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ČÁST I. 
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

a) Název školy, sídlo, IZO, právní forma, IČO, č. účtu 
Název školy: Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451 
Sídlo: Řezníčkova 451, 547 44 Náchod 
IZO: 102 266 247 
Právní forma: příspěvková organizace 
IČO: 48 623 687 
Č. účtu: 814 008 773/0300 u ČSOB Náchod 

b) Zřizovatel školy 
Zřizovatel: Královéhradecký kraj, Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové 

c) Ředitel školy, jméno, příjmení 
Ředitel školy: Pavel Škoda, tel. 0441/423219, e-mail: reditel@gymnachod.cz 

d) Všechny druhy a typy součástí školy, které škola má uvedeny v Rozhodnutí o zařazení 
školy do sítě škol 
Škola sdružuje: Jiráskovo gymnázium 

e) Datum zařazení školy do sítě škol a ŠZ 
Datum zařazení do sítě: 19. 6. 1996 

f) Celková kapacita školy a jejich součástí 
Jiráskovo gymnázium kapacita: 645 žáků cílová kapacita: 645 žáků 

g) Seznam studijních a učebních oborů, jejich zaměření 
Studijní obory: 
 79-41-K/401 Gymnázium – všeobecné (4 - leté): kapacita: 240 cílová: 240 
 79-41-K/701 Gymnázium – všeobecné (7 - leté): kapacita: 101 cílová: 01 
 79-41-K/801 Gymnázium – všeobecné (8 - leté): kapacita: 304 cílová: 480 

h) Mimoškolní a volnočasové aktivity  
Orgány školy: Rada školy (v současné době nefunkční) 
Občanská sdružení: Sdružení rodičů a přátel dětí a školy 
Nadace: Nadace Jiráskova gymnázia 
Zájmové kroužky: pěvecké sbory Sboreček a Skřivánci, divadelní soubor DRED, 

zdravotnický kroužek, historický kroužek, přírodopisný klub, 
KUŠ – Klub uměleckých šestnáctek (klub přátel 16mm filmů) 

Školní časopis: Doutnák 
Další vyžití: posilovna a tělocvična, volně přístupná počítačová učebna 

s Internetem, žákovská knihovna 
i) Další údaje, týkající se záměrů školy, její orientace, předpoklady a trend dalšího vývoje.  

Jiráskovo gymnázium je tradiční školou, které bylo změnou v síti škol k 1. 9. 2002 
umožněno nadále nabízet dvě paralelní třídy 8-letého a dvě paralelní třídy 4-letého 
všeobecného gymnázia. 

Koncepce rozvoje školy je na www.gymnachod.cz/vedeni_skoly.htm. 
Škola má potenciál pro případné další rozšiřování nabídky vzdělávání. 

 2 Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků 
na jednu třídu 

Počet žáků 
na učitele 

Šk. rok 2000 - 1 2001 - 2 2000 – 1 2001 – 2 2000 – 1 2001 – 2 2000 - 1 2001 - 2
 22 22 625 628 28,41 28,55 14,89 14,89 

                                                 
1 Dobíhající studijní obor 
2 Počty k 30. 6. odpovídajícího školního roku 

mailto:reditel@gymnachod.cz
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ČÁST II. 
PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ SE SCHVALOVACÍMI DOLOŽKAMI MŠMT ČR. 

Minulý školní rok (2000 – 2001) 

Kód oboru Název oboru Učeb. dokumenty 
vydalo Pod č. j. Platnost od 

79-41-K/401 Gymnázium MŠMT ČR 20 594/99-22 1. 9. 1999 
79-41-K/701 Gymnázium MŠMT ČR 20 594/99-22 1. 9. 1999 
79-41-K/801 Gymnázium MŠMT ČR 20 594/99-223 1. 9. 1999 

Letošní školní rok (2001 – 2002) 

Kód oboru Název oboru Učeb. dokumenty 
vydalo Pod č. j. Platnost od 

79-41-K/401 Gymnázium MŠMT ČR 20 594/99-22 1. 9. 1999 
79-41-K/701 Gymnázium MŠMT ČR 20 594/99-22 1. 9. 1999 
79-41-K/801 Gymnázium MŠMT ČR 20 594/99-22 1. 9. 1999 

Učební plán pro školní rok 2001 – 2002 po přidělení disponibilních hodin ředitelem školy 

Předmět I II III IV 
1. 
V 

2. 
VI 

3. 4. 
VIII 

Český jazyk a literatura 5/1 5/1 4/1 4/1 3/1 4 4 4 
Cizí jazyk 1 (Aj, Nj)4 4/4 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 
Cizí jazyk 2 (Nj, Aj, Fj, Šj, Rj)5 - - - 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 

Občanská výchova 2 1 26 1 - - - - 
Základy společenských věd - - - - 1 1 2 2 
Dějepis 2 2 2 2 2 2 2 2 
Zeměpis 2 2 2 2 2 2 - - 

Matematika 5/1 5/1 5/1 4/1 4/1 4/1 4/1 3/1 
Fyzika 2 2 2 2 2 3/1 3/1 2 
Chemie - 2 2 2 2 3/1 2 2 
Biologie 2 2 2 2 3 2 2 2 

Informatika a výp. technika - - 2/2 2/2 2/2 - - - 
Estetická výchova 3 3 2 2 2 2 - - 
Tělesná výchova 3/3 3/3 3/3 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 
Volitelný předmět 1 - - - - - - 2/2 2/2 
Volitelný předmět 2 - - - - - - 2/2 2/2 

Volitelný předmět 3 - - - - - - - 2/2 

CELKEM 30/9 30/8 31/10 31/12 31/12 31/11 31/14 31/15

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

                                                 
3 jen výuka ve 4. ročníku osmiletého gymnázia byla organizována ještě v souladu s generalizovaným učebním plánem 

gymnázia s osmiletým studijním cyklem schváleným MŠMT ČR dne 14. listopadu 1995 pod čj. 25 048/95-21-23 
s platností od 1. září 1996 

4 Jazyk, ve kterém žák pokračuje ze ZŠ. 
5 Student si volí podle zájmu s přihlédnutím k možnostem školy. 
6 Součástí občanské výchovy je 1 hodina týdně výchovy k rodičovství. 
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Volitelné předměty: 
(každý rok se obměňují podle zájmu studentů a možností školy) 

3. ročník (dvouletý předmět) 
Konverzace v anglickém jazyce (2 skupiny) 
Ruský jazyk 
Seminář z dějepisu 
Seminář a cvičení z matematiky 
Seminář a cvičení z chemie 

Seminář a cvičení z biologie (2 skupiny) 
Seminář ze zeměpisu 
Programování 
Deskriptivní geometrie 

4. ročník (pokračování ze 3. ročníku) 
Konverzace v anglickém jazyce (2 skupiny) 
Konverzace v německém jazyce 
Konverzace ve francouzském jazyce 
Seminář z dějepisu (2 skupiny) 
Seminář ze zeměpisu 
Seminář a cvičení z matematiky (2 skupiny) 

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

4. ročník (jednoletý předmět) 
Konverzace v anglickém jazyce (2 skupiny) 
Konverzace v německém jazyce 
Literární seminář 
Společenskovědní seminář 

Seminář a cvičení z fyziky 
Seminář z chemie 
Seminář ze zeměpisu 
Aplikace počítačů 

Nepovinné předměty: 
Deskriptivní geometrie Literární seminář Latina 

 

ČÁST III. 
ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY. 

a) Odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků školy 

Výuka byla zajištěna téměř 100% vyučujícími s odbornou a pedagogickou způsobilostí. Výjimku 
tvořili: 
• vyučující španělského jazyka, který absolvoval filosofickou fakultu obor španělská a portugalská 

filologie a není tudíž pedagogicky způsobilý (má zájem si pedagogické vzdělání doplnit, ale dosud 
nebyl ke studiu pro nedostatečnou kapacitu přijat) 

• vyučující německého jazyka, která má odbornou způsobilost pouze pro výuku v ročnících 
odpovídajících základní škole (1. - 4. ročník víceletého gymnázia) a která vzhledem k nedostatku 
učitelů německého jazyka učila tento jazyk i ve vyšších třídách (má zájem si vzdělání doplnit, ale 
tato možnost dosud v ČR neexistuje) 

• učitelka francouzského jazyka, která měla odbornou způsobilost pouze pro výuku v ročnících 
odpovídajících základní škole (1. - 4. ročník víceletého gymnázia) a která učila tento jazyk i 
v jedné kvintě. Ta si během školního roku požadované vzdělání doplnila. 

Celkem tedy bylo bez odborné nebo pedagogické způsobilosti vyučováno 1,85 úvazku z 41,9 tj. 
4,4% (oproti 2,7% ve školním roce 2000 – 2001) nebo 39 hodin z 939, tj. 4,2% (oproti 2,6% ve 
školním roce 2000 - 2001}. 

Pokles pedagogické a odborné způsobilosti sboru byl způsoben především odchodem plně 
kvalifikovaného učitele německého jazyka mimo školství (z finančních důvodů) a zvýšeným zájmem 
o studium španělského jazyka. 

Odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků na škole 

Školní rok 2000 - 1v % Školní rok 2001 – 2 v % 
97% 96% 
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b) Souhrnné údaje za školu o počtu pedagogických pracovníků, jejich odborné a pedagogické 
způsobilosti (vyhl. 139/1997 Sb.). 
Výuku k 30. 6. zajišťovalo fyzicky 46 pedagogických pracovníků. Přepočtených pedagogických 

pracovníků bylo 42,165 (vloni 41,976). 

Kvalifikace 
Jméno pracovníka Pracovní 

zařazení Aprobace Odborné 
(vysokoškolské, ÚSO) 

Pedagog. 
PF, FF, 

DPS 

Délka 
praxe 
(v letech) 

Pavel Škoda ředitel M, F vysokoškolské PF 15 
PaedDr. Martina 
Karastojanovová 

zástupce
ředitele M, F vysokoškolské PF 15 

Mgr. Anžik Aršakuni učitel Aj, Fj vysokoškolské PF 37 
Mgr. Helena Bergrová učitel M, Ch vysokoškolské PF 9 
Mgr. Richard Brát učitel M, F vysokoškolské PF 19 
Clare Rose Britton7 učitel  vysokoškolské  2 
Věra Cermanová učitel Aj, Rj vysokoškolské PF 23 
PaedDr. Blanka Dvořáčková učitel Čj, D vysokoškolské PF 24 
Jitka Fišerová učitel Nj, D vysokoškolské PF 15 
Ivo Forejt učitel Čj, Nj vysokoškolské PF 16 
Mgr. Hana Janušová učitel Čj, Vv vysokoškolské PF 12 
Jiřina Jaroušová učitel M, Bi vysokoškolské PF 16 
Miloslav Javůrek učitel M, F vysokoškolské PF 43 
Mgr. Jan Ježek učitel Bi, Z, geol. vysokoškolské PF 4 
Zdena Jirková učitel Aj vysokoškolské PF 24 
Drahomíra Kajnarová učitel M, Dg vysokoškolské PF 16 
Mgr. Jaroslav Klemenc učitel M, F vysokoškolské PF 18 
Mgr. Jana Kolářská učitel Čj, Zsv vysokoškolské PF 15 
Zdeněk Košvanec učitel Z, Tv vysokoškolské PF 18 
Mgr. Helena Lubasová učitel Čj, Aj vysokoškolské PF 2 
Mgr. Lenka Martinková učitel Čj, Nj vysokoškolské PF 2 
RNDr. Ivana Matěnová učitel M, Bi vysokoškolské PF 15 
Bedřich Nejman učitel Zsv, Tv, Bv vysokoškolské PF 29 
Jindra Nývltová učitel Čj, Lj vysokoškolské PF 14 
Jiří Oleják učitel M, Z vysokoškolské PF 14 
Mgr. Jean Papineschi8 učitel archeologie vysokoškolské  1 
Mgr. Daniel Pavlík učitel Šj, Pj vysokoškolské FF 7 
Zdeněk Polák učitel M, F vysokoškolské PF 20 
Mgr. Milan Poutník učitel Čj, Hv vysokoškolské PF 23 
Věra Prachařová učitel Ch, Bi vysokoškolské PF 37 
RNDr. Jan Preclík učitel M, IVT vysokoškolské PF 4 
Iva Rojtová učitel Bi, Tv vysokoškolské PF 17 
Mgr. Libor Slavík učitel Bi, Tv vysokoškolské PF 19 
Mgr. Olga Slavíková učitel Z, Tv vysokoškolské PF 24 
Mgr. Iva Sršňová učitel M, F vysokoškolské PF 21 
Mgr. Jarmila Suchanková učitel Ch, F vysokoškolské PF 38 
Mgr. Barbora Šimková učitel Aj, Fj vysokoškolské PF 2 
Michael Šimon učitel Aj, Rj vysokoškolské PF 23 
Gerda Škodová učitel M, F vysokoškolské PF 18 
Hana Škodová učitel Čj, Zsv vysokoškolské PF 16 
Věra Štegerová učitel D, Rj vysokoškolské PF 26 

                                                 
7 Lektor anglického jazyka, rodilá mluvčí. Vyučuje anglické konverzaci. 
8 Lektor francouzského jazyka, rodilý mluvčí. Vyučuje francouzské konverzaci. 
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Petr Šulc učitel Aj, Tv vysokoškolské PF 19 
Iva Venclíková učitel Čj, Šj vysokoškolské PF 31 

Ing. Dalibor Vích učitel  vysokoškolské VŠST
+DPS 11 

Josef Zikmund učitel Tv, Bv vysokoškolské PF 27 
Hana Zikmundová učitel Ch, F vysokoškolské PF 15 

c) Souhrnné údaje o počtu nepedagogických pracovníků, jejich kvalifikaci a odborné 
způsobilosti. 
K 30. 6. zde bylo 8,850 přepočtených nepedagogických pracovníků oproti 7,718 loňským. 

Jméno a příjmení Pracovní 
zařazení 

Vyučení 
(obor) Vzdělání Pedagog. Praxe 

Ing. Eva Hedvíková9 ekonom ekonom. vysokoškolské xx 20 
Marcela Martincová účetní, ekonom všeobec. ÚSV xx 36 
Ivana Šnorbertová mzd. účetní ekonom. ÚSV, ÚSO xx 8 

Ing. Dalibor Vích správce 
počítačové sítě xx vysokoškolské xx 11 

Zdena Přikrylová10 správce skl. uč. xx vysokoškolské xx 40 
Cermanová Věra11 správce skl. uč. xx vysokoškolské xx 23 

Stanislav Šárka školník vodoinstal. 
topenářství SO xx 39 

Jiřina Benešová12 uklízečka xx xx xx 513 
Irena Doležalová uklízečka xx xx xx 113 
Anna Hrycyková uklízečka xx xx xx 113 
Dagmar Kubečková uklízečka xx xx xx 2313 
Marie Siglová uklízečka xx xx xx 613 
Miluška Pavlů10 uklízečka xx xx xx 313 

d) Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka. 

2000 – 1 2001 - 2 
4 0 

e) Počet ostatních pedagogických pracovníků, kteří nastoupili nebo odešli. 

 Školní rok 2000 - 1 Školní rok 2001 - 2 
fyz. 3 2 Nastoupili 
přep. 2,286 1,095 

 Na jinou školu Mimo školství  Na jinou školu Mimo školství 
fyz. 0 2 0 1 Odešli 
přep. 0 2 0 0,095 

f) Počet pracujících důchodců 
Pedagogové 
 Minulý školní rok Tento školní rok 

fyz. 3 3 Pracujících důchodců 
přep. 1,096 1,783 
fyz. 1 1 z toho invalidních přep. 0,286 0,476 

                                                 
9 Od 1. 2. 2002 
10 Do 31. 12. 2001. 
11 Od 1. 1. 2002. 
12 Do 30. 5. 2002 
13 Délka působení na naší škole. Délka odborné praxe se u této profese nesleduje. 
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Nepedagogové 
 Minulý školní rok Tento školní rok  

fyz. 4 4 Pracujících důchodců přep. 2,6 2,6 

g) Počet nekvalifikovaných pracovníků 

 Minulý školní rok Tento školní rok  
Pedagog. pracovník 0 0 
Nepedagog. pracovník 0 0 

h) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků. 

