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ŠKOLNÍ ROK 2014 – 2015 

Ve školním roce 2014 – 2015 nasadili naši žáci a učitelé laťku úspěšnosti opravdu velmi 

vysoko. 

Ač nejsme sportovní gymnázium, získali naši žáci řadu významných úspěchů na 

celorepublikové úrovni. Středoškolačky jsou mistryněmi ČR ve florbalu středních škol. Starší 

žáci jsou vicemistry ČR v Poháru českého florbalu. K tomu dokázali starší žáci ještě přidat 

5. místo v republikovém finále florbalu středních škol. 

Vicemistrem ČR se stal také náš oddíl „Trubek“ ve Středoškolské lize ultimate frisbee. 

Pouhé dva body dělily naše středoškolačky od bronzových medailí na republikovém finále 

v plavání, kde skončily čtvrté. 

Republikového finále se zúčastnili ještě naši atleti ve Středoškolském poháru CORNY. 

Přímo excelentně se nám dařilo i v předmětových soutěžích. V programu EXCELENCE, ve 

kterém získávají školy body za výsledky svých žáků v soutěžích, jsme byli s obrovským 

náskokem nejlepší v Královéhradeckém kraji. V celé republice nás ze 420 bodujících škol 

dokázalo předstihnout pouze osm. 

Úžasného úspěchu dosáhli naši žáci v zeměpisné soutěži EUROREBUS. Trojice našich 

oktavánů zvítězila v celostátním finále družstev, v soutěži jednotlivců jsme získali 3. místo. 

Tým sekundy A skončil ve stejné soutěži ve své kategorii šestý a primán Tomáš Heger získal 

páté místo v soutěži jednotlivců. 

O tom, že naši žáci ovládají výpočetní techniku a umí se prezentovat, přesvědčili republiku 

bratři Karvaiové, kteří získali 2. místo v celorepublikovém Grand Finále PREZENTIÁDY+. 

Naše každoročně výrazné krajské úspěchy ve fyzikální olympiádě podtrhl náš „Dream team“ 

letos ještě třetím místem v celostátní týmové internetové fyzikální hře Fykosí fyziklání 

online. 

Svým skvělým výkonem na soutěži pěveckých středoškolských sborů v královéhradecké 

filharmonii si postup na celostátní přehlídku do Opavy vybojoval náš vokálně instrumentální 

soubor Musica Viva. 

Jako každý rok, i letos mi velikou radost udělali žáci a učitelé věnující se v naší škole robotice. 

Náš tým opět dokázal získat 2. místo ve středoškolské kategorii celostátní Robosoutěže 

a vybojovat si tak postup do klání s vysokoškoláky, ve kterém skončil také druhý. 

Velmi potěšitelný je i nástup nové generace robotiků. Letos poprvé byla v této soutěži 

vyhlášena i kategorie pro žáky základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. 

I zde jeden z našich týmů uspěl a obsadil celkové 4. místo. 

Krásné bylo i třetí místo našich žáků v národním kole mezinárodní robotické soutěže 

RoboRAVE International. 

Do síně slávy Veletrhu nápadů učitelů fyziky byl zapsán náš kolega Zdeněk Polák. Jeho 

celoživotní přínos pro výuku fyziky ocenil i pan hejtman medailí hejtmana Královéhradeckého 

kraje. 

Velmi mě těší i fakt, že Jiráskovo gymnázium bylo opět významným přispěvatelem ke 

kulturnímu životu našeho okresu. Děkuji kolegům za organizaci Španělských dnů, divadelního 

Deset Deka Festivalu a Náchodských dnů poezie. Nádherné byly i naše koncerty. Musica Viva si 

zazpívala se spřáteleným pěveckým souborem ze Slovinska. Posluchače na koncertě velmi 

pobavil i slovinský herec, moderátor, scénárista a čechofil, pan Mito Trefalt. Sboreček uspořádal 
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koncert ke 30. výročí svého vzniku. Obdivovat jsme mohli sbor o nevídaných 196 zpěvácích. To 

myslím nemá v Náchodě obdoby. 

O tom, že do Google play pro Android může se svou hrou proniknout i žák Jiráskova 

gymnázia v Náchodě, nás svým projektem „Fizardy“ přesvědčil Stanislav Kincl. 

O mezinárodním setkání učitelů fyziky Heuréka, které v naší škole spoluorganizuje kolega 

Zdeněk Polák, vyšel článek v prestižním celosvětovém časopise Physic Education. 

Rozběhli jsme projekt, díky kterému se naši učitelé postupně vypraví na 35 zahraničních 

stáží. 

O studium v naší škole byl opět velký zájem. 

Pochválit se stejně jako v minulých letech můžeme za výsledky našich žáků ve státní 

maturitě z matematiky. V tomto školním roce z ní opět maturovalo více než 75 % našich 

maturantů, a to s velmi dobrým výsledkem. Viz graf. 

Naši absolventi uspěli v přijímacím řízení i na nejprestižnějších českých vysokých školách. 

Čtyři absolventi uspěli i na zahraničních vysokých školách. 

Velkou pochvalou pro nás je i to, že nás naši žáci svým hlasováním v soutěži Gymnázium 

Roku 2015 pasovali na 2. nejoblíbenější gymnázium v kraji. 

Děkuji všem zaměstnancům a žákům školy za jejich výsledky a práci pro školu a rodičům 

našich žáků za důvěru, sponzorům a Městu Náchod, v čele s panem starostou Janem Birke, za 

podporu a spolupráci a zřizovateli - Královéhradeckému kraji za zajištění financování školy. 

Pavel Škoda 
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KRONIKA JIRÁSKOVA GYMNÁZIA 

Ve školním roce 2014-15 nastoupili pedagogové do školy na přípravný týden 25. srpna. Po 

rodičovské dovolené se vrátila prof. Martina Maršíková (anglický jazyk, německý jazyk) a prof. 

Veronika Balcarová (chemie, biologie). 

Ve dnech 26.-27. srpna se konaly opravné zkoušky 7 studentů (5 zkoušek z matematiky, 

1 z fyziky a 1 z německého jazyka). Neuspěli dva studenti z matematiky (jeden z nich se ke 

zkoušce nedostavil), oba požádali o možnost opakování ročníku a bylo jim vyhověno. Rovněž 

začala řada rozdílových zkoušek studentů, kteří se vrátili po přerušení studia a chtějí pokračovat 

ve studiu se svým třídním kolektivem (přeskočit ročník). Rozdílové zkoušky probíhaly ještě 

v průběhu celého měsíce září. 

Září 

Pro studenty začal školní rok 1. září projevem ministra školství Marcela Chládka a ředitele 

školy Pavla Škody. Ve třídách přivítali žáky jejich třídní učitelé. Podle pravidelného rozvrhu se 

začalo vyučovat hned 2. září. 

4. září připravil prof. Polák pro studenty maturitního ročníku v aule prezentaci 

elektromagnetických pokusů. 

Ve dnech 8.-10. září prožili na Benecku svůj z loňského školního roku odložený výlet studenti 

5.V s bývalým třídním profesorem Košvancem a novým třídním profesorem Ježkem. Ubytováni 

byli v hotelu Bára. 10. září je vystřídali žáci 1.W, kteří zde strávili primárně preventivní pobyt 

s prof. Košvancem a Klemencem do pátku 12. září. Od 9. do 11. září byli na primárně 

preventivním pobytu v Českém Šumburku v penzionu Ruzyně studenti 1.A s prof. Jaroušovou 

a Víchem. 

9. září jeli na exkurzi do ZOO ve Dvoře Králové nad Labem studenti 3.B a 7.V s prof. 

Matěnovou a Havlíčkovou. 

10. září zhlédli v Klicperově divadle v Hradci Králové studenti 7.W a dramatické výchovy 

inscenaci „Romeo a Julie“. Studenty doprovodily prof. Dvořáčková a Javůrková. 

11. září se konala ústní část maturitní zkoušky v podzimním termínu. Pro naše tři studenty šlo 

o zkoušku opravnou. Jedna ze studentek opět neuspěla. 

Ve dnech 15.-17. září byli na primárně preventivním pobytu v Českém Šumburku studenti 1.B 

s prof. Š. Škodovou a Barkou. 

16. září navštívili Čističku odpadních vod v Bražci studenti 2.A s prof. Balcarovou. 

17. září proběhlo několik exkurzí. Primáni navštívili s prof. Fišerovou, Nývltovou, Košvancem 

a Slavíkovou Archeopark ve Všestarech a planetárium v H. Králové, terciáni s prof. Ježkem 

a Jaroušovou ZOO ve Dvoře Králové nad Labem a studenti fyzikálního semináře s prof. Polákem 

AV ČR v Praze. 

17. září jeli studenti Aleš Král (8.W), Dominik Mojžíš (2.A), Ondřej Hušek (6.W), Jan Žaluda 

(2.A), Daniel Koch (8.W), Martin Kováčik (6.W), Lukáš Kligl (6.V), David Lichtenberg (6.V), 

Jan Hejzlar (6.V) a Jiří Sedlák (4.A) s prof. Diviškem reprezentovat školu do Dvora Králové nad 

Labem do okresního kola atletického středoškolského poháru CORNY. Zvítězili a postoupili do 

krajského kola, které proběhlo 25. září. 

22. září šli na exkurzi do Čističky odpadních vod do Bražce studenti 2.B s prof. Balcarovou, 

stejnou exkurzi absolvovali studenti 6.W s prof. Havlíčkovou 24. září a studenti 6.V 26. září 

s prof. Karáskovou. 

23. září proběhl další ročník Srdíčkového dne. Deset dvojic studentů prodávalo ve městě 

dárkové předměty. Výtěžek akce věnovalo občanské sdružení Život dětem rodinám 
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s handicapovanými dětmi na nákup kompenzačních pomůcek. Studenti 7.W a 3.A jeli na exkurzi 

do ZOO ve Dvoře Králové nad Labem s prof. Balcarovou a Ježkem. 

Ve dnech 23. září – 2. října přivítali naši studenti studenty z partnerské školy 

v Georgsmarienhütte v Německu. Program pobytu tvořily výlety do Prahy, do Krkonoš, 

s výstupem na Sněžku, do Broumova na výstavu Play Broumovsko, do Adršpašských skal a do 

lanového centra v Deštném v Orlických horách. Němečtí studenti navštívili také firmu Wikov 

v Hronově a byli přivítáni na náchodské radnici starostou města panem Janem Birke. Další 

program pro německé hosty připravily rodiny, ve kterých byli ubytováni. 

25. září se konala dvě soutěžní klání. Jedním bylo krajské kolo atletického poháru Corny ve 

Dvoře Králové nad Labem, kam postoupili chlapci z okresního kola a dívky se účastnily bez 

konání okresního kola. Atlety doprovodili prof. Divišek a Rojtová. Tým chlapců tvořili Aleš Král 

(8.W), Dominik Mojžíš (2.A), Ondřej Hušek (6.W), Jan Žaluda (2.A), Daniel Koch (8.W), Martin 

Kováčik (6.W), Lukáš Kligl (6.V), Josef Kůst (6.V), Jakub Havelka (3.A), Jiří Sedlák (4.A), 

Dominik Lokvenc (3.A) a Pavel Pich (8.V) a tým děvčat Adina Hovorková (4.B), Tereza 

Škodová (5.W), Tereza Stehlíková (6.W), Lenka Zikmundová (7.V), Pavla Čížková (7.W), Tereza 

Hanušová (4.A), Nela Vítová (7.V), Kateřina Volhejnová (7.V), Viktorie Hanušová (6.W), Denisa 

Kolářová (7.W), Veronika Tluková (6.V) a Bára Machová (8.W). Dívky vybojovaly pěkné 

3. místo a chlapci zvítězili a postoupili do republikového finále, které se konalo 7. října 

v Břeclavi. 

Druhou soutěží bylo okresní finále v přespolním běhu v lyžařském areálu v Polici nad Metují. 

Běžce doprovodili prof. Košvanec a Slavík. Jiráskovo gymnázium v něm reprezentovalo 32 běžců 

ve všech šesti kategoriích. Družstvo mladších žákyň ve složení Petra Lemfeldová (2.V), Michaela 

Bílá (2.W), Alžběta Kratěnová (2.W), Lucie Žáčková (1.W), Monika Říhová (1.W) a Ema 

Strnadová (1.W) se na trati 1 500 m umístilo na 3. místě ze 7. Mladší žáci Filip Kolář (2.W), 

Daniel Vik (2.V), Marek Rosa (2.V), Jakub Čejchan (2.V), Kryštof Janečka (2.V) a Vladimír Brát 

(2.V) se kvalifikovali do krajského kola z druhého místa ze 7 na trati 2 000 m. Starší žákyně Julie 

Prokopová (4.V), Marta Špeldová (4.V), Karolína Hrubá (3.W), Adéla Cejnarová (3.V), Natálie 

Linhardtová (3.V) a Monika Vydláková (3.V) se na trati 1 500 m umístily na 3. místě ze 7 a starší 

žáci Tomáš Křivda (4.V), Miroslav Říha (4.V), Jakub Divišek (4.W) a Vojtěch Joska (4.W) na 

trati 3 000 m v nejpočetněji obsazené kategorii s přehledem zvítězili. Dorostenky Markéta 

Zeisková (5.V), Klára Matysková (7.V), Magda Kynčlová (7.V) a Zuzana Vančáková (7.W) se na 

trati 3 000 m též umístily na 1. místě z 5 a zvítězili i dorostenci Miroslav Málek (4.B), Ondřej 

Malík (4.B), Pavel Bláha (3.A), Jakub Žaluda (2.A), Marek Sodomka (1.B) a Petr Zákravský 

(1.B) mezi pěti týmy na trati 4 500 m. 

Dny 29. září – 1. října prožili žáci 1.V ve Sněžném v Orlických horách s prof. Nývltovou 

a Rojtovou na primárně preventivním pobytu. Ubytováni byli na chatě Horalka. 

Říjen 

3. října zhlédli v aule studenti sexty, septimy a 2.-3. ročníku program „Fyzika všemi smysly“. 

O víkendu 3.-5. října hostila naše škola fyziky z celé republiky při tradiční akci Heuréka. 

Spolupořadatelem setkání byl prof. Polák. 

Ve dnech 6.-7. října se družstvo chlapců, které zvítězilo v krajském kole, utkalo ve finále 

Středoškolského atletického poháru CORNY v Břeclavi s atlety středních škol z celé republiky. 

Atlety doprovodil prof. Divišek. V nejsilnější možné konkurenci naši studenti obsadili 13. místo 

s bodovým součtem 8 224 bodů. Bohužel se nepodařilo navázat na výkon z krajského kola ve 

Dvoře Králové (9 081 bodů). V silách našich studentů bylo reálně 6. místo, které zhatilo smolné 

zranění Aleše Krále v běhu na 100 m. Ale i tak chlapci zopakovali loňské 13. místo a samotný 

postup na republiku vůbec není samozřejmostí. Výborné výkony v republikovém finále podali 

Aleš Král (8.W), Daniel Koch (8.W), Dominik Mojžíš (2.A), Jan Žaluda (2.A), Jiří Sedlák (4.A), 
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Jakub Havelka (3. A), Martin Kováčik (6.W), David Vik (7.W), Jan Hejzlar (6.V) a Ondřej Hušek 

(6.W). 

Na 6. říjen zorganizovala prof. Nývltová pro zájemce z řad studentů a pedagogů zájezd do 

Klicperova divadla v Hradci Králové na inscenaci Havlovy hry „Žebrácká opera“. 

7. října doprovodil na krajské kolo v přespolním běhu do Nové Paky prof. Košvanec čtyři 

družstva postupujících studentů. Mladší žáci Filip Kolář (2.W), Jakub Čejchan (2.V), Daniel Vik 

(2.V), Marek Rosa (2.V) a Kryštof Janečka (2.V) obsadili 5. místo, starší žáci Tomáš Křivda 

(4.V), Miroslav Říha (4.V), Daniel Vaňát (4.V), Jakub Divišek (4.W) a Vojtěch Joska (4.W) 

2. místo a Křivda zvítězil mezi jednotlivci. Dorostenky Markéta Zeisková (5.V), Magdaléna 

Kynčlová (7.V), Klára Matysková (7.V), Tereza Hanušová (4.A) a Adina Hovorková (4.B) 

vybojovaly pěkné 3. místo a dorostenci Pavel Bláha (3.A), Ondřej Malík (4.B), Miroslav Málek 

(4.B) a Jaroslav Máslo (4.B) byli sedmí. Do celostátního finále postoupila jen vítězná družstva. 

Z našeho okresu to nebyl nikdo. Prof. Rojtová doprovázela hráče frisbee na kvalifikaci 

středoškolské ligy do Hradce Králové. Zúčastnili se studenti Vojtěch Mělnický (8.W), Vojtěch 

Hruša (8.W), Jan Halda (8.W), Jan Čečetka (8.W), Tomáš Košek (8.W), Monika Venclová 8.W), 

Jakub Šmída (8.W), Ondřej Kosek (4.B), Kristýna Pavlasová (6.W), Lucie Šacherlová (7.W), 

Magdaléna Juranová (7.W), Monika Čermáková (1.B), Tereza Holá (1.B), Petr Zákravský (1.B), 

Marek Sodomka (1.B), Eva Ševcová (1.B), Petra Janečková (1.B), Barbora Chladová (1.B) 

a Martina Hrubá (1.B). Zkušení hráči se rozdělili a vytvořili dva týmy, přibrali mezi sebe nováčky 

a obsadili pěkné 5. a 6. místo. 

8. října se studenti dějepisného semináře zúčastnili vpodvečer v Městské knihovně v Náchodě 

besedy a autorského čtení s Tomášem Kašparem „Výkřik ze zapomnění“ o cestě vojenského 

pilota z oblaků do ilegality. 

9. října uspořádali naši studenti, kteří mají zkušenosti s cestováním do zahraničí za výhodných 

finančních podmínek, v aule prezentaci „Bring it back“ pro zájemce z řad studentů. O prezentaci 

projevili zájem studenti 5.W, 6.V, 6.W a 2.B. Studenti primy a 5.V se zúčastnili v Městské 

knihovně v Náchodě akce s názvem Nonstopčtení. 

10. října měli stužkovací večírek studenti 8.V. 

Na pondělí 13. října vyhlásili studenti ve škole happeningový Suit up day, který spočíval v tom, 

že studenti přišli do školy v oblecích a jiném společenském oděvu. 

14. října se studenti společenskovědních seminářů z posledních dvou ročníků a studenti 8.V 

zúčastnili v aule besedy s Prof. PhDr. Janem Sokolem, Ph.D., CSc. na téma „Jak vypadá 

svoboda“. 

15. října jeli na literárně-historickou exkurzi do Prahy žáci 4.W s prof. Dvořáčkovou 

a Karáskovou. Navštívili Pražský hrad a ateliéry Barrandov. Čtyři dvojice našich studentů se 

zapojily do sbírky Bílá pastelka, kterou pořádal Tyfloservis a jejíž výtěžek byl věnován na pomoc 

nevidomým a slabozrakým lidem. Druhou vyučovací hodinu proběhla soutěž v přírodovědných 

předmětech Přírodovědný klokan, do které se mohli přihlásit studenti tercie až sexty a 1.-2. 

ročníku. V kategorii Kadet pro terciány a kvartány soutěžilo 26 žáků. První tři místa obsadili 

v tomto pořadí Jakub Pitřinec (4.V), Tomáš Křivda (4.V) a Matyáš Falta (3.V) a všichni tři 

zároveň obsadili i první tři místa v rámci okresu. Kategorie Junior se zúčastnilo 55 studentů. 

Zvítězil Timotej Mareš (6.V), druhý byl Jiří Novotný (1.A) a třetí Meriem Djemaiel (6.V). 

V rámci okresu byl Mareš druhý, Novotný pátý a Djemaiel šestá. Prof. Divišek doprovodil 

fotbalisty z vyššího gymnázia do Trutnova na Pohár česko-polského přátelství. Turnaj pod 

patronací Klubu přátel Josefa Masopusta přinesl studentům zážitky z utkání s polskými týmy 

a také mj. zbrusu novou sadu krásných fotbalových dresů a tři míče. Naši studenti dvakrát 

zvítězili a jednou odešli těsně poraženi. V průběžné tabulce nám tak patřilo druhé místo. Klání 

pokračuje na jaře odvetami v Polsku a nejlepší čtyři družstva ze tří skupin postoupí do finálové 
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části. Fotbalový tým tvořili Jan Martínek (4.B), Tomáš Macek (6.V), Jindřich Brzobohatý (8.V), 

Sebastian Štelzig (7.W), Ondřej Hušek (6.W), Martin Škoda (3.A), Ondřej Bělka (1.A), Pavel 

Růžička (1.B), Martin Kováčik (6.W), David Vik (7.W), Pavel Urban (6.V), Marek Pokorný 

(3.B), Pavel Bláha (3.A) a Ondřej Maršík (7.V). 

16. října se uskutečnila schůzka maturantů s výchovnou poradkyní prof. Nývltovou ohledně 

podávání přihlášek na VŠ. 

Na 17. říjen připravili kolegové z trutnovského gymnázia další Setkání gymnázií určené 

pedagogům z gymnázií v Trutnově, Náchodě, Úpici, Hostinném, Vrchlabí a ve Dvoře Králové 

nad Labem. Šlo o společenské neformální setkání, kterého se zúčastnila i delegace z naší školy. 

21. října jeli na exkurzi do Kuksu studenti septimy a 3. ročníku s prof. Macurou, Forejtem, 

Nývltovou a Felklovou. Prohlédli si Braunův betlém, novou křížovou cestu, areál lázní a muzeum 

knihtisku. Prof. Divišek doprovodil chlapce na okresní kolo v minikopané starších žáků na 

stadion na Hamra. V silné konkurenci vítězů čtyř okrsků naši chlapci Lubor Zoufal (4.V), Jan 

Čejchan (3.W), Vojtěch Joska (4.W), Jakub Čejchan (3.W), Jakub Divišek (4.W), Vojtěch Ťokan 

(2.V), Miroslav Říha (4.V), Jan Meier (2.V), Jakub Pitřinec (4.V), Michal Doležal (3.W) a Daniel 

Vaňát (4.V) obsadili čtvrté místo. Prof. Polák, Klemenc, Preclík a Barka pořádali u nás ve škole 

setkání metodiků fyziky, věnované robotice. 

Dny 22.-23. října strávili studenti 2.A s prof. Dvořáčkovou a Pavlíkem na literárně-historické 

exkurzi v Praze. Prohlédli si s průvodcem Pražský hrad a druhý den Vyšehrad. Navštívili 

Muzeum Karlova mostu a absolvovali projížďku historickou loďkou po Vltavě. V Divadle Na 

Fidlovačce zhlédli představení „Až naprší a uschne“. 

23. října se naši studenti David Hezlar (6.V), Tomáš Macek (6.V) a David Fanta (3.B) za 

doprovodu prof. Zapletala pokusili o úspěch v turnaji ve stolním tenise. Obsadili 3. místo. 

V odpoledních hodinách proběhlo školení BOZP pro všechny zaměstnance. 

24. října zhlédli v kině Vesmír studenti kvinty, sexty, 1.-2. ročníku a studenti semináře 

Anglická literatura Euripidovu tragédii „Medea“ v nastudování National Theatre London. 

Ve dnech 27. a 29. října měli studenti podzimní prázdniny, 28. října byl státní svátek. 

30. října jelo na divadelní festival do Drážďan dvacet studentů německého jazyky ze septimy 

a oktávy s prof. Fišerovou a Š. Škodovou. Celá akce proběhla ve spolupráci s Goethe-Institutem 

v Pardubicích, který zajistil dopravu a vstupenky na představení. Studenti měli dostatek volného 

času na prohlídku četných architektonických a historických památek, kterými město oplývá. 

Většina si nenechala ujít především návštěvu Zwingeru, Frauenkirche a přilehlých muzeí či 

výstavních akcí v centru nejstarší části města. Představení samotné pak bylo velmi zdařilé. 

Jednalo se o činohru pro mládež, jazykově ne příliš náročnou a s přeloženým textem na 

osvícených tabulích. Přítomní diváci odměnili výkony mladých herců nadšenými reakcemi 

a opakovaným aplausem. Studenti 5.W s prof. Macurou absolvovali regionální dějepisnou exkurzi 

na Broumovsko. Při té příležitosti navštívili také interaktivní výstavu Play Broumovsko. Studenti 

4.A a 8.V uspořádali na chodbách školy Halloweenské mlsání. Převlečeni do strašidelných masek 

prodávali nestrašidelné svačiny. Výtěžek použili na organizaci stužkovacího plesu. 

31. října zhlédli žáci 3.V, 4.W a žáci dramatické výchovy z primy v Divadélku pod zámkem 

divadelní představení „Kóma“ divadelní skupiny MIMONI ze ZUŠ Náchod. V inscenaci 

vystupovali i naši žáci. 

31. října měli stužkovací večírek studenti 4.A a v sobotu 1. listopadu studenti 8.W. 

V průběhu měsíce října probíhala internetová část Logické olympiády. Z naší školy obsadil 

v kategorii C Tomáš Macek (6.V) krásné 2. místo, Milena Vaňková (4.A) byla třetí, Michal 

Prokop (8.V) obsadil 12. místo, Jan Bohadlo (5.V) 16.-17. místo, Štěpán Štěpán (8.V) 26.-28. 

místo a školu reprezentoval ještě Jakub Král (1.A) bez určení pořadí. V kategorii B se nejlépe 
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umístil Miroslav Říha (4.V) – 6. místo, Jakub Ježek (3.W) obsadil 13.-14. místo a David Továrek 

(4.W) 29. místo. Krajské kolo proběhlo 7. listopadu a studenty doprovodila prof. Karásková. 

Listopad 

6. listopadu reprezentovali školu v okrskovém kole ve florbalu Daniel Vaňát (4.V), Miroslav 

Říha (4.V), Josef Prouza (4.V), Lubor Zoufal (4.V), Tomáš Křivda (4.V), Vojtěch Joska (4.W), 

Jakub Divišek (4.W) a Tomáš Kubíček (4.W) pod vedením prof. Zikmunda. Chlapci zvítězili 

a postoupili do okresního kola. V odpoledních hodinách proběhla hodnotící pedagogická rada. 

7. listopadu se v areálu Déčka a náchodského zámku uskutečnil již 16. ročník Běhu do 

zámeckých schodů o putovní pohár starosty města Náchoda. V konkurenci 350 závodníků se 

běžci a běžkyně našeho gymnázia neztratili. Tým mladšího žactva – Monika Říhová (1.W), Lucie 

Žáčková (1.W), Ema Strnadová (1.W), Oluša Gajdošová (2.V), Alžběta Kratěnová (2.W), Filip 

Kolář (2.W), Daniel Vik (2.V), Marek Rosa (2.V), Kryštof Janečka (2.V) a Jakub Čejchan (2.V) 

skončil na 10. místě. Tým staršího žactva – Julie Prokopová (4.V), Petra Čížková (4.V), Natálie 

Linhardtová (3.V), Adéla Cejnarová (3.V), Michaela Šnorbertová (3.V), Tomáš Křivda (4.V), 

Josef Prouza (4.V), Jakub Divišek (4.W), Vojtěch Joska (4.W) a Tomáš Kubíček (4.W) skončil na 

6. místě. Ve středoškolských kategoriích oba naše týmy zvítězily a obhájily tak prvenství 

z předchozích ročníků. Dívčí tým reprezentovaly Magda Kynčlová (7.V), Ema Umlaufová (7.V), 

Lucie Kramlová (1.B), Markéta Zeisková (5.V) a Alena Žibřidová (5.V), chlapecký tým běžel 

v sestavě Jiří Sedlák (4.A), Pavel Bláha (3.A), Jan Žaluda (2.A), Jakub Žaluda (2.A) a Ondřej 

Hušek (6.W). 

7. listopadu se 50 studentů anglických seminářů s prof. Felklovou, Noskem a Jirkovou vydalo 

do Pardubic na představení v anglickém jazyce „Frankenstein“. 

10. listopadu měl prof. Forejt pro studenty 3.B a septimy prezentaci o výměnných pobytech 

s německými studenty z gymnázia v Oesede. 

11. listopadu byla škola hostitelem oblastního turnaje v piškvorkách. Celkem 15 týmů se utkalo 

o dvě postupová místa do krajského turnaje. Ta obsadili vítězní SPS (SPŠ, SOŠ a SOU Nové 

Město nad Metují) a druzí Mimoni (ZŠ Komenského Náchod). 3. místo obsadili domácí Plešouni 

ve složení Ondřej Vít (4.V), Miroslav Říha (4.V), Benjamin Sichrovský (4.V), Daniel Vaňát (4.V) 

a Adam Brychta (4.V). Studenti naší školy postavili celkem pět pětičlenných týmů. Byla 

provedena cvičná evakuace školy. 

12. listopadu pořádal prof. Košvanec na naší škole volejbalový turnaj chlapců a ve čtvrtek 

13. listopadu prof. Slavíková a Zapletal volejbalový turnaj dívek. Tým chlapců ve složení Martin 

Chráska (4.B), Jan Martínek (4.B), Tomáš Matyska (8.V), Pavel Pich (8.V), Pavel Novák (8.V), 

Jan Manych (3.A), Matěj Šimek (3.B), Jakub Kortus (5.V), Marek Vlček (5.V) a Tomáš Macek 

(6.V) zvítězil. Dívky postavily dva týmy. Jeden tým ve složení Tereza Stehlíková (6.W), Kristýna 

Malíková (1.B), Pavla Čížková (7.W), Romana Šimková (1.B), Aneta Thérová (3.B), Markéta 

Kubínová (1.A) a Kristýna Čechurová (2.A) a druhý tým ve složení Julie Prokopová (4.V), Pavla 

Brátová (4.V), Anežka Hlavatá (5.V), Julie Hrušová (5.W), Vanesa Čepková (2.B), Michaela 

Šnorbertová (3.V), Lucie Řezníčková (1.B) a Pavlína Ševců (1.A). Prvně jmenovaný tým obsadil 

2. místo, když ve finále podlehl týmu OA Náchod, a druhý náš tým obsadil 3. místo. 

12. listopadu se také dívky Jana Jirmanová (2.V), Tereza Macháčková (2.V), Aneta Spilková 

(2.V), Barbora Chobotská (2.V), Michaela Bílá (2.W), Karolína Křenková (2.W), Kristýna 

Semeráková (2.W), Anna Řehůřková (2.W), Lada Šretrová (2.W) a Vendula Brožková (2.W) pod 

vedením prof. Rojtové zúčastnily okrskového kola florbalového turnaje v Polici nad Metují. 

Vybojovaly pěkné 2. místo. 

12. listopadu vyslechli studenti sexty a 2. ročníku v aule koncert Jana Kryla „Vzpomínka na 

Karla Kryla“. 
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13. listopadu zhlédli studenti 4.V, 6.V a žáci dramatické výchovy ze sekundy v Divadélku pod 

zámkem vystoupení žáků ZUŠ v Náchodě „Kóma“, kde vystupovali i někteří naši studenti. Pět 

našich studentů a prof. Divišek se zúčastnili ve sborovně přednášky o sportovním managementu, 

která se uskutečnila v rámci projektu Česko-polský pohár přátelství. V odpoledních hodinách se 

konaly schůzky rodičů. 

15. listopadu se maturanti na schůzkách s panem ředitelem dověděli podrobnosti o maturitních 

zkouškách a o přihlašování k nim. Žáci tercie navštívili se svými češtináři Městskou knihovnu 

v Náchodě, kde se zúčastnili akce „Živá knihovna“. 

17. listopadu byl státní svátek. 

18. listopadu se studenti kvinty, septimy, 1. a 3. ročníku zúčastnili v aule přednášky Mgr. 

Daniela Nývlta, Ph.D. na téma „Antarktida“. Chlapecký tým ve složení Martin Brejtr (1.W), 

Jakub Čejchan (2.V), Daniel Vik (2.V), Vojtěch Ťokan (2.V), Marek Rosa (2.V), Lukáš 

Novohradský (2.V), Daniel Ježek (2.W), Adam Joudal (2.W) a Filip Kolář (2.W) reprezentoval 

pod vedením prof. Zikmunda školu v okrskovém kole florbalového turnaje a vybojoval pěkné 

2. místo. 

Ve dnech 18.-19. listopadu probíhal projekt Postavme se hladu pod patronací žáků ze 3.A 

a prof. Balcarové. Na 18. listopad byl připraven hodinový vzdělávací program pro terciány 

a stejný program absolvovali 19. listopadu primáni. Na 18. listopad na velkou přestávku připravili 

autoři projektu ochutnávku z potravin, které by jinak mohly skončit v koši, a po celý týden byla 

ve škole instalována výstava na téma hladu. Film "Z popelnice do lednice" zhlédli 19. listopadu 

v aule žáci 1.-3. ročníku, kvinty, septimy a 6.W. 

18. listopadu v odpoledních hodinách odjeli studenti 6.V s prof. Forejtem a Sršňovou na 

dvoudenní exkurzi do Prahy. Navštívili Pražský hrad, Muzeum Karlova mostu a v Divadle 

V Dlouhé zhlédli inscenaci „Naši furianti“. 

19. listopadu proběhla ve škole on-line soutěž Angličtinář roku. Naši studenti obsadili 96. místo 

mezi 257 středními školami. Tým chlapců ve složení David Vik (7.W), Jan Martínek (4.B), 

Sebastian Štelzig (7.W), Jindřich Brzobohatý (8.V), Ondřej Hušek (6.W), Jaroslav Máslo (4.B), 

Martin Škoda (3.A), Ondřej Bělka (1.A), Jan Havlena (5.W) a Pavel Růžička (1.B) se pod 

vedením prof. Zapletala utkal O pohár J. Masopusta ve fotbale. Chlapci obsadili mezi 10 týmy 

pěkné 3. místo bez postupu do dalšího kola. 

20. listopadu se postupující tým chlapců ve složení Daniel Vaňát (4.V), Miroslav Říha (4.V), 

Josef Prouza (4.V), Lubor Zoufal (4.V), Tomáš Křivda (4.V), Vojtěch Joska (4.W), Tomáš 

Kubíček (4.W), Lukáš Prouza (3.V) a Hynek Pacák (3.V) pokusil pod vedením prof. Zikmunda 

o úspěch v okresním kole florbalového turnaje. Chlapci zvítězili a postoupili do krajského kola. 

Studenti 8.W absolvovali s prof. Forejtem exkurzi Po stopách Zbabělců. Studenti 1. ročníku 

a kvinty se zúčastnili v aule přednášky elitního shakespearologa Martina Hilského na téma 

„Romeo a Julie“. 

21. listopadu jel prof. Preclík se šesti studenty na ČVUT do Prahy na Robosoutěž – soutěž 

robotů postavených ze stavebnice LEGO. Motivem letošní soutěže byla legendární počítačová hra 

Pacman, úkolem bylo sestavit autonomního robota, který ve vymezeném čase projede co největší 

část bludiště. Za Jiráskovo gymnázium bojovaly dva týmy – OutOfBricks (ve složení Martin 

Němec (8.V), Jan Jirman (7.W) a Jan Polák (7.V) ) a KozaNezaneřáděná (Sebastián Prax (8.V), 

Daniel Havrda (8.W), Vojtěch Hruša (8.W) ). Zatímco tým OutOfBricks se soutěže zúčastnil již 

po několikáté, druhý tým byl naprostým nováčkem, který se se stavbou robotů seznámil poprvé 

dva měsíce před konáním soutěže. Ze základních skupin oba dva týmy s přehledem postoupily 

(z prvního a šestého místa), v následném pavoukovi, a tedy ve výsledném pořadí obsadil tým 

OutOfBricks (po velice vyrovnaném boji) krásné druhé místo a tým KozaNezaneřáděná místo 

páté. Tým OutOfBricks postoupil do finále, které se konalo 12. prosince a kde bojoval proti 
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vysokoškolákům. Celkem se soutěže zúčastnilo 80 týmů ze středních škol z celé republiky. Účast 

našich studentů na soutěži byla podpořena dotací od Královéhradeckého kraje. Prof. Fišer 

doprovodil 21. listopadu postupující tým na krajské kolo piškvorek do Hradce Králové. Turnaje 

v piškvorkách se zúčastnili Ondřej Vít (4.V), Miroslav Říha (4.V), Benjamin Sichrovský (4.V), 

Daniel Vaňát (4.V), Adam Brychta (4.V), Lubor Zoufal (4.V) a Tomáš Křivda (4.V) a obsadili 5.-

8. místo. Ve sportovní hale v Jaroměři se konalo okresní kolo v basketbalu starších žákyň. Naši 

školu reprezentovaly dívky Jana Možíšová (4.W), Alžběta Jansová (4.W), Markéta Dvořáková 

(4.W), Nela Voborníková (4.V), Martina Hedrlínová (4.V), Nikola Hlavatá (3.W), Karolína 

Kaniová (3.V), Adéla Cejnarová (3.V), Natálie Linhardtová (3.V) a Klára Nováková (1.W) pod 

vedením prof. Diviška. Děvčata v konkurenci šesti školních družstev třikrát s přehledem zvítězila 

a dvakrát prohrála a výsledkem bylo konečné třetí místo. Nejlepšími hráčkami týmu byly Nela 

Voborníková a Jana Možíšová. 

24. listopadu se studenti septimy a 3. ročníku zúčastnili v aule představení o umělecké generaci 

20.-30. let 20. století formou Storytellingu s názvem „Všichni Teigeho muži“. 

25. listopadu se postupující tým chlapců ve složení Martin Chráska (4.B), Marek Vlček (5.V), 

Jakub Kortus (5.V), Jan Manych (3.A), Tomáš Matyska (8.V), Matěj Šimek (3.B) a Tomáš Macek 

(6.V) a za doprovodu prof. Šulce zúčastnil v Jičíně krajského finále ve volejbale a vybojoval 

3. místo. Internetové matematické olympiády se zúčastnil jeden tým ve složení Anežka Batěčková 

(8.W), Jan Čečetka (8.W), Jakub Šmída (8.W), Vojtěch Hruša (8.W), Vojtěch Mělnický (8.W), 

Štěpán Jirman (5.V) a Jan Bohadlo (5.V). Mezi 189 přihlášenými týmy obsadil 60. místo. 

26. listopadu se konaly dva florbalové turnaje. Prof. Zikmund doprovodil tým ve složení Daniel 

Vaňát (4.V), Lubor Zoufal (4.V), Tomáš Křivda (4.V), Tomáš Kubíček (4.W), Jakub Divišek 

(4.W), Lukáš Prouza (3.V), Hynek Pacák (3.V) a Jiří Dostál (4.V) na krajské kolo florbalového 

turnaje do Hradce Králové a chlapci zvítězili. Druhý tým primánů a sekundánů doprovázel prof. 

Košvanec a chlapci Jakub Čejchan (2.V), Kryštof Janečka (2.V), Vojtěch Ťokan (2.V), Marek 

Rosa (2.V), Lukáš Novohradský (2.V), Filip Kolář (2.W), Daniel Vik (2.W), Daniel Ježek (2.W), 

Adam Joudal (2.W), Antonín Staněk (1.V), Jan Zákravský (1.V) a Martin Brejtr (1.W) vybojovali 

v konkurenci 6 týmů pěkné 2. místo. V Městském divadle Dr. Josefa Čížka zhlédli všichni 

studenti kromě kvartánů a maturantů představení Divadla Drak z Hradce Králové „Poslední trik 

Georgese Mélièse“. Kvartáni se zúčastnili v kině Vesmír cestopisného pořadu „Mandala Tour“ 

o výstupu na druhou nejvyšší horu světa K2, který podnikli horolezci Jan Trávníček a Radek 

Jaroš. Proběhlo školní kolo Dějepisné olympiády pro žáky sekundy až tercie. Zúčastnilo se ho 

15 žáků a zvítězil Jan Pikman (4.V), 2.-3. místo obsadili Vojtěch Balcar (4.V) a Jan Mach (4.V). 

28. listopadu si v sále Beránku vyzkoušeli nástup a předtančení studenti 4.B a 8.W, kteří zde 

měli stužkovací ples v sobotu 29. listopadu. 

Prosinec 

1. prosince navštívili 3.-4. hod. žáci 2.V s prof. Olšanovou Městskou knihovnu v Náchodě. 

V prostorách Pražského hradu se konalo celostátní finále Logické olympiády. V kategorii C (SŠ) 

obsadila Milena Vaňková (4.A) krásné 22. místo a Tomáš Macek (6.V) místo 50. Letošního 

sedmého ročníku Logické olympiády se zúčastnilo 49 035 soutěžících z 2 056 škol z celé České 

republiky. 

2. prosince se studenti primy, sekundy, sexty a 2. ročníku zúčastnili v aule přednášky Václava 

a Lenky Špillarových na téma „JAR, Namibie, Botswana“. Uskutečnilo se školní kolo 

Matematické olympiády pro kategorii Z9 a účastnilo se ho 9 žáků kvarty. O 1.-2. místo se dělily 

Štěpánka Frimlová (4.W) a Jana Možíšová (4.W), 3. místo patřilo Ondřeji Vítovi (4.V) se ztrátou 

jednoho bodu a rovněž se ztrátou dalšího bodu na předchozího se umístil Vojtěch Balcar (4.V). 

Dalšími účastníky olympiády byli Tomáš Kubíček (4.W), Benajmín Sichrovský (4.V), Petr 
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Mastík (4.V), Miroslav Říha (4.V) a Michal Matoulek (4.W). Prof. Divišek organizoval okresní 

kolo středních škol ve florbalu chlapců. Ambice našeho týmu se nepodařilo přetavit v postup do 

krajského kola a obsadili jsme až druhé nepostupové místo. Florbalisté hráli v sestavě Daniel 

Němeček (6.W), Ondřej Malík (4.B), Ondřej Hušek (6.W), Lukáš Michel (3.A), Miroslav Říha 

(4.V), Jan Čečetka (8.W), Martin Kováčik (6.W), Tomáš Křivda (4.V) a Dominik Kania (6.W). 

3. prosince se naši studenti zúčastnili sbírky Srdíčkový den, jejíž výtěžek byl určen postiženým 

dětem a jejich rodinám. Polovina výtěžku našich studentů byla darována naší škole. O velké 

přestávce proběhlo v aule již druhé, prosincové, vysílání Doutnáku. 

4. prosince proběhlo v pořadí již čtvrté Fykosí fyziklání online. Jde o tříhodinovou týmovou 

hru 1-5 členných týmů probíhající přes internet. Z naší školy se rozhodlo soutěžit 14 studentů 

a vytvořili 3 týmy. Nejlepšího výsledku, 3. místa, dosáhl „Dream team“ v sestavě Štěpán Štěpán 

(8.V), Michal Prokop (8.V), Jiří Rýdl (7.W), Magdaléna Juranová (7.W) a Jan Bohadlo (5.V). Na 

17. pozici dosáhl tým „JGN“ ve složení Milena Vaňková (4.A), Jakub Suk (3.A), Martin Souček 

(3.A) a Antonín Falta (2.B). Tým „JGN 2“ ve složení Michal Matyska (8.V), Vojtěch Hruša 

(8.W), Rudolf Malina (3.A), Pavel Bláha (3.A) a Štěpán Jirman (5.V) skončil na 21. místě 

z 36 týmů. 

