–
1 (1)
–
–
1 (1)
– (1)
2 (2)
–

Univerzita J. E. Purkyně
Ústí nad Labem
Univerzita obrany Brno
Jihočeská univerzita Č. Budějovice

Slezská univerzita Opava
Univerzita Tomáše Bati Zlín
Vysoká škola báňská Ostrava
Západočeská univerzita Plzeň
Policejní akademie ČR Praha

přírodovědecká
pedagogická
vojenských technologií
filozofická
přírodovědecko-filozofická
managementu a ekonomie
bezpečnostního inženýrství
strojní
aplikovaných věd
bezpečnostně-právní

–
–
–
1 (4)
– (1)
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
– (1)
1 (1)
–
–
– (1)
1 (1)
– (1)
–
–

1 (1)
–
–
–
–
–
–
–
– (1)
1 (1)

Jindra Nývltová, výchovný poradce
SOČ
Pod zkratkou SOČ se skrývá celkem jednoduché označení. Jedná se o středoškolskou odbornou
činnost, která je dobrovolnou zájmovou činností studentů všech typů středních škol. Jejím výsledkem je samostatně vypracovaná práce nebo učební pomůcka, která je předkládána k odbornému
posouzení a následně je obhajována před porotou.
Proč se zúčastnit SOČ? Máte možnost jednak uplatnit svůj zájem, svoji odbornost, jednak příležitost prezentovat a obhájit svoji práci před odborníky z oboru. Naučíte se samostatně pracovat,
získávat nové poznatky v oboru svého zájmu a o získaných poznatcích diskutovat.
Pro maturitu i vysokoškolské studium to budou cenné zkušenosti. Za úspěšné umístění v SOČ se
na některých fakultách přičítají body a vy si tak můžete jen polepšit.
V letošním školním roce se této soutěže zúčastnili čtyři studenti naší školy: Jan Šimbera, 8.W
v oboru Zeměpis, Kristýna Hargitaiová, 8.W v oboru Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství , Miloš Cvejn, 4.B a Jan Kosinka, 4.B v oboru Biologie. Všichni postoupili do krajského
kola. Poděkování za výbornou reprezentaci školy patří především Janu Šimberovi, který s prací
Kartografická anamorfóza obsadil 3. místo v celostátním kole SOČ.
Málokdo se chce spokojit s tím, čeho již dosáhl, co zná. A právě SOČ může přispět k dosažení
cílů, k prohloubení poznatků. Takže vítejte i Vy mezi „ sočkaři“.
Věra Štegerová
Středoškolská odborná činnost je podle mě zajímavá možnost vyzkoušet si svoje schopnosti
a umět svou myšlenku prodat ostatním. Pokud člověka nějaký obor baví, může se skrz tuto soutěž
potkat s jinými lidmi z oboru, získat nové informace a především spoustu zkušeností, které se pro
další tvorbu nejrůznějších seminárních nebo diplomových prací, ale i pro jakoukoli jinou práci
výborně hodí.
Soutěž probíhá v několika kolech, přičemž první je kolo okresní. V každém kole se práce prezentuje před komisí několika odborníků z oboru a následně se o ní diskutuje.
V okresním kole díky malému počtu prací není téměř žádná konkurence, takže jde hlavně o diskuzi a přípravu na kolo krajské.
Krajské kolo je již poměrně obsazené a v komisi také většinou již sedí člověk, který tématu práce
dobře rozumí. Jde hlavně o síto pro kolo celostátní, ale nepříliš přísné.
Do celostátního kola, které probíhá po tři dny v červnu, postoupí zhruba polovina všech autorů,
kteří své práce do soutěže přihlásili, konkurence tudíž není velká.
Letošní celostátní kolo SOČ se konalo v Táboře a Sezimově Ústí. Kromě bohatého kulturního
programu a možnosti prohlédnout si okolí jde hlavně o navázání nových kontaktů.
41

Celkově je soutěž velmi dobře sponzorsky zajištěná. Finanční i věcné ceny čekají na přední místa
ve všech kolech, vítězové kategorií jsou nezřídka zvaní na mezinárodní přehlídky a soutěže.
Jan Šimbera
Předmětová komise českého jazyka
s radostí oznamuje, že Bára Hrabčuková ze septimy A reprezentovala naši školu v krajském
kole Olympiády v českém jazyce, které se již tradičně konalo v Hradci Králové. Ze školního kola,
v němž soutěžilo téměř sto studentů, postoupili do okresního vedle Báry Hrabčukové ještě septimán
Šimon Macek a druhák Petr Illner v kategorii starších, mladší studenty reprezentovaly terciánka
Julie Minaříková a kvartánka Martina Paulusová.
blahopřeje k velkému úspěchu kvartánce Markétě Čejpové a sekundánovi Adamu Budařovi,
kteří se zúčastnili třídenní přehlídky dětských recitátorů Dětská scéna, která se v červnu konala
ve Svitavách a byla určena vítězům krajských kol recitační soutěže. Důkazem zájmu o umělecký
přednes mezi mladšími gymnazisty je hojná účast ve školním recitačním klání, které se uskutečnilo v jednom všedním odpoledni ve sborovně a znamenalo pro sekundány Tima Mareše a Adama
Budaře, terciánku Moniku Venclovou a kvartánku Markétu Čejpovou postup do kola okresního.
děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu listopadového Týdne poezie, tentokrát na
téma Kraj poezie. Více informací poskytuje příspěvek Štěpána Macury, bez jehož nápadů, práce
a umu by se na poezii nejspíš zapomnělo.
tleská hercům Malého vinohradského divadla, kteří se na jeviště gymnaziální auly vrací skoro
jako domů nejspíš i proto, že jsou našimi studenty vítáni a po zásluze oceňováni (Čapkovy Kapesní
povídky, Erbenova Kytice, Sofoklova Élektra, Beatníci).
oznamuje, že i letos zhlédnou čtvrťáci a oktaváni Havlovu Audienci v podání herců opatovického souboru My a pro terciány, kvartány, třeťáky a septimány je připraveno setkání s Legendou
V+W v podání herců hradeckého Divadélka pro školy.
ráda opět uvítá kukské Geisslers Hofcomedianten, kteří letos nevystoupili v aule v tradiční sestavě. Režisér Petr Hašek přivedl na gymnaziální jeviště účastníky mezinárodní herecké školy Masks
on stage a slovinského režiséra Matiju Solceho s představením Gastronomia dell‘ arte. Septimáni
a třeťáci viděli pak přímo v Kuksu, v rámci literárně historické exkurze, hodně netradiční autorské
představení o hraběti Františku Antonínu Josefu Šporkovi s názvem Fitzli Putzli, sehrané Geisslery.
chystá ve spolupráci s maturanty pokračování zájezdů studentů a učitelů do hradeckého Klicperova divadla. V uplynulém školním roce jsme společně zhlédli Drábkovy Ještěry, Shakespearovu
Marné lásky snahu a Klicperova Hadriána z Římsů a zájem studentů trvá, byť náklady jsou čím
dál vyšší.
děkuje všem studentům, kteří pomáhali organizovat Náchodskou Prima sezónu, a blahopřeje,
neboť v literární soutěži Malé prima sezóny zvítězila terciánka Julie Minaříková, druhé místo obsadila kvartánka Eliška Štěpařová a čestným uznáním byla oceněna kvartánka Anežka Horáková.
je potěšena slibně se rozvíjející spoluprací s náchodskou knihovnou, která poskytla vstupní prostor septimánské výstavě s názvem Čtení je fajn. Výstava zkusila zveřejněnými texty a fotografiemi
Ondřeje Míla přesvědčit návštěvníky knihovny a posléze i naše studenty o tom, že septimáni čtou,
rádi čtou a leccos čtou. Studenti čtou studentům a možná i vám byl název dopoledního nonstop
čtení z oblíbených knih, které ve studovně uspořádali čtyři třídy nižšího gymnázia se svými učiteli.
Kdo naslouchal a později zhlédl výstavu, ví, že čtení je prostě fajn. Někteří septimáni se zúčastnili
besedy se spisovatelkou Lenkou Procházkovou, někteří studenti navštěvují knihovnu pravidelně
v rámci akcí pořádaných čtenářským kroužkem. Nezbývá než si přát, abychom se v útulném prostředí náchodské knihovny mohli scházet častěji.
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konstatuje s radostí, že se divadelní abonentní cyklus v náchodském Beránku těšil zájmu studentů, jejich rodičů i učitelů a stálému zájmu se těší i nabídka knih z Klubu mladých čtenářů nakladatelství Albatros.
přeje si, aby se gymnazisté i přes zvyšující se náklady stále se zájmem účastnili bohatého programu literárně-historických exkurzí.
Jindra Nývltová
I poezie má své dny
Kraj jako území, kraj jako mez, kraj jako hranice, kraj jako země, kraj jako periferie, kraj jako
rozhraní, kraj jako… kraj poezie. Takhle to bylo letos. Zase trochu jinak a zase trochu stejně.
Už více než jednu dekádu je na gymnáziu jeden listopadový den až týden až víc než týden dnem
až týdnem až více než týdnem poezie. Od zdivočelých performancí bývalého kolegy a stále ještě
tvůrčího ducha DREDu Ondřeje Pumra dny poezie dohoupaly do poklidnějších vod verbálních
výtvarných instalací, které občas překvapily, rozhodně neublížily, objevovaly, vytvářely souvislosti, ozvláštňovaly, oživovaly. Zůstávaly ale uvnitř ve stoletých zdech staroslavného gymnázia.
A hrozilo, že mezi starým kamením začnou vychládat, přestanou proudit, zastaví se, zahnijí, zasmrádnou,… Rozproudit a okysličit potřebovalo to dění poezie na gymnáziu. Takže se otevřely
dveře dokořán a do i z vod poezie krajové - krajově lokalizované, krajní - experimentující, hraniční těsně sousedící s hudbou a prózou, vstoupily i vystoupily čerstvé bystré proudy. Dny poezie nebyly
letos jen za zdmi zazděné. Vpuštěny byly opravdové básnické živly a za nimi si našli cestu i negymnaziální poéti. Tango s Avidanem fenoménálního zejvu posledních ročníků Wolkerova Prostějova
Vladimira Benderskiho přineslo mezní interpretaci básnického textu. Autorský večer Štěpána
Noska odhalil mnohými netušený básnický i překladatelský poklad a dar, kterému každý den na
chodbách říkáme Ahoj! Nazdar! Čau! nebo Dobrý den, pane profesore. S Petrem Vášou vstoupilo
zjevení fyzického básnictví, poezie jako vrcholné komunikace, jazyka jako kouzelníka, člověka
verbálního, mobilního, vokálního, vizuálního jako všehoschopného symfonického nástroje. A bylo
to dobře! Kdo přišel a viděl, zvítězil. Kdo nepřišel… napřesrok už přijde. Poděkuje tím třeba mnoha
studentům a Jindře Nývltové a Štěpánu Noskovi a dalším a dalším za to, že už roky může některé
dny na Jiráskově gymnáziu považovat poezie za své.
Štěpán Macura
Žákovská knihovna
Ve školním roce 2010/2011 přibylo do žákovské knihovny 79 nových svazků. Vzhledem k zavedení nové maturity byly nakupovány pouze knihy uvedené v našem školním seznamu maturitní
četby. Povinnost přečíst minimálně 20 děl a uvést je do svého seznamu četby přiměla studenty
Jiráskova gymnázia více číst a tím se i prudce zvýšil počet půjčených knih - za celý školní rok to
bylo celkem 462 svazků. Došlo také k vyřazení většího počtu zastaralých či poškozených knih,
takže jich k 1. září 2011 celkem zůstalo 6843 kusů.
Knihovna je po loňském přestěhování umístěna ve sklepních prostorách vedle šaten naproti kostelu sv. Michala. I když je více vzdálena od tříd, studenti si sem cestu našli. A to je dobře.
Ivo Forejt
Anglický jazyk
Where there is a will,there is a way.
Letošní rok byl velice úspěšný - probojovali jsme se do celostátní soutěže v anglické konverzaci!
Za to patří dík Anně Vlachové ze 3.A.
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A nyní to vezmeme pěkně po pořádku.
Do školního kola, které se konalo v měsíci lednu, se přihlásilo 155 soutěžících. Na předních
místech se umístily tyto studentky:
1. kategorie Nguyen Thi Lam 2.V
2. kategorie Nguyen Eva 4.W
3. kategorie Vlachová Anna 3.A
V okresním kole ve všech třech kategoriích zvítězily dívky z našeho gymnázia.
V krajském kole obsadila Nguyen Eva 4. místo a Vlachová Anna 1. místo.
V celostátním kole skončila Anna Vlachová na krásném 4. místě.
Všem dívkám z celého srdce blahopřejeme, děkujeme za vynikající reprezentaci a přejeme mnoho úspěchů v dalších letech.
Jihoafrické dny
V tomto roce jsme se zaměřili na Jihoafrickou republiku, protože jeden z mnoha jazyků, kterým
se v této zemi mluví, je angličtina. Je to pro nás země velmi vzdálená a exotická.
Studenti se svými učiteli připravili program na 4 dny, ve kterých se seznámili s jihoafrickou
kulturou, přírodou a významnými kmeny a osobnostmi prostřednictvím multimediálních projektů
v angličtině a také se setkali s rodilým mluvčím Josefem Gurunzem z této země. Ve výtvarném
workshopu studenti zhotovili obrazy týkající se Jihoafrické republiky. Dále se s námi podělili o své
zážitky z černého kontinentu Lucka Kovaříková a Michal John, kteří procestovali celý svět na kole.
Zdena Jirková
Německý jazyk
I v tomto školním roce proběhly úspěšně studentské výměnné pobyty. Žáci našeho partnerského
Gymnázia Oesede v Georgsmarienhütte v Německu navštívili koncem září své kamarády v Náchodě.
Podnikli dva celodenní výlety do Prahy a do Krkonoš, prohlédli si zámek v Novém Městě nad Metují
a Adršpašské skály. Společně s českými žáky navštívili jedno představení divadelního festivalu
pořádaného Goethe-Institutem v Pardubicích.