Druh studia, kurzu apod. 
Počet 

zúčast. 
pracov. 

Americká literatura 2 
Bakaláři – software pro školy 1 
Basketbal na škole nově a zajímavě 1 
Botanika a zoologie v ped. praxi 2 
Cesty minulosti III 2 
Daňový zákon příspěvkových organizací 2 
Discussion on Canadian 2 
Einfuhrung Zertifikát Deutsch 1 
Exkurze pro uč. fyziky 2 
Filozofie 1 
Finanční matematika 1 
Geometrie na prostor. vystřihovánkách 1 
Grammatik macht Spaß  1 
Hospitační činnost řed. školy 1 
Irsko, práce s anglickým jazykem 2 
Jak na češtinu 1 
Kombinatorika bez vzorců, ale s nadhledem 2 
La littérature  1 
Letní škola historiků 1 
Metody ve výuce zeměpisu 1 
Moderní pojetí chyby ve výuce ciz. jazyků 2 
Moderní programování 1 
Molekulární genetika 2 
Motivační hry v ČJ 3 

Názvosloví v organické chemii 2 
Netradiční sportovní hry 1 
Práce s toxickými látkami 4 
Práce se třídou 3 
Právo pro každý den 1 
Problémy se stereometrií a geom. představ. 2 
Roční zúčtování daní 1 
Řízení pedagogického procesu 1 
Seminář na francouzském gymnáziu 2 
Situational 1 
Slovní zásoba trochu jinak 1 
Spirála 2 
Spol. rep. Německo a evr. integrace 1 
Strategie vyšetřování šikany 1 
Strategie vyšetřování šikany 2 1 
Školení účetnictví 1 
Tvářím se, tváříš se 1 
Tvorba www stránek 1 
Veletrh nápadů uč.fyziky 1 
Vývojové tendence v syntaxi Nj II 2 
Zákon 320/2001 1 
Změna soudobého světa 1 
Žádosti o granty 1 
Zdravotník školních akcí 7 
Celkový součet 76 

ČÁST IV. 
ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ14 

Přijímací řízení pro letošní školní rok 
Kód oboru Název oboru 1. kolo 2. kolo poč.přij.  
  poč.přihl poč.přij. poč.přihl poč.přij.  celkem 
7941K401 Gymnázium 83 59 42 1 60 
7941K801 Gymnázium 117 58 - - 58 

Přijímací řízení pro příští školní rok 
Kód oboru Název oboru 1. kolo 2. kolo poč.přij.  
  poč.přihl poč.přij. poč.přihl poč.přij.  celkem 
7941K401 Gymnázium 84 58 31 2 60 
7941K801 Gymnázium 115 60 - - 60 

                                                 
14 Ukázky přijímacích zkoušek jsou na http://www.gymnachod.cz/vedeni_skoly.htm 
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ČÁST V. 
PŘEHLEDNÉ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

a) členění podle oborů, ročníků a tříd dle výkonových výkazů V 

Kód oboru Název oboru 1. 
roč

2. 
roč

3. 
roč 

4. 
roč 

5. 
roč 

6. 
roč 

7. 
roč 

8. 
roč

celk
em 

Poč. 
tříd 

celk. 
7941K401 Gymnázium 61 60 65 59   245 8 
7941K701 Gymnázium      44 44 2 
7941K801 Gymnázium 57 61 59 58 53 53 341 12 

b) prospěch žáků ve škole 
Ročník Počet žáků Prospěl s vyzn Prospěl Neprospěl Opakuje 
Školní rok 2000 - 1 2001 - 2 2000 - 1 2001 – 2 2000 - 1 2001 – 2 2000 - 1 2001 – 2 2000 - 1 2001 - 2 
7941K/401 
1. ročník 60 60 13 12 47 48 0 0 0 0 
2. ročník 61 60 18 10 43 50 0 0 0 0 
3. ročník 60 65 8 16 52 48 0 1 0 1 
4. ročník 56 59 8 9 48 50 0 0 0 0 
7941K/701 
6. ročník 46 - 9 - 37 - 0 - 0 - 
7. ročník 49 44 6 7 43 37  0 0 0 0 
7941K/801 
1. ročník 61 57 37 30 24 27 0 0 0 0 
2. ročník 60 61 31 30 29 31 0 0 0 0 
3. ročník 60 60 23 26 37 34 0 0 0 0 
4. ročník 58 58 18 20 40 38 0 0 0 0 
5. ročník 54 52 12 11 41 41 1 0 1 0 
6. ročník - 52 - 9 - 43 - 0 - 0 
celkem 625 628 183 180 441 447 1 1 1 1 

c) Počet vyloučených žáků a průměrný počet zameškaných hodin na žáka. 

Ročník Počet celkem Důvod prospěch Důvod chování Jiné důvody 
Průměr 

zameškaných hodin 
na žáka 

Školní rok 2000 - 1 2001 - 2 2000 – 1 2001 – 2 2000 – 1 2001 – 2 2000 – 1 2001 – 2 2000 - 1 2001 - 2 
7941K/401 
1. ročník 0 0 0 0 0 0 0 0 63,5 54,0 
2. ročník 0 0 0 0 0 0 0 0 77,5 84,9 
3. ročník 0 0 0 0 0 0 0 0 109,7 94,3 
4. ročník 0 0 0 0 0 0 0 0 108,6 100,3 
7941K/701 
6. ročník 0 - 0 - 0 - 0 - 121,4 - 
7. ročník 0 0 0 0 0 0 0 0 100,9 136,9 
7941K/801 
1. ročník 0 0 0 0 0 0 0 0 78,7 67,6 
2. ročník 0 0 0 0 0 0 0 0 91,7 74,7 
3. ročník 0 0 0 0 0 0 0 0 73,1 65,7 
4. ročník 0 0 0 0 0 0 0 0 81,9 61,1 
5. ročník 0 0 0 0 0 0 0 0 87,9 60,1 
6. ročník - 1 - 0 - 1 - 0 - 87,0 
Celkem 0 1 0 0 0 1 0 0 90,4 80,6 
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d) Snížený stupeň z chování 

 2000 – 1 2001 - 2 
Stupeň chování Počet % z celku Počet % z celku 

1 619 98,88 625 99,52 
2 7 1,12 3 0,48 
3 0 0 0 0 

e) Celkový počet neomluvených hodin 

2000 - 1 2001 - 2 
130 80 

f) Souhrnný údaj o výsledcích maturitních a závěrečných zkoušek k 31. 8. 
Maturitní zkoušky 2000 - 1 
 
Kód oboru 

 
Název oboru 

Počet ž.
celkem 

Počet ž. 
nepřipuštěn 

Počet ž. 
s vyznamen. 

Počet ž. 
prospěl 

Počet ž. 
neprospěl 

7941K401 Gymnázium 56 0 22 33 1 
7941K701 Gymnázium 50 0 17 22 1 

Maturitní zkoušky 2001 - 2 
 
Kód oboru 

 
Název oboru 

Počet ž. 
celkem 

Počet ž. 
nepřipuštěn 

Počet ž. 
s vyznamen. 

Počet ž. 
prospěl 

Počet ž. 
neprospěl 

7941K401 Gymnázium 59 0 25 34 0 
7941K701 Gymnázium 4515 0 20 23 2 

Celkový počet maturantů ve školním roce 2001/2002 na Jiráskově gymnáziu byl 103. Z toho 
studentů sedmiletého gymnázia bylo 44, 59 bylo studentů čtyřletého gymnázia. Z celkového počtu 
studentů si přihlášky na VŠ podalo 102 studentů. Následující tabulky ukazují počty přijatých studentů 
na VŠ, VOŠ a do zaměstnání dle jednotlivých tříd. Do kolonky zaměstnání jsou zahrnuti i studenti, 
kteří jsou přihlášeni ke studiu v jednoletých jazykových kurzech, odjíždějí pracovat do ciziny, 
případně budou navštěvovat nulté ročníky VŠ. 

Přehled tříd 

Třída Počet žáků VŠ VOŠ Zaměstnání 
20 2 3 oktáva A 25 

80% 8% 12% 
9 2 8 oktáva B 19 47,37% 10,53% 42,1% 
26 2 2 4.A 30 86,67% 6,7% 6,7% 
25 2 2 4.B 29 86,2 6,9% 6,9% 
80 8 15 Celkem 103 77,67% 7,77% 14,56% 

Průměrný počet žáků přijatých na VŠ ze všech maturantů je 77,67%. Uvažujeme-li pouze studenty, 
kteří se na VŠ hlásili, zvýší se toto číslo na 78,4%. 

                                                 
15 Ke 103 řádným maturantům byl přiřazen reprobant z loňského roku. U maturity opět neprospěl. 
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Přehled podaných přihlášek na jednotlivé VŠ a fakulty 
P (přihlášky), S (skutečnost, tj. počty studentů, kteří budou na jednotlivých školách studovat) 

VŠ Fakulta P S

Univerzita 
Karlova 

přírodovědecká 
filozofická 
právnická 
1. lékařská  
2. lékařská  
3. lékařská  
lékařská Hradec Králové 
lékařská Plzeň 
pedagogická 
sociálních věd 
tělesné výchovy a sportu 
farmaceutická H. Králové 
humanitních studií 
matematicko-fyzikální 

26 
20 
13 
9 
6 
3 
8 
6 
7 
8 
6 
3 
2 
6 

6 
2 
1 
3 
1 
- 
- 
3 
1 
- 
1 
2 
- 
2 

MU 
Brno 

přírodovědecká 
filozofická 
právnická 
lékařská 
pedagogická 
sociálních studií  
sportovních studií 
ekonomicko-správní 

16 
9 
7 
10 
5 
4 
2 
2 

4 
- 
1 
- 
- 
- 
- 
- 

UP 
Olomouc 

přírodovědecká  
filozofická 
právnická 
lékařská 
pedagogická  
tělesné kultury 

8 
16 
6 
5 
2 
2 

2 
5 
- 
- 
- 
2 

JU České 
Budějovice  biologická 1 - 

ZČU 
Plzeň 

pedagogická 
elektrotechnická 
právnická 
aplikovaných věd 
ekonomická  

2 
2 
4 
1 
6 

- 
- 
- 
- 
- 

UJEP 
Ústí n. L. 

pedagogická 
životní prostředí 
soc. ekonomická 

10 
4 
3 

1 
1 
- 

OU 
Ostrava 

přírodovědecká 
filozofická 
institut uměleckých studií 
zdravotně – sociální 

5 
4 
1 
1 

- 
- 
- 
1 

SU Opava filozoficko - přírodovědecká 5 - 
UHK 
H. Králové 

pedagogická 
informatiky a managementu 

31 
13 

2 
5 

ČVUT 
Praha 

stavební  
strojní 
elektrotechnická 
jaderná (FJFI) 
architektury 
dopravní 

9 
7 
7 
1 
2 
2 

1
3
- 
1
1
1

VUT Brno 

stavební 
strojní 
elektrotechniky (FEI) 
chemická 
architektury 
podnikatelská 

3 
5 
5 
2 
1 
1 

1
2
3
- 
- 
- 

VŠCHT 
Praha 

chem. technologie 
tech. a ochrany prostředí 
potravinářská 

1 
2 
2 

1
- 
1

U Pa 
Pardubice 

humanitních studií  
ekonomicko-správní 
chem. technologická 

4 
1 
8 

1
- 
1

VŠB – TU 
Ostrava 

elektroniky a informatiky 
stavební 
ekonomická 
metalurgie 

1 
1 
1 
1 

- 
- 
- 
- 

TU Liberec 

pedagogická 
hospodářská 
mechatroniky  
stojní 
textilní 

10 
10 
3 
1 
1 

- 
3
- 
- 
- 

VŠE Praha 

mezinárodních vztahů 
národohospodářská 
podnikohospodářská 
inf. a statistiky  
financí a účetnictví 

9 
4 
2 
3 
1 

4
3
1
1
1

ČZU Praha 
agronomická 
provozně-ekonomická 
technická 

2 
1 
1 

1
1
- 

VA Brno  1 1
AMU Praha  4 1
VLA JEP lékařská 3 - 
VLA Košice lékařská 1 - 
VLA Vyškov lékařská 2 - 
Policejní 
akademie  1 - 

Hotelová 
Praha 

 
1 - 

UTB Zlín management a ekonomika 2 - 

Z výše uvedených tabulek je zřejmé jak studenti jednotlivých tříd byli úspěšní a pro jaké studium 
se rozhodli. Pokud se vám zdají počty přihlášek na vysoké školy ve srovnání s realitou nepoměrně 
vyšší, je to nepoměr pouze zdánlivý – studenti si podávají větší počet přihlášek na různé VŠ, většinou 
obdobného zaměření. V letošním roce průměrně 4,34 přihlášek na jednoho studenta. 

Na základě informací našich absolventů mohu konstatovat, že většina studentů přijatých na VŠ se 
dostala na více škol (2-5). Nastupují ovšem na školu jednu a tím je způsoben uvedený nepoměr. 

Jarmila Suchanková, výchovný poradce 
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ČÁST VI. 
ÚDAJE O PROVEDENÝCH INSPEKCÍCH ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ 

Ve školním roce 2001 – 2 nebyla na naší škole Českou školní inspekcí provedena žádná inspekce 

ČÁST VII. 
ÚDAJE O MIMOŠKOLNÍCH AKTIVITÁCH 

a) mezinárodní projekty, spolupráce se školami zahraničních států 
Německo (Smlouva o vzájemné spolupráci Jiráskova gymnázia a Gymnasia Oesede) 
15. října vpodvečer přivítali naši studenti a profesoři delegaci z partnerského Gymnasia v Oesede, 

kteří zde pobývali ubytováni v rodinách do 24. října. Pro 30 německých studentů a dva profesory byl 
připraven bohatý program. Již tradičně byli naši hosté přivítáni starostou města na radnici, absolvovali 
exkurzi v pivovaru, účastnili se vyučování a mimoškolních aktivit s našimi studenty. Z výletů do okolí 
jmenujme výlet na pevnost Dobrošov, do Slavoňova, Opočna, Hradce Králové a Nového Města nad 
Metují. Kromě toho navštívili němečtí studenti hlavní město Prahu.  

Dny od 26. února do 8. března trávilo 38 studentů s prof. Fišerovou a Martinkovou v Oesede, kde 
pro ně němečtí partneři připravili také již tradičně bohatý program.  

Tři naši studenti absolvovali již tradičně roční studijní pobyt na partnerské škole. 

Polsko 
Skupina profesorů vyjela na pozvání z Lycea Boleslawa Chrobrego v Klodzku na volejbalový 

turnaj pořádaný v Klodzku. Šlo o další akci vzájemného přátelství mezi našimi školami. 

Dánsko 
V týdnu od 15. do 19. dubna jsme hostili učitele a studenty z dánského města Give. Jednalo se 

o výměnný pobyt, kterého se zúčastnilo 42 našich a 42 dánských studentů. Dánští žáci byli ubytováni 
v rodinách, stejně jako naši studenti při návštěvě Dánska ve dnech 12. - 18. května. Pro hosty připravili 
naši profesoři prohlídku dobrošovské pevnosti, dřevěného kostela ve Slavoňově, pekelského údolí, 
Nového Města nad Metují, náchodského zámku, celodenní výlet do Prahy a výlet na Ostaš, do 
Broumova a Teplicko-adršpašských skal. Přivítáni byli i na radnici představiteli Města Náchoda. 

12. května odjel autobus studentů s 3 profesory na reciproční pobyt do Give v Dánsku. Dánští 
partneři pro ně připravili také bohatý program. Naši studenti si prohlédli město Give a školu, vyjeli na 
výlet do historického města Jelling a na zámek v Koldinghusu a do Legolandu. Na pobřeží Severního 
moře navštívili Ringkobing, Hvide Sande a rybářské muzeum Vestkyst. Byli přijati na radnici v Give. 
Volný čas využili kromě jiného i sportem. Domů se vrátili 18. května. 