5. prosince jeli zájemci z maturitního ročníku s prof. Macurou a Vrátilovou na exkurzi do 

Osvětimi a Krakova. Žáci kvarty, sexty a septimy vyslechli přednášku Ing. Ivety Rakové na téma 

„Argentina a Velikonoční ostrovy“. Ve škole proběhl Přebor Jiráskova gymnázia v Náchodě 2014 

v šachu. Zvítězil Martin Saučuk (2.B) a obhájil loňský titul. Bylo to vítězství velmi těsné, protože 

druhý Jan Zahálka (1.A) skončil druhý jen díky o půl bodu horšímu pomocnému hodnocení 

Buchholz. Vzájemná partie skončila v dámské koncovce remízou. Třetí skončil Ondřej Vít (4.V). 

V Brně se konala Robotiáda, dětská soutěž ve stavbě robotů. V této soutěži bylo několik 

kategorií: přehlídka, čára, dálkový medvěd a freestyle. Náš tým se zúčastnil ve složení: Jan Máslo 

(3.W), Jakub Horák (3.W), Jakub Nosek (3.W) a Martin Stuchlík (3.W). Náš tým se zúčastnil 

kategorie čára (nutno dojet s robotem po čáře až do cíle) a dálkový medvěd (úkolem je zachránit 

osamoceného medvěda a dovézt či dostrkat ho do cíle). V první soutěži jsme dosáhli krásného 

osmého místa z dvaceti týmů a v druhé dokonce čtvrtého místa. Žáky doprovodil prof. Barka. 

8. prosince zhlédli žáci primy, sekundy, 3.V a 4.W v aule vánoční program v provedení žáků 

dramatické výchovy z primy a sekundy a členů Hidraku pod vedením prof. Dvořáčkové. 

9. prosince proběhlo školní kolo Matematické olympiády v kategorii A. Do krajského kola 

postupují z prvního místa Štěpán Štěpán (8.V) a z druhého Milena Vaňková (4.A), kteří se stali 

úspěšnými řešiteli. Dalšími účastníky školního kola byli ještě Jan Jirman (7.W), Michaela 

Stehnová (7.W) a Jiří Rýdl (7.W). Prof. Divišek doprovodil florbalový tým na Pohár českého 

florbalu středních škol do Rtyně v Podkrkonoší. V konkurenci pěti družstev náchodského 

a trutnovského okresu nepoznali naši chlapci hořkost porážky a jasně postoupili z prvního místa 

do krajského kola. Tým hrál ve složení Daniel Němeček (6.W), Ondřej Hušek 6.W), Josef Prouza 

(4.V), Tomáš Křivda (4.V), Jakub Divišek (4.W), Miroslav Říha (4.V), Daniel Vaňát (4.V), 

Martin Kováčik (6.W), Dominik Kania (6.W) a Michal Šraitr (5.W). 

11. prosince vyslechli žáci primy, 3.W a 4.V v aule koncert dětského pěveckého sboru ze 

Slovinska, který byl hostem našeho sboru Musica Viva. Během čtvrtka proběhla poznávací část 

Biologické olympiády. 

12. prosince se naši absolventi, nyní studenti vysokých škol, podělili o své zkušenosti se 

studiem s našimi maturanty na Burze VŠ v tělocvičně školy. 12. prosince se studenti Martin 

Němec (8.V), Jan Jirman (7.W) a Jan Polák (7.V) zúčastnili finále Robosoutěže ČVUT, kde měli 

možnost změřit svoje síly s vysokoškolskými studenty. Zadání soutěžní úlohy je každý rok jiné, 

letos bylo inspirováno legendární hrou PacMan. Úkolem bylo ze stavebnice Lego Mindstorms 

sestavit robota, který zcela samostatně projede co největší část bludiště. Finále se zúčastnilo 
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26 týmů a náš nakonec obsadil krásné druhé místo. V konkurenci studentů vysokých škol je to 

obrovský úspěch. Kromě krásných cen (mobilních telefonů či soudků piva, které však studenti 

raději vyměnili za finanční hotovost) může studenty těšit i to, že jsou již nyní (na základě svého 

umístění) přijati ke studiu na ČVUT. Studenty doprovázel prof. Preclík. 

Koncem týdne měly odjet na lyžařské kurzy tři třídy, 2.W, 3.W a 6.W. Sněhové podmínky 

lyžařským kurzům nepřály a kurzy byly zrušeny. 

15. prosince jeli na exkurzi do hvězdárny v Úpici studenti 8.W a 4.A s prof. Polákem 

a Klemencem. Studenti 8.V a 4.B absolvovali stejnou exkurzi v úterý 16. prosince s prof. Brátem 

a Sršňovou. 

16. prosince navštívili studenti 4.A s prof. Balcarovou náchodský pivovar. 16. prosince vystavil 

hejtman Královéhradeckého kraje Bc. Lubomír Franc pamětní listy Kamilu Regnerovi (4.A), 

Matyáši Horkému (5.W), Šimonu Prudilovi (3.V), Ondřeji Štaudovi (7.V) a Janu Karvaiovi (5.W) 

jako úspěšným řešitelům vědomostní soutěže Kraje pro bezpečný internet. 

17. prosince se na škole konal šachový turnaj. Tři studenti ze 2.A (Matěj Berka, Ondřej 

Sedláček a Teodor Škoda) prezentovali v aule své zkušenosti s cestou do Benátek na kole pro 

zájemce z řad studentů. 

18. prosince se již tradičně konal Vánoční den her. Studenti se mohli uplatnit ve sportovních 

soutěžích (volejbal, florbal, fotbal, kuželky), v turnajích ve stolních deskových hrách 

a v piškvorkách, ve výtvarné nebo loutkové dílně, v hrátkách s chemií, v počítačových hrách, ve 

španělské dílně a v jiných aktivitách. 

19. prosince si jednotlivé třídy uspořádaly se svými třídními učiteli třídní vánoční besídky 

a v poledne Sboreček pod vedením Ing. Čejpa zazpíval na schodech. 

Leden 

Žáci měli vánoční prázdniny do 2. ledna 2015. Do školy nastoupili v pondělí 5. ledna. 

Dny od 4. do 9. ledna trávili žáci 2.W a 3.W na lyžařském kurzu v Deštném v Orlických horách 

na chatě Deštná s prof. Šulcem, Zapletalem, Slavíkem, Matěnovou a Vrátilovou. Šlo o kurz 

odložený z prosince. 

5. ledna se několik studentů s prof. Nývltovou zúčastnilo v Praze v prostoru „Krásný ztráty“ 

akce Čtení pro Josefa Škvoreckého. 

6. ledna navštívili studenti 4.B s prof. Balcarovou náchodský pivovar. 

7. ledna organizoval prof. Košvanec na naší škole florbalový turnaj dívek středních škol. 

Zúčastnilo se 5 školních družstev. 

Náš tým se musel vypořádat s neúčastí brankářky Lenky Remešové (3.B). Ostatní hráčky se 

v brance střídaly, přesto hladce obhájily první místo a postoupily do krajského finále v Jičíně 

(v něm dívky taktéž zvítězily). Náš tým tvořily hráčky Petra Veverková (4.A), Zuzana Vančáková 

(7.W), Simona Besedová (7.W), Michaela Kosová (3.B), Kateřina Ulvrová (3.B), Radka 

Lecnarová (3.A), Diana Peterová (2.A), Adéla Vávrová (2.A) a Markéta Zeisková (5.V). 

10. ledna odjeli na lyžařský kurz na Bártlovu lávku u Špindlerova mlýna na chatu Labská 66 

studenti 1.B s prof. Diviškem, Fišerem a Javůrkovou a byli vystřídáni 17. ledna studenty 1.A 

s prof. Rojtovou, Vrátilovou a Víchem. Ti se vrátili 24. ledna. 

12. ledna doprovodil prof. Chmelík několik studentů kvinty, sexty a 1.-2. ročníku do Hradce 

Králové na seminář k Matematické olympiádě. 
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13. ledna se Milena Vaňková (4.A) a Štěpán Štěpán (8.V) pokusili o úspěch v krajském kole 

Matematické olympiády v kategorii A. Ze 13 účastníků se mezi úspěšné řešitele zařadil jen jeden. 

Vaňková obsadila pěkné 2.-3. místo a Štěpán 11. místo. 

15. ledna se konalo školní kolo Olympiády v českém jazyce. V kategorii pro nižší gymnázium 

zvítězila Štěpánka Frimlová (4.W), druhá byla Marta Špeldová (4.V) a 3.-4. místo obsadily Petra 

Čížková (4.V) a Markéta Žáková (4.W). Z vyššího gymnázia obsadily první tři místa Anna 

Vlčková (6.V), Julie Minaříková (7.V) a Lucie Tučková (1.B). Do okresního kola postoupily 

Frimlová, Špeldová, Vlčková a Minaříková. V odpoledních hodinách se konal Den otevřených 

dveří za velkého zájmu z řad veřejnosti. 

20. ledna se žáci Jan Pikman (4.V), Jan Mach (4.V) a Vojtěch Balcar (4.V) zúčastnili okresního 

kola Dějepisné olympiády. Pikman zvítězil, Mach byl druhý a Balcar pátý. 

21. ledna se naši studenti Štěpánka Frimlová (4.W), Jana Možíšová (4.W) a Ondřej Vít (4.V) 

zúčastnili okresního kola Matematické olympiády v kategorii Z9. Jana Možíšová obsadila 1.-3. 

místo. 

22. ledna se utkali studenti kvinty, sexty a 1.-2. ročníku ve školním kole Matematické 

olympiády v kategoriích B a C. V kategorii B se utkalo 13 studentů, úspěšnými řešiteli se stali 

Tomáš Macek (6.V) a Timotej Mareš (6.V). V kategorii C soutěžilo 6 studentů, úspěšný byl Johan 

Remeš (1.B). Úspěšní řešitelé byli pozváni do krajského kola, které se konalo 31. března. 

22. ledna se v odpoledních hodinách konala pololetní klasifikační pedagogická rada. 

23. ledna doprovodil prof. Zapletal tým dívek do Jičína na krajské finále ve florbale středních 

škol, kam postoupily jako vítězky okresního kola. Děvčata Simona Besedová (7.W), Zuzana 

Vančáková (7.W), Lenka Remešová (3.B), Radka Lecnarová (3.A), Markéta Zeisková (5.V), 

Diana Peterová (2.A), Adéla Vávrová (2.A) a Kristýna Čechurová (2.A) zvítězila a zajistila si 

postup na kvalifikaci o republikové finále, které se uskuteční 23. února v Liberci. 

24. ledna se v sále Městského divadla Dr. Josefa Čížka konal stužkovací ples studentů 4.A 

a 8.V. K tanci hrála taneční kapela Relax Band pod vedením pana Jana Drejsla. 

26. ledna se tým dívek pod vedením prof. Slavíka zúčastnil v Jindřichově Hradci republikového 

finále v plavání. Děvčata Aneta Nyčová (4.B), Ema Umlaufová (7.V), Hana Rutová (7.V), 

Dominika Dusíková (2.B), Lucie Kramlová (1.B) a Daniela Flegrová (1.B) vybojovala pěkné 

4. místo z 12 zúčastněných týmů. 

Ve dnech 26. a 28. ledna proběhla školní kola Soutěže v konverzaci v anglickém jazyce. 

V kategorii pro primu a sekundu obsadili první tři místa Matyáš Strelec (2.V), Veronika 

Melicharová (2.W) a Nikol Mejstříková (2.W), v kategorii pro tercii a kvartu zvítězil Vojtěch 

Brejtr (4.W), druhý byl David Továrek (4.W) a třetí Lukáš Černý (4.W) a v kategorii pro vyšší 

gymnázium byly nejlepší Nela Vítová (7.V), Kateřina Štěpánová (7.V) a Alice Tučková (2.A). 

27. ledna se konalo školní kolo Biologické olympiády a 29. ledna školní kolo Zeměpisné 

olympiády. Zeměpisné olympiády se zúčastnilo 27 primánů, zvítězil Matyáš Franc (1.V) a druhý 

byl Lukáš Fidler (1.V). Sekundánů se utkalo 20, zvítězila Štěpánka Mazurová (2.V), druhý byl 

Michael Obst (2.V). Soutěžících z tercie a kvarty bylo 10, první dvě místa obsadili Matyáš Falta 

(3.V) a Vojtěch Balcar (4.V). Kategorie pro střední školy měla 40 soutěžících, nejlepších výkonů 

dosáhli Jan Čečetka (8.W) a Jakub Šmída (8.W). Všichni jmenovaní postoupili do okresního kola, 

které proběhlo 17. února. 

27. ledna se hrál krajský pohár škol v šachu stejně jako loni v Třebechovicích pod Orebem 

v místní sokolovně, kam se sjela konkurence 28 družstev. 3 z nich byla z naší školy. Velké šance 

na medailové umístění naplnil A-tým v kategorii středních škol a získal bronz. B-tým ve stejné 

kategorii a A-tým v kategorii 6.-9. tříd sbíraly zkušenosti a skončily na předposledním (8. a 9.) 

místě. A-tým SŠ tvořili Jan Zahálka (1.A), Martin Saučuk (2.B), Daniel Havrda (8.W) a Tomáš 
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Košek (8.W) a B-tým SŠ Vojtěch Hruša (8.W), Jan Čečetka (8.W), Michal Šraitr (5.W), Michal 

Matyska (8.V) a Vojtěch Vlček (8.V). Sestava našeho mladšího družstva: Ondřej Vít (4.V), 

Benajmín Sichrovský (4.V), Jakub Pitřinec (4.V), Petr Mastík (4.V), Miroslav Poláček (3.W) 

a Jakub Nosek (3.W). 

28. ledna vyslechli maturanti v aule přednášku MUDr. Vladimíra Müllera s názvem „Genetické 

aspekty onkologie“. 

29. ledna dostali studenti vysvědčení za 1. pololetí a 30. ledna měli jednodenní pololetní 

prázdniny. Na ně navázaly hned v dalším týdnu jarní prázdniny. 

Na webových stránkách GymplRoku.cz byly zveřejněny výsledky hlasování o nejoblíbenější 

gymnázium ve školním roce 2014/15. Jiráskovo gymnázium obhájilo přední pozice z minulého 

roku a umístilo se na krásném 2. místě v kraji. 

Únor 

Od 9. února platil nový rozvrh platný pro 2. pololetí. 

9. února navštívili studenti 8.V s prof. Zikmundovou náchodský pivovar. Stejnou exkurzi 

absolvovali studenti 8.W 12. února. 

9. února se dívky z primy zúčastnily přednášky „Čas proměn“, chlapci z primy přednášky „Na 

startu mužnosti“ a studenti kvinty a 1. ročníku přednášky s názvem „Holky z Venuše, kluci 

z Marsu“. Všechny přednášky byly zaměřeny na správný fyzický, psychický a sociální vývoj a na 

reprodukční zdraví. 

10. února se konala teoretická část školního kola Chemické olympiády pro terciány a kvartány. 

12. února se o úspěch pokusili postupující studenti v okresním kole Olympiády v českém 

jazyce. V obou kategoriích naše studentky získaly pěkné 2. místo. V I. kategorii Marta Špeldová 

(4.V) a v II. kategorii Anna Vlčková (6.V). Obě postoupily do krajského kola. Pokračovalo také 

školní kolo Biologické olympiády. 

13. února se dva týmy našich studentů s prof. Polákem již tradičně zúčastnily v Praze na 

Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy Fykosího fyziklání. Ve Fyziklání online, které 

probíhalo v předstihu, vybojoval tým ve složení Jan Bohadlo (5.V), Michal Prokop (8.V), Jiří 

Rýdl (7.W), Štěpán Štěpán (8.V) a Magdaléna Juranová (7.W) pěkné 3. místo. Do Prahy jely 

týmy v pozměněném složení. Tým A (Štěpán Štěpán (8.V), Barbora Balcarová (8.W), Jiří Rýdl 

(7.W), Timotej Mareš (6.V) a Tomáš Macek (6.V) ) získal 9. místo a tým B (Jakub Suk (3.A), 

Martin Souček (3.A), Pavel Bláha (3.A), Jan Bohadlo (5.V) a Marek Vlček (5.V) ) 23. místo. 

16. února se naši studenti zúčastnili okresního kola Konverzační soutěže v anglickém jazyce. 

Doprovodili je prof. Zapadlo a Lubasová. Všichni tři naši studenti se umístili na předních místech. 

V kategorii IB Matyáš Strelec (2.V) zvítězil, v kategorii IIB Vojtěch Brejtr (4.W) vybojoval 

2. místo a postoupil do krajského kola a v kategorie III Nela Vítová (7.V) zvítězila a také 

postoupila do krajského kola. V odpoledních hodinách měli naši žáci možnost se přímo ve škole 

zapsat do tanečních kurzů manželů Štěpových, které začnou v září. 

17. února se konalo okresní kolo Zeměpisné olympiády za účasti našich žáků. Doprovod 

zajistili prof. Košvanec a Divišek. Lukáš Fidler (1.V) byl ve své kategorii druhý, Štěpánka 

Mazurová (2.V) zvítězila v další kategorii, v kategorii pro tercii a kvartu a odpovídající ročníky 

ZŠ vybojoval Vojtěch Balcar (4.V) 3. místo a Matyáš Falta (3.V) se stal úspěšným řešitelem 

a v kategorii pro SŠ zvítězil Jan Čečetka (8.W) a Jakub Šmída (8.W) byl druhý. 

18. února se naši studenti Radek Týč (1.A), Ondřej Hušek (6.W), Martin Kováčik (6.W), 

Dominik Kania (6.W), Daniel Němeček (6.W), Josef Prouza (4.V), Daniel Vaňát (4.V), Tomáš 

Křivda (4.V), Miroslav Říha (4.V) a Jakub Divišek (4.W) zúčastnili krajského kola florbalového 

turnaje v Předměřicích za doprovodu prof. Diviška. Zvítězili a postoupili na republikové finále. 

http://gymplroku.cz/zebricky/2015/student/
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Proběhlo školní kolo Konverzační soutěže ve francouzském jazyce, kterého se zúčastnilo 

17 studentů. V krajském kole v Hradci Králové 25. března reprezentovali naši školu Julie 

Prokopová (4.V) a Veronika Mládková (3.A). V odpoledních hodinách vystoupili naši studenti ve 

školním kole recitační soutěže. V kategorii pro primu a sekundu se umístily a do okresního kola 

recitační soutěže postoupily Nikol Daksová (1.V) a Klára Drábková (2.V) a v kategorii pro tercii 

a kvartu se umístili a do okresního kola postoupili Hynek Pacák (3.V) a Karolína Hrubá (3.W). 

20. února se prof. Javůrková a Nývltová sešly se studenty sexty a 2. ročníku, aby je 

informovaly o systému volitelných předmětů na poslední dva ročníky studia. 

21. února odjeli na několikrát odložený týdenní lyžařský kurz na chatu Labská 66 na Bártlově 

lávce u Špindlerova Mlýna studenti 6.W s prof. Zikmundem, Víchem a Javůrkovou. Vrátili se 

28. února. 

Výměnného pobytu v Oesede v SRN se ve dnech 23. února až 4. března zúčastnilo 33 žáků 

převážně ze 6.V a 3.A s prof. Forejtem a Diviškem. 

Dva naše týmy se pokusily kvalifikovat na republikové finále ve florbalu v mezikrajových 

kvalifikacích. 23. února to byly dívky z vyššího gymnázia v Liberci a 25. února chlapci nižšího 

gymnázia v Jičíně. Oba týmy doprovodil prof. Košvanec. Týmy si vedly znamenitě a turnajovým 

vítězstvím si zajistily nečekaný postup. Dívky hrály v sestavě Simona Besedová (7.W), Zuzana 

Vančáková (7.W), Michaela Kosová (3.B), Kateřina Ulvrová (3.B), Lenka Remešová (3.B), 

Markéta Zeisková (5.V), Petra Veverková (4.A), Diana Peterová (2.A), Adéla Vávrová (2.A) 

a Kristýna Čechurová (2.A). Republikové finále se konalo v Brně ve dnech 30. a 31. března. 

Kluci v Jičíně navázali na úspěch dívek. Náš tým tak mohl reprezentovat Jiráskovo gymnázium 

i celý region v republikovém finále, které se uskutečnilo v Kopřivnici 26. a 27. března. Sestava 

chlapců: Tomáš Kubíček (4.W), Josef Prouza (4.V), Miroslav Říha (4.V), Tomáš Křivda (4.V), 

Daniel Vaňát (4.V), Jakub Divišek (4.W), Vojtěch Joska (4.W), Jiří Dostál (3.V) a Lukáš Prouza 

(3.V). 

25. února proběhlo školní kolo Matematické olympiády pro žáky primy, sekundy a tercie. 

Primánů soutěžilo 25, zvítězil Kryštof Veverka (1.W), druhý byl Dominik Rufer (1.W) a třetí 

Kristýna Novotná (1.W). Mezi 12 sekundány vybojovali 1.-2. místo Václav Kroutvar (2.W) a Jan 

Pěček (2.W) a třetí Petr Šolc (2.W). 15 soutěžících měla kategorie pro tercii, první tři místa patřila 

Jiřímu Mocovi (3.W), Jakubu Ježkovi (3.W) a Janu Čejchanovi (3.W). První tři z každé kategorie 

postoupili do okresního kola. Proběhla další část školního kola Chemické olympiády v kategorii 

D. Zvítězil Tomáš Kubíček (4.W), Jana Tomková (4.W) byla druhá a na 3.-4. místě se ocitly 

Simona Horkelová (4.W) a Pavlína Knapovská (4.V). Do okresního kola postoupila ještě 

z 5. místa Edita Nováková (4.V). 

27. února zhlédli maturanti v aule představení Divadélka Karla Čapka z Hradce Králové 

„Divadelní učebnice“. Jeden student se v doprovodu prof. G. Škodové zúčastnil v Hradci Králové 

semináře pro zájemce o Fyzikální olympiádu. 

Březen 

Ve dnech 1. – 8. března byli na lyžařském výcviku v hotelu Bára na Benecku studenti 2.A 

s prof. Košvancem, G. Škodovou a MUDr. Třískou, 8. března je vystřídali studenti 5.W s prof. 

Zapletalem, Macurou a Zikmundovou a 15. března studenti 5.V s prof. Košvancem a Fišerem. Na 

Horní Malé Úpě na chatě Blesk se vystřídaly třídy 2.V a 3.V. Žáci 2.V zde byli ve dnech 8. – 14. 

března s prof. Diviškem, Netíkovou a Javůrkovou a žáci 3.V ve dnech 14. – 20. března s prof. 

Slavíkem, Matěnovou a Vrátilovou. 

3. března vyslechli v aule žáci primy a sekundy koncert Válkova tria „Jaroslav Ježek“ a žáci 

tercie a kvarty koncert s názvem „Semafor“. 
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4. března se studentka Natalia Kalivodová (5.V) v doprovodu prof. Šimona zúčastnila mimo 

soutěž krajského kola Konverzační soutěže v ruském jazyce. Pravidla soutěže nedovolují soutěžit 

studentům, kteří mají cizí jazyk jako mateřský nebo kteří pobývali delší dobu v zemi, kde se 

příslušným jazykem hovoří. Natalia obdržela čestné uznání. 

6. března organizovaly na naší škole prof. Karásková a Zikmundová okresní kolo Chemické 

olympiády v kategorii D. Tomáš Kubíček (4.W) zvítězil, třetí místo vybojovala Edita Nováková 

(4.V) a 4., 5. a 6. místo obsadily také naše studentky Jana Tomková (4.W), Pavlína Knapovská 

(4.V) a Simona Horkelová (4.W) v tomto pořadí. 

11. března proběhlo okresní kolo recitační soutěže. Naše žáky doprovodila prof. Nývltová. 

Hynek Pacák (3.V) postoupil do krajského kola. Prof. Klemenc organizoval školní kolo Fyzikální 

olympiády. Kategorie pro tercii měla 15 soutěžících. První tři místa obsadili Jakub Ježek (3.W), 

Martin Stuchlík (3.W) a Jiří Moc (3.W) a mezi úspěšné řešitele se zařadili Jan Čejchan (3.W), Jan 

Máslo (3.W), Šimon Prudil (3.V), Alena Šanovcová (3.V) a Michaela Šnorbertová (3.V). 

11 soutěžících se utkalo v kategorii pro kvartu. Zvítězil Michal Matoulek (4.W), druhá byla Jana 

Možíšová (4.W) a třetí Jan Pikman (4.V). Úspěšnými řešiteli byli Vojtěch Balcar (4.V), Vojtěch 

Brejtr (4.W), Jakub Divišek (4.W), Matěj Grohmann (4.W), Tomáš Kubíček (4.W), Petr Mastík 

(4.V) a David Továrek (4.W). Studenti 3. ročníku a septimy zhlédli v kině Vesmír projekci 

společnosti Planeta Země „Východní Afrika – kolébka lidstva“. 

V průběhu celého týdne od 16. do 20. března probíhaly žákovské prezentace o Indii 

v angličtině v rámci Indických dnů. 

17. března se naši studenti v doprovodu prof. Diviška pokusili o úspěch v krajském kole 

Zeměpisné olympiády. Lukáš Fidler (1.V) v kategorii A obsadil desáté místo, Štěpánka Mazurová 

(2.V) v kategorii B výborné čtvrté místo, Vojtěch Balcar (4.V) v kategorii C dokonce vynikající 

třetí místo. V kategorii D (SŠ) skončil na sedmém místě Jakub Šmída (8.W) a hned za ním na 

osmém místě Jan Čečetka (8.W). Studenti maturitního ročníku se podrobili pilotnímu testování 

společnosti Scio z obecných studijních předpokladů, matematiky a základů společenských věd. 

Testy obecných studijních předpokladů si vyzkoušeli i studenti 3. ročníku a septimy. Testy byly 

sestaveny z podobných úloh, jaké se používají v Národních srovnávacích zkouškách. Naši 

studenti si testy vyzkoušeli zdarma a získali porovnání se studenty dalších škol, které se do 

projektu zapojili. 

18. března se naše studentka Jana Možíšová (4.W) zúčastnila krajského kola Matematické 

olympiády v kategorii Z9 a zařadila se mezi úspěšné řešitele. 

19. března doprovodil prof. Macura Jana Pikmana (4.V), Jana Macha (4.V) a Vojtěcha Balcara 

(4.V) do krajského kola Dějepisné olympiády do Hradce Králové. Jan Pikman vybojoval krásné 

2. místo. 

Divadlo na Kampě zahrálo pro naše studenty v aule tři představení. Ve středu 18. března 

zopakovalo dvakrát představení „Země je placatá“ pro studenty septimy, 1. a 3. ročníku, 5.W 

a 2.A a ve čtvrtek 19. března zhlédli žáci kvarty, 3.W a 1.W představení „Malý strom“. 

Dívky maturitního ročníku se zúčastnily instruktáže a projekce pracovníků Ligy proti rakovině 

týkající se prevence rakoviny prsu. Děvčata 4.B a 8.W absolvovala program ve středu 18. března 

a dívky 4.A a 8.V v pátek 20. března. 

V pátek 20. března se naši studenti zapojili do léty vyzkoušené a oblíbené soutěže Matematický 

klokan. V kategorii Benjamín soutěžilo 93 žáků, zvítězil Daniel Ježek (2.W) a 2.-3. místo 

vybojovali Jaroslav Grulich (2.V) a Kryštof Veverka (1.W). Ze 75 soutěžících v kategorii Kadet 

obsadili první tři místa Tomáš Kubíček (4.W), Jakub Ježek (3.W) a Jan Dušek (4.W). 44 studentů 

soutěžilo v kategorii Junior a na prvních třech místech se po zásluze ocitli Tomáš Macek (6.V), 

Meriem Djemaiel (6.V) a Ondřej Horký (6.W). V kategorii Student se utkalo 49 studentů, 
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zvítězila Milena Vaňková (4.A), druhý byl Michal Prokop (8.V) a o 3.-4. místo se dělili Pavel 

Bláha (3.A) a Martin Doubek (3.A). V rámci kraje se Daniel Ježek umístil na krásném 3. místě 

v kategorii Benjamín, Tomáš Kubíček na 6.-7. místě v kategorii Kadet, v kategorii Junior Tomáš 

Macek zvítězil, Meriem Djemaiel byla 3. a Ondřej Horký se umístil 6. V kategorii Student 

obsadila Milena Vaňková medailové 3. místo, Michal Prokop byl 4.-5. a do první desítky se 

probojovali i Pavel Bláha a Martin Doubek (7.-10. místo). V celostátním měřítku byl Macek ve 

své kategorii osmý. 

20. března v dopoledních hodinách zorganizoval prof. Polák pro zájemce pozorování zatmění 

Slunce. 

23. března proběhla další část školního kola Chemické olympiády v kategorii C. V této 

kategorii soutěžilo 14 studentů, první tři místa obsadili Timotej Mareš (6.V), Vendula Rydlová 

(2.A) a Petr Roztočil (2.B). Nela Vítová (7.V) reprezentovala školu v krajském kole Konverzační 

soutěže v anglickém jazyce a obsadila 7. místo. 

24. března se uskutečnila v rámci Indických dnů výtvarná dílna pod vedením prof. Misarové. 

26. března navštívil školu MUDr. Sahdev Sharma a pohovořil v aule o Indii studentům 5.V, sexty, 

septimy, 3. ročníků a anglických seminářů. 27. března se v aule studenti nižšího gymnázia 

a 1. a 2. ročníku zúčastnili prezentace v rámci projektu Svět kolem nás „Indie – všechny barvy 

Orientu“. 

Ve dnech 23. – 25. března proběhla Pythagoriáda v primě, sekundě a tercii. V primě soutěžilo 

55 žáků. 1.-2. místo obsadili Dominik Budař (1.V) a Tomáš Heger (1.V) a 3.-4. místo Dominik 

Rufer (1.W) a Evheniy Vorokhta (1.W), kteří byli jedinými úspěšnými řešiteli. V sekundě 

soutěžilo 50 žáků, z nichž úspěšní byli opět čtyři. Na 1.-2. místě Jakub Čejchan (2.V) a Petr Šolc 

(2.W), na 3. místě Jaroslav Grulich (2.V) a na 4. Daniel Vik (2.V). Z 53 terciánů bylo 

18 úspěšných řešitelů. Zvítězil Jakub Ježek (3.W), druhý byl Martin Stuchlík (3.W) a na 3.-7. 

místě shodným počtem bodů skončili Martin Čech (3.V), Filip Rufer (3.V), Sabina Škodová 

(3.W), Hana Štěpánová (3.V) a Monika Vydláková (3.V) 

24. března se o úspěch v krajském kole Konverzační soutěže v anglickém jazyce pokusil 

Vojtěch Brejtr (4.W) za doprovodu prof. Lubasové a obsadil 7. místo. Ve škole organizovali prof. 

Klemenc a Polák další setkání metodiků a učitelů fyziky. Prof. Zapletal doprovodil do Jaroměře 

basketbalový tým chlapců ve složení Šimon Vojtíšek (1.B), Dominik Mojžíš (2.A), Michal Šraitr 

(5.W), Jan Vondráček (5.W), Aleš Jansa (7.W), Marek Oleják (7.W) a Pavel Novák (8.V) na 

turnaj SŠ. Chlapci skončili čtvrtí. 

25. března se student Stanislav Kinzl (5.V) umístil se svým projektem ‚Fizardy‘ mezi pěti 

nejlepšími na přehlídce EXPO Science AMAVET konané v prostorách Křížové chodby 

Magistrátu města Brna a vybojoval si tak postup do celostátního kola v Praze. AMAVET je 

soutěž vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže. Doprovodila ho prof. 

Urbaníková. Prof. Zapadlo jel se soutěžícími na krajské kolo v Konverzační soutěži ve 

francouzském jazyce. Studenti 3.A s prof. Kolářskou navštívili náchodský soud. Prof. Polák jel 

s devíti zájemci do Brna na výstavu výrobků a výrobních programů, nových technologií a trendů 

Ampér 2015. Zájezd se uskutečnil ve vzájemné spolupráci s firmou Ametek Náchod. 

26.-27. března se uskutečnilo republikové finále florbalového turnaje v Kopřivnici. Florbalisty 

Tomáše Kubíčka (4.W), Josefa Prouzu (4.V), Miroslava Říhu (4.V), Tomáše Křivdu (4.V), 

Daniela Vaňáta (4.V), Jakuba Diviška (4.W), Vojtěcha Josku (4.W), Lukáše Prouzu (3.V) 

a Hynka Pacáka (3.V) doprovodil prof. Zikmund. Chlapci skončili mezi šesti týmy na 5. místě. 

Akce se zúčastnili také členové redakce Doutnáku Adam Budař (6.V) a František Šedivý (6.V), 

aby natočili o akci reportáž. 

26. března organizoval prof. Klemenc okresní kolo Fyzikální olympiády pro kategorie E a F. 

V kategorii F jsme měli 7 soutěžících. Martin Stuchlík (3.W) zvítězil a Jakub Ježek (3.W) byl 
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druhý. Mezi úspěšné řešitele se dostali ještě Alena Šanovcová (3.V), Šimon Prudil (3.V) a Jiří 

Moc (3.W). Kategorie E se zúčastnilo 8 našich studentů a obsadili prvních šest míst. Zvítězil 

Michal Matoulek (4.W), druhý byl Jan Pikman (4.V), třetí Matěj Grohmann (4.W) následován 

Vojtěchem Brejtrem (4.W). O 5.-6. místo se dělili Jana Možíšová (4.W) a David Továrek (4.W). 

27. března zhlédlo 34 studentů francouzského jazyka za doprovodu prof. Felklové a Zapadla 

v Salesiánském divadle v Praze představení ve francouzštině „Malý princ“. 

28. března reprezentovali školu v krajském kole Chemické olympiády v Hradci Králové Edita 

Nováková (4.V) a Tomáš Kubíček (4.W) za doprovodu prof. Karáskové. Nováková byla 

8. a Kubíček 16. z devatenácti účastníků. 

Ve dnech 30. – 31. března reprezentovaly dívky Simona Besedová (7.W), Zuzana Vančáková 

(7.W), Michaela Kosová (3.B), Kateřina Ulvrová (3.B), Lenka Remešová (3.B), Radka Lecnarová 

(3.A), Markéta Zeisková (5.V), Petra Veverková (4.A), Diana Peterová (2.A), Adéla Vávrová 

(2.A) a Kristýna Čechurová (2.A) školu v republikovém finále florbalového turnaje v Brně pod 

vedením prof. Košvance. 31. března doprovodil prof. Divišek florbalový tým chlapců ve složení 

Radek Týč (1.A), Ondřej Hušek (6.W), Martin Kováčik (6.W), Dominik Kania (6.W), Daniel 

Němeček (6.W), Josef Prouza (4.V), Daniel Vaňát (4.V), Tomáš Křivda (4.V), Miroslav Říha 

(4.V), Vojtěch Joska (4.W) a Petr Lukáš (1.A) na republikové finále ve florbalu. Oba týmy 

zvítězily. 

31. března doprovodila prof. Sršňová studenty na krajské kolo Matematické olympiády. 

V kategorii B zvítězil Tomáš Macek (6.V) a stal se jedním ze dvou úspěšných řešitelů. V této 

kategorii soutěžil ještě Timotej Mareš (6.V). V kategorii C reprezentoval školu Johan Remeš 

(1.B), ale nezařadil se mezi úspěšné řešitele. 

Duben 

1. dubna se maturanti zúčastnili v aule přednášky na téma „Jaderná energie“. 

Ve dnech 2. a 3. dubna měli studenti velikonoční prázdniny. 

8. dubna se studenti Jan Karvai (5.W), Martin Karvai (5.W), Vojtěch Balcar (4.V) a Jan 

Pikman (4.V) zúčastnili krajského kola soutěže v prezentačních dovednostech Prezentiáda+ na 

Fakultě informatiky a managementu UHK v Hradci Králové za doprovodu prof. Vícha. Soutěž 

vyhlašovaná pro ZŠ a víceletá gymnázia a pro SŠ byla letos poprvé spojena se soutěží Office 

Aréna, tedy soutěží, kde musí jednotlivé týmy předvést i znalosti a dovednosti při ovládání 

počítačových aplikací typu textový editor, tabulkový editor a prezentační program. Na základě 

prací, které byly předem do Hradce Králové zaslány, se do krajského kola z našeho gymnázia 

nominovaly dva týmy: tým „Lumíci“ ve složení Vojtěch Balcar a Jan Pikman (studenti nižšího 

gymnázia) a tým „JGN++“ ve složení Jan a Martin Karvaiovi (studenti vyššího gymnázia). Naše 

oba týmy se svého úkolu zhostily přímo skvěle. Tým JGN++ se umístil ze čtyř týmů na 1. místě 

a tím také postoupil do celorepublikového Grand finále do Brna a Tým Lumíci se umístil 

z jedenácti týmů na 3. místě. Prof. Štegerová doprovodila studenty Žofii Šolcovou (8.V), Jana 

Čečetku (8.W) a Tomáše Koska (8.W) na Dějepisnou soutěž gymnázií. Téma letošní soutěže bylo 

„Protektorát Čechy a Morava a Slovenský ľudový štát“ a naši studenti obsadili 7. místo. Žáci 

nižšího gymnázia se pokusili uspět v okresním kole Matematické olympiády. V kategorii Z6 

Dominik Rufer (1.W) zvítězil a Kryštof Veverka (1.W) a Kristýna Novotná (1.W) obsadili 2.-5. 

místo. V kategorii Z7 byl Jan Pěček (2.W) druhý a Václav Kroutvar (2.W) a Petr Šolc (2.W) 

obsadili 4.-5. místo. 2. místo patřilo v kategorii Z8 Jakubu Ježkovi (3.W), Jiří Moc (3.W) se 

dostal na 4.-5. místo a Jan Čejchan (3.W) byl devátý. Matematiky doprovodila prof. G. Škodová. 

Maturanti a studenti kvarty zhlédli v Městském divadle Dr. Josefa Čížka představení Jana 

Buriana „Vítězný únor“. 
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9. dubna proběhl tematický den terciánů Průmyslová revoluce. Prezentační panely a další 

materiály si připravovali již během posledních dvou hodin den předtím. Své práce prezentovali 

pro kvartány 3.-4. hodinu. V odpoledních hodinách se konala hodnotící pedagogická rada. 

11. dubna se na Přírodovědecké fakultě Univerzity v Hradci Králové konal další ročník 

krajského kola Chemické olympiády kategorie C. Naše gymnázium reprezentovali Vendula 

Rydlová (2.A) a Timotej Mareš (6.V). Mareš se stal absolutním vítězem této kategorie. Rydlová 

byla úspěšnou řešitelkou a obsadila hezké 12. místo. 

12. dubna reprezentovali školu naši žáci v krajském kole vědomostní zeměpisné soutěže 

Eurorebus. Soutěž se konala na Pedagogické fakultě UHK v Hradci Králové. Studenty doprovázel 

prof. Divišek a Slavíková. Do krajského kola postoupilo z našeho gymnázia celkem 7 tříd 

a 6 jednotlivců. Tým 2.V ve složení Štěpánka Mazurová a Michael Obst obsadil celkově 3. a tým 

1.V ve složení Tomáš Heger, Dominik Budař a Antonín Staněk 5.-6. místo. Obě školní družstva 

se tak kvalifikovala na celostátní kolo 15. 6. do Prahy. Tomáš Heger si navíc svými znalostmi 

(celkově třetí místo) zajistil účast v kategorii jednotlivců. Postup do našeho hlavního města si 

vybojovali rovněž naši maturanti z 8.W. Ve složení Jan Čečetka, Vojtěch Hruša a Jakub Šmída 

skončili v krajském kole na krásném třetím místě. Tito studenti úspěch podtrhli postupem 

v kategorii jednotlivců – Čečetka celou kategorii vyhrál, Hruša skončil druhý a Šmída pátý. 

Postup těsně unikl týmu 4.V ve složení Jana Bartová, Marta Špeldová, Lucie Drašnarová 

(8. místo) a 6.V ve složení Václav Kavalír, Anna Vlčková, František Šedivý (9. místo) 

a v jednotlivcích Jakubu Ježkovi (3.W). Gymnázium dále reprezentoval tým 5.V – Jan Karvai, 

Julie Hrušová, Zdislava Tučková (34. místo), 1.A – Kateřina Štrofová, Nikola Jančíková, Jiřina 

Havlová (37. místo) a v soutěži jednotlivců Václav Kavalír (6.V, 13. místo). 

13.-14. dubna reprezentoval školu v ústředním kole Zeměpisné olympiády Vojtěch Balcar 

(4.V) za doprovodu prof. Košvance a umístil se na celkovém 19. místě. Úspěchem je již to, že se 

do celostátního kola dostal. Soutěžící strávili celé pondělní odpoledne v lokalitě Svatý Jan pod 

Skalou (Český kras), kde si museli osvojit i práci s některými specializovanými přístroji, jako 

např. teodolitem či kalibrovanou nádobou pro měření průtoku vody. Museli zapojit strategické 

myšlení pro vytvoření SWOT analýzy a časoprostorové koordinace fiktivního cyklistického 

závodu. Večer pak patřil krátkým prezentacím jednotlivých krajů z pohledu soutěžících, které 

byly zaměřeny (stejně jako celý letošní ročník) na hydrologii. Druhý den na účastníky celostátní 

soutěže čekala rozhodující písemná testová část: práce s atlasem, test zeměpisných znalostí 

a multimediální test. Během některých úkolů se komunikovalo anglicky. 

14. dubna v odpoledních hodinách odjela 4.A s prof. Nývltovou na dvoudenní literárně-

historickou exkurzi do Prahy. Studenti navštívili Muzeum heydrichiády a pravoslavný chrám 

sv. Cyrila a Metoděje, prohlédli si v doprovodu průvodce Židovské Město a exkurzi zakončili 

v Národním památníku na Vítkově návštěvou expozice Křižovatky české a československé 

státnosti. Příjemným doplněním programu bylo divadelní představení „407 gramů z Bohumila 

Hrabala“ v Divadle v Dlouhé. 

15. dubna proběhla další část školního kola Chemické olympiády v kategorii B (septima 

a 3. ročník). 

16. dubna absolvovali literárně-historickou exkurzi do Prahy studenti 8.W s prof. Štegerovou 

a Zikmundovou. V Divadle v Dlouhé zhlédli představení „Oněgin byl Rusák“. V odpoledních 

hodinách se konaly třídní schůzky. 

17. dubna zažili tematický den „Drogy a jejich alternativa“ žáci 4.W s prof. Kolářskou. Několik 

studentů odjelo do Prahy na Robosoutěž – soutěž robotů postavených ze stavebnice LEGO s prof. 

