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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 
 Pro Náchod (se zaměřením na kulturu) 
Nadace: Nadace Jiráskova gymnázia 
Zájmové kroužky: pěvecké sbory Sboreček a Skřivánci, divadelní soubor DRED, 

zdravotnický kroužek, historický kroužek, přírodopisný klub 
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 2003 – 4 2004 – 5 2003 – 4 2004 – 5 2003 – 4 2004 – 5 2003 - 4 2004 – 5 
 24 24 682 688 28,42 28,67 14,51 14,73 

                                                 
1 Počty k 30. 6. odpovídajícího školního roku 
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ČÁST II. 
PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ SE SCHVALOVACÍMI DOLOŽKAMI MŠMT ČR. 

Minulý školní rok (2003 – 2004) 

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 

Letošní školní rok (2004 – 2005) 

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 2004 – 2005 po přidělení disponibilních hodin ředitelem školy 

Předmět I II III IV 
1. 
V 

2. 
VI 

3. 
VII 

4. 
VIII 

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 
Konverzace v německém jazyce 
Seminář z dějepisu 
Seminář ze zeměpisu 
Seminář a cvičení z matematiky 
Seminář a cvičení z chemie 

Seminář a cvičení z biologie (2 skupiny) 
Seminář z biologie se zaměřením na ekologii 
Společenskovědní seminář 
Programování 
Deskriptivní geometrie 
 



4. ročník (pokračování ze 3. ročníku) 
Konverzace v anglickém jazyce (3 skupiny) 
Konverzace ve španělském jazyce (2 skupiny) 
Seminář z dějepisu 
Seminář ze zeměpisu 
Společenskovědní seminář 

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

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

Seminář ze zeměpisu 
Seminář z matematiky 
Seminář z chemie 
Aplikace počítačů 
 

Nepovinné předměty: 
Deskriptivní geometrie 
Seminář z biologie se zaměřením na ekologii 
Konverzace v anglickém jazyce 

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 tvořili dva vyučující, a to: 

• Učitel španělského jazyka, který absolvoval filosofickou fakultu obor španělská a 
portugalská filologie a není tudíž pedagogicky způsobilý. V současné době si pedagogické 
vzdělání doplňuje. 

• Vyučující německého jazyka, která má odbornou způsobilost pouze pro výuku v ročnících 
odpovídajících základní škole (1. - 4. ročník víceletého gymnázia) a která vzhledem 
k nedostatku učitelů německého jazyka učila tento jazyk i ve vyšších třídách.5 

Celkem tedy bylo bez odborné nebo pedagogické způsobilosti vyučováno 39 hodin z 1017, tj. 
3,8% (oproti 2,4% ve školním roce 2003 - 2004). 

Odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků na škole 

Školní rok 2003 – 4v % Školní rok 2004 – 5 v % 
98% 96% 

b) Souhrnné údaje za školu o počtu pedagogických pracovníků, jejich odborné a pedagogické 
způsobilosti (vyhl. 139/1997 Sb.). 

Výuku k 30.6. zajišťovalo fyzicky 47 pedagogických pracovníků. Přepočtených pedagogických 
pracovníků bylo 46,717 (vloni 46,486). 

Kvalifikace 
Jméno pracovníka 

Pracovní 
zařazení Aprobace 

Odborné 
(vysokoškolské, ÚSO) 

Pedagog. 
PF, FF, 
DPS 

Délka 
praxe 
(v letech) 

Pavel Škoda ředitel M, F vysokoškolské PF 18 

PaedDr. Martina Javůrková  
zástupce 
ředitele 

M, F vysokoškolské PF 18 

Mgr. Lenka Hronková (Borůvková) učitel Aj, Hv vysokoškolské PF 4 
Mgr. Helena Bergrová6 učitel M, Ch vysokoškolské PF 12 
Mgr. Richard Brát učitel M, F vysokoškolské PF 22 
Kevin Healy7 učitel  vysokoškolské   
Věra Cermanová učitel Aj, Rj vysokoškolské PF 26 

                                                 
5 Od 1. 1. 2005 je již podle zákona o pedagogických pracovnících odborně způsobilá. 
6 Od druhého pololetí v pracovní neschopnosti, v červnu nastoupila na mateřskou dovolenou 
7 Lektor anglického jazyka, rodilý mluvčí. Vyučoval anglické konverzaci. 
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PaedDr. Blanka Dvořáčková učitel Čj, D vysokoškolské PF 27 
Ivo Forejt učitel Čj, Nj vysokoškolské PF 19 
Mgr. Hana Misarová (Janušová) učitel Čj, Vv vysokoškolské PF 15 
Jiřina Jaroušová učitel M, Bi vysokoškolské PF 19 
Miloslav Javůrek učitel M, F vysokoškolské PF 46 
Mgr. Jan Ježek učitel Bi, Z, geol. vysokoškolské PF 7 
Zdena Jirková učitel Aj vysokoškolské PF 27 
Drahomíra Hejcmanová učitel M, Dg vysokoškolské PF 19 
Mgr. Jaroslav Klemenc učitel M, F vysokoškolské PF 21 
Mgr. Jana Kolářská učitel Čj, Zsv vysokoškolské PF 18 
Zdeněk Košvanec učitel Z, Tv vysokoškolské PF 21 
Mgr. Helena Lubasová8 učitel Čj, Aj vysokoškolské PF 5 
Mgr. Štěpán Macura učitel Čj, D, Z vysokoškolské PF 6 
RNDr. Ivana Matěnová učitel M, Bi vysokoškolské PF 18 
Bedřich Nejman učitel Zsv, Tv, Bv vysokoškolské PF 32 
Jindra Nývltová učitel Čj, Lj vysokoškolské PF 17 
Mgr. Martina Novotná učitel Aj, Nj vysokoškolské PF 1 
Jiří Oleják učitel M, Z vysokoškolské PF 17 
Mgr. Jana Olšinová učitel Čj, Zsv vysokoškolské PF 11 
Mgr. Daniel Pavlík učitel Šj, Pj vysokoškolské FF 10 
Zdeněk Polák učitel M, F vysokoškolské PF 23 
Mgr. Milan Poutník učitel Čj, Hv vysokoškolské PF 26 
RNDr. Jan Preclík učitel M, IVT vysokoškolské PF 7 
Mgr. Petra Půlpánová učitel Čj, Tv vysokoškolské PF 4 
Iva Rojtová učitel Bi, Tv vysokoškolské PF 20 
Mgr. Petra Rovenská učitel Aj, Nj vysokoškolské PF 3 
Mgr. Libor Slavík učitel Bi, Tv vysokoškolské PF 22 
Mgr. Olga Slavíková učitel Z, Tv vysokoškolské PF 27 
Mgr. Iva Sršňová učitel M, F vysokoškolské PF 24 
Mgr. Jarmila Suchanková učitel  Ch, F vysokoškolské PF 41 
Mgr. Edward Suchanek9 učitel Ch, F vysokoškolské PF 37 
Mgr. Barbora Šimková učitel Aj, Fj vysokoškolské PF 5 
Michael Šimon učitel Aj, Rj vysokoškolské PF 26 
Gerda Škodová učitel M, F vysokoškolské PF 21 
Hana Vrátilová  učitel Čj, Zsv vysokoškolské PF 19 
Věra Štegerová učitel D, Rj vysokoškolské PF 29 
Petr Šulc učitel Aj, Tv vysokoškolské PF 22 
Iva Venclíková učitel Čj, Šj vysokoškolské PF 34 

Ing. Dalibor Vích učitel  vysokoškolské VŠST+
DPS 14 

Josef Zikmund učitel Tv, Bv vysokoškolské PF 30 
Hana Zikmundová učitel Ch, F vysokoškolské PF 18 

c) Souhrnné údaje o počtu nepedagogických pracovníků, jejich kvalifikaci a odborné 
způsobilosti. 

K 30. 6. zde bylo 9,731 přepočtených nepedagogických pracovníků oproti 9,275 loňským. 