JAR 
Po setkání s velvyslancem Jihoafrické republiky v ČR se rýsují jisté možnosti spolupráce s touto 

zemí. 

b) okresní, oblastní a celostátní soutěže 

• 20. a 21. listopadu bylo naše gymnázium pořadatelskou školou Okresního kola 
Středoškolských her ve volejbale. 

• 4. prosince se na naší škole konalo okresní kolo Matematické olympiády kategorie A. 

• 11. ledna se konalo školní kolo Olympiády v českém jazyce. 

• 22. ledna proběhlo školní kolo Matematické olympiády pro kategorie B a C. 

• Ve dnech 25. a 28. ledna probíhalo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. 
I. kategorie pro primu a sekundu se zúčastnilo 13 studentů. Ve II. kategorii pro tercii a kvartu 
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soutěžili pouze 4 studenti. Sedm soutěžících soupeřilo ve III. kategorii určené pro vyšší 
gymnázium kromě maturitního ročníku.  

• 4. února se konalo školní kolo konverzační soutěže ve francouzském jazyce. V I. kategorii 
určené pro kvartu byly čtyři soutěžící. Ve II. kategorii (kvinta) soutěžilo sedm dívek. Šest 
soutěžících měla III. kategorie určená pro sextu.  

• 382 studenti se utkali v soutěži Matematický klokan 2002. 

• 3. dubna se v budově naší školy konalo okresní kolo Fyzikální olympiády v kategoriích E a F.  

• 31. května se u nás konala fyzikální olympiáda kategorie G zvaná Archimediáda. 

Naši studenti se hojně a s úspěchem zúčastňovali i olympiád a soutěží pořádaných jinými 
zařízeními. 

Např. 

Předmětová komise ČJ 
Je příjemnou povinností předmětové komise připomenout úspěchy studentů v literárních a 

jazykových soutěžích. 

Na jaře proběhlo již tradičně školní kolo Olympiády v českém jazyce. Mezi téměř 50 soutěžícími 
byly v mladší kategorii nejlepší studentky kvarty A Adéla Linhartová a Marie Nováková. Ve 
II. kategorii postoupily do okresního kola Jana Slavíková ze 4.B, Irena Tremčinská a Radka 
Martincová, studentky kvarty B, Jana Drašnarová ze 4.A a spolu s nimi i Tereza Maršíková z 1.A a 
Irena Školníková z kvinty B. 

Jana Slavíková a Irena Tremčinská reprezentovaly úspěšně i v kole oblastním, byť na postup do 
celostátního kola umístění nestačilo (Jana Slavíková – 3. místo, Irena Tremčinská – 8. – 9. místo). 

Mnoho našich studentů zaslalo své práce do soutěžních přehlídek Náchodské prima sezóny. 

V literární soutěži patří již podruhé 1. místo Janě Slavíkové za divadelní scénář a dvojnásobné 
prvenství studentce 2. B Marii Iljašenkové za prózu a poezii.  

Na ocenění v kategorii poezie byla nominována i Eva Majerová ze sexty B, ta se spolu s Petrou 
Jaroušovou a Kateřinou Helikarovou podílela na přípravě a realizaci pásma studentské prózy a poezie, 
které se i letos setkalo se zájmem účastníků Náchodské prima sezóny. 

Po několika letech se naši studenti znovu účastnili řečnické soutěže, pořádané Střední soukromou 
školou podnikatelskou Náchod. Vystoupení Aleny Vejnarové a Kristyny Recinové ze 3.B ocenila 
porota čestným uznáním.Bez studentů recitátorů a divadelníků by se neobešla ani příprava několika 
literárních večerů v náchodském Beránku, organizovaných Mgr. Lydií Bašteckou, ředitelkou 
Okresního archivu v Náchodě. 

Je moc dobře, že se i gymnaziální aula stala místem filmových projekcí (KUŠ, organizovaný 
Ondrou Pumrem a Honzou Ježkem), divadelních zkoušek Dredu a zajímavých setkání s literaturou. 

Hned v září zde v pořadu Mácha blues a Blues pro bláznivou holku vystoupil pan Mirek Kovářík, 
profesionální recitátor a znalec poezie, v prosinci hovořil o sobě a své knize povídek spisovatel Martin 
Fahrner, absolvent našeho gymnázia, koncem dubna besedoval se studenty dr. Jaroslav Med, literární 
historik, pracovník Ústavu pro českou literaturu AV v Praze. 

Jindra Nývltová, za předmětovou komisi ČJ 
Vítězná báseň Náchodské prima sezóny 

Mazare Sharif 
Marie Iljašenková 

Dnes ráno lampy mdle cedily světlo 
Mlhu napadlo, aby spojila kopce a nebe, 

A tak tu stojí: Mramorové pohoří po kolena v mlze. 
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A stromy na hraně mé hory zvedly ruce v bezmluvném gestu: 
Vzdáváme se. 

Stromy jako dojem, stromy jako náznak…něco jako sen. 
Mimochodem – dnes v noci jsem byla ve městě Mazare Sharif. 

Chodila jsem po kamenných ulicích, ale nezahalená. 
Ptala jsem se mužů, jestli končívají války. 
Řekli: jinak by nemělo cenu bojovat. 

Ptala jsem se žen, jak vypadá nebe rozčtvrcené mřížkou búrky. 
Pastevců z hor, kolik černých ovcí smí být ve stádě. 

Ptala jsem se datlovníků, olejových palem 
Jak žijí, když životem je poušť a fatamorgána si lehá kulisou mezi nocí a dnem. 

Ony zvedly ruce v bezmluvném gestu… docela jako mé stromy. 
A mlha jako bojovník zajala hranici mezi nocí a dnem. 

Poprvé na Historiádě ve Svitavách 
Za časů slávy kejklířů, kdy čest a hrdost vládla, 
Šel krajem jeden z rytířů, co volba na něj padla. 
Pohanům hrdě se postavit a s mečem  v ruce rvát se 
Za pradávné to poselství onˇmusí sám teď prát se. 

Ref.: Poselství v písních zaznívá už od počátku věků: 
Potírej zlo,  co za živa páchá se na člověku. 
Ve slávě boží čest si chraň, za láskou projdi zemi   
Pozvedni svého ducha zbraň, bij se zbraněmi všemi. 

(Hudba i text Ivan Mezlík) 
Těmito verši hymny zvané Poselství  jsme byli přivítáni v dubnu tohoto roku na celorepublikové 

dvoudenní dějepisné soutěži na gymnáziu ve Svitavách. Čtyřčlenný pracovní tým žáků nižších ročníků 
našeho gymnázia tvořil Martin Kábrt z primy, sekundány zastupoval Miloš Štěpař, tercii reprezentoval 
Jan Myšák a jedinou dívkou v týmu byla kvartánka Anna Kubíčková. Všichni jsme jeli do Svitav 
s velkým nadšením, ale i s nemalým napětím a zvědavostí. K účasti v soupeření ve všeobecných 
historických vědomostech, získaných při výuce dějepisu a z vědomostí „nadstavbových“ nás pozval 
nestor a hlavní organizátor soutěže pan Mgr. Ivan Bauer z Golčova Jeníkova. Na Historiádě jsme 
oproti žákovským týmům z pražského, zlínského a plzeňského gymnázia byli učinění benjamínci, kteří 
za svoji odvahu účastnit se dějepisného klání 16nácti gymnaziálních družstev byli v samém zahájení 
soutěže přivítáni a oceněni potleskem. Velmi brzy jsme pochopili proč.  Jednotlivé  úkoly vyžadovaly 
pro práci celého družstva maximální soustředění, logické historické myšlení, přesnost, hbitost, vůli a 
ochotu respektovat svého soutěžícího partnera v týmu a další vlastnosti nutné pro týmovou práci, na 
kterou naši žáci nejsou zvyklí. Soutěž měla vysokou odbornou úroveň, ve velké míře byla zaměřena na 
odborné vědomosti z historie litomyšlského panství. 

Nestydíme se za skutečnost, že jsme nebyli příliš úspěšní. Náš úspěch vidíme v tom, že jsme také 
nebyli poslední ! Konkurence ve Svitavách byla opravdu veliká. A to je dobře. Delegovaní zástupci 
nižších tříd našeho gymnázia se cítili pouhými hvězdičkami vedle záře vítězné hvězdy pražského 
gymnaziálního družstva. Pochopili, jak odlišné světlo mají gymnaziální hvězdičky na různých místech 
naší republiky. 

A již nyní také pochopili, jak velká bude jednou konkurence, až za několik let po složení maturitní 
zkoušky budou usilovat o přijetí ke studiu na některý prestižní humanitní obor. 

Neúspěch naši mladší gymnazisté nesli rozumně. Ale nevzdají se ! A to je důležité ! Již víme, jak 
pracovat, jakou formou se na příští Historiádu, která se bude v tomto školním roce konat v Kutné Hoře 
nebo v Plzni, připravovat. A věříme, že  za několik let tým Jiráskova gymnázia se propracuje na pěkná 
přední místa. 
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Ze Svitav si naše soutěžící čtveřice „ mendíků a rekrutů náchodských „ vedle pěkných zážitků a 
dojmů přivezla pár drobných suvenýrů a hlavně „tvrdě vydělané“ pražské groše . A o tom, že 
Historiáda není pouze zkouškou dějepisných vědomostí, vypovídají i slova písně Poselství, kterou 
máme ze Svitav v paměti : 

Pozvedni svého ducha štít nyní i v každé chvíli, 
Hleď papír svědomí svého mít bez hříchu čistě bílý. 
Hrdost a čest Tě provázej, rytíři z vůle Boží, 
Ať Ti Tvůj král, jenž Bohem zván, poklonu k nohám složí. 

Ref.: Poselství v písních zaznívá už od počátku věků: 
Potírej zlo, co za živa páchá se na člověku. 
Ve slávě boží čest si chraň, za lásku projdi zemi 
pozvedni svého ducha zbraň, bij se zbraněmi všemi. 

Blanka Dvořáčková 

Matematické úspěchy našich studentů 
Stejně jako v minulých letech se studenti naší školy zúčastnili různých matematických soutěží. 

Nejen, že přibývá počet zájemců o tyto soutěže,ale v letošním školním roce dosáhli studenti značných 
úspěchů. Všichni úspěšní řešitelé jsou již zmiňováni ve zprávě paní zástupkyně Karastojanovové Ze 
školní kroniky. Já bych chtěla ještě jednou vyzvednout úspěchy nejcennější. 

Pro nižší gymnázium – primy až tercie – je nejvyšší stupeň Matematické olympiády MO soutěž 
okresní. Zde za sekundy úspěšně soutěžili - Oleják Ondřej 1. - 2. místo, Sedláčková Pavlína a Jára 
Karel 3. - 4. místo, všichni ze II.A. V kategorii tercií obsadil Jeništa Jan z III.A 1. místo. V okresním 
kole pořádaném pro kvarty obsadila 1. místo Štěpánková Lenka z IV.B. 

Pro vyšší gymnázium je organizováno kolo krajské v Hradci Králové. Zde se na pátém místě 
v kategorii B umístil Jiří Šebesta z 2.A, na druhém místě kategorie C Jan Dostál z 1.B. 

Velmi početně obsazená soutěž je Matematický klokan. Ze 4 764 soutěžících okresu Náchod bylo 
341 studentů naší školy. Největší úspěch měli studenti v kategorii pro nejstarší. Všechna první tři místa 
patřila díky nim Jiráskovu gymnáziu. 1. místo Otakar Truněček 3.A, 2. místo Miroslav Cvrček 4.B, 
3. místo Štěpán Krtička 3.B. V kategorii Junior - 1. místo Jiří Šebesta 2.A, 3. místo Petr Vlach V.A. 
V kategorii Kadet - 2. místo Jan Jeništa III.A, v kategorii Benjamín - 3. místo Michal Jansa II.B, pouze 
o jeden bod se liší 4. místo Pavla Vydry z II.B a páté místo Vladimíra Balcara také ze II.B. 

Protože v letošním školním roce se měnila struktura organizace soutěží, nedostala se naše škola do 
soutěže pro nižší ročníky gymnázia Pythagoriády, ve které bývají naši studenti také úspěšní. Budeme 
se snažit, aby se to již nestalo. 

Mnoho chuti do soutěží a ještě více radostí z úspěchů přeje za komisi matematiky 

Iva Sršňová 

Fyzikální soutěže 
Archimediáda 
V soutěži, která je určena pro žáky sedmých tříd (sekund) obsadili naši žáci první tři místa. 

Vítězem se stal Pavel Vydra (sekunda B), druhé místo obsadil Karel Jára (sekunda A) a třetí skončil 
Petr Polák (sekunda A). Pořadí na dalších místech bylo následující: 6. Petra Fišerová (sekunda A), 
8. Pavlína Sedláčková (sekunda A), 20. Andrea Matysková (sekunda B), 30. - 32. Michal Beran 
(sekunda B) a Miloš Štěpař (sekunda A). 

Fyzikální olympiáda 
Kategorie F - osmé třídy (tercie). Také v této kategorii měla naše škola vítězného řešitele, kterým 

se stal Jiří Svatoš (tercie B). Na druhém místě skončil Antonín Špaček (tercie B). Dalšími úspěšnými 
řešiteli okresního kola byli: 4. Miroslav Matějů (tercie A), 5. Eva Suchánková (tercie A), 6. Karel 
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Petránek (tercie A), 7. Vojtěch Šubrt (tercie A), 8. David Ptáček (tercie B), 11. Marek Fiala (tercie B) a 
12. Monika Máslová (tercie A). 

Kategorie E - deváté třídy (kvarty). Na druhém místě v okresním kole skončil Martin Darebník 
(kvarta A), třetí místo obsadila Kateřina Sedláčková (kvarta A) a 5. Michaela Mačková (kvarta A). 
V krajském kole, které proběhlo 17.5.2002 v Hradci Králové skončila Kateřina Sedláčková na devátém 
místě a Martin Darebník na čtrnáctém místě.  

Okresní kolo FO kategorií G, F, E proběhlo opět v areálu fyziky Jiráskova gymnázia. Na výborné 
přípravě a vyhodnocení soutěže se tradičně podíleli Jaroslav Klemenc (odborný garant) a Zdeněk 
Polák. 

Kategorie D - první ročníky (kvinty). Do krajského kola postoupilo pět studentů. Na 4. - 5. skončili 
Jan Dostál (1.  ) a Vojtěch Zelený (kvinta A). 10. - 11. obsadili Pavel Kabrhel (1.  ) a Šimon Kvasnička 
(kvinta A). Na 14. místě skončil Tomáš Jirman (kvinta A). 

Kategorie C - druhé ročníky (sexty). Do krajského kola postoupili čtyři studenti. Na čtvrtém místě 
skončil Martin Holeček (2.A). 15. - 17. místo obsadili Jan Zelený (2.A), Jiří Šebesta (2.A) a Jindřich 
Šedek (sexta B).  

Kategorie B - třetí ročníky (septimy). V této kategorii jsme měli jediného soutěžícího. Otakar 
Truněček (3.A) obsadil páté místo. 

Kategorie B, C, D krajského kola Královéhradeckého kraje proběhly v Hradci Králové 26. 4. 2002. 

Kategorie A - čtvrté ročníky (oktávy). Krajské kolo této tradičně nejnáročnější kategorie proběhlo 
18.1.2002 v Hradci Králové. Z celého kraje postoupilo do této soutěže pouhých dvanáct studentů. Na 
5. místě skončil Jiří Klimeš (4.B) a 6. Ondřej Kmoch (4.A). Oba studenti postoupili do celostátního 
kola, které se konalo v Liberci. 10. místo obsadil Martin Nývlt (4.B). Naši studenti tvořili čtvrtinu 
všech řešitelů krajského kola a díky jim se stala naše škola nejúspěšnější ze všech škol, které nemají 
speciální zaměření na matematiku a fyziku. 

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

Richard Brát 

Chemická olympiáda ve školním roce 2001 – 2002 
Školního kola kategorie D (kvarty) se zúčastnilo 13 studentů. Do okresního kola postoupily 3 

studentky z kvarty A. Kateřina Sedláčková získala 3. místo, Marie Nováková se umístila na 5. místě a 
Michaela Mačková na 6. místě. Kateřina Sedláčková postoupila do oblastního kola, kde obsadila 9. 
místo. 