Preclíkem a Klemencem. ČVUT v Praze ji již několik let pořádá pro středoškoláky 

a vysokoškoláky a letos poprvé vyhlásilo tuto soutěž i pro žáky druhých stupňů základních škol 

a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Soutěž se u našich studentů setkala s velkým 
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zájmem, proto jsme na gymnáziu museli uspořádat školní kolo, ze kterého tři nejlepší týmy jely 

soutěžit do Prahy. Soutěže se celkem zúčastnilo 37 týmů z celé republiky. Dva naše týmy 

s přehledem postoupily ze základních skupin do pavouka, bohužel ale tak, že byly nasazeny proti 

sobě a tým sekundánů TESLA ve složení Jan Pěček (2.W), Ivo Novák (2.W), Matyáš Háze (2.W) 

vypadl hned na začátku. I tak to stačilo (podle bodů ze základních skupin) na 10. místo. Tým 

ButterPower Martin Stuchlík (3.W), Jan Máslo (3.W) a Jaroslav Grulich (2.V) si vedl lépe 

a obsadil krásné 4. místo. 

Pěvecký sbor Sboreček pod vedením Ing. Čejpa slavil 30 let trvání. 17. dubna v prostorách 

školy zkoušeli současní i bývalí členové Sborečku na koncert, který se konal v sobotu 18. dubna 

v kostele Husova sboru v Náchodě. 

Našim florbalistům se podařil husarský kousek. V soutěži pořádané Českou florbalovou unií se 

probojovali až do závěrečného „Superfinále“, které se konalo v pražské O2 aréně 18. dubna. 

Celého dlouhodobého turnaje se zúčastnilo na 300 družstev z České republiky. Náš tým zvítězil 

v 1. kole ve Rtyni v Podkrkonoší, ve 2. kole v Hradci Králové a ve 3. kole TOP 08 Východ 

v Brně. V Superfinále podlehlo Jiráskovo gymnázium Náchod týmu Gymnázia Mladá Boleslav. 

Náš tým hrál v sestavě Daniel Němeček (6.W), Ondřej Hušek (6.W), Miroslav Říha (4.V), Tomáš 

Křivda (4.V), Martin Kováčik (6.W), Radek Týč (1.A), Daniel Vaňát (4.V), Dominik Kania 

(6.W) a Jakub Divišek (4.W). Kováčik byl vyhlášen nejlepším hráčem našeho týmu. Druhé místo 

v konkurenci nejlepších florbalových družstev z celé ČR je vynikajícím úspěchem. 

20. dubna absolvovali terénní exkurzi Magnetismus a orientace v terénu žáci 1.V s prof. 

Brátem a Klemencem a 21. dubna žáci 1.W se stejnými profesory. 

20. dubna obhajovali naši studenti své práce v okresním kole SOČ. V odpoledních hodinách se 

konala klasifikační pedagogická rada pro maturanty. 

Maturanti se rozloučili se studiem posledním zvoněním. 20. dubna měly poslední zvonění třídy 

4.A a 4.B a 21. dubna 8.V a 8.W. 

21. dubna proběhlo v Červeném Kostelci okresní kolo volejbalového turnaje v kategorii D IV. 

Děvčata ve složení Pavla Brátová (4.V), Julie Prokopová (4.V), Adéla Cejnarová (3.V), Natálie 

Linhartová (3.V), Michaela Šnorbertová (3.V), Michaela Bílá (2.W), Monika Říhová (1.W) 

a Zuzana Šnorbertová (1.W) vyhrála a postoupila do krajského kola, které se konalo 30. dubna 

v Jičíně. Všechny ostatní týmy odešly poraženy a naše dívky postoupily z 1. místa 

v Královéhradeckém kraji do kvalifikace o celorepublikové finále, které proběhlo 6. května. Zde 

po vyrovnaném boji dosáhly 2. místa. Na všechny zápasy dívky doprovodila prof. Rojtová. 

Ve dnech 22. a 23. dubna se konaly přijímací zkoušky. Ke čtyřletému studiu bylo přihlášeno 

123 uchazečů na 60 přijímaných a k osmiletému studiu 139 žáků 5. tříd ZŠ na 60 přijímaných. 

Většina uchazečů (221) vykonala zkoušky první den. Studenti vyššího gymnázia měli 22. dubna 

ředitelské volno, 23. dubna ještě studenti septimy a 3. ročníku. 

22. dubna zhlédli žáci nižšího gymnázia v kině Vesmír film „Jak jsme hráli čáru“. 

22. dubna reprezentovala školu Natalia Kalivodová (5.V) v krajském kole soutěže a přehlídky 

s názvem Festival Ars Poetica – Puškinův památník v ruském jazyce. Ze 16 soutěžících 

v kategorii Slovní projev získala celkově 3. místo, v oblasti hudebního projevu se umístila na 

1. místě. V obou kategoriích postoupila do celostátního kola. Studentku doprovodil prof. Šimon. 

23. dubna doprovodila prof. Jaroušová žáky do okresního kola Biologické olympiády 

v kategorii D. Tomáš Heger (1.V) byl třetí, Kateřina Vydláková (2.V) se stala úspěšnou řešitelkou 

a školu reprezentovala ještě Štěpánka Mazurová (2.V). 

23. dubna si přišli maturanti vyzvednout závěrečné vysvědčení a na třídnických hodinách jim 

byly poskytnuty informace k závěru studia. Od 24. dubna měli tzv. svatý týden. 
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24. dubna organizoval prof. Ježek ve škole Den Země. Zájemci zhlédli v aule dokumentární 

filmy „Balkánskou divočinou“, „Zelená poušť“ o problematice palmového oleje a „Ve vodě i ve 

vzduchu – zvířata v ohrožení“. Všechny projekce byly doplněny přednáškou a besedou. Na 

krajské kolo Fyzikální olympiády do Hradce Králové jelo víc jak 25 studentů s prof. Polákem 

a G. Škodovou. 15 studentů soutěžilo v kategorii D (1. ročník, kvinta), 5 v kategorii C (2. ročník 

a sexta) a 5 v kategorii B (3. ročník a septima). V kategorii B jsou naši studenti suverénně nejlepší 

v kraji, úspěšní řešitelé byli jen z naší školy. Zvítězil Pavel Bláha (3.A), 2. místo obhájil Martin 

Vašina (3.B) a bronzový byl Jiří Rýdl (7.W). Mezi dalšími řešiteli nás reprezentovali Jan Jirman 

(7.W) a Jakub Suk (3.A). V kategorii C obsadil Tomáš Macek (6.V) 2. místo a mezi úspěšné 

řešitele se zařadili Timotej Mareš (6.V, 10. místo) a Ondřej Horký (6.W, 12. místo). Školu 

reprezentovali ještě Veronika Andrlová (6.V) a Antonín Falta (2.B). V kategorii D si bronz odvezl 

Vojtěch Mervart (5.W), Petr Semerák (1.A) byl pátý a Jan Karvai (5.W) šestý. Úspěšnými řešiteli 

byli také Markéta Lipovská (5.V), Marek Vlček (5.V), Jakub Král (1.A), Eliška Kavanová (5.V), 

Pavel Růžička (1.B) a Václav Voltr (1.B) a o úspěch v soutěži se pokoušeli ještě Jan Vondráček 

(5.W), Jan Bohadlo (5.V), Štěpán Jirman (5.V), Marian Novotný (1.B), Petr Zákravský (1.B) 

a Jakub Kortus (5.V). Musica Viva s prof. Poutníkem se zúčastnila krajské soutěžní přehlídky 

pěveckých sborů v Hradci Králové. Musica Viva získala stříbrné pásmo a byla navržena do 

celostátní přehlídky, která se každoročně koná v Opavě. Ve dnech 24. – 29. dubna organizovala 

prof. Pavlíčková v Náchodě i ve škole Španělské dny. 

25. dubna se na půdě Univerzity v Pardubicích uskutečnilo krajské kolo chemické olympiády 

kategorie B (3. ročník, septima). Po úspěšném absolvování kola školního odjeli naši školu 

reprezentovat tři studenti. Timotej Mareš (6. V) získal stříbrnou medaili, Jakub Suk (3. A) se 

umístil na 8. místě a Jakub Regner (7. V) na 10. místě. 

27. dubna se prof. Preclík a Forejt zhostili fotografování tříd a pedagogického sboru. Tři naši 

studenti nás reprezentovali v okresním kole Biologické olympiády v kategorii C. Monika 

Vydláková (3.V) zvítězila, Lucie Lemfeldová (4.W) byla druhá a do okresního kola postoupil 

také Petr Mastík (4.V). 

28. dubna navštívili studenti 5.V a 1.B s prof. Klemencem, Polákem a Preclíkem IQ park 

v Liberci. Stejnou exkurzi absolvovali 30. dubna studenti 5.W a 1.A s prof. Sršňovou 

a G. Škodovou. 

28. dubna zhlédli studenti španělštiny v rámci Španělských dnů v aule představení ve 

španělštině „Viaje con aventura“. 

29. dubna jel prof. Divišek s fotbalovým týmem na turnaj do polského Mirsku do druhého kola 

Poháru česko-polského přátelství. I druhé místo v turnaji s týmem bez maturantů a dalších opor 

stačilo na postup do finálové části turnaje v Liberci, které proběhlo 3. června. Fotbalisté hráli 

v sestavě Aleš Jansa (7.W), Ondřej Hušek (6.W), Vojtěch Joska (4.W), Sebastian Štelzig (7.W), 

Jáchym Dostál (1.B), Martin Kováčik (6.W), Pavel Růžička (1.B), Tomáš Macek (6.V), Pavel 

Bláha (3.A), Pavel Urban (6.V) a Marek Oleják (7.W). 

30. dubna doprovodila prof. Zikmundová postupující kvartány do krajského kola Fyzikální 

olympiády v kategorii E do Hradce Králové. Naše gymnázium reprezentovalo celkem sedm 

studentů z 24 soutěžících. Druhé místo vybojoval Michal Matoulek (4.W), páté místo získal 

Matěj Grohmann (4.W), sedmé místo obsadil Jan Pikman (4.V) a deváté místo patří Davidu 

Továrkovi (4.W). Mimo první desítku skončili Jana Možíšová (4.W), Petr Mastík (4.V) a Vojtěch 

Brejtr (4.W). Prof. Rojtová doprovodila volejbalistky z nižšího gymnázia na krajské kolo 

volejbalového turnaje. 
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Květen 

Ve dnech 4. – 11. května se konala písemná část společné části maturitní zkoušky. 11. května 

vypracovali přihlášení studenti maturitní test z předmětu Matematika+. Tato zkouška patřila mezi 

nepovinné zkoušky. Z naší školy se k ní přihlásilo 20 studentů. 

5. května si prohlédli Pražský hrad a Staré Město žáci 3.W za doprovodu prof. Fišerové 

a Š. Škodové. 

6. května vyslechli v aule studenti 5.V+W a 1.A+B koncert „Majáles – historická barokní 

hudba“. Prof. Divišek a Slavík doprovodili atlety z nižšího gymnázia na 46. ročník Poháru 

rozhlasu do Nového Města nad Metují. Mladší žákyně Lucie Žáčková (1.W), Julie Remešová 

(2.V), Adéla Breitrová (1.V), Klára Nováková (1.W), Jana Jirmanová (2.V), Kristýna Bartošová 

(2.W), Anna Marie Bílková (2.W), Oluša Gajdošová (2.V), Karolína Křenková (2.W) a Aneta 

Spilková (2.V) vybojovaly pěkné 3. místo. K nejcennějším výsledkům patří umístění našich 

výškařek, Gajdošová zvítězila výkonem 136 cm a Bílková obsadila 2. místo výkonem 132 cm, 

a vítězství ve štafetě 4x60 m (Žáčková, Jirmanová, Remešová, Gajdošová). Starší žákyně Nikola 

Drábková (4.W), Jana Možíšová (4.W), Alžběta Jansová (4.W), Markéta Dvořáková (4.W), Jana 

Tomková (4.W), Nikola Hlavatá (3.W) a Karolína Hrubá (3.W) obsadily také 3. místo. Zde 

nejlepších výsledků dosáhly opět výškařky, Dvořáková 1. místo výkonem 132 cm a Jansová 

2. místo 128 cm. Mladší žáci Jakub Čejchan (2.V), Marek Rosa (2.V), Lukáš Novohradský (2.V), 

Vojtěch Ťokan (2.V), Filip Kolář (2.W), Martin Felkl (2.W), Petr Šolc (2.W), Adam Joudal 

(2.W), Daniel Ježek (2.W), David Katuš (1.V), Bohdan Ptáček (1.V) a Jan Zákravský (1.V) 

skončili na 4. místě. Nejlepšího výsledku dosáhl Filip Kolář 3. místem v běhu na 1 000 m. Starší 

žáci Tomáš Křivda (4.V), Miroslav Říha (4.V), Josef Prouza (4.V), Martin Hrach (4.V), Vojtěch 

Joska (4.W), Jakub Divišek (4.W), Vojtěch Vyskočil (4.W), Tomáš Kubíček (4.W) a Jan Čejchan 

(3.W) byli stejně jako dívky třetí. V běhu na 1 500 m zvítězil Tomáš Křivda, Martin Hrach 

obsadil třetí místo ve skoku vysokém výkonem 152 cm. 

11. května jeli na exkurzi do Terezína žáci kvarty s prof. Dvořáčkovou, Fišerovou 

a Karáskovou. Tématicky navázala na tuto exkurzi 15. května přednáška o holocaustu 

a o soudobém Izraeli. Přivítali jsme ve škole pamětnici holocaustu paní Vidlákovou a o soudobém 

Izraeli dětem povypravoval pan Hejret. 

12. května jeli do ZOO a botanické zahrady v Liberci studenti 1.A+B s prof. Jaroušovou 

a Rojtovou. Studenti dějepisného semináře ze septimy a 3. ročníku navštívili s prof. Štegerovou 

Okresní archív v Náchodě. 

13. května pořádala již tradičně Liga proti rakovině veřejnou sbírku Květinový den. Z naší 

školy se do sbírky zapojilo 20 studentů. 

13. května se konalo okresní kolo Pythagoriády pro 8. ročník ZŠ a odpovídající ročník 

víceletých gymnázií. Náš Martin Stuchlík (3.W) obsadil 2.-5. místo, školu reprezentovali ještě 

Jakub Ježek (3.W) a Martin Čech (3.V). 14. května proběhlo okresní kolo Pythagoriády pro primu 

a sekundu. V obou kategoriích se všichni tři naši žáci dostali mezi úspěšné řešitele. V kategorii 

pro primu Tomáš Heger (1.V) obsadil 2.-3. místo, Dominik Rufer (1.W) 4.-5. místo a Dominik 

Budař (1.V) 6.-7. místo. V kategorii pro sekundu byli Jakub Čejchan (2.V) a Jaroslav Grulich 

(2.V) na 1.-4. místě a Petr šolc (2.W) na 6.-9. místě. 

14. května absolvovali studenti 2.B s prof. Fišerovou a Olšanovou literárněhistorickou exkurzi 

do Prahy. Prohlédli si Pražský hrad a Staré Město. V odpoledních hodinách měli rodiče prostor 

pro konzultace s učiteli. Na konzultace bylo třeba se předem objednat. 

15. května se o úspěch v krajském kole Biologické olympiády v kategorii C pokusili 

postupující studenti v doprovodu prof. Matěnové. Lucie Lemfeldová (4.W) a Monika Vydláková 

(3.V) se zařadily mezi úspěšné řešitele. 
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Ve dnech 18.-21. května probíhala ústní část maturitních zkoušek ve 4.A a 4.B. Předsedou 

maturitní komise ve 4.A byl jmenován PaedDr. Milan Kulhánek z Gymnázia Broumov a ve 4.B 

Ing. Ondřej Lev, PhD. z Gymnázia Trutnov. 

19. května pořádal prof. Klemenc na naší škole okresní kolo Fyzikální olympiády pro kategorii 

G. První čtyři místa obsadili naši žáci Matyáš Háze (2.W), Jaroslav Grulich (2.V), Filip Kolář 

(2.W) a Jan Pěček (2.W) v tomto pořadí, Štěpánka Mazurová (2.V) byla na 6.-7. místě a školu 

reprezentovali také Michael Obst (2.V), Kristýna Bartošová (2.W), Oluša Gajdošová (2.V), Petr 

Šolc (2.W) a Ondřej Ptáček (2.W). 

Ve dnech 20.-22. května byli studenti 5.V na školním výletě v táboře u Vernéřovické studánky 

s prof. Ježkem a s prof. Půlpánovou (t. č. na mateřské dovolené). 

Ve středu 20. května doprovodí prof. Jaroušová soutěžící do krajského kola Biologické 

olympiády kategorie D. 

Ve dnech 25. – 28. května proběhly ústní maturitní zkoušky v 8.V a 8.W. Předsedkyní 

maturitní komise v 8.V byla Mgr. Kamila Matejíková z Gymnázia Úpice a předsedou v 8.W byl 

jmenován Mgr. Jiří Šleis z Gymnázia Broumov. 

V pondělí 25. května začaly týdenní cyklistické kurzy u Pastvického rybníku u Kutné Hory. 

První třídou, která kurz absolvovala, byla 7.W s prof. Zapletalem a Diviškem. 1. června je 

vystřídali studenti 3.B s prof. Košvancem, Matěnovou a Vrátilovou, 8. června studenti 7.V s prof. 

Slavíkem, Brátem a Pavlíčkovou a poslední třídou byla od 15. června 3.A s prof. Zikmundem, 

Rojtovou a Víchem. 

25. května se studenti sekundy, tercie, sexty a 2. ročníku zúčastnili v aule vzdělávacího 

programu „Východní Afrika – kolébka lidstva“. 

26. května jeli na literárně-historickou exkurzi do Prahy studenti 5.W s prof. Macurou. 

Prohlédli si Vyšehrad, Slavín, Národní galerii a v Divadle v Dlouhé zhlédli představení „Tři 

mušketýři“. 

Studentský filmový klub Jeden svět na školách uspořádal na úterý 26. května projekci 

časosběrného dokumentu o životě mladé narkomanky a jejím marném zápasu se závislostí 

„Katka“. Promítání bylo doplněno besedou se specialistou na drogové závislosti. Zúčastnili se 

studenti primy, sekundy, 3.V, 4.W, 5.V a 1. ročníku. Žáci 4.V a 3.W se zúčastnili besedy 

s Miloněm Čepelkou. 

Ve dnech 27. – 29. května sjížděli Sázavu v rámci školního výletu žáci 4.V s prof. Poutníkem, 

Rojtovou a Zikmundem. 

28. května se v odpoledních hodinách uskutečnilo setkání ředitele školy s budoucími studenty, 

na kterém byli informováni o organizačních záležitostech jejich nástupu na školu. 

29. května absolvovali tematický den „Den ve středověku“ žáci sekundy výletem do Centra 

řemesel v Botanicu v Ostré nad Labem s prof. Dvořáčkovou, Fišerovou a Olšanovou. Pro 

absolventy školy z roku 1965 uspořádalo ředitelství školy spolu s Nadací Jiráskova gymnázia 

slavnostní setkání po 50 letech od maturity s názvem „Zlatá maturita“. Zúčastnilo se ho více než 

60 „zlatých maturantů“. 

Červen 

Do Ostružna u Jičína jeli na školní výlet ve dnech 1.-3. června studenti 5.W s prof. Macurou 

a Felklovou. V odpoledních hodinách odjížděli na vodácký školní výlet na Vltavu studenti 2.A 

s prof. Víchem a Pavlíkem a studenti 6.W s prof. Rojtovou a Zikmundem. Vrátili se 4. června. 

1. června si v Praze prohlédli studenti 5.V s prof. Nývltovou Vyšehrad a budovu Stavovského 

divadla a v témže divadle zhlédli představení „Othello“. 
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2. června absolvovali tematický den Den v antice primáni v Antickém muzeu v Hostinném 

s prof. Nývltovou, Fišerovou a Dvořáčkovou. 

Ve dnech 3.-5. června byli na školním výletě v Jinolicích studenti 1.A s prof. Jaroušovou 

a Misarovou a v Dolcích u Trutnova žáci 2.W s prof. Lubasovou a Slavíkovou. 

3. června zhlédli v Klicperově divadle v Hradci Králové studenti 2.B a žáci dramatické 

výchovy ze 2.V s prof. Dvořáčkovou a Olšanovou představení „Evžen Oněgin“. Na turnaj 

v sálové kopané smíšených družstev s názvem Férový fotbal smíšených družstev doprovodil 

fotbalisty a fotbalistky prof. Zapletal. Antonín Falta (2.B), Petr Roztočil (2.B), Martin Kolář 

(2.B), Tereza Macková (2.B) a Jana Prauseová (7.W) obsadili 4. místo. 

4. června si převzali maturanti v odpoledních hodinách maturitní vysvědčení za účasti rodičů 

a ostatních blízkých při slavnostním předávání v aule. 

5. června odjelo 18 studentů s prof. Ježkem na Expedici Banát do Rumunska. Vrátili se 

14. června. Ve dnech 5.-10. června navštívili Azurové pobřeží ve Francii 30 studentů 

francouzského jazyka s prof. Felklovou, Zapadlem, Hronkovou a Javůrkovou. 

8. června odjel fotbalový tým chlapců s prof. Diviškem reprezentovat školu v Poháru česko-

polského přátelství v kopané středních škol do Liberce. Naši studenti v obou vyrovnaných 

utkáních těsně podlehli a skončili na čtvrtém místě. Celého turnaje se zúčastnilo celkem dvanáct 

středních škol z České republiky a Polska, takže čtvrté místo je pěkným úspěchem. Chlapci hráli 

v sestavě David Vik (7.W), Aleš Jansa (7.W), Jáchym Dostál (1.B), Sebastian Štelzig (7.W), Jan 

Ježek (1.B), Ondřej Hušek (6.W), Jan Čejchan (3.W), Ondřej Bělka (1.A), Tomáš Macek (6.V), 

Jan Havlena (5.W), Lukáš Mikšovský (7.W), Martin Kováčik (6.W), Pavel Růžička (1.B), Marek 

Oleják (7.W) a Pavel Urban (6.V). Jan Havlena byl vyhlášen nejlepším hráčem celého turnaje. 

Prof. Jaroušová doprovodila 8. června studentku Kateřinu Vydlákovou (2.V) do krajského kola 

soutěže Poznávání přírodnin. Tam se Kateřina umístila na 14. místě. 

Na Lučinách v Krkonoších strávili svůj školní výlet žáci 1.V s prof. Nývltovou a Karáskovou 

ve dnech 8.-10. června. 9. června odjeli žáci 2.V s prof. Diviškem a Zapletalem na školní výlet do 

Sedmihorek, vrátili se 11. června. 

10. června jeli na literárně historickou exkurzi do Prahy studenti 1.A s prof. Fišerovou 

a Misarovou a studenti 1.B s prof. Š. Škodovou a Štegerovou. Navštívili Vyšehrad a ve Švandově 

divadle zhlédli představení „Hamlet“. 

11. června navštívili včelín v Teplicích nad Metují žáci 1.V s prof. Rojtovou a Jaroušovou. 

12. června navštívili Pražský hrad studenti 6.W s prof. Vrátilovou a ve Švandově divadle 

zhlédli představení „Hamlet“. 

Prof. Dvořáčková jela se studentským divadlem do Malých Svatoňovic na Festival dětských 

divadel. Členové souboru Hidrak a dramatické výchovy ze sekundy již počtvrté reprezentovali 

naše gymnázium na 9. ročníku přehlídek dětských a studentských divadelních souborů Čapkiana. 

Kristýna Pavlasová (6.W) spolu s Adamem Budařem (6.V) a Františkem Šedivým (6.V) zvítězili 

s dramatizací Čapkovy povídky „Telegram.“ Obhájili i vynikající druhé místo s povídkou 

„Věštkyně“, do které angažovali i terciána Viktora Tomka (3.V). Děti ze sekundy se umístily také 

na pěkném druhém místě s dramatizací pohádky „ Kterak král kočku kupoval“. V roli šaška byla 

oceněna Jana Jirmanová (2.V) a v roli princezny Markéta Bohadlová (3.V). Studenti z 3.V a 2.V, 

kteří jsou členy Hidraku, se představili s dramatizací balady z Podkarpatské Rusi „Balada o Juraji 

Čupovi“. Byli oceněni čestným uznáním a zvláštní ocenění obdržel Viktor Tomek (3.V) za roli 

cikána hrajícího na housle tesklivé romské melodie. Ve stejný den studenti zorganizovali 

s pomocí prof. Preclíka ve škole turnaj ve skládání Rubikovy kostky. 
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15. června se postupující studenti pokusili o úspěch v celostátním kole zeměpisné soutěže 

Eurorebus za doprovodu prof. Diviška. Naši studenti prokázali úžasné vědomosti především 

z geografie a dalších vědních disciplín a získali krásná umístění. V kategorii SŠ v konkurenci 

nejlepších 49 školních tříd z celé České republiky zvítězila trojice našich oktavánů – Jan Čečetka 

(8.W), Jakub Šmída (8.W) a Vojtěch Hruša (8.W). Pojedou díky tomu na expedici Eurorebus 

2015 do vybrané turisticky atraktivní lokality v zahraničí. Kromě atraktivních cen dostala naše 

škola zbrusu nový dataprojektor do učebny zeměpisu. Jan Čečetka navíc získal vynikající třetí 

místo v kategorii jednotlivců. Neztratili se rozhodně ani ostatní reprezentanti Jiráskova gymnázia. 

Těsně pod stupni vítězů v obrovské konkurenci v kategorii ZŠ01 skončili studenti 2.V – Štěpánka 

Mazurová, Michael Obst a Matyáš Vojtíšek na velmi pěkném šestém místě (z 55 školních tříd). 

Nejmladší primány, kteří obsadili 37. místo, reprezentovali Tomáš Heger (1.V), Dominik Budař 

(1.V) a Antonín Staněk (1.V). 

Tomáši Hegerovi v soutěži jednotlivců ve stejné kategorii expedice unikla o jediný bod a získal 

nádherné 5. místo. 

Ve dnech 15.-16. června se tým 5 terciánů (kapitán Šimon Prudil (3.V), Ivana Lukášová (3.W), 

Aneta Vacková (3.W), Jakub Ježek (3.W) a Martin Stuchlík (3.W) ) zúčastnil v ostravské televizi 

natáčení soutěže s přírodovědnou tématikou U6 – úžasný svět techniky. Soupeř z gymnázia 

v Bílovci se v soutěžním duelu projevil jako lepší. Naše studenty doprovodila prof. Zikmundová. 

Ve dnech 15.-17. června se konaly tři školní výlety. 1.B jela s prof. Š. Škodovou a Balcarovou 

do Starých Splavů, 1.W s prof. Košvancem a Matěnovou do Pece pod Sněžkou a 3.V s prof. 

Dvořáčkovou a Slavíkovou do Deštného v Orlických horách. 

V tomto týdnu se uskutečnily dva vodácké výlety. Na první odjížděli studenti 2.B s prof. 

Pavlíkem a Zapletalem 15. června v odpoledních hodinách a vrátili se 18. června, na druhý jeli 

studenti 6.V s prof. Forejtem a Diviškem 16. června odpoledne a vrátili 19. června. 

17. června doprovodil studentky na plážový volejbal prof. Slavík. Tým ve složení Pavlína 

Ševců (1.A), Kristýna Ansorgová (1.A) a Markéta Kubínová (1.A) zvítězil a tým ve složení Pavla 

Čížková (7.W), Jana Prauseová (7.W), Julie Prokopová (4.V) a Pavla Brátová (4.V) byl druhý. 

V Praze vyvrcholil 6. ročník Středoškolské ligy ultimate frisbee a ve finálových bojích opět 

nechyběli zástupci Jiráskova gymnázia. V soubojích osmi nejlepších týmů letošní sezóny se jim 

dařilo a prohráli až ve finále s Česko-anglickým gymnáziem České Budějovice po vyrovnaném 

průběhu. Náš tým hrál v sestavě Jan Halda (8.W), Tomáš Košek (8.W), Vojtěch Hruša (8.W), 

Vojtěch Mělnický (8.W), Jakub Šmída (8.W), Monika Venclová (8.W), Ondřej Kosek (4.B), 

Miroslav Málek (4.B), Lucie Šacherlová (7.W) a Vojtěch Joska (4.W). 

V Lachově u Teplic nad Metují trávili ve dnech 17.-19. června školní výlet žáci 3.W s prof. 

Klemencem a Brátem. 

18. června jeli na literární exkurzi do České Skalice studenti 2.A s prof. Dvořáčkovou. 

19. června absolvovali botanickou vycházku do okolí studenti 5.W s prof. Balcarovou. 

20. června odletěla skupina 47 studentů španělského jazyka na poznávací zájezd do Španělska 

s prof. Pavlíčkovou, Pavlíkem a Javůrkovou. Místem pobytu bylo Costa Brava. Vrátili se v neděli 

28. června. 

22. června jela prof. Matěnová s několika zájemci z řad studentů do Gnotobiologického ústavu 

na Novém Hrádku. Na exkurzi do Malých Svatoňovic jeli žáci 4.W s prof. Lubasovou 

a Misarovou. 

23. června se po stopách regionálních pověstí vydali na Boušín a na Rýzmburk žáci 2.V s prof. 

Dvořáčkovou a Olšanovou a do Malých Svatoňovic studenti 3.A s prof. Forejtem a Jirkovou. 

Botanickou vycházku absolvovali studenti 5.V s prof. Ježkem a 1.A s prof. Jaroušovou 

a Misarovou. Žáci 4.V zhlédli v kině Vesmír film „Noc v muzeu 3“. 
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24. června odjeli na třídenní vodácký školní výlet na Sázavu žáci 4.W s prof. Karáskovou, 

Rojtovou a Víchem. Žáci 4.V navštívili s prof. Zikmundovou náchodskou teplárnu. Primáni 

strávili „Den se zvířaty“ a s prof. Ježkem, Nývltovou a Košvancem. Do Ratibořic zavítali na 

literární exkurzi studenti 6.V s prof. Forejtem a Sršňovou a na botanickou vycházku se vydali žáci 

2.V s prof. Jaroušovou a Misarovou a studenti 2.B s prof. Slavíkem. 

25. června si žáci nižšího gymnázia vyměnili učebnice na další školní rok. Prof. Klemenc 

a Preclík organizovali pro zájemce Robotický den – ukázky robotů žáků prim a sekund 

postavených v rámci předmětu Hrátky s robotikou a také robotů z robotického kroužku. Žáci tak 

mohli zhlédnout zápasy v robotickém sumu, záchranu medvěda z bludiště a videa z různých 

robotických soutěží. Na zoologickou vycházku se vydali studenti 6.V s prof. Slavíkem a po 

stopách války z roku 1866 studenti 7.W s prof. Macurou a Zapletalem. V odpoledních hodinách 

se konala klasifikační pedagogická rada. 

26. června navštívili Malé Svatoňovice studenti 7.V s prof. Nývltovou a žáci 4.V s prof. 

Poutníkem a Hronkovou a výtopnu v Jaroměři studenti 2.A s prof. G. Škodovou. Den s Hamletem 

připravil ve škole prof. Macura pro svou třídu 5.W. Exkurzi po okolí absolvovali žáci 3.W s prof. 

Klemencem, 2.W s prof. Lubasovou a Kolářskou a literární regionální vycházku studenti 6.W 

s prof. Vrátilovou. Turnaj v bowlingu připravila pro své studenty z 1.B prof. Š. Škodová. 

29. června se několik tříd vydalo na regionální poznávací vycházky pro okolí: 1.V s prof. 

Nývltovou, 2.V s prof. Diviškem a Javůrkovou, 3.V s prof. Dvořáčkovou a Olšanovou, 3.W 

s prof. Klemencem, 1.B s prof. Š. Škodovou, 5.V s prof. Ježkem, 6.V s prof. Forejtem, 7.V s prof. 

Brátem a 3.B s prof. Matěnovou. Třídnický den si udělali žáci 4.W s prof. Karáskovou, 1.A 

s prof. Jaroušovou a 6.W s prof. Rojtovou. Do Klicperova divadla v Hradci Králové na 

představení „Kytice“ jeli studenti 5.W s prof. Macurou a Víchem a do výtopny v Jaroměři 

studenti 2.B s prof. G. Škodovou a Fišerovou. Přírodovědnou vycházku po okolí absolvovali žáci 

4.V s prof. Slavíkem. Za pověstmi regionu se vydali žáci 2.W s prof. Lubasovou a Kolářskou. 

V odpoledních hodinách se profesoři neformálně rozloučili s končícím školním rokem. 

30. června obdrželi žáci závěrečné vysvědčení a od 1 června do 31. srpna měli letní prázdniny. 

PaedDr. Martina Javůrková 

ZE ZPRÁVY O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2014 

a) Příjmy (zaokrouhleno na koruny) 

CELKOVÉ PŘÍJMY INVESTIČNÍ 640 000 Kč 

CELKOVÉ PŘÍJMY NEINVESTIČNÍ 34 526 720 Kč 

poplatky od zletilých žáků nebo zákonných zástupců 0 Kč 

příjmy z hospodářské činnosti 0 Kč 

dotace přímé 27 427 839 Kč 

dotace na provoz (nepřímé) 3 398 100 Kč 

ostatní příjmy 3 700 781 Kč 

b) Výdaje (zaokrouhleno na koruny) 

INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM 633 701 Kč 

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM 34 488 910 Kč 

náklady na platy pracovníků 19 840 016 

platy pedagogických pracovníků celkem 17 800 748 Kč 

platové tarify 10 900 485 Kč 

osobní příplatky 1 092 402 Kč 

náhrady platu 3 535 039 Kč 
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za přesčasy 62 219 Kč 

odměny 1 023 890 Kč 

zvláštní příplatky (třídnictví, za speciální činnosti, …) 235 909 Kč 

příplatky za vedení 144 377 Kč 

ostatní příplatky 806 427 Kč 

platy nepedagogických pracovníků celkem 2 011 144 Kč 

platové tarify 1 523 873 Kč 

osobní příplatky 184 315 Kč 

náhrady platu 197 084 Kč 

za přesčasy 0 Kč 

odměny 38 470 Kč 

příplatky za vedení 55 841 Kč 

dělené směny 11 561 Kč 

ostatní osobní náklady 635 455 Kč 

zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění 6 799 375 Kč 

zákonné pojištění zaměstnanců 84 035 Kč 

zákonné odvody do FKSP 199 011 Kč 

ostatní zákonné sociální náklady 41 018 Kč 

výdaje na učebnice, učební texty a pomůcky 2 186 896 Kč 

 učebnice 103 924 Kč 

 knihy 22 851 Kč 

 předplatné časopisů 27 849 Kč 

 učební pomůcky 2 032 272 Kč 

stipendia 0 Kč 

ostatní provozní náklady 3 360 291 Kč 

 materiálové náklady 401 861 Kč 

   úklidové prostředky 25 501 Kč 

   materiál na opravu a údržbu 23 341 Kč 

   materiál ostatní 174 006 Kč 

   drobný hmotný majetek 179 013 Kč 

 energie 1 122 622 Kč 

   elektrická energie 421 408 Kč 

   pára 663 898 Kč 

   vodné 37 316 Kč 

 oprava, údržba 850 892 Kč 

   malování 28 050 Kč 

   oprava a údržba PC sítě 402 596 Kč 

   oprava podlah 17 768 Kč 

   oprava a údržba strojů, přístrojů 55 582 Kč 

   údržba a servis programového vybavení 118 089 Kč 

   čerpání FRIM – dveře do auly 39 797 Kč 

   výměna klíčového systému – z FRR KÚ 103 316 Kč 

   další drobné opravy a údržba 59 189 Kč 

   opravy a nátěr topení 14 299 Kč 

   ostatní drobné opravy  12 206 Kč 
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 cestovné 163 219 Kč 

   na LVVZ 3 714 Kč 

   na sportovní kurzy 14 248 Kč 

   na školní výlety 10 935 Kč 

   na vzdělávání 78 952 Kč 

   na exkurze 17 521 Kč 

   na soutěže 14 800 Kč 

   služební cesty 18 936 Kč 

   na maturitní zkoušky 4 113 Kč 

 reprezentace 3 000 Kč 

 služby 1 230 842 Kč 

   nájemné 139 503 Kč 

   poštovné 20 653 Kč 

   telefony 25 572 Kč 

   poplatky bance 17 644 Kč 

   software výukový 5 360 Kč 

   praní prádla 4 410 Kč 

   Internet 60 000 Kč 

   odvoz odpadů 35 750 Kč 

   revize 57 675 Kč 

   stočné a srážkové vody 123 893 Kč 

   drobný program kraje PRK 58 877 Kč 

   výměnný pobyt Německo 93 128 Kč 

   lyžařské kurzy 162 659 Kč 

   sportovní kurzy 131 367 Kč 

   odměny za maturity 39 250 Kč 

   další drobné služby 255 101 Kč 

 kolky 0 Kč 

 ostatní náklady 529 957 Kč 

   dlouhodobý hmotný majetek 282 972 Kč 

   náklady z drobného nehmotného majetku 18 973 Kč 

   technické zhodnocení majetku a budovy 15 625 Kč 

   ostatní poplatky 2 270 Kč 

   lékařské prohlídky 4 000 Kč 

   stravování 34 958 Kč 

   další vzdělávání pracovníků 97 789 Kč 

   ochranné pracovní pomůcky 2 060 Kč 

   ošatné na kurzy 2 130 Kč 

   pojištění - spoluúčast 5 000 Kč 

   odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby se ZPS 3 148 Kč 

   náhrada mzdy za pracovní neschopnost v prvních 14 dnech 61 032 Kč 

 odpisy 441 730 Kč 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 37 809 KČ 



28 

NADACE JIRÁSKOVA GYMNÁZIA 

Stav k 1. 1. 2014 910 828,49 Kč 

Náklady  175 665,40 Kč 
poplatky 438,00 Kč 

plesy 145 569,00 Kč 

ostatní (náklady na Zlatou maturitu) 2 879,00 Kč 

dle Statutu - soc. příspěvky a příspěvky na akce (Sboreček, Musica Viva,…) 16 482,00 Kč 

software 9 946,40 Kč 

poštovné 351,00 Kč 

Výnosy 198 340,12 Kč 

z plesů 192 520,00 Kč 

úroky z BÚ 32,93 Kč 

jiné tržby 0,00 Kč 

úroky z termínovaných vkladů 1 437,19 Kč 

obdržené příspěvky na činnost (včetně Zlaté maturity) 4 350,00 Kč 

Stav k 31. 12. 2014 933 503,21 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 

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SRPDŠ ZA ROK 2014 

SRPDŠ jako spolek (právnická osoba) pracuje v hodnoceném řádném účetním období, tj. 

kalendářním roce. Pro hodnocení činnosti za kalendářní rok je takto zpracována zpráva i tabulky. 

Nejčastějšími lednovými doklady bývají ty, které se týkají pořádání druhého maturitního plesu. 

Tak tomu bylo i letos. Příjmy se skládaly z příjmů za prodej lístků do tomboly, z části příjmů za 

vstupenky a z příjmů poskytnutých formou daru. Finanční dary na tombolu předaly např. firma 

Saar Gummi Czech, s.r.o. Červený Kostelec, firma Imesta z Dubé u České Lípy, starosta města 

Náchod Jan Birke, atd. Výdaje plesu byly obvyklé – stužky, šerpy, choreografie nástupu 

a půlnočního překvapení, materiál pro tombolu, příspěvek na vstupenky pro prodejce tomboly, 

květinová výzdoba, fotografové, atd. Vzhledem k tomu, že mottem plesu byl “Letecký den“, 

kupovaly si studentky doplňky pro letušky, studenti zase obstarali montérky…Vstupenky byly ve 

formě letenek, místenky ve formě palubních lístků. Vyúčtování jednotlivých plesů je založeno 

mimo účetnictví, originály dokladů jsou založeny v časové řadě v pokladně a u výpisů z banky.  

Mimochodem, co se týká vedení účtu u Komerční banky. Již pravidelně je nám jako neziskové 

organizaci po podání žádosti na počátku kalendářního roku vracena polovina z měsíčního 

poplatku za vedení účtu, tj. z částky 169 Kč je nám vráceno 85 Kč. Poplatky platíme také za 

výběr kartou a uložení hotovosti na účet. 

V lednu byli řešitelé matematické olympiády na semináři v Hradci Králové a bylo jim 

proplaceno jízdné. U příležitosti Dne otevřených dveří byly zakoupeny různé potraviny, z nich 

byly připraveny krajové speciality dle jazyků zemí hovořících vyučovanými jazyky – např. 

německý štrúdl, španělské tortilly, francouzské palačinky. Pan ředitel i celý pedagogický sbor 

věnují této události velkou pozornost, která se stále vyplácí. Jako jedna z mála škol máme 
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dvojnásobný převis přihlášek nad počtem přijímaných studentů. Byl uhrazen tisk Výroční zprávy 

za školní rok 2013/2014. Ten nám jako vždy obstarala Střední škola propagační tvorby 

a polygrafie ve Velkém Poříčí. 

Mgr. Libor Slavík se zúčastnil se studentkami republikového finále v plavání. A tím začaly 

sportovní úspěchy tohoto roku, které se odrazily ve finanční náročnosti na dopravu ve 2. pololetí 

školního roku 2014/2015. Členové šachového kroužku jeli na krajský přebor do Třebechovic pod 

Orebem. Mgr. Polák vedl výpravu výborných fyzikářů na pravidelné Fykosí fyziklání na MFF 

v Praze. Chlapci i dívky zvítězili ve svých kategoriích v KK ve florbalu a pak se zúčastnili 

i finále. Okresních a někdy i dále krajských kol jsme se zúčastnili v basketbalu, ve volejbalu, 

v přespolním běhu, v atletice.  

V březnu zorganizovala Mgr. Jana Kolářská Dny pro Tibet, spojené s akcí Fair Trade 

a s pestrou ochutnávkou netradičních potravin. Tři studentky z oktávy A doprovodil Mgr. Libor 

Slavík do Prahy na finálová kola akce SAPERE („Vědět, jak žít“). RNDr. Jan Preclík byl se 

dvěma studenty na robotické soutěži RobotChallenge ve Vídni, což pro ně bylo hodnotnou 

zkušeností. Celý rok průběžně nakupoval Mgr. Forejt nové knihy do žákovské knihovny. 

S prodejnou paní Horové máme velmi dobré zkušenosti, ať už se týká několikaleté podpory 

Doutnáku (školní časopis – občasník) nebo učebnic do školy nebo knih do zmiňované knihovny.  

V dubnu byly v tomto knihkupectví zakoupeny i knižní kupony, jedna z nejvyšších 

nákladových položek. Do každé třídy je proti podpisu třídního učitele předáno 8 kuponů a do 

každé předmětové komise proti podpisu jejího předsedy 18 kuponů jako odměny pro nejpilněji 

a nejlépe pracující studenty. Proběhl další úspěšný Den Země, v rámci akce EVVO s čerpáním 

dotačních prostředků z odboru životního prostředí MěstÚ Náchod. Konal se i sběr papíru, který 

vždy organizujeme v den třídních schůzek a den po nich tak, aby se tato akce rodičům co nejblíže 

připomněla. Umístění v této soutěži většinou patří třídám nižšího gymnázia, u starších ročníků 

takový zájem není. Je to škoda, protože se jedná o hezký příspěvek do třídního fondu. 