Do Německa se v březnu 2010 vydalo 28 našich žáků v doprovodu dvou němčinářů. Po dlouhé
dvanáctihodinové cestě jsme dorazili do Georgsmarienhütte, kde si nás němečtí studenti rozebrali
a odvedli domů. Další den nás přijal ředitel školy pan Thomas Rohm a později dopoledne i starosta
města pan Lunte. Prohlédli jsme si Georgsmarienhütte, odpoledne i sousední Osnabrück, kudy nás
provázela německá kolegyně paní Gudrun Heering. Protože s námi byli i studenti, kteří se neučí
německy, byl celý výklad v angličtině. Blízko našeho partnerského gymnázia je obrovská ocelárna, prošli jsme ji celou, zblízka jsme viděli i vysokou pec, kde se zpracovává výhradně šrot. Pan
kolega Frank Pfeifer nás dokonce pozval k sobě na zahradu, kde griloval pro všechny studenty. Po
tomto krásném zážitku jsme šli do bývalého trestného tábora Augustaschacht pro nuceně nasazené
pracovníky z doby druhé světové války. Byli zde i mnozí Češi.
Zajímavá byla prohlídka továrny na zemědělské stroje Amazone i návštěva největší loděnice
v Evropě v Papenburgu, kde se vyrábějí obrovské výletní námořní lodě. Cestou zpět jsme se zastavili v muzeu močálu. Při cestě do Hannoveru jsme si nenechali ujít továrnu Volkswagenu, jejímž
provozem nás průvodce provázel přes dvě hodiny. Také nás velmi zaujala nádherná obrovská budova hannoverské radnice a kochali jsme se krásným pohledem na Hannover z její kopule.
Poslední odpoledne jsme strávili v tělocvičně gymnázia, učitelé tělocviku pro nás připravili trampolínu, hřiště na volejbal a další sportovní atrakce.
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Ve školním roce 2010/2011 studovali na partnerském gymnáziu Oesede dva žáci naší školy:
Ondřej Fišer a Anna Holečková. Děkujeme našim německým kolegům, že každoročně toto studium
našim žákům umožňují.
Školní kolo olympiády v německém jazyce vyhrál Ondřej Kopřiva z 2.A, v okresním kole se
umístil na prvním místě a postoupil do krajského kola. Tam obsadil nádherné druhé místo. Gratulujeme!
Ivo Forejt
Španělsko 2011
17.-26. 6. 2011
Místo pobytu: Lloret de Mar, Costa Brava, Katalánsko, Španělsko
Počet studentů: 35
V letošním roce měli studenti španělského jazyka opět možnost zúčastnit se jednoho ze zájezdů
do Španělska, které jsou pravidelně pořádány vyučujícími španělštiny na naší škole. Letošní zájezd byl již 8. v pořadí. Většinu pobytu jsme strávili na divokém pobřeží Costa Brava v letovisku
Lloret de Mar. Prvním poznávacím výletem byla cesta po stopách slavného surrealistického malíře Salvadora Dalího. Vypravili jsme se do malebného pyrenejského městečka Figueres, kde
jsme mohli navštívit jeho slavné muzeum-divadlo. Hlavním cílem naší cesty byla ale metropole
Katalánska - Barcelona. Studenti zde mohli obdivovat úžasné stavby originálního architekta Antonia
Gaudího, včetně bizarního parku Güell a velkolepého chrámu Sagrada Familia. Pro milovníky španělského fotbalu byla jedním z největších zážitků návštěva největšího stadionu v Evropě Camp
Nou, který je domácím stadionem světově známého fotbalového klubu FC Barcelona. Z úžasné
vyhlídky Mirador del alcalde jsme mohli pozorovat obrovský, velmi rušný barcelonský přístav
a celé město. Procházka po výstavní promenádě Las Ramblas a večerní osvětlené fontány s hudbou
na Plaza España, byly dokonalým závěrem dne plného zážitků a dojmů. Další den jsme strávili ve
známém akvaparku, kde nám den plný úžasných vodních atrakcí utekl až moc rychle. Ti, kdo chtěli,
mohli večer zajít na jedno z nepřeberného množství představení španělského flamenca. I výlet lodí
podél pobřeží Costa Brava si nenechalo ujít několik našich studentů. Návštěvou botanické zahrady
a slavné španělské „bodegy“, kde jsme měli možnost ochutnávat skvělé španělské šunky, sýry, uzeniny a vína, náš pobyt pomalu končil. I když se nám cesta nakonec zdála příliš krátká, vrátili jsme
se plni dojmů a zážitků a ti, kteří měli možnost zúčastnit se tohoto zájezdu, budou určitě na výuku
španělštiny nahlížet ze zcela jiného úhlu a osobním zaujetím. A o to přece při takových akcích jde.
Proto doufáme, že se nám v příštích letech podaří tuto tradici udržet a zároveň ji spojit s kvalitním
jazykovým kurzem přímo na nějaké škole, nejlépe v jižním Španělsku, ve slavné Andalusii.
Daniel Pavlík
Francouzský jazyk
Letos jsme v rámci každoročních jazykových dnů zabrousili na africký kontinent. Studenti v rámci
anglického jazyka připravili nesčetné množství zajímavých prezentací o Jihoafrické republice.
Také my francouzštináři jsme se připojili s řadou zajímavých prezentací. V Africe je na dvě desítky
zemí, kde se hovoří francouzským jazykem, a tak bylo z čeho vybírat.
Den otevřených dveří zpestřili studenti kvarty se svým představením k básni Déjeuner du matin
(Jacques Prévert). Vystoupení bylo zdařilé, rodičům i možným budoucím studentům našeho gymnázia se líbilo.
Již tradicí se stalo pořádání výjezdu v rámci frankofonních dnů v Hradci Králové. Naše cesta
vedla letos poprvé do Pardubic (Alliance française), kde nás čekal program plný aktivit ve francouzštině v několika jazykových dílnách. Studenti si tedy vyzkoušeli své vědomosti a dovednosti
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v praxi. Poté jsme se vlakem přesunuli do Hradce Králové, kde jsme zhlédli několik divadelních
představení ztvárněných studenty Gymnázia Boženy Němcové.
Ve školním roce 2010/2011 bylo možné po delší době uspořádat školní kolo olympiády ve
francouzském jazyce ve třech kategoriích. V kategorii A1 se na prvním místě umístila studentka
4.W Michaela Sandtnerová, která reprezentovala naši školu v krajském kole a tam získala krásné druhé místo. V kategorii B1 zvítězila ve školním kole studentka 6.W Kateřina Žibřidová, která se v krajském kole umístila na také pěkném čtvrtém místě. Vítězkou poslední kategorie, B1 byla Anna
Hejzlarová, která nás bohužel ze zdravotních důvodů nemohla v krajském kole reprezentovat. Poslechové části školního kola se účastnilo ve všech kategoriích celkem 30 studentů. Všem výhercům,
zúčastněným i dalším milovníkům francouzštiny tímto děkuji.
Paříž - město nad Seinou
V předposledním červnovém týdnu se někteří studenti francouzštiny spolu s prof. Z. Jirkovou
a Z. Felklovou zúčastnili poznávacího zájezdu do hlavní francouzské metropole. Během této návštěvy měli možnost vidět například významnou univerzitu La Sorbonne, Latinskou čtvrť a také
věhlasné dějiště Hugova románu Zvoník od Matky Boží - gotickou katedrálu Notre Dame. Po
noclehu v ubytovacím zařízení F1 a dobré snídani se účastníci vydali do jedné z nejproslulejších
světových galerií Louvre, kde měli možnost vidět i slavnou Monu Lisu. Unavené nohy zachránila
vyhlídková loď brázdící řeku Seinu. Další den pak patřil návštěvě zámku Ludvíka XIV. - Versailles.
Na poslední den zbyla, jako třešnička na dortu, návštěva Eifellovy věže a pak už následovala cesta
autobusem domů.
Poslední akcí školního roku bylo gastronomické dopoledne, kdy jsme přes teorii o francouzských specialitách vstoupili do praxe. Povídali jsme si o francouzských stravovacích zvycích
a pojídali např. lotrinský slaný koláč, různé saláty, které v průběhu povídání připravovaly studentky
kvarty. Samozřejmě nechyběl předkrm (pomazánka „boursin“) a dezert (citronový koláč) a na závěr
jsme neopomněli ochutnat různé francouzské sýry. Myslím, že to byla příjemná předprázdninová
tečka.
Kateřina Havrdová a Zuzana Felklová
Komise matematiky
K výuce matematiky neoddělitelně patří i různé soutěže.
Soutěží s nejdelší historií pro všechny ročníky od primy až po oktávu a pro první až čtvrté ročníky je Matematická olympiáda.
Úspěšní řešitelé školního kola z nižších ročníků - primy, sekundy, tercie, to jsou kategorie Z6, Z7,
Z8, postupují do okresního kola a z kategorie Z9, A, B, C, to jsou studenti kvarty až oktávy a studenti prvních až čtvrtých ročníků, dále do kola oblastního.
Umístění v okresním kole
Kategorie Z6 (prima): 2. - 4. místo obsadil Vondráček Jan z primy B, dalšími účastníky byli:
Mervart Vojtěch prima B, Rýdlová Ivana prima A, Havlena Jan prima B.
Kategorie Z7 (sekunda): 2. - 3. místo obsadila Paulusová Ivana ze sekundy B, dalšími účastníky
byli: Mareš Timotej, Mastíková Markéta oba ze sekundy A.
Kategorie Z8 (tercie): 1. - 2. místo patřilo Jirmanovi Janovi z tercie B, 3. - 4. místo Kolářové
Denise z tercie B, dalšími účastníky byli Šanovec Petr tercie A, Čížková Pavla tercie B.
Kategorie Z9 (kvarta): 2. místo Štěpán Štěpán z kvarty A, dalšími soutěžícími byla děvčata
Balcarová Barbora a Batěčková Anežka. Štěpán odjel reprezentovat školu do oblastního kola
v Hradci Králové, kde obsadil krásné 5. místo.
Okresního kola matematické olympiády vyšších ročníků se účastnilo v letošním školním roce
velice málo studentů. V kategorii C 3 studenti všichni z 1.B. Je s podivem, že kvinty zůstaly za prv46

ním ročníkem. Mareš Martin a Staněk Jan, oba z 1.B, odjeli reprezentovat školu do Hradce Králové,
kde se konalo kolo oblastní. Bohužel soutěžícím se tentokrát moc nevedlo. Obdobná situace byla
i v kategorii B. Účastnili se také tři studenti, tentokrát pouze ze sext. I tady odjeli do Hradce Králové
dva. Ani oni nevybojovali žádná přední místa, ale i účast je pro reprezentaci školy důležitá.
V kategorii „nejvyspělejších“ matematiků, kategorii A, se účastnili čtyři studenti. Úspěšným byl
pouze Šimbera Jan z oktávy B. V oblastním kole získal nádherné umístění, a to 2.-5. místo.
Další soutěží pro primy, sekundy a tercie, které se naši studenti účastní, je Pythagoriáda.
V primách se účastnilo 55 soutěžících, z nichž pouze 7 bylo úspěšných. Do okresního kola byli
přihlášeni 3 nejlepší. Zde získala z 29 soutěžících 3. místo Kukrálová Helena z primy B, 4.-8. místo
Hrušová Julie a Havlena Jan, oba z primy B, 9. místo Vlček Marek z primy A.
V sekundách soutěžilo 58 studentů, z nichž bylo 6 úspěšných. V okresním kole se podařilo Paulusové
Ivaně ze sekundy B vybojovat 1. místo, 2.-3. místo si získal Mareš Timotej ze sekundy A,
6.-8. místo Kania Dominik sekunda B. V tomto kole se účastnilo 32 nejlepších žáků okresu.
Z tercií ve školním kole soutěžili 54 studenti, z nichž bylo 31 úspěšných. V okresním kole
byli velmi úspěšní. 1. místo patří Jirmanovi Janovi z tercie B, 2.-3. místo Koutskému Antonínovi
a Šanovcovi Petrovi ‚oba z tercie A. Šanovec Petr ještě přivezl 3. místo z klání v Hradci Králové.
Jednou z nejpočetněji zastoupenou soutěží je Klokan. Studenti naší školy se objevili mezi prvními deseti v rámci okresu a letos i v rámci kraje ve všech kategoriích.
V kategorii Benjamín 1. místo v kraji Macek Tomáš ze sekundy A.
V kategorii Kadet 2. - 3. místo v kraji Rýdl Jiří tercie B a Štěpán Štěpán kvarta A.
V kategorii Junior 3. místo v kraji Hrubý Jan sexta A.
V kategorii Student 1. místo v kraji Hlavatá Tereza ze čtvrté A, 3. místo Valtar Jakub oktáva A.
Stále populárnější se stává Přírodovědný klokan, který je organizován pro kategorie Kadet
a Junior, tedy pro tercie až sexty a první a druhé ročníky. Počet soutěžících v každé kategorii se blíží
počtu 100. Nejlepší umístění patřilo Štěpánu Štěpánovi z kvarty A, kterému jeho počet bodů vynesl
až nádherné 3. místo v celostátním kole.
Další akcí, které se zúčastnili naši studenti, je Logická olympiáda. Krajskými semifinalisty se
stalo 7 z našich studentů. Z nich v krajském kole byl na 6.-7. místě Valtar Jakub z oktávy A, který
postoupil do republikového finále, kde už svůj kapitální úspěch z loňského roku nezopakoval.
Úspěchy těší nejen všechny zúčastněné studenty, kteří si tímto způsobem mohou dokázat, že
něco umí, ale těší i jejich vyučující. Přejeme všem novou chuť a hodně sil do bojů v nastávajícím
školním roce.
Iva Sršňová
Výsledky našich studentů ve fyzikálních soutěžích šk. roku 2010/2011
Nejvýznamnější fyzikální soutěží je Fyzikální olympiáda, která probíhá dvoukolově. Nejprve studenti řeší úlohy domácího kola a při splnění požadovaných kritérií postupují do krajského,
v případě kategorie G pouze do okresního kola. Do krajského kola Královéhradeckého kraje z naší
školy celkem postoupilo 33 studentů, z toho bylo 15 úspěšných řešitelů, z nich pak 6 na prvních
třech místech v jednotlivých kategoriích. Z 15 celkem možných jsme tedy obsadili 40% nejlépe
hodnocených míst. Jmenovitě jsou uvedeni všichni studenti, kteří do krajského kola postoupili,
pořadí je uvedeno u studentů, kteří jsou úspěšnými řešiteli. V závorce je uveden počet úspěšných
řešitelů ku počtu těch, kteří postoupili do krajského kola FO.
