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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. 491 423 219, 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: 720 žáků cílová kapacita: 720 žáků 

g) Seznam studijních a učebních oborů, jejich zaměření 
Studijní obory: 
 79-41-K/401 Gymnázium – všeobecné (4 - leté): kapacita: 240 cílová: 248 
 79-41-K/801 Gymnázium – všeobecné (8 - leté): kapacita: 480 cílová: 472 

h) Mimoškolní a volnočasové aktivity  
Orgány školy: Rada školy (v současné době nefunkční) 
Občanská sdružení: Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při Jiráskově gymnáziu 

v Náchodě 
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 nabízející 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. 

 1 Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků 
na jednu třídu 

Počet žáků 
na učitele 

Šk. rok 2001 - 2 2002 - 3 2001 – 2 2002 – 3 2001 – 2 2002 – 3 2001 - 2 2002 - 3
 22 22 628 633 28,55 28,77 14,89 14,73 

                                                 
1 Počty k 30. 6. odpovídajícího školního roku 

mailto:reditel@gymnachod.cz


4  

ČÁST II. 
PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ SE SCHVALOVACÍMI DOLOŽKAMI MŠMT ČR. 

Minulý 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 

Letošní školní rok (2002 – 2003) 

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/801 Gymnázium MŠMT ČR 20 594/99-22 1. 9. 1999 

Učební plán pro školní rok 2002 – 2003 po přidělení disponibilních hodin ředitelem školy 

Předmět I II III IV 
1. 
V 

2. 
VI 

3. 
VIII 

4. 
 

Český jazyk a literatura 5/1 5/1 4/1 4/1 3/1 4 4 4 
Cizí jazyk 1 (Aj, Nj)2 4/4 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 
Cizí jazyk 2 (Nj, Aj, Fj, Šj, Rj)3 - - - 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 
Občanská výchova 2 1 24 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. 

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

3. ročník (dvouletý předmět) 

                                                 
2 Jazyk, ve kterém žák pokračuje ze ZŠ. 
3 Student si volí podle zájmu s přihlédnutím k možnostem školy. 
4 Součástí občanské výchovy je 1 hodina týdně výchovy k rodičovství. 

Konverzace v anglickém jazyce (2 skupiny) 
Konverzace ve španělském jazyce 
Seminář z dějepisu (2 skupiny) 
Seminář a cvičení z matematiky (2 skupiny) 
Seminář a cvičení z chemie (2 skupiny) 

Seminář a cvičení z biologie (2 skupiny) 
Seminář z fyziky 
Společenskovědní seminář (2 skupiny) 
Programování 
 



4. ročník (pokračování ze 3. ročníku) 
Konverzace v anglickém jazyce (2 skupiny) 
Ruský jazyk 
Seminář z dějepisu 
Seminář ze zeměpisu 

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

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

Seminář a cvičení z fyziky 
Aplikace počítačů 

Nepovinné předměty: 
Deskriptivní geometrie 
Programování 

Literární seminář 
Aplikace počítačů 

Latina 
Ruský jazyk 

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 

tvořil vyučující španělského jazyka, který absolvoval filosofickou fakultu obor španělská a portugalská 
filologie a není tudíž pedagogicky způsobilý (má zájem si pedagogické vzdělání doplnit, ale ve 
školním roce 2002 - 3 nebyl ke studiu pro nedostatečnou kapacitu oboru přijat5) 

Celkem tedy bylo bez odborné nebo pedagogické způsobilosti vyučováno 24 hodin z 943, tj. 2,5% 
(oproti 4,2% ve školním roce 2001 - 2002}. 

Odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků na škole 

Školní rok 2001 – 2v % Školní rok 2002 – 3 v % 
96% 97% 

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 42,954 (vloni 42,165). 

Kvalifikace 
Jméno pracovníka Pracovní 

zařazení Aprobace Odborné 
(vysokoškolské, ÚSO) 

Pedagog. 
PF, FF, 

DPS 

Délka 
praxe 
(v letech) 

Pavel Škoda ředitel M, F vysokoškolské PF 16 
PaedDr. Martina Javůrková 
(Karastojanovová) 

zástupce
ředitele M, F vysokoškolské PF 16 

Mgr. Anžik Aršakuni učitel Aj, Fj vysokoškolské PF 38 
Mgr. Helena Bergrová učitel M, Ch vysokoškolské PF 10 
Mgr. Richard Brát učitel M, F vysokoškolské PF 20 
Clare Rose Britton6 učitel  vysokoškolské  3 
Věra Cermanová učitel Aj, Rj vysokoškolské PF 24 
PaedDr. Blanka Dvořáčková učitel Čj, D vysokoškolské PF 25 
Ivo Forejt učitel Čj, Nj vysokoškolské PF 17 
Mgr. Hana Janušová učitel Čj, Vv vysokoškolské PF 13 
Jiřina Jaroušová učitel M, Bi vysokoškolské PF 17 
Miloslav Javůrek učitel M, F vysokoškolské PF 44 
Mgr. Jan Ježek učitel Bi, Z, geol. vysokoškolské PF 5 
Zdena Jirková učitel Aj vysokoškolské PF 25 
Drahomíra Hejcmanová učitel M, Dg vysokoškolské PF 17 

                                                 
5 Přijat od 1. 9. 2003 
6 Lektor anglického jazyka, rodilá mluvčí. Vyučovala anglické konverzaci. 
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Mgr. Jaroslav Klemenc učitel M, F vysokoškolské PF 19 
Mgr. Jana Kolářská učitel Čj, Zsv vysokoškolské PF 16 
Zdeněk Košvanec učitel Z, Tv vysokoškolské PF 19 
Mgr. Helena Lubasová učitel Čj, Aj vysokoškolské PF 3 
Mgr. Štěpán Macura učitel Čj, D, Z vysokoškolské PF 1 
Mgr. Lenka Martinková učitel Čj, Nj vysokoškolské PF 3 
RNDr. Ivana Matěnová učitel M, Bi vysokoškolské PF 16 
Bedřich Nejman učitel Zsv, Tv, Bv vysokoškolské PF 30 
Jindra Nývltová učitel Čj, Lj vysokoškolské PF 15 
Jiří Oleják učitel M, Z vysokoškolské PF 15 
Mgr. Daniel Pavlík učitel Šj, Pj vysokoškolské FF 8 
Zdeněk Polák učitel M, F vysokoškolské PF 21 
Mgr. Milan Poutník učitel Čj, Hv vysokoškolské PF 24 
Věra Prachařová učitel Ch, Bi vysokoškolské PF 38 
RNDr. Jan Preclík učitel M, IVT vysokoškolské PF 5 
Iva Rojtová učitel Bi, Tv vysokoškolské PF 18 
Mgr. Libor Slavík učitel Bi, Tv vysokoškolské PF 20 
Mgr. Olga Slavíková učitel Z, Tv vysokoškolské PF 25 
Mgr. Iva Sršňová učitel M, F vysokoškolské PF 22 
Mgr. Jarmila Suchanková učitel Ch, F vysokoškolské PF 39 
Mgr. Barbora Šimková učitel Aj, Fj vysokoškolské PF 3 
Michael Šimon učitel Aj, Rj vysokoškolské PF 24 
Gerda Škodová učitel M, F vysokoškolské PF 19 
Hana Vrátilová (Škodová) učitel Čj, Zsv vysokoškolské PF 17 
Věra Štegerová učitel D, Rj vysokoškolské PF 27 
Petr Šulc učitel Aj, Tv vysokoškolské PF 20 
Iva Venclíková učitel Čj, Šj vysokoškolské PF 32 
Ing. Dalibor Vích učitel  vysokoškolské VŠST+

DPS 12 
Josef Zikmund učitel Tv, Bv vysokoškolské PF 28 
Hana Zikmundová učitel Ch, F vysokoškolské PF 16 

c) Souhrnné údaje o počtu nepedagogických pracovníků, jejich kvalifikaci a odborné 
způsobilosti. 
K 30. 6. zde bylo 8,851 přepočtených nepedagogických pracovníků oproti 8,850 loňským. 

Jméno a příjmení Pracovní 
zařazení 

Vyučení 
(obor) Vzdělání Pedagog. Praxe

Ing. Eva Hedvíková ekonom ekonom. vysokoškolské xx 21 
Marcela Martincová7 účetní všeobec. ÚSV xx 37 
Petra Pejsarová8 účetní všeobec. ÚSV xx 14 
Ivana Šnorbertová mzd. účetní ekonom. ÚSV, ÚSO xx 9 

Ing. Dalibor Vích správce 
počítačové sítě xx vysokoškolské xx 12 

Cermanová Věra správce skl. uč. xx vysokoškolské xx 24 

Stanislav Šárka školník vodoinstal. 
topenářství SO xx 40 

Irena Doležalová uklízečka xx xx xx 39 
Anna Hrycyková uklízečka xx xx xx 39 

Dagmar Kubečková uklízečka xx xx xx 239 
                                                 
7 do 31. ledna 2003 (odchod do důchodu) 
8 od 1. prosince 2002 
9 délka zaměstnání v naší organizaci; délka odborné praxe se u této profese nesleduje 
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Marie Siglová uklízečka xx xx xx 69 
Renata Petrániková10 uklízečka xx xx xx 09 

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

2001 – 2 2002 - 3 
0 1 

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

 Školní rok 2001 – 2 Školní rok 2002 - 3 
fyz. 2 0 Nastoupili 
přep. 1,095 0 

 Na jinou školu Mimo školství  Na jinou školu Mimo školství 
fyz. 0 1 1 1 Odešli 
přep. 0 0,095 1 0,28611 

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

fyz. 3 412 Pracujících důchodců přep. 1,783 2,983 
fyz. 1 1 z toho 

invalidních přep. 0,476 1 
Nepedagogové 
 Minulý školní rok Tento školní rok  

fyz. 4 313 Pracujících důchodců přep. 2,6 3 

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. 

                                                 
10 od 19. 12. 2002 
11 rodilý mluvčí Aj, návrat do Velké Británie 
12 jeden z nich důchod od 1. 4. 2003  
13 jeden z nich důchod od 9. 9. 2002 do 31. 1. 2003, poté ukončení pracovního poměru 

Druh studia, kurzu apod. 
Počet 

zúčast. 
pracov.

Antarktida, Chile, Národní parky USA … 1 
Botanika a zoologie v pedagog. a ter. praxi 1 
Cesty minulosti  - IV. 1 
Cesty minulosti - V. 2 
Co dělat s dítětem 7-15 let 1 
Historické dny 1 
Chemický zákon 2003 2 
Chemie v pokusech 1 
I slohu se dá naučit 1 
Interpretace a reinterpretace dějin 1 

Jak se nebát literatury a komunikace 1 
Jak se to řekne německy? 3 
LEPT 1 
Lipnická škola informatiků 1 
Mezinárodní konference Aj 1 
Moderní pojetí chyby ve výuce cizích jazyků 1 
Moderní výuka chemie 1 
Motivační hry v ČJ - III. 1 
Německá gramatika 1 
Netradiční sportovní hry 1 
Pokusy s plyny 3 
Roční zúčtování daní 1 
Seminář Aj - IRSKO 1.část 1 
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Seminář Aj - IRSKO 2.část 1 
Seminář Aj - Shakespeare a jeho sonety 1 
Setkání výchovných poradců 1 
Speciální rozcvičky 1 
Suchá jehla 1 
Školní řády /Škola mezi paragrafy 2001/ 1 
Veletrh nápadů učitelů fyziky 8 1 

Vývojové tendence ve vyučování české 
literatury na SŠ 1 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně zdraví 1 
Zeměpis a Internet 1 
Změny soudobého světa XX. Pobaltí 1 
Zoologická zahrada jako učeb. pomůcka 2 
Celkem 42 

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 84 58 31 2 60
7941K801 Gymnázium 115 60 - - 60

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 74 58 33 1 59
7941K801 Gymnázium 125 60 - - 60

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 

Cel
kem

Tříd 
celk. 

7941K401 Gymnázium 60 59 61 63    243 8
7941K801 Gymnázium 60 58 61 59 52 51 50  391 14

b) prospěch žáků ve škole 

Ročník Počet žáků Prospěl s vyzn. Prospěl Neprospěl Opakuje 
Školní rok 2001 - 2 2002 - 3 2001 - 2 2002 – 3 2001 - 2 2002 – 3 2001 - 2 2002 – 3 2001 - 2 2002 – 3 

7941K/401 
1. ročník 60 60 12 11 48 49 0 0 0 0 
2. ročník 60 59 10 10 50 49 0 0 0 0 
3. ročník 65 61 16 13 48 48 1 0 1 1 
4. ročník 59 63 9 16 50 47 0 0 0 0 
7941K/701 
6. ročník - - - - - - - - - - 
7. ročník 44 - 7 - 37  - 0 - 0 - 
7941K/801 
1. ročník 57 60 30 25 27 35 0 0 0 0 
2. ročník 61 58 30 23 31 35 0 0 0 0 
3. ročník 60 60 26 23 34 37 0 0 0 0 
4. ročník 58 59 20 23 38 36 0 0 0 0 
5. ročník 52 52 11 8 41 44 0 0 0 0 
6. ročník 52 51 9 10 43 41 0 0 0 0 
7. ročník - 50 - 8 - 42 - 0 - 0 
celkem 628 633 180 170 447 463 1 0 1 1 

                                                 
14 Ukázky přijímacích zkoušek jsou na http://www.gymnachod.cz/vedeni_skoly.htm 
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c) Počet vyloučených žáků a průměrný počet zameškaných hodin na žáka. 

Ročník Počet celkem Důvod prospěch Důvod chování Jiné důvody Průměr zamešk. 
hodin na žáka 

Školní 
rok 

2001 - 2 2002 - 3 2001 – 2 2002 – 3 2001 – 2 2002 – 3 2001 – 2 2002 – 3 2001 - 2 2002 – 3 

7941K/401 
1. ročník 0 0 0 0 0 0 0 0 54,0 67,8 
2. ročník 0 0 0 0 0 0 0 0 84,9 97,1 
3. ročník 0 0 0 0 0 0 0 0 94,3 99,4 
4. ročník 0 0 0 0 0 0 0 0 100,3 96,8 
7941K/701 
6. ročník - - - - - - - - - - 
7. ročník 0 - 0 - 0 - 0 - 136,9 - 
7941K/801 
1. ročník 0 0 0 0 0 0 0 0 67,6 84,4 
2. ročník 0 0 0 0 0 0 0 0 74,7 88,4 
3. ročník 0 0 0 0 0 0 0 0 65,7 89,3 
4. ročník 0 0 0 0 0 0 0 0 61,1 96,7 
5. ročník 0 0 0 0 0 0 0 0 60,1 93,2 
6. ročník 1 0 0 0 1 0 0 0 87,0 82,4 
7. ročník - 0 - 0 - 0 - 0 - 126,2 
Celkem 1 0 0 0 1 0 0 0 80,6 91,4 

d) Snížený stupeň z chování 

 2001 – 2 2002 - 3 
Stupeň chování Počet % z celku Počet % z celku 

1 625 99,52 628 99,21 
2 3 0,48 4 0,63 
3 0 0 1 0,16 

e) Celkový počet neomluvených hodin 

2001 – 2 2002 – 3 
80 40 

f) Souhrnný údaj o výsledcích maturitních k 31. 8. 
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 

Maturitní zkoušky 2002 - 3 
 
Kód oboru 

 
Název oboru 

Počet ž. 
celkem 

Počet ž. 
nepřipuštěn

Počet ž. 
s vyznamen. 