Angličtináři zorganizovali Novozélandské hry a odměnou pro všechny účastníky byly tradičně 

moc chutné dortové kousky.  

V květnu David Barka, učitel IVT, doprovodil studenta Jana Karvaie na celostátní kolo soutěže 

Office Arena 2014 (pořádala firma Microsoft) do Prahy. Maturitním třídám byly vyplaceny 

příspěvky na maturity v hodnotě Kč 100,- na osobu. Sedmnáctičlenná skupina atletů se zúčastnila 

okresního kola 46. kola Poháru rozhlasu s Českou spořitelnou v Novém Městě nad Metují. 

Výtvarnici Kláře Mičíkové, která je na mateřské dovolené, a přesto si udělala čas a vytvořila 

obraz školy, jsme proplatili náklady. Obraz předalo vedení školy jako dárek při výměnném 

pobytu v SRN. Na účet SRPDŠ přišly částky 20 000 Kč a 25 000 Kč - příspěvky z Kulturní 

a sportovní nadace města Náchoda na pravidelné akce Deset deka festival a Náchodské dny 

poezie. Obě akce proběhly v červnu a listopadu, měly dopad nejen na život školy, ale i na širokou 

kulturní veřejnost. Konal se již 5. ročník a všichni pořadatelé i účastníci již nabývají praxi. 

Samotná vystoupení byla jako vždy dokonalá a i dokladování probíhalo bez problémů. Další 

zdroje této akce pocházely od starosty Jana Birke – 40 000 Kč, od KÚ Královéhradeckého kraje 

(to na školu, tj. Jiráskovo gymnázium) – 30 000 Kč. Vše bylo řádně proúčtováno. 

V červnu proběhly cyklistické kurzy. Lodě tam i zpět odvezl pan Mertlík, školník, a byly mu 

hrazeny cestovní náklady. Dále byly proplaceny odměny na soutěžích organizovaných při těchto 

kurzech. Několik studentů se zúčastnilo celostátních kol akce Dnešní svět v pohybu – 

EUROREBUS, které se pořádaly pod patronátem České spořitelny. Vysokou nákladovou 

položkou se 2x ročně stává i jízdné družstva frisbee v rámci účasti v celostátní středoškolské lize. 

V červnu byla družstva v Hradci Králové, v květnu a v červnu v Praze za 4 500 Kč. V listopadu 

byly proplaceny náhrady cestovného těchto studentů ve výši 8 232 Kč. Garantem jejich činnosti je 

Mgr. Zdeněk Krákora ze vzdělávací agentury ZAZO. I když červenec a srpen – to jsou hlavně 
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měsíce VELKÝCH prázdnin, proto i činnost organizace je utlumená, účtem prošla úhrada mnoha 

faktur k již uvedené akci Deset deka festival. 

V září znovu propukly periodicky se opakující činnosti. Chystaly se plesy – na to se těší hlavně 

maturanti. Těší se, protože ještě neví, kolik práce a úsilí je s precizním uskutečněním jednoho 

plesu spojeno. Začínají pravidelné schůzky kvůli námětu, nástupům (ty pak dlouho a pracně 

nacvičují), půlnočnímu překvapení, soutěžím o ceny (do nich shánějí ceny). Pokračují jednání 

o stužkách, šerpách, fotografovi. Přitom pronájem sálu i hudba už musí být rok předem zajištěny. 

Výsledkem je boj o vstupenky v plně obsazeném Beránku, dojatí rodiče, učitelé i studenti, sem 

tam nějaký průšvih, nesrovnalost, rozchod některé ze stálých dvojic a vznik dvojice nové… 

Prostě PLES.  

V říjnu byla účetní organizace v lázních, ale zastoupila ji kolegyně Ivana Balcarová. V tomto 

měsíci proběhly také pravidelné platby – jízdné a startovné okresního kola přespolního běhu 

v Polici nad Metují, stejné náklady krajského kola atletického poháru CORNY ve Dvoře Králové 

nad Labem, byly hrazeny stužky a šerpy maturitních tříd. Následně na konci měsíce se zúčastnili 

chlapci republikového finále v atletice, CORNY poháru, jízdní náklady činily 5 916 Kč. Ostatní 

náklady, tj. ubytování a stravování, jim hradil organizátor akce, AŠSK České republiky. 

V listopadu byly vybrány příspěvky od studentů, které jsou již několik let neměnné – vybírá se 

Kč 300,- na studenta a rodinu. Pravdou je, že účast na tolika sportovních, znalostních i jiných 

soutěžích je finančně stále náročnější. Konal se opět sběr papíru, výsledky byly uveřejněny na 

nástěnce a vítězové opět obdrželi odměny do svých třídních kasiček. Mgr. Karásková doprovodila 

devět studentů na Logickou olympiádu do Prahy, Mgr. Rojtová zase děvčata na okresní finále ve 

florbalu do Police nad Metují. Pět studentů a studentek jelo do Hradce Králové na seminář 

řešitelů úloh 64. ročníku Matematické olympiády, sedmnáct se zúčastnilo přípravného semináře 

řešitelů biologické olympiády ve Dvoře Králové nad Labem. RNDr. J. Preclík a jeho studenti 

kroužku robotiky vyrazili reprezentovat do Prahy na ČVUT, kde se pořádá Robosoutěž. Jedná se 

o soutěž robotů, postavených ze stavebnice LEGO. Týmy obsadily 2. a 5. místo, což považujeme 

za obrovský úspěch.  

I v prosinci pokračovaly soutěže – okresní i krajská kola ve florbalu a basketbalu. Hrály se 

velké šachy a k tomu byl zakoupen sud malinové limonády. Jako výhodná byla vyhodnocena 

nabídka nákupu propisovacích tužek s logem naší organizace od firmy National Pen, Praha 

v hodnotě 1 989,24 Kč. Celkem 75 moc kvalitních tužek používáme jako dárky pro studenty 

i další spolupracovníky z řad rodičů, pedagogů, vedoucích kroužků atd. V Brně byla pořádána 

soutěž Robotiáda, které se zúčastnili studenti v čele s učitelem IVT Davidem Barkou. Byl 

zorganizován velmi oblíbený Den her se všemi atraktivními soutěžemi, mezi které patří volejbal, 

malý fotbal, florbal, stolní hry, práce na výtvarném díle,… K této příležitosti byly zakoupeny 

sladké odměny ve formě dortů, bonbonů, bonboniér, tyčinek apod. Největší akcí konce roku byla 

reciproční návštěva slovinského pěveckého souboru, na jehož organizaci poskytli dar MVDr. 

Pavel Bělobrádek, PhD., MPA  ve výši 5 000 Kč, Mgr. Lucie Peterková ve výši 10 837 Kč, 

MUDr. Ivo Novák ve výši 8 000 Kč, ATAS elektromotory ve výši 10 000 Kč, DRANA s.r.o. 

a Jitka Štimová ve výši 2 000 Kč. Společný koncert obou souborů měl velký úspěch a byl 

krásným kulturním počinem v předvánočním čase. Všem dárcům děkujeme srdečně! 

Pravidelně se opakující platby by mohly vést k názoru, že činnost a s tím spojené účetnictví 

této organizace je jednoduché a jednotvárné. Není tomu tak, v průběhu roku podáváme řadu 

grantů, jejich vyúčtování, na práci se podílejí učitelé organizováním akcí všeho druhu i studenti 

organizováním plesů. Zkrátka náplň je velmi pestrá a musíme konstatovat, že také finančně 

náročná. Vždy jsme vybízeli rodiče, aby přicházeli s novými nápady na profinancování – ale nyní 

budeme rádi, dokud vybíraný příspěvek bude dostačující.  

Ještě jednou na závěr srdečné díky všem – studentům, učitelům, nepedagogickým 

pracovníkům, donátorům a ostatním, kteří s námi věrně spolupracují! 
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IČO 265 52 655 

Přehled o majetku a závazcích ke 31. 12. 2014 

Popis č. ř. k 1. 1. 2014 ke 31. 12. 2014 

Dlouhodobý nehmotný majetek 1 – Kč  – Kč  

Dlouhodobý hmotný majetek 2 – Kč  – Kč  

Oprávky DNM a DHM 3 – Kč  – Kč  

Zásoby 4 – Kč  – Kč  

Pohledávky 5 – Kč  – Kč  

Peníze a ceniny 6 7 879,00 Kč 23 802,00 Kč 

Bankovní účty 7 264 661,07 Kč  185 227,23 Kč 

Peníze na cestě 8 – Kč  – Kč  

Majetek celkem 9 272 540,07 Kč  209 029,23 Kč  

Závazky 10 – Kč  – Kč  

Úvěry 11 – Kč  – Kč  

Závazky celkem 12 – Kč  – Kč  

Rozdíl 13 272 540,07 Kč  209 029,23 Kč 

Přehled o příjmech a výdajích ke 31. 12. 2014 

Popis č. ř. ke 31. 12. 2014 

Příjmy ze zdaňované činnosti 14 106 423,00 Kč  

Příjmy z příspěvků a darů 15 370 947,00 Kč 

Úroky 16 – Kč  

Příjmy celkem 17 477 370,00 Kč  

Výdaje ve zdaňované činnosti 18 116 999,00 Kč 

Výdaje dle Stanov sdružení 19 423 881,84 Kč 

Výdaje celkem 20 540 880,84 Kč 

Rozdíl příjmů a výdajů 21 63 510,84 Kč 

Rozdíl příjmů a výdajů ve zdaňované činnosti 22 10 576,00 Kč 
 

 

Příjmy Částka 

příspěvky 185 800,00 Kč  

dary 74 837,00 Kč 

ze vstupenek na ples 40 000,00 Kč 

ze soutěže o ceny na plese 39 820,00 Kč 

další příjem z plesu 26 603,00 Kč 

sběr papíru 10 836,00 Kč 

tržby z Doutnáku 3 660,00 Kč 

z Kulturní a sportovní 

nadace města Náchoda 
45 000,00 Kč 

z tržeb (EVVO, DDF, NDP) 44 784,00 Kč 

přeplatek od banky 935,00 Kč  

ostatní 5 095,00 Kč 

Celkem 477 370,00 Kč 

 

Výdaje Částka 

knihy do ŽK 10 397,00 Kč 

dary 101 682,00 Kč 

granty 99 784,00 Kč 

výdaje plesů 116 999,00 Kč 

návštěva ze zahraničí 6 426,00 Kč 

Sport. akce, olympiády… 94 143,00 KČ 

knižní odměny 50 998,00 Kč 

výroční zpráva 16 961,00 Kč 

odměny za sběr 4 760,00 Kč 

maturity 10 500,00 Kč 

poplatky KB  2 109,00 Kč 

Rodina + škola 370,00 Kč 

účetnictví Pohoda 1 113,20 Kč 

ostatní výdaje 24 638,64 Kč 

Celkem 540 880,84 Kč 

Ing. Eva Hedvíková 
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UČEBNÍ PLÁNY 

Předmět I1 II1 III1 IV2 
1. 

V3 

2. 

VI3 

3. 

VII3 

4. 

VIII4 

Jazyková a komunikační výchova 2 2 2 2 1/1 2/1 2/1 2/1 

Literární a slohová výchova 2/1 2/1 2/1 2/1 2 2 2 2 

Cizí jazyk 1 (Aj, Nj) 5 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 

Cizí jazyk 2 (Nj, Aj, Fj, Šj, Rj) 6 - - 3/3 - 3/3 3/3 3/3 3/3 

Občanská výchova 1,5 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 - 

Matematika 4/1 4/1 4/1 4/1 4/1 4/1 4/1 3/1 

Základy přírodních věd 2/0,5 2/0,5 - - - - - - 

Fyzika - - 2 2 2 2 2 2 

Chemie - - 2 2 2 2 2 2 

Přírodopis 2 2 2 1 - - - - 

Biologie - - - - 3 2 2 2 

Informační a komunikační technologie - - 2/2 2/2 2/2 2/2 - - 

Estetická výchova 3 3 2 2 27 27 - - 

První pomoc 0,5/0,5 - - - 0,5/0,5 - - - 

Tělesná výchova 3/3 3/3 3/3 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 

Využití digitálních technologií - 1/1 - - - - - - 

Volitelný předmět 1 2/2 2/2 - 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 1/1 - 

CELKEM 29/11 30/11,5 32/12 31/12 33/13,5 33/13 33/15 33/18 

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

Volitelné předměty 

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

Prima 

                                                 
1 ŠVP „Na cestě…“ - verze 2.1 
2 ŠVP „Na cestě…“ - verze 1.3 
3 ŠVP „I cesta může být cíl“ - verze 1.2 
4 ŠVP „I cesta může být cíl“ - verze 1.1 
5 Jazyk, ve kterém žák pokračuje ze ZŠ. 
6 Žák si volí podle zájmu s přihlédnutím k možnostem školy. 
7 Žák si na 2 roky volí buď hudební, nebo výtvarnou výchovu, a to podle zájmu a možností školy.  

Hrátky s matematikou 

Přírodovědné praktikum 

Sportovní hry (2 skupiny) 

Hrátky s robotikou (2 skupiny) 

Dramatická výchova 

Sekunda 

Hrátky s matematikou 

Přírodovědné praktikum 

Sportovní hry 

Hrátky s robotikou 

Dramatická výchova 

Cvičení z anglického jazyka 

Kvarta 

Francouzský jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Německý jazyk 

3. ročník (dvouletý předmět) 

Seminář z anglického jazyka (2 skupiny) 

Konverzace v anglickém jazyce (2 skupiny) 

Anglická gramatika 

Společenskovědní seminář (2 skupiny) 

Seminář z dějepisu 

Seminář z matematiky (2 skupiny) 

Seminář z fyziky 

Seminář a cvičení z chemie (2 skupiny) 

Seminář z biologie (2 skupiny) 

Programování 
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4. ročník (pokračování ze 3. ročníku) 

Seminář z anglického jazyka (2 slupiny) 

Anglická gramatika 

Konverzace v anglickém jazyce 

Společenskovědní seminář (2 skupiny) 

Seminář z dějepisu 

Seminář ze zeměpisu 

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) 

Anglická literatura 

Konverzace v anglickém jazyce 

Konverzace v německém jazyce 

Seminář z dějepisu 

Infinitezimální počet 

Cvičení z matematiky (2 skupiny) 

Seminář z fyziky 

Seminář z chemie 

Seminář z biologie 

Programování v C# 

Základy psychologie 

Základy ekonomie 

Základy práva 

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 

a) S počátkem školního roku se po rodičovské dovolené vrátila Martina Maršíková (anglický 

jazyk, německý jazyk) a na plný úvazek také nastoupila Veronika Balcarová. 

b) K poslednímu listopadu skončila pracovní poměr Šárka Havlíčková, protože získala 

zaměstnání v místě nového bydliště v Hradci Králové. Její úvazek chemie převzala Sabina 

Široká a úvazek matematiky si rozdělili dosavadní vyučující (Martina Javůrková, Dalibor 

Vích). K poslednímu prosinci musel odejít v důsledku nové vyhlášky MŠMT také David 

Barka, protože neměl dostačující vzdělání. Místo něj nastoupila Radka Urbaníková a došlo 

ke změnám úvazků v předmětech výpočetní techniky. 

PEDAGOGICKÝ SBOR (úvazky uvedeny ke stavu konce školního roku) 

Jméno, titul Vyučované předměty Třída 
Hodin 

týdně Poznámka 

Pavel Škoda inf. a komunik. technologie 4.W 4 ředitel školy 

Martina Javůrková, 

PaedDr. 

matematika 

seminář z matematiky 

hrátky s matematikou 

8.W 

3. ročník + septima, 4. ročník + oktáva 

1.V+W, 2.V+W 

10 zástupce ředitele 

Veronika Balcarová, 

RNDr. 

chemie 

biologie 

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

5.W, 3.A 

21  

Jana Bašová, Mgr. francouzský jazyk 8.V+W 3  

Richard Brát, Mgr. matematika 

fyzika 

3.V, 7.V, 8.V 

6.W, 7.V, 8.V 

24 třídní 7.V 

předseda PK fyziky 

Jiří Divišek, Mgr. zeměpis 

tělesná výchova 

2.V, 6.W, 1.A, 1.B, 2.B, 3.A 

2.V, 3.W, 4.W, 6.W+2.B, 4.B 

23 třídní 2.V 

Blanka Dvořáčková, 

PaedDr. 

literární a slohová výchova 

jaz. a komunikační výchova 

dějepis 

dramatická výchova 

3.V, 2.A 

3.V, 2.A 

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

1.V+W, 2.V+W 

24 třídní 3.V 

správce sbírky dějepisu 

Zuzana Felklová, 

Mgr. 

anglický jazyk 

francouzský jazyk 

konverzace v anglickém jaz. 

2.W, 6.V, 6.W, 2.A, 2.B 

5.V+W, 8.V+W 

3. ročník + septima 

23 předseda PK Fj 

Pavel Fišer, Mgr. anglický jazyk 

základy společenských věd 

3.V, 7.V, 7.W 

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

22  

Jitka Fišerová, Mgr. německý jazyk 

dějepis 

5.V+W, 8.W+4.A 

1.W, 2.W, 3.W, 4.V, 5.V, 8.V, 1.A, 

2.B, 3.A 

24 třídní 2.B 

správce sbírky jazyků 

Ivo Forejt, Mgr. německý jazyk 

literární a slohová výchova 

jaz. a komunikační výchova 

6.V+W, 3.A, 4.A 

6.V, 8.W, 3.A 

6.V, 8.W, 3.A 

24 třídní 6.V, předseda PK 

Nj, správce žák. knih. 

a skladu učebnic 
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Lenka Hronková, 

Mgr. 

anglický jazyk 

seminář z anglického jazyka 

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

4. ročník + oktáva 

23  

Aleš Chmelík, Mgr. matematika 

hudební výchova 

2.V, 1.B, 2.A 

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

22  

Jiřina Jaroušová, 

Mgr. 

matematika 

přírodopis 

biologie 

seminář z biologie 

přírodovědné praktikum 

7.W 

2.V, 3.V, 4.W 

1.A, 1.B 

4. ročník + oktáva 

1.V+W, 2.V+W 

21 třídní 1.A 

Jan Ježek, Mgr. přírodopis 

biologie 

zeměpis 

seminář z biologie 

2.W, 3.W 

5.V, 7.W, 8.V, 2.A 

5.V 

3. ročník + septima, 4. ročník + oktáva 

22 třídní 5.V 

koordinátor EVVO 

Zdenka Jirková anglický jazyk 

seminář z anglického jazyka 

konverzace v anglickém jaz. 

cvičení z anglického jazyka 

výtvarná výchova 

3.W, 4.W, 1.A, 3.A 

3. ročník + septima 

4. ročník + oktáva 

2.V+W 

2.W 

24 předseda PK Aj 

předseda MPK cizích 

jazyků 

Helena Karásková, 

Mgr. 

matematika 

chemie 

seminář a cvičení z chemie 

1.V, 4.W 

6.V, 7.V, 7.W 

3. ročník + septima, 4. ročník + oktáva 

22 třídní 4.W 

předseda PK chemie 

Jaroslav Klemenc, 

Mgr. 

matematika 

fyzika 

základy přírodních věd 

3.W 

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

1.V, 1.W 

24,5 třídní 3.W 

Jana Kolářská, Mgr. občanská výchova 

základy společenských věd 

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

6.V, 8.W, 3.A 

16  

Zdeněk Košvanec, 

Mgr. 

zeměpis 

seminář ze zeměpisu 

tělesná výchova 

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

4. ročník + oktáva 

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

23 třídní 1.W 

předseda PK zeměpisu 

Helena Lubasová, 

Mgr. 

literární a slohová výchova 

jaz. a komunikační výchova 

anglický jazyk 

2.W, 4.W 

2.W, 4.W 

1.V, 4.W, 7.V, 2.A 

22 třídní 2.W 

Štěpán Macura, Mgr. literární a slohová výchova 

jaz. a komunikační výchova 

dějepis 

zeměpis 

5.W, 3.B 

5.W, 3.B 

5.W, 6.V, 6.W, 7.W, 4.A, 4.B 

4.W 

23 třídní 5.W 

Martina Maršíková, 

Mgr. 

anglický jazyk 

německý jazyk 

anglická gramatika 

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

3.V+W 

3. ročník + septima 

23  

Ivana Matěnová, 

RNDr. 

matematika 

biologie 

cvičení z matematiky 

4.V, 6.W, 3.B 

7.V, 3.B 

4. ročník + oktáva 

24 třídní 3.B 

předseda PK biologie 

Hana Misarová, Mgr. jaz. a komunikační výchova 

literární a slohová výchova 

výtvarná výchova 

1.A 

1.A 

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

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

22 předseda PK výtvarné 

výchovy 

správce sbírky výtvarné 

výchovy 

Netíková Michaela, 

Mgr. 

chemie 

přírodopis 

5.W, 1.A 

1.W 

8  

Štěpán Nosek, Mgr. anglický jazyk 

seminář z anglického jazyka 

anglická literatura 

anglická gramatika 

konverzace v anglickém jaz. 

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

4. ročník + oktáva 

4. ročník + oktáva 

4. ročník + oktáva 

3. ročník + septima 

23  

Jindra Nývltová, Mgr. literární a slohová výchova 

jaz. a komunikační výchova 

1.V, 5.V, 7.V, 4.A 

1.V, 5.V, 7.V, 4.A 

19 třídní 1.V, předseda PK 

Čj, výchovný poradce 

Jana Olšanová, Mgr. literární a slohová výchova 

jaz. a komunikační výchova 

občanská výchova 

základy společenských věd 

základy psychologie 

2.V, 2.B, 7.W 

2.V, 2.B, 7.W 

3.V 

3.B 

4. ročník + oktáva 

21  

Lucie Pavlíčková, 

Ing. 

španělský jazyk 3.V+W, 4.V+W, 6.W, 7.V+W, 8.V+W, 

4.B 

18  
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Daniel Pavlík, Mgr. španělský jazyk 5.V+W, 6.V+W, 7.W, 1.A, 1.B, 

2.A+B, 3.B 

21 třídní 2.A 

předseda PK Šj 

Zdeněk Polák, Mgr. matematika 

fyzika 

seminář z fyziky 

3.A 

5.V, 8.W, 3.A, 3.B 

3. ročník + septima, 4. ročník + oktáva 

21,5 třídní 3.A 

správce sbírky fyziky 

Milan Poutník, Mgr. literární a slohová výchova 

jaz. a komunikační výchova 

hudební výchova 

1.W, 3.W, 4.V 

1.W, 3.W, 4.V 

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

24 třídní 4.V, předseda PK 

hudební výchovy, 

správce sbírky Hv 

Jan Preclík, RNDr. 

Mgr., Ph.D. 

matematika 

inf. a komunik. technologie 

hrátky s robotikou 

programování v C# 

seminář z matematiky 

5.V, 4.A 

5.V, 6.W 

1.V+W, 2.V+W 

4. ročník + oktáva 

4. ročník + oktáva 

24 třídní 4.A 

Iva Rojtová, Mgr. přírodopis 

biologie 

seminář z biologie 

tělesná výchova 

1.V 

6.W, 4.A 

4. ročník + oktáva 

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

22 třídní 6.W 

správce sbírky tělesné 

výchovy 

Libor Slavík, Mgr. přírodopis 

biologie 

tělesná výchova 

4.V 

6.V, 8.W, 2.B, 4.B 

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

23 třídní 8.W 

správce sbírky biologie 

Olga Slavíková, Mgr. zeměpis 

první pomoc 

1.V, 2.W, 3.V, 3.W, 5.W, 6.V, 7.W 

1.V, 1.W 5.V, 5.W, 1.A, 1.B 

17 správce sbírky 

zeměpisu 

Iva Sršňová, Mgr. matematika 

fyzika 

infinitezimální počet 

6.V, 1.A, 4.B 

5.W, 1.A, 4.B 

4. ročník + oktáva 

23 třídní 4.B 

předseda MPK př. věd, 

PK matem a inv. kom. 

Věra Ševeleva anglický jazyk 

ruský jazyk 

3.W, 5.W, 7.W, 8.V, 1.A, 1.B, 4.B 

6.V+W 

24  

Michael Šimon anglický jazyk 

ruský jazyk 

3.B 

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

3.B 

21 správce učitelské 

knihovny 

Sabina Široká, Bc. chemie 4.V, 4.W, 6.W, 3.B 9,5  

Gerda Škodová, Mgr. matematika 

fyzika 

1.W, 2.W, 2.B 

3.V, 2.A, 2.B 

23  

Šárka Škodová, Mgr. jaz. a komunikační výchova 

literární a slohová výchova 

německý jazyk 

konverzace v německém jaz. 

1.B 

1.B 

4.V+W, 7.V, 8.V+W, 1.A, 1.B, 2.A+B 

4. ročník + oktáva 

24 třídní 1.B 

Věra Štegerová, Mgr. dějepis 

seminář z dějepisu 

7.V, 8.W, 1.B, 3.B 

3. ročník + septima, 4. ročník + oktáva 

14 předseda MPK hum. 

př., PK dějepisu, PK Rj 

Petr Šulc, Mgr. anglický jazyk 

tělesná výchova 

8.W, 4.A, 4.B 

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

24  

Radka Urbaníková, 

Bc. 

informační a komunikační 

technologie 

3.V, 3.W, 4.V, 1.B, 2.A, 2.B 24  

Dalibor Vích, Ing. matematika 

inf. a komunik. technologie 

digitální technologie 

programování 

5.W 

5.W, 6.V, 1.A 

2.V, 2.W 

3. ročník + septima, 4. ročník + oktáva 

25 předseda PK 

informatiky 

Hana Vrátilová, Mgr. literární a slohová výchova 

jaz. a komunikační výchova 

základy společenských věd 

společenskovědní seminář 

základy práva 

ekonomie 

6.W, 8.V, 4.B 

6.W, 8.V, 4.B 

8.V 

4. ročník + oktáva 

4. ročník + oktáva 

4. ročník + oktáva 

23 třídní 8.V 

Lukáš Zapadlo, Mgr. anglický jazyk 

francouzský jazyk 

2.V, 2.W, 4.V 

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

4.B 

24  

David Zapletal, Mgr. občanská výchova 

základy společenských věd 

společenskovědní seminář 

tělesná výchova 

sportovní hry 

2.V 

7.W, 4.A, 4.B 

3. ročník + septima, 4. ročník + oktáva 

1.V, 5.W, 7.W 

1.V+W, 2.V+W 

24 třídní 7.W 

předseda PK tělesné 

výchovy 

školní metodik primární 

prevence 
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Josef Zikmund tělesná výchova 

 

první pomoc 

2.V, 4.V, 4.W, 6.V, 7.V, 8.V+4.A, 1.A, 

1.B, 3.A 

1.V, 1.W, 5.V, 5.W, 1.A, 1.B 

22  

Hana Zikmundová, 

Mgr. 

chemie 

fyzika 

základy přírodních věd 

seminář a cvičení z chemie 

seminář z chemie 

3.V, 3.W, 5.V, 8.V, 8.W 

4.V 

2.V, 2.W 

4. ročník + oktáva 

4. ročník + oktáva 

24 správce sbírky chemie 

Pozn.: označení tříd: A, B – čtyřleté studium, V, W – víceleté studium 

 

Zleva stojí: Zdeněk Polák, Milan Poutník, Jindra Nývltová, Lenka Hronková, Michael Šimon, 

Helena Lubasová, Olga Slavíková, David Zapletal, Blanka Dvořáčková, Zdeněk Košvanec, Šárka 

Škodová, Štěpán Nosek, Martina Maršíková, Hana Zikmundová, Štěpán Macura, Gerda Škodová 

(blíže), Zdenka Jirková (v zákrytu), Aleš Chmelík, Martina Javůrková, Jan Ježek, Radka 

Urbaníková, Pavel Škoda, Pavel Fišer, Sabina Široká, Ivana Matěnová (vpředu), Jaroslav 

Klemenc (v zákrytu), Lucie Pavlíčková, Veronika Balcarová, Iva Rojtová (vpředu), Richard Brát 

(v zákrytu), Zuzana Felklová, Hana Misarová, Jana Olšanová, Daniel Pavlík, Dalibor Vích, Jan 

Preclík, Lukáš Zapadlo, Libor Slavík, Jiří Divišek, Ivo Forejt. 

SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI 

Ing. Eva Hedvíková ekonom 

Petra Pejsarová finanční účetní 

Ivana Balcarová mzdová účetní 

Ing. Jaromír Procházka správce počítačové sítě 

Ladislav Mertlík školník 

Věra Štěpánová  uklízečka 

Zdena Janczarová uklízečka 

Ivana Mertlíková uklízečka 

Marie Siglová uklízečka 

Helena Brahová  uklízečka 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO GYMNÁZIA PRO ŠKOLNÍ ROK 2015 – 16 

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. 
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O 60 míst ve čtyřletém gymnáziu se ucházelo 120 žáků. Obor byl naplněn hned v 1. kole 

a poslední přijatý žák byl v přijímacím řízení na 84. místě. Někteří uchazeči na lepších místech 

dali přednost studiu na jiné škole, kde byli v systému dvou přihlášek také přijati. 

60 míst v primě osmiletého gymnázia bylo také obsazeno hned v 1. kole. Ze 138 uchazečů byl 

jako poslední přijat uchazeč na 69. místě výsledkové listiny přijímacího řízení. 

Pavel Škoda 

MATURANTI JIRÁSKOVA GYMNÁZIA V ROCE 2015 

PŘEHLED TŘÍD 

Třída 
Počet 

absolventů 

Informaci 

poskytlo 
VŠ VOŠ 

Ostatní (konzervatoř, jaz. 

kurzy, nultý ročník, zaměst.) 

4.A 31 31  28 (90,32 %) 0 3 

4.B 26 26  22 (84,61 %) 0 4 

8.V 30 30  28 (93,33 %) 0 2 

8.W 24 24  22 (91,67 %) 18 2 

CELKEM 111 111  100 (90,09 %) 1 11 

PŘEHLED UMÍSTĚNÝCH ABSOLVENTŮ NA JEDNOTLIVÉ VŠ A FAKULTY 

Číslo v závorce uvádí počet 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 Fakulta (ústav) 4.A 4.B 8.V 8.W 

Univerzita Karlova 1. lékařská -(1) - - - 
 2. lékařská - -(1) 1(1) - 

 3. lékařská - - -(1) 1(1) 

 lékařská Hradec Králové 1(1) - 2(3) 1(1) 
 farmaceutická Hradec Králové - 1(1) 1(1) -(1) 

 filozofická -(1) - - - 

 matematicko-fyzikální 1(1) 1(1) 1(1) 2(4) 
 pedagogická 3(3) - 1(1) 1(1) 

 přírodovědecká - 1(1) - 3(5) 

 sociálních věd 1(1) - 2(3) 1(2) 
 právnická 2(2) -(1) 2(3) 1(1) 

 tělesné výchovy a sportu - 2(4) - - 

 lékařská Plzeň - - 1(2) - 

Masarykova univerzita Brno lékařská - - - 1(1) 
 právnická - -(1) -(1) 1(1) 

 přírodovědecká - - - -(1) 

 pedagogická 1(1) - 1(1) - 
 sociálních studií - - - 1(1) 

Univerzita Palackého Olomouc právnická - - -(2) -(1) 
 filozofická - - 1(1) - 

 přírodovědecká -(1) - 1(3) -(1) 

 pedagogická -(1) -(2) 1(1) - 
 zdravotnických věd - - - 1(1) 

 tělesné kultury - 1(1) - - 

Univerzita Hradec Králové informatiky a managementu - -(1) - 1(3) 

 filozofická 1(1) 1(1) - - 
 přírodovědecká 2(4) -(6) -(1) - 

 sociální práce 1(1) - - - 

 pedagogická 2(3) 2(2) - - 

                                                 
8 Jeden absolvent studuje VŠ a VOŠ současně. 
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Univerzita Pardubice zdravotnických studií - - 1(1) - 

 filozofická 1(3) - - - 
 ekonomicko-správní - -(1) 1(1) -(1) 

 dopravní - - 1(1) - 

 chemicko-technologická 1(3) 3(6) - -(1) 
 elektrotechniky a informatiky - - - -(1) 

Technická univerzita Liberec přírodovědně-humanitní a pedagogická -(1) -(1) - - 

ČVUT Praha informačních technologií 1(1) 1(1) - 1(3) 
 elektrotechnická - -(1) 1(2) -(1) 

 architektury - - 1(1) - 

 Masarykův ústav vyšších studií - - - 1(1) 
 stavební - - 2(2) - 

 dopravní - 1(1) 1(1) - 

 biomedicínského inženýrství - 1(1) - 1(2) 
 strojní - - 1(2) 1(1) 

VUT Brno informačních technologií 1(1) -(1) - -(1) 

 elektrotechniky a komunik. technologií - - - -(1) 

 strojní - 1(3) - - 

 podnikatelská - -(1) - - 

 chemická -(1) 1(3) - - 

VŠE Praha financí a účetnictví - -(1) -(1) -(1) 

 informatiky a statistiky -(1) -(1) - - 

 mezinárodních vztahů 1(2) - - 2(2) 
 národohospodářská - 2(2) -(1) - 

 podnikohospodářská 1(1) 1(1) - - 

Česká zemědělská univerzita provozně ekonomická 1(1) -(3) - - 

Praha agrobiologie, potrav. a přírod. zdrojů - -(1) 1(2) - 
 technická - -(1) - - 

 životního prostředí - 1(1) - - 

VŠCHT Praha chemickotechnologická 1(2) 1(3) - - 

 chemicko-inženýrská - -(1) - - 

 potravinář. a biochemické technolog. -(1) -(1) - 1(1) 

Jihočeská univerzita Č. Budějovice přírodovědecká -(1) - - - 

Veterinární a farmaceutická veterinární hygieny 2(2) - - - 
univerzita Brno farmaceutická - -(1) - - 

VŠ Škoda Auto xx 1(1) - - - 

Mendelova univerzita Brno provozně-ekonomická - - - -(1) 
 zahradnická - - - -(1) 

Vysoká škola obchodní Praha xx - - 1(1) - 

Dania Danish Academy of Business 

and Technology Viborg 
Marketing Management 1(1) - - - 

University of Aberdeen Business Management and Franch   1(1)  

University of Worchester Business, Advertising, Public Relations 1(1) - - - 

The University of Chicago Media and Business - - 1(1) - 

Mgr. Jindra Nývltová, výchovný poradce 
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PREVENCE PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

Primární prevence rizikového chování dětí a mládeže naší školy vychází z Minimálního 

preventivního programu. Hlavním cílem primární prevence je vytvoření a udržení optimálního 

sociálního klimatu ve škole. Základním principem školní strategie primární prevence je výchova 

a vzdělávání žáků ke zdravému životnímu stylu a zaměření na jejich osobnostní a emočně sociální 

rozvoj a komunikační dovednosti. Preventivní program je založen na podpoře vlastní aktivity 

žáků, zapojení celého pedagogického sboru školy a spolupráci se zákonnými zástupci nezletilých 

žáků školy. V tomto smyslu vedou pedagogové a odborní pracovníci důsledně a systematicky 

žáky k osvojování norem mezilidských vztahů založených na demokratických principech 

respektujících identitu a individualitu žáka a rozvíjejí zejména pozitivní mezilidské vztahy a úctu 

k životu druhého člověka, humánní a tolerantní jednání, jednání v souladu s právními normami 

a s důrazem na právní odpovědnost jedince. 

V případě potřeby a zájmu poskytují naší škole poradenské služby ve spolupráci s výchovným 

poradcem a školním metodikem prevence odborníci a instituce zaměřené na prevenci: regionální 

pedagogicko-psychologické poradny (Náchod, okresní metodik prevence Mgr. Helena Kudelová), 

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Archa Náchod, Fond ohrožených dětí (linky důvěry), 

Policie ČR, SPC-Speciálně pedagogické centrum – Mgr. Iva Doudová, Déčko centrum volného 

času – nabídka volnočasových aktivit – Ing. Ludmila Pohanková, KÚ – odbor školství. 

V tomto školním roce proběhly již tradiční zářijové primárně preventivní pobyty žáků prvních 

ročníků a prim mimo školu. Studenti sekund, tercií a prvních ročníků absolvovali lyžařský kurz 

a studenti septim a třetích ročníků sportovní kurz, které jsou také součástí Minimálního 

preventivního programu naší školy. Školní metodik prevence se zúčastnil školení a setkání 

školních metodiků prevence. 

Preventivní program je nutné neustále rozvíjet, aby se na naší škole i nadále udrželo zdravé 

sociální prostředí. 

Mgr. David Zapletal, školní metodik prevence 

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST – 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 odbornou porotou. 

Proč se zúčastnit SOČ? Odpovědí může být ujištění, že se při vypracovávání SOČ hodně 

naučíte. Máte možnost jednak uplatnit svůj zájem, svoji odbornost, jednak příležitost prezentovat 

a obhájit svoji práci před odborníky z oboru. Naučíte se samostatně a tvořivě pracovat, získávat 

nové poznatky v oboru vašeho zájmu a o získaných poznatcích diskutovat. 

Pro maturitu i vysokoškolské studium to jsou cenné zkušenosti. Za úspěšné umístění v SOČ se 

na některých fakultách přičítají body do přijímacího řízení. 

SOČ má na Jiráskově gymnáziu dlouholetou a úspěšnou tradici, což se potvrdilo i v letošním 

školním roce, kdy se této soutěže zúčastnilo sedm studentů naší školy, kteří dosáhli výborného 

umístění v okresním i krajském kole SOČ. 

Pich Pavel 8.V, soutěžní obor 1 – Matematika a statistika 

Název práce: Lineární programování 

Anotace: Práce nejprve popisuje vlastní problém lineárního programování a stručně uvádí něco 

málo z historie, jsou popsány základní typy úloh lineárního programování (výrobní problém, 

směšovací problém, dopravní problém,…). Následuje popis dvou metod řešení – grafické 

a simplexové. V praktické části jsou tyto metody použity k řešení konkrétních úloh. 

Umístění: v okresním kole 1. místo, v krajském kole 5. místo. 
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Vaňková Milena 4.A, soutěžní obor 1 – Matematika a statistika 

Název práce: Zajímavé posloupnosti 

Anotace: Práce popisuje tři vybrané posloupnosti (Look-and-say posloupnost, Fareyova 

posloupnost a Catalanova čísla), uvádí jejich definice a nejdůležitější vlastnosti. Zabývá se jejich 

praktickými aplikacemi (RLE komprese dat, řešení lineárních diofantovských rovnic, aplikace 

v kombinatorice). Vše s využitím především středoškolských znalostí matematiky. 

Umístění: v okresním kole 2. místo, v krajském kole 4. místo. 

Martin Němec 8.V, Jan Jirman 7.W, Jan Polák 7.V, soutěžní obor 10 – Elektrotechnika, 

elektronika a telekomunikace 

Název práce: Přenosná 3D tiskárna, 3D scanner a teleport 

Anotace: Vytvořili jsme plně funkční přenosnou 3D tiskárnu (vycházející z projektu RepRap). 

Zároveň jsme navrhli a zhotovili prototyp 3D skeneru a software pro jeho obsluhu – jedná se 

o koncept pro ověření funkčnosti zvoleného řešení. 

Umístění: v okresním kole 2. místo, v krajském kole 4. místo. 

Barbora Balcarová 8.W, soutěžní obor 2 – Fyzika 

Název práce: Ultrazvuk a jeho využití 

Anotace: Práce se zabývá vznikem, základními vlastnostmi a využitím ultrazvuku. Popisuje 

jeho využívané mechanické a elektromechanické zdroje. Věnuje se nejen teorii, ale 

i experimentům s měřením vzdálenosti, měření rychlosti zvuku ve vzduchu a v oxidu uhličitém 

několika způsoby a rozprašováním vody pomocí ultrazvuku. 

Umístění: v okresním kole 1. místo, v krajském kole 2. místo. 

Lenka Hrodková 4.B, soutěžní obor 2 – Fyzika 

Název práce: Nízké teploty v domácím prostředí 

Anotace: Tato práce se zabývá získáváním nízkých teplot v domácím prostředí pomocí 

rozpouštění látek ve vodě a ledu, chemických reakcí, expanzí plynu, změnou skupenství látek 

a termoelektrickým chlazením s využitím Peltierova jevu. Všechny metody jsou popsány 

teoreticky a ověřeny měřením. 

Umístění: v okresním kole 2. místo, v krajském kole 4. místo. 

Štěpán Štěpán 8.V, soutěžní obor 6 – Zdravotnictví 

Název práce: Účinky elektrického proudu na lidský organismus 

Anotace: Práce se poměrně rozsáhle a komplexně zabývá problematikou účinků elektrického 

proudu na organismus po vnějším zásahu elektrickým proudem. Stručně popisuje historické 

hledisko problematiky, podrobně rozebírá pasivní elektrické vlastnosti organismu v souvislostech 

se strukturami tělesných tkání a anatomií těla. V závěru zpracovává negativní změny v organismu 

zapříčiněné úrazem elektrickým proudem. Součástí práce jsou výsledky pozorování získané 

experimentálně. 

Umístění: v okresním kole 1. místo, v krajském kole 4. místo. 

Michal Prokop 8.V, soutěžní obor 10 – Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace 

Název práce: Maglev 

Anotace: Tato práce objasňuje magnetickou levitaci a její využití ve vlakové dopravě. 

V teoretické části vysvětluje základní principy a jevy. Praktická část je věnována konstrukci 

elektromagnetického levitátoru. Sestavené funkční zařízení pomocí optické zpětné vazby udržuje 

malý železný předmět v určité vzdálenosti pod elektromagnetem. 

Umístění: v okresním kole 3. místo, doporučen k postupu do krajského kola, ale nezúčastnil se. 

Poděkování za výbornou reprezentaci školy patří všem těmto studentům. 