Kategorie A (1/1), studenti čtvrtých ročníků a oktáv. 1. místo v krajském kole - Šimbera Jan,
8.W. V této kategorii je pořádáno i celostátní kolo, kde náš postupující student obsadil 13. místo ze
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49 účastníků. Navíc byl zvlášť vyhodnocen jako nejlepší řešitel experimentální úlohy. Jde o nejlepší umístění našeho studenta v novodobé historii naší školy v této soutěži.
Kategorie B (2/3), studenti třetích ročníků a septim. 3. se umístil Šimon Macek, 7.W; 5. Ondřej
Míl, 7.W. Dále se zúčastnil Jiří Pacner, 7.W.
Kategorie C (3/11), studenti druhých ročníků a sext. 7.-9. Matěj Fanta, 6.W a Anna Zikmundová,
6.V; 12. Šimon Král, 6.V. Dále se zúčastnili: Jan Hrubý, Petr Kafka, Radim Kvirenc, Jiří Valášek,
Jakub Zakouřil, Kateřina Marková, Michal Balcar a Vojtěch Hrabčuk.
Kategorie D (5/11), studenti prvních ročníků a kvint. 1. místo Daniel Čejchan, 5.W; 2. místo
Jan Staněk, 1.B; 5. místo Karolína Pěčková, 5.V; 6. místo Daniela Prokešová, 5.W; 9. místo Daniel
Meduna, 5.V. Dále se zúčastnili: Martin Kůst, Kirill Juran, Veronika Říhová, Martin Mareš, Aneta
Podstavcová, Michal Šimbera.
Kategorie E (4/7), deváté ročníky ZŠ a naše kvarty. 1. byl Michal Prokop, 4.V; 2.-4. Barbora
Balcarová, 4.W; 7. Anežka Batěčková, 4.W; 8.-9. Zuzana Vaňková, 4.V. Dále se zúčastnili: Štěpán
Štěpán, Tomáš Košek, Václav Šimon.
V kategorii F, tj, osmých ročníků a našich tercií, lze postoupit nejvýše do okresního kola.
U všech uvádíme pořadí: 2. byla Lenka Zikmundová, 3. Jiří Rýdl, 4. Kateřina Štěpánová, 6. Klára
Matysková, 8 -9. Kateřina Zítková, 10. Ondřej Šnajdr, 11.-13. Štěpán Cellar a Šanovec Petr.
V Archimediádě, která představuje úplně nejmladší kategorii fyzikální olympiády, kategorii G,
jsou zařazeni žáci sedmých ročníků a našich sekund, lze také postoupit nejvýše do okresního kola.
I zde naši studenti uspěli s velkou převahou. Okresního kola se celkem účastnilo 21 studentů,
z toho z naší školy 7. U všech uvádíme pořadí: 2. Horký Ondřej, 3. Mareš Timotej, 4. Paulusová
Ivana, 6.-7. Budař Adam a Mastíková Markéta, 8. Kania Dominik, 9.-11. Andrlová Veronika.
Kromě olympiády, kde soutěží jednotlivci, se naše škola velmi dobře umístila v celorepublikové
soutěži družstev v řešení fyzikálních úloh. 11. února 2011 se na Matematicko-fyzikální fakultě
Univerzity Karlovy v Praze utkalo 31 pětičlenných týmů. Naši školu reprezentovala dvě družstva.
Na 8.-9. příčku dosáhlo družstvo ve složení: Papež Radek 8.V, Šimbera Jan 8.W, Valtar Jakub 8.V,
Řada Jakub 8.W, Vaculka Ondřej 4.B. Další pětice studentů: Míl Ondřej 7.W, Macek Šimon 7.W,
Roško Michal 4.A, Fúra Viktor 4.A, Staněk Jan 1.B obsadila pěkné 16. místo.
Úplné výsledky na: http://fykos.cz/akce/fyziklani.
Všem, kteří nás skvěle reprezentovali ve fyzikálních soutěžích, děkujeme a blahopřejeme jim
k dosaženým výsledkům.
Zdeněk Polák
Z předmětové komise chemie
Školní rok 2010 – 2011 byl bohatý na nejrůznější chemické aktivity, ať chemická olympiáda,
exkurze, den her či hodiny moderní chemie.
Hodina moderní chemie. V předvánočním čase předvedli studenti VŠCHT v Praze celkem jedenáctkrát „Hodinu moderní chemie“. Dne 9. a 10. 12. 2010 náš absolvent Jan Dundálek a Michal
Maryška pod vedením RNDr. Petra Holzhausera, PhD. ukázali studentům chemii plnou barev, vůní
a chemických kouzel. Vrcholem každé z hodin byly pokusy se suchým ledem a kapalným dusíkem.
Návštěva MBÚ. V letošním roce poprvé měla část studentů chemického semináře možnost navštívit laboratoře Mikrobiologického ústavu AV na Novém Hrádku. Vyzkoušeli si práci s automatickými pipetami, tvoření tzv. sendvičů při metodě ELISA a v praxi viděli elektroforézu - analytickou dělící metodu. Za tuto vzácnou příležitost je třeba poděkovat Ing. Igoru Šplíchalovi.
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Chemická olympiáda. Již 47. ročník chemické olympiády byl pro naši školu ročníkem velmi
úspěšným. Od října do května se studenti zapojili do všech čtyř kategorií (A - D), a to v celkovém
počtu 72 žáků.
V kategorii A (4. r., oktávy) se školního kola zúčastnili dva studenti - Andrea Sodomková (8.V)
a Jan Šimbera (8.W). Oba postoupili do kola krajského, kde Šimbera J. obsadil 2. místo a Sodomková
A. 3. místo. Následoval postup do Národního kola CHO, které se uskutečnilo ve dnech 24.-27. 1. 2011
na půdě Univerzity Pardubice. Mezi padesátkou soutěžících se Honza umístil sedmnáctý a Andrea
dvacátá čtvrtá.
V kategorii B (3. r., septimy) mělo školní kolo 21 soutěžících. Na prvních třech místech se
umístili Míl Ondřej (7.W), Pšenička Otakar (7.V) a Roztočil Jan (7.W). Do krajského kola odjelo
reprezentovat školu šest studentů a umístili se Míl O. na 4. místě, Roztočil J. na 8. místě, Pšenička
O. na 9. místě, Stehlíková K. (3.B) na 10.-11. místě, Vítek J. (3.B) na 15. místě a Pokorný M. na
místě osmnáctém.
Kategorie C (1. a 2. r., kvinty a sexty) měla 28 účastníků školního kola. Zvítězila Anna Zikmundová
(6.V), na 2. místě se umístila Tereza Stejskalová (2.B) a 3. místo obsadila Zuzana Boháčová (2.B).
Do kola krajského byly vybrány dvě studentky a Anna Zikmundová se stala vítězkou krajského
kola CHO kategorie C. Stejskalová T. obsadila pěkné 12. místo.
Kategorie D (tercie, kvarty). I přes velkou náročnost této kategorie mělo školní kolo 21 účastníků. Pořadí na prvních místech bylo - Zikmundová Lenka (3.V), Štěpán Štěpán (4.V), Batěčková Anežka
(4.W), Štěpánová Kateřina (3.V). Všichni jmenovaní postoupili do okresního kola a dále byli vybráni do kola krajského, kde se Zikmundová L. umístila na 12. místě, Batěčková A. na 13. místě,
Štěpán Š. na 14. místě a Štěpánová K. na 16. místě.
Všem blahopřejeme k dosaženým výsledkům a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy,
která díky nim patří k nejúspěšnějším v Královéhradeckém kraji. I těmito úspěchy naši studenti
přispěli k hlavním cílům Mezinárodního roku chemie 2011 vyhlášeného organizacemi UNESCO
a IUPAC (Mezinárodní unie čisté a aplikované chemie).
Helena Karásková
Z areálu biologie
Ve školním roce 2010/2011 se různých biologických soutěží zúčastnilo 133 studentů. Potěšil nás
zejména vzrůstající zájem o tyto aktivity na vyšším gymnáziu. Úspěchy v biologických soutěžích
jsou u studentů 4. ročníků zohledňovány při přijímacím řízení na VŠ. Do krajského kola Biologické
olympiády postoupil v kategorii A Jan Kosinka (4.B), který zde získal 5. místo a stal se úspěšným
řešitelem. Dále postoupili Petr Čečetka (3.A), Petra Nocarová (3.A), Dominika Nováková (8.W)
a Tereza Vanická (7.W). V soutěži Poznávání přírodnin do krajského kola v kategorii A (celé vyšší
gymnázium) postoupily Petra Nocarová (3.A) a Nikol Kábrtová (7.V). Podrobnější výsledky všech
účastníků okresních i krajských kol jsou obsaženy v příspěvku Kronika Jiráskova gymnázia. Děkujeme studentům za reprezentaci školy, blahopřejeme úspěšným řešitelům a přejeme mnoho štěstí
a elánu do dalších biologických klání. Chceme také poblahopřát studentům 4. ročníků, kteří své
seminární práce přihlásili do SOČ (Středoškolská odborná činnost) a postoupili s nimi do krajského
kola. Je to Jan Kosinka (Floristický průzkum rezervace Farní stráň u Machova v CHKO Broumovsko)
a Miloš Cvejn (Rakovina prsu).
Také v loňském roce pokračovala spolupráce s Mikrobiologickým ústavem Akademie věd ČR
na Novém Hrádku. Studenti stážisté, účastníci projektu Otevřená věda II., zde zakončili své více
než roční působení seminárními pracemi, které předložili u maturity z biologie. Velmi nás potěšila
úroveň jejich prací a také kladné hodnocení jejich aktivity a šikovnosti ze strany pracovníků ústavu.
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Nový Hrádek také o jednom víkendu navštívili noví seminaristé 3. ročníků. Byli už tradičně
seznámeni s pracovištěm, jeho vybavením, metodami práce, publikováním atd. I letošní studenti
měli možnost okusit vědeckou práci přímo v laboratoři. Znovu touto cestou děkuji Ing. Igoru
Šplíchalovi, CSc. za čas, který nám ve svém volnu věnoval.
Areál biologie má stále větší prostorové problémy. Vzhledem k množství laboratorních prací
a nepovinným předmětům je permanentně přetížena laboratoř. Rozhodli jsme se proto nakoupit
další mikroskopy. Díky tomu bude možné některé laboratorní práce provozovat mimo laboratoř
v učebně biologie. Vzhledem k vynaložené finanční částce jsme už nemohli nakoupit žádné další
učební pomůcky. Přesto se nám na konci školního roku podařilo pořídit interaktivní e-Beam projektor, který umožňuje aktivnější práci studentů v učebně biologie. Doufáme, že díky němu bude
výuka biologie pro studenty zajímavější.
Na závěr bych chtěla poděkovat pracovníkům Masokombinátu v České Skalici a sádek na Rozkoši
za poskytování studijního materiálu k laboratorním pracím. Bez jejich pomoci by tyto práce ztratily
na své atraktivitě.
Ivana Matěnová
Dějepisná olympiáda
Letos opět změřili své síly mladí historici z tercií a kvart, pro něž MŠMT vypisuje každoročně
Dějepisnou olympiádu. V době hluboké krize českého zdravotnictví se autoři letošního zadání DO
zřejmě rozhodli zlepšit vztah mládeže k lékařskému poslání a povolání. Patrně proto zvolili tématem tohoto ročníku dějiny medicíny, lékařství, léčitelství a péče o zdraví vůbec - disciplínu v oboru
historie velmi speciální.
Soutěžící se tak střetli s Kochovou tuberkulosou, kurdějemi, morem, pravými neštovicemi
i španělskou chřipkou. A vyzbrojeni Flemingovým penicilinem, Pasteurovou tepelnou sterilizací
i Hypokratovou přísahou, posíleni o keltské druidy, Tyršovy Sokoly i alchymisty Rudolfa II. (to vše
pochopitelně vyztuženo šiky vlastních bohatých vědomostí) nad chorobami, epidemiemi a dalšími
nástrahami slavně zvítězili.
K vůdcům spontánně vzniknuvší iniciativy „Historici pro zdraví“ se výkonem hravě překračujícím hranici osmdesáti bodů ze sta zařadili zejména zkušenější kvartáni. V jejich čele vysoko
zdvihl Aeskulapovu hůl Michal Matyska, těsně následovaný Michalem Prokopem, Žofií Šolcovou,
Štěpánem Štěpánem a Anežkou Batěčkovou. Za zdraví vlastní život nasadili a mnoho kvartánů
lehce zahanbili i srdnatí terciáni vedení Jirkou Rýdlem, Jakubem Regnerem a Terezou Venclovou.
První místo a přímý postup do okresního kola zúročil Michal Matyska 2. místem v kole okresním, které znamenalo i postup do kola krajského. Zde byli ale soutěžící vystaveni takovému běsnění
nakažlivých viróz, šílených ranhojičů, bakteriálních infekcí a zašmodrchaných zaříkávadel, že jim
v drtivé většině podlehli a ze soutěžních místností je takřka vynášeli na márách. Michal Matyska
přežil, zotavil se a může za reprezentaci školy sklidit zasloužené ovace spolu se všemi dalšími
zúčastněnými. Děkujeme a přejeme všem hodně zdraví i v příštím ročníku Dějepisné olympiády!
Štěpán Macura
Antický den
Primáni letem antickým řeckým světem
10. května 2011 vyrazili primáni na jednodenní výlet prostorem i časem. Jeho cílem se stalo antické Řecko, jeho mýty, osobnosti, objevy i události. Aula se na chvíli proměnila v amfiteátr, v němž
svůj tragický příběh znovu prožili Orfeus a Euridyka primy A. Prima B sotva stačila zamáčknout
slzu. Bylo potřeba kamarády rychle zachránit před smutkem z nešťastné lásky. V antické době často
pomáhal chléb a hry. Primáni začali hrami: proplétali se labyrintem krétského krále Mínoa, valili
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Sisyfův kámen, rozeznávali ambrosii, nechali zakotvit Řeky u trojských břehů,… zkrátka se ani na
chvíli nenudili. Pak nadešel čas chleba - symposionu s disputacemi nad významnými osobnostmi
řeckých dějin, řeckými bohy, památkami a hrdiny jejich mýtů. Dobře najedeni, poučeni i pobaveni
se na závěr vrhli se vší vervou do olympijského zápolení na stadionu - a čeští olympionici nemusejí
mít o svou budoucnost rozhodně strach.