Počet ž. 
prospěl 

Počet ž. 
neprospěl

7941K401 Gymnázium 63 0 27 36 0 

V tomto školním roce maturovali pouze studenti se čtyřletým studijním cyklem. Způsobil to 
přechod víceletého gymnázia ze sedmileté na osmiletou dobu studia. Z celkového počtu 63 studentů se 
na VŠ hlásilo 61 studentů, jeden student si podal v průměru čtyři přihlášky. 

V následujících tabulkách je uveden přehled umístění absolventů v jednotlivých třídách. 

                                                 
15 Ke 103 řádným maturantům byl přiřazen reprobant z předchozího roku. U maturity opět neprospěl. 
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PŘEHLED TŘÍD 

Třída Počet žáků VŠ VOŠ Ostatní 
(kurzy, zam.) 

19 4 8 4.A 31 
61,3 % 12,9 % 25,8 % 

29 1 2 4.B 32 90,6  3,1 % 6,2 % 
48 5 10 Celkem 63 76,2 % 7,9 % 15,9 % 

PŘEHLED UMÍSTĚNÝCH ABSOLVENTŮ NA JEDNOTLIVÉ VŠ A FAKULTY 

VŠ Fakulta 4.A 4.B 

Univerzita Karlova 

přírodovědecká 
filozofická 
právnická  
3. lékařská  
stomatologická Hr. Králové 
farmaceutická Hr. Králové 
matematicko-fyzikální 

2 
1 
1 
- 
- 
2 
1 

1 
- 
- 
1 
1 
2 
1 

MU Brno 

přírodovědecká 
lékařská 
pedagogická 
informatiky 

- 
- 
2 
1 

1 
1 
1 
- 

UP Olomouc filozofická 
pedagogická  

1 
- 

- 
1 

JU České Budějovice  biologická 
pedagogická 

- 
1 

1 
- 

Mendlova univ. Brno lesnická -  1 

UJEP Ústí n. L. pedagogická 
životní prostředí 

1 
- 

- 
1 

UHK H. Králové pedagogická 
FIM 

- 
1 

4 
2 

ČVUT Praha stavební  
elektrotechnická 

1 
1 

- 
- 

VUT Brno elektrotechniky 
architektury 

- 
- 

1 
1 

VŠCHT Praha chem. technologie  1 

U Pa Pardubice humanitních studií  
dopravní 

- 
1 

2 
1 

TU Liberec hospodářská -  1 

VŠE Praha 
mezinárodních vztahů 
podnikohospodářská 
informatiky a statistiky  

1 
1 
- 

1 
- 
1 

VŠ obchodní (soukromá) - 1 
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ČÁST VI. 
ÚDAJE O PROVEDENÝCH INSPEKCÍCH ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ 

Ve školním roce 2002 – 3 proběhla na naší škole kontrola České školní inspekce zaměřená na 
institucionální postavení školy a na dodržování vyhlášky č.10/1997 Sb., o přijímání žáků a dalších 
uchazečů ke studiu ve středních školách zřizovaných státem, ve znění pozdějších předpisů. 

Při kontrole nebylo zjištěno porušení obecně platných předpisů. 

ČÁST VII. 
ÚDAJE O MIMOŠKOLNÍCH AKTIVITÁCH 

a) mezinárodní projekty, spolupráce se školami zahraničních států 
Německo (Smlouva o vzájemné spolupráci Jiráskova gymnázia a Gymnasia Oesede) 
Již tradičně k nám na podzim přijelo 37 studentů a dva učitelé z partnerské školy v Oesede v SRN 

na 10 denní výměnný pobyt. Studenti byli ubytováni v rodinách našich studentů. Byli přivítáni ve 
škole i na radnici, prohlédli si Městské divadlo Dr. J. Čížka, pevnost Dobrošov, pivovar. Vyjeli na 
celodenní výlet do Prahy a do Broumova a Adršpašských skal a navštívili i Nové Město nad Metují. 
Prohlédli si školu a několikrát se zúčastnili i výuky. 

Návštěvu jim naši studenti s dvěma učiteli a ředitelem školy oplatili na jaře. Na místě se setkali i se 
4 studenty naší školy, kteří tam jsou na ročním studijním pobytu. 

Dánsko 
Koncem dubna jsme přivítali studenty z Dánska na týdenní výměnný pobyt. Pobývali zde ve dnech 

28. dubna - 2. května. Navštívili Teplicko-adršpašské skály, Ostaš, Dobrošov, Nové Město nad Metují, 
Slavoňov a Prahu. Naši studenti (terciáni) jim oplatili návštěvu ve dnech 18. - 24. května. 

Francie 
Ve dnech 23. – 27. dubna 2003 měli studenti našeho gymnázia možnost poznat historické a 

kulturní památky francouzské metropole Paříže i sídlo francouzských králů Versailles. 

Ve školním roce 2002 – 3 jsme ještě získali grant na navázání spolupráce s partnerskou školou 
V Bois de Roi ve Francii ve výši 1 000 €. 

Ve dnech 16. – 20. 6. navštívily dvě naše profesorky francouzštiny z prostředků získaných v rámci 
programu Socrates školu nedaleko Paříže za účelem dohody o vzájemné spolupráce našich škol. 
Dojednali podrobnosti o výměnných pobytech našich studentů (počty studentů, termíny, témata 
projektů, ubytování atd.), rámcově dohodli koncertní turné našeho Sborečku ve Francii a přijali 
nabídku na materiální pomoc naší škole při získávání materiálů pro výuku francouzštiny (učebnice, 
prospekty, atp.). Při návštěvě byla otevřena možnost spolupráce i s jejich partnerskou školou ve 
Španělsku. Ta by jistě byla přínosem pro naše studenty španělštiny. 

b) okresní, oblastní a celostátní soutěže 
Ve školním roce 2002 – 3 pořádala naše škola tyto soutěže: 

• 27. - 28. listopadu Středoškolské hry ve volejbale. 
• 3. prosince školní kolo Matematické olympiády kategorie A, kterého se zúčastnilo 9 studentů. 
• 9. ledna školní kolo olympiády v českém jazyce. V I. kategorii soutěžilo 13 studentů 

(2 postoupili do okresního kola). II. kategorie měla 29 soutěžících (5 do okresního kola). 
• 13. a 15. ledna školní kolo soutěže v konverzaci v anglickém jazyce. 1. kategorie měla 

34 účastníky, ve 2. kategorii soutěžilo 16 studentů a 21 student se pokoušel úspěch ve 
3. kategorii. Vítězové postoupili do okresního kola. 

• 21. ledna školní kolo soutěže konverzace ve francouzském jazyce. V 1. kategorii soutěžilo 
5 studentů. Druhá kategorie měla 4 soutěžící, vítězka postoupila do krajského kola. 
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• 23. - 24. ledna Středoškolské hry ve florbale.  
• 28. ledna školní kolo Matematické olympiády pro kategorie B a C. V kategorii B soutěžilo 

11 studentů, v kategorii C se utkalo 14 soutěžících. Úspěšní řešitelé (12) postoupili do 
krajského kola. 

• 19. února školní kolo Biologické olympiády. V kategorii B pro 1. - 2. ročník, kvintu a sextu 
soutěžilo 25 studentů. V kategorii A pro 3. ročník a septimu bylo pět soutěžících.  

• 26. února olympiádu v latině. V kategorii A pro méně pokročilé byli 4 soutěžící. V kategorii B 
pro pokročilejší soutěžili dva studenti. Vítěz pak přes zemské kolo poustoupil až do 
republikového finále. 

• V březnu školní kolo Chemické olympiády. V kategorii B soutěžilo 13 studentů, v kategorii C 
bylo 7 soutěžících. 

• 21. března proběhla tradičně soutěž Matematický klokan, jíž se zúčastnilo 317 studentů. 
• 3. dubna okresní kolo Fyzikální olympiády kategorií E a F. 
• 23. května okresní kolo Fyzikální olympiády kategorie G, tzv. Archimediáda. 

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

Předmětová komise českého jazyka bilancuje 
Co se naším přičiněním povedlo a povede se zase: 

1) školní kolo olympiády v českém jazyce, kterého se zúčastnilo 29 studentů vyššího, 13 studentů 
nižšího gymnázia, postup Magdy Kvasničkové (tercie B), Terezy Maršíkové (2.A) a Radky 
Martincové (septima B) až do kola krajského 

2) malé literární dílko s názvem Otázka svědomí, které zaslal Jiří Rajs (sekunda B) do soutěže 
Zlatá tužka, vyhlašované DDM ve Dvoře Králové nad Labem 

3) účast Václava Kovalčíka (septima A) ve studentské literární soutěži o nejlepší esej Cena Maxe 
Broda (esej na téma Jak si představuji český národ za 50 let) 

4) účast Radky Martincové (septima B), Lukáše Hilmana (4.B) a Martiny Preclíkové (kvarta B) 
v soutěži Novinářem s MF Dnes (práce Radky Martincové je otištěna v této výroční zprávě) 

Co se nepovedlo, ale v příštím školním roce se určitě povede: 

1) recitační soutěž studentů nižšího gymnázia 
2) účast gymnazistů v literární soutěži Náchodské prima sezóny 

Jindra Nývltová 

Matematika a úspěchy našich studentů v matematických soutěžích 
K výuce matematiky neoddělitelně patří i různé soutěže,kde si porovnávají své „síly“naši studenti 

se studenty ostatních středních škol a žáky základních škol. 

Soutěž pro všechny ročníky od primy až po oktávu je Matematická olympiáda. 
Úspěšní řešitelé školního kola v nižších ročnících postupují do okresního kola a z kategorie A,B,C, 

to jsou první až čtvrté ročníky, dále do kola oblastního. 

Umístění v okresním kole (kategorie Z6 – Z9) 
kategorie Z6 (prima): 1. - 7. místo Hrnčíř Václav (prima B) 
kategorie Z7 (sekunda): 1. - 2. místo Svatošová Iveta (sekunda B), 4. místo Kopecká Markéta 

(sekunda B), 5. - 6. místo Borůvková Alžběta (sekunda A) 
kategorie Z8 (tercie): 1. místo Jára Karel 
kategorie Z9(kvarta): 1. místo Špaček Antonín (kvarta B), 2. místo Jeništa Jan (kvarta A). 

Úspěšní řešitelé této kategorie postoupili do krajského kola, tam se jim už 
tentokrát nevedlo. 
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Organizováním okresního kola matematické olympiády kategorie A, B i C bylo, jako každým 
rokem, pověřeno naše gymnázium. 

V kategorii C se zúčastnilo 14 studentů, z nichž šest úspěšných, všichni z naší školy, odjelo 
reprezentovat školu do Hradce Králové, kde se konalo kolo oblastní. Ani tito studenti nepřivezli 
tentokrát žádná umístění. 

V kategorii B bylo úspěšných pět studentů, z nichž pouze jediné umístění 8. - 10. místo přivezla 
z Hradce Králové Brátová Julie ze sexty A. 

V kategorii „nejvyspělejších“ matematiků se účastnilo deset studentů, ale úspěch z předcházejících 
let nezopakoval ani jeden z osmi, kteří postoupili. 

Matematická olympiáda se v tomto školním roce moc nevydařila.V ostatních kláních jsme byli ale 
přece jen úspěšnější. 

Další nejpočetněji zastoupenou soutěží je Klokan. 
Studenti naší školy se objevili na prvních místech v rámci okresu ve všech kategoriích. 
V kategorii Benjamín se na 3. - 4. místě umístili Kavková Michaela (sekunda B) a Hrnčíř Václav 

(prima B). 
V kategorii Kadet se na 2. místě v okrese umístil Jeništa Jan z kvarty A a na 3. místě Rojtová 

Michaela z tercie B. 
Velmi úspěšná kategorie je kategorie Junior a Student. 
V kategorii Junior obsadili 1. místo Kvasnička Šimon ze sexty A a 3. místo Bergrová Andrea ze 

sexty B. 
V kategorii Student patří všechna tři první místa naší škole. 1. místo Truněček Otakar 4.A, 2. místo 

Zelený Jan 3.A, 3. místo Šebesta Jiří 3.A. 
V rámci okresu se účastnilo 4 235 soutěžících a umístění našich studentů ve všech kategoriích na 

prvních místech jistě hovoří za vše. 

Pro primy a sekundy je ještě organizována Pythagoriáda. V primách se účastnilo 55 soutěžících, 
z nichž pouze 20 bylo úspěšných. Do okresního kola byli přihlášeni 3 nejlepší. Zde získal Hrnčíř 
Václav 6. - 8. místo.V sekundách soutěžilo 53 studentů, z nichž bylo 35 úspěšných. V okresním kole 
se podařilo Lambertu Vladimírovi ze sekundy B vybojovat 1. místo. 4. - 7. místo si odnesl Sychrovský 
Samuel ze sekundy B. 

A ještě jedna potěšující zpráva. Začínají se mezi námi nacházet zájemci o korespondenční kurzy a 
dopisovatelé do matematických časopisů. Věřím, že se jejich řady budou rozrůstat, a tyto studenty 
žádám, aby o svých aktivitách dali vědět vyučujícím matematiky. 

Úspěchy těší nejen všechny zúčastněné studenty, kteří si tímto způsobem mohou dokázat, že něco 
umí, ale těší i jejich vyučující. Přejeme všem další chuť a nové síly do bojů v nastávajícím školním 
roce. 

A pochopitelně opět mnoho úspěchů. 
Za komisi matematiky Iva Sršňová 

Fyzikální soutěže 
Archimediáda 

Tato soutěž  je určena pro žáky sedmých tříd (sekund). Do okresního kola postoupilo devět našich 
žáků. Na druhém místě se umístil Vladimír Lambert (sekunda B), třetí místo obsadila Aneta 
Wagnerová (sekunda B). Pořadí na dalších místech bylo následující: 6. Markéta Kopecká (sekunda B), 
7. Magdalena Zelená (sekunda A), 8. Lucie Zeinerová (sekunda B), 11. Michal Jánský (sekunda A), 
14. Alžběta Borůvková (sekunda A), 19. Iveta Svatošová (sekunda B) a 27. Veronika Poláčková 
(sekunda B). 