Mgr. Věra Štegerová 
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PŘEDMĚTOVÁ KOMISE ČESKÉHO JAZYKA 

blahopřeje sextánce Anně Vlčkové a kvartánce Martě Špeldové k úspěchu v okresním kole 

Olympiády v českém jazyce. Obě obsadily ve své kategorii 2. místo, vinou organizátorů však 

nebyly pozvány do kola krajského. 

děkuje terciánu Hynku Pacákovi za reprezentaci školy na krajské přehlídce uměleckého 

přednesu Dětská scéna. Okresního kola se spolu s ním zúčastnila primánka Nikol Daksová. 

s potěšením konstatuje, že i letos se setkalo s velkým úspěchem vystoupení hradeckého 

divadla Drak. Životní příběh velkého vynálezce Francouze Georgese Mélièse odměnili dlouhým 

potleskem všichni gymnazisté. 

oznamuje, že vyprávění o životě v totalitě z úst písničkáře Jana Buriana, určené maturantům 

a kvartánům, bylo k neuvěření pravdivé. 

přeje si, aby pozvání vystoupit v naší gymnaziální aule zase brzy přijali herci pražského 

Divadla Kampa. V jejich podání zhlédli terciáni a kvartáni představení s názvem Škola Malého 

stromu, třeťáci a septimáni muzikál Země je kulatá. 

netrpělivě očekává nový repertoár hradeckého Divadélka Karla Čapka. To letos hrálo 

výhradně pro nejstarší studenty, a to představení s názvem Divadelní učebnice aneb České 

divadlo 20. století, zkrátka maturitní opakování na jevišti i v hledišti. 

přeje si, aby se dále dařila spolupráce s městskou knihovnou. Se současným spisovatelem 

Jaroslavem Rudišem besedovali čtvrťáci, do výtvarné a literární dílny Renáty Fučíkové nahlédli 

sextáni, non stop četli primáni a kvintáni a zajímavé akce s názvem Živá knihovna se zúčastnili 

terciáni. 

děkuje již tradičně Štěpánu Macurovi a studentům, kteří připravili a organizačně zajistili 

bohatý program, laskavou atmosféru a bezchybný průběh listopadových dnů poezie. Více 

o programu najdete v samostatném příspěvku. 

konstatuje, že nabídku knih z Klubu mladých čtenářů nakladatelství Albatros využívá stále 

více studentů i učitelů. 

přeje si, aby literárně-historické exkurze, pořádané ve spolupráci s dějepisci a výtvarníky 

a tradičně doplňované o návštěvu divadla, přinášely díky bohatému programu a dobré organizaci 

nejen poznání, ale i zábavu a přispívaly k dobrému fungování třídních kolektivů. 

Mgr. Jindra Nývltová 

NÁCHODSKÉ DNY POEZIE UŽ POPÁTÉ: NÁVRATY – PREMIÉRY – (NÁ)ŘEZY 

Návrat i nářez – Petrovi Vášovi se v Maštali líbí. Maštali se líbí Petr Váša v ní. Petr Váša říká, 

že vše dobré pochází (nějak) z Náchoda. Náchod je rád, že do něj Petr Váša přichází. Ústa Petra 

Váši, vlastně celý Petr Váša – vrata dokořán otevřená poezii. 

Návrat a spočinutí – Hanka Voříšková se rozprostírá Náchodem. Po zahradě Déčka v aule 

Jiráskova gymnázia otevřela vrátka poezii. Kdo přišel, spočinul, upokojil se, usebral se. 

Návrat – vývrat – převrat - zvrat – Petr Nikl čtoucí, tančící, pištící, křepčící, prskající, zpívající, 

drnkající, hrající (si), houkající, smějící se, zubící se, vrčící, škvrčící, bavící, dupající, blikající, 

maskující se, mizející, překvapující,… cí,… cí,… cí (doplň sám, skoro všechno bude pravda). 

Návrat a vášeň – Divadlo Anfas a Manon Lescaut po Oněginovi návrat vášnivého dramatu. 

Návrat do školy? – Všichni Teigeho muži vrátili do Náchoda formu storytellingu. Nezval –

 Seifert – Biebl a jejich životní i umělecké zvraty, někdy zvratky. 

Návrat v čase – Triarius a Audience. Vrací se vzpomínka na prezidenta, vracejí se repliky, 

vracejí se vzpomínky na snad nenávratné časy. Trochu se z toho zvrací. 
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Návrat z DREJGu i premiéra melodramu – Pavla Rousková, Four Sticks, Oscar Wilde, Šťastný 

princ. Navracející se klarinetový motiv přerývající smutný příběh prince bez očí, Glassovsko-

nymanovské klokotání nad i pod posmutnělým hlasem Pavly Rouskové. Kdyby se Wilde vrátil, 

už by tu chtěl zůstat a poslouchat. 

Návrat a (ná)řez – Shakespearův a Shakespearem. Do Náchoda se vrátil a řez vedl Prof. Martin 

Hilský. A i humanitní věda může být nářez, když řeže Martin Hilský. 

Premiéra – Jonášové Hájek a Zbořil. Četli v Náchodě poprvé a snad ne naposled. 

Návrat už zase skoro domů – Geisslers Hofcomoedianten jsou doma v baroku, v Praze ve Vile 

Štvanice, občas v Kuksu a nejméně dvakrát do roka v Náchodě. S jejich barokně-současným 

kabaretem Polibky se vrátil i absolvent Jiráskova gymnázia a autor Otakar Faifr. Byly/i vítány/i. 

Geissleři, Ota i Polibky. 

Nářez šansonu a návrat nejen haiku – Miloň Čepelka má Náchod rád. Má rád i běloveskou Idu. 

Má rád i 6 NaChodníku. Ti mají rádi Miloně Čepelku. A jak to mají s Idou? Texty Pavla 

Bělobrádka a zejména Milana Poutníka (učí na JG) zhudebnil třeba Tomáš Peterka (absolvoval 

JG), svými sonety a haiku proložil, provedl a opěknil Miloň Čepelka. Vlastně docela gymnaziální 

večer. 

Nářez z Čechova – čechovovský převrat – Čtyři Turnovští kocouři jako Tři sestři, kteří 

nedokážou odjet do Moskvy. Trochu absurdní, dost básnivé. Čechov zůstal. 

A za to, že bylo v listopadu 2014 takhle nařezáno, že se tihle všichni mohli vrátit a třeba se 

i znovu vrátí, že mnoho z toho mohlo být v Náchodě poprvé patří poděkování Kulturní 

a sportovní nadaci města Náchoda, Královéhradeckému kraji, Atas a.s., panu starostovi 

Janu Birke (přispěl jedním starostenským platem), Náchodské ZUŠ, sdružení Archa a jejich 

dnes už neexistujícímu Poklopu, krčmě Maštal a v neposlední řadě všem DREJGům, kteří 

pomohli s organizací, byli tam, kde bylo třeba, pomohli s tím, s čím bylo třeba. Dík. 

Zkusíme to i pošesté! 

Mgr. Štěpán Macura 

ŽÁKOVSKÁ KNIHOVNA 

Ve školním roce 2014/2015 přibylo do žákovské knihovny 28 nových svazků. V tomto období 

bylo půjčeno 252 knih. Knihovnu navštěvovali jak žáci školy, tak zaměstnanci. K 1. září 2015 

bylo v knihovně 6 868 svazků. 

Mgr. Ivo Forejt 

ANGLICKÝ JAZYK 

Soutěž v konverzaci v anglickém jazyce 

Letos se do školního kola, které se konalo 26. a 28. ledna 2015, přihlásilo 190 studentů. 

Vítězové jednotlivých kategorií jsou tito studenti: 

1. kategorie 

1. místo – Matyáš Strelec 2.V, 2. místo – Veronika Melicharová 2.W, 3. místo – Nikol 

Mejstříková 2.W. 

2. kategorie 

1. místo – Vojtěch Brejtr 4.W, 2. místo – David Továrek 4.W,  3. místo – Lukáš Černý 4.W 

3. kategorie 

1. místo – Nela Vítová 7.V, 2. místo – Kateřina Štěpánová 7.V, 3. místo – Alice Tučková 2.A 
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V okresním kole se Matyáš Strelec umístil na 1. místě, Vojtěch Brejtr na 2. místě s postupem 

do kraje a Nela Vítová na 1. místě. 

V krajském kole získal Vojtěch Brejtr 7. místo a Nela Vítová také 7. místo. 

Všem vítězům blahopřejeme ke krásným úspěchům. 

Angličtinář roku 

Někteří studenti se zúčastnili on-line soutěže Angličtinář roku. Z počtu 257 škol se umístili na 

96. místě. 

Divadelní představení 

Studenti seminářů anglického jazyka zhlédli v Pardubicích divadelní představení Frankenstein. 

V náchodském kině Vesmír se zájemci z řad studentů angličtiny zúčastnili přímého přenosu 

Euripidovy hry Medea v nastudování National Theatre London. 

Indické dny 

Ve dnech 16. až 27. března se na naší škole konaly Indické dny. Studenti si připravili 

prezentace o Indii, například kultura, kasty, památky, vše v angličtině. 

Pro studenty nižšího gymnázia a 1. a 2. ročníků byl připraven program nazvaný Svět kolem nás 

a pro zbylé třídy si připravil MUDr. Sharma, rodilý Ind, powerpointovou prezentaci o Indii. 

Studenti se tak mohli seznámit s angličtinou s indickým akcentem a pohledem rodilého mluvčího 

na Indii. 

Součástí Indických dnů byla výtvarná dílna, kde zájemci po dobu jednoho dopoledne tvořili 

překrásná výtvarná díla, buď ve skupinách, nebo jednotlivě. Těmito pracemi jsme vyzdobili 

budovu školy a nejzdařilejší díla putovala do soutěže pořádané Střediskem volného času Bájo 

v České Skalici. 

Zdena Jirková 

ŠPANĚLSKÝ JAZYK 

Španělské dny 

Poslední dubnový týden proběhla na našem gymnáziu, ale také v Déčku a Městské knihovně 

v Náchodě série kulturních akcí spojených se Španělskem a Latinskou Amerikou. Záměrem bylo 

přiblížit práci našich studentů a španělskou kulturu i těm, kteří tento jazyk nestudují. Celý 

program začal v pátek 24. dubna vernisáží výstavy fotografií studentů a absolventů Jiráskova 

gymnázia z jejich cest po Španělsku a Latinské Americe. Na vernisáži jsme servírovali kompletní 

španělské menu od prvního chodu až po zákusek a mimo jiné se podávalo španělské červené víno 

Rioja a výtečná kolumbijská káva. V sobotu pokračoval program představením hudebního 

uskupení Trio flamenco. Dech beroucí tanec, zpěv a hra na kytaru rozezněly aulu Jiráskova 

gymnázia. V neděli proběhla v Déčku zajímavá přednáška o Patagonii, kterou přednesl pan 

docent Daniel Nývlt z Karlovy univerzity v Praze. V pondělí k nám zavítala další vzácná 

návštěva, tentokrát ze Španělského velvyslanectví. Pan Pablo Rupérez Pascualena, kulturní rada, 

si prohlédl naši školu a následně uvedl film Sněhurka ověnčený mnoha cenami. Ocenil vyvážený 

program Španělských dnů a také počet studentů, kteří se španělštině v Náchodě věnují. Ve svém 

úvodu zmínil význam španělštiny a španělské kultury v současném světě a přislíbil podporu 

Španělským dnům i do dalších ročníků. 

Úterý bylo ve znamení divadelního představení studentů septimy Jiráskova gymnázia. Studenti 

nazkoušeli představení inspirované učebnicí Aventura. Představení mělo velký úspěch mezi jejich 

vrstevníky a je nutno ocenit velké úsilí studentů, neboť zahrát divadelní představení celé v cizím 

jazyce není skutečně snadné. V ten samý den dorazily do Náchoda dvě španělské dobrovolnice, 

které v letošním roce pracují v Brně a Kroměříži, a večer ve svých prezentacích představily svoji 
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práci a diskutovaly o životě v České republice. Nejvíce se jim líbila naše blízkost k přírodě, 

kterou Španělé příliš neznají, a také vyzdvihly váhu přátelství, která zde nalezly. Druhý den 

besedovaly o těchto tématech se studenty a ve večerních hodinách byl program Španělských dnů 

zakončen projekcí filmu Dotek motýla, ke kterému organizátoři přeložili vlastní titulky. 

Věříme, že program nabídl zábavu pro 

širokou veřejnost, představil práci studentů 

a zároveň ukázal, že studium jazyka není 

jen učení se gramatiky a slovíček, ale je to 

komplexní soubor kulturních a jazykových 

znalostí, které rozhodně nejsou nudné. 

Partnerem celého projektu bylo Jiráskovo 

gymnázium, Déčko, Město Náchod 

a Městská knihovna v Náchodě. I díky 

těmto partnerům se podařila dobrá věc 

a v rámci celého programu se vybrala 

částka 6 652 Kč. Tato částka byla rozdělena 

pro nadaci Inka, která pomáhá v Peru, které 

byla poukázána částka 3 152 Kč, 

a 3 500 Kč bylo použito na adopci na dálku 

v Bolívii. Bolívii jsme vybrali, jelikož se jedná o druhou nejchudší zemi v Latinské Americe 

a myslíme si, že právě dítě z této země bude naši pomoc nejvíce potřebovat. Studenti gymnázia 

tak budou v kontaktu se žáčkem z této rozvojové země a z peněz určených na adopci budou 

hrazeny jeho učební pomůcky a další výdaje, které ve škole bude potřebovat. 

Při organizaci byl velkým pomocníkem dobrovolník ze Španělska, pan Álvaro Soler Torres. 

Álvaro se účastnil hodin konverzace a i díky němu jsme získali spoustu nových kontaktů, 

zkušeností a nápadů. Doufáme, že dobrovolník, který přijede v příštím roce, bude stejně dobrým 

partnerem pro organizaci této akce a pro spolupráci v hodinách jako byl Álvaro. Zároveň věříme, 

že Španělské dny budou pokračovat a ve stejném duchu nabídnou zábavu, ale i širší rozhled 

a motivaci pro další vzdělávání. 

Studenti septimy, kteří účinkovali v divadelním představení Viaje con Aventura na besedě 

s dobrovolníky za Španělska. První z leva Hana, vpravo od ní Álvaro a první zprava Marta. 

Ing. Lucie Pavlíčková 

Španělsko 2015 

20. – 27. června 2015 letecky Praha – Girona – Praha, letecká společnost Travel service 

Místo pobytu: Lloret de Mar, Costa Brava, Katalánsko, Španělsko 

Počet studentů: 45 

Počet učitelů: 3 

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 desátým v pořadí a zároveň, co se počtu studentů týče, rekordním. Celkem se nám 

přihlásilo 45 studentů. Cílovou destinací bylo městečko Lloret de Mar na pobřeží Costa Brava. 

Do místa pobytu jsme se přemístili letecky. Přistáli jsme na letišti v Gironě a za další půlhodinu 

nás autobus dopravil přímo k našemu hotelu Don Juan. Neděle byla odpočinkovým dnem, kdy se 

většina studentů těšila k moři. Prvním poznávacím výletem byla v pondělí cesta po stopách 

slavného surrealistického malíře Salvadora Dalího. Vypravili jsme se do malebného pyrenejského 

městečka Figueres, kde jsme mohli navštívit jeho slavné muzeum-divadlo. Další den jsme strávili 

ve známém akvaparku Waterworld, kde nám den plný úžasných vodních atrakcí utekl až moc 

rychle. Ti, kdo chtěli, mohli večer zajít na jedno z nepřeberného množství představení 
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španělského flamenca. I výlet lodí podél pobřeží Costa Brava si nenechalo ujít hned několik 

našich studentů. Po odpočinkové středě, kdy se většina studentů opět věnovala koupání v moři 

a procházkám po městě, přišel dlouho očekávaný čtvrtek. Hlavním cílem naší cesty byla totiž 

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 vrcholných 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 velmi rušný barcelonský 

přístav a celé město. Početná skupina studentů navštívila velký podmořský svět, kde mohli 

zblízka pozorovat mořskou faunu v čele s velkými žraloky. Procházka po výstavní promenádě 

Las Ramblas a večerní osvětlené fontány s hudbou na Plaza España byly dokonalým závěrem dne 

plného zážitků a dojmů. 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 s osobním zaujetím. 

Mgr. Daniel Pavlík 

NĚMECKÝ JAZYK 

V říjnu 2014 se 20 studentů němčiny s vyučujícími J. Fišerovou a Š. Škodovou zúčastnili 

divadelního představení spojeného s návštěvou a prohlídkou města Drážďany, které se konalo 

v rámci cizojazyčného divadelního festivalu pro mládež a bylo pořádáno Goethe-institutem 

v Pardubicích. Představení s názvem Rico, Oscar und die Tieferschatten se konalo v komorním 

divadle Theater Junge Generation. Pro méně jazykově zdatné studenty byly promítány české 

titulky. Celá akce se setkala s velkým úspěchem, studenti se mohli zapojit do poznávací hry ve 

městě nebo individuálně navštívit zdejší muzea a výstavy. Ze samotného představení byli rovněž 

nadšeni. Z tohoto důvodu plánujeme podobnou akci zopakovat i v následujícím školním roce. 

A ani jinak němčináři nezaháleli. Kromě již zmíněné návštěvy divadla se v lednu aktivně 

zapojili do organizace Dne otevřených dveří a pro návštěvníky upekli tradiční jablečný dezert –

Apfelstrudel. Studenti, kteří absolvovali roční studijní pobyt na partnerském gymnáziu, se podělili 

o své zkušenosti a zodpověděli dotazy případných budoucích zájemců. 

V červnu jsme potom se studenty septimy A uspořádali Den německé kuchyně. Jednalo se 

vlastně o závěr projektu, během něhož si studenti navzájem představili různé pokrmy německy 

mluvících zemí. Při následném hlasování pak oni sami vybrali, jaké pochoutky si v naší školní 

kuchyni opravdu uvaříme. 

Mgr. Jitka Fišerová, Mgr. Šárka Škodová 

Výměnný pobyt německých studentů v Čechách 2014 

Ve dnech 23. 9. - 2. 10. proběhla na našem gymnáziu podzimní část výměnných pobytů 

studentů naší školy a partnerského gymnázia Oesede z Georgsmarienhütte v Dolním Sasku. 

Zúčastnilo se jí 29 studentů našeho gymnázia a 29 německých studentů, které doprovázeli dva 

mladí nově angažovaní pedagogové. Na akcích v rámci projektu se podílelo rovněž několik 

pedagogů obou škol a ubytovatelské rodiny studentů z obou zemí. Prostřednictvím grantu přispěl 

i KÚ KHK. 

Program, který studenti se svými vyučujícími němčiny pro partnery z Německa připravili, byl 

opravdu bohatý a pestrý. Partneři měli možnost navštívit nejznámější místa regionu, např. 

náchodský zámek, Broumovské stěny, Broumov a aktuální akci Play Broumovsko, Deštné 

v Orlických horách, kde strávili sportovní den ve zdejším lanovém centru, Hronov s exkurzí ve 

zdejší firmě Wikov. Studenti pro ně připravili také poznávací hru, aby se seznámili s prostorami 

našeho gymnázia, a dvě sportovní odpoledne, která strávili společně různými sportovními hrami 

ve školní tělocvičně a nebo při bowlingu. Poprvé se na program dostal výšlap na naši nejvyšší 
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horu Sněžku, který jsme si poněkud ulehčili jízdou lanovou dráhou na Růžovou horu. Díky 

nádhernému slunečnému počasí byl tento výlet všemi hodnocen jako velmi zdařilý. Se stejným 

nadšeným ohlasem se u studentů setkala i letošní návštěva hlavního města Prahy, kterou jsme 

zásluhou finančního přispění z grantu mohli obohatit o plavbu lodí po Vltavě a návštěvu Muzea 

Karlova mostu. Kromě oficiálního programu se konala i řada skupinových akcí a párty. Víkend 

strávili studenti společně s hostitelskými rodinami, které pro ně připravily individuální program, 

např. výlet do blízkého Polska, do Hradce Králové do bazénu nebo prohlídku zdejšího 

pevnostního systému na Dobrošově. 

V rámci oslav výročí spolupráce přijela i delegace vedení partnerského gymnázia, a sice pan 

ředitel Ulrich Schimke a zástupce ředitele pan Thomas Rohm. Oba se zúčastnili slavnostního 

přijetí na městské radnici paní místostarostkou Drahomírou Benešovou. Při společných 

rozhovorech vedení obou škol a koordinátorů vzájemných výměn byly zhodnoceny dosavadní 

výsledky, úspěchy i neúspěchy a projednány budoucí vztahy a cesty jejich realizace. Všichni se 

shodli na obrovském významu této spolupráce a potřebě jejího dalšího prohlubování. Důkazem 

toho, že nejde jen o planá slova, je fakt, že pro letošní školní rok se nám podařilo zajistit roční 

bezplatný pobyt v Georgsmarienhütte pro další studenty. 

Mgr. Jitka Fišerová, Mgr. Šárka Škodová 

Výměnný pobyt našich studentů v Německu 2015 

Více jak dvacet let patří k tradicím Jiráskova gymnázia v Náchodě desetidenní výměnný pobyt 

studentů s gymnáziem v německém městě Georgsmarienhütte v Dolním Sasku. A tak se v březnu 

2015 z takové cesty vrátila zpět skupina 32 studentů plná zážitků a dojmů. 

Rozhodnout se pro účast nemusí být pro každého úplně jednoduché. Myšlenky Jak mě přijme 

hostitelská rodina? Obstojí moje jazykové znalosti? Budu si rozumět s německým studentem? 

napadly jistě každého z nich. Nervozita, ostych a nejistota se však velmi záhy rozplynuly. Určitě 

k tomu přispěla nejen vstřícnost a pohostinnost, s níž se studenti v rodinách setkali, ale i zajímavý 

program. 

Sportovně založení ocenili návštěvu obrovské haly s lezeckými stěnami i koupání v místním 

bazénu s tobogánem. Při přijetí na radnici jim vstupenky daroval starosta Georgsmarienhütte. 

Městem Hameln je provedl sám Krysař a převyprávěl svůj příběh, proč hrou na píšťalu odvedl 

všechny děti neznámo kam, aby se pomstil radním města. Příjemné překvapení na ně čekalo ve 

sklářské dílně. Při předvádění středověkého způsobu výroby sklenic sklář používal tzv. českou 

píšťalu a vysvětlil našim žákům, že Čechy jsou odjakživa ve sklářském řemesle pojmem. 

Druhý celodenní výlet směřoval do Brém. Kdo ze studentů znal pohádku o brémských 

muzikantech, mohl si prohlédnout jejich sousoší na náměstí. 

Celý víkend byl v režii hostitelských rodin, každý student jej trávil jinak. Někdo se podíval do 

Amsterodamu, jiný navštívil fotbalové utkání v Hannoveru, častým cílem byl pochopitelně blízký 

Osnabrück a jeho radnice, kde byl podepsán Vestfálský mír. 

Těch pár dní strávených na severu Německa velmi rychle uplynulo. A před odjezdem zaznělo 

poslední tschüs a v říjnu 2015 se na vás těšíme u nás. 

Mgr. Ivo Forejt 

FRANCOUZSKÝ JAZYK 

Studenti francouzštiny se obvykle nenudí. Během školního roku připravujeme francouzská jídla 

podle tradičních receptů, pořádáme degustace sýrů, a během dne otevřených dveří provozujeme 

Café français – francouzskou kavárnu, kde zájemcům o studium na naší škole a jejich rodičům 

nabízíme občerstvení, které si, pochopitelně francouzsky, objednají. 
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Francouzština není samozřejmě jen o gastronomii, pořádali jsme školní kolo konverzační 

soutěže, kde zvítězila v kategorii B1 Veronika Matúšová a v kategorii A1 se stala vítězkou Julie 

Prokopová. Obě nás pak velmi pěkně reprezentovaly i v krajském kole. Julie získal 4. a Veronika 

5. místo. 

Na jaře jsme se vydali do Prahy na francouzské divadlo, letos se jednalo o představení Le Petit 

Prince. Celý školní rok k nám do hodin docházela francouzská dobrovolnice z Déčka – Celine 

Perrine, která studentům zpestřovala francouzskou konverzaci. Úspěšný školní rok jsme zakončili 

zájezdem s cestovní kanceláří paní Jany Hudkové do snové Provence. 

Mgr. Zuzana Felklová a Mgr. Lukáš Zapadlo 

Studenti na Azurovém pobřeží 

Naše cesta začala v pátek 5. června 2015. Přes tři státy a všechny možné polohy na sedačce 

autobusu jsme dojeli až na francouzské Azurové pobřeží. 

Jedno z prvních míst, které jsme navštívili, bylo četnické městečko Saint-Tropez plné luxusních 

jachet, kaváren a malebných uliček. Po procházce městem na nás v přístavu čekala loď, a po 

půlhodinové plavbě jsme se ocitli v Port Grimaud. Ubytovali jsme se v pohodlných chatičkách 

a rychle šli na krásnou písečnou pláž u našeho kempu. Potom už jsme si jen užívali teplého počasí 

a odpočívali po náročné cestě. 

„Grand kaňon“ Verdon se stal dalším velkým lákadlem. Kaňon jsme si prohlédli z krásných 

vyhlídek. V blízkém městečku ve skalách Moustiers-Sainte-Marie se strhl ohromný liják a bouřka. 

Díky tomu jsme poznali úžasnou pekárnu se skvělými francouzskými croissanty a nakoupili 

suvenýry v místních obchůdcích. Kvůli bouřce nebyla možnost jet na šlapadla do kaňonu, a tak 

jsme se vrátili do kempu, kde jsme si opět dosyta užívali moře, které bylo krásně teplé a čisté. 

Navečer jsme vzali foťáky a vydali se udělat pár fotek z přístavního městečka Port Grimaud. 

Další den jsme navštívili město Nice, někteří z nás se šli porozhlédnout na obrovský bleší trh, 

jiní si vyšlápli cestu na krásný zelený vrch Chateau k vodopádu, odkud je rozhled na celé město 

a přístav. Další zastávkou bylo festivalové město Cannes. Bylo pro nás skvělým zážitkem projít se 

po luxusní třídě Croissette nebo si prohlédnout otisky rukou známých filmových hvězd. 

Čtvrtý den byl zároveň naším posledním dnem ve Francii. Strávili jsme ho v knížectví Monako. 

Je to úžasné místo plné drahých aut a luxusních obchodů. Viděli jsme CASINO v Monte Carlu. 

V Monaku je také pláž s možností koupání. Návštěva Oceánografického muzea byla velkým 

zážitkem na závěr našeho výletu. Nachází se zde spousta obrovských akvárií s mořskými živočichy 

i prastaré vybavení potápěčů. Ti statečnější z nás si mohli pohladit i obávané žraloky. Pak už 

jenom sednout do autobusu a nechat se dovézt zase zpět do reality. Celkově se výlet na Azurové 

pobřeží moc povedl a budeme na něj ještě hodně dlouho vzpomínat. 

Julie Prokopová 5.V 

RUSKÝ JAZYK 

Kvintánka Natalia Kalivodová se zúčastnila 4. ročníku krajské přehlídky festivalu Ars Poetica 

v Hradci Králové, kde s recitací Puškinovy básně Ančar obsadila 3. místo a v kategorii zpěvu 

místo 1. Tím si zajistila postup do celostátního kola, pro které rozšířila svůj repertoár o další píseň 

a zabodovala. Z 19 soutěžících bylo 6 uděleno mimořádné ocenění za výkon a Natalia 

k oceněným patřila. 

Byla také požádána, aby vystoupila v kulturním programu pořádaném u příležitosti květnových 

oslav 70. výročí osvobození ČSR v Adalbertinu v Hradci Králové. 

Za vzornou reprezentaci gymnázia děkujeme. 

Mgr. Věta Štegerová 
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VÝSLEDKY NAŠICH STUDENTŮ V MATEMATICKÝCH SOUTĚŽÍCH 

K výuce matematiky neoddělitelně patří různé soutěže. Výsledkové listiny matematických 

soutěží je možné sledovat průběžně na nástěnce v mezipatře školy a nově na nástěnce u učebny 

fyziky, kde jsou také informace ke všem matematickým soutěžím, nejen k olympiádě. Tam lze 

nalézt i další možnosti, jak soutěžit individuálně i třeba v družstvech s pomocí počítače. 

V těchto soutěžích si porovnávají své „síly“ naši studenti v rámci jednotlivých ročníků od 

nejmladších až po maturanty. Vítězové ročníkových kol pak postupují do okresního kola (ti 

mladší) nebo do regionálního kola a tam už soupeří se studenty ostatních středních škol a žáky 

základních škol. 

Soutěží s nejdelší tradicí pro všechny ročníky od primy až po oktávu a pro první až čtvrté 

ročníky je Matematická olympiáda. 

Úspěšní řešitelé školního kola z nižších ročníků tj. 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 regionálního. 

Umístění ve školním kole 

Kategorie Z6 (prima) – 1. místo obsadil Kryštof Veverka (1.W), 2. místo Dominik Rufer 

(1.W), 3. místo Kristýna Novotná ( 1.W), celkem se zúčastnilo 25 žáků. 

Kategorie Z7 (sekunda) – 1.-2. místo obsadili Václav Kroutvar (2.W) a Jan Pěček (2.W), 

3. místo Petr Šolc ( 2.W), celkem se zúčastnilo 12 žáků. 

Kategorie Z8 (tercie) – 1. místo obsadil Jiří Moc (3.W), 2. místo Jakub Ježek (3.W), 3. místo 

Jan Čejchan (3.W), celkem se zúčastnilo 15 žáků. 

Kategorie Z9 (kvarta) – 1. místo obsadila Štěpánka Frimlová (4.W), 2. místo Jana Možíšová 

(4.W), 3. místo Ondřej Vít (4.V), celkem se zúčastnilo 9 žáků. 

Umístění v okresním kole 

Kategorie Z6 (prima) – všichni naši zástupci získali krásné umístění. 1. místo Dominik Rufer, 

2.-5. místo patřilo Kristýně Novotné a Kryštofu Veverkovi. 

Kategorie Z7 (sekunda) – v této kategorii patřilo 2. místo Janu Pěčkovi, 4.-5. místo obsadili 

Václav Kroutvar a Petr Šolc. 

Kategorie Z8 (tercie) – na 2. místě skončil Jakub Ježek, 4.-5. místo obsadil Jiří Moc a na 

9. místě se umístil Jan Čejchan. 

Kategorie Z9 (kvarta) – velkého úspěchu dosáhla Jana Možíšová, která jako 1.-3. v okresním 

kole postoupila do regionálního kola v Hradci Králové, kde obsadila 9.-11. místo. Na 7. místě 

v okresním kole skončil Ondřej Vít, Štěpánka Frimlová skončila v okresním kole na 12. místě. 

V kategorii C se školního kola matematické olympiády účastnilo 6 studentů, z nichž pouze 

jeden byl úspěšný a reprezentoval školu v Hradci Králové, kde se konalo kolo regionální. Ze 

školního kola postoupil Johan Remeš (1.B) a v regionálním kole byl na 6. místě. 

V kategorii B se účastnilo 13 studentů školního kola, do regionálního kola postoupili Tomáš 

Macek a Timotej Mareš, oba ze 6.V. Tomáš Macek obsadil již podruhé nádherné 1. místo, 

Timotej Mareš 8. místo. 

V kategorii „nejvyspělejších“ matematiků, v kategorii A, se účastnilo pět studentů. Štěpán 

Štěpán (8.V), Milena Vaňková (4.A) byli úspěšnými řešiteli ve školní části a postoupili do 

regionálního kola. Milena Vaňková obsadila 3. místo a Štěpán Štěpán 11. místo. 

Pro primy, sekundy a tercie je již řadu let organizována Pythagoriáda. Mezi sebou soutěží žáci 

stejných ročníků. První tři pak postupují do okresního kola. 

Za primy se účastnili okresního kola a získali výborné umístění: Tomáš Heger (1.V) – 2.-3. 

místo, Dominik Rufer (1.W) 4.-5. místo a Dominik Budař (1.V) 6.-7. místo. 
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Za sekundy se účastnili: Čejchan Jakub (2.V) a Jaroslav Grulich (2.V), kteří získali krásné 

umístění 1.-4. místo. Dalším naším úspěšným reprezentantem byl Petr Šolc (2.W) s 6.-9. místem. 

Tercie reprezentovali: Martin Stuchlík (3.W), který získal nádherné 2.-5. místo, dále Jakub Ježek 

(3.W) a Martin Čech (3.V), kterým se tentokrát moc nezadařilo. 

Velmi početně obsazenou mezinárodní soutěží je Matematický klokan, který je pořádán pro 

všechny věkové kategorie. Na naší škole se účastní každým rokem na 300 soutěžících. V letošním 

roce přesněji 275. 

V kategorii Benjamín získal 1. místo v okrese a 7. místo v kraji Daniel Ježek (2.W). V první 

desítce v okrese se umístili ještě čtyři naši žáci, a to Daniel Fišer (1.V), Jaroslav Grulich (2.V), 

Kryštof Veverka (1.W), Václav Kroutvar (2.W). 

V kategorii Kadet 5.místo v okrese a 8. místo v kraji patří Tomáši Kubíčkovi (4.W). Mezi 

prvními deseti v okrese ještě jsou Jakub Ježek (3.W), Jan Dušek (4.W), Jana Možíšová (4.W). 

V kategorii Junior z prvních deseti míst v okrese patří šest míst studentům Jiráskova 

gymnázia. Jsou to Tomáš Macek (6.V), Meriem Djemaiel (6.V), Ondřej Horký (6.W), Eliška 

Pohnerová (2.B), Julie Hrušová (5.W), Petr Semerák (1.A). Z toho v kraji tři místa. Velký úspěch 

zaznamenal Tomáš Macek (6.V) – 1. místo okres, 1. místo kraj a 8. místo v celostátním 

měřítku. Meriem Djemaiel (6.V) se umístila – 2. místo okres, 7. místo kraj. Ondřej Horký 

(6.W) – 3. místo okres, 10. místo kraj. 

V nejvyšší kategorii Student opět z prvních deseti míst v okrese je osm obsazeno našimi 

studenty a v kraji čtyři místa patří našim studentům. Milena Vaňková (4.A) – 1. místo v okrese, 

3. místo v kraji, Michal Prokop – 2. místo v okrese, 5. místo v kraji, Pavel Bláha a Martin 

Doubek, oba ze 3.A, – 3.– 4. místo v okrese a 9.-10. místo v kraji. Dalšími, kteří se umístili 

v okrese, jsou Zuzana Vaňková (8.V), Ondřej Kosek (4.B), Štěpán Štěpán (8.V), Vojtěch 

Mělnický (8.W). 

Kromě soutěže Matematický klokan, která probíhá na jaře, se účastníme soutěže Přírodovědný 

klokan, která je organizována obdobným způsobem na podzim. Tato soutěž je zatím pouze pro 

dvě kategorie Kadet a Junior, tzn. pro tercie, kvarty, kvinty, sexty, 1. a 2. ročníky. Počet účastníků 

každým rokem vzrůstá. Letos se účastnilo 83 studentů. 

V kategorii Junior první tři místa v okrese obsadili Jakub Pitřinec (4.V), Tomáš Křivda (4.V), 

Matyáš Falta (3.V). V kategorii Student 2. místo v okrese i 2. míso v kraji obsadil Timotej 

Mareš (6.V), 5. místo v okrese Jiří Novotný (1.A), 6. místo v okrese Meriem Djemaiel (6.V). 

Další akcí, které se zúčastnili naši studenti, je Logická olympiáda. Krajské kolo se konalo 

v Hradci Králové za účasti 9 našich studentů, kteří se umístili v kategorii C: Tomáš Macek 

(6.V) – krásné 2. místo, Milena Vaňková (4.A) byla na 3. místě, Michal Prokop (8.V) obsadil 

12. místo, Jan Bohadlo (5.V) 16.-17. místo, Štěpán Štěpán (8.V) 26.-28. místo a školu 

reprezentoval ještě Jakub Král (1.A) bez určení pořadí. V kategorii B se nejlépe umístil Miroslav 

Říha (4.V) – 6. místo, Jakub Ježek (3.W) obsadil 13.-14. místo a David Továrek (4.W) 29. místo. 

Z krajského mezifinále postoupili do celostátního kola a umístili se v kategorii C (SŠ) Milena 

Vaňková (4.A) na krásném 22. místě a Tomáš Macek (6.V) na místě 50. Letošního sedmého 

ročníku Logické olympiády se zúčastnilo 49 035 soutěžících z 2 056 škol z celé České republiky. 

Všechny, větší i menší, úspěchy těší nejen zúčastněné studenty, kteří si tímto způsobem mohou 

dokázat, že něco umí, ale i všechny vyučující, kteří si velmi cení všech míst, která jejich studenti 

vybojovali na těchto soutěžích. 

Přejeme všem další chuť a nové síly do soutěžních klání v nastávajícím školním roce. 

A pochopitelně opět mnoho úspěchů. 

Mgr. Iva Sršňová 
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Z PŘEDMĚTOVÉ KOMISE FYZIKY 

Podstatným znakem fyziky je její snaha o pochopení základních zákonů přírody a snaha 

o jejich praktické využití. Pochopení fyzikálních principů vyžaduje jednak znalost mnoha faktů, 

které je třeba si zapamatovat a umět s těmito fakty pracovat. Studium fyziky se také neobejde bez 

základních znalostí matematiky, neboť fyzikální procesy se vyjadřují pomocí matematických 

prostředků. Moc bychom si přáli, aby studenti fyziku nezatracovali. Spíše naopak, aby se jim 

podařilo objevit její krásu a souvislost s běžným praktickým životem. Tradiční úspěchy našich 

studentů v různých fyzikálních soutěžích ukazují, že nastoupená cesta je správná. 

Fyzikální olympiáda 

Do krajského kola postoupilo 35 žáků. Dlouhodobě patříme mezi školy s největším počtem 

soutěžících. To platí i pro „medailová umístění“. Jmenovitě jsou uvedeni všichni, kteří jsou 

úspěšnými řešiteli. Pro žáky nižšího gymnázia byla FO zakončena okresním kolem. 

Okresní kolo 

Kategorie G – 1. Matyáš Háze 2.W, 2. Jaroslav Grulich 2.V, 3. Filip Kovář 2.W, 4. Jan Pěček 

2.W, 6. Štěpánka Mazurová 2.V, 9. Michael Obst 2.V, 13. Kristýna Bartošová 2.W, 14. Oluša 

Gajdošová 2.V, 16. Petr Šolc 2.W, 20. Ondřej Ptáček 2.W. 

Kategorie F – 1. Martin Stuchlík 3.W, 2. Jakub Ježek 3.W, 5. Alena Šanovcová 3.V, 6. Šimon 

Prudil 3.V, 7. Jiří Moc 3.W, 10. Jan Čejchan 3.W, 15. Michaela Šnorbertová 3.V. 

Kategorie E – 1. Michal Matoulek 4.W, 2. Jan Pikman 4.V, 3. Matěj Grohmann 4.W, 

4. Vojtěch Brejtr 4.W, 5.-6. Jana Možíšová a David Továrek 4.W, 9. Petr Mastík 4.V, 12. Vojtěch 

Balcar 4.V. 

Krajské kolo 

Kategorie E – 2. Michal Matoulek 4.W, 5. Matěj Grohmann 4.W, 7. Jan Pikman 4.V, 9. David 

Továrek 4.W. 

Kategorie D – 3.Vojtěch Mervart 5.W, 5. Petr Semerák, 6. Jan Karvai 5.W, 10. Markéta 

Lipovská 5.V, 13. Marek Vlček 5.V, 14. Jakub Král 1.A, 16. Eliška Kavanová 5.V, 17. Pavel 

Růžička 1.B, Václav Voltr 1.B. 

Kategorie C – 2. Tomáš Macek 6.V, 10. Timotej Mareš 6.V, 12. Ondřej Horký 6.W. 

Kategorie B – 1. Pavel Bláha 3.A, 2. Martin Vašina 3.B, 3. Jiří Rýdl 7.W. 

Kategorie A – 3. Štěpán Štěpán 8.V, 5. Barbora Balcarová 8.W, 6. Michal Prokop 8.V. 

Všem studentům děkujeme za výbornou reprezentaci školy. Poděkování patří i pedagogům za 

přípravu studentů. 

Mgr. Richard Brát 

Fykosí fyziklání online 2014 

4. prosince proběhlo Fykosí fyziklání online. Jde o tříhodinovou týmovou hru probíhající přes 

internet. Soutěží 1-5členné týmy v několika kategoriích. Bojovat za naši školu se rozhodlo 

14 studentů, a tak jsme sestavili tři týmy. Všechny ve stejné kategorii „Středoškoláci B“, do které 

bylo zařazeno celkem 36 družstev. A opravdu se nemáme v konkurenci ostatních škol za co 

stydět. 

Nejlepšího výsledku, 3. místa, dosáhl „Dream team“ v sestavě Štěpán Štěpán (8.V), Michal 

Prokop (8.V), Jiří Rýdl (7.W), Magdaléna Juranová (7.W) a Jan Bohadlo (5.V). 

Na 17. pozici dosáhl tým „JGN“ ve složení Milena Vaňková (4.A), Jakub Suk (3.A), Martin 

Souček (3.A) a Antonín Falta (2.B). Ani 21. pozice třetího týmu není vůbec špatná. „JGN2“ 

soutěžil ve složení Michal Matyska (8.V), Vojtěch Hruša (8.W), Rudolf Malina (3.A), Pavel 

Bláha (3.A) a Štěpán Jirman (5V). 
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Fykosí fyziklání 2015 

V únoru 2015 proběhl na MFF UK Praha již 9. ročník Fykosího fyziklání. Tato soutěž je od 

letošního roku zařazena do programu Excelence. Školu mohou reprezentovat dva týmy. Oba, 

které jsme sestavili, byly v kategorii třetích ročníků. V konkurenci 28 družstev získal 9. místo tým 

JGNA: Štěpán Štěpán (8.V), Barbora Balcarová (8.W), Jiří Rýdl (7.W), Timotej Mareš (6.V) 

a Tomáš Macek (6.V). Tým JGNB ve složení Jakub Suk (3.A), Martin Souček (3.A), Pavel Bláha 

(3.A) Jan Bohadlo (5.V), Marek Vlček (5.V) obsadil 23. místo. 

Mgr. Zdeněk Polák 

Naši učitelé mají co říci. 

Náš kolega, učitel fyziky a matematiky Zdeněk Polák, se dlouhodobě věnuje předvádění 

fyzikálních experimentů nejen žákům, ale i dalším učitelům fyziky. Pravidelně vystupuje se 

svými ukázkami na konferencích u nás i v zahraničí. Již pošesté reprezentoval Českou republiku 

jako jeden z devítičlenné delegace na 

mezinárodní konferenci „Science on Stage“, která 

letos proběhla v Londýně s celkovým počtem cca 

400 účastníků. Nejenom že vystupoval se svou 

prezentací na stánku, ale vedl i mezinárodní 

workshop na téma „Luminescence experiments in 

school“ se 30 účastníky. Vše v anglickém jazyce. 

Na české scéně se pravidelně aktivně účastní 

„Veletrhu nápadů učitelů fyziky“, který je 

největší českou konferencí učitelů fyziky a letos 

proběhl již jeho jubilejní 20. ročník. Jednota 

Českých matematiků a fyziků se rozhodla ocenit 

ty učitele ze základních a středních škol, kteří vystoupili na více než deseti ročnících se 

samostatnými hodnotnými příspěvky. Tak z několika set vystupujících vybrali šestici 

nejaktivnějších, mezi nimi také našeho kolegu Zdeňka Poláka. 

Kromě tohoto ocenění získal kolega Zdeněk Polák 8. května 2015 i pamětní medaile hejtmana 

Královéhradeckého kraje, a to za celoživotní přínos pro výuku a propagaci fyziky. 