Den v antice nebyl dnem marným. Poděkování zaslouží všichni primáni, kteří se zas o něco více
přiblížili řeckému ideálu kalokagathía, i jejich učitelé Hana „Helena“ Misarová, Milan „Satyr“
Poutník, Zdeněk „Herakles“ Košvanec, Jitka „Athéna“ Fišerová, Klára „Musa“ Mičíková a všichni
bohové, kteří nad nimi drželi ochrannou ruku.
Štěpán Macura
Jeden den ve středověku
Na ten den se sekundáni našeho gymnázia pečlivě připravovali dlouhé týdny předem. Konečně
byl tady! A tak 1. června svůj svátek dětí mohli sekundáni našeho gymnázia prožít netradičně.
Prostřednictvím vlastního programu se přenesli o staletí zpět, do období vrcholného středověku.
Do auly gymnázia dorazili kejklíři sekundy W se svojí písní a komedianti kvarty V (dramatická
výchova) z daleké Lombardie, aby ve stínovém divadle divákům sehráli krvavý příběh „O strašlivém mordu tom.“ Studenty navštívil král Václav II. v doprovodu Elišky Přemyslovny a Elišky
Rejčky spolu s jejich dvorní dámou a vyprávěl jim „o slastech a strastech kralování.“
Na středověkém tržišti své výrobky nabízeli mistři a tovaryši rozličných cechů, přicházeli venkované a venkovanky, cukrářky a pekařky. Ti všichni vychvalovali své zboží, nakonec obdarovávali
diváky sladkými plackami, rohlíky, chlebem a koláči.
Křížový rytíř se navrátil ze Svaté země a podělil se s posluchači o hrůzné zážitky z tažení do
Palestiny ke Kristovu hrobu. Svatá Anežka česká promlouvala o svém mládí a křesťanské víře.
Mistr popravčí kat spolu s pomocným pacholkem předváděl na žebrajících tulácích právo útrpné.
Ve středověké krčmě došlo k hádce a neplatiči na příkaz šenkýřky byli vyhozeni na ulici.
V odborných historických prezentacích (např. o Karlu IV., o rytíři Hronovi, o Janu Žižkovi,
o středověkých zbraních, středověké módě, středověkém stolování aj.) prokázali studenti sekund
nejen dějepisné vědomosti, ale i své schopnosti pracovat s počítačovou technikou.
Nechyběly ani zdramatizované obrazy z dějin Náchoda. Vzdělaný loupeživý rytíř Jan Kolda ze
Žampachu táhl se svojí bandou loupežníků do sousedního Slezska a čelil spravedlnosti krále Jiřího
z Poděbrad.
Společné hodiny strávené ve středověku ukončila opět píseň kejklířů, doprovázená kejklířskými
muzikanty Martinem Blahotou, Kateřinou Čápovou a Kristinou Pavlasovou spolu s jejich třídním
profesorem Alešem Chmelíkem. Tentokrát se kejklířská skupina rozrostla o dalších třicet členů
sekundy V. Vždyť být alespoň na chvíli potulným středověkým kejklířem stálo za to!
Blanka Dvořáčková
Občanská výchova a základy společenských věd
Letošním školním rokem byl ukončen cyklus, v němž se na nižším gymnáziu poprvé učilo podle
ŠVP, a tak nastal čas bilancovat. Komise ZSV probrala první zkušenosti a došla k závěru, že by
některé věci bylo třeba ještě upravit. Jednoznačně nejproblematičtější se nám jeví fakt, že v kvartě
je vyučována pouze jedna hodina týdně. Nejde ani tolik o celkovou dotaci předmětu OV, jako o to,
že právě s žáky tohoto věku je nejefektivnější probírat jak finanční a ekonomickou gramotnost, tak
i profesní zařazení, některé otázky sexuální a preventivní výchovy, které není možné přesunout do
jiné věkové kategorie. Nepodařilo se nám také, a to z objektivních důvodů (především nedostatek
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prostoru na naší škole, finanční důvody), zařídit učebnu ZSV. Zůstává tak posledním odborným
předmětem, který takové prostory nemá. Naopak za velmi pozitivní považujeme užívání nových
učebnic, jejichž nákup pro celé nižší gymnázium škola v tomto roce dokončila.
Vyšší gymnázium změnami teprve prochází, i tam se však stále vede debata o tom, jak a kdy co
vyučovat, jaké učebnice využívat a jak pracovat s tematickými dny.
Hodně pozornosti jsme věnovali koncepci seminářů, které budou v nabídce pro příští roky. Pro
školní rok 2011/12 se podařilo rozšířit nabídku o ekonomickou a finanční gramotnost a o základy
práva. Zvažovali jsme také, že bychom zrušili nabídku jednoletého SVS semináře, a to tehdy, až se
podaří nabídku pro nejvyšší ročníky obohatit o seminář věnující se sociologii.
Jednou ze zajímavých událostí (kromě běžné účasti na tematických dnech, dni otevřených dveří
atd.), kterou bychom rádi připomenuli, byla akce připravená seminářem projektového řízení. Jednalo se o prezentaci událostí týkajících se osudu československých hokejistů v padesátých letech
20. století, a to ve spolupráci s organizací Člověk v tísni. Proběhla výstavka věnovaná hlavně jednotlivým osobnostem, promítání filmu Postaveni mimo hru a diskuse o událostech. Připravovaná
beseda s pamětníkem byla bohužel na poslední chvíli zrušena z důvodu sněhové kalamity. I tak
však víme, že akce byla studenty přijata velmi pozitivně a vyvolala žádoucí debatu.
Doufáme, že v nadcházejícím školním roce se podaří opět kvalitu výuky ZSV zvýšit, uskutečnit
to, co se zatím nepodařilo, a obohatit naši sbírku o další potřebné pomůcky.
Hana Vrátilová
Zeměpis
I v tomto školním roce jsme se snažili zapojit co nejvíce našich studentů do zeměpisných soutěží.
Bourání hranic a jazykových bariér usnadňuje zeměpisné poznávání a podporuje přirozený zájem
žáků o cestování a následnou konfrontaci získaných poznatků z výuky v praxi.
Tradičně všichni vyučující zeměpisu na přelomu února a března zorganizovali školní kolo zeměpisné olympiády. Nejúspěšnější soutěžící ze 4 kategorií pak postoupili do okresního kola. Zde se
jim vedlo více než dobře. V kategorii A (primy a 6.třídy) zvítězil Jan Bohadlo z 1.V před Vojtěchem
Mervartem z 1.W. V kategorii B (sekundy a 7.třídy) zvítězila Anna Vlčková z 2.V, její spolužák
Václav Kavalír obsadil dělené 3. místo. V kategorii C (tercie a kvarty + 8. a 9. třídy) vybojoval
prvenství Petr Šanovec z 3.V, Michal Prokop z 4.V pak obsadil 3. místo. V nejstarší kategorii D
(střední školy) obsadila naše pětice soutěžících prvních pět míst v pořadí: 1. Jan Šimbera (8.W),
2. Radek Papež (8.V), 3. Jan Kosinka (4.B), 4. Petr Hlávko (6.W), 5. Michal Kulek (6.V). Jednoduše vyjádřeno: naši žáci vyhráli v okresním kole zeměpisné olympiády ve všech kategoriích!!
V krajském kole, které se konalo 7. 4. 2011 na ZŠ Habrmanova v Hradci králové, jsme se bohužel
na medailové pozice neprosadili. Honza Bohadlo obsadil 4. místo, Vojta Mervart skončil devátý.
Anička Vlčková obsadila dělené 5. místo v kategorii B, Petr Šanovec se v “céčku“ umístil na
4. pozici. Nejvíce nadějí jsme vkládali do nejstarších. Bohužel Honzovi Šimberovi se nepodařilo obhájit loňské vítězství a po sporném verdiktu poroty obsadil až 5. místo. Radek Papež pak skončil na
9. místě. A tak brány celostátního finále zůstaly letos pro naše studenty uzavřeny.
Další zeměpisnou soutěží, které se již tradičně zúčastňujeme, je Eurorebus. Jde o vědomostní
soutěž pro zájemce o zeměpis, která je organizována vydavatelstvím Terra klub - autorem tematických atlasů Dnešní svět. Soutěž probíhá po dobu celého školního roku (základní kola v internetové
podobě) a utkávají se v ní jednotlivci, školní třídy i celé školy. Škola, jejíž třídy si v průběhu soutěže
povedou nejlépe, získává putovní Pohár České spořitelny - generálního partnera celé soutěže. Kromě toho lze vyhrát účast v Expedici po Evropě, počítačové sestavy, vkladové certifikáty a spoustu
dalších atraktivních cen.
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Do krajského kola, které se uskutečnilo 17. 4. 2011 v Hradci Králové, se na základě předchozích
výsledků z elektronických kol kvalifikovali nejlepší jednotlivci. Václav Kavalír (2.V) v kategorii
ZŠ 01 vybojoval 2. místo a taktéž Jan Hak (3.A) v kategorii SŠ obsadil stříbrnou příčku. V soutěži
školních tříd zvítězilo v kategorii ZŠ 01 družstvo 2.V ve složení Václav Kavalír, František Šedivý
a Anna Vlčková, na pátém - postupovém místě pak skončil tým 1.W: Klára Jiránková, Jan Karvai
a Pavlína Štěpánová. Hned na dalším - nepostupovém místě bylo družstvo 2.W: Dominik Kania,
Kamila Macková a Ivana Paulusová. Šestou příčku také obsadilo družstvo 3.A v kategorii SŠ: Jan
Hak, Matěj Dubovský a Marek Prachař. Mezi středoškoláky pak ještě týmy 2.A a 1.A obsadily
23. a 28. příčku. V kategorii ZŠ 02 se na 16. pozici umístil tým 3.W ve složení Pavla Čížková, Lucie
Havlíčková a Kateřina Vanclová.
S nejlepšími jednotlivci i družstvy jsem se pak zúčastnil 6. 6. 2011 celostátního finále v Praze.
Vašek Kavalír vybojoval mezi 77 finalisty krásné 7. místo, Honza Hak získal mezi 81 soutěžícím
neméně cennou 15. pozici. Tým 1.W obsadil jako nováček 49. pozici, ale družstvo 2.V vybojovalo
krásnou 3. příčku. Václav Kavalír, František Šedivý a Anna Vlčková si tak na pódium přišli nejen
pro bronzové medaile, ale také pro vkladové certifikáty České spořitelny, barevnou tiskárnu a další
drobné ceny a hlavně díky nim několikrát v zaplněném kongresovém sálu Top hotelu Praha zaznělo
jméno Jiráskova gymnázia v Náchodě.
Nejen jim chci tímto poděkovat za vzornou reprezentaci naší školy a věřím, že i v příštích ročnících dokážeme na tyto úspěchy navázat.
Zdeněk Košvanec
Další úspěch Jana Šimbery
Ve školním roce 2010-2011 navázal student Jiráskova gymnázia v Náchodě Jan Šimbera na
svůj velký úspěch z minulého školního roku, kdy v srpnu 2011 získal na Taiwanu stříbrnou medaili
v celosvětové zeměpisné olympiádě. Se svou seminární prací ze zeměpisu „Kartografická anamorfóza“, ve které se zabýval dopravní dostupností města Náchoda, postoupil do celostátního
kola SOČ (studentská odborná činnost) a umístil se na výborném 3. místě z 11 soutěžících.
Honza byl přijat bez přijímacích zkoušek na obor geografie PřF UK na základě svých znalostí
v tomto předmětu, které prokazoval během studia, i soutěží, kterých se pravidelně zúčastňoval.
Opět nezbývá než mu pogratulovat a popřát hodně úspěchů v dalším studiu i osobním životě. Děkujeme za reprezentaci školy.
Olga Slavíková
Sportovní soutěže
V letošním školním roce se naši studenti opět hojně zapojili do většiny sportovních soutěží organizovaných především AŠSK, ale též i do řady dalších. Většinou šlo o základní, tj. okresní či
okrsková kola, 13x o kola či soutěže na krajské úrovni, podařilo se vybojovat i postup do kola celostátního. Dohromady to letos bylo 39 soutěží v 11 druzích sportů. Šest z nich bylo pořádáno naší
školou - 3 florbalové, 2 volejbalové a jednou to byla minikopaná.