Jméno a příjmení Pracovní zařazení 
Vyučení 
(obor) 

Vzdělání Pedagog. Praxe 

Ing. Eva Hedvíková ekonom ekonom. vysokoškolské xx 23 
Petra Pejsarová účetní všeobec. ÚSV xx 16 
Ivana Šnorbertová mzd. účetní ekonom. ÚSV, ÚSO xx 13 
                                                 
8 Od počátku školního roku v dlouhodobé pracovní neschopnosti, od února nastoupila mateřskou dovolenou 
9 Ve druhém pololetí 
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Ing. Dalibor Vích správce počítač. sítě xx vysokoškolské xx 14 
RNDr. Jan Preclík správce počítač. sítě xx vysokoškolské xx 7 
Stanislav Šárka školník vodoinstal.,topenář SO xx 42 
Jiřina Benešová uklízečka xx xx xx 810 
Irena Doležalová uklízečka xx xx xx 59 

Zdena Janczarová uklízečka xx xx xx 69 
Dagmar Kubečková uklízečka xx xx xx 259 
Marie Maršíková11 uklízečka xx xx xx 19 
Marie Siglová uklízečka xx xx xx 89 
Renata Petrániková12 uklízečka xx xx xx 39 

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

2003 - 4 2004 - 5 
0 1 

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

 Školní rok 2003 – 4 Školní rok 2004 - 5 
fyz. 513 212 Nastoupili 
přep. 4,524  

 Na jinou školu Mimo školství  Na jinou školu Mimo školství 
fyz. 1 2 1 1 Odešli 
přep. 1 1,22114 0,810 1 

f) Počet pracujících důchodců 

Pedagogové 
 Minulý školní rok Tento školní rok 

fyz. 3 4 
Pracujících důchodců 

přep. 1,953 3,42815 
fyz. 0 0 z toho 

invalidních přep. 0 0 
Nepedagogové 
 Minulý školní rok Tento školní rok  

fyz. 3 2 
Pracujících důchodců 

přep. 2,500 2 

g) Počet nekvalifikovaných pracovníků 

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

 

                                                 
10 délka zaměstnání v naší organizaci, délka praxe se u tohoto druhu práce nesleduje 
11 příležitostný prac. poměr, zástup za nemocné kolegyně 
12 do konce října 2004 
13 z toho jedna pracovnice návrat z rodičovské dovolené 
14 lektorka Aj, rodilá mluvčí, na 0,857 úv. - návrat do vlasti, důchodce na 0,364 úv. prac. poměr ukončen na vlastní 
žádost 
15 z toho jeden důchod od 1.11.2004 a jeden důchodce zaměstnán od druhého pololetí na 0,952 úv. 
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h) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků. 

Druh studia, kurzu apod. 
Počet 
pracov. 

Angličtina nemusí být nuda 3 
Antistresový program 1 
Celostátní konference ředitelů gymnázií 1 
Cestovní náhrady 1 
Cesty minulosti VIII. 1 
Cesty minulosti IX. 1 
Deutsche Grammatik… 1 
Didaktické a prožitkové hry 2 
Evaluace školy 1 
Exkurze do CHKO Orlické hory 3 
FKSP v r. 2005 ve školách 1 
Fyzika v pokusech 2 
Grammatik in Feldern 1 
Hor zu! 1 
Chemie v pokusech 2 
Chemie v pokusech - pokrač. 1 
Implementace Windows XP 1 
Integrace průřez. témat RVP 1 
Internet a tvorba WWW stránek 1 
Jak si udělat radost z výuky fyziky 3 
Krizové situace ve výuce 1 
Kurs výchovného poradce - cyklus 1 
Kurz pro instruktory snowboardingu 4 
Magická fyzika 3 
Matematická mozaika - 2 1 
Matematická mozaika - 3 1 
Matematická mozaika - 4 1 
Maturita z ČJ a literatury 1 
Most mezi projevem dětství a dospívání 1 
Motivační hry v ČJ - II. 2 
Motivační hry v ČJ - V. 1 
Mzdy 2004 1 
Na pomoc učitelům ČJ 3 
Na pomoc učitelům ČJ - pokrač. 1 

Na pomoc učitelům dějepisu. 1 
Na pomoc učitelům zeměpisu 1 
Neue Tendenzen 1 
Od přírody k welfare 3 
Ohne Hemmungen sprechen 1 
On-line cvičení pro výuku němčiny 1 
Pedagogika pro každý den 2 
Poslech s porozuměním v podm. ZŠ 2 
Pražský hrad 3 
Proč a jak tvořit ŠVP-4 3 
Proč a jak tvořit ŠVP-5 3 
Program environmentálního vzdlávání 1 
Psychologie jednání s pubescentem 1 
Rámcový vzdělávací program 2 
Rámcový vzdělávací program II 1 
Reálie Švýcarska 1 
Rozvoj lidských zdrojů 1 
RVP-Jak na to. 2 
Seminář AJ 2 
Seminář NJ 2 
Setkání výchov. poradců se zástupci VŠ 1 
SIPVZ 1 
Skartační a spisový řád 1 
Školení - mzdy 1 
Školský zákon - rámcové vzd. programy 2 
Tvorba ŠVP učitele matematiky 2 
Tvůrčí psaní pro učitele 4 
Účto v PO 1 
Veletrh nápadů učitelů fyziky 1 
Vliv interference na osvojování NJ 2 
Zákon o veřejných zakázkách 1 
Zákon o zaměstnanosti 1 
Zásady první pomoci 46 
Celkem 149 

ČÁST IV. 
ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ16 

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 89 58 27 2 60 
7941K801 Gymnázium 129 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 79 60 - - 60 
7941K801 Gymnázium 107 60 - - 60 

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

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

Kód oboru Název oboru 
1. 
roč 

2. 
roč 

3. 
roč 

4. 
roč 

5. 
roč 

6. 
roč 

7. 
roč 

8. 
roč 

Cel
kem 

Tříd 
celk. 

7941K401 Gymnázium 60 60 60 59     239 8 
7941K801 Gymnázium 61 60 60 56 59 53 50 52 451 16 

b) prospěch žáků ve škole 

Ročník Počet žáků Prospěl s vyzn. Prospěl Neprospěl Opakuje 
Školní rok 2003 - 4 2004 - 5 2003 - 4 2004 – 5 2003 - 4 2004 – 5 2003 - 4 2004 – 5 2003 - 4 2004 – 5 

7941K/401 
1. ročník 60 60 14 5 46 54 0 117 0 0 
2. ročník 60 60 15 15 45 45 0 0 0 0 
3. ročník 59 60 9 14 50 46 0 0 0 0 
4. ročník 60 59 9 9 51 50 0 0 0 0 
7941K/801 
1. ročník 60 61 31 40 29 21 0 0 0 0 
2. ročník 60 60 21 25 39 35 0 0 0 0 
3. ročník 57 60 19 10 37 50 1 0 0 0 
4. ročník 59 56 25 15 34 41 0 0 0 0 
5. ročník 53 59 13 11 39 48 1 0 0 0 
6. ročník 52 52 10 9 42 42 0 1 0 0 
7. ročník 51 50 9 5 42 44 0 1 0 0 
8. ročník 51 51 6 11 45 40 0 0 0 0 
celkem 682 688 181 169 499 516 2 3 0 0 

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 

2003 - 4 2004 - 5 2003 – 4 2004 – 5 2003 – 4 2004 – 5 2003 – 4 2004 – 5 2003 - 4 2004 – 5 

7941K/401 
1. ročník 0 0 0 0 0 0 0 0 68,0 48,4 
2. ročník 0 0 0 0 0 0 0 0 83,2 57,5 
3. ročník 0 0 0 0 0 0 0 0 91,9 47,7 
4. ročník 0 0 0 0 0 0 0 0 102,2 38,3 
7941K/801 
1. ročník 0 0 0 0 0 0 0 0 61,8 47,1 
2. ročník 0 0 0 0 0 0 0 0 79,4 48,4 
3. ročník 0 0 0 0 0 0 0 0 74,0 45,2 
4. ročník 0 0 0 0 0 0 0 0 81,8 62,8 
5. ročník 0 0 0 0 0 0 0 0 94,1 58,7 
6. ročník 0 0 0 0 0 0 0 0 127,0 68,5 
7. ročník 0 0 0 0 0 0 0 0 92,0 60,82 
8. ročník 2 0 0 0 2 2 0 0 119,8 46,4 
Celkem 2 0 0 0 2 0 0 0 88,8 52,2 

                                                 
17 Jeden student nebyl klasifikován a ukončil studium na našem gymnáziu. 
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d) Snížený stupeň z chování 

 2003 – 4 2004 - 5 
Stupeň chování Počet % z celku Počet % z celku 

1 674 99,83 680 98,98 
2 6 0,88 5 0,73 
3 2 0,29 2 0,29 

e) Celkový počet neomluvených hodin 

2003 – 4 2004 – 5 
221 81 

f) Souhrnný údaj o výsledcích maturitních zkoušek 

Maturitní zkoušky 2003 - 4 

 
Kód oboru 

 
Název oboru 

Počet ž.
celkem 

Počet ž. 
nepřipuštěn 

Počet ž. 
s vyznamen. 