V kategorii C (1. a 2. ročníky) se školního kola zúčastnilo 23 studentů. Do oblastního kola 
postoupilo 6 studentů. Výborné 3. místo obsadil Martin Holeček (2.A), 5. místo obsadila Markéta 
Šiková (2,A), 6. místo Klára Jansová (sexta A), 8. místo Michaela Dyntarová (sexta A), 9. místo 
Tereza Hanousková (2.A) a na 11. místě se umístil Petr Miroš (sexta A). 

V kategorii B (3. ročníky) úspěšně řešili úlohy školního kola tři studenti. Všichni reprezentovali 
školu v oblastním kole. Výborné 4. místo získal Otakar Truněček (3.A), Lukáš Hilman (3.B) se umístil 
na 10. místě a Roman Řemínek (3.B) na 11. místě. 

Všem studentům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 
Hana Zikmundová 

Biologická olympiáda 
Biologické olympiády se v letošním školním roce zúčastnilo celkem 60 studentů, z toho 49 

studentů nižších ročníků víceletého studia a 11 z vyšších ročníků. 
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V kategorii D (prima, sekunda) byl o olympiádu velký zájem, a to v počtu 34 studentů, z nichž 
první dvě nejúspěšnější Jana Krutilová (II.A) a Marie Štěpánová (II.B) postoupily do okresního kola. 
Umístili se na pěkných místech, Marie na třetím a Jana na sedmém. 

Kategorie C (tercie, kvarta) se zúčastnilo 15 studentů. Kalábová Tereza (IV.B) byla nejúspěšnější, 
na druhém místě byla Nováková Marie (IV.A) a na třetím Johnová Eva (IV.B). Všechny tři postoupily 
do okresního kola a Tereza Kalábová, která tam obsadila druhé místo, postoupila do oblastního kola. 

Vyšších kategorií se zúčastnilo 11 studentů, a to kategorie B (1. a 2. ročníky, kvinty, sexty) osm a 
kategorie A (3. a 4. ročníky, septimy, oktávy) tři studenti. V kategorii B na prvních třech místech byly: 
Drašnarová Alena (V.A), Jirásková Jana (VI.B) a Majerová Eva (VI.B). Alena Drašnarová nás úspěšně 
reprezentovala v oblastním kole. V nejvyšší kategorii A se na prvním místě umístila Radka Zeinerová 
(4.B) a na druhém místě Markéta Medlenová (4.A). Obě studentky postoupily do oblastního kola, kde 
se umístily na předních místech. Všem studentům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci 
naší školy. 

Jiřina Jaroušová 

Naše sportovní úspěchy v kostce 
Odbíjená – dívky 
5. místo v republikovém finále v Uherském Hradišti 11. – 13. ledna 2002  
1. místo v krajském kole v Trutnově 30. 11. 2001 
1. místo v okresním kole v Náchodě 21. 11. 2001 
2. místo v okresním kole žákyň – Červený Kostelec 21. 5. 2002 

Floorball – chlapci 
2. místo v krajském finále  - Hradec Králové  28. 1. 2002  
1. místo v okresním kole  - Jaroměř 14. 12. 2001 

Plavání – družstva 
1. místo v regionálním kole v kategorii studenti stř. škol – Vysoké Mýto 6. 12. 2001 
2. místo v regionálním kole v kategorii studentky stř. škol – Vysoké Mýto 6. 12. 2001 
3. místo v soutěži „O pohár starosty města Náchoda“ – Náchod 23. 11. 2001 
Dvě 3. místa, jedno 4. a 6. v okresním přeboru v kategoriích ml. žákyně, ml. žáci, staršíá žákyně a 

starší žáci. 

Atletika 
Středoškolský pohár 
2. místo v krajském kole v kat. dívek – Týniště nad Orlicí 10. 10. 2001 
1. místo v okresním kole v kat. dívek – Nové Město nad Metují 17. 9. 2001 
4. místo v okresním kole v kat. chlapců – Nové Město nad Metují 17. 9. 2001 

Běh do zámeckých schodů (Náchod, 16. 11. 2001) 
1. místo v kategorii střední školy – dívky 
2. místo v kategorii střední školy – chlapci 
2. místo v kategorii mladší žáci 
3. místo v kategorii starší žáci 

Košíková – chlapci 
5. – 7. místo v okresním kole – Broumov 1. 3. 2002  
7. místo v okresním kole v kat. mladších žáků – Náchod 26. 2. 2002  

Bedřich Nejman 

c) odborná a publikační činnost 
Jiráskovo gymnázium vydává tuto Výroční zprávu o činnosti, tradiční Výroční zprávu (pro žáky, 

rodiče, veřejnost atd.), Výroční zprávu o hospodaření, Výroční zprávu o poskytování informací, 
informace o studiu pro uchazeče o studium, školní časopis Doutnák (vydávají studenti) a udržuje www 
stránky http://www.gymnachod.cz. 
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d) prezentace školy na veřejnosti 

18. září oslavilo gymnázium 100. výročí otevření školní budovy. K této příležitosti byla 
připravena výstava o historii budovy instalovaná v 1. patře. Od 10.00 hodin se za účasti hejtmana 
Pavla Bradíka, starosty města Miloslava Čermáka, pana Josefa Bartoně, dalších vzácných hostů a 
studentů konalo v aule slavnostní shromáždění. K účastníkům promluvil ředitel školy a starosta města, 
herec Vladimír Matějček přednesl historické projevy tehdejšího purkmistra a ředitele školy a hudbou a 
zpěvem osvěžil program sbor Skřivánci vedený Mgr. Milanem Poutníkem a Pěvecký sbor studentů 
Jiráskova gymnázia pod taktovkou Ing. Vlastimila Čejpa. Mírně obměněný program se opakoval ještě 
jednou pro veřejnost od 16.00 hod. Odpoledne bylo věnováno Dni otevřených dveří, který byl určen 
nejen zájemcům o studium, ale široké veřejnosti. Návštěvníci si mohli v současném interiéru 
prohlédnout několik výstav historických pomůcek a zájemce o studium a jejich rodiče informoval o 
studiu na gymnáziu ředitel školy v aule.  

Naše škola se aktivně zapojuje do řady charitativních akcí. 
Zúčastňujeme se Srdíčkového dne pořádaného občanským sdružením Život dětem. Z prodeje 

srdíček jsme minule na účet výše uvedeného sdružení odeslali 33.050,60 Kč, které budou příspěvkem 
na výstavbu nové transplantační jednotky kostní dřeně pro děti nemocné leukémií ve Fakultní 
nemocnici v Praze Motole.  

Podílíme se na celonárodní veřejné sbírce "Bílá pastelka" na podporu nevidomých a těžce 
slabozrakých, jejímž hlavním pořadatelem se v letošním roce stal Nadační fond Českého rozhlasu. 

15. května se naši studenti zúčastnili VI. Květinového dne, který pořádá Liga proti rakovině. 
Výtěžek z prodeje žlutých kytiček byl věnován na prevenci rakoviny tlustého střeva a konečníku. 

Ve své aktivní činnosti pokračuje i pro veřejnost v naší aule promítající KUŠ (Klub uměleckých 
šestnáctek – promítající 16 mm filmy). Studenti i veřejnost tak mohli vidět např. filmy "Něžný barbar" 
režiséra Petra Kolihy, "V žáru královské lásky" v režii Jana Němce, film Tomáše Vorla "Pražská 
pětka", film Tengize Abuladzeho "Pokání", "King size" režiséra Juliusze Machulského, film režiséra 
Jiřího Svobody "Prokletí domu Hajnů", film "Pane, vy jste vdova" režiséra Václava Vorlíčka, film 
Věry Chytilové "Vlčí bouda", "Pytlákovu schovanku" režiséra Martina Friče, Kachyňovo "Ucho", 
"Stíny horkého léta" režiséra Františka Vláčila, "Deset malých černoušků", film Miloše Formana 
"Černý Petr", film Vojtěcha Jasného "Až přijde kocour“ nebo Formanův film "Lásky jedné 
plavovlásky". 

Naši studenti i pedagogové se zapojují i do veřejného života svých obcí. 15. září slavila obec 
Svinišťany dvousté výročí narození významného rodáka PhDr. J. F. Smetany. Na organizaci oslav se 
aktivně podílela profesorka našeho gymnázia Blanka Dvořáčková a za kulturní vystoupení poděkoval 
starosta obce našim studentům Evě Pšeničkové (3.A), Lence Kobrové (2.A) a TomášiVoltrovi (3.A). 

19. září vpodvečer připravil prof. Ježek k Mezinárodnímu dni netopýrů stejně jako v loňském roce 
pro zájemce přednášku o netopýrech.  

V říjnu se studenti 4. ročníku a oktávy podíleli na statistickém sociologickém průzkumu pro 
účely Rady Města Náchod. 

Školu rovněž velmi výrazně propagují oba naše pěvecké sbory a divadelní sdružení. 
Např. 21. října vystoupil náš sbor Skřivánci pod vedením prof. Milana Poutníka ve velkém sále 

Městského divadla Dr. Josefa Čížka na společenském setkání význačných osobností církevního, 
státního i obecního života českého a polského státu v rámci Dnů česko-polské křesťanské kultury. 

V době Vánoc uskutečnil Skřivánek řadu vánočních koncertů. 17. a 19. prosince vystoupil pro děti 
z náchodských mateřských škol, 18. prosince byl na ZŠ T. G. Masaryka, 20. prosince měl vpodvečer 
vystoupení spojené s vánoční hrou dějepisného kroužku pro veřejnost. 

28. února měl na ZŠ T. G. Masaryka koncert spolu s dětským souborem z Polska. 

Čtrnáct koncertů měl pěvecký sbor Sboreček (nositel Kulturní ceny města Náchoda), který je 
chloubou města a reprezentuje školu a město i v zahraničí. Dne 18.9. 2001 Sboreček účinkoval 
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v pořadu věnovaném 100. výročí budovy Jiráskova gymnázia a dále 27.9. zpívali studenti v městském 
divadle v Náchodě na koncertě ke 140. Výročí pěveckého sboru Hron. 

Další příležitostí pro koncert Sborečku byla vernisáž 18. ročníku Náchodského výtvarného 
podzimu, která se konala 16.11. 2001 v prostorách Státní galerie v Náchodě. 

Během prosince se Sboreček věnoval již vánočním koncertům. Nejprve to byl 9.12. vánoční 
koncert v České Skalici, v kostele Nanebevzetí Panny Marie a potom koncerty v Náchodě. V pátek 21. 
prosince zazpíval sbor dopoledne na náchodské Obchodní akademii, potom na schodišti gymnázia a na 
konec večer, v kostele sv. Vavřince. 

Ve středu 27.března studenti zazpívali svým učitelům k jejich nastávajícímu svátku a hned po té, v 
neděli 31. 3. účinkovali v Hronově ve společném velikonočním koncertě s hronovskou ZUŠ. Na konci 
dubna byl zahájen v Náchodě festival Prima sezona, kde Sboreček pravidelně vystupuje na vernisážích 
výtvarných prací studentů.  

Před ukončení školního roku 2001-2002 se konal tradiční celovečerní koncert Sborečku 
v náchodské galerii, která se stala oblíbeným koncertním prostorem v našem městě. 

Stále výrazněji reprezentuje a propaguje školu i divadelní soubor DRED, kterému Město Náchod 
udělilo cenu Talent roku za rok 2001. Cenu převzali na 23. reprezentačním plese Města Náchoda 23. 
února absolventi školy Petr Hašek (hrající režisér) a Otakar Faifr (hrající autor). 

DRED se pravidelně zúčastňuje nejrůznějších soutěžních i nesoutěžních divadelních přehlídek. 
Těsně před závěrem školního roku dokonce dokázal naplnit sál městského divadla s surrealistickou 
hrou V. Nezvala Valerie a týden divů. Obrovským úspěchem pak byla nominace na Jiráskův 
Hronov. 

Bez našich studentů divadelníků a recitátorů by se neobešla ani příprava a realizace několika 
literárně-hudebních večerů v Městském divadle v Náchodě. 

Velmi navštěvovanou společenskou akcí je také stužkovací ples našeho gymnázia. Ten se konal 
1. prosince a zahájil jej Sboreček studentskou hymnou Gaudeamus igitur. Programem plesu provedla 
účastníky dvojice studentů, k tanci hrála skupina Modus s kapelníkem Janem Petirou z Velichovek, 
diskotéku v přednáškovém sále připravil absolvent DJ Tomáš Peterka. Studenti maturitního ročníku 
byli slavnostně ostužkováni, provedli při valčíku své třídní profesory a ples zpestřili nacvičeným 
předtančením. Kromě toho s latinskoamerickými tanci Iva Česáková a Václav Zilvar (sexta B).  

19. února v odpoledních hodinách natáčela Česká televize i na našem gymnáziu pořad o Vratislavu 
Blažkovi do cyklu Předčasná úmrtí. V pořadu vystoupil i bývalý profesor gymnázia Bohumír Španiel.  

Na přelomu dubna a května jsme se aktivně podíleli na 5. ročníku studentského festivalu 
"Náchodská prima sezóna". 

Naši studenti soutěžili v některých sekcích přehlídky studentských prací. Zapojili se v dramatické a 
výtvarné tvorbě, ve fotografii a v poezii a próze. A vyhráli co se dalo. 

V rámci festivalu se v aule školy konala beseda s autory knihy o Zachovalově orchestru (často 
zmiňovaném v díle J. Škvoreckého). Škvoreckého kamarádi zde vzpomínali na svá studentská léta na 
našem gymnáziu. 

Podíleli jsme se i na organizaci sportovní části festivalu. 

V rámci propagace školy jsme rovněž se aktivně zúčastnili Veletrhu vzdělávání v Červeném 
Kostelci organizovaného Okresním úřadem práce 

Ke zviditelnění školy jistě přispěla i beseda s velvyslancem Jihoafrické republiky panem Noelem 
Lehoko, která proběhla v aule školy za přítomnosti nejvyšších představitelů Náchoda. 

e) spolupráce školy s dalšími subjekty 
Kromě spolupráce uvedené pod bodem a) se škola snaží spolupracovat i s řadou dalších partnerů. 

Např. se ZŠ Komenského v Náchodě připravuje vznik společné mediatéky, s atelierem TSUNAMI 
spolupracuje na rozvoji školy (generel rozvoje školy, mediatéka, bezbariérová škola, atp.), Městu 
Náchod poskytuje Sboreček na různé akce, podílí se na festivalu Prima sezóna, účastní se každoročně 
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tradičního setkání gymnázií z Trutnova, Dvora Králové nad Labem, Úpice, Vrchlabí a Hostinného, 
Pedagogickému centru v Hradci Králové poskytujeme prostory pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků atd. 

f) další aktivity 
Představu o dění na Jiráskově gymnáziu si lze asi nejlépe udělat z jeho kroniky. Zde je část týkající 

se školního roku 2001 – 2002. 

Kronika Jiráskova gymnázia - školní rok 2001 - 2002 
Do nového školního roku jsme přešli s novým zřizovatelem, jímž je Královéhradecký kraj místo 

dosavadního zřizovatele Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Ke změně došlo k 1. červenci 
2001. 

Školní rok 2001-2002 zahájili profesoři přípravnými pracemi 29. srpna a společenským setkáním 
na pozemku ZŠ Komenského spojeným s kulturním programem a občerstvením odpoledne 30. srpna. 
Téhož dne dopoledne se konaly opravné zkoušky. Jeden student prospěl u opravné zkoušky z dějepisu, 
neuspěla jedna studentka u opravné zkoušky z matematiky a bylo jí povoleno opakování ročníku. 
31. srpna na zahajovací pedagogické radě přivítali profesoři nového kolegu Libora Slavíka (Bi, Tv). 
V tomto školním roce vyučuje konverzaci ve francouzském jazyce rodilý mluvčí Jean Papineschi. 