Odkazy na Science on Stage 

 https://scienceonstageuk.wordpress.com/category/uncategorized/page/3/ 

 http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-07-sons/ 

 http://www.scienceonstage.org.uk/exhibition2015/Poster%20pdfs/157658.pdf 

Odkazy na Veletrh nápadů učitelů fyziky 

 vystoupení: http://vnuf.cz/2015/cz/galerie/nedele/ 

 přebírání ocenění: http://vnuf.cz/2015/cz/galerie/sobota/?fotografie=DSC_0518.jpg 

 oceněná šestice: http://vnuf.cz/2015/cz/galerie/sobota/?fotografie=DSC_0523.jpg 

Pavel Škoda 

Heuréka 2014 na Jiráskově gymnáziu v Náchodě 

Od roku 2002 se každý první víkend v říjnu na naší škole uskutečňuje setkání učitelů fyziky 

všech stupňů škol z České republiky i ze zahraničí. Jde o naprosto unikátní akci i z celosvětového 

pohledu. Účastníci neplatí žádné vložné, spí ve spacácích na karimatkách, a přesto prožijí velmi 

intenzivní vzájemné předávání zkušeností, jak co nejlépe propojit fyzikální vzdělávání 

s konkrétním experimentálním objevováním. Proto název Heuréka. Na podzim 2014 přijelo 

celkem na 120 nadšenců, z toho 18 ze zahraničí. Ze Slovenska, Polska, Slovinska, Holandska, 

Ukrajiny a z USA. Od pátku večer do nedělního odpoledne proběhlo osm dvouhodinových bloků. 

Účastníci si mohli vybrat z 21 dílen, které se opakovaly až čtyřikrát. Tři dílny vedené 

https://scienceonstageuk.wordpress.com/category/uncategorized/page/3/
http://www.mff.cuni.cz/verejnost/konalo-se/2015-07-sons/
http://www.scienceonstage.org.uk/exhibition2015/Poster%20pdfs/157658.pdf
http://vnuf.cz/2015/cz/galerie/nedele/
http://vnuf.cz/2015/cz/galerie/sobota/?fotografie=DSC_0518.jpg
http://vnuf.cz/2015/cz/galerie/sobota/?fotografie=DSC_0523.jpg
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zahraničními lektory probíhaly v anglickém jazyce, ostatní česky nebo slovensky. Elizabeth 

Swinbank z New Yorku napsala reportáž z této akce do květnového čísla prestižního 

celosvětového časopisu Physic Education. Přečíst si ji můžete na odkazu: 

http://kdf.mff.cuni.cz/heureka/Clanky/physed%20nachod.pdf. Sborník se všemi příspěvky, ve 

kterých jsou do podrobností jednotlivé dílny popsány, lze bezplatně získat z odkazu 

http://kdf.mff.cuni.cz/heureka/sborniky/DilnyHeureky_2014.pdf. Hlavními organizátory celé akce 

jsou Irena a Leoš Dvořákovi z Matematicko fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a Zdeněk Polák 

z naší školy. Ten také každý rok autorsky a lektorsky vede jednu z dílen. 

Mgr. Zdeněk Polák 

CHEMIE 

Ve školním roce 2014/15 proběhl už 51. ročník Chemické olympiády. V nejnižší kategorii D 

(tercie, kvarty) probíhá školní, okresní a krajské kolo. První dvě kola proběhla již tradičně na naší 

škole. V ostatních kategoriích studenti soutěží ve dvou kolech, školním a krajském. Každé kolo se 

skládá z části praktické i teoretické. 

Kategorie D (tercie, kvarty) 

Ve školním kole poměřilo své znalosti 14 studentů. Na 1. místě se umístil Tomáš Kubíček 

(4.W), na 2. Jana Tomková (4.W) a na 3.–4. místě Simona Horkelová (4.W) a Pavlína Knapovská 

(4.V). Pět studentů reprezentovalo školu v kole okresním. Zvítězil opět Tomáš Kubíček, na 

3. místě se umístila Edita Nováková (4.V), na dalších místech Jana Tomková, Pavlína Knapovská 

a Simona Horkelová. V krajském kole obsadila Edita pěkné 8. místo a Tomáš se umístil šestnáctý. 

Kategorie C (kvinty, sexty, 1. a 2. ročník) 

Mezi 14 studenty zvítězil Timotej Mareš (6.V) následovaný Vendulou Rydlovou (2.A) 

a Petrem Roztočilem (2.B). Tim se stal vítězem krajského kola a Vendula se umístila na 

12. místě. 

Kategorie B (septimy, 3. ročník) 

Ve školním kole zvítězila Lenka Zikmundová (7.V), druhý byl Timotej Mareš (6.V) a třetí 

příčku obsadil Jakub Regner (7.V). V krajském kole na Univerzitě v Pardubicích soutěžili za naši 

školu: Timotej Mareš, Jakub Regner a Jakub Suk (3.A). Ač teprve student sexty, Tim získal 

stříbrnou příčku. Jakub Suk se umístil na 8. místě a Jakub Regner na 10. místě. 

Kromě Chemické olympiády proběhl v předvánočním čase Den her v chemii. Tříčlenné týmy 

studentů nižšího gymnázia soutěžily v chemických hlavolamech a kvízech. Jejich zápolení bylo 

na závěr odměněno celou řadou atraktivních pokusů. Praktickými ukázkami v laboratoři jsme 

pokračovali i při Dni otevřených dveří. Letos přišly na řadu pokusy za použití dostupných 

chemikálií nacházejících se v každé domácnosti. A jako tradičně i v tomto školním roce proběhly 

ve 2. ročnících a sextách exkurze do Čistírny odpadních vod a studenti 4. ročníků a oktáv 

navštívili Pivovar Náchod. 

Děkujeme všem studentům, kteří se účastnili Chemické olympiády, a dík patří i těm, kteří 

věnovali svůj čas přípravě a realizaci Dne her a Dne otevřených dveří. 

Mgr. Helena Karásková 

BIOLOGIE 

Během školního roku probíhaly tradiční biologické soutěže – Biologická olympiáda 

a Poznávání rostlin a živočichů. Obou klání se zúčastnilo téměř 90 studentů. Za jejich aktivitu jim 

děkujeme. Mezi nejúspěšnější patřili Timotej Mareš (6.V), který zazářil v biologické olympiádě 

(5. místo v krajském kole) a Kateřina Vydláková (2.V), která zabojovala nejen v soutěži 

Poznávání rostlin a živočichů (2. místo v okresním kole, 14. místo v krajském), ale i v BiO 

(1. místo v okrese a 10. místo v kraji). Lucie Lemfeldová (4.W) získala 2. místo v okresním 

a 19. místo v krajském kole BiO a 12. místo v okresním kole Poznávání rostlin a živočichů. Jan 

http://kdf.mff.cuni.cz/heureka/Clanky/physed%20nachod.pdf
http://kdf.mff.cuni.cz/heureka/sborniky/DilnyHeureky_2014.pdf
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Prouza vybojoval 1. místo v okresním kole Poznávání rostlin a živočichů, krajského kola se ale 

bohužel nemohl zúčastnit. Vydláková Monika obsadila 6. místo v okresním kole téže soutěže. Do 

krajského kola BiO postoupili i Magdalena Juranová (7.W), Marie Horčičková (8.W), Lucie 

Maťátková (7.V), Michal Matyska (8.V), Sebastian Prax (8.V), Ondřej Maršík (7.V), Lucie 

Šacherlová (7.W), Aneta Nýčová (4.B), Lucie Tučková (1.B), Tomáš Hudcovic (1.A), Petr 

Roztočil (2.B) a Tomáš Heger (1.V). Blahopřejeme k dosaženým výsledkům. 

I letos pokračovala spolupráce seminaristů s Mikrobiologickým ústavem Akademie věd ČR 

v Novém Hrádku, kterou ze strany ČSAV zajišťoval tentokrát Ing. Tomáš Hudcovic, CSc. 

a Mgr. Petra Hermanová a ze strany gymnázia RNDr. Ivana Matěnová. Seminaristé třetích 

ročníků se nejprve seznámili s prostředím ústavu, jeho materiálním vybavením a typem 

výzkumných témat, která se zde řeší, a poté si mohli prohlédnout odchovnu bezmikrobních 

laboratorních zvířat. Pracovali také v laboratoři a mohli si vyzkoušet práci s různými přístroji. 

Určovali diferenciál krevního obrazu, tedy zastoupení různých druhů bílých krvinek v krvi, 

a barvili a fotili buněčné kultury a DNA na histologických řezech. 

Do tohoto ústavu docházeli a pracovali zde v laboratořích i ti naši studenti, kteří byli vybráni 

Akademií věd ČR do dalšího kola spolupráce se středními a vysokými školami – Otevřené vědy 

IV. Mezi nimi byla i Helena Kordinová (6.V), vedená Ing. Tomášem Hudcovicem, CSc., která se 

dostala mezi absolutní vítěze závěrečné soutěže, kdy studenti prezentovali své výsledky formou 

posteru na Veletrhu Otevřené vědy v Letňanech. Znovu chci poděkovat všem zainteresovaným 

pracovníkům hrádeckého ústavu za trpělivost a ochotu pracovat s našimi studenty a Heleně 

poblahopřát k jejímu úspěchu. 

Stejně jako v loňském školním roce se naši studenti účastnili soutěže „SAPERE – vědět, jak 

žít“, která se tematicky týká oblastí zdravé výživy, zdravého životního stylu a problematiky 

životního prostředí. Školní, okresní a krajská kola jsou realizována elektronickou formou po 

internetu, do vyššího kola postupuje pouze vítězný tým. Celostátní kolo probíhá prezenční formou 

za účasti poroty, diváků a zástupců MŠMT, organizátorů a sponzorů. Do školního kola se zapojilo 

15 studentů a do okresního kola postoupilo jedno družstvo z vyššího gymnázia, které zde obsadilo 

2. místo, a jedno z nižšího gymnázia, které zvítězilo a postoupilo do krajského kola. Do 

celostátního kola se jim tentokrát bohužel nepodařilo postoupit. 

Otevřená věda nenabízí spolupráci pouze studentům, ale také jejich vyučujícím. Do této 

spolupráce se formou účasti na různých seminářích zapojili v minulých letech i někteří učitelé 

biologie naší školy – I. Matěnová, J. Jaroušová a I. Rojtová. Díky této spolupráci získala naše 

škola sady trvalých mikroskopických preparátů. V loňském školním roce se spolupráce rozšířila. 

Učitelům byl nabídnut čtyřdenní praktický seminář, ve kterém vědečtí pracovníci z Akademie věd 

představovali různá laboratorní cvičení, která lze použít na středních školách. Učitelé si tato 

cvičení zkusili a některá z nich si vybrali k provedení ve svých hodinách se žáky. Obdrželi k nim 

materiální vybavení a po pilotáži zaslali na AV své připomínky a poznatky. Ty byly využity 

k sepsání sborníku příslušných laboratorních prací, který je k dispozici pro učitelskou veřejnost 

i na internetu. Této akce se za naši školu zúčastnila Ivana Matěnová a biologická laboratoř tak 

získala různé laboratorní nástroje a další pomůcky. 

V areálu biologie tentokrát k žádným velkým změnám nedošlo. Byla však doupravena 

a technicky dovybavena třída vedle učebny biologie, která nám umožní využívat počítač, 

dataprojektor a další techniku, které se nepodařilo umístit přímo do učebny biologie, ve 

vyučovacích hodinách. Pro laboratorní práce v biologii člověka jsme zakoupili digitální 

tlakoměry. 

Už tradičně došlo ke změně v sestavě biologů. Z mateřské dovolené se vrátila Veronika 

Balcarová a Michaela Netíková nám stále ještě, i když na mateřské dovolené, vypomáhá. Přeji 

jim, aby se jim podařilo dobře spojit práci ve škole a péči o dítě. 

RNDr. Ivana Matěnová 
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DĚJEPIS 

Školní kolo Dějepisné olympiády proběhlo 26. 11. 2014 za účasti 15 studentů ze sekundy B, 

obou tercií a obou kvart. Téma letošního ročníku znělo „Pot, slzy a naděje aneb Život je boj“. Ve 

školním kole byly otázky zaměřeny na období „Od Sáma po Moháč“. 

1. místo obsadil kvartán Jan Pikman, 2.-3. místo kvartáni Vojtěch Balcar a Jan Mach. Ti 

výborně reprezentovali naši školu i v okresním kole – Jan Pikman se umístil na 1. místě, Jan 

Mach na 2. místě a Vojtěch Balcar skončil pátý. Všichni postoupili do krajského kola, ve kterém 

si skvěle vedl především Jan Pikman, v této náročné soutěži vybojoval 2. místo, k vítězství mu 

chybělo jen půl bodu. Jan Mach dosáhl na 20. místo a Vojtěch Balcar byl 28. Všem soutěžícím 

blahopřejeme. 

I v tomto školním roce prožili primáni jeden den v antickém světě. Tematický Den v antice 

proběhl v areálu Muzea antiky a bývalého františkánského kláštera v Hostinném v Podkrkonoší. 

Žáci dramatické výchovy prim vystoupili s divadelními obrazy z antických mýtů v kostýmech, 

které si vlastnoručně vyrobili v hodinách výtvarné výchovy. Dále soutěžili ve vědomostech 

z dějin antického Řecka a Říma v režii češtinářky Jindry Nývltové. Program byl zakončen 

prohlídkou a odborným výkladem v galerii antických soch. 

Sekundánský tematický Den ve středověku byl spojen s exkurzí do Historického centra řemesel 

a umění v Ostré u Lysé nad Labem. Centrum nabízí dokonalou dobovou kulisu a atmosféru, 

dovolí poznat mnohá středověká řemesla. Žáci si sami mohou vyzkoušet některé pracovní 

činnosti – např. výrobu svíček, drátování nádob, ruční tisk na papír. 

V terciích proběhl tematický den Průmyslová revoluce, na kterém se podíleli hlavně fyzici –

J. Klemenc. Úlohu konzultantů ale sehráli i vyučující dějepisu. 

Tříčlenné družstvo oktavánů ve složení Žofie Šolcová, Jan Čečetka a Tomáš Košek 

reprezentovalo naši školu v celostátní Dějepisné soutěži gymnázií. 

Učivo dějepisu doplňují také přednášky. K zajímavým patřila přednáška pro kvarty 

o holocaustu a současném Izraeli, pořádaná organizací ICEY za účasti pana Hejreta a pamětnice 

holocaustu paní Vidlákové. 

Výuku obohacují četné literárně-historické exkurze, organizované ve spolupráci s vyučujícími 

českého jazyka. K oblíbeným patří návštěva Prahy, Terezína, Centra experimentální archeologie 

ve Všestarech, v jehož zmodernizovaném areálu si žáci mohou vyzkoušet některé činnosti 

běžného života pravěkých lidí, např. otesávání kamennou sekerou, mletí a pečení chlebových 

placek, tkaní ze srsti zvířat, výrobu keramických nádob. Velkému zájmu mezi maturanty se 

opakovaně těší exkurze do Osvětimi a Krakova. 

Dojem, který zanechala jedna z uskutečněných exkurzí, ilustruje níže uvedená studentská 

práce. 

Mgr. Věra Štegerová 

„On n’oubliera pas“ – Nezapomeneme 

V životě studenta Jiráskova gymnázia se nejemotivnější exkurzí téměř bez výjimky stává zájezd 

do Osvětimi. Teprve 70 let po skončení největší války v dějinách lidstva se mohu, jako student 

posledního ročníku, podívat na místa, která tak zásadně ovlivnila její průběh. Relativní blízkost 

moderních dějin sama o sobě emocím nahrává. S dějinami druhé světové války se cítíme spojeni 

mnohem více než s úspěchy Přemysla Otakara II. A tak tomu bylo i na neméně důležité exkurzi do 

Prahy. 

Po výstupu z autobusu nás oslní sluneční paprsky nezvykle teplého dubnového dne – tak silný 

kontrast k mrazivému výletu do historie, který za pár minut začíná v pravoslavném chrámu Cyrila 

a Metoděje. Zhlédnutí půlhodinového dokumentu o heydrichiádě všechny přesouvá do roku 1942. 

V takové náladě se přemisťujeme přímo do krypty pod kostelem, ve které se oslavovaní hrdinové 



 

55 

v čele s Gabčíkem a Kubišem skrývali na konci osudového května přes 20 dní. „Támhle na zdi 

pod okénkem na ulici jsou stále vidět skvrny od vody, kterou chtěli nacisté parašutisty vytopit,“ 

poznamenává mladý průvodce. Upozorní nás také na skvrny od krve a větrací šachtu, kudy byly 

vedeny první útoky. Mě ale nejvíce zaujme díra ve zdi – památka na zoufalou snahu parašutistů 

zachránit se prokopáním do městské kanalizace. Nejspíše nejsem jediný, koho zrovna toto místo 

tak omráčilo, na cihlách totiž leží desítky vzkazů v nejrůznějších světových jazycích. Na chvíli 

zavřu oči a snažím se vžít do bezvýchodné situace. Tíživá atmosféra místa mi to po pár sekundách 

umožňuje a po těle mi přejde mráz. Uvědomuju si, že nás v kryptě neobklopuje jen strach 

a bezmoc. Naopak, dominantním pocitem se po pár minutách stává hrdost. 

Návrat do slunečného dne poslouží jako přechod zpátky do přítomnosti. Vydáváme se do 

samotného pravoslavného chrámu, který ale nedokážu úplně vnímat. Pořád musím přemýšlet nad 

hrdinstvím, které ukrývá jeho krypta. Jako by snad operace Anthropoid byla veřejností 

nedoceněna. Zlobím se sám na sebe, že jsem si její důležitost neuvědomil dříve. Pak si vzpomenu 

na vzkazy zahraničních turistů. Těší mě, že se o naše dějiny nezajímáme jen my sami. Když se 

vydáme na cestu do Židovské čtvrti, v hlavě mi stále zní slova jednoho ze vzkazů zanechaných 

v kryptě: „On n’oubliera pas“ – nezapomeneme. 

V moderní hale Židovského muzea nás přivítá drobná žena v dlouhých šatech. Její slabý hlas 

nás provede Maiselovou ulicí směrem k nejznámější památce Židovského města – Staronové 

synagoze. U vstupu, který se nachází pod úrovní sousední Pařížské ulice, dostanou všichni muži 

tradiční pokrývku hlavy, kipu. Usadíme se do dřevěných židlí a obklopeni středověkem 

nasloucháme zajímavému výkladu průvodkyně. Po několika minutách je jasné, že za jemným 

hlasem se skrývá mnoho znalostí. Po celou dobu prohlídky nás seznamuje s nespočtem pravidel 

ortodoxních i reformních židů. O šabatu se nevaří, nesmí se svítit a židé nemohou cestovat dále 

než kilometr od svého domova. Ještě zajímavější snad ale bylo představení různých oklik, kterými 

židé přísná pravidla obcházejí. Nesmím cestovat jinak než po vodě? Napustím si polštářek vodou 

a ve vlaku si na něj sednu. Vynalézavost nezná hranic. I když se po chvíli mohla zdát pravidla 

mnohým z nás téměř groteskní, jejich znalost pomáhá porozumět judaismu. Do doby druhé 

světové války se opět vracíme při návštěvě Pinkasovy synagogy – její zdi jsou od stropu až k zemi 

pokryté jmény všech českých Židů, kteří zemřeli při holocaustu. Potichu obcházím celou 

synagogu. Konkrétnějších rozměrů památka nabývá, když čtu jména Židů náchodských. 

Mezi středověkými náhrobky židovského hřbitova si sundávám bundu – je vůbec možné, aby byl 

duben tak teplý? Ale vůbec si nestěžuji, naopak. Míjíme náhrobek rabiho Löwa, na který 

kolemjdoucí s vidinou splněných přání pokládají kamínky a mince, a dostáváme se k obřadní síni. 

Po krátké přestávce zahneme do největší synagogy pražského Židovského města, Klausovy. Ta 

v minulosti sloužila jako škola pro studium talmudu a založil ji právě rabi Löw, nyní se v ní 

nachází, stejně jako v mnoha jiných objektech Židovského města, muzeum. Klausova synagoga 

navíc ukrývá rozvinutý svitek tóry. Právě tady ale všechny zasahuje únava – prohlídka trvá už 

přes dvě hodiny a my si vyčerpaně sedáme na chodník před synagogou. Čeká nás poslední 

zastávka. Španělská synagoga zvenku vypadá jako nejobyčejnější ze všech, ovšem opak je 

pravdou. Po vstupu se nám totiž otvírá pohled na orientální výzdobu, která jako by ani do 

středoevropské Prahy nepatřila. V té chvíli už nedokážu vnímat výklad a jen si ohromeně 

prohlížím barevné maurské ornamenty všude kolem. 

V sedm hodin večer se po krátkém rozchodu opět všichni scházíme v Divadle v Dlouhé na 

představení Oněgin byl Rusák autorky Ireny Douskové. Jako milovník divadla se neuvěřitelně 

těším. Po první hodině ovšem cítím jen obrovské zklamání. Nechápu smích diváků okolo. Druhá 

polovina hry je znatelně lepší a vtipnější. Vrcholem jsou pak prvomájové oslavy, při kterých režie 

do hry zapojila i publikum a my tak musíme nahlas skandovat nesmyslná hesla typu „Regane, 

Regane, my válku nechceme!“ nebo „V noci chceme noční klid, ne atomový hřib!“ V té chvíli se 
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opravdu ocitám v aule střední školy v 80. letech a dokážu si představit, jak příšerné bylo tehdejší 

vymývání mozků. 

Po cestě domů se ohlížím za uplynulým dnem a jsem rád, že jsem nejpřínosnější z exkurzí, 

organizovaných pro studenty vyššího gymnázia, absolvoval, i když bohužel jen jako host 

v oktávě B. 

Lukáš Gondek 

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 

Školní rok 2014-15 nebyl z hlediska vyučování společenských věd nijak výjimečný. 

Vyučujícími ZSV a seminářů z nich vycházejících byli i nadále Hana Vrátilová, Jana Olšanová, 

Jana Kolářská, Pavel Fišer a David Zapletal. 

Velký zájem studenti tradičně projevili o společenskovědní semináře jak dvouleté, tak 

i jednoleté. Dále byl vyučován i seminář ekonomický, právní a psychologický. Soustředili jsme se 

na dotažení koncepce seminářů a zlepšení kvality seminárních prací. Jako tradičně jich vzniklo 

okolo 20, jejich úroveň se zlepšila. 

Zamysleli jsme se také nad úrovní maturitních zkoušek a rozhodli se upřesnit maturitní okruhy 

tak, aby kopírovaly požadavky vysokých škol, na které se studenti nejčastěji hlásí. 

Další prioritou se stala nová koncepce výuky o EU. Vyučující Haně Vrátilové se podařilo 

získat místo na pětidenním mezinárodním semináři, který se konal v červenci v Trenčianských 

Teplicích. Získali jsme tak nejen nový, neotřelý pohled na danou problematiku a mohli se se 

svými kolegy ze Slovenska podělit o zkušenosti, ale i zajímavé a inspirativní materiály. 

Nižší gymnázium (zejména primy a sekundy) pořádalo několik „nocí s občankou“, na kterých 

si žáci ve škole promítali zajímavé filmy a hráli hry, které rozšiřovaly jejich osobnostní rozvoj, 

ale zejména pomáhaly získat pozitivní vztah k tomuto předmětu. Jako i v jiných letech je to 

zejména zásluha paní Jany Kolářské. 

Jednou z nejzajímavějších událostí jak pro studenty, tak i pro jejich vyučující byla návštěva 

a dvě přednášky pan profesora Sokola, který má k naší škole vřelý vztah, zřejmě i proto, že 

jedním z ředitelů našeho gymnázia byl jeho dědeček. Pan Sokol v sobě nezapřel brilantního 

řečníka, ale i humanistu, studenti se nejčastěji vraceli k jeho pojetí svobody a demokracie. 

Mgr. Hana Vrátilová 

ZEMĚPIS 

Zeměpis byl, stejně jako v předchozích letech, dotován 2 hodinami týdně (kromě 4. ročníku 

a oktávy, kde není zařazen do ŠVP). Na jeho výuce se podílelo celkem pět pedagogů. Do 

vyučovacích hodin se stále více zařazuje používání moderní audiovizuální techniky včetně 

internetu. Navíc jsme využili prostředků získaných za tvorbu „zeměpisných dumů“ k nákupu tří 

notebooků, které mají přiděleny k osobnímu používání všichni tři autoři digitálních učebních 

materiálů pro zeměpis. 

Kromě výuky v hodinách zeměpisu jsme připravili pro studenty několik zeměpisných exkurzí. 

Tradičně to byla exkurze do Hvězdárny a planetária v Hradci Králové (pro primy) a též do 

Vojenského kartografického a hydrometeorologického ústavu v Dobrušce (pro zeměpisný 

seminář). Studenti se zúčastnili zeměpisných a cestovatelských projekcí či přednášek manželů 

Špillarových (jižní Afrika) a Davida Lelka (Východní Afrika - kolébka lidstva). Zde pokračuje 

úspěšná spolupráce na unikátním vzdělávacím projektu agentury Planeta Země 3000 z titulu 

partnerské školy. 

I v tomto školním roce jsme se snažili zapojit co nejvíce našich studentů do zeměpisných 

soutěží. A oproti loňskému roku jsme byli výsledkově mnohem úspěšnější! 
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Ze školního kola zeměpisné olympiády, kterého se zúčastnilo ve čtyřech kategoriích celkem 

99 studentů, postoupili do okresního kola: v kategorii A (primy) – Matyáš Franc a Lukáš Fidler 

z 1.V, v kategorii B (sekundy) – Štěpánka Mazurová a Michael Obst ze 2.V, v kategorii C (tercie 

a kvarty) – Vojtěch Balcar z 4.V a Matyáš Falta z 3.V. Konečně v kategorii D postoupil Jan 

Čečetka a Jakub Šmída z 8.V. Okresní kolo proběhlo dne 17. 2. 2015 na ZŠ TGM v Náchodě. 

V kategorii A obsadil druhé postupové místo a do krajského kola postoupil Lukáš Fidler, Matyáš 

Franc obsadil sedmé místo. V kategorii B zvítězila Štěpánka Mazurová, Michael Obst skončil na 

pěkném čtvrtém místě. V kategorii C postoupil ze třetího místa Vojtěch Balcar, Matyáši Faltovi 

unikl postup těsně ze čtvrtého místa. V kategorii D postoupili oba oktaváni Jan Čečetka a Jakub 

Šmída. 

Krajské kolo proběhlo 17. 3. na ZŠ Jiráskovo náměstí v Hradci Králové. Ani zde se naši 

studenti neztratili a získali pěkná umístění. Lukáš Fidler v kategorii A obsadil desáté místo. 

V kategorii D (SŠ) skončil na sedmém místě Jakub Šmída a hned za ním na osmém místě Jan 

Čečetka. Štěpánka Mazurová obsadila v kategorii B výborné čtvrté místo. Postup do celostátního 

kola si díky vysokému bodovému zisku vybojoval Vojtěch Balcar, který v kategorii C obsadil 

vynikající třetí místo. Vojta nám v Praze ve skvělé konkurenci ostudu rozhodně neudělal, byť se 

v první desítce neumístil. V dvoudenním klání na katedře geografie přírodovědecké fakulty UK 

však získal spoustu zkušeností a nejen zeměpisných poznatků. 

Zeměpisná vědomostní soutěž Eurorebus nám přinesla úspěchy nejvyšší! Do krajského kola, 

které se konalo 12. dubna 2015 na pedagogické fakultě UHK, postoupilo z našeho gymnázia 

celkem 7 tříd a 6 jednotlivců. V kategorii ZŠ01 obsadila 2.V ve složení Štěpánka Mazurová, 

Michael Obst a Matyáš Vojtíšek celkově 3. místo a 1.V ve složení Tomáš Heger, Dominik Budař 

a Antonín Staněk dělené 5. místo. Obě školní družstva se tak kvalifikovala na celostátní kolo 

15. 6. do Prahy! Tomáš Heger si navíc svými znalostmi (celkově 3. místo) zajistil finálovou účast 

v kategorii jednotlivců! Družstvo z 8.W ve složení Jan Čečetka, Vojtěch Hruša, Jakub Šmída 

skončilo na krásném třetím místě. Tito studenti úspěch podtrhli i postupem v kategorii 

jednotlivců. Honza celou kategorii vyhrál, Vojta skončil druhý a Kuba pátý! Postup těsně unikl 

4.V ve složení Jana Bartová, Marta Špeldová, Lucie Drašnarová (8. místo), 6.V – Václav Kavalír, 

Anna Vlčková, František Šedivý (9. místo) a v jednotlivcích Jakubu Ježkovi z 3.W. Naše 

gymnázium dále reprezentovali studenti 5.W – Jan Karvai, Julie Hrušová, Zdislava Tučková 

(34. místo), 1.A – Kateřina Štrofová, Nikola Jančíková, Jiřina Havlová (37. místo) a v soutěži 

jednotlivců Václav Kavalír (13. místo). 

Dne 15. 6. 2015 se v TOP hotelu Praha na Chodově konalo celostátní finále vědomostní 

soutěže Eurorebus. Naši studenti prokázali úžasné vědomosti a získali krásná umístění. 

V kategorii SŠ v konkurenci nejlepších 49 školních tříd z celé ČR zvítězila trojice našich 

oktavánů Jan Čečetka, Vojtěch Hruša, Jakub Šmída. Díky tomu pojedou oni i jejich spolužáci 

z oktávy na týdenní expedici Eurorebus 2015 do Rakouska, Slovinska a Itálie. Kromě atraktivních 

cen získali pro naši školu zbrusu nový dataprojektor. Honza Čečetka navíc získal vynikající 

třetí místo v kategorii jednotlivců. Tomášovi Hegerovi v soutěži jednotlivců (kategorie A) 

unikla účast v expedici o jediný bod, když obsadil nádherné 5. místo. V obrovské konkurenci 

55 školních tříd kategorie ZŠ01 vybojovali studenti 2.V Štěpánka Mazurová, Michael Obst 

a Matyáš Vojtíšek pěkné 6. místo. Nejmladší primáni Tomáš Heger, Dominik Budař a Antonín 

Staněk pak obsadili 37. místo. 

Dosažené výsledky jsou motivací i závazkem do příštího školního roku. 

Mgr. Zdeněk Košvanec 

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE 

Školní rok 2014-15 byl pro naše sportovce mimořádně úspěšný. Účast v šesti republikových 

finále, z toho dvakrát vítězná, je nejen historickým úspěchem pro naši školu, ale i ojedinělým 

výsledkem v rámci školního sportu obecně. 



 

58 

Ze soutěží, kterých jsme se zúčastnili, byla většina pořádána AŠSK. Převážně se jednalo 

o základní, tj. okresní kola, sedmkrát o soutěže na krajské úrovni, čtyřikrát o soutěže na 

mezikrajské úrovni a šest republikových finále. Dohromady to bylo 41 soutěží ve 12 druzích 

sportu. 7 z nich bylo pořádáno naší školou – tři florbalové, dvě volejbalové, a jedenkrát stolní 

tenis a minikopaná. 

Do dalších soutěží se potom navíc zapojili členové školního oddílu frisbee a šachového 

kroužku. 

Naše účast a výsledky: 

atletika 

Středoškolský pohár CORNY 

okresní kolo (Dvůr Králové) 

středoškoláci 1. místo 

krajské kolo (Dvůr Králové) 

středoškolačky – 3. místo, středoškoláci – 1. místo 

republikové finále (Břeclav) 

středoškoláci – 13. místo 

Pohár Rozhlasu 

okresní kolo (Nové Město nad Metují) 

mladší žákyně – 3. místo, mladší žáci – 4. místo 

starší žákyně – 3. místo, starší žáci – 3. místo 

přespolní běh družstev 

okresní kolo (Police nad Metují) 

mladší žákyně – 3. místo, mladší žáci – 2. místo 

starší žákyně – 3. místo, starší žáci – 1. místo 

středoškolačky – 1. místo, středoškoláci – 1. místo 

krajské kolo (Nová Paka) 

mladší žáci – 5. místo 

starší žáci – 2. místo 

středoškolačky – 3. místo, středoškoláci – 7. místo 

Běh do zámeckých schodů O pohár starosty města Náchoda 

mladší žactvo – 10. místo, starší žactvo – 6. místo 

středoškolačky – 1. místo, středoškoláci – 1. místo 

plavání 

republikové finále (Jindřichův Hradec) 

středoškolačky – 4. místo 

volejbal 

okresní kola 

starší žákyně (Červený Kostelec) – 1. místo 

středoškolačky (JGN) – 2. a 3. místo 

středoškoláci (JGN) – 1. místo 

krajská kola  

starší žákyně (Jičín) – 1. místo 

středoškoláci (Jičín) – 3. místo 

mezikrajské kolo (Jičín) 

starší žákyně – 2. místo 

plážový volejbal 

okresní kolo (Náchod) 

středoškolačky – 1. a 2. místo 
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basketbal 

okresní kola 

starší žákyně (Jaroměř) – 3. místo 

středoškoláci (Jaroměř) – 4. místo 

florbal 

okresní kola 

mladší žákyně (Police nad Metují) – 2. místo 

mladší žáci (JGN) – 2. místo + okrskové kolo (Náchod) – 2. místo 

starší žáci (Jaroměř) – 1. místo + okrskové kolo (Náchod) – 1. místo 

středoškolačky (JGN) – 1. místo 

středoškoláci (JGN) – 2. místo 

krajská kola 

starší žáci (Hradec Králové) – 1. místo 

středoškolačky (Jičín) – 1. místo 

mezikrajská kola 

starší žáci (Jičín) – 1. místo 

středoškolačky (Liberec) – 1. místo 

republiková finále 

starší žáci (Kopřivnice) – 5. místo 

středoškolačky (Brno) – 1. místo 

Pohár českého florbalu 

starší žáci  

okresní kolo - (Rtyně v Podkrkonoší) – 1. místo 

krajské kolo (Předměřice nad Labem) – 1. místo 

republikové finále východ (Brno) – 1. místo 

superfinále (Praha) – 2. místo 

fotbal 

O pohár J. Masopusta 

okresní kolo 

středoškoláci (Náchod) – 3. místo 

Pohár česko-polského přátelství 

středoškoláci 

první kolo (Trutnov) – 2. místo 

druhé kolo (Mirsk) – 2. místo 

finále (Liberec) – 4. místo 

minikopaná 

okresní kolo (JGN) 

starší žáci – 4. místo 

sálová kopaná smíšených družstev 

okresní kolo (Náchod) 

středoškoláci – 4. místo 

stolní tenis 

okresní kolo (JGN) 

středoškoláci – 3. místo 

O nejvíce úspěchů na republikové úrovni se zasloužili florbalisté a florbalistky. Starší žáci 
(tercie, kvarta) postupně zvítězili v okrskovém, okresním a krajském kole, vyhráli i kvalifikaci 

o RF a v republikovém finále v Kopřivnici nakonec vybojovali 5. místo. Na úspěchu se 

podíleli Tomáš Kubíček, Miroslav Říha, Daniel Vaňát, Tomáš Křivda, Josef Prouza, Jakub 

Divišek, Vojtěch Joska, Lukáš Prouza, Hynek Pacák a Jiří Dostál. 
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V Poháru českého florbalu, do něhož se zapojilo přes 300 družstev, nás reprezentoval tým ve 

složení Daniel Němeček, Ondřej Hušek, Martin Kováčik, Dominik Kania, Radek Tyč, Miroslav 

Říha, Daniel Vaňát, Tomáš Křivda, Jakub Divišek, Vojtěch Joska a Petr Lukáš. Po vítězstvích 

v turnajích Královéhradeckého regionu zvítězili i v republikovém finále „Východ“ v Brně 

a jako bonus si zahráli „Superfinále“ v pražské O2 aréně. Díky atmosféře a doprovodným 

akcím bylo nejen samotné utkání, v němž před 1 300 diváky podlehli soupeři 

z mladoboleslavského gymnázia 2:3, pro všechny zúčastněné nezapomenutelným zážitkem. 

Do třetice se o senzační úspěch pro náš florbal postaraly středoškolačky. Tým ve složení (na 

snímku horní řada zleva) Markéta Zeisková 5.V, Petra Veverková 4.A, Radka Lecnarová 3.A, 

Diana Peterová 2.A, Michaela Kosová 3.B, Kateřina Ulvrová 3.B a (dolní řada zleva) Kristýna 

Čechurová 2.A, Adéla Vávrová 2.A, Lenka Remešová 3.B, Simona Besedová 7.W, Zuzana 

Vančáková 7.W vyhrál okresní i krajské kolo a vítězstvím v kvalifikaci o RF se probojoval do 

republikového finále v Brně. Zde naše děvčata po dramatickém průběhu též vyhrála a stala 

se tak celorepublikovými vítězkami. 

Pouhé dva bodíky dělily naše středoškolačky od bronzových medailí na republikovém 

finále v plavání v Jindřichově Hradci. I tak je čtvrté místo Lucie Kramlové, Daniely Felgrové, 

Dominiky Dusíkové, Emy Umlaufové, Hany Rutové a Anety Nyčové skvělým výsledkem. 

Daniela navíc vybojovala individuální zlatou medaili na 50 m znak. 

Podobně jako loni si vítězstvím v krajském kole vybojovali postup na republikové finále 

Středoškolského poháru CORNY do Břeclavi naši atleti – Aleš Král, Daniel Koch, Dominik 

Mojžíš, Jan Žaluda, Jiří Sedlák, Jakub Havelka, Martin Kováčik, David Vik, Jan Hejzlar a Ondřej 

Hušek. Stejně jako loni skončili na 13. místě, když o mnohem lepší umístění je připravilo zranění 

Aleše Krále v průběhu soutěže. Dominik Mojžíš zde navíc časem 51,09 s obsadil 2. místo v běhu 

na 400 m. 

K dalšímu postupu na „republiku“ chyběl jen krůček volejbalovému družstvu starších žákyň, 

které se po vítězstvích v okresním i krajském kole probojovalo do kvalifikačního turnaje o RF 
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v Jičíně a zde skončilo těsně na druhém, nepostupovém místě. Družstvo hrálo ve složení Pavla 

Brátová, Julie Prokopová, Adéla Cejnarová, Natálie Linhardtová, Michaela Šnorbertová, 

Michaela Bílá, Monika Říhová a Zuzana Šnorbertová. 

Z řady dalších cenných úspěchů je třeba vyzdvihnout mimo jiné např. druhé místo družstva 

starších žáků (Křivda, Říha, Vaňát, Divišek, Joska) v krajském kole v přespolním běhu, v němž 

navíc Tomáš Křivda zvítězil i mezi jednotlivci, či úspěšné vystoupení našich fotbalistů 

v třídílném Poháru česko-polského přátelství ve fotbalu, jehož nejlepším hráčem byl vyhlášen náš 

Jan Havlena. 

Školní šachový kroužek vedený Ing. Čechurou a Ing. Dusbabou se opět rozrostl o další, 

zejména mladší členy. 25 z nich se utkalo ve školním přeboru, vítězem se stal Martin Saučuk před 

Zahálkou a Vítem. V okresním přeboru, na jehož organizaci se kroužek JGN podílel, obsadila 

naše družstva 1. a 6. místo v kategorii ZŠ a 1., 2. a 5. místo v kategorii SŠ. Tři družstva postoupila 

na krajský přebor do Třebechovic pod Orebem a zde obsadila 9. místo v kategorii ZŠ 

(Sichrovský, Pitřinec, Mastík, Poláček, Nosek) a 3. a 8. místo v kategorii SŠ (Saučuk, Zahálka, 

Havrda, Košek, resp. Hruša, Čečetka, Šraitr, Matyska, Vlček). 

Sedm šachistů z nižšího gymnázia vyjelo na podzim soutěžit na turnaj do polské Kudowy, 

nejlépe z nich se umístil Ben Sichrovský na 10. místě. 

V závěru školního roku potom proběhl na Jiráskově gymnáziu 2. ročník Open gymnázium 

Náchod za účasti 42 žáků z královéhradeckého regionu a polského příhraničí. Zde nejlepší 

z našich, Jarda Grulich, skončil na 8. místě. 

Opět úspěšnou byla již šestá sezóna pro školní oddíl ultimate frisbee vedený Zdeňkem 

Krákorou. I tentokrát se ve Středoškolské lize, po vydařené sérii kvalifikačních turnajů, 

podařilo „Trubkám“ postoupit mezi osm nejlepších škol na republikové finále v Praze. Zde 

se jim též dařilo, prohráli až ve finále s týmem Česko-anglického gymnázia České Budějovice 

a odvezli si tak již potřetí během čtyř let medaile, tentokrát stříbrné. O úspěch se zasloužili 

Jan Halda, Tomáš Košek, Vojtěch Mělnický, Vojtěch Hruša, Jakub Šmída, Monika Venclová, 

Ondřej Kosek, Miroslav Málek, Lucie Šacherlová a Vojtěch Joska. 

Příští sezóna nebude snadná, neboť finálovým turnajem se s oddílem rozloučila většina opor 

odcházejících po maturitě na VŠ, kterým se však během uplynulého školního roku podařilo získat 

a vychovat nadějné nástupce a bude tak na nich, aby pokračovali v úspěšné tradici tohoto sportu 

na naší škole. 

Mgr. Libor Slavík 

Neuvěřitelné se stalo realitou 

Je sice všeobecně známé, že naše gymnázium je sportovně založené, kdo ale mohl čekat takový 

úspěch? Navíc v mnoha sportech vynikají spíše chlapci, obzvlášť když jde o sporty kontaktní. Ale 

to se nesmí jednat o florbal! V tomto sportu jsou na naší škole totiž úspěšné všechny kategorie. 

Náš dívčí tým dosáhl až na nejvyšší metu – mistryň ČR středních škol. 

Vše začalo okresním kolem, které pořádala naše škola 7. ledna 2015. Musely jsme se obejít bez 

brankářky (Lenky Remešové), takže jsme postup neměly vůbec jistý. V konkurenci šesti týmů, ale 

se skvělou atmosférou našich spolužáků, jsme se nakonec bez větších problémů dostaly do 

krajského kola pořádaného 23. ledna 2015 v Jičíně. Zde se utkalo pět vítězů okresních kol 

Královéhradeckého kraje a družstvo pořádajícího gymnázia. Ve skupině jsme odehrály dva velmi 

vyrovnané zápasy. Zvítězily jsme 1:0 nad gymnáziem z Dobrušky a remizovaly 2:2 s hradeckou SŠ 

Sion High School. Vzhledem k výsledkům našich dvou soupeřů ve skupině jsme postoupily do 

semifinále z druhého místa. Zde nás čekal vítěz druhé skupiny, děvčata z Lepařova gymnázia 

v Jičíně. Díky výhře 2:0 jsme se probojovaly do finálového boje, ve kterém jsme se opět potkaly se 

SŠ Sion High School. Zápas jsme měly pod kontrolou a i přes velké nervy v posledních minutách 

jsme zvítězily 1:0. Jako vítězky celého turnaje jsme zopakovaly výsledek z loňského roku a navíc si 

zajistily postup na kvalifikaci o republikové finále. 
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Ta se uskutečnila 23. února 2015 v Liberci za účasti tří týmů včetně nás. Až do příjezdu jsme 

neznaly naše soupeře, takže celá cesta probíhala v klidu a v pohodě. Náš úsměv opadl po zjištění, 

že se jedná o kvalitní týmy s hráčkami z vysokých profesionálních lig. Byly jsme proto 

přesvědčené, že proti nim nemáme žádnou šanci. Přesto jsme doufaly, že neutrpíme vysokou 

porážku. Měly jsme však štěstí, že naše soupeřky spolu hrály první zápas a mohly jsme se na ně 

podívat. Z jejich hry jsme usoudily, že nějakou šanci určitě máme, a naše sebevědomí šlo nahoru. 