Fyzikální olympiáda 

Kategorie F - osmé třídy (tercie). V okresním kole dosáhl nejlepšího umístění Pavel Vydra (tercie 
B), který skončil na šestém místě. Úspěšnými řešiteli dále byli: 7. Tadeáš Umlauf (tercie A), 9. Ondřej 
Oleják (tercie A), 11. Jana Vančáková (tercie B). 
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Kategorie E - deváté třídy (kvarty). Tato kategorie skončila  naprostým triumfem žáků naší školy, 
neboť prvních šest míst obsadili: 1. Karel Jára (tercie A), 2. - 3. Petr Polák (tercie A) a Antonín Špaček 
(kvarta B), 4. Karel Petránek (kvarta A), 5. Jiří Svatoš (kvarta B), 6. Eva Suchánková (kvarta A). Další 
pořadí: 10. Lucie Mikšovská (kvarta B), 13. Martina Preclíková (kvarta B). V oblastním kole této 
kategorie zvítězil Jiří Svatoš. Třetí místo obsadil Petr Polák, 5. místo Karel Jára, 6. Antonín Špaček, 
10. Eva Suchánková, 20. Karel Petránek.  

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 postoupili tři studenti. Na 5. místě 
skončila Katřina Sedláčková (kvinta A), 10. místo Martin Darebník (kvinta A), 15. místo Michaela 
Hofmanová (kvinta B). 

Kategorie C - druhé ročníky (sexty). Krajského kola se zúčastnili tři studenti a pořadí bylo 
následující: 9. - 10. Šimon Kvasnička a Vojtěch Zelený, 14. Tomáš Jirman. Všichni jsou studenty 
sexty A. 

Kategorie B - třetí ročníky (septimy). Krajského kola se zúčastnilo pět studentů. 9. místo Martin 
Holeček (3.A), 14. místo Tomáš Tichý (septima A), 18. místo Monika Poláčková (septima A), 23. - 24. 
místo Petr Řehák (3.B) a Zdeněk Zima (septima A). 

Kategorie B, C, D krajského kola Královéhradeckého kraje proběhly v Hradci Králové 25. 4. 2003. 

Kategorie A - čtvrté ročníky (oktávy). Krajské kolo této tradičně nejnáročnější kategorie proběhlo 
17. 1. 2003 v Hradci Králové. Martin Míšek (4.B) obsadil šesté místo a Otakar Truněček (4.A) deváté 
místo. 

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

Richard Brát 

Chemická olympiáda 
V kategorii D (kvarty) se zúčastnilo školního kola 6 studentů. Dva nejlepší Karel Petránek 

(kvarta A) a Jiří Svatoš (kvarta B) postoupili do okresního kola, ve kterém se oba stali úspěšnými 
řešiteli. 

V kategorii C (1. - 2. ročník, kvinty, sexty) se školního kola zúčastnilo celkem 7 studentů. Čtyři 
z nich postoupili do kola oblastního, ve kterém úspěšně reprezentovali naši školu. Kateřina Knytlová 
(sexta B) se umístila na druhém místě, Jitka Košnerová (2.A) na místě třetím, Ondřej Čuhanič (2.B) na 
devátém a Lenka Ducháčová (2.A) na desátém místě. Všichni se rovněž stali úspěšnými řešiteli 
oblastního kola této kategorie. 

V kategorii B (3. ročník) se školního kola zúčastnilo celkem 13 studentů. Do kola oblastního bylo 
vybráno šest z nich. Hana Šourková (3.A) obsadila velice pěkné čtvrté místo, Eva Majerová 
(septima B) místo páté, Tereza Hanousková (3.A) šesté místo, Jana Jirásková (septima B) sedmé 
místo, Martin Holeček (3.A) osmé a Michaela Dyntarová (septima A) desáté místo. Všichni se stali 
úspěšnými řešiteli. 

Všem studentům blahopřejeme k dosaženým úspěchům a děkujeme za vzornou reprezentaci naší 
školy. 

Helena Bergrová 

Úspěchy našich studentů v biologické olympiádě 
Studenti se v letošním roce, jako každoročně, zúčastnili biologické olympiády ve všech kategoriích 

a řada z nich reprezentovala školu v okresním a krajském kole. 
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Školního kola kategorie D se zúčastnilo 34 studentů. Na 1. místě se umístil Hrabčuk Jan (prima A), 
na 2.-3. místě Jánský Michal (sekunda A) a Lajerová Martina (prima B). Hrabčuk Jan se umístil 
v okresním kole na pěkném 4.-5. místě. 

V kategorii C soutěžilo 23 studentů a na prvních třech místech skončili Jirásek Vojtěch (kvarta A), 
Myšák Jan (kvarta B) a Krutilová Jana (tercie A). V okresním kole reprezentovali školu Jirásek a 
Myšák. 

Kategorie B se zúčastnilo 25 studentů, z nichž 3. místo obsadil Votava Jan (1.B), 2. místo 
Nováková Marie (kvinta A) a 1.místo Drašnarová Alena (sexta A), která postoupila do krajského kola, 
kde úspěšně reprezentovala gymnázium. 

V poslední kategorii A soutěžilo 5 studentů a první tři místa obsadili Hralová Ivana (3.B), Drašnar 
Aleš (septima A) a Kobrová Lenka (3.A). Hralová Ivana reprezentovala školu v krajském kole. 

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

Sportovní soutěže 
V tomto školním roce naši studenti absolvovali 14 sportovních soutěží v šesti sportovních 

odvětvích. Naše škola byla pořadatelem 4 okresních přeborů. 

V atletice opět potvrdilo svou kvalitu družstvo děvčat. Ve složení Frintová, Jelínková, Kaválková, 
Cvikýřová, Johnová, Rohulánová, Dostálová, Valtová a Holečková obhájilo v Novém Městě nad 
Metují loňské prvenství v okresním kole Středoškolského poháru a v regionálním kole v Týništi nad 
Orlicí skončilo čtvrté. Omlazené družstvo chlapců sbíralo hlavně zkušenosti a v okresním kole 
skončilo na 5. místě. 

V plavání se nejprve naše šestičlenné žákovské štafety zúčastnily okresního přeboru. Starší žáci 
zde získali 3. místo a starší žákyně si 1. místem vybojovaly postup do regionálního kola. Štafety 
mladších žáků a žákyň se na stupně vítězů neprobojovaly. Doufejme, že nás, po letech pravidelných 
úspěchů i ve vyšších kolech, nečeká v této sportovní disciplíně do budoucna půst. V regionálním kole 
ve Vysokém Mýtě nás reprezentovalo též družstvo dorostenců. Tradiční sestava Novák, Mika, Klimek, 
Roman, Tancoš, Dostál a Hýbl si tentokrát odvezla „jen“ stříbrné medaile. Starší žákyně pouze 
v pětičlenné sestavě (Celbová, Zeinerová, Jedličková, Mrázková, Myšáková) doplatily na indispozici 
šesté závodnice, čímž přišly o jisté prvenství a skončily až na 3. místě. 

V říjnu jsme se v hojném počtu  zúčastnili 3. ročníku Běhu do zámeckých schodů o pohár starosty 
Náchoda. Družstva mladšího žactva, staršího žactva a středoškoláků skončila na 2. místech, 
středoškolačky zvítězily.  

Z kolektivních sportů u nás patří v poslední době k nejúspěšnějším volejbal. Na podzim naše škola 
v čele s prof. Košvancem a několika pomocníky z řad studentů úspěšně zorganizovala okresní kola 
Středoškolských her chlapců i dívek. Favorizovaná děvčata z A týmu svým 2. místem sice neobhájila 
loňské prvenství, které je přivedlo nakonec až k 5. místu v republikovém finále, ale zato se vytáhlo 
mladé „béčko“, které skončilo třetí. Rovněž na 3. místě skončili ve svém turnaji naši volejbalisti. Že 
máme dobré volejbalistky i na nižším gymnáziu, potvrdily svým 2. místem na okresním přeboru 
v Červeném Kostelci starší žákyně. 

V basketbalových soutěžích nám byla v tomto školním roce přisouzena třetí místa. V okresních 
kolech Středoškolských her na nich skončili chlapci v Broumově i dívky v Jaroměři. Stejného úspěchu 
dosáhly i starší žákyně na okresním přeboru v Jaroměři. 

Se stoupajícím počtem vyznavačů florbalu stoupá i úroveň samotné hry, což potvrdily kvalitní 
turnaje pro mladší i starší chlapce, které uspořádalo rovněž naše gymnázium. Mezi středoškoláky 
obsadili naši florbalisté pěkné 2. místo, chlapci z nižšího gymnázia skončili nakonec ve vyrovnaném 
turnaji až pátí. 
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Premiéru si na naší škole odbyl korfbal. Dvě naše družstva z nižšího gymnázia se úspěšně 
zúčastnila okresního přeboru starších žáků, kde obsadila 3. a 5. místo. 

Naši studenti se pravidelně účastní i sportovních soutěží v rámci náchodské Prima sezóny. Letos 
uspořádali a vyhráli volejbalový turnaj dívek, vyhráli turnaj v basketbalu a v bowlingu byli druzí. 

I letos studenti hojně využívali, hlavně po ránu, možností školní tělocvičny pro organizování 
dlouhodobých turnajů. Hrál se především basketbal, florbal a nohejbal. 

V závěru tohoto příspěvku bychom chtěli poukázat na mimořádné sportovní úspěchy některých 
našich studentů mimo školu. Úspěšná maturantka Vendula Frintová se mimo jiné stala v této sezóně 
mistryní ČR v triatlonu a na triatlonovém ME v Karlových Varech vyhrála s reprezentačním 
družstvem závod štafet. Atletky SK Nové Město nad Metují Jana Cvikýřová (2.B), Ivana Johnová a 
Anna Rohulánová (obě 2.A) jsou juniorskými reprezentantkami ČR a v této sezóně dosáhly 
významných úspěchů – Jana je dorosteneckou mistryní ČR v běhu na 800 m (venku i v hale), Anča 
s Ivou mají z těchto šampionátů stříbrné medaile. Nechť se jim, ale i ostatním studentům – sportovcům 
daří i nadále. 

Libor Slavík 

Certamen latinum 
V tomto školním roce se poprvé v historii uskutečnilo školní kolo olympiády v latinském jazyce 

(latina je vyučována jen jako nepovinný předmět ve dvou vyučovacích hodinách týdně). Zemského 
kola se zúčastnili Radka Martincová (septima B) a Vašek Kovalčík (septima A), který reprezentoval 
školu i v kole republikovém. 

Jindra Nývltová 

SOČ 
Co se skrývá pod touto zkratkou? SOČ je dobrovolná zájmová činnost žáků ze všech typů 

středních škol. Výsledkem je nejčastěji samostatná práce z nejrůznějších vědních oborů v rozsahu 
minimálně 30 stran. Úkolem SOČ je podporovat zájmy žáků, jejich individuální schopnosti, 
prohlubovat a rozšiřovat znalosti, vést je k samostatnému a tvořivému myšlení, naučit je pracovat 
s odbornou literaturou. Na některých vysokých školách se k výsledkům SOČ přihlíží u přijímacích 
zkoušek.  

V letošním školním roce se do SOČ zapojila pouze jedna studentka – Kristýna Recinová ze 4.B a 
vypracovala práci na téma Alternativní  dějiny aneb všechno mohlo být jinak – Kladsko v roce 1945. 
S touto prací zvítězila v okresním kole SOČ a dobře reprezentovala naši školu i v krajském kole 
v Hradci Králové. 

Cílem této práce bylo aplikovat metodu alternativního přístupu v historickém bádání tak, jak ji 
prezentuje ve svém sborníku „Virtuální dějiny“ tým britských historiků pod vedením Nialla 
Fergusona. Tato metoda představuje poněkud jiný způsob přístupu k historii a její interpretaci, a to na 
základě propojování dějinných událostí s ohledem na sociální a psychologická hlediska. Aby práce 
nevyzněla jako pouhé teoretické konstatování, studentka si zvolila konkrétní příklad; soustředila se na 
Kladsko v klíčovém roce 1945 a demonstrovala praktické užití této metody v dějinách svého regionu. 
Poukázala na zajímavé historické souvislosti, vyplývající z četby Kroniky města Náchoda a dalších 
odborných publikací a článků vztahujících se k danému tématu a pokusila odpovědět na otázku, proč 
nebylo Kladsko přes veškerou snahu československých politiků i vůle českého lidu 
v severovýchodních Čechách a na Náchodsku, jehož obyvatelé se tradičně cítili být s kladskou zemí 
spjati, připojeno k Československu. 

Metoda alternativního přístupu k dějinám říká, že „často nám teprve porozumění tomu co by se 
mohlo stát, pomůže pochopit událost, která se opravdu stala“. 

Věra Štegerová 
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Zdravotnický kroužek 
Kroužek se v tomto školním roce zaměřil na úkoly první pomoci, vědomosti z anatomie člověka 

formou testů, přenos raněných, poznávání léčivek, atd. 

V oblastním kole soutěže hlídek MZ II. kategorie se umístila hlídka našeho gymnázia na 3. místě, 
druhá byla úspěšná v první polovině. 

11 členů kroužku získalo na závěr odznak Mladý zdravotník II. stupně. 
Věra Prachařová 

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. 

d) prezentace školy na veřejnosti 
Naše škola se aktivně zapojuje do řady charitativních akcí. 
Zúčastňujeme se Srdíčkových dnů pořádaných občanským sdružením Život dětem. Z prodeje 

srdíček jsme na účet výše uvedeného sdružení odeslali 20 431,20 Kč, které byly využity na pomoc 
Základní škole v Terezíně postižené povodněmi a 21 501,20 Kč, které posloužily z části na 
dovybavení nové transplantační jednotky kostní dřeně pro děti nemocné leukémií umístěné ve Fakultní 
nemocnici v Praze Motole a z části na dětská zařízení postižená povodněmi. 

3. října uspořádali studenti 4.A ve škole dobročinnou akci Musíme si pomáhat aneb povodňové 
koláčky. Napekli koláče a buchty, které prodávali studentům a profesorům školy. Výtěžek 2 342,00 Kč 
byl vložen na povodňové konto. 

Podíleli jsme se na celonárodní veřejné sbírce "Bílá pastelka" na podporu nevidomých a těžce 
slabozrakých, jejímž hlavním pořadatelem se v letošním roce stala Sjednocená organizace nevidomých 
a slabozrakých. Výtěžek sbírky byl 16 078,70 Kč. 

14. května se 11 našich studenti zúčastnilo Květinového dne, který pořádá Liga proti rakovině. Na 
boj proti rakovině bylo studenty vybráno 15 982,90 Kč. 

O týden později probíhala další sbírka Svátek s Emilem. Tu pořádal Český paralympijský výbor 
formou prodeje školních mazacích gum s obrázkem Emila. Výtěžek byl věnován handicapovaným 
dětem. Této sbírky se zúčastnil 21 dobrovolník z naší školy. 