Září 
Vyučování začalo v pondělí 3. září projevem ministra školství Eduarda Zemana a ředitele školy 

Pavla Škody ve školním rozhlase. Ve třídách se se studenty přivítali třídní profesoři. Nově zahájili 
studium na škole studenti dvou tříd primy (57 studentů) a dvou tříd 1. ročníku čtyřletého studia 
(60 studentů). Podle pravidelného rozvrhu se začalo vyučovat od úterý 4. září. 

10. září se konala opravná maturitní zkouška, kterou bylo oprávněno konat pět studentů. Dva 
studenti opravovali zeměpis, dva český jazyk a literaturu a jeden matematiku. Všichni se ke zkoušce 
dostavili, jedna studentka však neuspěla z českého jazyka a literatury bez možnosti další opravy. 
13. září se konaly třídní schůzky pro rodiče primánů. 

12. září nás v okresním kole Běhu mládeže v Novém Městě nad Metují reprezentovali Ivana 
Johnová (1.A) v běhu na 800 m starších žákyň, v němž zvítězila, a Jan Jungwirth (oktáva A) v běhu 
dorostenců na 1500 m (obsadil 2. místo). Dalšími atletickými závody, jichž se naši studenti zúčastnili, 
bylo okresní kolo Středoškolského poháru konané 17. září v Novém Městě nad Metují. Družstvo 
děvčat ve složení Lenka Palečková (kvarta A), Adéla Jarkovská (kvarta A), Ivana Johnová (1.A), Anna 
Rohulánová (1.A), Jana Cvikýřová (1.B), Renata Kaválková (2.B), Petra Čimerová (4.A), Nikola 
Klemmová (4.B) a Dita Wagnerová (oktáva B) v soutěži družstev zvítězilo. Mezi nejlepší výkony 
jednotlivců patří 1. místo Ivany Johnové v běhu na 60 m a ve skoku dalekém, 1.-2. místo Jany 
Cvikýřové a Anny Rohulánové v běhu na 800 m a 1. - 2. místo našich dvou štafet. Družstvo chlapců ve 
složení Ondřej Hynek (kvinta A), Tomáš Hromádko (kvinta B), Jan Zavřel (kvinta B), Lukáš Bauer 
(1.B), Tomáš Křivka (3.B), Martin Tancoš (3.B), Jan Antl (4.A) a Jiří Lád (4.A) obsadilo 4. příčku. 
Nejlepším výkonem bylo 1. místo Tomáše Křivky v běhu na 1500 m. Závodníky doprovodila prof. 
Rojtová. 

15. září slavila obec Svinišťany dvousté výročí narození významného rodáka PhDr. J. F. Smetany. 
Na organizaci oslav se aktivně podílela profesorka našeho gymnázia Blanka Dvořáčková a za kulturní 
vystoupení poděkoval starosta obce našim studentům Evě Pšeničkové (3.A), Lence Kobrové (2.A) a 
TomášiVoltrovi (3.A). 

Besedy s Danou Zbořilovou o jejím úspěšném překonání kanálu La Manche se 17. září zúčastnili 
studenti kvarty, kvinty, sexty a 1. - 2. ročníku. Beseda byla zahájena dokumentárním filmem. 

18. září oslavilo gymnázium 100. výročí otevření školní budovy. K této příležitosti byla připravena 
výstava o historii budovy instalovaná v 1. patře. Od 10.00 hodin se za účasti hejtmana Pavla Bradíka, 
starosty města Miloslava Čermáka, pana Josefa Bartoně, dalších vzácných hostů a studentů konalo 
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v aule slavnostní shromáždění. K účastníkům promluvil ředitel školy a starosta města, herec Vladimír 
Matějček přednesl historické projevy tehdejšího purkmistra a ředitele školy a hudbou a zpěvem osvěžil 
program sbor Skřivánci vedený Mgr. Milanem Poutníkem a Pěvecký sbor studentů Jiráskova 
gymnázia pod taktovkou Ing. Vlastimila Čejpa. Mírně obměněný program se opakoval ještě jednou 
pro veřejnost od 16.00 hod. Odpoledne bylo věnováno Dni otevřených dveří, který byl určen nejen 
zájemcům o studium, ale široké veřejnosti. Návštěvníci si mohli v současném interiéru prohlédnout 
několik výstav historických pomůcek a zájemce o studium a jejich rodiče informoval o studiu na 
gymnáziu ředitel školy v aule. Výuka byla v tomto dni omezena na první tři vyučovací hodiny. 

19. září vpodvečer připravil prof. Ježek k Mezinárodnímu dni netopýrů stejně jako v loňském roce 
pro zájemce přednášku o netopýrech. Hostem byl opět pan Jaroslav Barva. 

Ve čtvrtek 20. září se v aule zúčastnili koncertu folkové zpěvačky Evy Henychové studenti kvinty, 
sexty a 2.-3. ročníku. V tento den byli studenti 1.B s prof. Venclíkovou na exkurzi v Městské knihovně 
v Náchodě, před nimi absolvovali stejnou exkurzi studenti kvinty B 18. září. 

25. září se naši studenti zapojili do Srdíčkového dne pořádaného již podruhé občanským sdružením 
Život dětem. Z prodeje srdíček jsme na účet výše uvedeného sdružení odeslali 33.050,60 Kč, které 
budou příspěvkem na výstavbu nové transplantační jednotky kostní dřeně pro děti nemocné leukémií 
ve Fakultní nemocnici v Praze Motole. 

Dalším kulturním programem určeným našim studentům byla dvě recitační vystoupení Miroslava 
Kováříka v aule školy 27. září. Od 9.00 hodin zhlédli studenti kvinty, sexty a 1.-2. ročníku pořad 
Mácha blues a od 10.00 hodin studenti 3.-4. ročníku a oktávy Blues pro bláznivou holku. Představení 
bylo doprovázeno hudebním duem Jiřího Pertla a Václava Prejzka. 

Říjen 
Ve dnech 3.-6. října byli na chemicko - historické exkurzi 42 studenti 3.- 4. ročníku a oktávy 

s prof. Suchankovou a Štegerovou. Program exkurze byl bohatý. U nás studenti navštívili výrobnu 
papíru ve Velkých Losinách, zámek v Hradci nad Moravicí, památník osvobození v Hrabyni, Biocel 
Paskov, hornické muzeum, bývalý důl Anselm Ostrava a gotický dřevěný kostel v Ostravě Hrabůvce. 
Dva dny trávili v Polsku prohlídkou Wadowic, rodiště současného papeže Jana Pavla II., solných dolů 
Wieliczka, Krakova a bývalého vyhlazovacího tábora v Osvětimi. 

V říjnu zahájil svoji letošní činnost KUŠ (Klub uměleckých šestnáctek). 4. října se promítal v aule 
film "Něžný barbar" režiséra Petra Kolihy a 18. října film "V žáru královské lásky" v režii Jana 
Němce. 

5. října se na naší škole konalo okresní kolo soutěže Europanostra. Naše gymnázium 
reprezentovala dvě družstva. Družstvo 3.A ve složení Jiří Šimon (kapitán), Tomáš Nechutný a Otakar 
Truněček se umístilo na čtvrtém místě (z 28 družstev) a postoupilo do krajského kola. Na šestém místě 
skončilo druhé naše družstvo, jehož kapitánem byl Jakub Hartman (oktáva B) a dalšími členkami 
Alena Podzimková (oktáva A) a Karla Jiroušková (4.A).     10. října nás v krajském finále 
Středoškolského poháru konaného v Týništi nad Orlicí za doprovodu prof. Rojtové výborně 
reprezentovala děvčata Ivana Johnová (1.A), Anna Rohulánová (1.A), Jana Cvikýřová (1.B), Renata 
Kaválková (2.B), Petra Čimerová (4.A), Nikola Klemmová (4.B), Kristýna Lásková (4.B), Veronika 
Řeháková (oktáva A) a Dita Wagnerová (oktáva B). Mezi osmi družstvy se dívky umístily na 2. příčce. 

11. října zhlédli studenti dějepisného semináře 3. ročníku muzejní expozici "Dějiny Náchoda a 
Náchodska", 15. října pak studenti dějepisného semináře 4. ročníku a kvarty B výstavu "Cesta ke 
svobodě" spojenou s besedou se členy Konfederace politických vězňů České republiky. 15. října se 
čtyři naše studentky podílely na celonárodní veřejné sbírce "Bílá pastelka" na podporu nevidomých a 
těžce slabozrakých, jejímž hlavním pořadatelem se v letošním roce stal Nadační fond Českého 
rozhlasu. 

15. října vpodvečer přivítali naši studenti a profesoři delegaci z partnerského Gymnasia v Oesede, 
kteří zde pobývali ubytováni v rodinách do 24. října. Pro 30 německých studentů a dva profesory 
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(Peter Kreipe a Norbert Mansfeld) byl připraven bohatý program. Již tradičně byli naši hosté přivítáni 
starostou města na radnici, absolvovali exkurzi v pivovaru, účastnili se vyučování a mimoškolních 
aktivit s našimi studenty. Z výletů do okolí jmenujme výlet na pevnost Dobrošov, do Slavoňova, 
Opočna, Hradce Králové a Nového Města nad Metují. Kromě toho navštívili němečtí studenti hlavní 
město Prahu. 

V říjnu se studenti 4. ročníku a oktávy podíleli na statistickém sociologickém průzkumu pro účely 
Rady Města Náchod. 

17. října jsme převzali od České spořitelny v Náchodě dar (volejbalové a fotbalové míče). 17. října 
se 42 zájemci o výpočetní techniku spolu s prof. Víchem a Preclíkem vydali do Brna na veletrh 
informačních technologií INVEX 2001. O den později vyjeli někteří studenti 2.B s prof. Dvořáčkovou 
v odpoledních hodinách do Hradce Králové na exkurzi do Střediska experimentální archeologie a do 
Klicperova divadla, kde zhlédli představení "Maryša". Studenti fyzikálního semináře 4. ročníku s prof. 
Polákem byli téhož dne v Praze na Dnech otevřených dveří Akademie věd, kde navštívili řadu 
pracovišť zabývajících se fyzikálním výzkumem. 19. října využili Dnů otevřených dveří AV studenti 
biologického a chemického semináře 3. a 4. ročníku s prof. Bergrovou a Ježkem. V tomto dni byli 
studenti primy B na exkurzi v městské knihovně. 

19. října skupina 38 studentů s prof. Cermanovou a Aršakuni odjela na zájezd do Londýna, 
z kterého se vrátili 24. října. Ubytováni byli v rodinách. Bohatý program umožnil účastníkům zájezdu 
poznat centrum Londýna (Victoria Embankment, Cleopatra´s Needle, the Houses of Parliament, 
British Airway Eye, Downing Street, Buckingham Palace, St. Paul´s Cathedral, Tower), čtvrť Soho, 
China Town, absolvovat okružní jízdu západní částí Londýna, navštívit muzeum voskových figurín 
Madame Tussaud´s a moderní londýnskou čtvrť Docklands. V programu byl i celodenní výlet do 
Brightonu. 

21. října vystoupil náš sbor Skřivánci pod vedením prof. Milana Poutníka ve velkém sále 
Městského divadla Dr. Josefa Čížka na společenském setkání význačných osobností církevního, 
státního i obecního života českého a polského státu v rámci Dnů česko-polské křesťanské kultury. 

25. října byli na literárně - historické exkurzi v Praze studenti sekundy A a kvarty A s prof. 
Dvořáčkovou, Lubasovou, H. Škodovou a Štegerovou. Ve vinohradském divadle zhlédli představení 
"Hrátky s čertem". Ve dnech 29.-30. října měli studenti podzimní prázdniny. 31. října se do Brna na 
Veletrh vzdělávání Gaudeamus 2001 vydali 54 studenti oktávy A a zájemci ze 4.A a 4.B s prof. 
Olejákem a Brátem. V tento den zhlédli studenti 1. ročníku a kvinty v Městském divadle Dr. Josefa 
Čížka představení Divadla Drak a Japan Foundation na motivy tragédie W. Shakespeara Romeo a Julie 
"Mor na ty vaše rody!!!". 

Listopad 
2. listopadu navštívili Centrum experimentální archeologie v Hradci Králové studenti primy B 

s prof. Dvořáčkovou a H. Škodovou, o týden později 9. listopadu absolvovali stejnou exkurzi studenti 
primy A s prof. Dvořáčkovou a Kolářskou. 

KUŠ promítal 8. listopadu film Tomáše Vorla "Pražská pětka" a 22. listopadu film Tengize 
Abuladzeho "Pokání". 

15. listopadu se konala hodnotící pedagogická rada. 

16. listopadu reprezentovalo školu 30 studentů v "Běhu do zámeckých schodů" o Pohár starosty 
města Náchoda. 1. místo vybojovaly dívky v kategorii E-střední školy, 2. místo chlapci v kategorii D-
střední školy, 3. místo starší žáci a 2. místo mladší žáci. Doprovodila je prof. Slavíková. Ve stejný den 
soutěžili i profesoři na Setkání gymnázií, tentokrát v Trutnově. Tradičně se sešly učitelské kolektivy z 
gymnázií v Trutnově, Dvoře Králové nad Labem, Vrchlabí, Úpici, Hostinném a Náchodě. Náš 
pedagogický sbor reprezentovalo 10 profesorů. Strávili příjemné odpoledne soutěžemi, hrou, sportem a 
družnou zábavou. 
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20. listopadu ráno jsme cvičně evakuovali školu. Evakuace proběhla ve stanoveném limitu, po 
jejím skončení se studenti vrátili do tříd a probíhala výuka podle rozvrhu. 20. a 21. listopadu bylo naše 
gymnázium pořadatelskou školou Okresního kola Středoškolských her ve volejbale. V úterý (20. 11.) 
hráli chlapci, hlavním organizátorem byl prof. Košvanec. Družstvo chlapců ve složení Jan Antl (4.A), 
Ondřej Frinta (2.A), Ondřej Kmoch (4.A), Tomáš Křivka (3.B), Jan Kůrka (4.B), Adam Lád (2.A), 
Martin Míšek (3.B), Roman Řemínek (3.B) a Marek Wicha (4.A) se umístilo na 2. místě. Ve středu 
(21. 11.) hrály dívky, organizace se ujala prof. Slavíková. Dívky ve složení Petra Čimerová (4.A), 
Tereza Hanousková (2.A), Lucie Hejzlarová (1.B), Renata Kaválková (2.B), Nikola Klemmová (4.B), 
Petra Klemmová (3.B), Kateřina Staňková (4.B) a Klára Tvrdíková (4.A) vybojovaly 1. místo a 
postoupily do krajského kola, které se konalo 30. listopadu v Trutnově. I zde děvčata zvítězila a 
postoupila do republikového finále. Petra Čimerová byla vyhlášena nejlepší hráčkou turnaje, doprovod 
zajistila opět prof. Slavíková. 

22. listopadu v odpoledních hodinách proběhly třídní schůzky. Rodičům maturitního ročníku 
předala v aule informace o přijímání na vysoké školy výchovná poradkyně prof. Suchanková. 

23. listopadu se Přeboru okresu v plavání škol zúčastnili 34 studenti našeho gymnázia. V kategorii 
mladších žákyň zvítězila Petra Celbová (sekunda B), 2. místo obsadila Lucie Zeinerová (prima B). 
V závodu plaveckých štafet se družstvo našich mladších žákyň umístilo na 3. místě a družstva starších 
žákyň, mladších žáků a starších žáků shodně na 4. místě. 

27. listopadu zhlédli muzejní expozici "Dějiny Náchoda a Náchodska" studenti tercie B s prof. 
Prachařovou. 

30. listopadu vyvrcholily přípravy plesu nácvikem nástupu na stužkování v Beránku. 1. prosince 
zahájil stužkovací ples Sboreček studentskou hymnou Gaudeamus igitur. Programem plesu provedla 
účastníky dvojice studentů, k tanci hrála skupina Modus s kapelníkem Janem Petirou z Velichovek, 
diskotéku v přednáškovém sále připravil DJ Tomáš Peterka. Studenti maturitního ročníku byli 
slavnostně ostužkováni, provedli při valčíku své třídní profesory a ples zpestřili nacvičeným 
předtančením. Kromě toho vystoupili s jazzovým předtančením dívky ze ZUŠ v Novém Městě nad 
Metují a s latinskoamerickými tanci Iva Česáková a Václav Zilvar (sexta B). Hlavní podíl na 
organizaci plesu měla prof. Janušová. 