Počet ž. 
prospěl 

Počet ž. 
neprospěl 

7941K401 Gymnázium 60 0 21 39 0 
7941K801 Gymnázium 51 0 16 35 0 

Maturitní zkoušky 2004 - 5 

 
Kód oboru 

 
Název oboru 

Počet ž.
celkem 

Počet ž. 
nepřipuštěn 

Počet ž. 
s vyznamen. 

Počet ž. 
prospěl 

Počet ž. 
neprospěl 

7941K401 Gymnázium 59 0 21 38 0 
7941K801 Gymnázium 51 0 24 27 0 

V následujících tabulkách je uveden přehled umístění absolventů z jednotlivých tříd. 

PŘEHLED TŘÍD 

Třída Počet žáků 
Informace 
poskytlo 

VŠ 
VOŠ a 

konzervatoř 
ostatní (kurzy, 
zaměstnání …) 

4.A 29 21 20 1 0 
4.B 30 30 25 0 5 

oktáva A 25 22 20 218 1 
oktáva B 27 26 23 2 1 
celkem 111 99 88 5 7 

PŘEHLED UMÍSTĚNÝCH ABSOLVENTŮ NA JEDNOTLIVÉ VŠ A FAKULTY 

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

Vysoká škola fakulta 4.A19 4.B oktáva A oktáva B 

Univerzita Karlova Praha 1. lékařská -(2) - - - 
  3. lékařská 1(2) 1(1) - - 
  farmaceutická Hradec Králové - - - 1(2) 
  humanitních studií - - 1(1) - 
  matematicko-fyzikální - 1(1) 1(1) 1(1) 
  právnická 1(1) 1(1) - - 
  přírodovědecká 1(1) - - (1) - (1) 
  sociálních věd - - 1(2) - 
  tělesné výchovy a sportu 1(1) - - - 

                                                 
18 Jeden absolvent nastoupil současně na VŠ i VOŠ 
19 Dva absolventi budou studovat současně dvě vysoké školy 
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Masarykova univerzita ekonomicko správní - 1(1) -(1) - 
Brno filozofická 1(5) 1(3) 1(2) 3(5) 
  informatiky - - - -(1) 
  lékařská - 1(1) - - 
  pedagogická 1(1) - - - 
  právnická - 1(1) - 3(3) 
  přírodovědecká -(2) -(1) - 1(2) 
  sociálních studií 1(1) 1(5) - -(4) 

Univerzita Palackého filozofická 2(2) 1(1) -(1) - 
Olomouc lékařská 1(1) 1(1) - 1(1) 
  pedagogická -(1) - 1(1) - 
  právnická 1(2) -(1) - -(1) 
  přírodovědecká - - -(6) -(3) 
  tělesné kultury 2(3) - - - 
Jihočeská univerzita České 
Budějovice 

pedagogická - -(1) - - 

Univerzita Hradec Králové informatiky a managementu 1(1) 2(2) - 4(4) 
  pedagogická - 2(3) 1(1) - 

Univerzita Jana Evangelisty pedagogická -(1) -   - 
Purkyně Ústí nad Labem sociálně ekonomická     -(1) - 
  životního prostředí     - (1) - 

Univerzita Pardubice dopravní - -(1) - - 
  ekonomicko správní -(1) -(5) - - 
  humanitních studií - 1(2) - - 
  chemicko technologická - 1(2) - - 
  ústav zdravotnických studií -   1(1) - 

Ostravská univerzita filozofická - 1(2) - 1(1) 
  institut pro umělecká studia 1(1) - - - 
  přírodovědecká - - - -(3) 
  zdravotně sociální - - -(1) - 

Slezská univerzita Opava obchodně-podnikatelská - - 1(1) - 
Technická univerzita hospodářská -(2) - - - 
Liberec pedagogická 1(3) -(4) - 1(2) 

ČVUT Praha architektury - 1(1) 1(1) - 
  dopravní - -(1) - - 
  elektrotechnická - - -(1) - 
  jaderně fyzikální - - -(1) - 
  stavební -(2)   1(3) - 

VUT Brno informačních technologií - - 1(2) 1(1) 
  stavební - - 1(1) - 
  strojního inženýrství - - - 1(1) 

VŠE Praha financí a účetnictví - 2(3) 1(1) - 
  informatiky a statistiky - -(1) - - 
  managementu - -(2) -(1) - 
  mezinárodních vztahů -(1) -(1) 3(3) - 
  národohospodářská 2(2) 1(2) -(1) - 
  podnikohospodářská 1(1) - -(1) - 

Česká zemědělská institut tropů a subtropů 1(1) - - - 
univerzita Praha lesnická a enviromentální -(1) - 2(2) 2(2) 



 12 

  provozně ekonomická - 1(1) 2(3) -(1) 

Západočeská univerzita ekonomická - - -(1) - 
Plzeň filozofická -(1) - - - 
  právnická - 1(2) - - 

VŠCHT Praha chemického inženýrství -(1) -(1) - - 
  potrav. a biochem. technologie - - - 1(3) 

Mendelova zemědělská ekonomická       1(1) 
a lesnická univerzita Brno lesnická a dřevařská - - - 1(2) 

Veterinární a farmaceutická 
univerzita Brno 

veterinární hygieny a ekol. 1(1) - - - 

Policejní akademie ĆR veřejné správy 1(1) - - - 

Mezinárodní vysoká škola 
podnikání a práva Praha 

xx - 1(1) - - 

Technická univerzita 
Ostrava 

bezpečnostního inženýrství - 1(1) - - 

ČÁST VI. 
ÚDAJE O PROVEDENÝCH INSPEKCÍCH ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ 

Ve školním roce 2004 – 5 nebyla na naší škole Českou školní inspekcí provedena žádná 
inspekce 

ČÁST VII. 
ÚDAJE O MIMOŠKOLNÍCH AKTIVITÁCH 

a) mezinárodní projekty, spolupráce se školami zahraničních států 

Německo (Smlouva o vzájemné spolupráci Jiráskova gymnázia a Gymnasia Oesede) 

Ve dnech 28. září - 7. října jsme hostili studenty z partnerského gymnázia 
v Georgsmarienhuette. Během pobytu navštívili Kutnou Horu, Prahu a pevnost v Josefově. Byli 
přijati na radnici a prohlédli si náchodský pivovar. Ústředním tématem byla práce našich a 
německých studentů na společném projektu. 

Ve dnech 28. února – 9. března bylo na výměnném pobytu v SRN v partnerské škole 
v Georgsmarienhutte 27 studentů septimy a 3. ročníku. Studenti se zdokonalili v německém jazyce 
zvláště při pobytu v rodinách, kde byli ubytováni, ale i během bohatého programu. 

Zdárně pokračuje i tradice ročních studijních pobytů našich studentů na partnerském 
gymnáziu. V tomto školním roce tam studovaly dvě studentky. Jedna z nich bude v příštím roce 
pokračovat na gymnáziu v Osnabrücku. Třetí studentka studovala na zemském hudebním gymnáziu 
v Halle . Zvítězila ve výběrovém řízení a získala roční stipendijní pobyt. 

U nás studovala jedna německá studentka, a to od září 2004 do konce ledna 2005. Na její pobyt 
jsme získali grant ve výši 15 000 Kč z Česko-německého fondu budoucnosti. 

Hlavním cílem jejího pobytu bylo naučit se česky, což se jí, jak můžete dále posoudit, 
podařilo20. 

Můj půlrok v Čechách 
Jmenuju se Lena Grave a je mi teď 17 let. Chodím do 12. třídy Gymnazia Oesede, v Německu. 
Jak možná někdo ví, byla jsem první semestr v školním roce 2004/2005 jako výměnný student na Jiráskově 

Gymnáziu ve Náchodě. Předtím jsem se účastnila dvakrát dvoutýdenního výměnného pobytu, takže jsem už trochu vaši 
školu znala . 