Naše účast a výsledky:
atletika
Středoškolský pohár CORNY
okresní kolo (N. Město n. Met.)
středoškolačky - 1. místo, středoškoláci 2. místo
krajské kolo (Dvůr Králové)
středoškolačky - 2. místo
republikové finále (Břeclav)
středoškolačky - 3. místo
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atletický čtyřboj
okresní kolo (Jaroměř)
starší žákyně - 1. místo, starší žáci - 1. místo
krajské kolo (Jičín)
starší žákyně - 4. místo, starší žáci - 4. místo
přespolní běh družstev
okresní kolo (Police nad Metují)
mladší žákyně - 1. místo, mladší žáci - 1. místo
starší žákyně - 2. místo, starší žáci - 4. místo
středoškolačky - 1. místo, středoškoláci - 1. místo
krajské kolo (Police nad Metují)
mladší žákyně - 3. místo, mladší žáci 5. místo
starší žákyně - 4. místo
středoškolačky - 2. místo, středoškoláci 2. místo
Běh do zámeckých schodů
mladší žactvo - 1. místo, starší žactvo - 4. místo
středoškolačky - 1. místo, středoškoláci - 1. místo
plavání - krajské kolo (Trutnov)
starší žáci - 1. místo
středoškolačky - 5. místo, středoškoláci - 2. místo
volejbal
středoškolačky - okresní kolo (JGN) - 2. a 4. místo
středoškoláci - okresní kolo (JGN) - 2. místo
plážový volejbal
středoškolačky - okresní kolo - 2. a 3. místo
basketbal
mladší žákyně - okresní kolo (Jaroměř) - 2. místo
mladší žáci - okresní kolo (Jaroměř) - 4. místo
starší žákyně - okresní kolo (Jaroměř) - 3. místo
starší žáci - okresní kolo (Náchod) - 2. místo
středoškolačky - okresní kolo (Broumov) - 2. místo
středoškoláci - okresní kolo (Jaroměř) - 2. místo
florbal
mladší žáci - okresní kolo (JGN) - 1. místo, krajské kolo (Dvůr Králové) - 3. místo, Florbalmánie
(Hradec Králové) - 2. místo
starší žákyně - okresní kolo (Police nad Metují) - 3. místo
starší žáci - okrskové kolo (N. Město n. Met.) - 2. místo
středoškolačky - okresní kolo (JGN) - 2. místo
středoškoláci - okresní kolo (JGN) - 1. místo, krajské kolo (Trutnov) - 3. místo, Florbalmánie
(Hradec Králové) - čtvrtfinále, turnaj SŠ (Česká Třebová) - 1. místo
minikopaná
starší žáci - okresní kolo (JGN) - 3. místo
futsalová liga
mladší žáci - 1. kolo (Plhov) - 1. místo, 2. kolo (Hradec Králové) - 1. místo, 3. kolo (Hořice)
- 1. místo, 4. kolo (Trutnov) - 2. místo
starší žáci - 1. kolo (Česká Skalice) - 1. místo, 2. kolo (Hradec Králové) - 1. místo, 3. kolo
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(Trutnov) - 4. místo
středoškoláci - 1. kolo (Malé Svatoňovice) - 3. místo
frisbee
středoškolská liga - 1. turnaj (Hradec Králové) - 6. a 14. místo, 2. turnaj (Hradec Králové) - 10. místo
šachy - okresní kolo Hronov - 2. místo
Prvenství v celoročním školním turnaji ve florbalu, organizovaném studenty v čele s Janem
Matyskou, obhájil tým „Narychlo“ (sexta A).
Pro tradiční sportovní den nižšího gymnázia se letos bohužel nepodařilo v “nabitém“ programu
konce školního roku najít vhodný termín.
Už tak trochu tradičně je nejcennějším výsledkem účast a letos konečně i medaile (za
3. místo) našich atletek z vyššího gymnázia na republikovém finále v Břeclavi. Na skvělém úspěchu se podílely Kristýna Loudová, Dominika Vejpravová, Klára Nešetřilová, Nikola Thérová, Pavla
Rousková, Ludmila Vlčková, Šárka Jirásková, Kateřina Hanušová, Klára Jelínková a profesorka
Iva Rojtová.
V atletickém čtyřboji staršího žactva příjemně překvapila obě družstva. Děvčata ve složení
Bára Kubečková, Klára Matysková, Tereza Hurdálková, Lucie Havlíčková, Nela Vítová, Markéta
Čejpová a Kateřina Volhejnová suverénně zvítězila v okresním kole a v krajském zůstala těsně
čtvrtá. Naprosto stejně je napodobil i tým chlapců ve složení Tomáš Matyska, Jindřich Brzobohatý,
Aleš Král, Pavel Pich, Štěpán Štěpán a Matěj Šváb. Většina z nich si navíc vedla úspěšně i v dalších
běžeckých soutěžích.
Cenných úspěchů dosáhli též florbalisté, tentokrát především naši nejmladší - Ondřej Hušek,
Daniel Němeček, Tomáš Matoulek, Martin Kováčik, Tomáš Macek, Jan Havlena, Pavel Urban,
David Hejzlar, Michal Matyáš a Vojtěch Mervart. K okresnímu prvenství a třetímu místu v kraji
přidali v závěru školního roku ještě bonbónek v podobě druhého místa na hradecké Florbalmánii,
kde se v konkurenci 32 týmů dostali až do finále, v němž podlehli na samostatné nájezdy. Když
vynecháme dva posledně jmenované a přidáme Martina Blahotu, máme tu velice úspěšný tým
Školní futsalové ligy, který skončil své účinkování až po čtyřech kolech této soutěže, tedy těsně
před branami celostátního finále (aniž by byl poražen - 8 výher, 2 remízy).
Nejen těmto, ale i všem ostatním zúčastněným patří dík za dobrou reprezentaci školy a doufejme,
že se našemu sportu bude podobně dařit i napřesrok.
Libor Slavík
Soutěž Eurobot 2011
EUROBOT je to soutěž, kterou vyhlašuje Katedra softwarového inženýrství MFF UK a občanské sdružení Robonika a která se zabývá stavbou robota s tím, že robot řeší určitý problém. Téma
soutěže bylo „Chess’Up - Šachovaná“ - roboti na herní ploše přesouvali prvky připomínající šachové figurky a ten, který jich umístil nejvíce na pole své barvy, vyhrál.
Studenti se na tuto soutěž připravovali celý půlrok. Během příprav získali mnoho zkušeností,
dovedností a naučili se spolupracovat v teamu.
Závěrečného klání v soutěži se zúčastnili naši studenti Jan Jirman a Martin Němec. Soutěžili
v kategorii Starter (v pokročilejší soutěži se bohužel nekvalifikovali) a přes počáteční problémy
s robotem dosáhli na 12. místo. V této soutěži chceme i nadále pokračovat a zapojit do ní i studenty
vyššího gymnázia. Jelikož mají více zkušeností i znalostí, doufáme, že letošní umístění bude do
desátého místa.
David Barka
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Výtvarná výchova
Výtvarná výchova má dotaci dvou hodin týdně v primě, sekundě, kvintě, sextě a v prvním a druhém ročníku. V těchto ročnících se studenty realizujeme množství zajímavých výtvarných projektů,
často ve spolupráci s jinými předměty. Dvouhodinovou dotaci má také seminář výtvarné výchovy
ve čtvrtém ročníku a oktávách. V tercii a kvartě je dotace výtvarné výchovy jen jedna hodina týdně.
To bohužel velmi omezuje práci na větších projektech v těchto ročnících. Pro primy a tercie byla
otevřena volitelná dvojhodinovka a trojhodinovka s názvem ,,Výtvarná odpoledne“. Jsou to hodiny rozšířené výuky, kdy si žáci mohou vyzkoušet spoustu nových technik a práci s netradičními
materiály. Jsou to činnosti, na které bohužel není v běžných hodinách Vv čas ani prostor vzhledem
k velkému počtu studentů ve třídách.
Den her a den pro Jihoafrickou republiku
Zajímavé papírové objekty vytvořili studenti během obou tematických dnů.
Také učitelé se zapojili do výtvarné činnosti a vyzdobili školu ,,Jiráskovou archou“ se svými portréty na zvířecích tělech. V čele byl pan ředitel jako Neptun. Učitelé tímto objektem chtěli vyjádřit
svou soudržnost a kolegialitu, že jsme všichni společně na ,,jedné lodi“.
Prostorovou tvorbou přispěli k projektu o Africe studenti prim a tercie. Primánci si během výtvarných odpolední vyrobili masky z papírů a kůže na motivy afrických masek. Tercie W realizovala obří figurální reliéfy podle negerského umění. Tyto byly umístěny na sloupech ve vestibulu školy.
Den otevřených dveří ve Vv
Této akce se také účastnili žáci a studenti z řad gymnazistů. Zájemci o studia tak mohli v reálu pozorovat při práci studenty různého věku, kteří pracovali na námětech odlišnými technikami.
Sami se pak do tvůrčí činnosti mohli zapojit. Nejvíce atraktivní byla pro příchozí technika enkaustiky. Mnozí se nemohli odtrhnout od výroby šperků z korálků a modelovací hmoty.
Antický den
Tradiční antický den se podruhé konal v prostorách naší školy. Primy si v hodinách Vv vyrobily
tradiční antický oděv- tógu, dále šperky z kartonu a drátu. Žáci jedné z prim vyrobili kulisy a zrealizovali divadlo pro svoje kolegy na motivy antické mytologie.
Světový rekord
Žáci z tercie W přispěli do světově unikátní galerie znaků měst a obcí vyrobených z odpadových
materiálů, čímž pomohli vytvořit nový světový rekord.
Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM a.s. uspořádala v rámci komunikační kampaně zaměřené na třídění odpadů akci, v jejímž průběhu vyrobily děti přihlášených škol 1 025 znaků měst
a obcí České republiky o rozměrech 1x1 m. Na výrobu znaků byly použity odpadové materiály
určené k třídění. Galerie fotografií všech vyrobených znaků je umístěna na www.znakymestaobci.
cz. Rekord byl do České databanky rekordů zaevidován 13. ledna 2011.
Naše škola obdržela od agentury Dobrý den Pelhřimov certifikát o účasti na světovém rekordu
a jako památku knihu Českých rekordů.
Maturita z Vv
K maturitě z výtvarné výchovy se letos přihlásilo 20 studentů, což je zatím rekordní počet. 19 studentů absolvovalo maturitu úspěšně.
Zkoušku z dějin umění, popisu uměleckého díla a prezentace volné tvorby doplnila výstava studentských maturitních prací. Rozsah technik a námětů byl široký. Na chodbách školy jsme mohli
vidět fotografie přírody, landart, koncepčně zpracované fotografie nohou během jediného dne, instalace v podobě modelů avantgardních budov, trojrozměrný návrh interiéru, grafické techniky,
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objekty v podobě květin, surrealistické kresby, kopie uměleckých děl, stylizované ženské figury
jako alegorie ročního období, keramické šachové figurky,… Myslím si, že kolemjdoucí měli co
obdivovat!
Závěrem bych chtěla poděkovat všem studentům, kteří svými výtvarnými díly a dílky pomáhají
zkrášlovat prostředí školy a úspěšně reprezentují naše gymnázium.
Klára Míčíková
Hudební výchova
Školní rok 2010/2011 je úspěšně za námi a mám-li se zamyslet nad tím, čím byl jiný, musím
konstatovat, že byl ve znamení proměn vokálně instrumentálního souboru Skřivánci. Soubor nezměnil své složení a ani nedošlo k velkým výměnám hudebníků a sboristek, ale změny se týkaly
repertoáru souboru.
Skřivánci mají tradičně dva základní koncertní repertoáry, které pouze mírně obměňují. Koncert
vánoční a koncert jarní. Začnu koncertem, který probíhá v období Vánoc. Nechtělo se nám stále
opakovat koledy a vánoční písně, které má v repertoáru každý soubor, a ani jsme nechtěli sahat po
amerických spirituálech, protože jsme chtěli slavit Vánoce v Čechách, mít svého Ježíška a zpívat
česky. Sáhli jsme proto k méně známým koledám, které mají svůj lidový kořen v Krkonoších,
a použili jsme písně ze sbírky Josefa Horáka Krkonošské koledy, která vyšla v roce 1938. Koledy,
známé jen okruhu folkloristů, jsou místy jazykově jadrné, ale to právě dokresluje lidovou atmosféru
těchto písní. Také nám přišlo podivné, abychom tyto písně zpívali a hráli v našich koncertních ,,uniformách“. Sáhli jsme proto po napodobeninách lidových krojů. Slečny vydrancovaly skříně svých
babiček a s pomocí fundusu hronovského divadla jsme se proměnili v nejchudší koledníky v celém
okolí. A poznali jsme, že naše volba byla správná. Všechny vánoční koncerty, které proběhly pod
názvem ,,Bodejť se zbrunčila baba“, měly velký ohlas.
Ani koncert, který pořádáme vždy na rozhraní května a června, jsme nechtěli nechat beze změn.
Po skutečně velikém dohadování jsme se rozhodli pro koncert monotematický, a to pro hudbu
sakrální. Koncertu jsme dali název Musica religiosa. Koncert proběhl v Machově ve Sboru církve
husitské a krátce nato v kostele sv. Michaela v Náchodě. Oba koncerty měly u posluchačů veliký
úspěch. To byl pro nás důkaz, že jsme se rozhodli správně.
Třetí změna, trojka je krásné pohádkové číslo, byla v tom, že se před soubor jako dirigentka postavila naše sbormistra Mgr. Věra Vlčková. Dosavadní dirigent se rád chopil kontrabasu, který by
v chrámové hudbě zcela určitě chyběl.
Každý soubor má své plány. I Skřivánci je mají. Nejprve se rozhodli, že soubor přejmenují, protože název Skřivánci v posluchačích vytváří představu, že se jedná o soubor nějaké mateřské školy.
Dalším plánem je honem začít pracovat, protože soubor dostal nabídku ze Slovinska, aby úspěšný
pořad krkonošských koled provedl i v jejich krásné zemi pod Alpami. A do třetice - možná budeme
mít po několika letech znovu koncert v Praze, a to přímo v Betlémské kapli.
Co závěrem dodat? Snad už nic. Pojďte si s námi zahrát a zazpívat. A nebo - přijďte na náš koncert.
Milan Poutník
Pěvecký sbor studentů - Sboreček
Pěvecký sbor Jiráskova gymnázia hned po prázdninách navázal na svůj školní rok předcházející,
ve kterém oslavil 25. výročí své činnosti na náchodském gymnáziu, a nastudoval jak repertoár svého výročního koncertu, tak i program pro svůj zájezd do Anglie naplánovaný na 11.-19. září 2010.
Po úvodních zkouškách na začátku září se pak vydalo 42 zpěváků na cestu do 2000 kilometrů
vzdáleného regionu Manchester, Liverpool, Warrington v Anglii. Za profesorský sbor studentům
pomáhali a na cestě je doprovázeli prof. Andrea Krákorová a prof. Štěpán Macura.
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V této zprávě, která pojednává o školním roce 2010/2011 jako celku, nelze zájezd popisovat příliš podrobně. Následovat bude alespoň zmínka o některých nejzajímavějších okamžicích této cesty.
Při zájezdech Sborečku do Anglie, kterých bylo za jeho existence už osm, je téměř vždy v programu zařazeno vystoupení na některé anglické škole, následně s prohlídkou areálu a popovídání se
studenty této školy. Tentokrát naši studenti navštívili Pendleton College, uměleckou střední školu
s množstvím zkušeben, tanečními a divadelními sály, kde je vše v neustálém v pohybu a všude je
na co se dívat. Po našem asi 40-ti minutovém vystoupení se nám věnovali místní studenti, kteří nás
provedli školou za plného provozu s možností nahlédnout i přímo do vyučování.
Zpěváci Sborečku navštívili dále jezerní krajinu Lake District, cestovali lodí přes jezero Windermere a potom si prohlédli malebnou vesničku willage of Hawkshead na anglickém venkově.