Prosinec 
Od 3. prosince se začalo učit podle nového rozvrhu. Změnu si vynutily změny v úvazcích 

profesorů, prof. Polák přibral ke svému částečnému úvazku dalších šest hodin. 

4. prosince se na naší škole konalo okresní kolo Matematické olympiády kategorie A. Z našeho 
gymnázia se o správné řešení úloh pokoušelo pět studentů (Ondřej Kmoch ze 4.A, Miroslav Cvrček a 
Jiří Klimeš ze 4.B, Štěpán Krtička a Martin Míšek ze 3.B), tři z Gymnázia Broumov. Jiří Klimeš a 
Štěpán Krtička byli úspěšní řešitelé a postoupili do oblastního kola. 

5. prosince nás navštívil absolvent našeho gymnázia, dramaturg a spisovatel Martin Fahrner, 
kterému v těchto dnech vyšla jeho druhá kniha "Steiner aneb co jsme dělali" z velké části situovaná do 
Náchoda. V aule se se studenty maturitního ročníku podělil o své životní postoje a o zážitky a 
zkušenosti z práce dramaturga, spisovatele a keramika. 

6. prosince si studenti tercie, kvarty a 1. ročníku v aule vyslechli výchovný koncert nazvaný "Jazz 
a jeho vliv na moderní populární hudbu", jehož protagonisty byli absolventi pražské konzervatoře a 
členové několika jazzových souborů Vojtěch Želinský a Jakub Hlobil. Ve stejný den nás 12 studentů 
reprezentovalo na regionálním kole Královehradeckého kraje v plavání ve Vysokém Mýtě. Družstvo 
dívek ve složení Michaela Kvapilová (sexta A), Vendula Frintová (3.B), Barbora Valášková (oktáva 
A), Dagmar Bartošová (oktáva A), Hana Hejnová (4.A) a Anna Rohulánová (1.A) vybojovalo 2. místo. 
Titul krajského přeborníka si 1. místem zasloužili chlapci Ondřej Mika (kvinta A), Ondřej Klimek 
(kvinta A), Jan Dostál (1.B), Petr Novák (2.A), Tomáš Roman (sexta B) a Martin Tancoš (3.B). 
Bohužel se v tomto roce nekoná republikové finále, na němž by si účast právem zasloužili. Doprovodil 
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je prof. Slavík. Třetí akcí v tomto dni bylo promítání KUŠ filmu "King size" režiséra Juliusze 
Machulského. 

12. prosince byli studenti 1.-3. ročníku, kvinty a sexty v kině Vesmír na filmu "Rebelové". 
12. prosince bylo také družstvo děvčat s prof. Slavíkovou na kvalifikačním turnaji pro republikové 
kolo. V soutěži zvítězily a postoupily do republikového kola, které se konalo 11. - 13. ledna 2002 
v Uherském Hradišti. Na úspěchu mají podíl Nikola Klemmová (4.B), Petra Klemmová (3.B), 
Kateřina Staňková (4.B), Petra Čimerová (4.A), Klára Tvrdíková (4.A), Renata Kaválková (2.B), 
Lucie Hejzlarová (1.B) a Tereza Hanousková (2.A). 

13. prosince prohěhl 6. ročník ZelíCupu. Mezi rekordním počtem deseti vzorků bylo nejúspěšnější 
zelí prof. Štegerové, prof. Venclíkové a prof. Šimona v tomto pořadí. 

14. prosince nás výborně reprezentovalo družstvo chlapců v okresním kole Středoškolských her ve 
florbale, které se konalo v Jaroměři. Chlapci vyhráli a postoupili do krajského kola. O úspěch se 
zasloužili Tomáš Drašnar (sexta B), Martin Ducháč (sexta B), Jakub Hartman (oktáva B), Miloslav 
Jára (tercie A), Lukáš Jeřábek (oktáva B), Petr Miroš (sexta A), Petr Prislinger (oktáva A), Karel 
Šourek (oktáva A), Zdeněk Zima (sexta A) a Jan Zavřel (kvinta B). V krajském kole 28. ledna 
v Hradci Králové obsadili pěkné druhé místo. Na oba turnaje je doprovodil prof. Zikmund. 

17. prosince byli studenti primy s prof. Nývltovou, Košvancem a Olejákem na exkurzi v planetáriu 
a akváriu v Hradci Králové a v Třebechovicích si prohlédli betlém. Tímto dnem začala řada vánočních 
koncertů Skřivánků. 17. a 19. prosince vystoupili pro děti z náchodských mateřských škol, 
18. prosince byli na ZŠ T. G. Masaryka, 20. prosince měli vpodvečer vystoupení spojené s vánoční 
hrou dějepisného kroužku pro veřejnost a 21. prosince stejné vystoupení pro primu, sekundu, kvintu a 
1. ročník. Členové dějepisného kroužku předvedli svou hru ještě jednou oktávám a 2. a 4. ročníku 
rovněž 21. prosince. 

20. prosince KUŠ promítal film režiséra Jiřího Svobody "Prokletí domu Hajnů". V odpoledních 
hodinách se na vánočním posezení sešli ve školní klubovně profesoři i se svými bývalými kolegy. 

Před odchodem na vánoční prázdniny tradičně zazpíval zájemcům na schodech Sboreček několik 
skladeb nejenom z vánočního repertoáru. Prázdniny trvaly do 2. ledna, ve čtvrtek 3. ledna se opět 
vyučovalo podle pravidelného rozvrhu. 

Leden 
V lednu proběhly čtyři lyžařské kurzy, všechny na chatě Labská 66 na Bártlově lávce 

u Špindlerova Mlýna. Jako první odjeli 5. ledna studenti 1.A s prof. Rojtovou a Slavíkem, 12. ledna je 
vystřídali studenti kvinty B s prof. Šulcem a Brátem a prof. Matěnovou jako zdravotnicí. Od 19. ledna 
lyžovali studenti 1.B s prof. Rojtovou a Olejákem, zdravotníkem byl prof. Vích. Pobyt na Bártlově 
lávce uzavírali od 26. ledna do 2. února studenti sekundy B s prof. Slavíkovou a G. Škodovou a prof. 
Víchem opět jako zdravotníkem. Nadílka sněhu byla letos výjimečně štědrá a díky tomu se udržely 
dobré sněhové podmínky i v teplém počasí druhé poloviny ledna. 

V lednu KUŠ promítal dva filmy. 10. ledna film "Pane, vy jste vdova" režiséra Václava Vorlíčka a 
24. ledna film Věry Chytilové "Vlčí bouda". 

Ve dnech 11. - 13. ledna reprezentovalo školu družstvo dívek na republikovém finále ve volejbale 
v Uherském Hradišti. Dívky vybojovaly 5. místo mezi osmi družstvy, oporou jim byla opět prof. 
Slavíková. 

11. ledna se konalo školní kolo Olympiády v českém jazyce. V I. kategorii pro tercii a kvartu 
soutěžilo 12 studentů, do okresního kola postoupily dvě nejlepší studentky - Marie Nováková a Adéla 
Linhartová (obě z kvarty A). II. kategorie pro vyšší gymnázium zaznamenala velkou účast 33 studentů. 
Do okresního kola postoupily z 1.-2. místa Jana Slavíková (4.B) a Irena Tremčinská (sexta B), ze 
3. místa Tereza Maršíková (1.A), ze 4.-5. místa Radka Martincová (sexta B) a Jana Drašnarová (4.A) a 
ze 6. místa Irena Školníková (kvinta B). 
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18. ledna jeli prodat své znalosti fyziky do Hradce Králové na krajské kolo Fyzikální olympiády 
Jiří Klimeš (4.B), Ondřej Kmoch (4.A) a Martin Nývlt (4.B). Mezi úspěšné řešitele se zařadil Jiří 
Klimeš (5. místo) a Ondřej Kmoch (6. místo), oba postoupili do celostátního kola, které se konalo ve 
dnech 14. - 17. března v Liberci. 

21. ledna vyjela v odpoledních hodinách skupina zájemců z řad studentů s prof. Nývltovou do 
Klicperova divadla v Hradci Králové na inscenaci hry Jaroslava Durycha "Boží duha". 

22. ledna proběhlo školní kolo Matematické olympiády pro kategorie B (2. ročník a sexta) a C 
(1. ročník a kvinta). Kategorie B se zúčastnilo 7 studentů, úspěšnými řešiteli byli Irena Tremčinská 
(sexta B) na 1. místě, Jan Zelený (2.A) na 2. místě a Jiří Šebesta (2.A) na 3. místě. V kategorii C bylo 
8 soutežících a všichni byli úspěšní. Na 1. místě byl Jan Dostál (1.B), na 2.-3. místě Jakub Chrenko 
(1.B) a Vojtěch Zelený (kvinta A), 4.-5. příčka patří Tomáši Jirmanovi a Šimonu Kvasničkovi (oba 
kvinta A) a o 6.-8. místo se dělili Ondřej Mika, Ondřej Klimek a Julie Brátová (všichni kvinta A). 

23. ledna bylo 20 studentů (převážně z oktávy B) s prof. Aršakuni a Šimkovou na exkurzi na 
francouzském gymnáziu v Praze. Byli vstřícně přijati, seznámili se se způsobem studia na této škole a 
měli možnost navštívit vyučovací hodiny. 

24. ledna se konala v odpoledních hodinách klasifikační pedagogická rada. 

Ve dnech 25. a 28. ledna probíhalo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. 
I. kategorie pro primu a sekundu se zúčastnilo 13 studentů. První tři místa obsadili v tomto pořadí 
Anna Hejzlarová (sekunda B), Jan Linhart (sekunda A) a Kateřina Linhardtová (sekunda A). 
V II. kategorii pro tercii a kvartu soutěžili pouze 4 studenti, zvítězila Klára Vančáková (kvarta A) a na 
2.-3. místě se umístili Oldřich Vondrák (tercie B) a Martin Darebník (kvarta A). Sedm soutěžících 
soupeřilo ve III. kategorii určené pro vyšší gynázium kromě maturitního ročníku. 1. místo patřilo Ireně 
Tremčinské (sexta B), 2. místo Veronice Petrové (sexta B) a 3.-4. místo Evě Pšeničkové (3.A) a 
Kateřině Pilcové (1.B). Do okresního kola postoupili vítězové jednotlivých kategorií. 

25. ledna obsadila v okresním kole konverzační soutěže v německém jazyce Tereza Korbová 
(kvarta A) 3. místo. 30. ledna se konalo okresní kolo Matematické olympiády v kategorii Z9. Naše 
gymnázium reprezentovalo šest studentů. Lenka Štěpánová (kvarta B) zvítězila a Jiří Kadaník 
(kvarta B) obsadil 3.-5. místo. 

Od 31. ledna bylo z technických důvodů nutné uzavřít zrcadlový sál, posilovnu a kancelářskou část 
v přístavbě školy. Důvodem byla špatná statika přístavby (kromě velké tělocvičny) hrozící zřícením 
stropních nosníků nad zrcadlovým sálem. Sekretariát byl přesunut do učebny oktávy A v přístavbě, 
která byla bezpečná. Již v průběhu měsíce ledna byla z organizačních důvodů přesunuta učitelská 
knihovna z přístavby do skladu učebnic ve vestibulu školy. Správcem učebnic byla od ledna 
jmenována prof. Věra Cermanová. 

31. ledna dostali studenti vysvědčení za 1. pololetí a 1. února byly jednodenní pololetní prázdniny. 

Únor 
Od 1. února nastoupila do funkce ekonomky školy ing. Eva Hedvíková. Bohužel její nástup padl 

právě do doby uzavření sekretariátu, takže začínala na novém působišti v provizorních podmínkách. 

Od 4. února platil nový rozvrh. Změnu rozvrhu si vyžádaly změny v úvazcích některých profesorů 
(prof. Polák převzal plný úvazek) a také počátek plaveckého kurzu pro třídy 2.A a sextu B. 
V 1. pololetí absolvovali plavecký výcvik studenti 2.B a sexty A. 

4. února se konalo školní kolo konverzační soutěže ve francouzském jazyce. V I. kategorii určené 
pro kvartu byly čtyři soutěžící. 1. místo obsadila Lenka Vašíčková (kvarta B), 2. Štěpánka Borská 
(kvarta B) a 3.-4. místo Irena Eimerová (kvarta B) a Klára Vančáková (kvarta A). Ve II. kategorii 
(kvinta) soutěžilo sedm dívek, nejlepší byla Aneta Ježová (kvinta A), 2. místo obsadila Jana Erbenová 
(kvinta A) a 3.-4. příčka patřila Petře Jirmanové a Haně Nedvědové (obě z kvinty A). Šest soutěžících 
měla III. kategorie určená pro sextu. První místo vybojovala Radka Martincová (sexta B), ostatních pět 
soutěžících se rozdělilo o 2. a 3. místo. 
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4. února zhlédli v kině Vesmír studenti 1.-3. ročníku, kvinty a sexty film "Pearl Harbor". 

7. února vyjeli na exkurzi do Prahy studenti 3.A a 3.B s prof. Nývltovou, Štegerovou a Kolářskou. 
Navštívili Břevnovský klášter, historickou budovu Národního divadla a expozici Lidé a peníze 
v budově Centrální banky. Večer se rozdělili do třech skupin, aby zhlédli různá divadelní představení. 
Jedním z nich byla ve Stavovském divadle hra Friedricha Schillera "Marie Stuartovna", druhým 
v Divadle na Vinohradech "Dáma od Maxima" George Feydeaua a třetím hra Jaroslava Žáka "Škola 
základ života" v Divadle v Dlouhé. 

KUŠ promítal v únoru dva filmy: 7. února "Pytlákovu schovanku" režiséra Martina Friče a 
21. února Kachyňovo "Ucho". 

11. února měli studenti našeho gymnázia možnost přihlásit se do tanečních kurzů manželů 
Štěpových, které proběhnou na podzim. 

14. února se v Novém Městě nad Metují konalo okresní kolo soutěže ve zpěvu Karlovarský 
skřivánek. Jiráskovo gymnázium výtečně reprezentovala Michaela Mináriková (kvarta B). Ve své 
kategorii zvítězila a postoupila do celostátního kola, které se konalo 12. března v Karlových Varech. 
I zde výborně reprezentovala, umístila se v první desítce soutěžících. Na klavír ji doprovázel prof. 
Poutník. Rovněž 14. února se utkaly dívky v okresním kole Středoškolských her v basketbale, které se 
konalo v Jaroměři. Děvčata hrála ve složení Adéla Jirková (3.B), Eva Králová (sexta B), Kristina 
Lásková (4.B), Šárka Lokvencová (oktáva B), Jitka Máslová (oktáva B), Veronika Petrová (sexta B), 
Tereza Plachá (sexta B), Kateřina Ruprichová (1.A) a Jana Slavíková (4.B). Doprovodila je prof. 
Slavíková. Třetím soutěžním kláním, které se konalo 14. února bylo okresní kolo Dějepisné 
olympiády. Zde jsme měli tři želízka v ohni. Nejlépe dopadla Anna Kubíčková (kvarta A), obsadila 
11. - 12. místo. 

18. února byli na filmové projekci "Čína - tajemná Říše středu" v kině Vesmír studenti 
zeměpisného semináře, tercie, kvarty, sexty a 2. ročníku. Autorem pořadu je scénárista, režisér a 
cestovatel Pavel Hájek. 19. února v odpoledních hodinách natáčela Česká televize i na našem 
gymnáziu pořad o Vratislavu Blažkovi do cyklu Předčasná úmrtí. V pořadu vystoupil i bývalý profesor 
gymnázia Bohumír Španiel. 

20. února byli studenti zeměpisného semináře pro 3. ročník s prof. Slavíkovou na exkurzi na 
Geodézii v Náchodě. 