28.8.04 jsem přijela autem s rodči do Čech a 1.9.04 mi volali ze školy. Přišla jsem do třídy Sexty A a od začátku mě 
moji spolužáci přijali moc srdečně. Všichni se mnou mluvili anglicky nebo německy a chtěli vše o mě vědět. Byla jsem 
fakt překvapená. 

                                                 
20 Dopis je ponechán tak, jak přišel ze SRN. 
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Když jsem přišla do Čech, uměla jsem jen „Dobrý den“ , „Mám hlad“ a „ Jsem unavená“. Proto jsem ve škole nic 
nerozuměla. Po 1 ½ měsíci jsem trochu česky rozuměla a po 3. měsíci jsem už uměla mluvit. Bylo to moc veselý když 
jsme zkoušeli s kamarádama mluvit. Když nestačil anglický, český ani německý jazyk, rozuměli jsme si pomocí rukou a 
nohou. 

Ten půlrok jsem bydlela v rodině Štíchových v Novém Městě. Měla jsem tam 5 sester, které už nebydlely doma. 
Jedna ségra byla v školním roce 2001/2002 v mojí rodině v Německu, tak mi moje česká rodina nebyla cizí. A teď 
skončil čas pro jednu jinou holku z Čech, která bydlela u nás ve školním roce 2004/2005. 

Ve volném čase jsem chodila s kamarády do kina, do kavárny nebo do hospody, hráli jsme taky bowling nebo 
chodili na diskotéky. Nebo jsem byla doma s rodinou. 

27.1. 2005 si pro mě přijeli rodiče Do Německa jsme  jeli 30.1.2005. Rozloučení bylo moc težké a vůbec jsem 
nechtěla jet zpátky do Německa. Ale mám tady taky rodinu, kamarády i školu, tak jsem musela jet. Na štěstí to není tak 
daleko z Německa do Čech a těším se už hrozně moc na shledanou. 

Chtěla bych poděkovat moc a moc Sextě A (ted už Septimě A). Měla jsem s vámi nejlepší čas v mým životě! A taky 
děkuji vedení školy, že jsem mohla přijet do Cech. 

Díky za všechno. 
Lena Grave 

Španělsko 

Vamos a Espaňa! 

Protože němčináři mají možnost navštívit Georsmarienhutte a angličtinu si studenti procvičují 
v dánském Give, ani španělštináři nesmí zůstat pozadu. A proto se 3.9.2004 opět vydala skupina 
studentů v čele s duem Iva Venclíková & Daniel Pavlík a pod ostřížím dozorem paní zástupkyně 
Javůrkové na Costa Brava. Vytyčeným cílem sice bylo zapojení španělštiny v praxi a poznávání 
španělských reálií, ale nikdo nám nemůže zazlívat, že jsme si taky pořádně užívali divokého 
pobřeží. Ale popořádku. Nejdříve jsme museli překonat Německo a Francii, a po zdolání Pyrenejí 
jsme přijeli do města Figueras, el pueblo natal Salvatora Dalího. Navštívili jsme jeho muzeum, 
které bylo pro mnohé nejzajímavější částí programu, a vydali jsme se dál na jih do cíle naší cesty, 
Lloret de Mar. Naprosto vyčerpaní jsme se ubytovali v hotelu a pak konečně navštívili la playa. 
Celý týden vlastně probíhal tak, že jsem se ráno probudili, rozespalí zašli na snídani (opravdu bylo 
zbytečné říkat ať se nenechávají zbytky:) a pak jsme se přemístili na pláž. Odpoledne jsme opět 
dorazili na hotel a po krátkém odpočinku jsme se znovu a svěží vrhli na jídelnu. Vařili opravdu 
skvěle, dokonce tak, že jsme z večeře jezdili na pokoje zásadně výtahem, páté patro bylo zkrátka 
moc vysoko. Tento režim byl občas přerušen několika výlety- do Barcelony, parku Guell na stadion 
Nou Camp, kde se líbilo hlavně pánské části zájezdu. Děvčata, mající z chlapců vzdychajících nad 
kopačkami spíše legraci, zase obdivovali hlavní barcelonskou třídu La Rambla s oživlými sochami 
a zvířátky na prodej. Park Guell nadchnul všechny, dokonce i Hronováky, kteří jsou na ten svůj 
park náležitě hrdí. Další exkurzí byla návštěva aquaparku, ze které jsme se vrátili dokonale 
propláchnutí a nadšení. Taky jsme v doprovodu profesorů navštívili pěnovou párty na diskotéce 
Moef Ga-ga. Bohužel jsme se z  prosluněných pláží a ulic Lloretu museli vrátit do lavic, ale 
vzpomínky a snad i ta o trochu lepší znalost španělštiny všem naštěstí zůstanou.  

Bára Votavová - studentka, Daniel Pavlík 

Těsně před prázdninami navštívila naší školu španělská konzulka. Na programu bylo úspěšné 
jednání o spolupráci naší školy a Města Náchoda se Španělským velvyslanectvím. Prvním 
výsledkem je několikadenní akce Dny Španělska v Náchodě, jejímiž hlavními organizátory jsou 
kolega Daniel Pavlík, učitel španělštiny na naší škole a náchodská televize. Akce se uskuteční 
v říjnu. 

Na základě našich dobrých vztahů s Úřadem práce v Náchodě u nás v rámci mezinárodního 
projektu 3 měsíce působil španělský student informatiky. Vyvinul pro naši školu dvě internetové 
aplikace. Prohlížeč nascanovaných brožur nebo knih (např. starších výročních zpráv) a rezervační 
systém pro individuální konzultační schůzky s rodiči. 

Francie 

V měsíci dubnu se vydali studenti z 1., 2. ročníku a kvint se svými pedagogy na poznávací 
zájezd do Paříže a okolí. 
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Anglie 

1. června dostal Sboreček opět oficiální pozvání ke koncertnímu turné po Anglii. Tentokrát 
Vánoční turné se uskuteční v prosinci. 

b) okresní, oblastní a celostátní soutěže 

Ve školním roce 2004 – 5 pořádala naše škola tyto soutěže: 
• Ve dnech 22. a 25. listopadu probíhaly na naší škole Středoškolské hry ve volejbale (nejprve 

dívek a pak chlapců). 
• Ve dnech 6. – 7. ledna organizoval prof. Košvanec na naší škole okresní kolo ve florbalu. 

6. ledna se utkali chlapci ze ZŠ a nižšího gymnázia, 7. ledna hráli florbal chlapci ze 
středních škol. 

• 25. ledna se konalo školní kolo Matematické olympiády pro kategorie B a C. V kategorii C 
soutěžilo 13 studentů z kvinty a 1. ročníku. V kategorii B určené pro sextu a 2. ročník bylo 
9 účastníků. 

• 28. ledna se konala další matematická soutěž Pythagoriáda. Soutěž je určena pro primu a 
sekundu. 

• V průběhu ledna probíhalo školní kolo Soutěže v konverzaci v anglickém jazyce. 
• V lednu se konalo ještě také školní kolo Olympiády v českém jazyce. 
• 11. a 16. února testovali své znalosti z anglického jazyka v Maturitě nanečisto studenti 

maturitního ročníku. Vyzkoušeli si testy základní i rozšířené verze, které připravilo Centrum 
pro zjišťování výsledků vzdělávání CERMAT. 

• 18. března se konal Matematický klokan, jehož se hojně zúčastnili studenti všech kategorií. 
• 30. března organizoval prof. Klemenc na naší škole okresní kolo Fyzikální olympiády pro 

kategorie E a F. 
• 27. května organizoval na našem gymnáziu prof. Klemenc okresní kolo Fyzikální olympiády 

v kategorii G. 