Dodnes nikdo neví, kde se to v nás vzalo, ale po skvělých výkonech jsme nejprve jednoznačně 

porazily gymnázium z Rakovníka 5:2 a poté i favorizované domácí gymnázium výsledkem 3:0. Po 

závěrečném hvizdu jsme nemohly uvěřit tomu, co se ten den událo. Vybojovaly jsme si zasloužený 

postup na republikové finále do Brna! 

Braly jsme to spíše tak, že jedeme na dvoudenní výlet do velkoměsta a chtěly jsme si to hlavně 

užít. Je ale pravda, že jsme v koutku duše toužily po vítězství. Závěrečný turnaj se konal poslední 

dva dny v březnu 2015 za účasti šesti dívčích týmů. První den probíhaly zápasy ve skupinách. V té 

naší jsme po prohře s gymnáziem Uherský Brod 2:1 a výhře nad gymnáziem Jaroška z Brna 4:1 

skončily druhé. Opakovala se tedy situace z krajského kola. Druhý den ráno jsme s odhodláním 

nastoupily do semifinále proti vítězi druhé skupiny Gymnáziu Sedlčany. Po celou dobu to bylo 

velmi vyrovnané utkání se šancemi na obou stranách. Skvělá podívaná. Náš tým se sice dostal do 

vedení, ale zápas nakonec skončil remízou 1:1. Protože musel být určen vítěz, následovaly 

samostatné nájezdy. Naštěstí to dopadlo lépe pro nás a my si vydřely postup do vysněného finále. 

Čekal nás tak přesun k poslednímu zápasu do moderní zcela zaplněné florbalové haly. Naším 

soupeřem bylo domácí Gymnázium Botanická z Brna, a tak není divu, že většina diváků fandila 

našim soupeřkám. To nás ale neodradilo. Chtěly jsme naopak podat co nejlepší výkon. Zápas byl 

pořádán ve velmi slavnostním duchu i s přímým přenosem na internet, na který navázal o několik 

dní později televizní sestřih finálového utkání. Nechyběl ani nástup hráček s jejich jmenovitým 

představením. Celý průběh se vyvíjel lépe pro nás a my jsme již v osmé minutě vedly 1:0. Ve 

druhé třetině jsme po kombinační akci v přesilové hře zvýšily na 2:0, a tak jsme do poslední 

desetiminutovky šly s vedením zajišťujícím celkovou výhru. Třetina je ale dlouhá a Brno dokázalo 

po našich chybách 20 sekund před koncem v power play vyrovnat. Dvacet vteřin od vítězství! To 

snad není možné! Po infarktovém závěru základní hrací doby byl tedy výsledek vyrovnaný 2:2 

a drama vyvrcholilo samostatnými nájezdy. Z našeho týmu se k nim postavily stejné tři hráčky 

jako v semifinále: Markéta, Adéla a Diana. Hala bouřila, atmosféra se dala krájet. A teď si 

zachovejte chladnou hlavu a klid na střelu. Nájezdy na naší úrovni jsou hlavně o štěstí. A my jsme 

byly šťastnějším týmem. Podařilo se nám proměnit dva ze tří nájezdů, zatímco soupeři pouze 

jeden. Když naše brankářka Lenka chytila poslední nájezd, okamžitě propukla naše ohromná 

euforie. Všem se nám ulevilo a ihned jsme se seběhly k Lence a začaly i s naším panem 

profesorem slavit skákáním v kolečku. Neuvěřitelné momenty radosti zakončilo slavnostní 

vyhlášení výsledků. S velkými úsměvy na tvářích, medailemi na krku a pohárem pro vítěze jsme se 

vydaly k domovu. Historický úspěch pro nás i pro naši školu se stal skutečným! Lenka Remešová 

byla navíc vyhlášena nejlepší brankářkou celého turnaje. 

Byly jsme velmi rády. Po minulém roce, kdy jsme sice vyhrály krajské kolo, ale bez možnosti 

postoupit dále (republikové kolo se koná pouze jedenkrát za dva roky), jsme letos doufaly, že to 

snad vyjde i podruhé a my se dostaneme alespoň do kvalifikace o republikové finále. Je to pro nás 

splněný sen. Byla to naše jediná šance, kterou jsme nezahodily a vybojovaly celkové vítězství. 

Závěrem bychom chtěly poděkovat hlavně panu řediteli, že nám umožnil zúčastnit se turnajů 

v době školní docházky. Dále také panu profesoru Zapletalovi, že s námi jel na krajské kolo 

a hlavně panu profesoru Košvancovi, který sestavil náš úspěšný tým a až do poslední minuty nám 

věřil a byl nám velkou oporou. Za celý dívčí tým děkujeme. 

Adéla Vávrová, Diana Peterová 
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VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

V letošním školním roce 2014/2015 se naši studenti výtvarníci opravdu činili. Studentky sexty 

Michaela Čejchanová, Nguyen Thi Lam, Kamila Macková a Ivana Pavlusová dokončily 

nástěnnou malbu v chodbě od šaten TV k tělocvičnám. Stylizované postavy sportovců tak velmi 

zútulnily tento prostor. 

Velkým úspěchem byla účast našich výtvarníků v soutěži „Poznáváme svět: Pod střechou 

světa“, kterou uspořádalo Středisko volného času Bájo v České Skalici. Vanesa Čepková ze 2.B 

a Julie Remešová ze sekundy A získaly v této soutěži čestné uznání. Zvláštní cenu poroty pak 

získala celá kolekce prací z Jiráskova gymnázia na téma „Indie“. Toto ocenění se týkalo všech 

studentů, kteří se se svými výtvarnými pracemi soutěže zúčastnili. Blahopřejeme! 

Během školního roku se studenti výtvarníci také zapojili do dvou velkých projektů. Prvním byl 

školní projekt „Indie“, druhým „Španělské dny“, jejichž akce probíhaly v různých náchodských 

institucích. Malby a kresby zaplavily prostory naší školy a byly krásnou součástí těchto akcí. 

Výtvarničilo se i při Dni otevřených dveří, kde jako každoročně byla pro zájemce připravena 

výtvarná dílna. Technika enkaustiky opět zaujala a k naší velké radosti si svůj vlastní enkaustický 

artefakt odnesli nejen mnohé děti, ale i rodiče. 

I letos proběhly v naší škole maturity z výtvarné výchovy. Maturovaly Lucie Vlčková, Kristýna 

Vaňková a Denisa Horníková. 

Mgr. Hana Misarová 

VELKÉ ÚSPĚCHY NAŠICH STUDENTŮ V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ 

A PREZENTAČNÍCH SCHOPNOSTÍ. 

PREZENTIÁDA + 

V tomto roce se naši studenti velmi dobře umístili i v nově vzniklé informačně-komunikační 

soutěži PREZENTIÁDA+, která vznikala spojením dvou soutěží. Soutěže Office Aréna, kde musí 

jednotlivé týmy předvést znalosti a dovednosti při ovládání počítačových aplikací typu textový 

editor, tabulkový editor, a prezentační program a soutěže PREZENTIÁDA, která je čistě 

zaměřená na prezentační a komunikační schopnosti soutěžících týmů. 

Na základě prací, které byly jako ukázkové předem zaslány do Hradce Králové, se do krajského 

kola z našeho gymnázia nominovaly dva týmy: 

 tým „Lumíci“ ve složení Vojtěch Balcar a Jan Pikman (studenti nižšího gymnázia) 

 tým „JGN++“ ve složení Jan a Martin Karvaiovi (studenti vyššího gymnázia) 

V krajském kole proběhlo před zraky ostatních týmů, zástupců pořadatelů – Student Cyber 

Game, představitelů krajského úřadu a Univerzity Hradec Králové – veřejné vystoupení 

jednotlivých týmů v již zmiňovaných prezentačních dovednostech. Tedy v dovednostech, kde 

během svého mluveného projevu je nutné zaujmout, výstižně a jasně sdělit svoje myšlenky, ale 

i pobavit a nadchnout diváka. To vše za pomoci obrázků, animací, grafů, hudby a podobných 

nástrojů používaných v oblasti prezentačních technologií a komunikačních technik. 

Naše oba týmy se svého úkolu zhostily přímo skvěle. 

Tým Lumíci se umístil z jedenácti týmů na 3. místě. 

Tým JGN++ bratří Karvaiových se umístil ze čtyř týmů na 1. místě a tím také postoupil 

do celorepublikového Grand finále, které se konalo v termínu 16. – 17. 4. 2015 na ekonomicko-

správní fakultě Masarykovy university v Brně. 

Program finále byl pro soutěžící značně náročný a pestrý. Jednotlivé týmy měly necelý týden 

na to, aby ještě doma před konáním státního kola vytvořily krátké video na téma propagace 
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PRESENTIÁDY +. Poté se sjely na Masarykovu univerzitu a ve čtvrtek 16. 4. 2015 ráno obdržely 

další téma, na které musely během deseti hodin zpracovat prezentaci. Tu pak společně se svým 

videem předvedly v pátek šestičlenné odborné porotě (prezentační video je možné zhlédnout na 

adrese https://youtu.be/QegLghrzcQk). 

Náš tým, tedy Honza a Martin, opět 

zazářil. Po urputném boji mezi sedmnácti 

nejlepšími týmy z celé České republiky 

a Slovenska se nakonec umístil s těsným 

odstupem jednoho bodu (ve sto bodové 

škále) na druhém místě. Kluci na základě 

svého úspěchu vyhráli i zajímavé ceny, každý 

multifunkční tiskárnu. 

Jednoduše řečeno jsou výborní, jak praví 

porota, mají skvělé presentační dovednosti, 

kultivovaný projev, hýří neotřelými nápady 

a dokáží zaujmout. To vše je u prezentačních 

schopností právě to, co z uvedených studentů dělá opravdové mistry. 

Ing. Dalibor Vích 

V bludišti podruhé druzí 

Na Jiráskově gymnáziu v Náchodě se již několik let se studenty věnujeme robotice a s úspěchy 

se účastníme nejrůznějších soutěží. 

21. listopadu 2014 se studenti Martin Němec, Jan Jirman a Jan Polák umístili (v konkurenci 

80 týmů ze středních škol z celé republiky) na druhém místě v Robosoutěži ČVUT. Získali tak 

možnost změřit svoje síly s vysokoškolskými studenty ve finále této soutěže. 
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Zadání soutěžní úlohy je každý rok jiné, letos bylo inspirováno legendární hrou PacMan. 

Úkolem bylo ze stavebnice Lego Mindstorms sestavit robota, který zcela samostatně projede co 

největší část bludiště. 

Finále se konalo v pátek 12. prosince a zúčastnilo se ho celkem 26 týmů. Po odehrání 

základních skupin byl náš tým na druhém místě, výsledky byly ale velice vyrovnané (u prvních 

šesti týmů se lišily o jeden jediný bod). V následujícím čtvrtfinále měl náš tým obrovské štěstí, 

když jeho robot na začátku jízdy zcela ztratil orientaci, nakonec se ale dokázal „vzpamatovat“ 

a postoupili jsme dál. Štěstí nám ale chybělo ve finále, kdy přestože vše bylo několikrát 

zkontrolováno, došlo před jízdou ke špatnému zadání údajů o bludišti. Ve výsledku z toho ale 

bylo krásné druhé místo. V konkurenci studentů vysokých škol je to obrovský úspěch. 

Kromě krásných cen (mobilních telefonů či soudků piva, které však studenti raději vyměnili za 

finanční hotovost) může studenty těšit i to, že jsou již nyní (na základě jejich umístění) přijati ke 

studiu na ČVUT. 

I nejmladší „robotici“ z Jiráskova gymnázia jsou úspěšní 

České vysoké učení technické v Praze již několik let pořádá pro středoškoláky a vysokoškoláky 

Robosoutěž – soutěž robotů postavených ze stavebnice LEGO. Letos poprvé vyhlásilo tuto soutěž 

i pro žáky druhých stupňů základních škol (a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií), zadání 

letošní úlohy bylo jen o málo jednodušší než pro středoškoláky – sestavit robota, který ve 

vymezeném čase projede co největší část bludiště. 

Soutěž se setkala s velkým zájmem, proto jsme na gymnáziu museli uspořádat školní kolo, ze 

kterého tři nejlepší týmy jely soutěžit do Prahy. Atmosféra v posluchárně, kde se soutěž konala, 

byla skvělá, celkem se zúčastnilo 37 týmů z celé republiky. Dva naše týmy s přehledem 

postoupily ze základních skupin do pavouka, bohužel ale tak, že byly nasazeny proti sobě a tým 

sekundánů TESLA (ve složení Pěček Jan, Novák Ivo, Háze Matyáš) vypadl hned na začátku. I tak 

to stačilo (podle bodů ze základních skupin) na 10. místo. Tým ButterPower (Stuchlík Martin, 
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Máslo Jan, Grulich Jaroslav) si vedl lépe a obsadil krásné 4. místo – výsledky byly ale hodně 

vyrovnané, chybělo jim jen trochu štěstí. 

Doufáme, že naše nejmladší žáky zájem o robotiku neopustí a naváží na úspěchy svých starších 

spolužáků. 

Uhasit svíčku? Pro robota (občas) žádný problém! 

I malé dítě dokáže najít svíčku a uhasit ji. Pro robota to ale není vůbec jednoduchý úkol. O tom 

jsme se přesvědčili 19. – 20. 3. 2015 v Pardubicích, kde se konalo národní kolo mezinárodní 

robotické soutěže RoboRAVE International. Tým Jiráskova gymnázia ve složení M. Němec, 

J. Jirman a S. Prax se zúčastnil v kategorii Hašení ohně (Fire Fighting Challenge), kdy úkolem 

robota bylo najít v místnosti čtyři hořící svíčky (schované za různými překážkami) a uhasit je. 

Přestože jsme byli na této soutěži poprvé, obsadili jsme mezi 17 přihlášenými týmy pěkné třetí 

místo, a to se některé týmy na tuto disciplínu připravují několik let a soutěže se účastní 

opakovaně. 

Ze základních kol postoupilo celkem osm týmů, ale pouze tři s plným počtem bodů; mezi nimi 

byl i ten náš. Při souboji o finále jsme prohráli o pouhé dvě sekundy, v boji o třetí místo jsme ale 

dokázali porazit i loňského vítěze této kategorie. 

Základem konstrukce robota byly desky 

překližky a díly vytisknuté na 3D tiskárně. 

Největším problémem bylo detekovat plamen 

svíčky a odlišit ho od oblastí osvětlených 

sluncem nebo žárovkami v místnosti. Studenti se 

tak při přípravě na soutěž naučili mnoho věcí 

z oblasti elektrotechniky i fyziky a naučili se 

také modelovat součástky ve 3D pro jejich 

následný tisk na 3D tiskárně. To vše se jim bude 

hodit v dalším studiu. 

AMAVET 2015 

Student kvinty Stanislav Kinzl se umístil se svým projektem „Fizardy“ mezi pěti nejlepšími na 

přehlídce EXPO Science AMAVET konané 24. a 25. března 2015 v prostorách Křížové chodby 

magistrátu města Brna a vybojoval si tak postup do celostátního kola v Praze. 

AMAVET je soutěž vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže. 

Další informace na www.amavet.org. 

Jak jsme stavěli 3D tiskárnu 

S ing. Daliborem Víchem jsme se v pátek a v sobotu 14. – 15. listopadu 2014 zúčastnili 

semináře zaměřeného na sestavení a ovládání 3D tiskárny RebeliX (více na 

http://www.rebelix.cz). Seminář vedl přímo autor tohoto modelu tiskárny, ing. Martin Neruda, 

takže jsme měli veškeré informace od té nejpovolanější osoby. 

V rámci semináře jsme si tuto tiskárnu sestavili, oživili a seznámili se se základy 3D tisku. 

Hotovou tiskárnu jsme pak přivezli do gymnázia, kde určitě poslouží nám i studentům. 

Tiskárna RebeliX patří mezi tiskárny vytvořené v rámci Open Source projektu RepRap, který 

začal přibližně před šesti lety na University of Bath, zakladatelem je dr. Adrian Bowyer. Open 

Source znamená, že si návod na stavbu můžete zdarma najít na internetu, a pokud chcete, můžete 

ho i vylepšovat a měnit. Velkým propagátorem tohoto projektu u nás je ing. Josef Průša 

(http://josefprusa.cz). Tiskárny v tomto projektu vyvinuté se umí částečně sebereplikovat, tedy 

http://www.amavet.org/?q=sout%C4%9B%C5%BEe-akce
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dokáží vytisknout součástky pro stavbu další tiskárny. Proto jsou tyto tiskárny i relativně cenově 

dostupné. 

Parametry tiskárny RebeliX: 

 pevná konstrukce z hliníkových eloxovaných profilů 

 tisková plocha 200 × 200 mm, na výšku 190 mm 

 průměr trysky 0.4 mm pro 3/1.75 mm strunu – celokovová 3Dráty 

 tisk z nejpoužívanějších materiálů: ABS, PLA, XT a dalších materiálů 

 vyhřívaná podložka – nutnost pro tisk z ABS 

 elektronika RAMBo (RepRap Arduino-compatible Mother Board) 

 motory Microcon SX17-1005 a SX17-1003 

 lineární ložiska LM8UU 

 řemeny a řemeničky GT2 

 zdroj průmyslový 12 V/240 W 

 nerezové tyče 

RNDr. Mgr. Jan Preclík, Ph.D. 

MUSICA VIVA 

Školní rok 2014/15 začal v září i pro soubor Musica Viva. Cíl pro první pololetí byl jasný –

v prosinci oslavit 20. výročí založení souboru. A z tohoto důvodu jsme také pozvali na výměnnou 

návštěvu spřátelený pěvecký soubor ze slovinského Cerkjle na Gorenjskem. 

Spolupráce je několikaletá a ve dnech 10. – 14. 12. 2014 jsme hostili naše přátele v Náchodě. 

11. prosince 2014 se uskutečnil společný slavnostní koncert obou souborů v Galerii výtvarného 

umění v Náchodě. 

Výpravu doprovodil, a v rámci koncertu vystoupil také (ve Slovinsku známý) herec, moderátor, 

scénárista a čechofil, pan Mito Trefalt. 

Oficiální záštitu přijal a finančně nás podpořil MVDr. Pavel Bělobrádek PhD., místopředseda 

vlády pro vědu, výzkum a inovace. A v neposlední řadě se koncert „HUDBA BEZ HRANIC“ 

uskutečnil pod záštitou starosty města Náchoda pana Jana Birke. 

Z koncertu byl pořízen audio i video záznam, který jsme vlastním nákladem vydali jako 

„double packet“ CD + DVD. 

Druhé pololetí tohoto školního roku bylo určeno přípravám na tradiční jarní koncert. Po dvou 

letech jsme se opět zúčastnili soutěže pěveckých středoškolských sborů, konané 24. 4. 2015 

v královéhradecké Filharmonii. Nejenže jsme obhájili stříbrné pásmo, ale získali jsme trofej 

nejcennější, byli jsme vysláni na celostátní přehlídku do Opavy. Pro jarní koncert jsme připravili 

nastudování skladby OFFERTORIUM Františka Ladislava Heka. Koncert proběhl ve zcela 

zaplněném kostele sv. Michaela v Náchodě. 

Přehled koncertů a vystoupení 

11. prosince 2014 – GVU Náchod – „Hudba bez hranic“ 

15. ledna 2015 – Jiráskovo gymnázium – Den otevřených dveří 

24. dubna 2015 – Filharmonie Hradec Králové 

17. června 2015 – Náchod – Tradiční jarní koncert 

Mgr. Milan Poutník 

PĚVECKÝ SBOR JIRÁSKOVA GYMNÁZIA 

Školní rok 2014/2015 byl pro pěvecký sbor náchodského gymnázia obdobím, na které připadá 

30. výročí od jeho založení a prvního vystoupení na veřejnosti. Sbor, který se před 30 lety zrodil 

na náchodském gymnáziu, si studenti pojmenovali jako Sboreček a od té doby je tu doma. 
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I ve svém jubilejním roce, stejně jako v letech ostatních, absolvoval Sboreček své tradiční 

i netradiční vystoupení a koncerty, kterých bylo v tomto školním roce celkem 14. Jeden z těchto 

koncertů byl však zcela výjimečný. Uskutečnil se 18. dubna 2015 v náchodském Husově sboru, 

kde se sešli studenti všech generací zpěváků Sborečku od roku 1984 až do současnosti, aby si 

společně zazpívali. Nebylo vůbec výjimkou, že vedle sebe tu zpívali otec se synem, maminky 

s dcerami nebo sourozenci několika rodin, kteří všichni byli ve své době členy Sborečku. Přijeli 

se stejným nadšením bez rozdílu, zda zpívali před deseti, dvaceti nebo třiceti lety. 

Za dobu své existence má Sboreček za sebou 459 vystoupení na veřejnosti 

a 210 nastudovaných skladeb. Absolvoval 60 vystoupení v zahraničí, z nichž bylo 5 celovečerních 

koncertů v Německu, 2 v Dánsku, 1 ve Francii, 15 v Anglii, 2 v Rakousku a 4 v Polsku. 

Koncert v Husově sboru byl svým způsobem vyvrcholením 30leté práce Sborečku, kde spojilo 

své síly 196 zpěváků, aby vytvořili zvuk sborového tělesa nevšední barvy a kvality. V tomto 

složení byla provedena podstatná část programu, do kterého přispěl i současný Sboreček pěti 

skladbami, počínaje francouzskou renezancí až po Hallelujah z Mesiáše G. F. Händela. Vše ještě 

znásobila atmosféra vytvořená posluchači, kteří zcela zaplnili všechna volná místa. Lidé stáli 

i v obou postranních uličkách, zaplnili prostor za lavicemi i přístupovou chodbu. Obecenstvo se 

tak postaralo o to, že na den, kdy Sboreček slavil své 30. narozeniny, nikdo z přítomných nemůže 

jen tak zapomenout. Na koncertě byla přítomna i členka východočeského výboru Unie českých 

pěveckých sborů, paní Eva Brandejsová, která sympaticky a neformálně poděkovala studentům za 

koncert, o kterém pak o prázdninách vyšel její článek v časopise Cantus. (Celostátní časopis pro 

sborové umění vydávaný UČPS.) 

Po svém výročním koncertě Sboreček uskutečnil do prázdnin ještě všechna zbývající 

vystoupení, vesměs předem plánovaná (Prima sezona, Zlaté maturity, předávání maturitních 

vysvědčení absolventům JG a tradiční závěrečný koncert v galerii výtvarného umění). 

Poděkování za přízeň a lásku ke společnému zpívání náleží celé velké rodině členů Sborečku, 

kterých je více než 300. V den jubilejního koncertu přišli říci svému světu, co pro ně Sboreček 

znamená. 

Ing. Vlastimil Čejp, sbormistr 



 

69 

Z ČINNOSTI DRAMATICKÉ VÝCHOVY A ZÁJMOVÉHO HISTORICKO-DRAMATICKÉHO 

KROUŽKU „HIDRAK“ 

Činnost kroužku Hidrak má na našem gymnáziu již tradici. Třebaže je určen hlavně studentům 

nižšího gymnázia, jeho členy jsou i studenti vyšších ročníků. Ale všichni mají společný zájem 

o mluvené slovo, divadelní scénu a kulturu. Tomu je také přizpůsoben plán práce kroužku. Děti 

nižšího gymnázia se scházejí pravidelně každé úterý odpoledne, studenti vyššího gymnázia pak 

vždy ve čtvrtek v sedm ráno před vyučováním. 

V souvislosti s lidovou tradicí jsme tak, jako v předcházejících letech, i v tomto školním roce 

v MŠ Komenského vystupovali s programem a nadílkou v den sv. Mikuláše. Před Vánoci jsme 

pro MŠ spolu s dětmi z dramatické výchovy prim sehráli poetický „Vánoční příběh“ a ke Dni dětí 

„Čertovskou pohádku.“ Členové kroužku nižších ročníků i sext se opět účastnili přehlídky 

dětských dramatických souborů v Malých Svatoňovicích s dramatizací čtyř Čapkových povídek. 

Umístili jsme se na prvním a druhém místě. Studenti Adam Budař a František Šedivý ze 6.V, 

Kateřina Čápová a Kristýna Pavlasová ze 6.W spolu s Viktorem Tomkem z 3.V reprezentují 

Hidrak a gymnázium při charitativních divadelních vystoupeních. Zisk z dobrovolného vstupného 

věnujeme Hospicu v Červeném Kostelci. 

Patříme mezi obdivovatele hereckého umění stálých i hostujících umělců Klicperova divadla 

v Hradci Králové, kteří mají naši přízeň a uznání. 

PaedDr. Blanka Dvořáčková 

DREJG 2014/15 – UPADANÁ CESTA DO BLÁZINCE ANEB CESTOVNÍ DENÍK 

září – říjen 2014 

Už to jede. Richard s Macbethem jsou blázni. Cvoci. Šílenci. Možná jsou jen jeden. 

listopad – prosinec 2014 

Už s námi jede i Jago, Katka, Claudius, Merkucio, Edmund a Shylock. A všichni jsou blázni, 

cvoci, šílenci. 

leden – únor - březen 

Občas už z toho padáme. Přidal se totiž Čapek a Newton a Zdeněk Polák a Mácha. To už ta 

parta šílenců nevydržela a odpadli. Ale asi ne na dlouho. 

březen 

Filip s Martinem (za)řídili, že jsme spadli. A dobře to dopadlo a dobře nám tak. Některé pády 

jsou totiž nesmírně potřebné. 

duben – květen - červen 

Odpadlíci odpadli, šílenci jsou zpět! A jsme tam. Blázinec je to útulný, pečovatelky svědomité, 

šílenci opravdu šílení. Všechno je, jak má být. Jen ten Hamlet nám dělá starosti. 

O( )PADÁNÍ 

- site specific (ú)padková cesta za moralitou, režie a koncepce: Filip Stuchlík a Martin 

Přibyl 

Audimafor Hradec Králové – březen 2015 

SHAKETHERAPHABARET 

- psychoterapeutická seance elitní sbírky šílenců pana Williama S. 

Deset Deka Festival Náchod – červen 2015 

Organizace Náchodských Dnů poezie – listopad 2014, Deset Deka Festivalu – červen 2015 
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Letos DREJGovali především: Bára Balcarová s Markem B., Jakub Schneider, Honza Staněk, 

Franta Havel, Filip Stuchlík, Jindra Brzobohatý, Monika Venclová, Lucka Šacherlová, Alena 

Žibřidová, Alice Tučková, Martin Přibyl, Katka Čápová, Ivana Turovská, Gabriela Balská; moc 

a moc pomohli: Vojta Veselý, Vláďa Máslo, Vojta Hora a vlastně i Lukáš Oraský,… Dík. 

DREJGové se pořád kamarádí s náchodsko-kladsko-pražským soustrojím J.S.T.E. D.R.E.D. 

P.S.: Jindro, Mončo, Terko, Filipe, neztraťte se ve světě a vězte, že jste vždy vítáni! 

P.P.S.: I Vy ostatní se vracejte, jste vítáni jakbysmet! A občas, vlastně dost často je potřeba 

pomoct! 

P.P.P.S.: Vy všichni ostatní, vydržte! 

P.P.P.P.S.: Vy, kdo jste se ještě neodvážili, odvažte se! 

Mgr. Štěpán Macura 

KOLIK VÁŽÍ DESET DEKA? – DESET DEKA FESTIVAL PO ŠESTÉ 

/Trocha undergroundu Evy Turnové/ + /nelehké uprchlické balady z příliš Blízkého východu 

s bývalou a vracející se členkou DREDu Karolínou Valerií Plachou/ + /zatěžkané vztahové drama 

Ten druhý českotřebovského Triaria/ + /velmi odpohádkované Tři zlaté vlasy jako Paprsky 

slunce/ + /dost smrti veselé slovinského lehkorukého loutkáře Matiji Solce/ + /dvě nešizená 

závaží domácího DREDu, hodně Ligetiho a Balabána v Beránku jako připomínka (asi) 

15. DREDích narozenin/ + /smutná tíha nebožtíka Josefa Topola a Kočky na kolejích/ + /hned 

dvě lehounké komedie v komedii skorodomácích Geisslers Hofcomoedianten/ + /příliš mnoho 

Shakespearů na jednom talíři zceladomácích DREJGů/ + /stovky diváků/ + /stovky hodin práce 

zejména DREJGů, bez nichž by to nešlo/ + /vcelku štědré měšce Královéhradeckého kraje, 

Kulturní a sportovní nadace města Náchoda, ATAS a.s. a NADACE ŽIVOT UMĚLCE/ =? 

Kolik to dohromady váží? 

Jak pro koho. 

Pro Jiráskovo gymnázium mnoho. 

Mgr. Štěpán Macura 

EKOVÝCHOVA NA JIRÁSKOVĚ GYMNÁZIU 

Z našich aktivit spojených s ekovýchovou, které se uskutečnily v tomto školním roce, stojí za 

zmínku zejména následující akce: 

V pátek 24. dubna proběhl ve spolupráci s ČSOP Jaroměř ve škole Den Země. Studenti 

vybraných tříd se zúčastnili cyklu filmů, přednášek a debat na téma ochrany přírody. Debatovali 

jsme například o problematice palmového oleje či o úbytku biodiverzity české krajiny. Ve dnech 

5.-14. 6. jsme v rámci školní expedice navštívili rumunské pohoří Banát. Smyslem celého pobytu 

bylo seznámit se s nádhernou přírodou v oblasti dunajské soutěsky, dále pak poznat naše krajany 

a šetrnou turistikou i přispět k záchraně mizející komunity banátských Čechů se svébytnými 

zvyky, tradicemi, mentalitou, kulturou a archaickou češtinou. Studenti 5.V se zúčastnili 23. 6. 

tradiční botanické exkurze spojené s brigádou, kdy jsme ve spolupráci s ČSOP Jaroměř 

pomáhali s kosením ohrožených mokřadních luk na Dobrošově. Tematický den nazvaný „Den se 

zvířaty“ proběhl 24. 6. a zúčastnili se jej studenti prim. Na Kylarově statku v Bělovsi jsme 

zhlédli ukázky agility výcviku psů, Filip Laštovic z Českého svazu ochránců přírody nás seznámil 

s fungováním záchranné stanice pro handicapované živočichy v Jaroměři, naše bývalé studentky 

předvedly svým mladším spolužákům ukázky parkuru a seznámily je s tím, co obnáší péče 

o koně. 

I nadále provozujeme web Krajinou a přírodou východních Čech. Kompletní zpracování 

webových stránek od grafického návrhu přes kódování a programování realizovali studenti 

gymnázia. Vlastní obsah stránek včetně fotografií je prací jejich učitele Jana Ježka. Adresa webu 
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je http://bohemiaorientalis.cz/. V lednu, březnu a květnu proběhly v Náchodě a Červeném 

Kostelci celkem čtyři přednášky na téma krajiny a přírody Kladského pomezí. Akce byly určeny 

pro širokou veřejnost a pro účastníky Náchodské univerzity volného času. Výtěžek z akcí byl 

věnován na provoz Hospicu Anežky České v Červeném Kostelci. 

Na organizaci všech výše zmíněných akcí se nám podařilo získat finanční příspěvek od 

města Náchod, kterému tímto děkujeme za podporu. Pokračujeme také se sběrem tříděného 

papíru, vyřazených elektrospotřebičů i v podpoře „adoptovaných“ dětí z Indie a Afriky, kterým 

pomáháme finančně zajistit pro ně jinak nedostupné vzdělání. 

Mgr. Jan Ježek 

ERASMUS+ 

Program Evropské unie Erasmus Plus (Erasmus+) 

vstoupil v platnost od 1. 1. 2014. Jedná se o program 

Evropské unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, 

mládež a sport na období 2014 - 2020 a pokrývá 

všechny oblasti vzdělávání. 

Jiráskovo gymnázium v Náchodě je zapojeno do projektu mobilit v oblasti vzdělávání 

dospělých, jehož cílem je podpořit profesní rozvoj osob pracujících v oblasti vzdělávání 

absolvováním výukového pobytu, účastí na vzdělávacím kurzu, job – shadowing nebo stáží 

v zahraniční partnerské organizaci. 

Dvouletý projekt gymnázia, Kvalitní učitel znamená vzdělaný žák, vznikl po důkladné 

analýze potřeb této vzdělávací instituce, která cíleně plánuje další vzdělávání pedagogických 

pracovníků v EU vzhledem k svému dalšímu rozvoji a vzhledem k rozvoji vzdělávacích potřeb 

žáků školy s ohledem na jejich motivaci k učení a podpory jejich talentu. 

Cílovou skupinou projektu jsou učitelé matematiky, fyziky, robotiky, dějepisu, společenských 

věd, výtvarné výchovy, hudební výchovy, anglické literatury, anglického, německého, 

španělského, francouzského a ruského jazyka a jejich prostřednictvím i všichni jejich žáci. Učitelé 

uskuteční v průběhu dvouletého období 30 mobilit a jsou pro ně naplánovány aktivity, jako je 

využívání metody CLIL, užívání moderních technologií ve výuce, studium metodiky pořádání 

robotických soutěží atd. 

Projekt s registračním číslem 2014-1-CZ01-KA101-000785 schválil Dům zahraniční 

spolupráce Praha (DZS Praha), jenž plní úkoly při zajišťování školských, vzdělávacích a dalších 

styků se zahraničím podle pokynů ministerstva, dodatečně, o čemž byla naše organizace 

informována emailem 21. 10. 2014. Do 14. 11. 2014 jsme vyplnili formulář BADU a souhlasili 

s přijetím projektu. Samotná smlouva byla podepsána ředitelem školy, ale zároveň jsme zažádali 

o změnu projektového období. Důvodem žádosti byla podmínka dofinancovat část projektu 

z vlastních prostředků. Projektové období je od 4. 9. 2014 – 13. 9. 2016, celková výše grantu činí 

72 629 EUR. 

Po podpisu smlouvy jmenoval ředitel školy konkrétní projektový tým, hlavní koordinátor: 

Mgr. Pavel Fišer, koordinátor: RNDr. Jan Preclík PhD, účetní: Petra Pejsarová, a určil jejich 

kompetence. Byl založen korunový účet pro příjem přidělených finančních prostředků z rozpočtu 

EU. Veškeré doposud realizované projektové aktivity (vyjma mobility) lze vyjádřit ve formě 

podpor směřujících ke kvalitní životnosti projektu. 

1. Jako administrativní podporu účastníků mobilit projektový tým zpracoval potřebné 

dokumenty: Účastnickou smlouvu, Dohodu o mobilitě, Závazek kvality, Vyúčtování 

mobility. Při zpracování těchto dokumentů využil dokumenty poskytnuté DZS Praha, 

které upravil dle legislativy ČR a vnitřních předpisů školy. Všechny tyto čtyři dokumenty 

jsou povinné pro Job – shadowing. Projektový tým rozhodl použít u mobilit kromě 

http://bohemiaorientalis.cz/
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povinné Účastnické smlouvy a Vyúčtování mobility i Dohodu o mobilitě, aby byla 

zaručena co nejvyšší kvalita vybrané vzdělávací akce. Účastníci mobility byli na schůzce 

seznámeni s těmito dokumenty. 

2. Informační podpora účastníků je zajištěna vytvořenou infomační stránkou na Google 

a pravidelnými formálními i neformálními konzultacemi s koordinátory. Veřejnost je 

informována prostřednictvím www stránek školy. 

3. Materiální podpora účastníků je zajištěna dobrým IT vybavením školy. Z finančních 

prostředků získaných projektem byly zakoupeny tablety, aby účastnici mobilit měli dobré 

podmínky pro sběr dat pro zprávu a aby bylo zajištěno monitorování mobilit a spojení 

s koordinátory projektu. 

4. Jazyková podpora účastníků nejazykářů je zajištěna z prostředků grantu a to formou 

jazykových kurzů. 

5. Metodicko – organizační podpora účastníků je zajištěna koordinátory projektu a řeší 

veškeré problémy spojené s procesem přípravy a realizace mobilit, aby výběr vzdělávací 

akce odpovídal cílům našeho projektu, ne nabídkám agentur. 

Plánujeme pokračovat ve všech výše zmíněných formách podpory účastníků, zaměříme se na 

sběr informací pro závěrečnou zprávu na průběžné šíření výsledků projektu na www školy 

a v kvalitním regionálním deníku Náchodské noviny. 

K 30. 6. 2015 jsme museli vypracovat pro poskytovatele grantu DZS Praha výroční zprávu 

o průběhu projektu, ve které bylo nutné zhodnotit životnost projektu dle těchto požadavků: 

1. Konkrétní využití získaných zkušeností a materiálů. 

2. Přínos mobility pro školu. 

3. Krátké zhodnocení kurzu účastníkem. 

4. Místo, datum, účastník/ce, aprobace, název kurzu. 

5. U aktivity job – shadowing se jednalo o konkrétní srovnání škol (vybavení, počet žáků, 

vyučovací předměty, metody výuky apod.). 

6. Popis konkrétních učebních metod, jejich možné/nemožné použití v naší škole. 

7. Výhody či nevýhody výuky v navštívené škole, relevantní zajímavosti, postřehy. 

Aktivita job – shadowing, která je DZS Praha velice ceněna, byla realizována od 16. 3. 2015 do 

20. 3. 2015 v partnerském gymnáziu Oesede v Německu, kde učitelky německého jazyka 

a literatury a dějepisu prováděly náslechy ve vyučovacích hodinách svých německých kolegů. 

Tento krok přispívá k rozvoji chápání historických vztahů mezi Němci a Čechy a dále rozvíjí 

dlouholetou spolupráci našich dvou gymnázií. 

Svou podstatou rozvíjí projekt Jiráskova gymnázia v Náchodě profesní kompetence cílové 

skupiny projektu a upevňuje evropanství ve vědomí učitelů formou praktické zkušenosti 

s evropským integračním prostorem. 

Uskutečněné mobility k 31. 8. 2015 

Lukáš Zapadlo 

 30. 3. 2015 – 10. 4. 2015, Angličtina jako cizí jazyk se zaměřením na irskou historii 

a kulturu, Dublin, Irsko 

Kurz byl příležitostí prohloubit si znalosti o irské kultuře a literatuře a o reáliích anglicky 

mluvících zemí. 

 22. 6. 2015 – 3. 7. 2015, Kurz angličtiny zaměřený na kulturu a literaturu Velké Británie, 

Londýn, Anglie 

Kurz byl zaměřen na prohloubení metod a přístupů k výuce anglického jazyka na pozadí 

jejího kulturně literárního kontextu. 
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Lucie Pavlíčková 

 17. 8. 2015 – 28. 8. 2015, Metodický kurz pro učitele španělštiny jako cizího jazyka, 

Valencie, Španělsko 

Kurz byl zaměřen na získání nových nápadů a konkrétních aktivit pro další výuku, na 

možnost poznání kulturních zvyklostí, památek a na zlepšení jazykových kompetencí. 

Štěpán Nosek 

 8. 6. 2015 – 12. 6. 2015, Britská kultura pro učitele angličtiny jako cizího jazyka, Londýn, 

Anglie 

Kurz byl příležitostí prohloubit si znalosti o britské kultuře, ale i příležitostí k porovnání 

řešení vzdělávacích problémů v naší zemi s možnými řešeními v zahraničí, a to formou 

diskuzí. 

Ivana Matěnová 

 13. 7. 2015 – 24. 7. 2015, Kurz všeobecné angličtiny, Brighton, Anglie 

Cílem kurzu bylo zvýšení jazykových znalostí a schopnosti komunikovat v cizím jazyce, 

poznat reálie dané země, porozumět tak jejím kulturním zvyklostem a připravit se na 

následný kurz CLIL v Anglii. 

Jobshadowing k 31. 8. 2015 

Šárka Škodová 

 16. 3. 2015 – 20. 3. 2015, náslechy ve vyučovacích hodinách a jejich rozbory, Gymnasium 

Oesede, Německo 

Jitka Fišerová 

 16. 3. 2015 – 20. 3. 2015, náslechy ve vyučovacích hodinách a jejich rozbory, Gymnasium 

Oesede, Německo 

Hospitační pobyt na partnerském gymnáziu prohloubil více než dvacetileté přátelství obou 

škol a obohatil vzájemnou spolupráci na úrovni pedagogických pracovníků. Po stránce 

jazykové přispěl k osvěžení a zdokonalení aktivních jazykových dovedností. Některé ze 

sledovaných vyučovacích metod a postupů lze úspěšně využít při pedagogické práci 

v hodinách na naší škole. Celkově byl pobyt přínosem pro další rozvoj česko-německých 

vztahů. 

Přípravné jazykové kurzy k 31. 8. 2015 

Ivana Matěnová 

 23. 2. – 30. 6. 2015, konverzační kurz, anglický jazyk, jazyková škola Magic English, 

Náchod 

 10. – 14. 8. 2015, pobytový jazykový kurz, anglický jazyk, Deštné v Orlických horách, 

jazyková škola Magic English 

Jan Preclík 

 1. 8. 2015 – 7. 8. 2015, pobytový jazykový kurz, anglický jazyk, Rádlo u Jablonce nad 

Nisou, jazyková škola Stamina 

Martina Javůrková 

 5. 1. 2015 – 30. 6. 2015, jazykový kurz, anglický jazyk, jazyková škola Magic English, 

Náchod 

 1. 7. 2015 – 31. 8. 2015, individuální výuka anglického jazyka 

Mgr. Pavel Fišer 
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Projektová zpráva, job shadowing na partnerském gymnáziu Oesede v Německu 

Aktivita job – shadowing nám umožnila na krátkou dobu v termínu 16.-20. 3. 2015 navštívit 

partnerské gymnázium Oesede v německém městě Georgsmarienhütte v Dolním Sasku a získávat 

zkušenosti při stínování práce našich zdejších kolegů. S hostitelskou školou jsme předem stanovili 

cíle, náplň, práva i povinnosti a před zahájením mobility sepsali dohodu mezi účastníky 

a vysílající i přijímací stranou. Komunikace probíhala převážně pomocí e-mailu, Skype 

a telefonicky. 