23. února odjeli na lyžařský kurz do Spáleného Mlýna v Krkonoších studenti kvinty A s prof. 
Zikmundem a Suchankovou. Vraceli se za týden 2. března. Tento den byl zároveň prvním dnem 
lyžařského kurzu studentů sekundy A. Ti ho trávili do 9. března v Orlickém Záhoří s prof. Košvancem 
a Štegerovou. 

Město Náchod udělilo cenu Talent roku za rok 2001 gymnaziálnímu divadelnímu spolku. Cenu 
převzali na 23. reprezentačním plese Města Náchoda 23. února absolventi školy Petr Hašek (hrající 
režisér) a Otakar Faifr (hrající autor). 

Basketbal si 26. února zahráli v okresním kole mladší žáci. Mužstvo ve složení Filip Adler (prima 
A), Jakub Hejzlar (sekunda B), Jan Kortus (sekunda A), Michal Lichter (sekunda B), Ondřej Petr 
(sekunda B), Jakub Plachý (prima A), Jaroslav Pultar (sekunda A), Dominik Škoda (sekunda A), Ivan 
Vávra (prima A) a Václav Zídka (prima A) obsadilo 7. příčku, doprovod zajistil prof. Košvanec. 
1. března se utkali v basketbale starší chlapci v okresním kole, které se konalo v Broumově. Mužstvo 
tvořili Vít Havelka (2.B), Tomáš Hromádko (kvinta B), Ondřej Kovář (sexta A), Adam Lád (2.A), Jiří 
Maixner (sexta B), Marek Máslo (kvinta B), Jindřich Šedek (sexta B) a Lukáš Tomek (oktáva A). 
Nedosáhli výraznějšího úspěchu, doprovodil je prof. Slavík. 

28. února měl na ZŠ T. G. Masaryka koncert spolu s dětským souborem z Polska vokálně-
instrumentální soubor Skřivánek. 
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Březen 
Dny od 26. února do 8. března trávilo 38 studentů s prof. Fišerovou a Martinkovou v Oesede, kde 

pro ně němečtí partneři připravili již tradičně bohatý program. 

Ve dnech 6. - 7. března reprezentovalo školu v okresním kole Olympiády v českém jazyce 
5 studentek. Irena Tremčinská (sexta B) zvítězila a Jana Slavíková (4. B) obsadila 3. místo. Obě 
postoupily do krajského kola. Za zmínku stojí i čtvrté místo Radky Martincové (sexta B). 

Po loňských dobrých zkušenostech byla 6. března pro dívky kvinty a 1. ročníku uspořádána 
přednáška o reprodukčním zdraví S Tebou o Tobě. Nově jsme zařadili pro dívky z primy přednášku 
Čas proměn, která se konala 27. března. 

7. března proběhla první část fotografování tříd a profesorského sboru, druhá skupina tříd se 
fotografovala 20. března. 

KUŠ promítal v březnu "Stíny horkého léta" režiséra Františka Vláčila (7. března) a "Deset malých 
černoušků" (21. března). 

V týdnu 11. - 17. března si studenti užívali jarních prázdnin. Jiří Klimeš (4.B) a Ondřej Kmoch 
(4.A) se ve dnech 14.-17. března účastnili celostátního kola Fyzikální olympiády, které se konalo na 
Technické univerzitě v Liberci. 

19. března vybojoval v okresní soutěži v programování Miroslav Cvrček (4.B) 2. místo a Jiří Lád 
(4.A) 3. místo. Celkem jsme měli v této soutěži 4 soutěžící. 20. března soutěžili naši studenti 
v okresním kole Zeměpisné olympiády. V kategorii A obsadila Michaela Kavková (prima B) 3.-4. 
místo, v kategorii B Pavel Vydra (sekunda B) 2. místo a v kategorii C Jan Kubeček (kvarta B) 
1. místo. V tento den proběhlo v Hradci Králové i krajské kolo Matematické olympiády. Lenka 
Štěpánková (kvarta B) skončila na 15. místě a Jiří Kadaník (kvarta B) na 16.-18. místě. Doprovodila je 
prof. Matěnová. 

O cestě na kole z Broumova do Maroka vyprávěl v aule studentům primy, kvinty a 1. ročníku 
21. března pan Martin Stiller. Své vyprávění doplnil promítáním diapozitivů z cesty. Stejnou besedu 
absolvovali studenti sexty a 2. ročníku 4. dubna. 

22. březen byl vskutku soutěžním dnem. 382 studenti se utkali v soutěži Matematický klokan 2002. 
Nejúspěšnějšími řešiteli byli v kategorii Benjamín: Michal Jansa, Pavel Vydra, Vladimír Balcar 
(všichni ze sekundy B), v kategorii Kadet: Jan Jeništa (tercie A), David Ptáček (tercie B), Antonín 
Špaček (tercie B), v kategorii Junior: Jiří Šebesta (2.A), Petr Vlach (kvinta A), Martin Holeček (2.A) a 
v kategorii Student: Otakar Truněček (3.A), Miroslav Cvrček (4.B), Štěpán Krtička (3.B). V rámci 
okresu obsadili naši soutěžící velmi pěkná místa. V kategorii Benjamín byli naši soutěžící na 3. - 5. 
místě, v kategorii Kadet obsadil Jan Jeništa 2. místo, v kategorii Junior Jiří Šebesta 1. místo a Petr 
Vlach 3. místo a v kategorii Student byli naši soutěžící na prvních třech místech. 

Ve stejný den proběhlo také krajské kolo Biologické olympiády v kategorii A. Radka Zeinerová 
(4.B) obsadila 11. místo a Markéta Medlenová (4.A) 13.-14. místo. Do třetice se konalo okresní kolo 
Chemické olympiády pro nižší gymnázium. Kateřina Sedláčková (kvarta A) vybojovala 3. místo a 
postoupila do krajského kola, Marie Nováková (kvarta A) obsadila 5. místo a Michaela Mačková 
(kvarta A) 6. místo. V tento den soutěžili i profesoři. Skupina profesorů vyjela na pozvání z Lycea 
Boleslawa Chrobrego v Klodzku na volejbalový turnaj pořádaný v Klodzku. 2. místo bylo úspěchem. 
Šlo o další akci vzájemného přátelství mezi našimi školami. 

25. března výborně uspěla v krajském kole konverzační soutěže v anglickém jazyce Irena 
Tremčinská (sexta B). Obsadila 2. místo. V porotě zasedala i prof. Jirková. 

Soutěže pokračovaly i 26. března. V Hradci Králové se konalo krajské kolo Matematické 
olympiády. V kategorii C nás reprezentovalo 8 studentů, v kategorii B čtyři studenti. Úspěšnými 
řešiteli byli v kategorii B Jiří Šebesta (2.A), který obsadil 5. místo, a v kategorii C Jan Dostál (1.B) - 
2.  místo a Vojtěch Zelený (kvinta A) - 10. místo. Doprovázel je prof. Polák. V tento den se konalo i 
okresní kolo Zeměpisné olympiády v kategorii D, kde naši studenti sklízeli velké úspěchy. Zvítězil 
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Martin Gross (oktáva B), 2. místo obsadila Veronika Petrová (sexta B), 3. místo Michal Pokorák 
(oktáva A) a 4. místo Petr Kupka (3.B). V soutěži jsme měli ještě další dva soutěžící. 

27. března zazpíval Sboreček na schodech profesorům a dalším zájemcům ke Dni učitelů. 28.-29. 
března byly velikonoční prázdniny. 

Duben 
Ve dnech 2. - 7. dubna se prof. Polák zúčastnil na pozvání organizace ESA zabývající se 

vesmírným výzkumem konference Fyzika na scéně, která se konala v holandském Noordwijku. Na 
konferenci byl vybrán Českým národním výborem pro fyziku spolu s dalšími 9 delegáty z České 
republiky. Celkem se zúčastnilo 350 delegátů z 22 zemí. Prof. Polák se aktivně podílel na činnosti 
v jednotlivých sekcích a byl vybrán do desítky nejlepších demonstrátorů fyzikálních pokusů. 

3. dubna se v budově naší školy konalo okresní kolo Fyzikální olympiády v kategoriiích E a F. 
V kategorii F soutěžilo 9 našich studentů, Jiří Svatoš a Antonín Špaček (oba tercie B) se dělili o 1. - 2. 
místo, 4. - 5. místo obsadili Miroslav Matějů a Eva Suchánková (oba tercie A). V kategorii E jsme 
měli tři soutěžící, nejlepší z nich byl Martin Darebník (kvarta A), jenž obsadil 2. místo, 3. - 4. místo 
patřilo Kateřině Sedláčkové (kvarta A) a 5. místo Michaele Mačkové (kvarta A). Organizace celé 
soutěže se zhostil prof. Klemenc. 

4. dubna zhlédli studenti vyššího gymnázia v Městském divadle Dr. Josefa Čížka hru Otakara 
Faifra v nastudování divadla Dred "První přehlídka aneb stvoření světa". Režíroval Petr Hašek a autor. 
V odpoledních hodinách KUŠ promítal fil Miloše Formana "Černý Petr". 

5. dubna se v Hradci Králové konalo krajské kolo Zeměpisné olympiády pro kategorie B, C a D. 
Z našich studentů dosáhl nejlepšího výsledku Pavel Vydra (sekunda B), který v kategorii B obsadil 
4. místo. V kategorii C naše gymnázium reprezentoval Jan Kubeček (kvarta B) a v kategorii D 
Veronika Petrová (sexta B) a Martin Gross (oktáva B). Na soutěž je doprovodila prof. Slavíková. 
6. dubna proběhlo v Pardubicích krajské kolo Chemické olympiády. Otakar Truněček (3.A) obsadil 
4. místo, Lukáš Hilman (3.B) 10. místo a Roman Řemínek (3.B) 11. místo. 

Ve dnech 6. - 7. dubna se někteří členové profesorského sboru se svými rodinnými příslušníky a 
přáteli zúčastnili již třetího zájezdu Putování za vínem. V programu byla prohlídka města Mikulova 
s průvodcem, zastávka ve sklípku ve Valticích a společenský večer s degustací vína ve sklepě pana 
Nováka v Bořeticích. V Bořeticích bylo zajištěno i ubytování. Druhý den následovala návštěva 
oblastní výstavy vín v Rohatci. Zájezd zorganizovali prof. Brát a Oleják. 

V pondělí 8. dubna zahájili studenti posledního ročníku maturitní zkoušku písemnou zkouškou 
z českého jazyka. O den později vyjeli na exkurzi do jaderné elektrárny v Dukovanech s prof. Brátem, 
Klemencem, Sršňovou a G. Škodovou. Ve stejný den byli na exkurzi i studenti 3. ročníku. S prof. 
Ježkem, Polákem a Rojtovou navštívili Národní technické muzeum a Hrdličkovo muzeum v Praze. 

10. dubna se konalo okresní kolo Matematické olympiády pro kategorie Z6, Z7 a Z8. V kategorii 
Z6 jsme měli čtyři zástupce, nejlepšího umístění (11. - 19. místo) dosáhla Magdaléna Zelená (prima 
A). Úspěšnější byli naši studenti v kategorii Z7, Ondřej Oleják (sekunda A) obsadil 1. - 2. místo, 
Pavlína Sedláčková (sekunda A) a Karel Jára (sekunda A) 3. - 4. místo a Petr Polák (sekunda A) 7. - 9. 
místo. Pět studentů soutěžilo v kategorii Z8, Jan Jeništa (tercie A) zvítězil a Jiří Svatoš (tercie B) 
obsadil 4. - 10. místo. Soutěžící doprovodil prof. Oleják. 

11. dubna se konala hodnotící pedagogická rada. 

12. dubna soutěžila Alena Drašnarová (kvinta A) v krajském kole Biologické olympiády kategorie 
B a obsadila 16. místo. 13. dubna proběhlo v Hradci Králové krajské kolo Chemické olympiády pro 
kategorii D, Kateřina Sedláčková (kvarta A) obsadila 9. místo. O týden později 20. dubna se konala 
stejná soutěž pro kategorii C. Naši školu reprezentovalo 6 studentů, nejlepší umístění (3. místo) 
vybojoval Martin Holeček (2.A), Markéta Šiková (2.A) obsadila 5. příčku a Klára Jansová (sexta A) 
6. příčku. 
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V týdnu od 15. do 19. dubna jsme hostili učitele a studenty z dánského města Give. Jednalo se 
o výměnný pobyt, kterého se zúčastnilo 42 našich a 42 dánských studentů. Od nás šlo především 
o studenty z tercie B, dále z tercie A, 1.A a 1.B. Dánští žáci byli ubytováni v rodinách, stejně jako naši 
studenti při návštěvě Dánska ve dnech 12. - 18. května. Pro hosty připravily prof. Jirková, Štegerová, 
Lubasová a Šimon prohlídku dobrošovské pevnosti, dřevěného kostela ve Slavoňově, pekelského 
údolí, Nového Města nad Metují, náchodského zámku, celodenní výlet do Prahy a výlet na Ostaš, do 
Broumova a Teplicko-adršpašských skal. Přivítáni byli i na radnici představiteli Města Náchoda. 

V pondělí 15. dubna se studenti 3. - 4. ročníku a oktávy zúčastnili v aule vyprávění Marie 
Recinové a Pavla Linharta o projektu Voda pro Kamsamba. 16. dubna se v aule konal pro stuenty 1. - 
2. ročníku a sexty výchovný koncert o vývoji hudby a kytary, o jejich postavení v různých historických 
obdobích od středověku po současnost. 

17. dubna byli na biologicko-zeměpisné exkurzi v Nové Pace a okolí studenti kvarty s prof. 
Ježkem, Matěnovou, Slavíkovou a G. Škodovou. 

18. dubna proběhly schůzky rodičů se členy pedagogického sboru. KUŠ promítal film Vojtěcha 
Jasného "Až přijde kocour". 

22. dubna se konaly přijímací zkoušky na gymnázium. Ke čtyřletému studiu se hlásili v 1. kole 84 
studenti, i s odvolacím řízením bylo přijato 58 uchazečů, 2 místa byla obsazena až po 2. kole, které se 
konalo 9. května. K osmiletému studiu se hlásilo 115 uchazečů, přijato bylo i s odvolacím řízením 60 
žáků. Testy přijímacích zkoušek cvičně vypracovali i naši kvartáni, aby měli srovnání s vrstevníky ze 
základních škol. Ostatní studenti nižšího gymnázia byli na exkurzích a výletech do přírody, studenti 
vyššího gymnázia zhlédli v kině Vesmír film režiséra Dana Svátka "Zatracení". Studijní volno měli 
studenti maturitního ročníku. 

23. dubna soutěžily v okresním kole Biologické olympiády Tereza Kalábová (kvarta B) - obsadila 
2. místo, Marie Nováková (kvarta A) - 4. místo a Eva Johnová (kvarta B) - 6. místo. Tereza Kalábová 
postoupila do krajského kola. 

24. dubna se studenti německého jazyka z tercie zúčastnili v aule literárního čtení a besedy 
s německou autorkou knih pro děti a mládež Annelies Schwarz. O den později se stejná akce 
opakovala dvakrát pro studenty 4. ročníku a pro studenty německého jazyka z oktávy a 3.A. 

25. dubna byli na exkurzi v Planetáriu v Hradci Králové studenti 2.A a zeměpisného semináře ze 
3. ročníku s prof. Košvancem a Slavíkovou. V tento den se konalo v Hradci Králové i krajské kolo 
Olympiády v českém jazyce. Jana Slavíková (4.B) vybojovala 3. místo, Irena Tremčinská (sexta B) 
obsadila 8. - 9. místo. 26. dubna se konalo 2. kolo Fyzikální olympiády pro kategorie B, C, D. 
V kategorii B se Otakar Truněček (3.A) umístil na 5. místě, v kategorii C byl Martin Holeček (2.A) na 
4. místě a v kategorii D Jan Dostál (1.B) a Vojtěch Zelený (kvinta A) na 4. - 5. místě a Pavel Kabrhel 
(1.B) a Šimon Kvasnička (kvinta A) na 10. - 11. místě. Ostatní řešitelé se nedostali mezi úspěšné 
řešitele. 

29. dubna se v aule zúčastnili studenti 3. - 4. ročníku besedy s Dr. J. Medem o autorech křesťanské 
literatury. 