Naši studenti se hojně a s úspěchem zúčastňovali i olympiád a soutěží pořádaných jinými 
zařízeními. Hojná byla i účast ve školních kolech nejrůznějších soutěží. O tom se lze dočíst ve 
zprávách jednotlivých předmětových komisí. Z nich vyjímáme 

Předmětová komise českého jazyka 

s potěšením konstatuje, že 

se školního kola Olympiády v českém jazyce, organizovaného mladými kolegy češtináři, 
zúčastnilo několik desítek studentů. Ti nejúspěšnější, Magda Zelená, studentka kvarty, a Martina 
Krausová a Kateřina Vysoká, studentky třetího ročníku, úspěšně reprezentovali gymnázium i v kole 
okresním a regionálním. 

nominaci na ocenění v literární soutěži Náchodské prima sezóny obdržela próza Pavly 
Recinové, studentky 1.A. Naši studenti velmi pomohli při organizování tohoto již tradičního 
květnového studentského festivalu. 

ačkoliv se aula dočkala nového, dokonalého ozvučení až o prázdninách, hostila herce hned 
několika divadelních souborů, amatérských i profesionálních, studentských i nestudentských. Za 
všechny připomeňme soubor Geisslers Hofkomedianten našich bývalých studentů s úspěšným 
nastudováním hry Atalanta neboli Pronásledování z lásky neboli Krutá královna s Hansvurstem, 
Malé vinohradské divadlo a jeho nastudování Čechovových aktovek, francouzské poezie i příběhu 
dona Quijota a malý divadelnický pokus studentů kvarty b, totiž dramatizaci Pohádek z jedné třídy, 
který se konal v rámci koncertu Skřivánků a měl úspěch u prvňáků i předškoláků (Pohádky z jedné 
třídy vznikly jako příspěvek kvartánů do literární soutěže vyhlášené náchodskou knihovnou). 

seminář tvůrčího psaní, vedený mladými kolegy, má za sebou první rok činnosti a hledá další 
zájemce. Věříme, že v příštím roce se jejich práce objeví v literárních soutěžích a na stránkách 
Doutnáku. 

Jindra Nývltová 
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Anglický jazyk 

V letošním školním roce se studenti vyšších ročníků zúčastnili dvou divadelních představení –
Pygmalion od G. B. Shawa a Jungle Book od R. Kiplinga. Mohou si tak prohloubit znalosti získané 
ve škole a zkonfrontovat je s formou anglického jazyka v divadelní úpravě. 

Jako každoročně proběhla soutěž Konverzace v anglickém jazyce, do které se přihlásilo 115 
studentů. Nejlépe se umístili: 

kategorie I: Jan Šimbera a Simona Dvořáčková 
kategorie II: Jana Matyášová 
kategorie III: Eva Pinkavová 

V okresním kole se umístili opět na 1. místě 

kategorie I: Jan Šimbera 
kategorie II: Jana Matyášová 
kategorie III: Eva Pinkavová 

V krajském kole v kategorii III získala Eva Pinkavová 4. místo. 

Jsme potěšeni velkým zájmem studentů o tuto soutěž a máme upřímnou radost z jejich 
vynikajících umístění v rámci okresu a velmi dobrou reprezentací na krajské úrovni. Za to jim patří 
poděkování. 

Zdena Jirková 

Matematické soutěže 

Matematická olympiáda 

Kategorie A 

V oblastním kole soutěžili tři studenti: Šimon Kvasnička (8.V), Jakub Chrenko (4.B) a Martina 
Krausová (3.A). Všichni byli úspěšnými řešiteli, do krajského kola postoupil Šimon Kvasnička. 

Kategorie B 

Školního kola se zúčastnilo 9 studentů. O 1. – 2. místo se podělili Jakub Dundálek (2.A) a Jan 
Jeništa (sexta A). 3. místo vybojoval Antonín Špaček (sexta B). 

V krajském kole nejlépe dopadl Jakub Dundálek, který obsadil 8.-9. místo, Jan Jeništa a 
Antonín Špaček byli na 13.-15. místě. 

Kategorie C 

Ve školním kole C soutěžilo 13 studentů z kvinty a 1. ročníku. První tři místa obsadili Petr 
Polák (kvinta A), Karel Jára (kvinta A) a Martina Zajícová (kvinta B). 

V krajském kole dosáhli Karel Jára – 3.-4. místo, Petr Polák – 5. místo a Martina Zajícová – 6. 
místo. 

Kategorie Z9 

26. ledna se naši studenti utkali v okresním kole Matematické olympiády v kategorii Z9 se žáky 
ZŠ. Vladimír Lambert (kvarta B) zvítězil, Michaela Kavková (kvarta B) obsadila 2. – 3. místo, 
Markéta Kopecká (kvarta B) 4. – 6. místo. Dalšími úspěšnými řešiteli byli Alžběta Borůvková 
(kvarta A) a Lukáš Horčička (kvarta B) a účastnil se i Michal Jánský (kvarta A). 

V oblastním kole nás reprezentovali Vladimír Lambert, Markéta Kopecká, Michaela Kavková a 
Alžběta Borůvková. 

Kategorie Z8 

V okresním kole zvítězil Václav Hrnčíř (tercie B). Ondřej Vydra (tercie A) a Petr Kočička 
(tercie A) se dělili o 3.-5. místo a Jan Voborník (tercie B) obsadil 9.-12. místo. 

Kategorie Z7 



 16 

Do okresního kola jsme vyslali 5 studentů. Radek Papež (sekunda A) se dělil o 1.-2. místo, Jan 
Šimbera (sekunda B) vybojoval 3. místo, Petra Hájková (sekunda A) 5.-7. místo a Jakub Řada 
(sekunda B) a Alena Dostálová (sekunda A) 8.-11. místo. 

Kategorie Z6 

V okresním kole jsme měli 5 soutěžících, z nichž Petr Rýgr (prima B) obsadil 4. místo a Matěj 
Vydra (prima A) a Jan Matyska (prima B) 5.-9. místo. Soutěžili ještě Otakar Pšenička (prima A) a 
Daniel Matěna (prima B). 

Pythagoriáda 

Školní kolo 
Soutěž je určena pro primu a sekundu. V primě získali nejlepších výsledků Josef Voborník, 

Alžběta Vláhová, Matěj Vydra (všichni prima A) a Jan Matyska (prima B). Ze sekundánů obsadili 
první tři místa Jan Šimbera, Tomáš Hrubý (oba sekunda B) a Jakub Valtar (sekunda A). 

Okresní kolo 
V kategorii pro 6. třídy se naši studenti umístili takto: 3.-5. místo Jan Matyska (prima B) a Josef 

Voborník (prima A), 7.-9. místo Matěj Vydra (prima A) a 10.-15. místo Alžběta Vláhová (prima A). 
V kategorii pro 7. třídy vybojoval Jakub Valtar (sekunda A) 2.-3. místo, Jan Šimbera (sekunda B) 4. 
místo a Tomáš Hrubý (sekunda B) 6.-8. místo. 

Klokan 

V kategorii Benjamín zvítězil Jakub Valtar (sekunda A) a svým vynikajícím výkonem dosáhl i 
na 1. místo v Královéhradeckém kraji, 2. – 3. místo obsadili Matěj Správka (sekunda A) a Jan 
Šimbera (sekunda B). První tři místa v kategorii Kadet obsadili Magdaléna Zelená (kvarta A), 
Vladimír Lambert a Samuel Sichrovský (oba kvarta B). 1. místo v kategorii Junior patřilo Petru 
Polákovi (kvinta A), 2. místo Janu Jeništovi (sexta A) a o 3. - 4. místo se dělili Miloslav Jára (sexta 
A) a Jan Molnár (2.A). V kategorii Student byla nejlepší Julie Brátová (oktáva A), 2. místo 
vybojoval Martin Smutník (oktáva A) a 3. místo Kristýna Šramarová (oktáva B). 

Pavel Škoda 

Fyzikální soutěže 

Okresní kolo 

kategorie G 
1. Jan Šimbera ( sekunda B) 
2. Radek Papež (sekunda A) 
3. Petra Hájková (sekunda A) 
4. Tomáš Hrubý (sekunda B) 
7. Andrea Sodomková (sekunda A) 
9. Jiří Siegel (sekunda B) 

kategorie F 
1. Petr Kočička (tercie A) 
2. Ondřej Vydra (tercie A) 
3. Petr Šedivý (tercie B) 
5. Jan Voborník (tercie B) 
7.-8. Lukáš Halda (tercie A), Václav Hrnčíř (tercie B) 

kategorie E 
2. Vladimír Lambert (kvarta B) 
5. Markéta Kopecká (kvarta B) 
8. Alžběta Borůvková (kvarta A) 
10. Aneta Wagnerová (kvarta B) 
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Krajské kolo 

kategorie D - první ročníky (kvinty) úspěšní řešitelé 
1. Petr Polák (kvinta A) 
16. - 17. Petra Celbová (kvinta B), Juraj Hartman (1.B) 
19. Pavel Vydra (kvinta B) 
22. Pavel Rýdl (1.A) 

kategorie C - druhé ročníky (sexty) úspěšní řešitelé 
1. Gustav Šourek (2.A) 
3. Jakub Dundálek (2.A) 
6. Petra Suchánková (2.A) 
7. Martina Náglová (2.A.) 
11. Jiří Svatoš (sexta B) 

kategorie B – třetí ročníky (septimy) úspěšný řešitel 
5. Jiří Kadaník (septima B) 
7. Martin Darebník (septima A) 
10. Michaela Hofmanová (septima B) 

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

Richard Brát 

Chemická olympiáda 

Kategorie D — kvarta 

Školní kolo řešili tři studenti kvarty A - Michal Jánský, Martin Jirman a Aneta Balcarová. Do 
okresního kola postoupili Jánský a Jirman. V okresním kole obsadil M. Jánský 1.- 2. místo a M. 
Jirman 7. místo. V oblastním kole (9. 4. 2005) obsadil M. Jánský 17. místo. 