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 „Svatba jako 
řemen“ Jiřího Krejčíka, „Chladné léto roku 1953“ Alexandra Proškina, „Kopytem sem, kopytem tam“ 
Věry Chytilové, „Assa“ Sergeje Solovjova, „Bolek a Lolek na divokém západě“, „Sladké hry 
minulého léta“ Juraje Herze, „Sexmise“ Juliusze Machulskeho, „Konec starých časů“ a „Skřivánci na 
niti“ Jiřího Menzela. 

Školu rovněž velmi výrazně propagují oba naše pěvecké sbory a divadelní sdružení. 
Např. 16. října vyjel sbor Skřivánci pod vedením prof. Poutníka do polského Klodzka, kde svým 

vystoupením zpestřil Dny česko-polské kultury. 
Před Vánocemi uskutečnili Skřivánci v aule naší školy řadu koncertů pro děti mateřských škol, 

postižené děti i veřejnost. 
27. března vystoupili při příležitosti Dne učitelů v aule Univerzity Hradec Králové. Zde také 

navázali kontakt s královéhradeckými Bony Pueri. 
V dubnu vystoupili v lázeňském kině ve Velichovkách s koncertem "Písničky z pohádek". 

Následně se uskutečnili první společné koncerty Skřivánků s Boni Pueri v Náchodě na zámku a 
v Hradci Králové v aule Střední zdravotnické školy. 
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Několik koncertů pro veřejnost měl i pěvecký sbor Sboreček (nositel Kulturní ceny města 
Náchoda, vedený Ing. Vlastimilem Čejpem), který je chloubou města a reprezentuje školu a město i 
v zahraničí. Např. Vánoční koncert v kostele na náměstí, koncert v zámecké galerii na konci školního 
roku atp. 

Výrazněji reprezentuje a propaguje školu i divadelní soubor DRED. DRED se pravidelně 
zúčastňuje nejrůznějších soutěžních i nesoutěžních divadelních přehlídek. 

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

Veřejně vystupuje i historický kroužek vedený prof. Dvořáčkovou. V Babiččině údolí vystoupil 
pro veřejnost s pásmem nazvaným "Pověsti z Českoskalicka a Náchodska". 

Velmi navštěvovanou společenskou akcí je také stužkovací ples našeho gymnázia.  

Na přelomu dubna a května jsme se aktivně podíleli na 6. 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 ledacos vyhráli. 

Velký úspěch mělo autorské čtení poezie gymnazistky Marie Iljašenkové v čajovně Déčka. 
Řada studentů aktivně pracovala v organizačním výboru a v redakci časopisu Primáček. Škola se 

podílela i na organizaci sportovní části festivalu. 

V rámci propagace školy jsme rovněž se aktivně zúčastnili Veletrhu vzdělávání v Hronově 
organizovaného Okresním úřadem práce. Po dva dny jsme zde poskytovali zájemcům o naši školu ty 
nejzasvěcenější informace ☺. 

Ve dnech 27. - 29. září poskytla škola prostory pro celostátní setkání neformálního sdružení 
učitelů fyziky Heuréka. Tato skupina se snaží o prosazování heuristické metody (metody objevování) 
při výuce fyziky a vypracovala i alternativní projekt výuky fyziky na ZŠ schválený ministerstvem 
školství. Tohoto setkání se zúčastnili 52 učitelé a studenti z celé republiky i ze Slovenska. 

Prostory škola také poskytuje pro volby a referendum. 

K reprezentaci školy také jistě přispěl Den otevřených dveří a akce pořádaná při příležitosti 
slavnostního otevření zrekonstruované přístavby školy a pobočky Pedagogického centra Hradec 
Králové, jemuž škola pronajímá prostory. Slavnostního otevření se zúčastnili zástupci Krajského 
úřadu Královéhradeckého kraje, České školní inspekce, ředitelé okolních škol a další hosté. Slavnost 
osvěžili svým vystoupením Skřivánci i Sboreček. 

Napsali o sobě podrobněji: 

Členové historického kroužku žáků nižších ročníků víceletého gymnázia se zapojili do 
projektu záchrany Rýzmburského altánu 
Činnost dějepisného kroužku žáků víceletého gymnázia má již svoji tradici. V průběhu pěti let 

činnosti se vystřídali členové kroužku. Ti první, kteří patřili mezi zakládající členy, se již za pouhý rok 
budou připravovat ke složení  maturitní zkoušky. Do kroužku přišly nové tváře primánů a sekundánů, 
někteří vydrželi tvrdou práci začátečníků, práci náročnou na svůj volný čas, někteří z kroužku 
vystoupili. Těm, kteří vydrželi, je vlastní zájem o historii našeho regionu, zájem o etnografii, folklór a 
literární dramatizaci textů. Náš kroužek se ustálil v charakteru své činnosti a můžeme hovořit 
o vlastivědně dramatickém pojetí činnosti. Z ústní lidové slovesnosti jsem čerpala námět pro vytvoření 
předvánočního adventního pásma nazvaného „Od Martina do Tří králů.“ Ve druhém pololetí školního 
roku jsme se připravovali na  červnové vystoupení na Rýzmburku. Celodenní kulturní akci organizuje 
pravidelně Společnost pro záchranu Babiččina údolí, hlavní iniciátorkou a organizátorkou je paní 
Ležovičová, pracovnice informačního centra v České Skalici, spolu s řediteli obou muzeí v České 
Skalici. Na dopolední i odpolední vystoupení jsme připravili dramatizaci mýtů „O silném Ctiborovi“, 
„O Rozkoši“, „O zakleté náchodské paní“, „O panu Hronovi a povýšení Náchoda na město“, dále 
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„O Fridrichu Falckém“ a humorný obrázek „O Krakonošovi a jeho studiích na Jiráskově gymnáziu“. 
Účinkující museli zvládnout několik rolí, hbitě se přeorientovat do jiného příběhu a převléknout si 
kostým v provizorních podmínkách. Část rekvizit jsme vyráběli v kroužku, některé vyráběli rodiče a 
prarodiče, kulisy děti malovaly za odborného vedení p. prof. Janušové. Těm všem patří poděkování za 
ochotu, pochopení a čas, který této činnosti dětí věnovali.  

Naše vystoupení v Rýzmburském altánu bylo úspěšné. Podíleli jsme se malou částí spolu 
s ostatními účinkujícími, např. z gymnázia v Hradci Králové a z DDM Bájo v České Skalici, na 
projektu záchrany významné památky z 18. století, restaurované v roce 1912. Odměnou nám byl 
potlesk diváků a opečený špekáček na nádvoří někdejšího středověkého hradu. Odměnou nám bylo i 
poděkování pořadatelů a pozvání na účast v příštím ročníku této kulturní vlastivědné akce. Odměnou 
nám byl zájem rodičů, kteří děti na vystoupení dovezli a tvořili celodenní publikum. Je dobře, že 
v současné hektické době si rodiče udělali na své děti čas a jsou nápomocni v jejich mimoškolní 
činnosti . A je dobře, že děti i rodiče mají zájem o udržení kulturních tradic a vlastivědnou činnost 
v zájmovém kroužku na našem gymnáziu. 

Blanka Dvořáčková 

Skřivánci – naše malá rekapitulace 
V minulém školním roce se náš soubor rozrostl do úctyhodného počtu padesát dva. Nechceme 

v žádném případě připomínat legendární Alexandrovce a nikoho do práce nenutíme, ale soubor má již 
své posluchače a není neznámým. Noví členové se nám hlásí a nás to jen těší. Starší harcovníci 
odmaturují a je třeba volná místa obsadit hráči a zpěváky stejně zkušenými a kvalitními. Nikoho proto 
nezavrhujeme protože máme zkušenosti, že i z človíčka, který o sobě tvrdí, že zpívat neumí, se může 
zrodit báječný muzikant a fajn kamarád. Ve Skřiváncích máme takových případů několik. Fajnoví 
kamarádi jsou ale všichni. Nejmladší člence je devět let a těm nejzkušenějším již brzy bude osmnáct. 
A přesto si rozumíme. V současnosti vystupujeme v tomto obsazení: první housle (3 hráči), druhé 
housle (2 hráči), dvě violy, violoncello, discantová flétna, sopránová flétna (4 – 5 hráčů), altová flétna 
(4 - 5) hráčů, tenorová flétna (4 hráči) a kytara. Zbytek tvoří smíšený pěvecký sbor. 

V tomto obsazení jsme v průběhu minulého školního roku absolvovali dvanáct koncertů. 
Vystupovali jsme v Polsku (Skřivánci se při čtení této zprávy asi smějí, neboť koncert nebyl ze strany 
polských pořadatelů téměř vůbec připraven a hráli jsme ve velmi podivném divadle...), vystupovali 
jsme v naší překrásné aule, hráli jsme pro postižené děti (a věřte, že to byl moc krásný koncetr – pro 
nás i pro ně) a co nás nejvíce těší, že jsme navázali spolupráci se souborem Boni Pueri z Hradce 
Králové. Společné koncerty jsme měli dva. První se konal v Náchodě a druhý v Hradci Králové. Oba 
koncerty byly zcela vyprodané. Radost jsme měli i z toho, že jsme byli požádáni, abychom ve 
spolupráci pokračovali i v budoucnosti. Toto jsme rádi slíbili. Nesmíme také zapomenout na koncert, 
který se konal v Univerzitě v Hradci Králové, kde jsme hráli při oslavách Dne učitelů. Zcela naplněná 
velká aula univerzity si vynutila potleskem přídavek, třebaže se na pódium netrpělivě tlačil známý 
sexuolog MUDr. Radim Uzel. Hudba na krátký čas zvítězila i nad jeho zajímavým oborem. Mohli 
bychom takto vzpomínat na všechna vystoupení, ale zpráva není kronika. Do následující sezóny se 
všichni těšíme a těšíme se i na další studentky a studenty, kteří se s námi pustí do toho věčného 
dobrodružství, jakým je setkávání se s paní Hudbou. 

Mgr. Milan Poutník, dirigent souboru 

Jak bylo, Drede, Ty D(očasné)red(ivadlo)? 
Bylo milo a živo. A těch mladých dost přišlo. Některým se zalíbilo. Hodně se cvičilo a dohromady 

improvizovalo, aby se sžilo, sblížilo, sehrálo, poznalo. A pak už se recitovalo, s poezií celý den hrálo, 
až se to po celém gymnáziu i městě rozléhalo.  

O Vánocích se v Novém Městě nad Metují slavilo, že se lidem narodilo v Betlémě děťátko.  

A přišlo jaro. Ozvalo se znovu poetické a snové volání Nezvalovo. Představení Valérie a týden 
divů se obnovovalo, aby se v Červeném Kostelci hrálo i na Náchodské prima sezóně předvedlo. A že 
se zdařilo, opět se do Písku postoupilo. Na Hronov to však tentokrát nestačilo.  
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I přesto se zase slavilo, že se před sedmdesáti lety v Úpici narodilo úplně jiné děťátko, co jméno 
Aleš Fetters dostalo a tak se k světu mělo, že pak na gymnáziu učilo a ředitelovalo.  

A aby toho málo nebylo, už tradičně se v Hradci Králové sezónu zakončovalo. Na festivalu 
Divadlo evropských regionů se o mluvící krávě s loutkami tuze dobrými zpívalo a hrálo.  

Tohle všechno takhle nějak bylo. A jak bude, Drede? 
Za Dred Štěpán Macura 

Filmový klub KUŠ 
V minulém školním roce pokračovaly projekce filmového klubu KUŠ (Klub Unikátních 

Šestnáctimilimetrových filmů). Odborné lektorské úvody měl tentokrát na starosti zejména 
nezapomenutelný Štěpán Macura. Diváci shlédli na 10 vynikajících snímků v unikátním formátu 16 
mm – m.j. proslulou Sexmisi, sovětský avantgardní film Assa, životní dílo J. Trnky - Staré pověsti 
české, cenami ověnčený snímek J. Herze - Sladké hry minulého léta či legendární polský western 
Bolek a Lolek na divokém západě.  

Přes neuvěřitelné nasazení (opět hlavně Š. Macury) byla návštěvnost většiny filmů poměrně slabá 
(až na Bolka a Lolka) a KUŠ se opět potýkal s existenčními problémy, které ovšem úspěšně vyřešil a 
přežil.  

V příštím školním roce bude mít KUŠ k dispozici velkoplošný videoprojektor, což pochopitelně 
povede k velkému rozšíření nabídky, kterou ovšem v rámci snahy o zvýšení návštěvnosti přizpůsobíme 
vkusu našich průměrných studentů. Na příští sezónu tak chystáme opravdové lahůdky - např. napínavý 
akční snímek Rambo VI. (děj filmu se odehrává v divokém Baklažánu); veselou německou komedii 
Kluci a holky, když jsou spolu; českou klasiku Slunce, seno a vopruz či vynikající sci-fi Inseminátor 
s A. Schwarcennegrem v hlavní roli. Těšíme se na vaši návštěvu. 

Za KUŠ Jan Ježek 

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 a Skřivánky na různé akce, podílí se na festivalu Prima sezóna, účastní se 
každoročně 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 
Žákovská knihovna 
Ve školním roce 2002/2003 přibylo do žákovské knihovny 69 nových svazků. Knihovna byla 

otevřena každý den od 7 hodin do začátku vyučování a první dvě přestávky. V tomto období bylo 
půjčeno 1 654 knih. Knihovnu navštěvovali jak žáci školy, tak i zaměstnanci. K 1. září 2003 bylo 
v knihovně 7 363 knih. 

Ivo Forejt, správce žákovské knihovny 

Přírodopisný klub a ekovýchova na JG 
Náplní Přírodopisného klubu jsou především vycházky do přírody a exkurze na zajímavé lokality, 

poznávání rostlin a živočichů, problémy spojené s ochranou přírody atd… Během jarní sezóny 2003 
proběhlo v rámci Přírodopisného klubu celkem 5 akcí, během kterých jsme navštívili nejvýznamnější 
přírodní rezervace Náchodska (např. PR Zbytka a Dubno). Zde jsme si prohlédli ukázky „přírodních“ 
ekosystémů - např. poslední fragmenty slatinných luk a lužního lesa. Ze vzácných rostlin jsme viděli 
např. několik druhů orchidejí (bradáček, vemeníky, kruštík, prstnatce), v zatopeném lomu jsme 
pozorovali rozmnožování obojživelníků (kromě žab jsme viděli i vzácného čolka horského a velkého, 
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z rostlin vodní masožravku bublinatku). Dále jsme se zúčastnili akce pořádané Českou ornitologickou 
společností – Vítání ptačího zpěvu a s pomocí p. Světlíka z ochranářské organizace A Rocha jsme 
podnikli ornitologickou exkurzi v zámecké aleji. Akcí se celkem zúčastnilo na 70 účastníků (včetně 
studentů ekolog. semináře). Naplánované byly i dvě celodenní sobotní akce - výjezd na 
nejvýznamnější paleontologické lokality Broumovska a návštěva KRNAPU, které se však pro nízký 
zájem studentů neuskutečnily. Klub bude pokračovat v činnosti i v příštím školním roce a doufám, že 
se do jeho činnosti zapojí další zájemci. 