Týž den večer ještě následovala návštěva Jazz Clubu, kde šoumeni s pozouny a trumpetami bavili
nadšené publikum. Na pódiu Jazz Clubu obohatil program i Sboreček.
Dva celovečerní koncerty sboru se uskutečnily v Salfordu a Walkdenu. Vzácná příležitost koncertovat v dalekém místě od domova motivuje zpěváky k co nejlepšímu výkonu. Bylo tomu tak
i tentokrát, takže bude na co vzpomínat. Poslední den pobytu byl věnován návštěvě velkého zábavního parku v přímořském letovisku Blackpool, kde si všichni dosyta užili vše, co tu vyhlášené
atrakce nabízí.
Po návratu z Anglie se Sboreček věnoval svým tradičním záležitostem, jako je vystoupení na
zahájení „Náchodského výtvarného podzimu“ v Galerii výtvarného umění v Náchodě a vánočním
koncertům v prosinci 2010. Po Novém roce to bylo vystoupení u příležitosti Dne otevřených dveří Jiráskova gymnázia a každoroční zahájení plesu gymnázia ve velkém sále Městského divadla.
V březnu následoval koncert v Červeném Kostelci, ve kterém si Sboreček rozdělil program napůl
s pěveckým sborem Hron. Další samostatný koncert sboru studentů pro veřejnost se konal v kostele Všech svatých v Hronově 29. dubna 2011. V květnu a červnu Sboreček účinkoval v programu
„Zlatých maturit“ na Jiráskově gymnáziu a při předávání maturitních vysvědčení letošním absolventům. Na závěr školního roku 29. června se uskutečnil samostatný celovečerní koncert Sborečku
v zámeckých prostorách Galerie výtvarného umění.
Tento tradiční koncert, zpravidla „den před vysvědčením“, je u náchodské veřejnosti už každoročně očekáván a jeho návštěvnost a atmosféra je vždy svátkem, který je o radosti ze zpívání, kterou
si tu užívají zpěváci i jejich posluchači.
Díky proto za celoroční práci studentům-zpěvákům i všem ostatním, kteří radosti ze zpívání
rozumí a Sborečku v jeho snažení pomáhají.
Ing. Vlastimil Čejp, sbormistr
DRED - DREJG
režijní poznámka (Zatímco Jelizaveta topí Julii, Mizomúz Romeo hlasitě kuká.)
scéna I. - Rozpolcení
A: Co takhle oprášit toho Shakespeara a udělat ho pořádně?
B: A co ta Potopa?
A: Tak co?
C: Co takhle obojí?
B: To snad ne!
A: Zkusíme to, a uvidíme.
B: Takže jako toho Shakespeara znova?
A: A potopu k tomu!
B: No to bude něco!
C: To pude!
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(pauza)
A: Ono to nějak nejde.
B: Mně to bylo jasný. Měli jsme rovnou dát tu Potopu!
C: Třeba to ještě půjde…
A: Nepude. Nejdřív Shalespeare, pak Potopa.
B: To bylo jasný! Jasný jak facka, že ten Shakespeare bude. Ty sis prostě nemoh dát pokoj!
C: Nehádejte se! Zakukejte si.
scéna II. - Rozhřešení
B: Tak už máš pokoj?
A: Mám, a slibuju, že to bylo naposled! Děkuju.
C: A teď můžem na tu Potopu. Jinak seš u mě Mizomúz!
scéna III. - Návrat
A: Hned, po Jelizavetě.
B: My zas hrajem Jelizavetu? Paráda. Kdy? Kde?
A: Brno. Pak Praha.
B: To jsme hvězdy.
C: A pak už tu Potopu.
scéna IV. - Záchrana
A: Plaveš?
B: Plavu. A ty plaveš?
A: Já taky plavu? A ty? Plaveš?
B: Plavu. Plavu.
C: Vy si tady všichni plavete a mě se nikdo nezeptá.
A+B: Plaveš?
C: Plavu, ale trochu se topím.
A+B: Tak plav.
C: Tak jo.
 DREJG zažil docela divoký rok.
 DREJG takřka přes svou vlastní mrtvolu oprášil a restauroval loňskou inscenaci Romeo a Julie
(ztraceni v překladech) a byl s ní doporučen na republikovou přehlídku studentských divadel Mladá
scéna v Ústí nad Orlicí.
 DREJG nazkoušel i úplně novou inscenaci Potopa.
 DREJG hostoval s evergreenem Krátký proces s Jelizavetou Bim Bam Bum na studiové scéně
brněnské Husy na provázku a v pražském divadle Inspirace.
 DREJG uspořádal 2.ročník přehlídky Deset Deka Festival.
 D.R.E.D. J.S.T.E. po úspěšné sérii Dekalogů okouzlil i zaprovokoval inscenacemi Kukajúci anjel
a Mizomúz: Otvorigami a byl za ně oceněn cenami i postupem na Šrámkův Písek.
Letos DREDili především: Karolína Salome Lokvencová, Bětky Polončeková a Kropáčková,
Klára Krunková, Tereza Pitašová, Eva Ngoc Ha Nguyen, Schneiderovi Lucka s Jakubem, Honza
Staněk, Vláďa Vondrák, Pavel Lokvenc a Šimon Macek, moc a moc pomohli: Elišky Hrubá
a externí Vondráková, Karolína Kačerová*, Pavly Rousková* a Stojková, Lucka Chladová, Zdíša
Šplíchalová*, Heidi Hornáčková*, Ondra Chrenko, Michal Presse, Kuba Staněk, Radek Navrátil,
Katka Janečková, Katka Hanušová a Kristýna Janušová
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Zahráli:
Romeo a Julie (ztraceni v překladech) (Hradec Králové, Náchod)
Potopa (Hradec Králové, Náchod)
Krátký proces s Jelizavetou Bim Bam Bum (Brno, Praha)
Dekalog: Pygmalion - Svatba - Kar (Semily)
Kukajúci anjel (Turnov, Písek, Náchod)
Mizomúz: Otvorigami (Hradec Králové)
DREJGové označení * se podíleli i na inscenacích činěných ve spolupráci s česko-polským soustrojím J.S.T.E. a D.R.E.D.
P.S.: Káji, budete chybět, jako už chybí mnozí. Děkuju. Ještě bych s vámi rád někdy něco na
divadle udělal. Dejte vědět, až vás to popadne. A dejte vědět vůbec.
P.P.S.: Vy všichni ostatní, vydržte!
P.P.P.S.: Vy, kdo jste se ještě neodvážili, odvažte se! Půjde to!
Druhých 10 dkg
Tak tady to máte, milá pani, váženej vašnosto. Deset deka jako vloni. Necháme tam to baroko
vod Geisslerů, když loni chutnalo. Letos dovezli úplný novinky: Ambrože s medem a Juana na peří.
Přidáme vode dna úplně boží bar. Rovnou z maštale tady mám jednoho anděla Artyžoka! Trochu
kuká, ale jinak mu nic neni. A nakonec to pěkně spláchnem! Drejg! To je vám hotová potopa.
A zabalit a za rok zase, milá pani, váženej vašnosto!
aneb
V červnu Jiráskovo gymnázium s přispěním Královéhradeckého kraje a města Náchoda uspořádalo 2. ročník Deset deka festivalu - přehlídky souborů spjatých s Jiráskovým gymnáziem a souborem DRED. Tradičně se představili barokní kukští exDREDi Geisslers Hofcomoedianten s interaktivní divadelní výstavou Ambrosia, kterou hostila Galerie výtvarného umění Náchod. Geissleři
přidali i východočeskou donjuanovskou cupovačku Don Juan aneb Strašlivé hodování. D.R.E.D.
- Artyžok - J.S.T.E. v hospodě Maštal zařehtal/kukal svého Anjela. DREJG Potopou nevytopil zrcadlový sál. Divadlo DNO a Šavgoč v klubu Pranýř pohostili Hospodinem aneb Kdopak by se boha
BARem. Jeden červen, pět představení, půl třetí stovky diváků. Tradice je na světě! Těšte se na třetí
ročník. Navážíme rozhodně poctivě.
Štěpán Macura
Ekovýchova na Jiráskově gymnáziu
Závěrečná zpráva projektu Ekologická výchova na Jiráskově gymnáziu
Tento projekt byl realizován v období od 1. 1. 2010 do 30. 6. 2011. Níže je uveden přehled realizovaných akcí včetně jejich stručného popisu.
V rámci projektu byly postupně realizovány následující akce:
1.-28. 2. 2010 - cyklus naučných přednášek Přírodou Náchodska - šlo o tři přednášky, které
se konaly v alternativním čajovém klubu Poklop. Přednášky byly volně přístupné pro studenty
i veřejnost, přibližný počet účastníku byl kolem 90.
10. 4. 2010 - historicko-přírodopisná vycházka okolím Nového Města nad Metují - o vývoji
osídlení, přetváření krajiny a přírodě našeho regionu pohovořili a vycházku vedli Mgr. Jan Tůma
(archeolog, pracovník Regionálního muzea v Náchodě) a Mgr. Jan Ježek (profesor náchodského
gymnázia). I přes krutou nepřízeň počasí se sešlo deset účastníků.
22. 4. 2010 - Cyklojízda za práva a bezpečnost cyklistů - šlo o osvětovou akci, která měla za
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cíl propagovat cyklistiku jako alternativní typ městské dopravy. Cyklojízdu vedl a vysvětlit, co
je příčinou dopravních problémů v Náchodě a jak je rychle a levně začít řešit, se pokusil Michal
Kudrnáč. Přibližný počet účastníku byl kolem 20.
24. 4. 2010 a 23. 4. 2011 - Den Země - šlo o naučnou přednášku spojenou s terénní exkurzí
do Babiččina údolí, kde probíhal Den Země a Ovčácké slavnosti. Akce byla určena pro veřejnost
i studenty, spolupořadatelem akce bylo Centrum rozvoje Česká Skalice, přibližný počet účastníku
byl kolem 80.
10. 6. a 11. 6. 2010 - terénní poznávací exkurze do Orlických hor spojené s brigádou - 15 studentů z různých ročníků se zúčastnilo dvoudenní poznávací exkurze v Orlických horách.
Během této exkurze pod odborným vedením Mgr. Michala Gerži a Mgr. Jana Ježka navštívili studenti nejcennější rezervace CHKO Orlické hory, ubytování na terénní stanici si odpracovali odstraňováním invazních rostlin v první zóně CHKO.
29. 6. 2010 - terénní poznávací exkurze spojená s brigádou - šlo o celodenní poznávací exkurzi v údolí říčky Olešenky na botanické lokality, které jsou v péči ČSOP Jaro Jaroměř. Exkurzi vedli
a lektorovali David Číp a Mgr. Jan Ježek, část dne strávili studenti brigádou (odstraňování náletu
a sečení) na orchidejové louce. Akce se zúčastnilo 25 studentů.
7. 10. 2010 - terénní poznávací exkurze spojená s brigádou - šlo o celodenní poznávací exkurzi na dobrošovské rašeliniště, které je v péči ČSOP Jaro Jaroměř. Exkurzi vedli a lektorovali
David Číp a Mgr. Jan Ježek, část dne strávili studenti brigádou (odstraňování náletu a sečení) na
orchidejové louce. Akce se zúčastnilo 25 studentů.
2. 3.-27. 3. 2011 a 23. 4. 2011 - výstava fotografií Člověk a příroda - stezky k soužití - jednalo
se o putovní výstavu zachycující přírodu a krajinu východních Čech ve velkoformátových fotografiích. Fotografie byly vystaveny v březnu v regionálním muzeu v Náchodě a v dubnu ku příležitosti
Dne Země v Babiččině údolí. V září 2011 bude výstava realizována v Polici nad Metují, v dubnu
2012 na Jiráskově gymnáziu v Náchodě.
22. 3. 2011 - Přednáška Lidé a krajina - přednáška se zabývá přírodou a krajinou východních
Čech. V komentovaném promítání autorských fotografií se Mgr. Jan Ježek pokusil popsat, jakým
způsobem byla během historického vývoje místní krajina a příroda formována lidmi a k jakým
změnám dochází v současnosti. Akce se konala v budově Nového Adalbertina v Hradci Králové
v klubu Salaš. Přednáška byla volně přístupná pro studenty i veřejnost a zúčastnilo se jí přibližně
20 návštěvníků.
30. 4-8. 5. 2011 - Expedice Banát - šlo o týdenní poznávací exkurzi za našimi krajany do rumunského pohoří Banát. Exkurze byla pořádána ve spolupráci s Biskupským gymnáziem HK. Studenti
měli možnost pod vedením odborných lektorů poznávat místní krajinu a přírodu, akce se celkem
zúčastnilo celkem 47 účastníků.
16. 6. 2011 - přednáška Na křídlech motýlů - šlo o přednášku (komentované promítání autorských fotografií), která se konala v alternativním čajovém klubu Poklop. Přednáška byla volně
přístupná pro studenty i veřejnost a zúčastnilo se jí přibližně 20 návštěvníků.
27. 6. 2011 - naučná vycházka „Kudy tekla voda“ - šlo o poznávací vycházku okolím Náchoda,
během které studenti mapovali změny v místní říční síti a zamýšleli se nad možnými příčinami
dnešních ničivých povodní. Akce se zúčastnilo 25 studentů.
29. 6. 2011, 15. 9. 2010 a 2. 6. 2009 - 3x tematický den Dopoledne se zvířaty - studenti prim
a sekund se během návštěvy statku seznámili s péčí o hospodářská zvířata, dále proběhly ukázky
odchytu a kroužkování ptáků, výcviku koní a psů, členové ČSOP Jaro Jaroměř nás seznámili s činností Záchranné stanice pro volně žijící živočichy. Akcí se zúčastnilo 180 studentů.
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Celkový rozpočet projektu byl 65 000 Kč, 50 000 bylo hrazeno z grantu Královéhradeckého
kraje, 10 000 Kč z grantu města Náchoda a 5 000 Kč z provozních nákladů školy. Realizované akce
měly zejména zlepšit ekologické uvědomění a prohloubit znalosti studentů i veřejnosti o významu
ochrany životního prostředí. Domníváme se, že tento cíl byl realizovaným projektem naplněn. Bez
udělené dotace by projekt nikdy nebyl realizován v plném rozsahu a tímto bychom chtěli poděkovat
výše zmíněným institucím za finanční podporu.