Kategorie C — 1. - 2. ročník, kvinta, sexta 

Školního kola se zúčastnilo 10 studentů: Pavel Vydra (kvinta B), Karel Petránek (sexta A), Jiří 
Svatoš (sexta B), Gabriela Dvořáčková, Petra Suchánková, Zdeněk Vacek (všichni 2.A), Hana 
Mazancová, Petra Hrnčířová, Lenka Rejtharová, Jakub Vondráček (všichni 2.B). 

V oblastním kole (30. 4. 2005) soutěžily dvě studentky: H. Mazancová – 4. místo a P. 
Suchánková – 10. místo. 

Kategorie B - 3. ročník, septima 

Školní kolo řešili zejména studenti chemického semináře prof. Suchankové: Marie Nováková 
(septima A), Michaela Mináriková (septima B), Ivana Obstová, Judita Pavlištová, Pavel Hejčl, 
Tomáš Hýbl, Eva Tiglová, Lucie Vítová (všichni 3. B). 

Oblastní komise chemické olympiády pozvala do oblastního kola (2. 4. 2005) sedm našich 
studentů. Jejich umístění: M. Nováková –2. místo, P. Hejčl – 6. - 7. místo, J. Pavlištová – 8. - 9. 
místo, I. Obstová – 10. místo, M. Mináriková – 12. místo, E. Tiglová – 14. místo a T. Hýbl – 16. 
místo. 

Všem příznivcům chemie děkujeme a úspěšným řešitelům blahopřejeme. 
Hana Zikmundová 

Úspěchy našich studentů v biologických soutěžích 

Každoročně se naši studenti účastní různých biologických soutěží. Jednak je to biologická 
olympiáda, dále soutěž Poznávání přírodnin a korespondenční soutěž organizována Správou Knapu.  

Školního kola biologické olympiády se celkem zúčastnilo 58 studentů. 

V kategorii A to bylo 16 studentů, z nichž 5 studentek , a to Lucie Kylarová (oktáva A), Alena 
Drašnarová (oktáva A), Tereza Kalábová (septima B), Soňa Hrachová (3.A) a Marie Nováková 
(septima A), postoupilo do oblastního kola. Alena Drašnarová tam obsadila 7.-8. místo, Tereza 
Kalábová 10. místo a Lucie Kylarová 12. místo. 
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V kategorii B bylo 17 studentů a 6 studentů postoupilo do oblastního kola. Byli to: Kafka Petr 
(2.A), Nývltová Veronika (2.B), Myšák Jan (septima B), Štěpánová Marie (kvinta B), Mazancová 
Hana (2.B) a Doležalová Barbora (2.B). Z nich výborné 10. místo obsadil Kafka Petr a 11. místo 
Nývltová Veronika. 

Kategorie C se zúčastnilo 14 studentů a v oblastním kole obsadila pěkné 17. místo Ludmila 
Štěpánová (kvarta B). 

V poslední kategorii D bylo 11 studentů, kde v okresním kole uspěl na 2. místě Šimbera Jan 
(sekunda B) a Andrea Sodomková (sekunda A) na 4. místě. 

V soutěži Poznávání přírodnin v okresním kole dosáhli vynikajících úspěchů tito studenti: 
Hrachová Soňa (3.A) – 1. místo, Nývltová Veronika (2.B) – 2. místo, Kalábová Tereza (septima B) 
– 4. místo, Mazancová Hana (2.B) – 7.místo a Myšák Jan (sexta B) – 8.místo v kategorii A. 
V kategorii B 1. místo obsadila Putalová Tereza (kvarta A), 4. místo Štěpánová Ludmila (kvarta B) 
a 22. místo Jan Hrabčuk (tercie A). V kategorii C se na 3. místě umístila Sodomková Andrea 
(sekunda A), na 18. místě Šimbera Jan (sekunda B). 

Do krajského kola postoupili a umístili se: Hrachová Soňa (11. místo), Kalábová Tereza 
(15. místo), Nývltová Veronika (18. místo) v kategorii A, B. V kategorii C na 11. místě Putalová 
Tereza a na 18. místě Štěpánová Ludmila. V poslední kategorii D na 14. místě skončila Sodomková 
Andrea. 

Všem studentům blahopřejeme, děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme mnoho 
dalších úspěchů. 

Jiřina Jaroušová 

Sportovní soutěže 

Naši studenti se v tomto školním roce zúčastnili 21 sportovních soutěží v šesti sportech. 
Jiráskovo gymnázium uspořádalo 4 sportovní soutěže na úrovni okresních kol – ve volejbalu a ve 
florbalu. 

O nejvýznamnější úspěchy v podobě dvou republikových finále se postarala děvčata vyššího 
gymnázia. Družstvo plavkyň ve složení Petra Antlová, Petra Celbová, Blanka Jedličková, Pavla 
Marková, Zuzana Rousková a Lucie Zeinerová vybojovalo v Táboře ve čtrnáctičlenné konkurenci 
nádherné 4. místo, když předtím zvítězilo v krajském kole v Trutnově. Družstvo atletek ve složení 
Ivana Johnová, Anna Rohulánová, Zuzana Rousková, Jana Cvikýřová, Martina Preclíková, Lenka 
Štrausová, Petra Hablová, Tereza Novotná, Kateřina Dostálová, Jitka Slavíková, Jana Syrovátková, 
Markéta Voborníková a Judita Pavlištová si vítězstvími v okresním a krajském kole 
Středoškolského poháru CORNY v Novém Městě nad Metují a Hradci Králové zajistilo, podobně 
jako loni, postup na „republiku“ do Jablonce nad Nisou, kde získalo velmi pěkné 5. místo. 

Pro úplnost dodejme, že v plaveckých soutěžích skončili naši chlapci z vyššího gymnázia v kraji 
třetí a v žákovských kategoriích obsadili v okresním kole v Náchodě starší žáci 2., mladší žáci a 
mladší žákyně 3. a starší žákyně 4. místo. V atletických soutěžích skončili naši středoškoláci 
v okresním kole na třetím místě a žákovské kategorie absolvovaly okresní kolo atletického čtyřboje 
v Novém Městě nad Metují. V početné konkurenci zde byla nejúspěšnější družstva mladších žákyň 
a starších žáků, která získala 4. resp. 5. místo.  

V již tradiční náchodské akci Běhu do zámeckých schodů dosahují naši studenti pravidelně na 
stupně vítězů. Letos se dařilo nejlépe středoškolačkám, které vyhrály, starší žactvo bylo druhé a 
družstva mladšího žactva a středoškoláků skončila na třetích místech. 

V kolektivních sportech to letos vyšlo našim basketbalistům, kteří zvítězili v okresním kole SŠ 
v Broumově a v Trutnově na krajském kole vybojovali 5. místo. Tým basketbalistek vyhrál 
Vánoční turnaj pořádaný SPŠ stavební a v okresním kole SŠ v Jaroměři skončil druhý.  

Volejbalistkám a volejbalistům se letos dařilo o něco méně než v předchozích letech, když se 
žádnému družstvu nepodařilo postoupit do krajského kola. V domácím prostředí skončily dívčí A-
tým 3. a B-tým 2., chlapecký A-tým 2. a B-tým 4. Volejbalistky nižšího gymnázia po vítězství 
v okrskovém kole dosáhly na okresním kole v Červeném Kostelci jen na 3. místo. 
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Naše škola se letos opět ujala pořadatelství okresních kol ve florbalu chlapců. V napínavých 
turnajích, kdy se rozhodovalo o pořadí doslova do poslední sekundy, obsadily týmy našich 
středoškoláků i chlapců nižšího gymnázia  nakonec shodně druhá místa. 