V minulém školním roce se poprvé „zkušebně“ otevřel Ekologický seminář zaměřený zejména na 
získávání praktických dovedností a znalostí potřebných k hlubšímu poznání přírody ve svém okolí. 
Zdá se, že i v letošním školním roce bude mezi studenty o tento předmět zájem a seminář bude 
pokračovat ve své činnosti. 

Za zmínku dále ještě určitě stojí 3. místo v krajském kole Ekologické olympiády, které získali 
studenti O. Truněček, L. Hilman a R. Řemínek a počátky „ekologizace“ provozu školy, o které se 
zasloužili m.j. studenti J. Soldán a T. Plachá (třídění odpadu – recyklace plastů). 

Jan Ježek 

Představu o dalším dění na Jiráskově gymnáziu si lze asi nejlépe udělat z jeho kroniky. Zde je část 
týkající se školního roku 2002 – 2003. 

Kronika Jiráskova gymnázia - školní rok 2002 - 2003 
Ve školním roce 2002 - 03 nastoupili profesoři po prázdninách k přípravným pracím 27. srpna. 

Přivítali prof. Šárku Škodovou (Čj, Nj), která se vrátila po mateřské dovolené, a nového kolegu 
Štěpána Macuru (Čj, D, Z). V tomto školním roce nebyly žádné opravné zkoušky. Jeden student konal 
doplňovací zkoušku z českého jazyka a z biologie, aby mu mohlo být nostrifikováno vysvědčení 
z USA.  

Začátek školního roku byl poznamenán pokračujícími stavebními úpravami v přístavbě školy, které 
byly zahájeny začátkem července. Kancelářské prostory byly vystěhovány do dvou jazykových učeben 
a mimo provoz byla jedna učebna a sborovna v přístavbě. Kvůli nedostatku učeben byla k výuce 
využívána i aula a odborné laboratoře. Mimo provoz byla i tělocvična, kde se měnilo osvětlení a 
obložení stropu, a posilovna, která sloužila jako sklad nábytku z přístavby. Od září byl v přístavbě 
k dispozici pouze zrcadlový sál. V budově nefungovala vnitřní telefonní síť. 

Září 
Pro studenty začal školní rok 2. září, tentokrát bez projevů ministryně školství a ředitele školy, 

protože i školní rozhlas byl mimo provoz. Třídní profesoři přivítali nově přijaté žáky do primy (60 
studentů) a do 1. ročníku (60 studentů). 3. září začala výuka podle pravidelného rozvrhu.  

12. září zhlédli všichni studenti kromě primánů a sekundánů v Městském divadle Dr. Josefa Čížka 
muzikál "Šumař na střeše". Odpoledne vyrazili studenti 1.A s prof. Ježkem a Macurou na dvoudenní 
seznamovací výlet do Zdoňova. S rodiči primánů se na třídní schůzce seznámili příslušní třídní 
profesoři.  

13. září odjela skupina španělsky mluvících 46 studentů s prof. Venclíkovou, Janušovou a 
Pavlíkem do Španělska. Místem pobytu bylo Lloret de Mar na Costa Brava. V programu byl celodenní 
výlet do Barcelony, návštěva aquaparku a prohlídka Dalího muzea ve Figueras. Vrátili se v neděli 
22. září.  

16. září besedovali studenti dějepisného a společenskovědního semináře se sudetskými Němci, 
rodáky z Broumova. Beseda se konala při příležitosti odhalení Kříže smíření v Teplicích nad Metují. 
Jedna studentka konala opravnou maturitní zkoušku z biologie a uspěla. 

18. září se naši studenti opět zúčastnili Srdíčkového dne, jehož výtěžek byl v tomto roce věnován 
dětským zařízením postiženým povodněmi. Z naší školy se vydalo prodávat v ulicích města barevná 
srdíčka 20 studentů. Na účet pořádajícího občanského sdružení Život dětem jsme odeslali 
20.431,20 Kč, částka byla využita na pomoc Základní škole v Terezíně.  



 22

19. září profesorský sbor zahájil tento školní rok v odpoledních a večerních hodinách šašlikovou 
party.  

Ve dnech 20. - 22. září byli v Krkonoších na ekologické olympiádě studenti Otakar Truněček 
(4.A), Lukáš Hilman (4.B) a Roman Řemínek (4.B) s prof. Ježkem. Mezi 12 družstvy obsadili 
3. místo.  

23. - 25. září trávili studenti primy B s prof. Slavíkem a Martinkovou na výletě ve Studené Vodě 
u Božanova. 23. září reprezentovala školu skupina studentů za doprovodu prof. Rojtové v okresním 
kole Středoškolského atletického poháru CORNY, které se konalo v Novém Městě nad Metují. 
Družstvo dívek ve složení Kateřina Dostálová (1.B), Vendula Frintová (4.B), Kateřina Holečková 
(1.B), Lenka Jelínková (4.A), Ivana Johnová (2.A), Renata Kaválková (3.B), Judita Pavlištová (1.B), 
Eva Pinkavová (1.B), Anna Rohulánová (2.A) a Alžběta Valtová (1.B) vybojovalo 1. místo a 
postoupilo do krajského kola, které se konalo 9. října v Týništi nad Orlicí. Chlapci Petr Fucyman 
(1.B), Michal Geisler (1.A), David Hejna (1.A), Tomáš Hýbl (1.B), Tomáš Jaroš (1.A), Jan Králíček 
(1.B), Kamil Krunka (kvinta B), Šimon Kvasnička (sexta A) a Michal Preclík (sexta A) obsadili 
5. místo.  

Ve dnech 27. - 29. září poskytla škola prostory pro setkání neformálního sdružení učitelů fyziky 
Heuréka. Tato skupina se snaží o prosazování heuristické metody (metody objevování) při výuce 
fyziky a vypracovala i alternativní projekt výuky fyziky na ZŠ schválený ministerstvem školství. 
Tohoto setkání se zúčastnili 52 učitelé a studenti, organizačně i lektorsky ho zajišťoval prof. Polák.  

Říjen 
1. října byla předána k užívání tělocvična. Topení zde z důvodu rekonstrukce přístavby bylo 

zapojeno až po dalších dvou týdnech.  

3. října uspořádali studenti 4.A ve škole dobročinnou akci Musíme si pomáhat aneb povodňové 
koláčky. Napekli koláče a buchty, které prodávali studentům a profesorům školy. Výtěžek 2342,- Kč 
byl vložen na povodňové konto.  

9. října reprezentovaly školu v krajském kole Středoškolského atletického poháru v atletice 
v Týništi nad Orlicí dívky Jana Cvikýřová (2.B), Kateřina Dostálová (1.B), Kateřina Holečková (1.B), 
Lenka Jelínková (4.A), Jana Jenková (2.A), Ivana Johnová (2.A), Judita Pavlištová (1.B), Eva 
Pinkavová (1.B) a Anna Rohulánová (2.A). Mezi šesti družstvy obsadily 4. místo. Doprovodila je prof. 
Rojtová.  

10. října vyjeli 42 studenti s prof. Víchem a Preclíkem na výstavu informačních technologii 
INVEX 2002 do Brna.  

14. října přijelo z partnerské školy v Oesede 37 studentů s prof. Gerdem Kopschem a Hardmutem 
Pischlem. Studenti byli ubytováni v rodinách našich studentů, kteří navštívili Německo na jaře. 
Němečtí studenti byli přivítáni na radnici, prohlédli si Městské divadlo Dr. J. Čížka, pevnost 
Dobrošov, pivovar. Vyjeli na celodenní výlet do Prahy a do Broumova a Adršpašských skal a 
navštívili i Nové Město nad Metují. Z našich profesorů se jim věnovali prof. Forejt, Martinková a 
Š. Škodová. Hosté odjeli 23. října v ranních hodinách.  

15. října jsme se opět zapojili do veřejné sbírky Bílá pastelka pořádané Sjednocenou organizací 
nevidomých a slabozrakých. Osm našich studentů prodávalo v ulicích města bílé pastelky. Výtěžek 
sbírky byl věnován na podporu speciálních výukových programů pro nevidomé a slabozraké. Naši 
studenti vybrali celkem částku 16 078, 70 Kč.  

16. října vyjel sbor Skřivánci pod vedením prof. Poutníka do polského Klodzka, kde svým 
vystoupením zpestřili Dny česko-polské kultury.  

17. října se utkalo v košíkové v okresním kole Středoškolských her v Jaroměři družstvo dívek ve 
složení Michaela Hofmanová (kvinta B), Adéla Jirková (4.B), Romana Karásková (1.A), Eva Králová 
(septima B), Adéla Novotná (2.A), Tereza Plachá (septima B), Michaela Rojtová (tercie B), Lenka 
Štrausová (2.A) a Alžběta Škytová (1.A). Obsadily 3. místo, doprovodil je prof. Zikmund. Stejný 
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turnaj absolvovali chlapci 23. října v Broumově. 3. místo zde vybojovalo mužstvo ve složení Tomáš 
Hromádko (sexta B), Ondřej Klimek (sexta A), Tomáš Kosař (kvinta B), Ondřej Kovář (sexta A), Jiří 
Maixner (septima B), Adam Rak (sexta A) a Petr Vlach (sexta A). Doprovodil je prof. Košvanec.  

24. října se studenti tercie, kvarty a 1. ročníku zúčastnili v aule výchovného koncertu o vývoji 
blues. V tomto dni zahájil svou letošní činnost Klub uměleckých šestnáctek (KUŠ) promítáním filmu 
Svatba jako řemen Jiřího Krejčíka. Protože však nikdo nepřišel, zopakovali promítání ještě o týden 
později.  

Ve dnech 29. - 30. října byly podzimní prázdniny, které navazovaly na státní svátek 28. října.  

Listopad 
1. - 2. listopadu byla na naší škole volební místnost pro komunální volby.  

6. listopadu navštívili studenti sexty, septimy, 3. - 4. ročníku Městské divadlo Dr. Josefa Čížka, 
aby zhlédli inscenaci hry Robinsona Jefferse "Pastýřka putující k dubnu" v nastudování Klicperova 
divadla v Hradci Králové.  

12. listopadu reprezentovalo družstvo starších žákyň naši školu v okresním přeboru 
Středoškolských her v basketbale v Jaroměři. Základ družstva tvořily dívky Lucie Mikšovská (kvarta 
B), Blanka Popovičová (kvarta B), Martina Preclíková (kvarta B), Michaela Rojtová (tercie B) a 
Daniela Vávrová (tercie B) a obsadily 3. místo. Doprovodila je prof. Rojtová.  

13. listopadu vyjeli do Hradce Králové na výstavu "Svět očima bible" studenti sekundy s prof. 
Dvořáčkovou, Nývltovou a H. Škodovou. 14. listopadu se v odpoledních hodinách konala hodnotící 
pedagogická rada.  

15. listopadu navštívili Antické muzeum v Hostinném studenti dějepisného semináře pro 3. ročník 
s prof. Dvořáčkovou. Ve škole několik studentů recitovalo na chodbách i v kabinetech básně, čímž 
připomněli Den poezie. Podobnou akci zopakovali i v sobotu 16. listopadu v ulicích města. Oporou jim 
byl prof. Macura.  

15. listopadu se také konal Běh do zámeckých schodů o pohár starosty města. V kategorii B bylo 
naše družstvo ve složení Filip Adler (sekunda A), Lukáš Bartoš (sekunda B), Jakub Hynek (sekunda 
B), Martin Kábrt (sekunda B), Václav Zídka (sekunda A), Pavlína Bergerová (sekunda B), Markéta 
Kopecká (sekunda B), Veronika Poláčková (sekunda B), Kristýna Slavíková (sekunda B) a Lucie 
Zeinerová (sekunda B) na druhém místě. Lucie Zeinerová měla nejlepší čas v jednotlivcích. Druhé 
místo obsadilo i družstvo v kategorii C ve složení Jan Kortus (tercie A), Ondřej Oleják (tercie A), Petr 
Polák (tercie A), David Ptáček (kvarta B), Jiří Svatoš (kvarta B), Lucie Mikšovská (kvarta B), Blanka 
Popovičová (kvarta B), Michaela Rojtová (tercie B), Jana Vančáková (tercie B) a Kateřina Vítková 
(tercie B). V jednotlivcích obsadil Petr Polák první a Ondřej Oleják druhé místo, Kateřina Vítková 
čtvrté a Jana Vančáková páté místo. První místo obsadila děvčata Kateřina Dostálová (1.B), Kateřina 
Holečková (1.B), Kateřina Linhardtová (tercie A), Gabriela Patriková (tercie A) a Eva Pinkavová (1.B) 
v kategorii D. Dostálová, Pinkavová, Holečková a Linhardtová obsadily v jednotlivcích 1. - 4. místo 
v uvedeném pořadí. V kategorii E vybojovali chlapci Jan Králíček (1.B), Kamil Krunka (kvinta B), 
Tomáš Křivka (4.B), Michal Preclík (sexta A) a Dominik Prymš (kvinta B) druhé místo a družstvo ve 
složení Jan Diblík (septima A), Jindřich Horváth (kvarta B), Milan Mach (septima A), Petr Miroš 
(septima A) a Zdeněk Zima (septima A) obsadilo čtvrtou příčku. V jednotlivcích byli nejlepší Mach 
(4. místo) a Křivka (5. místo). Běžce doprovázel prof. Zikmund.  

18. listopadu reprezentovali školu na plaveckých závodech studenti nižšího gymnázia. Družstvo 
mladších žákyň tvořily Marcela Balcarová (sekunda A), Monika Hylenová (prima A), Anna 
Maixnerová (prima B), Jana Maršíková (tercie B), Anna Richtrová (prima A) a Barbora Svobodová 
(sekunda A), družstvo mladších žáků Filip Adler (sekunda A), Tomáš Dostál (prima B), David Horník 
(prima A), Pavel Mrověc (sekunda A), Michal Švorc (prima B) a Václav Zídka (sekunda A). Družstvo 
starších žákyň ve složení Petra Celbová (tercie B), Leona Hartmannová (1.B), Blanka Jedličková 
(kvarta A), Gabriela Myšáková (kvinta A), Eva Pinkavová (1.B), Blanka Popovičová (kvarta B) a 
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Lucie Zeinerová (sekunda B) vybojovalo 1. místo a postupuje do regionálního kola. Družstvo starších 
žáků - Miloš Beneš (kvarta A), Tomáš Hýbl (1.B), Miloslav Jára (kvarta A), Martin Jarouš (kvarta A), 
Jan Jeništa (kvarta A), Karel Petránek (kvarta A) a Jiří Svatoš (kvarta B) - obsadilo 3. místo. Plavce 
doprovodil prof. Slavík.  