Mobilita měla svůj pevně stanovený plán a denní rozvrh, který jsme upravili po příjezdu do 

Georgsmarienhütte ve spolupráci s určeným koordinátorem. V pondělí 16. 3. jsme si v doprovodu 

koordinátora prohlédly školní areál (s důrazem na učebny a zařízení sloužící k výuce sledovaných 

předmětů), následoval pohovor se zástupcem ředitele o řízení a provozu školy – seznámení se 

vzdělávacím programem a plánem školy (vyučované předměty na škole, zaměření na sledované 

předměty – němčina, cizí jazyky, dějepis, jejich časová dotace, doplňující formy výuky využívané 

na škole – např. plánované exkurze, partnerství apod.). Ve dnech 17. 3. - 19. 3. probíhala 

hospitační činnost v hodinách vybraných předmětů a následné rozbory. 

19. 3. odpoledne jsme se zúčastnily výuky německého jazyka pro české studenty absolvující 

jednoroční výměnný pobyt na škole a pro imigranty z různých zemí. V následném pohovoru 

s vyučujícím kolegou jsme se zaměřily na problematiku výuky našich studentů na partnerské škole 

(např. Artikel – gebrauch, Satzbau, idiomatische Wendungen, unregelmäßige Verben,…). V pátek 

20. 3. jsme kromě hospitace navštívily právě probíhající jednotýdenní školní projekt s názvem 

MIG – Management Information Game, který škola pořádá pro studenty 11. třídy ve spolupráci 

s místním svazem podnikatelů (Industrieller Arbeitgeber –verband). Mobilitu jsme ukončily 

v sobotu neformálním setkáním s kolegy, se kterými spolupracujeme na programu vzájemných 

studentských výměn. 

Hospitační pobyt na partnerském gymnáziu splnil naše očekávání, prohloubil více než 

dvacetileté přátelství obou škol a obohatil vzájemnou spolupráci na úrovni pedagogických 

pracovníků. Po stránce jazykové pak přispěl k osvěžení a zdokonalení našich aktivních jazykových 

dovedností. Některé ze sledovaných vyučovacích metod a postupů lze úspěšně využít i při naší 

pedagogické práci v hodinách. Celkově byl přínosem pro další rozvoj dobrých vzájemných česko-

německých vztahů. 

Ze strany naší školy se nám dostalo výrazné podpory, bylo nám umožněno uskutečnit stínování 

v probíhajícím školním roce. Spolupráci s koordinátory projektu na obou stranách hodnotíme 

jako výbornou. Případné dotazy byly vždy rychle a dostatečně zodpovězeny a instrukce podávány 

s dostatečným časovým předstihem. 

Mgr. Jitka Fišerová, Mgr. Šárka Škodová 

PROJEKT „PODPORA PŘÍRODOVĚDNÉHO A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 

V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI“ 

Dne 26. 8. 2013 bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace z OP VK v rámci realizace 

individuálního projektu č. CZ.1.07/1.1.00/44.0001 Podpora přírodovědného a technického 

vzdělávání v Královéhradeckém kraji. Základním cílem projektu bylo zkvalitnit a zmodernizovat 

výuku přírodovědných a technických oborů na školách v Královéhradeckém kraji a tím zvýšit 

motivaci žáků SŠ i ZŠ ke vzdělávání se v těchto oborech. Pro realizaci moderního vyučování byly 

vybaveny nové učebny, laboratoře a pracoviště, učitelé byli proškoleni v používání nově 

zakoupeného zařízení a vybavení. 

Partnerem tohoto projektu jsme byli i my. 
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Celková částka přidělená z projektu škole činila 1 929 226,72 Kč a užitek přinesla všem žákům 

školy. 

Úspěšný projekt skončil k 30. 6. 2015 a přešel do fáze tříleté udržitelnosti, ve které budeme 

muset plnit některé jeho indikátory, ale už bez zajištění finančních prostředků na jejich realizaci. 

V rámci projektu se nám podařilo kompletně zrekonstruovat laboratoř fyziky. Byly nataženy 

nové elektroinstalace, datové rozvody, rozvody nízkého napětí, vodovodní a odpadní potrubí. Do 

laboratoře byl vybudován nový vstup a byla položena nová podlahová krytina. Učebna byla 

vybavena novým nábytkem, zatemněním, dataprojektorem, ozvučením, výpočetní a digitální 

měřicí technikou (Vernier), regulovatelnými zdroji stejnosměrného napětí, plynovými kahany 

a robotickými stavebnicemi LEGO MINDSTORMS. Z části chodby přilehlé k laboratoři byla 

vybudována přípravna pomůcek. 

Nová laboratoř nám umožnila ještě zvýšit podíl praktických experimentálních činností ve 

výuce i ve volnočasových aktivitách a přiblížit je současné praxi. V laboratoři, kde nyní každou 

hodinu probíhá výuka fyziky, fyzikálních seminářů, základů přírodních věd, laboratorních prací 

a hrátek s robotikou, našly odpoledne domov také kroužky elektrotechniky a praktické fyziky 

a robotiky. Ty během projektu navštěvovalo 35 žáků a plánujeme je udržet i v příštích letech. 

Vyvrcholením činnosti robotického kroužku byla účast na celostátní Robosoutěži, 

organizované pro žáky ZŠ a víceletých gymnázií (ale i pro středoškoláky a vysokoškoláky) 

ČVUT v Praze. V ní žáci našeho kroužku obsadili skvělé 4. místo z 37 týmů. 

Zájem žáků o přírodovědné a technické vzdělávání jsme se pokusili zvýšit i třemi tematickými 

dny: Technika zajímavě, Myslíme hlavou a Vesmír a my, jejichž součástmi byly i tři exkurze, a to 

do Techmanie v Plzni, IQparku v Liberci a do Hvězdárny a planetária v Hradci Králové. 

Velmi pozitivní ohlas měla poslední z aktivit projektu, a to krajská setkání metodiků, 

vedoucích předmětových komisí a pedagogických pracovníků z oblasti přírodovědného 

a technického vzdělávání – společná pro střední a základní školy. Celkem 32 pedagogů (13 ze ZŠ 

a 19 ze SŠ) se zúčastnilo jednoho až čtyř praktických seminářů, vedených kolegy Polákem, 

Klemencem a Preclíkem, s těmito tématy: 

 Pokusy s elektrickým proudem a laboratorní práce – 19 účastníků 

 Světlo a záření, jednoduché laboratorní práce s měřicím systémem Vernier – 20 účastníků. 

 Počítačové programy pro měření ve fyzice, využití robotických stavebnic ve výuce – 

18 účastníků.  

 Měření radioaktivity - 16 účastníků. 

Celkem bylo do projektu zapojeno a v projektu podpořeno 722 žáků (352 chlapců a 370 dívek), 

32 osob v dalším vzdělávání - pedagogických pracovníků (15 mužů a 17 žen) a 6 poskytovatelů 

služeb (lektorů z řad našich učitelů). 

Za vzornou práci děkuji všem kolegům, kteří se na projektu podíleli. 

 Projektovým manažerem byl Mgr. Jaroslav Klemenc. 

 Finančním manažerem byl Pavel Škoda. 

 Kroužek robotiky vedli Bc. David Barka (do prosince 2014) a poté Mgr. Jaroslav 

Klemenc. 

 Kroužek elektrotechniky a praktické fyziky vedl Mgr. Zdeněk Polák. 

 Tematické dny garantovali Mgr. Zdeněk Polák (3x), Mgr. Richard Brát (2x), Mgr. Iva 

Sršňová (2x), Mgr. Jaroslav Klemenc (3x), Mgr. Gerda Škodová (2x). 

 Lektory krajských setkání byli Mgr. Zdeněk Polák (4x), Mgr. Jaroslav Klemenc (3x) 

a RNDr. Jan Preclík, Ph.D. (1x). 
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Děkuji také finanční manažerce projektu paní Mgr. Ivě Skalské a projektové manažerce paní 

Bc. Ivetě Láskové z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje za ochotu a bezproblémovou 

spolupráci. 

Pavel Škoda 

PROJEKT „ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ STANDARDIZACÍ A ZLEPŠOVÁNÍM 

ŘÍDÍCÍCH PROCESŮ VE ŠKOLÁCH KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE“ 

Ve dnech 5. 2. 2010 až 31. 8. 2012 realizoval Královéhradecký kraj projekt s názvem 

Zvyšování kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách 

Královéhradeckého kraje, reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/08.0015, jehož jsme se jako partner projektu 

zúčastnili i my. 

Cílem projektu byla standardizace procesů řízení a evaluace škol poskytujících střední vzdělání 

za účelem zajišťování a zlepšování kvality vzdělávání a udržitelnosti těchto procesů. 

Zpráva o udržitelnost projektu 

K 31. 8. 2015 máme za sebou třetí rok udržitelnosti projektu. Během tohoto roku jsme 

prováděli pouze drobné změny již popsaných procesů a vytvořených formulářů v oblasti systému 

managementu kvality. 

Většinu procesů jsme již použili v praxi. Použité procesy byly podle předem daných kritérií 

vyhodnoceny. Proběhly správně a byly efektivní. 

Na vybrané procesy byly v souladu s plánem vypracovány vnitřní audity. 

Formuláře hodnocení procesů a zprávy z interních auditů jsou shromažďovány u zástupkyně 

ředitele školy a jsou vždy v lednu podkladem pro přezkoumání systému managementu kvality 

vedením školy. 

Systém se jeví jako funkční, ale poměrně administrativně náročný. 

Na popis v minulé zprávě avizovaného procesu Zadávání veřejných zakázek jsme proto zatím 

nenašli dost sil a času. 

Dotazníková šetření, jimiž se u žáků, rodičů, zaměstnanců a dalších partnerů sleduje 

spokojenost s nejrůznějšími oblastmi práce školy, jsou v plánu až v příštím školním roce. 

Pavel Škoda 

JIRÁSKOVO GYMNÁZIUM V NÁCHODĚ JE OPĚT EXCELENTNÍ 

Hlavním cílem programu EXCELENCE, vyhlášeného MŠMT, je podpora talentů formou 

rozšíření péče o talentované žáky na středních školách. 

Školy jsou hodnoceny body za úspěchy žáků v nejrůznějších ministerstvem vyhlašovaných 

soutěžích a následně za tyto body dostávají finanční prostředky. 

Jiráskovo gymnázium v Náchodě dosahuje v této soutěži škol dlouhodobě vynikajících 

umístění. V 1. ročníku se umístilo na 2. místě v Královéhradeckém kraji a bylo v kraji nejlepší ze 

všech gymnázií, ve 2. ročníku bylo páté (čtvrté z gymnázií), a to jen proto, že se nezúčastnilo 

středoškolské odborné soutěže. Vloni žáci tuto soutěž opět obsadili a i díky bodům z ní se 

Jiráskovo gymnázium v Náchodě stalo nejúspěšnější krajskou školou. Letos jsme svůj 

náskok před ostatními školami v kraji ještě zvýšili a v celorepublikovém měřítku jsme se 

umístili na 9. místě ze 420 škol, které v soutěži bodovaly. 
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Královéhradecký kraj 

ŠKOLA Částka (Kč) 

Jiráskovo gymnázium Řezníčkova 451 Náchod PSČ: 54744 230 470 Kč 

Gymnázium Boženy Němcové Pospíšilova tř. 324 Hradec Králové PSČ: 50003 157 943 Kč 

SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky s.r.o. Hradecká 1151 Hradec Králové PSČ: 50003 135 795 Kč 

Gymnázium J. K. Tyla Tylovo nábř. 682 Hradec Králové PSČ: 50002 98 034 Kč 

Biskup. gymnázium B. Balbína, ZŠ a MŠ J. Pavla II Orlické nábřeží 1 Hradec Králové 

PSČ: 50002 
97 943 Kč 

První soukr. jazyk. gymnázium Hradec Král. Brandlova 875 Hradec Králové PSČ: 50003 79 879 Kč 

Gymnázium Jiráskovo náměstí 325 Trutnov PSČ: 54101 78 064 Kč 

Gymnázium a SOŠ Lužická 423 Jaroměř PSČ: 55123 70 802 Kč 

Lepařovo gymnázium Jiráskova 30 Jičín PSČ: 50601 68 987 Kč 

Gymnázium Fr. M. Pelcla Hrdinů odboje 36 Rychnov nad Kněžnou PSČ: 51611 38 124 Kč 

Gymnázium Pulická 779 Dobruška PSČ: 51801 29 047 Kč 

Střední průmyslová škola Školní 101 Trutnov PSČ: 54101 29 047 Kč 

SOŠ a SOU Vocelova 1338 Hradec Králové PSČ: 50002 27 232 Kč 

Integrovaná střední škola Kumburská 846 Nová Paka PSČ: 50931 27 232 Kč 

Gymnázium Komenského 77 Nový Bydžov PSČ: 50401 23 601 Kč 

Gymnázium Hradební 218 Broumov PSČ: 55001 18 154 Kč 

SPŠ stavební Pospíšilova tř. 787 Hradec Králové PSČ: 50003 18 154 Kč 

VOŠ  a SOŠ Jana Maláta 1869 Nový Bydžov PSČ: 50401 16 339 Kč 

Gymnázium Komenského 586 Vrchlabí PSČ: 54301 14 524 Kč 

Gymnázium, SOŠ, SOU a VOŠ Husova 1414 Hořice PSČ: 50822 12 708 Kč 

Gymnázium nám. Odboje 304 Dvůr Králové nad Labem PSČ: 54401 12 708 Kč 

VOŠ zdravotnická a Střední zdrav. škola Komenského 234 Hradec Králové PSČ: 50003 10 893 Kč 

Střední škola řemeslná Studničkova 260 Jaroměř PSČ: 55101 9 077 Kč 

VOŠ zdravotnická a Střední zdrav. škola Procházkova 303 Trutnov PSČ: 54101 9 077 Kč 

SŠ propagační tvorby a polygrafie Náchodská 285 Velké Poříčí PSČ: 54932 9 077 Kč 

Vyšší odborná škola a SPŠ Pod Koželuhy 100 Jičín PSČ: 50641 9 077 Kč 

Obchodní akademie T. G. Masaryka Komenského 522 Kostelec nad Orlicí PSČ: 51741 9 077 Kč 

Střední škola - Podorlické vzděl.centrum Pulická 695 Dobruška PSČ: 51801 9 077 Kč 

Obchodní akademie Malé náměstí 158 Trutnov PSČ: 54101 7 262 Kč 

Gymnázium a SOŠ pedagogická Kumburská 740 Nová Paka PSČ: 50901 5 446 Kč 

SPŠ, SOŠ a SOU Hradební 1029 Hradec Králové PSČ: 50003 3 631 Kč 

Masarykova obchodní akademie 17. listopadu 220 Jičín PSČ: 50611 3 631 Kč 

OA, SOŠ a JŠ s pr. st. jaz. zk. V Lipkách 692 Hradec Králové PSČ: 50002 3 631 Kč 

Na tomto úspěchu se podíleli svými výsledky v soutěžích školního roku 2013-14 studenti: 

Příjmení Jméno Třída Název soutěže Body 

Bláha Pavel 2.A Fyzikální olympiáda - kategorie C 1 

Čečetka Jan 7.W Eurorebus - kategorie 15-19 let 1 

Čečetka Jan 7.W Zeměpisná olympiáda - kategorie D 0,2 

Čejchan Daniel 8.W Fyzikální olympiáda - kategorie A 1 

Čejchan Daniel 8.W Středoškolská odborná činnost - obor informatika 3 

Gelbič Ondřej 8.V Středoškolská odborná činnost - obor historie 0,2 

Herzigová Anna 3.B Soutěž v cizích jazycích - francouzština - kategorie 0,2 

Jirman Jan 6.W Fyzikální olympiáda - kategorie C 1 



 

78 

Jirman Jan 6.W Středoškolská odborná činnost - obor informatika 0,33 

Macek Tomáš 5.V Matematická olympiáda - kategorie C 1 

Mareš Martin 4.B Zeměpisná olympiáda - kategorie D 0,2 

Mareš Timotej 5.V Fyzikální olympiáda - kategorie D 1 

Mareš Timotej 5.V Chemická olympiáda - kategorie B 1 

Němec Martin 7.V Středoškolská odborná činnost - obor informatika 0,33 

Pavlová Martina 8.W Soutěž v cizích jazycích - španělština - kategorie II 0,2 

Pěčková Karolína 8.V Středoškolská odborná činnost - obor fyzika 1 

Polák Jan 6.V Středoškolská odborná činnost - obor informatika 0,33 

Prokešová Daniela 8.W Fyzikální olympiáda - kategorie A 1 

Regner Dominik 8.V SOČ - obor tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie 1 

Rýdl Jiří 6.W Matematická olympiáda - kategorie B 1 

Říhová Veronika 8.W Chemická olympiáda - kategorie A 1 

Schusterová Karolína 8.W Středoškolská odborná činnost - obor historie 0,2 

Smolová Kristýna 7.V Chemická olympiáda - kategorie B 1 

Staněk Jan 4.B Fyzikální olympiáda - kategorie A 1 

Staněk Jan 4.B Chemická olympiáda - kategorie A 1 

Štěpán Štěpán 7.V Fyzikální olympiáda - kategorie B 1 

Štěpán Štěpán 7.V Matematická olympiáda - kategorie A 1 

Vaňková Milena 3.A Matematická olympiáda - kategorie A 1 

Vlčková Anna 5.V Olympiáda v českém jazyce - kategorie SŠ 0,2 

Zikmundová Lenka 6.V Chemická olympiáda - kategorie B 1 

Zikmundová Lenka 6.V Chemická olympiáda - kategorie C 1 

Celkem bodů   25,39 

Děkujeme a blahopřejeme. 

Pavel Škoda 

JAK JSEM PŘIŠLA A JAK ODCHÁZÍM 

Jaká jsem byla, když jsem těmi dveřmi procházela poprvé? Malá, ustrašená cácorka. Věděla 

jsem, že mi nadevšechno bude chybět cukrárna naproti naší základní škole. Věděla jsem, že mě 

čeká něco nového, velkého a že mám strašný strach. Najednou už jsem nebyla malá holka, ale 

velká slečna, která chodí do gymnázia. Nechtělo se mi vstoupit, chtěla jsem zůstat ještě chvilku 

schovaná ve svém městě, s lidmi, které znám. Neuměla jsem si představit, jak budu každý den 

fungovat, jak zvládnu všechny novinky. Bála jsem se nových lidí a všeho, co po mně budou chtít. 

Ale byla jsem jediná? Myslím, že podobné pocity měli 1. září 2011 všichni ti cizí, které jsem po 

čtyři další roky nazývala spolužáky. 

A teď? Když těmi dveřmi procházím čtyři roky poté, jaká jsem? Jsem na konci svého působení 

v této škole. Při tom pomyšlení se mi překvapivě podivně sevře cosi uvnitř, cítím hořkost v ústech, 

a když vím, že na mě nikdo nekouká, do očí mi trošku vhrknou slzy. Teď už totiž vím, že jsem tady 

strávila zatím nejkrásnější čtyři roky života. Vím, že se všemi „těmi cizími“ jsme prožili 

neskutečné věci. Vím, že na všechny ty „příšerné“ učitele budu vždycky vzpomínat s láskou. Vím, 

že to každodenní vstávání, prodírání se davem u nástěnky suplování, čekání ve frontě v kantýně, 

sledování líné vteřinové ručičky při leckteré hodině, pohled z mé lavice u okna na střechu kostela, 

ale i nekonečné tlačenice v jídelně, kde mi navíc nikdy moc nechutnalo, to vše mi bude neskutečně 

chybět a nejspíš pro to ještě pár slz uroním. Vím, že mi budou chybět všichni ti lidé kolem. 

V čem jsem tak jiná? Co se tak změnilo? Dlouho jsem měla řeči, jak se těším, až odejdu od 

rodičů, z malého města a vrhnu se do víru velkoměsta a studentského života na vysoké škole. 

A teď, když je to tak blízko, mě má odvaha přechází a já se vlastně bojím. Najednou je ze mě zase 

ta malá, ustrašená cácorka, co nechce opustit svoje město a svoji školu. Vím, že mi nadevšechno 

bude chybět vinotéka naproti gymplu. Čeká mě něco nového a já mám strach. Jaké to asi bude? 

Tereza Hanušová, 4.A 
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„LOJZÍKA“ ZÍSKAL MARTIN NĚMEC 

Prestižní cenu „LOJZÍKA“ za významnou reprezentaci Jiráskova gymnázia získal ve školním 

roce 2014 – 15 student 8.V Martin Němec. 

Nominován byl za úspěšnou a dlouholetou reprezentaci gymnázia v robotických soutěžích, 

za propagaci robotiky a 3D tisku. 

Přehled úspěchů9 

 RoboRave 2015 – Fire Fighting Challenge, Pardubice, 
19. – 20. 3. 2015, 3. místo. 

 Robosoutěž 2014, ČVUT Praha – úloha PacMan, 
vysokoškolské finále, 12. 12. 2014, 2. místo. 

 Robosoutěž 2014, ČVUT Praha – úloha PacMan, 
středoškolská soutěž, 21. 11. 2014, 2. místo z 80 týmů. 

 INTEL ISEF, Los Angeles, 12. – 18. 5. 2014, studenti byli 
vybráni v rámci projektu AV ČR 100 vědců do středních 
škol k účasti na této mezinárodní přehlídce jako hosté. 

 Robotchallenge Vídeň, 29. – 30. 3. 2014, 18. místo 
z celkem 29 týmů z celého světa v kategorii Lego Line 
Follower (z českých týmů nejlepší umístění). 

 Robosoutěž 2013, ČVUT Praha – úloha Sběr míčků, vysokoškolské finále, 16. 12. 2013, 
5. místo z 24 týmů. 

 Robosoutěž 2013, ČVUT Praha – úloha Sběr míčků, středoškolské kolo, 29. 11. 2013, 
1. místo ze 64 týmů. 

 Robotický den 2013, MFF UK Praha – Bear Rescue Autonomous, 8. 6. 2013, 4. místo, 
s mezinárodní účastí. 

 Merkur Roboday 2012, Police n. Metují – Linefollower, 1. místo. 

 Robotický den 2012, MFF UK Praha – Merkur Linefollower, 1. místo. 

 Robosoutěž 2012, ČVUT Praha – Mobilní most, středoškolské kolo, 4. místo. 

 Robosoutěž 2011, ČVUT Praha – Vejce na lžíci, vysokoškolské finále, 5. místo. 

 Robosoutěž 2011, ČVUT Praha – Vejce na lžíci, středoškolské kolo, 1. místo z 26 týmů. 

Pavel Škoda 

GYMPL ROKU 

Na webových stránkách GymplRoku.cz 

byly zveřejněny výsledky hlasování 

o nejoblíbenější gymnázium ve školním roce  

2014/15. Jiráskovo gymnázium obhájilo 

přední pozice z minulého roku a umístilo se na 

krásném 2. místě v kraji. 

                                                 
9 Řady těchto úspěchů dosáhl jako lídr týmu, a to zejména ve spolupráci s Janem Jirmanem ze 7.W a Janem Polákem ze 7.V. 

http://gymplroku.cz/zebricky/2015/student/
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SEZNAM STUDENTŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2014 – 2015 
Hvězdička u jména studenta znamená prospěch s vyznamenáním na konci školního roku. 

Třída: prima A 

Třídní učitel: Mgr. Nývltová Jindra 

Bartošová Kateřina*, Bartůněk Lukáš, Breitrová Adéla*, Brzobohatá Bára, Budař Dominik*, 

Daksová Nikol, Doležal Jan*, Dušková Kristýna*, Fidler Lukáš*, Fišer Daniel*, Franc Matyáš*, 

Heger Tomáš*, Horká Magdalena Dorotea*, Horkel Jan*, Katuš David*, Ladma Lukáš, 

Mastíková Monika*, Němečková Barbora, Pham Minh Tung, Pospíšilová Anna Klára, Ptáček 

Bohdan, Staněk Antonín*, Šesták Jan*, Vacek Jakub*, Valášková Adéla, Vlčková Monika*, 

Vykoukal David*, Winter Patrik*, Zákravský Jan*, Zetek Jan* 

Třída: prima B 

Třídní učitel: Mgr. Košvanec Zdeněk 

Bohuška Matyáš*, Brejtr Martin, Cvrkal František, Čeňková Adéla, Duroň Petr*, Hejzlar Jakub*, 

Holečková Klára, Hubková Klára*, Chrastina Jan*, Kincl Julian*, Klimeš Jakub*, Majer Daniel*, 

Mervartová Helena, Nibilevych Nikoletta*, Nováková Klára*, Novotná Kristýna*, Petráš Šimon, 

Pitřinec Ondřej*, Pozděnová Klára*, Rufer Dominik*, Rydlo Martin*, Říhová Monika*, Strnad 

Tobiáš, Strnadová Ema*, Šnorbertová Zuzana*, Štěpán Michal*, Veverka Kryštof, Veverka 

Matěj, Vorokhta Evheniy*, Žáčková Lucie* 

Třída: sekunda A 

Třídní učitel: Mgr. Divišek Jiří 

Bohadlová Markéta*, Brát Vladimír*, Brožová Alice, Čejchan Jakub*, Drábková Klára, 

Gajdošová Oluša*, Grulich Jaroslav*, Chobotská Barbora*, Janečka Kryštof*, Jirmanová Jana, 

Lemfeldová Petra*, Macháčková Tereza*, Maixnerová Michaela, Mazurová Štěpánka*, Meier 

Jan, Němečková Kateřina*, Novohradský Lukáš*, Obst Michael, Popl Richard, Remešová Julie, 

Rosa Marek, Shejbalová Eliška*, Spilková Aneta*, Strelec Matyáš*, Šimek Filip*, Ťokan 

Vojtěch*, Vik Daniel, Vojtíšek Matyáš*, Vydláková Kateřina* 

Třída: sekunda B 

Třídní učitel: Mgr. Lubasová Helena 

Bartošová Kristýna*, Berthová Tereza*, Bílá Michaela*, Bílková Anna Marie, Brožová 

Vendula*, Effenberk Jeroným, Felkl Martin*, Fiedlerová Kateřina*, Háze Matyáš, Hůlek Jáchym, 

Ježek Daniel, Joudal Adam, Kolář Filip*, Kratěnová Alžběta, Kroutvar Václav, Křenková 

Karolína, Mejstříková Nicola, Melicharová Veronika*, Novák Ivo*, Pěček Jan*, Pešek Ondřej, 

Pflügerová Anna*, Pollak Štěpán, Preclíková Tea*, Ptáček Ondřej, Řehůřková Anna, Semeráková 

Kristýna*, Šolc Petr*, Šretrová Lada* 

Třída: tercie A 

Třídní učitel: PaedDr. Dvořáčková Blanka 

Cejnarová Adéla*, Čech Martin*, Dostál Jiří*, Dvořáček Antonín, Falta Matyáš*, Horáček Pavel, 

Horký Jakub*, Houšťek František, Jarolímek Michal, Kaniová Karolína, Kejzlarová Kateřina, 

Kozáková Kristýna, Krtička Josef*, Linhardtová Natálie, Matoušková Karolína, Niklová Emma, 

Pacák Hynek*, Prouza Lukáš*, Prudil Šimon, Rufer Filip, Schejbal Jakub*, Šanovcová Alena*, 

Šnorbertová Michaela*, Štěpánková Barbora*, Štěpánová Hana*, Štimová Hana, Tomek Viktor*, 

Vanická Veronika, Vydláková Monika* 

Třída: tercie B 

Třídní učitel: Mgr. Klemenc Jaroslav 

Čejchan Jan, Dao Erik, Doležal Michal, Fišerová Anna*, Hagara Jan, Hanousková Kristýna*, 

Hlavatá Nikola, Horák Jakub, Hrubá Karolína*, Ježek Jakub*, Jirmanová Marie, Klímová Darina, 

Lipovský Tomáš, Lukášová Ivana*, Máslo Jan, Moc Jiří, Nosek Jakub, Poláček Miroslav, 

Skořepová Kateřina*, Smolíková Kateřina*, Stryhalová Nela*, Stuchlík Martin*, Svobodová 
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Veronika*, Škodová Sabina, Štěpánová Pavla*, Tučková Anežka, Vacková Aneta*, Vaňková 

Pavlína 

Třída: kvarta A 

Třídní učitel: Mgr. Poutník Milan 

Balcar Vojtěch*, Bartová Jana*, Brátová Pavla, Brychta Adam, Čermáková Kateřina*, Čížková 

Petra*, Drašnarová Lucie*, Gavlasová Radka, Hedrlínová Martina, Hrach Martin, Knapovská 

Pavlína*, Křivda Tomáš, Lisáková Adéla*, Mach Jan, Mastík Petr, Mládková Veronika*, 

Nováková Edita*, Palatová Adéla*, Pikman Jan*, Pitřinec Jakub, Pollaková Kateřina*, 

Prokopová Julie*, Prouza Josef, Říha Miroslav, Sichrovský Benjamin, Špeldová Marta*, Vaňát 

Daniel, Vít Ondřej, Voborníková Nela, Zoufal Lubor 

Třída: kvarta B 

Třídní učitel: Mgr. Karásková Helena 

Brejtr Vojtěch*, Čápová Kateřina*, Černý Lukáš*, Divišek Jakub, Drábková Nikola*, Dušek Jan, 

Dvořáková Markéta*, Frimlová Štěpánka*, Grohmann Matěj, Herzig Antonín, Horká Anna, 

Horkelová Simona*, Hubková Kristina*, Jansová Alžběta, Jermanová Kateřina*, Joska Vojtěch, 

Klikar Vojtěch, Křížová Denisa, Kubíček Tomáš*, Laubacher Jan, Lemfeldová Lucie*, Lukášek 

David*, Matoulek Michal, Možíšová Jana*, Tomková Jana, Továrek David*, Uždilová Adéla, 

Volhejnová Anna, Vyskočil Vojtěch, Žáková Markéta 

Třída: kvinta A 

Třídní učitel: Mgr. Ježek Jan 

Bohadlo Jan*, Bohuslavová Nicol*, Červená Karla, Effenberk Kilián, Hejnová Terezie, Hlavatá 

Anežka, Jirman Štěpán, Kalivoda Jan, Kalivodová Natalia, Kavanová Eliška*, Kinzl Stanislav, 

Kortus Jakub, Lipovská Markéta, Matyáš Michal, Mervart Martin, Naglová Pavlína*, Petříková 

Anna Ester, 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: kvinta B 

Třídní učitel: Mgr. Macura Štěpán 

Coufalová Nikola, Halada Kryštof, Havlena Jan, Hejzlarová Kateřina, Hora Vojtěch, Horký 

Matyáš, Hrušová Julie*, Hůlková Rozálie, Chylková Michaela, Jiránková Klára, 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: sexta A 

Třídní učitel: Mgr. Forejt Ivo 

Andrlová Veronika, Bílková Karolina, Budař Adam, Bureš Bohuslav, Čejchanová Michaela, 

Djemaiel El Gharred Meriem, Havel František, Hejzlar David, Hejzlar Jan, Joudalová Julie, 

Kavalír Václav, Kligl Lukáš, Kordinová Helena, Lichtenberg David, Lukášová Martina*, Macek 

Tomáš*, Mareš Timotej*, Mastíková Markéta, Nguyenová Thi Lam*, Ritschelová Debora, 

Schneider Jakub, Stryhalová Katrin*, Šedivý František, Tluková Veronika, Urban Pavel, Vlčková 

Anna 

Třída: sexta B 

Třídní učitel: Mgr. Rojtová Iva 

Bareš Patrik, 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, Michelčíková Jana, Němeček 
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Daniel, Neumannová Johana*, Oraský Lukáš, Paulusová Ivana*, Pavlasová Kristýna, Rýdlo Jan*, 

Stehlíková Tereza, Suchá Kateřina, Turovská Ivana*, Varmusová Kamila, Vítková Kateřina 

Třída: septima A 

Třídní učitel: Mgr. Brát Richard 

Benešová Jitka, Cellar Štěpán, Čimerová Michaela, Hanušová Ester, Koutský Antonín, Kovářová 

Magdaléna, Maršík Ondřej, Maťátková Lucie, Matysková Klára*, Melicharová Klára*, 

Minaříková Julie, Pinkasová Jana, Polák Jan, Regner Jakub, Rozinková Edita, Rutová Hana, 

Schneider Ondřej, Štauda Ondřej, Štěpánová Kateřina*, Umlaufová Ema*, Vítek Matěj, Vítová 

Nela*, Volhejnová Kateřina, Zikmundová Lenka*, Zítko Dominik, Zítková Kateřina* 

Třída: septima B 

Třídní učitel: Mgr. Zapletal David 

Besedová Simona*, Čížková Pavla*, Hurdálková Tereza, Hušková Petra, Jansa Aleš, Jirman Jan, 

Juranová Magdaléna*, Knapp Štěpán, Kolářová Denisa*, Linhart Marián, Macek Kryštof, 

Mikšovský Lukáš, Neumannová Barbora*, 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: oktáva A 

Třídní učitel: Mgr. Vrátilová Hana 

Brož Jan, 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*, 

Škaldová Markéta, Šolcová Žofie, Štěpán Štěpán, Štěpařová Eliška, Vaňková Kristýna*, Vaňková 

Zuzana, Vlček Vojtěch, Vlčková Lucie 

Třída: oktáva B 

Třídní učitel: Mgr. Slavík Libor 

Balcarová Barbora*, Batěčková Anežka, Bílek Vojtěch, Čečetka Jan, Fiedlerová Andrea, Halda 

Jan, Havrda Daniel, Hofmanová Jana, Horčičková Marie Magdalena, Hruša Vojtěch, Koch 

Daniel, Košek Tomáš, Král Aleš, Křečková Petra, Kubečková Karolína*, Machová Bára, 

Mělnický Vojtěch, Pitašová Tereza*, Sandtnerová Michaela, Šanovec Jan, Šmída Jakub, Ungrová 

Gabriela, Venclová Monika, Zimová Kateřina* 

Třída: 1.A 

Třídní učitel: Mgr. Jaroušová Jiřina 

Ansorgová Kristýna*, Bělka Ondřej, Brahová Lucie, Čtvrtečka Josef, Havlová Jiřina, Hudcovic 

Tomáš, Jančíková Nikola*, Janečková Tereza, Kmochová Kateřina, Král Jakub*, Kropáčková 

Natálie, Kubínová Markéta*, Kuldová Blanka, Libnar Petr, Lukáš Petr, Novotný Jiří, Semerák 

Petr*, Skládal Jaroslav, Srubjanová Pavlína, Ševců Pavlína, Štodt Daniel, Štrofová Kateřina, 

Šulcová Kateřina*, Tichý Ondřej, Týč Radek, Veverková Markéta, Vlachová Nikol*, Vojtěchová 

Ivana, Zahálka Jan 

Třída: 1.B 

Třídní učitel: Mgr. Škodová Šárka 

Andršová Karolína, Čermáková Monika, Dostál Jáchym, Felgrová Daniela, Holá Tereza, Hrubá 

Martina, Hušková Pavlína*, Chladová Barbora, Jakušová Kateřina, Janečková Petra, Ježek Jan, 

Kramlová Lucie, Malíková Kristýna, Novotný Marian, Prokopová Aneta*, Remeš Johan, Resl 

Dominik, Růžička Pavel*, Řezníčková Lucie*, Sedláčková Eliška*, Sodomka Marek, Soukup 

Josef*, Šefcová Eva, Šimek Jan, Šimková Romana, Tučková Lucie*, Vojtíšek Šimon, Volšíková 

Tereza, Voltr Václav*, Zákravský Petr 
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Třída: 2.A 

Třídní učitel: Mgr. Pavlík Daniel 
Balská Gabriela, Berka Matěj, Borsová Karolína*, Breuer Petr, Čechurová Kristýna, Ficek Lukáš, 

Ha Tien Toan*, Ježková Michaela*, Jirsová Jana, Kukeňová Eliška, Maršíková Markéta*, Mojžíš 

Dominik, Peterová Diana*, Pražáková Michaela*, Rydlová Vendula*, Sedláček Ondřej, Ševců 

Tomáš, Škoda Teodor, Švorcová Lucie, Tučková Alice*, Vala Antonín, Valášková Aneta, 

Vávrová Adéla*, Vondra Jakub, Wajsar Tomáš, Zákravský Petr, Zelená Anna, Žaluda Jakub, 

Žaluda Jan, Žídková Lenka 

Třída: 2.B 

Třídní učitel: Mgr. Fišerová Jitka 
Brejtrová Tereza, Buchar Aleš*, Čepková Vanesa, Dusíková Dominika, Dvořáková Nina, Falta 

Antonín, Hornychová Veronika, Huaman Mathias, Jungwirth Stanislav, Kamarýt Petr, Kolář 

Martin, Kůst Josef, Macková Tereza, Marksová Pavlína*, Naimanová Vanesa Nela, Novotná 

Marie, Nývltová Anna, Palijová Gabriela*, Pánská Natálie, Plšková Michaela, Pohnerová 

Eliška*, Přibyl Martin, Regnerová Klára*, Roztočil Petr*, Sandtnerová Lucie, Saučuk Martin, 

Skalák Ondřej, Sýkorová Kateřina, Škrdlová Žaneta, Tautz Dominik 

Třída: 3.A 

Třídní učitel: Mgr. Polák Zdeněk 
Balaš Filip, Bláha Pavel, Doubek Martin, Effenberková Sabina*, Hamáček Tomáš, Havelka 

Jakub, Holeček Adam, Joneš Jiří, Chlebov Mychajlo, Kollertová Anna, Kováčová Václava, 

Králová Kristýna, Lecnarová Radka, Lokvenc Dominik, Machová Kateřina*, Malina Rudolf, 

Manych Jan, Matúšová Veronika, Michel Lukáš, Nguyen Thi Thuy Linh, Pejskar Michael, 

Prouzová Petra, Souček Martin*, Středová Anna, Suk Jakub*, Škoda Martin, Truněček Martin, 

Vanická Kristýna*, Zobalová Eliška 

Třída: 3.B 

Třídní učitel: RNDr. Matěnová Ivana 

Bartoň Jan*, Beranová Barbora, Černá Kateřina*, Dušková Zuzana, Fanta David, Habr Tomáš, 

Hejcmanová Kateřina*, Hejduk Michael, Hnízdilová Lucie, Jirman Vojtěch, Kosová Michaela*, 

Matěka Jan, Novotná Kateřina*, Ostrá Veronika, Pavlík Matěj, Peiskerová Lucie, Pokorný 

Marek, Prouza Jan*, Remešová Lenka*, Ševců Dominik, Šimek Matěj*, Thérová Aneta*, Tyler 

Tomáš, Ulvrová Kateřina, Vašina Martin, Vu Tham Long 

Třída: 4.A 

Třídní učitel: RNDr. Mgr. Preclík Jan, Ph.D. 

Beranová Kristýna*, Cvejnová Michaela, Čejchanová Barbora, Doubková Kristýna, Hanušová 

Tereza*, Hasilová Gabriela, Heinzelová Tereza, Henclová Natálie, Hrnčířová Denisa, Jará Nikola, 

Jirková Dita, Kubínová Bára, Livarová Renata, Máslová Kateřina, Paděrová Marie, Palečková 

Karolína, Pipek Tomáš*, Pohner Pavel, Regner Kamil, Sedlák Jiří, Seidlová Alena*, Stehlík 

Štěpán*, Svobodová Kristina, Štěpánek Martin, Štěpařová Kateřina, Šulcová Elena, Tran Tuan, 

Truněček Tomáš, Urešová Anna*, Vaňková Milena*, Veverková Petra 

Třída: 4.B 

Třídní učitel: Mgr. Sršňová Iva 

Birková Tereza, Duben Josef, Ďuriška Jan, Hanušová Anna, Herzigová Anna, Hofmanová 

Kristýna, Horák David, Horáková Jana, Hovorková Adina, Hrodková Lenka, Chráska Martin, 

Kosek Ondřej, Koucká Kristýna, Machová Tereza, Málek Miroslav, Malík Ondřej, Martínek Jan, 

Máslo Jaroslav, Mílová Hana, Možíšová Aneta, Nyčová Aneta, Peterková Alena, Rejthar Václav, 

Stuchlík Filip, Vanická Michaela, Vondráčková Eliška*, Žďárek 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 

Nadace Jiráskova gymnázia a vedení školy uspořádali 29. května 2015 slavnostní setkání 

absolventů školy z roku 1965 s názvem Zlatá maturita. Ze tří tříd se zúčastnilo 61 absolventů. Na 

slavnostním setkání v aule školy obdrželi pamětní list a výroční zprávu. Zájemci si prohlédli 

školu a další neformální setkání proběhlo v jejich režii. 

V příštím školním roce zveme na Zlatou maturitu tyto absolventy z roku 1966 

1966 A 

Antonín Boťcha, Zdeněk Boušek, Vlastimil Čejp, Alena Červená, Josef Čeřovský, Jiří Drašnar, 

Šárka Drašnarová, Svatava Dvořáková, Helena Faiglová, Jan Fulín, Miloslava Houšťková, Václav 

Hrůza, Alena Karbulková, Milena Kotalová, Jiří Kraus, Miroslava Kumstová, Eliška Macková, 

Drahomíra Matěnová, Regina Michnová, Marie Mrštinová, Karel Neudik, Jindřich Novák, Tomáš 

Osoba, Antonín Ožďan, Lubomír Petráš, Ivan Pruš, Jiří Ptáček, Vladimír Suk, Vlastimil Šipl, 

Michal Vojtěchovský, Vítězslava Zelená, Miroslav Zeman 

1966 B 

Jan Babka, Oldřich Čepelka, Vlasta Červená, Jana Doležalová, Jiřina Ducháčová, Jana 

Eisenbruková, Hana Endlerová, Zdeněk Frýba, Jiří Grätz, Josef Halaj, Miroslav Horčička, Jiří 

Hybša, Petr Charvát, Jan Kubeček, Marie Macáková, Vlastimil Macháček, Pavel Nesnídal, Jiří 

Pavel, Hana Píšová, Rudolf Pop, Milana Rousková, Lada Rufferová, Karel Seidl, Aleš Semerák, 

Eva Semeráková, Miroslava Semeráková, Jiří Schmiedt, Marie Středová, Lidmila Šrytrová, Dana 

Štěpová, Jaroslav Šulc, Jaroslav Vintera 

1966 C 

Hana Bezdičková, Marie Bubeníčková, Božena Cejnarová, Maria Colledaniová, Marie Drtinová, 

Milena Flousková, Libuše Hanzlíčková, Naděžda Hartmanová, Zdeňka Hejzlarová, Helena 

Hrušková, Hana Hufová, Blanka Ježková, Eliška Jirků, Miroslava Knittelová, Lidmila Kovářová, 

Hana Kožená, Jarmila Krejčová, Helena Lednová, Vilma Marková, Věra Poláková, Elena 

Pospíchalová, Eva Prouzová, Blanka Ptáčková, Eva Richtrová, Helena Říhová, Silva Severová, 

Eva Stará, Emilie Středová, Marie Světlíková, Helena Šolínová, Marie Špreňarová, Dagmar 

Šprincová, Zora Uchalová, Jiřina Vávrová, Dagmar Vilímová, Jana Zákoucká, Irena Zemanová 
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