Velmi blízko k velkému úspěchu měli fotbalisté, když v krajském kole SŠ v Nové Pace podlehli 
ve finále až na penalty a skončili tak druzí. V zimě potom obsadili na krajském finále v halové 
kopané 4. místo. Tým složený převážně z chlapců nižšího gymnázia zvítězil v Bělovsi v okrskovém 
kole Poháru ČMFS v malé kopané. 

V květnu se naši studenti opět aktivně zapojili do sportovních akcí náchodské Prima sezóny a 
zvítězili zde např. v basketbalovém a volejbalovém turnaji. 

Na závěr školního roku zorganizovali učitelé tělesné výchovy v areálu na Hamrech sportovní 
den pro studenty primy, sekundy a tercie. Do soutěží ve fotbalu, softbalu a vybíjené se úspěšně 
zapojili všichni studenti a celkově nejúspěšnější třídou se stala tercie A. Ve fotbale vyhráli chlapci 
ze sekundy B, v softbalu smíšené družstvo tercie B a ve vybíjené dívky z tercie A. 

Na závěr bychom jako vždy chtěli poděkovat všem studentům, kteří se svými výkony, účastí či 
pomocí při organizování akcí podíleli na sportovním životě naší školy a těšíme se se všemi na další 
spolupráci. 

Libor Slavík 

Certamen latinum 

Na jaře se uskutečnilo již po třetí  školní kolo soutěže v latinském jazyce Certamen latinum, 
kterého se účastnilo 6 studentů ze 3. a 4. ročníku. 

Jindra Nývltová 

Dějepis v Jiráskově gymnáziu 

Ve zdech Jiráskova gymnázia se dějinám vždy dařilo. A nejinak tomu bylo i v minulém školním 
roce. V prosinci proběhlo školní kolo dějepisné olympiády za hojné účasti žáků kvart i tercií na 
téma Objevy, objevitelé, cestovatelé. Do okresního kola postoupil Václav Hrnčíř z tercie B, který 
obsadil 1. místo a reprezentoval naši školu v krajském kole olympiády, ve kterém získal ve velké 
konkurenci 4. místo. Hezkého úspěchu v okresním kole dosáhl Martin Jirman  z kvarty A, dělil se o 
4.-5. místo. 

Žáci nižšího gymnázia měli opět možnost pracovat v dějepisně-dramatickém kroužku pod 
vedením paní profesorky Blanky Dvořáčkové. Náplní činnosti kroužku je rozšiřování vědomostí o 
regionální historii a dramatizace regionálních mýtů. Poprvé se členové kroužku zúčastnili i česko-
polského festivalu Mýtů a báchorek v České Skalici, konané pod záštitou UNESCO. 

Věra Štegerová 

SOČ 

Hezkého výsledku jsme dosáhli i ve Studentské odborné činnosti. Tereza Homolková ze 4.B se 
svou prací Kulturní vývoj Mezoameriky obsadila 2. místo v okresním kole SOČ a dobře obhájila 
jméno Jiráskova gymnázia i v kole krajském. 

Věra Štegerová 

Zeměpis 

Okresní kolo 
V kategorii A se Jan Matyska (prima A) umístil na 2. příčce, v kategorii C byl Michal Jánský 

(kvarta A) na 4. místě a v kategorii D Jan Molnár (2.A) na 2. místě, Marie Štěpánová (kvinta B) na 
4. místě, Pavel Vydra (kvinta B) na 6. místě a Jan Kubeček (septima B) na 7. místě. 

Krajské kolo 
V kategorii A soutěžil Jan Matyska (prima A) a obsadil 5. místo a v kategorii D se Jan Molnár 

(2.A) umístil na 9. příčce. 
Pavel Škoda 
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Zdravotnický kroužek 

Ve školním roce 2004/2005 soutěžili v oblastním kole hlídek mladých zdravotníků II. stupně 
studenti: Simona Dvořáčková (sekunda A), Michal Švorc, Lucie Hanušová, Martina Lajerová 
(všichni tercie B) a Klára Škodová (prima B). 

Získali 4. místo i zkušenosti z předlékařské první pomoci. Všichni jsou nositelé odznaku 
zdravotníka 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 (zde lze také nalézt všechny zprávy). 

d) prezentace školy na veřejnosti 

Naše škola se aktivně zapojuje do řady charitativních akcí. 
Zúčastňujeme se (18 studentů) Srdíčkových dnů pořádaných občanským sdružením Život 

dětem. Z prodeje srdíček jsme na účet výše uvedeného sdružení zaslali 25 673,80 Kč. Výtěžek 
sbírky bude věnován na dětská oddělení nemocnic v České republice. 

Podpořili jsme také sbírku Bílá pastelka, kterou organizuje Sjednocená organizace nevidomých 
a slabozrakých ČR a Tyfloservis, o. p. s. Výtěžek sbírky je určen pro pomoc nevidomým a 
slabozrakým z celé ČR. Osm studentů prodávalo v ulicích města bílé pastelky za minimální cenu 
20,- Kč a vybralo 17 356 Kč.  

12. října se dva studenti účastnili sbírky Modrá píšťalka pořádané Svazem diabetiků. 
1. prosince se naši studenti připojili ke sbírce "Červená stužka", kterou pořádá Česká společnost 

AIDS pomoc a Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu k Mezinárodnímu dni boje 
proti AIDS. Studenti prodávali v ulicích červené stužky v minimální hodnotě 10,- Kč. Výtěžek bude 
věnován na zajištění provozu a preventivní činnost Domu světla a Společnosti pro plánování rodiny 
a sexuální výchovu. Deset našich studentů vybralo 8 396 Kč 

11. května se 28 našich studentů zapojilo do veřejné sbírky Květinový den pořádané Ligou proti 
rakovině. Celkem vybrali 31 104 Kč. 

23. května se 10 našich studentů zapojilo do veřejné sbírky na podporu handicapovaných dětí 
„Svátek s Emilem“. Pro tyto děti získali 9 846 Kč. 

Pět tříd se účastní projektu adopce na dálku, který umožňuje získat vzdělání dětem z chudých 
oblastí světa díky finanční podpoře lidí z bohatších zemí. 1. června se studenti zapojení do projektu 
dokonce setkali s duchovním otcem tohoto projektu arcibiskupem Bernardem Morasem z indického 
Bangarole. Na Jiráskovo gymnázium zavítal v rámci charitního turné s názvem Adopce na dálku – 
Setkání dvou světů. 

Školu rovněž velmi výrazně propagují oba naše pěvecké sbory a divadelní sdružení. 
Skřivánci (vedení Milanem Poutníkem a Lenkou Borůvkovou) uskutečnili např. sérii vánočních 

koncertů. Vystoupili postupně pro děti z okolních MŠ a ZŠ, pro veřejnost a pro naše studenty. 
20. května se v aule naší školy uskutečnily dva jarní koncerty pro MŠ doplněné inscenací 

pohádek, kterou připravila prof. Nývltová se studenty 4.W. 26. května vystupovali spolu 
s pěveckým sborem při ZUŠ v Kostelci nad Orlicí “Kvítek” na náchodském zámku ve “Velkém 
jarním koncertu”. 31. května se účastnili Čakovického festivalu sborového zpěvu v Praze. 

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. letos ve Wroclavi). Tradiční již jsou Vánoční koncert v kostele na náměstí a 
koncert na závěr školního roku v zámecké galerii. 

Výrazně reprezentuje a propaguje školu i divadelní soubor DRED. 
DRED se pravidelně zúčastňuje nejrůznějších soutěžních i nesoutěžních divadelních přehlídek. 
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Např. 9. října se účastnil již popáté festivalu alternativní kultury Next Wave. Vystoupili s hrou 
"Mluvící kráva", kterou zdramatizoval podle staré šumavské legendy Ondřej Pumr – bývalý učitel 
Jiráskova gymnázia. Ten hru zároveň i režíroval. 

Ve dnech 19. – 20. března se konala regionální přehlídka mladého a netradičního divadla Tyjátr 
na trati v České Třebové. Dred zde zvítězil s hrou Jiřího Wolkera a Jiřího Koláře “Rudý pavilon 
aneb teorie (ne)spolehlivosti” v režii Ondřeje Pumra. Vítězství jim zajistilo nominaci na divadelní 
festival v Písku. 