18. listopadu byli na exkurzi v Muzeu experimentální archeologie ve Všestarech u Hradce Králové 
studenti 1.A a kvinty B s prof. Macurou a Štegerovou. Stejnou exkurzi absolvovali studenti 1.B a 
kvinty A 21. listopadu. Ve stejný den se v odpoledních hodinách konaly schůzky rodičů. 22. listopadu 
zhlédli v Městském divadle všichni studenti kromě studentů septimy a 4. ročníku vystoupení 
folklórního souboru Barunka.  

26. listopadu navštívili v aule studenti tercie, kvarty a 1. ročníku výchovný koncert ve stylu 
country.  

Ve dnech 27. - 28. listopadu byla naše škola pořadatelem Středoškolských her ve volejbale. 
27. listopadu se utkali chlapci. Naše škola měla v turnaji dvě mužstva. Mužstvo ve složení Petr 
Fucyman (1.B), Vít Havelka (3.B), Tomáš Křivka (4.B), Adam Lád (3.A), Martin Míšek (4.B), Roman 
Řemínek (4.B) a Jiří Šimon (4.A) obsadilo 3. místo a mužstvo ve složení Ondřej Čejchan (3.B), Jan 
Dvořák (3.B), Ondřej Kubec (3.A), Šimon Kvasnička (sexta A), Ondřej Mika (sexta A), Michal 
Preclík (sexta A), Radek Rinn (sexta A) a Petr Vlach (sexta A) 6. místo ze šesti družstev. O den 
později jsme v soutěži dívek měli opět dvě družstva. Družstvo ve složení Tereza Hanousková (3.A), 
Lucie Hejzlarová (2.B), Dita Kašparová (4.A), Petra Klemmová (4.B), Anna Rohulánová (2.A) a 
Alžběta Valtová (1.B) obsadilo 2. příčku a družstvo ve složení Martina Čejchanová (1.B), Eliška 
Hedvíková (kvarta A), Lucie Hepnarová (1.B), Adéla Jarkovská (kvinta A), Eliška Joudalová (kvinta 
A), Eva Králová (septima B) a Michaela Válkyová (3.A) 3. příčku z devíti družstev. O organizaci se 
zasloužil hlavně prof. Košvanec spolu s některými studenty.  

Ve čtvrtek 28. listopadu navštívili studenti sexty, septimy a 2. - 4. ročníku kino Vesmír, aby zhlédli 
dokumentární snímky režiséra Jana Špáty. Součástí byla i beseda s autorem filmů.  

29. listopadu se do Klicperova divadla v Hradci Králové vydali studenti kvarty B s prof. 
Poutníkem a Dvořáčkovou na inscenaci hry "Ježíškova košilka" Jana Zahradníčka. Přednášky 
o Islandu se ve dvou skupinách v aule zúčastnili studenti sekundy, tercie, kvinty a 1. ročníku.  

30. listopadu se v Beránku konal stužkovací ples pro studenty maturitního ročníku. K tanci hrál 
Relax Band, diskotéku ve vinárně připravil DJ Tryskáč z rádia Černá hora. Kromě stužkování zpestřilo 
program plesu několik předtančení a studenti připravili i tombolu.  

KUŠ promítal v listopadu dva filmy. 7. listopadu ruský film Alexandra Proškina "Chladné léto 
roku 1953" a 28. listopadu film Věry Chytilové "Kopytem sem, kopytem tam".  

Prosinec 
Ve dnech 2. - 4. prosince byli na školním výletě na Benecku studenti primy A s prof. G. Škodovou 

a Martinkovou.  

3. prosince se konalo školní kolo Matematické olympiády kategorie A, kterého se zúčastnilo 9 
studentů. Studenti 4. ročníku a dějepisného semináře se v aule zúčastnili besedy s prof. Wolfem o jeho 
knize "Jan Kolda ze Žampachu".  

5. prosince proběhl další Srdíčkový den, jehož výtěžek bude věnován z části na dovybavení nové 
transplantační jednotky kostní dřeně pro děti nemocné leukémií umístěné ve Fakultní nemocnici 
v Praze Motole a z části na dětská zařízení postižená povodněmi. Naši studenti vybrali v ulicích města 
i ve škole celkem 21.501,20 Kč. Ve stejný den reprezentovali školu v regionálním kole v plavání ve 
Vysokém Mýtě dvě družstva. Družstvo dorostenců ve složení Jan Dostál (2.B), Tomáš Hýbl (1.B), 
Ondřej Klimek (sexta A), Ondřej Mika (sexta A), Petr Novák (3.A), Tomáš Roman (septima B) a 
Martin Tancoš (3.A) vybojovalo 2. místo. Na 3. místě se ve své kategorii umístily starší žákyně Petra 
Celbová (tercie B), Blanka Jedličková (kvarta A), Simona Mrázková (kvarta A), Gabriela Myšáková 
(kvinta A) a Lucie Zeinerová (sekunda B). Závodníci sklízeli úspěchy i v individuálním hodnocení.  



 25

10. prosince byli na exkurzi v pivovaru studenti 4.A s prof. Zimundovou, o týden později 
17. prosince stejnou exkurzi absolvovali studenti 4.B s prof. Suchankovou.  

11. prosince se v odpoledních hodinách konal 7. ročník ZelíCupu. Vítězným vzorkem se stalo zelí 
prof. Lubasové, druhé místo obsadila se svým zelím prof. Štegerová a třetí místo prof. Zikmund.  

12. prosince proběhl Den otevřených dveří, především pro zájemce o studium a jejich rodiče, ale i 
pro veřejnost.  

13. prosince byli studenti sekundy A s prof. H. Škodovou na exkurzi v Novém Městě nad Metují 
na výstavě týkající se vánočních tradic a zvyků.  

16. prosince zhlédli v kině Vesmír film "Stoprocentně bílý" studenti sexty, septimy a 2. - 4. 
ročníku. Promítání bylo součástí projektu Jeden svět, který realizuje obecně prospěšná společnost 
Člověk v tísni.  

KUŠ promítal v prosinci dva filmy, 4. prosince ruský film Sergeje Solovjova "Assa" a 19. prosince 
film "Bolek a Lolek na divokém západě".  

Poslední týden vyučování před vánočními prázdninami byl náročný pro soubor Skřivánci. 
Uskutečnili v aule řadu koncertů pro děti mateřských škol, postižené děti, veřejnost a v pátek i pro 
naše studenty. Toto poslední vystoupení bylo spojeno i s pásmem, které připravili členové historického 
kroužku. Soubor Skřivánci vede prof. Poutník a historický kroužek prof. Dvořáčková. 20. prosince 
končilo vyučování po čtvrté hodině. Příjemným rozloučením se starým rokem byl tradiční koncert 
Sborečku na schodech gymnázia. Profesoři se před Vánocemi sešli ještě po vyučování na vánoční 
besídce ve školní klubovně.  

Vánoční prázdniny byly ve dnech 23. prosince 2002 až 3. ledna 2003. 

Leden 
Vyučování v novém kalendářním roce začalo v pondělí 6. ledna.  

8. ledna byli studenti 4.B s prof. Nývltovou na exkurzi v Malých Svatoňovicích.  

9. ledna se konalo školní kolo olympiády v českém jazyce. V I. kategorii soutěžilo 13 studentů. 
První dvě místa obsadily se stejným počtem bodů Magdaléna Kvasničková (tercie B) a Tereza 
Soldánová (kvarta B). Obě postupují do okresního kola. II. kategorie měla 29 soutěžících. Do 
okresního kola postupuje prvních pět nejúspěšnějších: Radka Martincová (septima B), Tereza 
Maršíková (2.A), Ivana Vítková (3.B), Tomáš Kábrt (septima A) a Kristýna Recinová (4.B).  

10. ledna navštívili studenti tercie až septimy a 1. - 4. ročníku v Městském divadle Dr. Josefa 
Čížka koncert houslisty Pavla Šporcla.  

Víkend od 10. do 12. ledna strávila většina studentů 2.A na horách v Jánských lázních s prof. 
Rojtovou a Ježkem.  

Ve dnech 13. a 15. ledna proběhlo školní kolo soutěže v konverzaci v anglickém jazyce. 
1. kategorie měla 34 účastníky. Zvítězili Martin Kábrt (sekunda B), Anna Richtrová (prima A) a 
Zuzana Škopová (sekunda A) v tomto pořadí. V 2. kategorii soutěžilo 16 studentů a vítězi se stali 
Anna Hejzlarová (tercie B), Lucie Růžičková (tercie A), Karel Jára (tercie A), Pavel Vydra (tercie B) a 
Magdaléna Kvasničková (tercie B). 21 student pokoušel úspěch ve 3. kategorii. Nejlepší byli Veronika 
Petrová (septima B), Radka Martincová (septima B) a Zdeněk Nývlt (septima B). Vítězové z každé 
kategorie postupují do okresního kola.  

14. ledna se konalo krajské kolo Matematické olympiády v Hradci Králové. Naši školu 
reprezentovalo 8 účastníků. Nejlepšího výsledku dosáhl Jiří Šebesta (3.A) 9. - 13. místem.  

15. ledna shlédli studenti nižšího gymnázia a kvinty v kině Vesmír film "Smradi".  

17. ledna reprezentovali školu v krajském kole Fyzikální olympiády v kategorii A Martin Míšek 
(4.B), který se zařadil mezi úspěšné řešitele, a Otakar Truněček (4.A).  
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21. ledna proběhlo školní kolo soutěže konverzace ve francouzském jazyce. V 1. kategorii 
soutěžilo 5 studentů, zvítězila Lenka Vašíčková (kvinta B). 2. kategorie měla 4 soutěžící, zvítězila 
Radka Martincová (septima B) a postupuje do krajského kola.  

21. ledna byla za účasti zástupců Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, České školní 
inspekce, ředitelů okolních škol a dalších hostí slavnostně otevřena zrekonstruovaná přístavba školy a 
otevřena pobočka Pedagogického centra v Hradci Králové, jemuž naše škola pronajímá prostory. 
Slavnost osvěžili svým vystoupením Skřivánci i Sboreček.  

23. ledna se konala klasifikační porada za 1. pololetí. Ve stejný den zvítězila v okresním kole 
soutěže konverzace v německém jazyce Eva Suchánková (kvarta A) a postupuje do krajského kola.  

Ve dnech 23. - 24. ledna byla naše škola pořadatelem SŠH ve florbale. Organizace soutěže se ujal 
prof. Košvanec. 23. ledna se utkali starší studenti. Naše mužstvo ve složení Michal Hála (1.A), Martin 
Ducháč (septima B), Zdeněk Zima (septima A), Jindřich Srba (septima B), Tomáš Drašnar (septima 
B), Tomáš Hromádko (sexta B), Miloslav Jára (kvarta A), Petr Miroš (septima A), Štěpán Hejzlar 
(1.A), Jan Zavřel (sexta B), Petr Černohouz (2.B) a Martin Smutník (sexta A) vybojovalo mezi šesti 
2. příčku. 24. ledna byla určena soutěž mladším studentům. Mužstvo našeho gymnázia ve složení 
Tomáš Jirman (sexta A), Lukáš Vlach (kvarta A), Miloslav Jára (kvarta A), Jáchym Škoda (kvarta A), 
Vojtěch Šubrt (kvarta A), Marek Vít (1.A), Martin Kábrt (sekunda B), Jiří Zelený (kvarta A), Ondřej 
Oleják (tercie A), Miloš Štěpař (tercie A), Filip Adler (sekunda A) a Lukáš Hornych (sekunda A) bylo 
mezi šesti na pátém místě.  

24. ledna zúročili své matematické schopnosti studenti primy v soutěži Pythagoriáda, pro studenty 
sekundy byla stejná soutěž uspořádána 30. ledna. 28. ledna se konalo školní kolo Matematické 
olympiády pro kategorie B a C. V kategorii B soutěžilo 11 studentů, úspěšnými řešiteli se stali Jan 
Dostál (2.B), Jitka Košnerová (2.A), Kristýna Joudalová (sexta B), Martin Smutník (sexta A), Šimon 
Kvasnička (sexta A) a Julie Brátová (sexta A). V kategorii C se utkalo 14 soutěžících, úspěšnými 
řešiteli byli Petr Fucyman (1.B), Kateřina Sedláčková (kvinta A), Petr Hornych (kvinta A), Jiří 
Kadaník (kvinta B), Soňa Hrachová (1.A) a Dominik Mervart (1.B). Úspěšní řešitelé postupují do 
krajského kola. 29. ledna proběhlo okresní kolo Matematické olympiády pro kategorii Z9. Naši školu 
reprezentovalo 5 studentů, Antonín Špaček (kvarta B) zvítězil, druhé místo obsadil Jan Jeništa (kvarta 
A). Mezi úspěšné řešitele se zařadili i Jiří Svatoš (kvarta B), Miloslav Jára (kvarta A) a Karel Petránek 
(kvarta A). Nejlepší dva byli pozváni do krajského kola, které se konalo 19. března. Oba se zařadili 
mezi úspěšné řešitele.  

28. ledna se studenti společenskovědních seminářů zúčastnili v Beránku semináře na téma 
"Náboženství a terorismus", který vedl PhDr. Zdeněk Vojtíšek.  

KUŠ promítal v lednu jeden film, a to 23. ledna "Sladké hry minulého léta" Juraje Herze.  

30. ledna dostali studenti pololetní vysvědčení. 31. leden byl den pololetních prázdnin. 

Únor 
Od 3. do 7. února jsme měli jarní prázdniny.  

Od 1. února začala prof. Hana Škodová používat své dřívější příjmení Vrátilová.  

Po jarních prázdninách začaly lyžařské kurzy. Na chatu Labská 66 u Bártlovy lávky odjeli 9. února 
studenti 1.A s prof. Šulcem, Suchankovou a Ježkem. O týden později je střídali studenti sekundy B 
s prof. Rojtovou a Brátem, následovali je studenti 1.B s prof. Slavíkem, Kolářskou, Víchem a 
Karastojanovovou jako hostem. Jako poslední absolvovali lyžařský výcvik na této chatě studenti 
sekundy A s prof. Košvancem a G. Škodovou. Ti se vrátili 9. března. Kvintáni trávili lyžařský kurz na 
chatě Mamut u Spáleného Mlýna. Kvinta A s prof. Nejmanem a Štegerovou ve dnech 1. - 8. března a 
kvinta B s prof. Zikmundem, Olejákem a Zikmundovou od 8. do 15. března.  