Na přelomu dubna a května se konal 5. ročník studentského festivalu "Náchodská prima sezóna", 
na jehož organizaci se podíleli i někteří naši studenti. Navštívili jsme některá divadelní představení 
uvedená v rámci tohoto festivalu. 29. dubna zhlédli studenti primy a sekundy představení "Dívčí 
válka" v nastudování Domova mládeže v Pardubicích a studenti tercie a kvarty hru "Škola základ 
života" v provedení studentů Gymnázia J. Opletala v Litovli. 30. dubna viděli studenti 3. ročníku 
inscenaci "Bludička" v provedení studentů COP Hronov. 

Květen 
2. května zhlédli studenti 2. ročníku a sexty hru v nastudování studentů Gymnázia Christiana 

Dopplera v Praze "Na voru" a 3. května studenti 1. ročníku a kvinty hru "Kudy?" v provedení studentů 
Gymnázia Vyškov. 2. května se konala v aule beseda s autory knihy o Zachovalově orchestru, které se 
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zúčastnili studenti 1. ročníku a kvinty. Naši studenti soutěžili v některých sekcích přehlídky 
studentských prací. Do výtvarné tvorby se zapojily Petra Jaroušová (sextaB) a Lenka Tomková (sexta 
A), fotografie dodaly Marie Iljašenková (2.B) a Gita Skaličková (4.A), v dramatické tvorbě soutěžila 
Jana Slavíková (4.B), v poezii a próze Marie Iljašenková (2.B) a pouze v poezii Eva Majerová (sexta 
B). Ve sportovních kláních Prima sezóny jsme rovněž měli zástupce. 

2. května promítal KUŠ Formanův film "Lásky jedné plavovlásky". 3. května byli na literární 
exkurzi v Praze studenti 4.A s prof. Nývltovou. Večer zhlédli v Národním divadle hru "Markéta 
Lazarová". 

7. května byli na exkurzi v ZOO a v botanické zahradě v Liberci a na Ještědu studenti sexty s prof. 
Matěnovou, Olejákem a Rojtovou. V tento den proběhlo okresní kolo soutěže Hlídek mladých 
zdravotníků. V soutěži jsme měli dvě hlídky. Z tercie A soutěžili Zdeňka Adamu, Lukáš Vlach, Irena 
Kovaříčková, Jáchym Škoda a Jan Jeništa, ze sekundy B Věra Kubečková, Magdalena Kvasničková, 
Anna Hejzlarová a Vendula Vlčková a ze sekundy A Jana Krutilová, Petr Martinec a Jaroslav Pultar. 
Doprovodila je prof. Prachařová, která je na soutěž připravovala během školního roku ve 
zdravotnickém kroužku. 7. května se také konal Okresní přebor v atletice na dráze v Novém Městě nad 
Metují. Ivana Johnová (1.A) zvítězila v běhu na 60 m, na 150 m a ve skoku do dálky v kategorii pro 
dorostenky, juniorky a ženy. Anna Rohulánová (1.A) byla v běhu na 150 m ve stejné kategorii druhá. 
Kamil Krunka (kvarta B) byl v běhu na 1000 m mezi dorostenci, juniory a muži čtvrtý. 

9. května se konalo 2. kolo přijímacích zkoušek a odpoledne klasifikační pedagogická rada pro 
4. ročník.10. květen byl dnem posledního zvonění pro 4. ročník a následující týden "svatým týdnem". 
Klasifikační pedagogická rada pro oktávy proběhla 16. května a o týden bylo oproti 4. ročníku 
posunuto i poslední zvonění a "svatý týden". 

Ve dnech 10. - 12. května strávili někteří členové pedagogického sboru se svými rodinnými 
příslušníky a přáteli víkend na Pastvickém rybníku u Kutné Hory. Prof. Rojtová a Zikmund pro ně 
připravili bohatý program: cyklistický výlet do Kutné Hory spojený s prohlídkou chrámu sv. Barbory a 
stříbrného dolu, noční hra, jízda zručnosti na kole a na kánoích. Nechybělo posezení u ohně s dobrou 
pečínkou a hudebními nástroji. 

12. května odjel autobus studentů s prof. Jirkovou, Štegerovou a Lubasovou na reciproční zájezd 
do Give do Dánska. Dánští partneři pro ně připravili bohatý program. Naši studenti si prohlédli město 
Give a školu, vyjeli na výlet do historického města Jelling a na zámek v Koldinghusu a do Legolandu. 
Na pobřeží Severního moře navštívili Ringkobing, Hvide Sande a rybářské muzeum Vestkyst. Byli 
přijati na radnici v Give. Volný čas využili kromě jiného i sportem. Domů se vrátili 18. května. 

13. května připravil prof. Ježek pro studenty 1. ročníku, kvinty a zeměpisného semináře přednášku 
s promítáním o národních parcích Ameriky. Vybrané vstupné bylo použito na charitativní účely. 
14. května se v aule sešli budoucí studenti a jejich rodiče s ředitelem školy. Byli rozděleni do tříd 
podle zvolených jazyků a vyslechli si informace o organizaci jejich budoucí školní docházky. Schůzky 
byly dvě, zvlášť pro budoucí primány a pro studenty 1. ročníku čtyřletého studia. 15. května se naši 
studenti zúčastnili VI. Květinového dne, který pořádá Liga proti rakovině. Výtěžek z prodeje žlutých 
kytiček byl věnován na prevenci rakoviny tlustého střeva a konečníku. 16. května soutěžila v sólovém 
zpěvu v soutěži Jaroměřský slavík Michaela Mináriková (kvarta B), doprovodil ji prof. Poutník. 

15. května zahájili studenti 3.B řadu školních výletů. Spojili ho s exkurzí do jaderné elektrárny 
v Dukovanech a dále směřovali do Valtic, odkud vyjížděli za poznáním darů Jižní Moravy. Průvodci 
jim byli prof. Javůrek a Brát, vrátili se 17. května. 

V pátek 17. května se krajského kola Fyzikální olympiády pro kategorii E zúčastnili Martin 
Darebník, Kateřina Sedláčková a Michaela Mačková (všichni z kvarty A). Mezi úspěšné řešitele se 
dostala Kateřina Sedláčková, skončila na 9. místě. Současně probíhalo i krajské kolo Biologické 
olympiády, ve kterém nás reprezentovala Tereza Kalábová (kvarta B) a obsadila 10. místo. 

Další dva týdny byly ve znamení maturity. Studenti 4.A a 4.B maturovali ve dnech 20. - 23. 
května. Předsedou maturitní komise ve 4.A byla Mgr. Hana Krouželová z gymnázia v Úpici a ve 4.B 
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PhDr. Irena Bartošová z gymnázia v Jaroměři. Všichni u maturitní zkoušky uspěli a vysvědčení 
převzali za přítomnosti rodičů v aule 24. května. Studenti oktávy A a oktávy B zúročili své sedmileté 
studium u maturity ve dnech 27. - 29. května, slavnostní předávání vysvědčení pro ně proběhlo 
30. května. Jeden student neprospěl z jednoho předmětu, jeden se nedostavil z důvodu dlouhodobé 
nemoci a ze zdravotních důvodů se nedostavil i jeden reprobant, jemuž byl stanoven náhradní termín 
na 18. červen. Předsedou maturitní komise byl v oktávě A Mgr. Jan Holý, ředitel gymnázia 
v Broumově, a v oktávě B Milan Losa z gymnázia v Trutnově. Maturity uzavřeli neformálně studenti 
svými maturitními večírky. Z naší školy vyjeli vykonávat funkci předsedy maturitní komise ředitel 
Pavel Škoda na gymnázium v Broumově, Zdeněk Polák na gymnázium do Jaroměře, Richard Brát na 
gymnázium v Úpici a Jindra Nývltová na gymnázium v Trutnově. 

21. května se konalo okresní kolo Biologické olympiády v kategorii D. Marie Štěpánová (sekunda 
B) vybojovala 3. místo a Jana Krutilová (sekunda A) 7. místo. 

21. května zhlédli všichni studenti kromě maturantů v Městském divadle dr. J. Čížka inscenaci 
Drdovy hry "Dalskabáty hříšná ves" v provedení náchodských ochotníků. 28. května byl studentům 
nižšího gymnázia a kvinty promítnut v kině Vesmír film "Únos domů". 

22. května se v Novém Městě nad Metují konal atletický čtyřboj staršího žactva. Družstvo chlapců 
ve složení Michal Lichter (sekunda B), Ondřej Petr (sekunda B), Miloš Beneš (tercie A), Miloslav Jára 
(tercie A), Dominik Prymš (kvarta B) a Ondřej Oleják (sekunda A) obsadilo poslední desátou příčku. 
Děvčata Klára Vančáková (kvarta A), Martina Preclíková (tercie B), Martina Zajícová (sekunda B), 
Marie Štěpánová (sekunda B), Jana Maršíková (sekunda B) a Edita Zeidlerová (tercie B) vybojovala 
5. příčku. 

Dny od 29. května do 1. června trávili studenti sekundy B s prof. Víchem a Prachařovou a na 
školním výletě ve Studené Vodě u Božanova. Na stejném místě byli na výletě i studenti primy A 
s prof. Košvancem a Slavíkem ve dnech 28. - 31. května. 

31. května se u nás konala fyzikální olympiáda kategorie G zvaná Archimediáda. Naše gymnázium 
reprezentovalo 8 studentů. Zvítězil Pavel Vydra (sekunda B), 2. místo obsadil Karel Jára (sekunda A) a 
3. místo Petr Polák (sekunda A). Celou soutěž připravil a organizoval prof. Klemenc. 

V průběhu dubna se zásluhou prof. Ježka rozběhla činnost Přírodopisného klubu. Milovníci přírody 
do konce školního roku uskutečnili v odpoledních hodinách několik expedic, při nichž navštívili 
lokality slatinných luk a lužních lesů, lokality proslulé výskytem vzácných rostlin, pozorovali hnízdící 
ptáky nebo rozmnožování obojživelníků. 

Červen 
V červnu proběhly u Pastvické ho rybníku nedaleko Kutné Hory cyklistické kurzy pro 3. ročník. 

Ve dnech 3.-10. června si fyzickou kondici zvyšovali studenti 3. B s prof. Rojtovou, Zikmundem a 
Javůrkem a v dalším týdnu od 10. do 17. června studenti 3.A s prof. Košvancem, Slavíkem a 
Zikmundovou. 

4. června byli na exkurzi v Terezíně studenti kvarty s prof. Štegerovou, Lubasovou a Poutníkem. 
O den později absolvovali terciáni spolu s prof. Dvořáčkovou, Ježkem a Slavíkem exkurzi do Kuksu a 
do ZOO ve Dvoře Králové nad Labem. 5. červen byl rovněž prvním dnem několika výletů. Prima B 
s prof. Nývltovou a mzdovou účetní paní Šnorbertovou trávila školní výlet do 8. června na Šumavě. 
Ve stejném termínu byli v Beskydech studenti sekundy A s prof. Klemencem a H. Škodovou, 
v Doksech studenti kvinty A s prof. Janušovou a Kolářskou. Jeseníky byly cílem výletu kvarty B 
s prof. Matěnovou a Forejtem ve dnech 5.- 7. června. 7. června odjeli do Orlického Záhoří studenti 
2. B s prof. Dvořáčkovou a Martinkovou, vrátili se 11. června. 

Sextáni byli 10. června na literárně historické exkurzi v Praze s prof. Nývltovou a H. Škodovou. 
11. června pak studenti sexty A odjížděli na výlet na Šumavu s prof. Bergrovou a Olejákem. Součástí 
výletu byl i sjezd řeky. Vrátili se 16. června. Sjíždět Sázavu se pokoušeli i studenti 2.A s prof. Brátem 
a Zikmundem v termínu 11.-14. června a studenti 1.A s prof. Rojtovou a Zikmundem ve dnech 18.-21. 
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června. Od 10. do 12. června se na školním výletě ve Studené Vodě u Božanova rekreovali s prof. 
Sršňovou a Víchem studenti 1.B. Kvarta A byla na výletě v Jinolicích s prof. G. Škodovou a Ježkem 
ve dnech 12. -15. června a ve dny 12.-14. června trávili studenti sexty B s prof. Jirkovou a Šimonem 
u Hořic a studenti tercie A s prof. Šimkovou a Jaroušovou ve Studené Vodě u Božanova. Rovněž ve 
Studené Vodě trávili svůj výlet studenti kvinty B s prof. Venclíkovou ve dnech 16.-19. června. Jako 
druhý dozor se vystřídali prof. Vích s prof. Pavlíkem. Ve dnech 17.-19. června byli na stejném místě i 
studenti tercie B s prof. Poutníkem a G. Škodovou. 

11. června měl v aule několik koncertů Skřivánek. 13. června byli na literárně historické exkurzi 
v Praze studenti tercie B s prof. Poutníkem a Dvořáčkovou. Ve dnech 14.-15. června byla v budově 
gymnázia volební místnost pro volby do Parlamentu České republiky. 

17. června navštívili při biologické exkurzi studenti kvinty A s prof. Jaroušovou přírodně 
zajímavou lokalitu Dubno u Ratibořic. 19. dubna besedoval v aule se studenty 2. ročníku a sexty 
velvyslanec Jihoafrické republiky pan Noel Lehoko. 20. června se na exkurzi do planetária v Hradci 
Králové vydali studenti kvinty B a 1.B s prof. Sršňovou a Brátem a 25. června absolvovali stejnou 
exkurzi studenti kvinty A a 1.A s prof. Sršňovou a Polákem. 20. června byli na literární exkurzi 
v Hronově studenti sekundy B s prof. Lubasovou a H. Škodovou, sexta A podnikla s prof. Nývltovou 
literární exkurzi do Ratibořic 21. června. 21. června večer se představil na svém koncertě v jízdárně 
náchodského zámku Sboreček. 

18. a 20. červen byly dny náhradního termínu maturit pro studenty, kteří ze zdravotních důvodů 
nemohli vykonat maturitní zkoušku spolu se svými spolužáky. Jedna studentka uspěla 
s vyznamenáním, druhý ze studentů neuspěl ze tří předmětů. Opravnou maturitu mu nelze povolit, 
protože tato zkouška byla pro něho reprobací. 

24. června se konala klasifikační porada. Ráno se studenti 1. ročníku, kvinty a 3.B zúčastnili v aule 
koncertu norského mládežnického sboru Ten Sing Lommedalen. 25. června zhlédli studenti tercie A, 
kvarty A, kvinty B, 1.B, 2.A a 3.A v Městském divadle inscenaci hry "Valérie a týden divů" 
v nastudování divadla DRED. 26. června byl v kině Vesmír pro studenty tercie, kvarty, 1.B, kvinty B, 
2.A, sexty B a 3. ročníku promítán film "Čistá duše". 

Studenti sexty A byli ve dnech 25.-27. června na brigádě v lese. Spolu s nimi pracovali prof. 
Bergrová a Vích. Na literárně historické exkurzi v Praze byli 26. června studenti 1.A a kvinty A s prof. 
Nývltovou, Janušovou a Štegerovou. V programu bylo i divadelní představení v Národním divadle a 
ve Stavovském divadle. Biologickou exkurzi absolvovali s prof Ježkem 26. června studenti sekundy B 
a na exkurzi v čističce odpadních vod v Bražci byli s prof. Zikmundovou studenti 2.B 27. června. 
Rovněž 27. června proběhla ještě literární exkurze do Hronova pro studenty 3.B. Vedoucí exkurze byla 
prof. Nývltová. Ve dnech 25.-27. června probíhala výměna učebnic na nižším gymnáziu. V posledním 
týdnu probíhalo také stěhování kanceláří a sborovny z přístavby do náhradních prostor. O prázdninách 
byla zahájena celková rekonstrukce přístavby, která byla vyvolána špatnou statikou této části budovy. 

28. června se třídní profesoři rozloučili se studenty rozdáním vysvědčení, profesoři mezi sebou pak 
na závěrečné poradě. Neformální rozloučení profesorského sboru však proběhlo již v úterý 25. června 
při společenském posezení na školní zahradě. 

Zapsala Martina Karastojanovová  