Jan Ježek
Fotokroužek
Členové fotokroužku se (ne) pravidelně setkávali v učebně výpočetní techniky. Na podzim jsme
si vzájemně hodnotili své fotografie pořízené během prázdnin. Několikrát jsme navštívili sklepení Jiráskova gymnázia, v naprosté tmě jsme baterkou osvětlovali staré kotle, ventily atd. a takto
vzniklé snímky jsme vystavovali na chodbě v prvním patře. Navštívili jsme několik fotografických
výstav.
Na jaře se někteří naši členové zúčastnili festivalu Prima sezóna. Podnikli jsme i výlet do Broumova, kde jsme měli pouhé dvě hodiny na to, abychom se pokusili vytvořit co nejlepší fotografie
z tohoto města. Všem se tento úkol podařilo splnit na výbornou, společně s ostatními snímky si je
může každý prohlédnout na naší internetové fotogalerii www.jgn.rajce.net.
Velkého úspěchu dosáhla Klára Škodová. Její fotografie vystavené na Prima sezóně v květnu
2010 natolik zaujaly akademického sochaře Mgr. Štěpána Málka, že jí nabídl vystavovat v krajském městě. Vernisáž výstavy se konala 14. května 2011 v kostele sv. Ambrože v AMB Galerii
v Hradci Králové. Klářiny fotografie si zájemci mohli prohlédnout až do 19. června 2011.
Vyvrcholením naší celoroční činnosti byla výstava fotografií členů fotokroužku v prostorách
novoměstského zámku. Její vernisáž se uskutečnila v červnu, výstava trvala až do začátku září.
Děkujeme majitelům zámku za to, že nám umožnili předvést výsledky naší práce v tak nádherném
prostředí.
Ivo Forejt
Nultý ročník předávání prestižních cen tzv. „LOJZÍKŮ“
Na konci školního roku 2010/2011 byla započata, alespoň doufáme, nová tradice Jiráskova
gymnázia - předávání prestižních cen - “LOJZÍKŮ“. Jedná se v podstatě o ocenění připomínající
Oskary, v našem případě malého Aloise Jiráska, za významnou reprezentaci gymnázia ve všech
možných oborech lidského snažení, vědění či bádání (viz foto).
Jelikož se jednalo o nultý ročník, byl vyhodnocen pouze jeden student - Jan Šimbera. Maturant,
který osm let svými studijními výsledky dělal čest nejenom sobě, ale celému gymnáziu. Namátkou
uvádíme zlomek jeho výsledků a ocenění, za která byl na cenu „LOJZÍKA“ nominován:
 2. místo ve světovém kole Mezinárodní geografické olympiády
		 (Taiwan - Taipei)
 1. místo v celostátním kole zeměpisné olympiády
 13. místo v celostátním kole fyzikální olympiády
 17. místo v celostátním kole chemické olympiády
 1. místo v krajském kole olympiády v českém jazyce
 2. místo v krajském kole chemické olympiády
 2. místo v krajském kole matematické olympiády
…
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Závěrem přejeme Honzovi v jeho studiích mnoho dalších úspěchů a sobě mnoho takových studentů. Pokud budou, nemusíme mít strach, že by nově vzniklá tradice, předávání „LOJZÍKŮ“, brzy
zanikla.
Dalibor Vích
Ten, který vděčí za svůj život panu Nicholasu Wintonovi
Je 8. prosinec 2010 dopoledne a do gymnaziální auly zaplněné terciány a kvartány vchází pan
Tomáš Graumann, starý pán s mohutnými bílými vousy, doprovázený manželkou, starou stříbrovlasou paní, místostarostkou paní Benešovou a ředitelem školy Pavlem Škodou, aby vyprávěl
o svém životě.
Dnes téměř osmdesátiletý Tomáš Graumann se narodil v Brně roku 1931 v židovské rodině. Jeho
rodiče se brzy rozvedli a on se s nevlastním otcem a maminkou přestěhoval na těšínský zámek, kde
jeho otčím pracoval jako správce. V roce 1938 za nimi přijeli příbuzní z Vídně a přemlouvali rodinu
k emigraci do Austrálie. Maminka však uvěřila jinému příbuznému, příslušníkovi československé
armády, který ji přesvědčil, že v Čechách je rodina v bezpečí.
Události se však vyvinuly jinak. Po obsazení Sudet a následném vyhlášení protektorátu pochopilo mnoho Židů svoji situaci. Rázem nesměli do restaurací, kina, parků, museli odevzdat hudební
nástroje, radiopřijímače, jízdní kola… a výčet absurdních nařízení a zákazů by mohl pokračovat.
Díky známému faráři Odstrčilovi se malý Tomáš dostal do vlaku vypraveného panem Nicholasem
Wintonem do Velké Británie a tak se stal jedním z 669 dětí, které tento muž zachránil.
Ve chvíli odjezdu se na nádraží tlačilo mnoho dětí a jejich blízkých. Tomáš se rychle rozloučil
se svojí maminkou a babičkou a nastoupil do vlaku, označen číslem 652. Myslel si, že se jen naučí
v cizí zemi jazyk a vrátí se domů hned, jak svrhnou Hitlera. Mladší bratr nemohl odjet, onemocněl,
a další vlak dětí už z nádraží nevyjel. Tomáše vůbec nenapadlo, že svoji maminku a nikoho ze svých
milých už nikdy neuvidí. Všichni zahynuli v koncentračním táboře.
V aule bylo úplné ticho. Všichni jsme mysleli na to, jak muselo být pro matky strašně těžké opustit
děti, poslat je do cizí země a k cizím lidem. Jak těžké muselo být pro kluka mladšího než my naučit
se žít mezi cizími lidmi, bez rodičů… Nepředstavitelné. A přesto pan Graumann necítí žádnou nenávist, ani hořkost. Dokázal se smířit s osudem, přijal svůj osud a odpustil.
A to všechno díky dobrým lidem a víře, kterou našel ve svém druhém, dočasném domově.
Cesta do Británie trvala dva dny. V Británii na děti čekali noví rodiče. Tomáše se ujala paní ze
Skotska, u níž přečkal válku. Chodil do školy a do skautu, poznal se s evangelickým farářem, který
ho přivedl k víře v Ježíše Krista. Ta určila jeho budoucnost. Pracoval jako misionář na Filipínách.
Tam také poznal svoji ženu Caroline a vychoval s ní čtyři děti, dvě adoptované. Až sametová revoluce dovolila panu Tomáši Graumannovi vrátit se do Čech do Trutnova, kde vyučoval angličtinu.
Pan Graumann na nás mluvil krásnou, plynulou angličtinou. A protože ta naše není zdaleka tak
krásná a plynulá, ptali jsme na to, co nás zajímalo, raději česky. Zájemce obdaroval pan Graumann
Novým zákonem s věnováním, společně jsme se vyfotografovali.
Velká poklona, pane Graumanne, vašemu odhodlání, toleranci, pevnosti ve víře, náladě a poznání, které šíříte.
Kvartáni Jiráskova gymnázia v Náchodě
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Seznam studentů ve školním roce 2010 - 2011
(Hvězdička u jména studenta znamená prospěch s vyznamenáním na konci školního roku.)
Třída: prima A
Třídní učitel: Košvanec Zdeněk
*Bohadlo Jan, *Bohuslavová Nicol, Červená Karla, Effenberk Kilián, Hejnová Terezie, Hlavatá
Anežka, Kalivoda Jan, Kalivodová Natalia, *Kavanová Eliška, Kinzl Stanislav, Kortus Jakub,
Lipovská Markéta, Macurová Nikola, Matyáš Michal, *Mervart Martin, *Naglová Pavlína, *Petříková
Anna, *Pitřinec Martin, *Pošepná Nikola, *Rohlena Jiří, Rýdlová Ivana, *Sedláčková Alexandra,
*Stará Petra, Stejskal Šimon, *Škoda Štěpán, Šolc Vojtěch, *Vlček Marek, Vránová Kateřina,
*Zeisková Markéta, Zelená Kristýna, *Žibřidová Alena
Třída: prima B
Třídní učitel: Mgr. Škodová Gerda
Coufalová Nikola, *Halada Kryštof, *Havlena Jan, *Hejzlarová Kateřina, Hora Vojtěch, *Horký
Matyáš, *Hrušová Julie, Hůlková Rozálie, *Jiránková Klára, *Jirman Štěpán, *Karvai Jan, *Karvai
Martin, Kettner Matěj, *Kukrálová Helena, Kyprová Hana, Macek Matouš, *Magnusková Michaela,
Máslo Vladimír, *Mervart Vojtěch, *Pellyová Marta, *Prouzová Alžběta, Siwula Nicolle, Škodová
Tereza, Šraitr Michal, Štěpánová Bára, Štěpánová Pavlína, *Tučková Zdislava, Veselý Vojtěch,
Vondráček Jan, Zlámalová Denisa
Třída: sekunda A
Třídní učitel: Mgr. Divišek Jiří
*Andrlová Veronika, Bílková Karolina, Budař Adam, Bureš Bohuslav, *Čejchanová Michaela,
*Djemaiel El Gharred Meriem, Havel František, Hejzlar David, *Hejzlar Jan, Chylková Michaela,
*Joudalová Julie, Kavalír Václav, Kligl Lukáš, Kordinová Helena, Lichtenberg David, *Lukášová
Martina, *Macek Tomáš, Machová Sandra, *Mareš Timotej, *Mastíková Markéta, *Nguyenová
Thi Lam, Plachý Matěj, Ritschelová Debora, Schneider Jakub, *Stryhalová Katrin, *Šedivý František,
*Tluková Veronika, Urban Pavel, *Vlčková Anna
Třída: sekunda B
Třídní učitel: Mgr. Chmelík Aleš
Bareš Patrik, Blahota Martina, *Brožková Nina, Čápová Kateřina, Čermák Lukáš, Fléglová Tereza,
Habr Ondřej, Haňavec Ondřej, Hanušová Viktorie, *Horký Ondřej, *Hušek Ondřej, Chmelařová
Anna, *Kania Dominik, *Kováčik Martin, *Macková Kamila, Machová Tereza, Matoulek Tomáš,
*Michelčíková Jana, *Němeček Daniel, *Neumannová Johana, Oraský Lukáš, *Paulusová Ivana,
Pavlasová Kristýna, *Rýdlo Jan, *Stehlíková Tereza, *Suchá Kateřina, Turovská Ivana, Vancl Matouš,
*Varmusová Kamila, Vítková Kateřina
Třída: tercie A
Třídní učitel: Mgr. Klemenc Jaroslav
Benešová Jitka, Cellar Štěpán, Čimerová Michaela, Hanušová Ester, Koutský Antonín, Kovářová
Magdaléna, *Kynčlová Magdaléna, Maršík Ondřej, *Maťátková Lucie, *Matysková Klára,
*Melicharová Klára, *Minaříková Julie, Pinkasová Jana, Polák Jan, Regner Jakub, Rozinková
Edita, Rutová Hana, Sergejko Anna, Šanovec Petr, Škoda Marcel, *Šnajdr Ondřej, Štauda Ondřej,
*Štěpánová Kateřina, Umlaufová Ema, Vítek Matěj, *Vítová Nela, Volhejnová Kateřina, *Zikmundová
Lenka, Zítko Dominik, *Zítková Kateřina
Třída: tercie B
Třídní učitel: PaedDr. Dvořáčková Blanka
Besedová Simona, *Čížková Pavla, Davidová Nikol, *Havlíčková Lucie, Hurdálková Tereza,
Hušková Petra, *Jansa Aleš, *Jirman Jan, *Juranová Magdaléna, Knapp Štěpán, *Kolářová Denisa,
Lichá Veronika, Linhart Marián, Macek Kryštof, Magdičová Petra, Mikšovský Lukáš, Neumannová
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Barbora, *Novotná Kateřina, *Oleják Marek, *Prauseová Jana, *Rýdl Jiří, *Stehnová Michaela,
*Šacherlová Lucie, Štelzig Sebastian, *Tylerová Tereza, *Vanclová Kateřina, Vančáková Zuzana,
*Venclová Tereza, Vik David, Zelená Martina
Třída: kvarta A
Třídní učitel: Mgr. Poutník Milan
Brožová Martina, Brzobohatý Jindřich, Čáp Jindřich, Čejpová Markéta, *Gondek Lukáš, Hnyková
Karolína, *Honzů Kateřina, Horáková Anežka, Horníková Denisa, *Kubečková Barbora, *Mach
Dominik, *Matyáš Josef, *Matyska Michal, *Matyska Tomáš, Němec Martin, Novák Pavel,
*Paulusová Martina, Pich Pavel, Prax Sebastian, *Prokop Michal, *Smolová Kristýna, *Šimon Václav,
*Škaldová Markéta, Šolcová Žofie, Štěpán Štěpán, Štěpařová Eliška, *Vaňková Kristýna, *Vaňková
Zuzana, Vlček Vojtěch, *Vlčková Lucie
Třída: kvarta B
Třídní učitel: Vrátilová Hana
*Balcarová Barbora, *Batěčková Anežka, Bílek Vojtěch, Čečetka Jan, Fiedlerová Andrea, Halda
Jan, Havrda Daniel, Hofmanová Jana, Horák Filip, Horčičková Marie Magdalena, *Hruša Vojtěch,
*Joštová Michaela, *Koch Daniel, *Košek Tomáš, Král Aleš, Křečková Petra, *Kubečková Karolína,
Kuncová Stela, *Machová Bára, Mělnický Vojtěch, *Nguyen Ngoc Ha, Petřík Martin, *Pitašová
Tereza, *Sandtnerová Michaela, Šanovec Jan, Šmída Jakub, Šváb Matěj, *Ungrová Gabriela,
*Zimová Kateřina
Třída: kvinta A
Třídní učitel: Nývltová Jindra
*Besedová Monika, Brátová Jana, Brož Jan, Brožová Dominika, Čmelíková Šárka, Darebník Adam,
Doležalová Dominika, Gábrle Michal, Gelbič Ondřej, Havlíček Tomáš, Hůlková Julie, Ježdíková
Hana, Juran Kirill, Kůst Martin, Malinová Dominika, Meduna Daniel, Minh-Mai Anh, Müllerová
Karolína, *Pěčková Karolína, Ptáčková Lenka, Regner Dominik, Richtrová Eliška, *Šimbera Michal,
Šrámková Adéla, Tichý Ladislav, Valtarová Barbora, Venclová Monika, Vítek Dominik
Třída: kvinta B
Třídní učitel: Mgr. Beránková Michaela
Boroš Ondřej, Čejchan Daniel, Hanušová Sára, Hejda Lukáš, *Chobotská Tereza, Jandová Kristýna,
Joudalová Johana, Kováčová Barbora, Kulíková Romana, Laubacher Luděk, *Macková Pavla, Mareš
Samuel, Markovcij Vasil, *Nguyen Thi Kim Anh, Nývlt Daniel, Palatová Eliška, Pavlová Martina,
Polončeková Alžběta, *Prokešová Daniela, Resl Vojtěch, Roztočil Tomáš, Říhová Veronika,
*Schusterová Karolína, Šimková Veronika, Šitinová Jesika, Šolín Jakub, *Šourková Barbora, Špelda
David, *Štěpánková Daniela
Třída: sexta A
Třídní učitel: Mgr. Ježek Jan
Balcar Michael, Bartoš Marek, Brátová Veronika, Duchanová Marie, Fišer Jan, Fišerová Eliška,
Hájek Květoslav, Hrabčuk Vojtěch, Hrubý Jan, Kocourková Barbora, Kosinka Jakub, *Král Šimon,
Kulek Michal, Kvirenc Radim, Macková Jana, *Malinová Lenka, *Mervartová Michaela, Patriková
Katrin, Pinkasová Eva, Rufer Daniel, Schwarz Martin, Slavíková Markéta, Šimková Tereza,
Štěpánová Václava, Vláhová Kristýna, Voborník Tomáš, Zakouřil Jakub, Zelená Lenka, *Zikmundová
Anna
Třída: sexta B
Třídní učitel: Mgr. Havlíčková Šárka
Fanta Matěj, Fialová Lenka, Havrdová Tereza, Hladík Daniel, Hlávko Petr, Jechová Klára, Jermanová
Lucie, Kačerová Ilona, Kecová Andrea, Kopecký Michal, Miltová Anna, Nadrchalová Valérie, Pácl
Tomáš, *Papežová Iveta, Pitaš Marek, Prokopová Klára, Remešová Eliška, Schneiderová Lucie,
*Skovajsová Sára, Součková Sabina, *Štěpán Jan, Valášek Jiří, *Vlčková Radka, *Žibřidová Kateřina
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Třída: septima A
Třídní učitel: Mgr. Brát Richard
Dörner Lukáš, Heinzel Arnold, *Hrabčuková Barbora, Ivanova Olga, *Kábrtová Nikol, Král Jan,
Lambertová Eva, Landa Štěpán, Listoň Vojtěch, *Macková Michaela, Matoulek Matěj, *Matyska
Jan, *Němečková Pavla, Pich Václav, Prouza Daniel, *Prouza Jakub, *Pšenička Otakar, Rak Radek,
Rak Tomáš, Rousková Pavla, *Řadová Helena, Sotonová Jana, Šmídová Klára, *Šplíchalová Zdislava,
Voborník Josef, Vorlová Veronika, Vydra Matěj
Třída: septima B
Třídní učitel: Polák Zdeněk
Barešová Lucie, *Čápová Alžběta, Darebník Radim, Franc Jakub, Hejzlarová Anna, *Horáčková
Veronika, Kalivodová Lenka, Koubková Barbora, Kubečková Kristina, *Macek Šimon, Matěna Daniel,
*Matyska Jan, Mertlík Filip, *Míl Ondřej, Minaříková Markéta, Pacner Jiří, Pokorný Michael,
Roztočil Jan, Rýgr Petr, Skovajsová Klára, Smola Tomáš, Středa Jan, Šimková Michaela, Škodová
Klára, Štěpánová Žaneta, Vanická Tereza
Třída: oktáva A
Třídní učitel: RNDr. Preclík Jan, Ph.D.