12. února reprezentovaly školu v okresním kole Dějepisné olympiády Jana Šulcová (kvarta A) a 
Monika Máslová (kvarta A). Jana obsadila 4. - 5. místo.  
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18. února proběhlo "Veselé fotografování" tříd, které měly o fotky zájem. Nepřítomné třídy a 
profesorský sbor se fotografovali měsíc nato 18. března. 19. února se konalo školní kolo Biologické 
olympiády. V kategorii B pro 1. - 2. ročník, kvintu a sextu soutěžilo 25 studentů. Zvítězila Alena 
Drašnarová (sexta A), 2. místo patří Marii Novákové (kvinta A) a 3. místo Janu Votavovi (2.B). 
V kategorii A pro 3. ročník a septimu bylo pět soutěžících. 1. místo vybojovala Ivana Hralová (3.B), 
2. místo Aleš Drašnar (septima A) a 3. místo Lenka Kobrová (3.A). Ivana Hralová obsadila v krajském 
kole 21. března 21. místo. 20. února měli studenti 1. ročníku a kvinty možnost zapsat se do tanečních 
kurzů.  

21. února vystoupil v aule pěvecký sbor mládeže Ten Sing s koncertem pro 2. - 3. ročník a sextu a 
septimu.  

24. února odjela skupina studentů na výměnný pobyt do Georgsmarienhuette v SRN, který trval do 
5. března. Studenty doprovodil pan ředitel Škoda a prof. Forejt a Š. Škodová.  

26. února proběhla olympiáda v latině. V kategorii A pro méně pokročilé byli 4 soutěžící a 
zvítězila Radka Martincová (septima B) a v kategorii B pro pokročilejší soutěžili dva studenti, zvítězil 
Václav Kovalčík (septima A). Václav Kovalčík obsadil v zemském kole této soutěže nazvané 
Certamen latinum 20. března 4. - 5. místo a postoupil do republikového kola.  

27. února se konala v aule pro studenty 4. ročníku a společenskovědního semináře beseda 
o dobrovolnické činnosti v cizině. Diskusní setkání uspořádaly neziskové organizace v rámci pilotního 
vzdělávacího projektu pro Královéhradecký kraj "Dobrovolnictví bez hranic". 28. února vyjela skupina 
zájemců s prof. Košvancem do Prahy na veletrh sportovních potřeb Sportprag.  

V únoru proběhla okresní kola Olympiády v českém jazyce. Z nižšího gymnázia soutěžily dvě 
studentky, Magdaléna Kvasničková (tercie B) vybojovala 2. místo. Z vyššího gymnázia jsme měli 5 
zástupců, Radka Martincová (septima B) vybojovala 2. místo a Tereza Maršíková (2.A) 3. místo. 
Všechny jmenované postupují do krajského kola.  

Březen 
V březnu se konalo školní kolo Chemické olympiády. V kategorii B soutěžilo 13 studentů, první tři 

místa obsadili Hana Šourková (3.A), Martin Holeček (3.A) a Eva Majerová (septima B). V kategorii C 
bylo 7 soutěžících, zvítězila Jitka Košnerová (2.A), 2. místo obsadila Kateřina Knytlová (sexta B) a 
3. místo Lenka Ducháčová (2.A). 29. března proběhlo krajské kolo Chemické olympiády pro kategorii 
C, v němž soutěžil kromě výše uvedených ještě Ondřej Čuhanič (2.B). Kateřina Knytlová vybojovala 
2. místo a Jitka Košnerová 3. místo. 7. března proběhlo i okresní kolo Chemické olympiády pro nižší 
gymnázium. Zde jsme měli 2 reprezentanty: Karla Petránka (kvarta A) a Jiřího Svatoše (kvarta B).  

4. března zvítězila Radka Martincová (septima B) v oblastním kole konverzační soutěže ve 
francouzském jazyce a postoupila do celostátního kola.  

13. března promítal KUŠ film Juliusze Machulskeho "Sexmise".  

19. března se dívky kvinty a 1. ročníku zúčastnily besedy o reprodukčním zdraví nazvané "S tebou 
o tobě", pro primánky byla připravena podobná beseda s názvem "Čas proměn". Ve stejný den se 
konalo okresní kolo Zeměpisné olympiády. V kategorii A vybojoval Václav Hrnčíř (prima B) 2. místo, 
v kategorii B Jakub Marek (sekunda A) 3. - 4. místo a v kategorii C David Ptáček (kvarta B) 7. místo. 
V kategorii D jsme měli čtyři zástupce. Zvítězil Jan Kubeček (kvinta B), 2. místo patřilo Janu 
Votavovi (2.B), Veronika Petrová (septima B) obsadila 6. místo a Kamil Krunka (kvinta B) 7. místo. 
Krajského kola, které se konalo 4. dubna, se zúčastnil Václav Hrnčíř a vybojoval 2. místo v kategorii 
A a v kategorii D se na 2. místě umístil Jan Kubeček a na 8. Jan Votava.  

20. března byli na exkurzi v Praze studenti 4.B s prof. Nývltovou a Štegerovou. Navštívili židovské 
město v Josefově. Jedna skupina studetntů pak byla v Památníku heydrichiády v pravoslavném kostele 
sv. Cyrila a Metoděje na Karlově náměstí a druhá skupina ve Veletržním paláci na výstavě moderního 
umění. Večer zhlédli ve Zkušebně Divadla na Vinohradech dvě jednoaktovky Václava Havla 
"Rodinný večer" a "Vernisáž".  
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Pro studenty septimy a 3. ročníku se 20. března v aule konala beseda s Martinem Stillerem "Na 
kolech přes alpské průsmyky".  

21. března proběhla tradičně soutěž Matematický klokan, jíž se zúčastnilo 317 studentů. 
V kategorii Benjamín obsadili 1. - 2. místo Václav Hrnčíř (prima B) a Michaela Kavková (sekunda B), 
3. místo Jan Voborník (prima B). V kategorii Kadet zvítězil Jan Jeništa (kvarta A), Michaela Rojtová 
(tercie B) byla druhá a 3. - 4. místo obasdili Petr Polák (tercie A) a Tadeáš Umlauf (tercie A). První tři 
místa v kategorii Junior obsadili Šimon Kvasnička (sexta A), Andrea Bergerová (sexta B) a Lukáš 
Macura (sexta A) a v kategorii Student Otakar Truněček (4.A), Jan Zelený (3.A) a Jiří Šebesta (3.A). 
V rámci okresu byli Václav Hrnčíř a Michaela Kavková na 3. - 4. místě, Jan Jeništa na druhém a 
Michaela Rojtová na třetím místě, Šimon Kvasnička na prvním a Andrea Bergerová na třetím místě a 
v kategorii Student obsadili tři první místa naši studenti.  

25. března byli na exkurzi v Praze studenti 4.A s prof. Štegerovou a Vrátilovou. Navštívili 
židovské město v Josefově, Centrum EU a v divadle Na zábradlí zhlédli Čechovovu hru "Strýček 
Váňa". 25. března se konalo krajské kolo Matematické olympiády pro kategorie B a C. V kategorii B 
jsme měli 5 soutěžících, nejlépe dopadla Julie Brátová (sexta A). Obsadila 8. - 10. místo. V kategorii C 
reprezentovali školu 4 studenti, nejlepší byla Kateřina Sedláčková (kvinta A), obsadila 17. - 20. místo.  

27. března vystoupil sbor Skřivánci při příležitosti Dne učitelů v aule Univerzity Hradec Králové. 
O den později zahráli a zazpívali našim profesorům a studentům na schodech budovy školy. Někteří 
členové profesorského sboru oslavili Den učitelů bowlingem v odpoledních hodinách.  

Duben 
3. dubna se uskutečnily dvě exkurze do Prahy. Studenti 3.A a septimy B s prof. Jaroušovou, 

Rojtovou a Brátem navštívili Hrdličkovo muzeum a Národní technické muzeum. Studenti 2.A a sexty 
A byli s prof. Nývltovou, Janušovou a Jirkovou na Pražském hradě a v Salesiánském divadle 
v Kobylisích zhlédli divadelní hru v anglickém jazyce "Moon Palace". Exkurzi do Hrdličkova muzea a 
Národního technického muzea absolvovali i studenti 3.B a septimy A s prof. Matěnovou, Klemencem 
a Polákem 8. dubna.  

3. dubna se na naší škole konalo okresní kolo Fyzikální olympiády, jehož organizace se již tradičně 
ujal prof. Klemenc. V kategorii E nás reprezentovalo 8 studentů a šest z nich obsadilo prvních šest 
míst v tomto pořadí: Karel Jára (tercie A), Petr Polák (tercie A) a Antonín Špaček (kvarta B) se dělili 
o 2. - 3. místo, Karel Petránek (kvarta A), Jiří Svatoš (kvarta B) a Eva Suchánková (kvarta A). Všech 
šest soutěžilo i v krajském kole 16. května. Nutno dodat, že tato kategorie byla určena pro kvartány a 
první dvě místa obsadili terciáni. V kategorii F jsme měli šest soutěžících, všichni byli úspěšnými 
řešiteli. Zvítězil Petr Polák (tercie A), 2. místo obsadil Karel Jára (tercie A).  

4. dubna vybojoval Václav Hrnčíř (prima B) 2. místo v krajském kole Zeměpisné olympiády 
v kategorii A. V kategorii D obsadil Jan Kubeček (kvinta B) také 2. místo a Jan Votava (2.B) 8. místo. 
Soutěžící doprovodil prof. Košvanec.  

4. dubna zhlédli v aule studenti septimy a 3. - 4. ročníku divadelní představení "Žalozpěv za 77 297 
obětí" inspirované básnickou prózou Jiřího Weila v nastudování členů divadla Miriam. 10. dubna pak 
byli ještě v aule na dalším představení tohoto divadla "Lidé lidem dveře otvírají" podle Jiřího Wolkera.  

5. dubna se na Chemicko-technologické fakultě Univerzity Pardubice konalo krajské kolo 
Chemické olympiády kategorie B. Naše gymnázium reprezentovalo 6 studentů. Hana Šourková (3.A) 
obsadila 4. místo, 5. místo vybojovala Eva Majerová (septima B), šesté Tereza Hanousková (3.A), 
sedmé Jana Jirásková (septima B), osmé Martin Holeček (3.A) a desáté Michaela Dyntarová 
(septima A).  

9. dubna soutěžila Radka Martincová (septima B) v ústředním kole konverzační soutěže ve 
francouzském jazyce a obsadila 10. - 11. místo.  

KUŠ uvedl v dubnu dva filmy. 10. dubna "Konec starých časů" v režii Jiřího Menzela a 24. dubna 
opět Menzelův film "Skřivánci na niti".  
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10. dubna proběhla hodnotící porada a třídní schůzky.  

10. dubna se konalo okresní kolo Matematické olympiády pro kategorie Z6 - Z8. V kategorii Z6 
jsme měli 11 soutěžících. Nejlepších výsledků dosáhli Václav Hrnčíř (prima B), ketrý vybojoval 1. - 7. 
místo, a Jan Voborník (prima B) 12. - 13. místem. V kategorii soutěžily tři naše studentky. Iveta 
Svatošová (sekunda B) zvítězila, Markéta Kopecká (sekunda B) obsadila 4. místo a Alžběta 
Borůvková (sekunda A) 5. - 6. místo. Šest soutěžících měřilo své síly v kategorii Z8. Karel Jára 
(tercie A) zvítězil, Petr Polák (tercie A) vybojoval 5. - 6. místo a Michaela Rojtová (tercie B) 7. místo. 
Soutěžící doprovodila prof. Sršňová.  

11. dubna soutěžila Alena Drašnarová (sexta A) v krajském kole Biologické olympiády 
v kategorii B. Obsadila 17. - 19. místo.  

14. dubna se konaly přijímací zkoušky pro školní rok 2003-04. Do čtyřletého studia bylo v 1. kole 
přijato i s odvolacím řízením 58 uchazečů z 74 přihlášených. Jedno místo bylo obsazeno v druhém 
kole, které se konalo15. května. Jedno místo z druhého kola zůstalo volné, protože se žádný další 
uchazeč nedostavil. K osmiletému studiu se hlásilo 127 žáků, přijato bylo i s odvolacím řízením 60 
uchazečů. Pro srovnání s vrstevníky ze ZŠ vypracovávali testy přijímacích zkoušek i naši kvartáni. 
Studenti 4. ročníku měli studijní volno. Ostatní studenti navštívili Městské divadlo Dr. Josefa Čížka, 
aby zhlédli hru Raye Cooneyho "Tři a tři je pět aneb romance pro internet" v nastudování 
červenikosteleckého divadelního souboru.  

16. dubna byli na exkurzi v Praze studenti septimy s prof. Nývltovou, Štegerovou a Vrátilovou. 
Navštívili Břevnovský klášter, Bílou horu, prohlédli si budovu Národního Divadla a večer zhlédli 
v Divadle v Dlouhé hru "Epochální výlet pana Broučka do 15. století". Skřivánci pod vedením prof. 
Milana Poutníka vystoupili v lázeňském kině ve Velichovkách s koncertem "Písničky z pohádek". 
V tento den se také soutěžilo. Proběhlo okresní kolo Pythagoriády. V kategorii pro 7. třídy zvítězil 
Vladimír Lambert (sekunda B), Samuel Sichrovský (sekunda B) obsadil 4. - 7. místo a Johana Hůlková 
(sekunda A) 13. - 17. místo. V kategorii pro 6. třídy obsadil 6. - 8. místo Václav Hrnčíř (prima B), 
26. místo Jan Hrabčuk (prima A) a 27. - 29. místo Jan Mervart (prima A). Rovněž 16. dubna se konalo 
i krajské kolo Olympiády v českém jazyce pro I. kategorii. Magdaléna Kvasničková (tercie B) obsadila 
7. - 10. místo.  

16. dubna vstoupili ve svazek manželský prof. Martina Karastojanovová s prof. Miloslavem 
Javůrkem. Prof. Karastojanovová tak změnila příjmení na Javůrková.  

17. - 18. dubna měli studenti velikonoční prázdniny. Hned po Pondělí velikonočním psali studenti 
4. ročníku maturitní písemnou práci z českého jazyka.  

22. dubna se v Novém Městě nad Metují konal Okresní přebor v přespolním běhu. V běhu na 
1000m obsadil mezi mladšími žáky Petr Šedivý (prima B) 9. místo a Jan Čimera (prima B) 13. místo. 
23. dubna se konalo krajské kolo Olympiády v českém jazyce pro II. kategorii. Radka Martincová 
(septima B) obsadila 4. místo a Tereza Maršíková (2.A) 13. místo. 25. dubna soutěžilo v regionálním 
kole Fyzikální olympiády 5 studentů v kategorii B, 3 studenti v kategorii C a 3 studenti v kategorii D. 
Úspěšnými řešiteli se stali dva studenti v kategorii D: Kateřina Sedláčková (kvinta A) obsadila 
5. místo a Martin Darebník (kvinta A) 10. místo. Doprovodil je prof. Polák.  

Ve dnech 23. - 27. dubna se krásami Paříže nechala okouzlit skupina našich studentů s prof. 
Aršakuni a Šimkovou.  

Koncem dubna jsme přivítali studenty z Dánska na týdenní výměnný pobyt. Pobývali zde ve dnech 
28. dubna - 2. května. Navštívili Teplicko-adršpašské skály, Ostaš, Dobrošov, Nové Město nad Metují, 
Slavoňov a Prahu. Kromě našich terciánů se jim věnovali prof. Slavíková, Šimon a Šulc. Naši studenti 
oplatili návštěvu ve dnech 18. - 24. května.  

25. dubna vpodvečer se ve velkém sále náchodského zámku uskutečnil společný koncert Skřivánků 
a královéhradeckých Boni Pueri. Podobný koncert, tentokrát v Hradci Králové v aule Střední 
zdravotnické školy Hradec Králové, se konal 24. května.  



 30

29. dubna vyslechli studenti sexty, septimy a 2. - 3. ročníku koncert norské skupiny Ten Sing.  

Květen 
Koncem dubna a začátkem května se naši studenti zúčastňovali divadelních představení 

uskutečněných v rámci festivalu Prima sezóna.  

2. května navštívili studenti dějepisného semináře ze 3.A a 3.B s prof. Dvořáčkovou židovskou 
synagogu v Rychnově nad Kněžnou, Židovské muzeum v Dobrušce a židovský hřbitov Skalka. 
9. května byli studenti 4.A a 4.B s prof. Brátem a Polákem na exkurzi na hvězdárně v Hradci Králové. 
Na exkurzi byli tento den i studenti sekundy B s prof. Nývltovou a Rojtovou. Vyjeli na kolech do 
České Skalice a Ratibořic.  

12. května proběhlo v aule setkání s budoucími studenty primy a 1. ročníku a jejich rodiči. V ZOO 
ve Dvoře Králové nad Labem byli na exkurzi terciáni s prof. Jaroušovou a Ježkem. V tomto dni 
zahájili sérii školních výletů studenti 3.A s prof. Brátem a Javůrkem. Vydali se do Valtic, Mikulčic a 
na Pálavské vrchy. Vrátili se 14. května. O den později 13. května v odpoledních hodinách vyjeli na 
výlet také studenti 2. A s prof. Rojtovou a Zikmundem. Byli v Českém Krumlově a sjeli část Vltavy. 
Jejich výlet skončil 16. května.  

13. května proběhl korfbalový turnaj starších žáků. Naše škola měla v soutěži dvě družstva, jedno 
z nich obsadilo 3. místo a druhé 5. místo. Doprovodil je prof. Košvanec. 14. května se konalo oblastní 
kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků. I zde jsme měli dvě družstva. Jedno vybojovalo 6. místo a 
druhé 12. místo. Doprovodila je prof. Prachařová. 15. května vyzpívala Tereza Urešová (prima A) 
3. místo ve III. kategorii v soutěži v dětském sólovém zpěvu Jaroměřský slavík. Doprovodil ji prof. 
Poutník.16. května reprezentovalo šest studentů školu v krajském kole Fyzikální olympiády. Jiří 
Svatoš (kvarta B) vybojoval 1. - 2. místo, Petr Polák (tercie A) 3. místo a Karel Jára (tercie A) 
5. místo. Doprovodil je prof. Klemenc.  

14. května se konal Květinový den - mezinárodní den boje proti rakovině. Liga proti rakovině již 
tradičně uspořádala sbírku, která spočívala v prodeji květů měsíčku lékařského v ulicích města. Z naší 
školy se prodeje zúčastnilo 11 dobrovolníků. O týden později probíhala další sbírka Svátek s Emilem. 
Tu pořádal Český paralympijský výbor formou prodeje školních mazacích gum s obrázkem Emila. 
Výtěžek byl věnován handicapovaným dětem. Této sbírky se zúčastnil 21 dobrovolník z naší školy.  

15. května se konala klasifikační porada pro 4. ročník. V dopoledních hodinách si studenti 
maturitního ročníku užili své poslední zvonění a od pondělí 19. května nastoupili na svatý týden.  

Ve dnech 19. - 20. května zorganizovalo SRPDŠ sběr starého papíru. Studenti kvarty byli 
19. května na exkurzi s prof. Ježkem, Klemencem a Slavíkem v okolí Nové Paky a navštívili 
elektrárnu Les Království. Studenti sexty A vyrazili na školní výlet na Jižní Moravu (Lednicko-
valtický areál a Pálavské vrchy) s prof. Janušovou a Víchem. Vrátili se 22. května.  

20. května se v Novém Městě nad Metují konal Okresní přebor v atletice. Z naší školy úspěšně 
sportovali Kamil Krunka (kvinta B) a Tomáš Hýbl (1.B).  

21. května se studenti společenskovědního semináře pro 3. ročník zúčastnili přednášky "Přímé 
bankovnictví", kterou v naší aule uspořádala Komerční banka. Ve stejný den proběhlo okresní kolo 
Biologické olympiády v kategorii D. V soutěži jsme měli 3 studenty, nejlepšího výsledku dosáhl Jan 
Hrabčuk (prima A), který obsadil 4. - 5. místo. Další skupina studentek reprezentovala školu 
v okresním přeboru starších žákyň ve volejbale v Červeném Kostelci. Z devíti družstev vybojovaly 
dívky Eliška Hedvíková (kvarta A), Eliška Joudalová (kvinta A), Zora Hradecká (kvarta B), Martina 
Zajícová (tercie B), Lucie Rýdlová (tercie B), Marcela Balcarová (sekunda A) a Kristýna Slavíková 
(sekunda B) druhé místo. Studentky doprovázel prof. Slavík.  

23. května se na naší škole konalo okresní kolo Fyzikální olympiády kategorie G, tzv. 
Archimediáda. Organizace se zhostil prof. Klemenc. Za naši školu soutěžilo 9 studentů. Vladimír 
Lambert (sekunda B) obsadil 2. místo, Aneta Wagnerová (sekunda B) 3. místo. Všichni studenti kromě 
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primánů a sekundánů se v Beránku zúčastnili koncertu uskupení Georgia College & State Univerzity 
Jazz Band z Milledgeville ze státu Georgia v USA.  

Ve dnech 19. - 22. května vykonávali funkci předsedy maturitní komise prof. Dvořáčková na 
gymnáziu v Broumově a prof. Škoda na gymnáziu ve Vrchlabí. Na našem gymnáziu skládali 
absolventi 4. ročníku maturitu ve dnech 26. - 29. května. Ve 4.A byla předsedkyní maturitní komise 
jmenována prof. Hana Brožová z Gymnázia a OA ve Vrchlabí a ve 4.B PaedDr. Karel Výravský 
z Gymnázia Broumov. Všech 63 maturantů uspělo, 27 s vyznamenáním. 30. května jim bylo v aule 
slavnostně předáno maturitní vysvědčení za účasti jejich rodičů a blízkých. Večer zakončili 
neformálně gymnaziální studium maturitními večírky.  

28. května všichni přítomní studenti kromě septimy B zhlédli v Beránku hudební zpracování balad 
K. J. Erbena "Kytice" v nastudování divadla Špílberg Brno. 29. května viděli studenti nižšího 
gymnázia v kině Vesmír film na motivy stejnojmenných pohádek Jana Wericha "Fimfárum". 
30. května uspořádal pro studenty 1. ročníku a kvinty prof. Ježek s Adamem Prázou v aule přednášku 
s promítáním diapozitivů o národních parcích a ochraně přírody v USA "Wild West". V Ratibořicích 
byli na kolech na exkurzi studenti 2.A s prof. Nývltovou a Rojtovou.  

Červen 
V květnu a červnu probíhaly cyklistické kurzy na Pastvickém rybníku u Kutné Hory. Jako první ho 

absolvovali studenti 3.A s prof. Košvancem a Brátem ve dnech 19. - 26. května. Vystřídali je studenti 
septimy A s prof. Zikmundem a Bergrovou ve dnech 26. května - 2. června. Následovali studenti 
septimy B s prof. Slavíkovou, Slavíkem a Vrátilovou ve dnech 2. - 9. června a pak studenti 3.B s prof. 
Rojtovou a Zikmundem ve dnech 9. - 16. června.  

Ve dnech 1. - 4. června byli na školním výletě na Máchově jezeře studenti kvinty B s prof. 
Olejákem a Janušovou. Na Malé Skále byli ve stejném termínu studenti kvarty A s prof. Matěnovou a 
Polákem. 2. června v odpoledních hodinách vyrazili na cyklistický školní výlet studenti sekundy A 
s prof. Košvancem a Šimonem, kterého vystřídal od 4. června prof. Nejman. Jejich výlet skončil 
5. června. Ve dnech 4. - 6. června se na Máchově jezeře rekreovali studenti 1.B s prof. Kolářskou a 
Víchem a ve stejných dnech byli ve Studené Vodě u Božanova studenti kvarty B s prof. Poutníkem a 
G. Škodovou. 3. června byla na exkurzi v Praze třída sekunda B s prof. Nývltovou a Zikmundovou. 
Navštívili zámek a ZOO v Tróji, vrátili se parníkem po Vltavě, aby si prohlédli ještě Vyšehrad. Večer 
zhlédli v Divadle v Dlouhé hru "Epochální výlet pana Broučka do 15. století". 5. června byli na 
exkurzi v Praze studenti kvinty A s prof. Nývltovou a Š. Škodovou a studenti tercie B s prof. 
Lubasovou a Macurou. Kvintáni navštívili Národní knihovnu a Vyšehrad, terciáni Strahovský klášter a 
Staré Město. Všichni zhlédli večer ve Stavovském divadle inscenaci Shakespearovy hry "Romeo a 
Julie".  

5. června se pro studenty nižšího gymnázia uskutečnila přednáška Dr. Ivana Doudy a Dr. Josefa 
Richtera o negativním vlivu drog na životní styl a zdraví dětí a mládeže. Hostem pořadu byl zpěvák 
Jan Kalousek.  

Od 9. do 11. června byli na školním výletě ve Studené vodě u Božanova studenti primy A s prof. 
G. Škodovou a Matěnovou a u Máchova jezera studenti kvinty A s prof. Jaroušovou a Javůrkovou. 
9. června vyjeli na literárně-historickou exkurzi do Prahy studenti 2.B s prof. Štegerovou a Poutníkem. 
Večer zhlédli v divadle Na Vinohradech hru "Cesta Karla IV. do Paříže a zpět". 11. června odjeli na 
školní výlet na Jičínsko studenti tercie A s prof. Klemencem. Jako druhý dozor se vystřídaly prof. 
Prachařová a Jirková. Z výletu se vrátili 14. června. Ve stejných dnech jako tercie A byli na výletě i 
studenti septimy A s prof. Bergrovou a Víchem. Sjížděli část Vltavy. V Jeseníkách byli na výletě ve 
dnech 14. - 17. června studenti sekundy B s prof. Nývltovou a Štegerovou. Od 16. do 18. června si 
školního výletu užívali studenti primy B s prof. Slavíkem a Martinkovou. Byli v Liticích u Potštejna. 
Stejné místo bylo cílem školního výletu třídy 1.A s prof. Ježkem a Macurou ve dnech 18.-21. června. 
Studenti sexty B vyjeli s prof. Venclíkovou a Janušovou do Českého ráje ve dnech 18. - 20. června a 
studenti 2.B do Hořic s prof. Sršňovou a Zikmundovou ve dnech 18. - 20. června. 18. června se 
uskutečnily dvě exkurze. Studenti 1.B a kvinty A navštívili s prof. Matěnovou, Jaroušovou a 



 32

Slavíkovou botanickou zahradu a ZOO v Liberci a vystoupili na Ještěd. Studenti kvarty B byli 
v Terezíně s prof. Poutníkem a Dvořáčkovou.  

V jarních měsících proběhlo několik akcí Přírodopisného klubu pod vedením prof. Ježka. 
24. dubna se uskutečnila expedice BUFO BUFO zaměřená hlavně na pozorování obojživelníků. Ve 
dnech 1. a 7. května naslouchali zájemci ptačímu zpěvu při expedici TURDUS. 12. června proběhla 
expedice ORCHIS do Přírodní rezervace Dubno u České Skalice.  

21. června vystupovali členové historického kroužku pod vedením prof. Dvořáčkové v Babiččině 
údolí s pásmem nazvaným "Pověsti z Českoskalicka a Náchodska".  

V posledním týdnu školního roku se uskutečnila ještě řada exkurzí. Čističku odpadních vod 
v Bražci navštívili 23. června studenti sexty B s prof. Suchankovou a studenti sekundy B s prof. 
Bergrovou a Nývltovou, 24. června studenti 2.A s prof. Zikmundovou a 25. června studenti sexty A 
s prof. Suchankovou. 23. června byli na exkurzi ve slévárně litiny ve Stolíně studenti 2.B s prof. 
Zikmundovou a Sršňovou a botanickou exkurzi do okolí Náchoda podnikli studenti kvinty B s prof. 
Ježkem. Poznávací exkurzi náchodského okolí absolvovali studenti tercie A s prof. Klemencem a 
primy A s prof. G. Škodovou.  

Studenti 1. A měli botanickou exkurzi po náchodském okolí a do přírodní rezervace Peklo s prof. 
Ježkem 24., 25. a 26. června. 24. června vyrazili na Ostaš studenti tercie A s prof. Klemencem a 
primy A s prof. G. Škodovou. Studenti septimy B s prof. Vrátilovou absolvovali exkurzi "Po stopách 
Josefa Škvoreckého" a studenti sexty A prováděli s prof. Polákem fyzikální měření v terénu. 
25. června vyjeli do Klicperova divadla v Hradci Králové na inscenaci Čechovovy hry "Tři sestry" 
studenti 3.A a 3.B s prof. Dvořáčkovou a Kolářskou. Studenti septimy B byli na literární exkurzi 
s prof. Vrátilovou v Hronově, působišti A. Jiráska a E. Hostovského. ZOO ve Dvoře Králové nad 
Labem navštívili studenti 2.A a sexty B s prof. Rojtovou a Slavíkem a na zeměpisné exkurzi po 
náchodském okolí byli studenti kvinty B s prof. Olejákem. Studenti septimy A trávili dny 24. - 26. 
června pracovně na brigádě v lese. Dozor vykonávali prof. Bergrová a Vích.  

26. června zhlédli v Městském divadle Dr. Josefa Čížka všichni přítomní studenti komedii George 
Feydeaua "Leona si pospíšila" v nastudování Divadla Pod Zámkem. Profesoři se v odpoledních 
hodinách rozloučili s končícím školním rokem. Večer se konal v galerii náchodského zámku tradiční 
koncert Sborečku pod vedením Ing. Čejpa.  

27. června si studenti přišli již jen pro vysvědčení, od 30. června začínaly prázdniny.  

Zapsala Martina Karastojanovová - Javůrková  