*Dostálová Alena, Dusbabová Iva, *Dvořáčková Simona, *Hájková Petra, *Horáková Johana, Hůlková
Adéla, Krtička Antonín, Loudová Kristýna, Ludvík Adam, *Macková Terezie, Málková Anna,
Michlová Barbora, Mládek Slavomír, Navrátilová Andrea, Nýč Aleš, *Oraská Pavlína, *Papež
Radek, Prchal Ondřej, *Sodomková Andrea, Správka Matěj, Šnorbert Jakub, Thérová Nikola, Tomášová
Adéla, Valtar Jakub, Zídková Markéta
Třída: oktáva B
Třídní učitel: Mgr. Sršňová Iva
Ansorge Martin, Demartini Iveta, Drašnarová Zuzana, Fraňková Hedvika, *Gábrlová Lucie,
*Hargitaiová Kristýna, Horáková Michaela, Hrubý Tomáš, Kalibánová Pavlína, Klabačková Sáva,
Nešetřilová Klára, Nováková Dominika, *Prause Michal, Rejlová Taťána, Řada Jakub, Siegel Jiří,
Sichrovský Chananel, *Šimbera Jan, Šimonová Anežka, Šmejkalová Dita, Šrůtková Petra, Vašíček
Ondřej, Závojko Tomáš
Třída: 1.A
Třídní učitel: Mgr. Škodová Šárka
Bártová Adéla, Bergerová Denisa, Bernard Miloš, Blažková Anna, Čechurová Michaela, Frýbová
Monika, *Hackerová Lenka, *Hanušová Marie, Havel Kristián, Heinzelová Tereza, Hůlková Karolína,
Jelínková Klára, *Jiránek Karel, Jirková Dita, Kholová Petra, Konvalinová Tereza, Koutová Nikola,
Macháčková Zuzana, *Matysková Kateřina, Michelová Veronika, Moravcová Klára, Novotný
Jaroslav, Nýčová Lucie, Prouzová Michaela, Regnerová Marie, Řeháková Lucie, Stehlíková Kateřina,
Štěpánová Tereza, Winter Daniel, Zelenková Jana
Třída: 1.B
Třídní učitel: Mgr. Macura Štěpán
Bělonová Veronika, Bláhová Šárka, Borůvková Tereza, Dočkalová Justýna, Hanušová Kateřina,
Heinzelová Linda, Janušová Kristýna, Jirásková Šárka, Koubová Kateřina, Macurová Aneta, Mareš
Martin, Nováková Kristýna, Novotný Vojtěch, Podstavcová Aneta, Remeš Štěpán, Rozinek Zdeněk,
Ruffer Vojtěch, Rýglová Hana, Rýznarová Nikol, *Staněk Jan, Suchánek Petr, Svoboda Dominik,
Šacherlová Pavlína, Šimonová Kateřina, Šmejkal Petr, Šolcová Eliška, Špačková Terezie, Urbanová
Daniela, Vlček Daniel, Vykoukalová Nela
Třída: 2.A
Třídní učitel: Mgr. Pavlík Daniel
Čápová Eliška, Česenek David, *Fúrová Pavlína, Haňavec Vojtěch, Hencelová Jana, *Illner Petr,
Jará Nicol, Jirásková Monika, *Kafka Petr, Kamarýtová Martina, Kopřiva Ondřej, Lanta Kryštof,
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Lhotská Martina, *Marková Kateřina, Müller Martin, Navrátilová Veronika, Nosková Lenka, Nyč
Radim, Palij Tomáš, Pitřincová Marie, Přibylová Kristýna, *Regnerová Veronika, Schrötter Michal,
Správka Jakub, Srna Jakub, Suchánek Jan, Šinták Ondřej, Tóth Filip, Ullwerová Lenka, *Zhibo
Martin
Třída: 2.B
Třídní učitel: Fišerová Jitka
Boháčová Zuzana, Čápová Martina, *Felzmannová Nikol, Haman Jakub, Hanousková Monika,
Hanuš Marek, Henclová Alena, Hladík Ondřej, *Horník Stanislav, *Chvátalová Jana, Jirouschková
Karolína, Kinclová Lenka, Koblása Lubomír, Kocourková Barbora, Kosařová Petra, Kropáčková
Alžběta, Krunková Klára, *Lindrová Tereza, Lokvenc Pavel, Lukášová Veronika, Paprskárová Adéla,
Paulíčková Kristýna, Plašil Jakub, Rydlo Jan, *Stejskalová Tereza, Škodová Pavlína, Tomášová
Anežka, Tučková Jana, Ungr Matěj, Vondrák Vladimír
Třída: 3.A
Třídní učitel: Forejt Ivo
Čečetka Petr, Dubovský Matěj, *Erychlebová Daniela, *Fousová Dominika, *Hak Jan, Havlová
Ivana, Hora Adam, Hubka Jakub, Kopsová Kateřina, *Kožíšková Judita, *Kůtková Marie, Machová
Kamila, Nguyen Thi Thu Ha, Nocarová Petra, Nosek Ondřej, Pádr Jan, Petříková Martina, *Prachař
Marek, *Prostředníková Vendula, *Přibylová Kateřina, Řezníčková Kateřina, Svoboda Martin,
*Škopová Pavla, Térová Kateřina, Tomášová Pavlína, Vítek Jakub, *Vlachová Anna, Vlčková
Ludmila, *Vojtěchová Kateřina
Třída: 3.B
Třídní učitel: RNDr. Matěnová Ivana
Bohadlová Eva, Dražanová Barbora, *Dvořáková Lucie, Falta Jan, Fečo Dominik, Feyglová Sandra,
Fiedlerová Karolína, Jedličková Kristýna, Kašpar Jakub, Kolesáriková Aneta, Kosinková Michaela,
Krunčík Lukáš, Macháčková Michaela, Maixnerová Michaela, Michalcová Kristýna, Moravcová
Lenka, Ostrý Lukáš, *Pátková Barbora, Pivničková Tereza, *Prouza Michal, *Semelová Klaudie,
Skořepová Helena, *Stehlíková Květa, Suchánková Tereza, Sychrovská Martina, Šimková Tereza,
Vítek Jiří, Vu Thanh Tam, Zajebalová Tereza, Žďárková Markéta, Žďárová Alena
Třída: 4.A
Třídní učitel: Mgr. Štegerová Věra
Aleksandrova Kateryna, Fišerová Kamila, Fúra Viktor, Hanušová Veronika, Havíř David, Hejduková
Martina, Hlavatá Tereza, Janušová Martina, Jirková Lucie, Joštová Magda, Kálalová Alžběta, Lehká
Kristýna, Lelková Martina, Novotná Martina, Osoba Tomáš, Pecold Pavel, Peroutková Michala,
Pišlová Barbora, Pravcová Ivana, *Roško Michal, Sodomka Tomáš, Staněk Jakub, Stejskalová
Kateřina, Středová Kamila, Štelcl Jakub, Ullwer Jiří, Vejpravová Dominika, Vymětalíková Barbora,
Žák Michal
Třída: 4.B
Třídní učitel: Mgr. Slavíková Olga
Bareš Michal, Bartoň Martin, Berková Kateřina, Bernardová Kristýna, Blechová Nicole, Brožková
Lada, Buryšková Adéla, Cvejn Miloš, *Drašnarová Jana, Fábryová Dana, Holický Václav, Hrubá
Barbora, *Jiránková Jitka, Kačerová Karolína, Kosinka Jan, *Kováčová Anežka, Kovář Filip,
Linevyčová Michaela, Lokvencová Karolína Salome, Molnár Lukáš, Pappová Michaela, *Rufferová
Kateřina, Šiborová Edita, Térová Kristýna, Tošovská Monika, Vaculka Ondřej, Vogel Jan
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Zlatá maturita
Vážení absolventi, rádi bychom, abyste se k nám i po letech vraceli, a proto jsme zavedli tradici
tzv. zlaté maturity. K slavnostnímu předávání pamětních listů jsou zváni absolventi, kteří odmaturovali před 50 lety. Rádi Vám po té dlouhé době ukážeme školu, zavzpomínáme s Vámi na Vaše
studia a vyslechneme si Vaše bohaté životní zkušenosti. Snad naše pozvání přijmete. Těšíme se na
shledanou.
Ředitelství školy a Vaši bývalí učitelé
Ve školním roce 2010–11 přijalo pozvání ke Zlaté maturitě 44 absolventů z roku 1961.
Na příští Zlatou maturitu zveme tyto absolventy:
1962 A
Petr Barták, Naděžda Bucharová, Marcela Drábková, Eduard Dušánek, Jiří Havel, Běla Hejzlarová,
Věra Jakoubková, Zdeňka Jarošová, Jiří Ječmínek, Dagmar Jetmarová, Karel Kašpar, Vladimír
Kocourek, Miroslava Kopáčková, Stanislav Luňák, Jana Nováková, Josef Paul, Miroslav Pelc,
Ladislav Petrášek, Věra Pokorná, Josef Riedl, Zdeněk Roušavý, Milan Simon, Ladislav Skořepa,
Miloslava Stará, Jaroslav Šaman, Iva Škodová, Arnoštka Škopová, Václav Šulc, Oldřich Tomáš,
Libuše Vlčková
1962 B
Hana Baráková, Petr Bárta, Vladimír Beran, Eva Bílková, Vlasta Brejchová, Ivanka Čapková, Marie
Dvořáková, Jana Flousková, Zdeňka Hanušová, Viléma Jirousková, Jana Kašparovská, Alena Knězová,
Zdeňka Kůtková, Marcela Macková, Jana Marvánová, Marcela Němečková, Ivana Novotná, Zdeňka
Nývltová, Eva Prouzová, Jarmila Ptáčková, Jana Richterová, Jana Rýdlová, Iva Součková, Jaroslava
Stará, Antonín Šimek, Josef Téra, Anna Trojanová, Eva Tylšová, Ludmila Vinterová, Jana Vobořilová,
Jana Zemanová, Jan Osoba

Výroční zpráva Jiráskova gymnázia v Náchodě
Za školní rok 2010 - 2011
Vydává ředitelství Jiráskova gymnázia v Náchodě
S přispěním profesorského sboru a studentů
Redigoval Ivo Forejt
Fotografie na obálce Ivo Forejt
Vyšlo v nákladu 850 ks
Vytiskly polygrafické dílny SŠPTP, Velké Poříčí (www.ssptp.cz)