Koncem června hrál Dred ještě na Festivalu divadla Evropských regionů a o prázdninách se 
zúčastnil Broumovského kulturního léta. 

Veřejně občas vystupuje i historický kroužek vedený prof. Dvořáčkovou. Např. 18. června se 
zúčastnil v České Skalici celodenního přehlídkového Festivalu báchorek a pověstí, na kterém 
účinkovali čeští a polští žáci a studenti ZŠ, ZUŠ a domů dětí. Se stejným vystoupením ještě koncem 
června kroužek navštívil ZŠ B. Němcové v Jaroměři. 

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

Ve znamení poezie byl také 16. listopad. Prof. Macura uspořádal ke Dni poezie happening 
v prostorách školy i v jejím nejbližším okolí. 

Velkou společenskou akcí školy je také stužkovací ples gymnázia.  

Počátkem května jsme se aktivně podíleli na 8. ročníku studentského festivalu "Náchodská 
prima sezóna". 

Naši studenti soutěžili v některých sekcích přehlídky studentských prací. Řada studentů aktivně 
pracovala v organizačním výboru. Škola se podílela i na organizaci sportovní části festivalu. 

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

Ve dnech 24. - 26. září poskytla škola již potřetí 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 zúčastnilo cca 50 učitelů a studentů z celé republiky i ze 
Slovenska a několik hostů. 

Prostory škola také poskytuje pro volby. 

K reprezentaci školy také jistě přispěl Den otevřených. V aule jsem podával informace nejprve 
zájemcům o osmileté studium a pak zájemcům o čtyřleté studium. Účastníci měli možnost si až do 
večerních hodin prohlédnout prostory školy a v jednotlivých odborných učebnách získat bližší 
informace o studiu jednotlivých předmětů. 

Školu výrazně na veřejnosti reprezentuje i školní časopis Doutnák. Ten se již dvakrát (2003, 
2004) umístil v celostátní soutěži školních časopisů Freinet na 2. příčce. 

Za veřejně prospěšnou akci je možné asi považovat i sběr starého papíru. Ten probíhal 2 dny a 
výtěžek připadl vítězným třídám a SRPDŠ. 

Pavel Škoda 

Napsali o sobě podrobněji: 

Hudba v Jiráskově gymnáziu 

Hudební výchova v našem gymnáziu již dávno přestala být doplňkovým předmětem a směle 
konkuruje takovým vědám je  matematika či chemie. Na nezájem si v žádném případě nemůžeme 
stěžovat. A to jak na nezájem vedení školy, tak na nezájem studentů. 

Podařilo se nám vybavit pracovnu audiovizuální technikou a i demonstrační sbírka hudebních 
nástrojů je dost obsáhlá. 

Hudební výchova je několik let i maturitním předmětem a naši absolventi většinou pokračují ve 
studiu hudby na Univerzitě v Hradci Králové nebo na středních pedagogických školách.  
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V příštím školním roce otevřeme také seminář hudební výchovy. Je to úplně poprvé a jsme na to 
náležitě pyšní. Seminář bude mít 16 studentů z nejvyšších ročníků. 

Nadále v gymnáziu působí dva hudební soubory. Sboreček, který řídí ing. Vlastimil Čejp a 
Skřivánci, který řídí Mgr. Milan Poutník a Mgr. Lenka Hronková. Oba soubory pravidelně zkouší i 
koncertují. Sboreček slaví 20 let od svého založení a Skřivánci 10 let. 

Závěrem můžeme říci, že slova: „ v hudbě je život Čechů“, v našem gymnáziu platí a doufáme, 
že ještě dlouho budou platit. 

Mgr. Milan Poutník 

Dvacet let Pěveckého sboru studentů Jiráskova gymnázia 

Dvacet let působení pěveckého sboru studentů na náchodském gymnáziu je společným dílem 
více než 200 studentů všech generací od školního roku 1984/85 až do současnosti, kteří věnovali 
svoji práci, nadšení a lásku společnému zpívání. Kdo jednou poznal, co vzácného a krásného se dá 
prožít s pěveckým sborem, ten si obvykle zamiluje zpěv na celý život. Za dvacet let své činnosti má 
tento sbor za sebou přes 300 veřejných vystoupení uskutečněných doma i v celé řadě zemí dnešní 
Evropské unie. Jméno naší školy i města se tak objevilo na plakátech psaných jak česky, tak 
v jazycích všech těchto zemí, kde naši studenti vystupovali. 

Sbor začal pracovat ve školním roce 1984/85. Své první vystoupení uskutečnil 15. prosince 
1984 u příležitosti slavnostního otevření tělocvičny v nové přístavbě školní budovy. Brzy pak 
navázal spolupráci s Náchodským kulturním střediskem a byl zván k účinkování na nejrůznější akce 
pořádané jak NKS, tak i náchodskou radnicí. V osmdesátých letech to byly zejména festivaly 
Camerata Nova Náchod i celá řada dalších vystoupení v Náchodě a okolí. V roce 1987 měli studenti 
v zámecké galerii svůj první samostatný celovečerní koncert. O rok později uskutečnili další 
samostatný koncert na zámku Karlova koruna v Chlumci nad Cidlinou a v září 1989 vystoupili ve 
společném koncertě se sborem Vokální harmonie v budově muzea na Žižkově náměstí v Hradci 
Králové. Sbor studentů spolupracoval také s náchodským pěveckým sborem Hron, s nímž založil 
tradici společných vánočních koncertů, které se od roku 1987 konají dodnes. 

Školní rok 1989/90, výjimečný a bohatý na události a změny v životě mnoha lidí, byl stejně 
výjimečný i pro sbor studentů. Uskutečnilo se tehdy na 20 vystoupení. Byly to vánoční koncerty, 
festivalové koncerty náchodské Cameraty a nejrůznější další, často příležitostná vystoupení spojená 
s atmosférou doby, kterou jsme prožívali. Významnou událostí tohoto období bylo také vystoupení 
při udělení čestného občanství našeho města spisovateli Josefu Škvoreckému dne 14. května 1990. 
V časopise Západ, vydávaném v Kanadě, Josef Škvorecký později napsal: 

„Ale to přijetí v Náchodě překonalo snad i přijetí v Praze. Když mi na radnici uděloval pan 
starosta Čermák – to je nový starosta za OF – čestné občanství, zpíval u toho smíšený sbor místního 
gymnázia tak krásně, že jsem snad v životě tak krásně sbor teenagerů zpívat neslyšel – a zpívali 
americké spirituály v českém překladu.“ 

V počátečním období své existence byl sbor gymnázia uváděn jako komorní. Studenti si sami 
pro něj vytvořili jméno – Sboreček. Už na konci osmdesátých let měl však tento „Sboreček“ 25 
zpěváků a posledních 10 let jich účinkuje na koncertech často i přes čtyřicet. Vžité pojmenování 
Sboreček už mu však zůstalo.  

Hned v roce 1990 získal Sboreček zajímavý kontakt na soubor amerických studentů žijících na 
americké vojenské základně v německém v Ramsteinu. V letech 1991 a 1992 se pak zrodily tři 
neopakovatelné zájezdy Sborečku do Ramsteinu a obdobné tři návštěvy amerických studentů 
v Náchodě. Při třetí cestě do Ramsteinu se podařilo uskutečnit i jeden celovečerní koncert ve 
francouzském městě Sarreguemines. (Ramstein leží nedaleko francouzské hranice s Německem.) 
V roce 1992 absolvoval Sboreček také týdenní zájezd do Dánska s velmi atraktivním koncertním i 
mimokoncertním programem.  

Samostatnou kapitolou historie Sborečku jsou jeho návštěvy Anglie. Poprvé to bylo v roce 1993 
a dále pak v letech 1995, 1997, 2000 a 2004. Původní partnerství měst Warringtonu a Náchoda 
přerostlo v přátelství mezi lidmi obou zemí z řad studentů i organizátorů těchto zájezdů, kteří již 
přes 10 let koncerty a programy pobytu studentů v Anglii připravují. Se Sborečkem navštívilo 
Velkou Britanii již více než 150 studentů náchodského gymnázia. Vedle koncertního programu 
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studenti navštívili anglická univerzitní města, památky, zajímavá muzikálová představení, přírodní 
parky a další místa.  

V devadesátých letech, kdy se cestování náhle stalo samozřejmostí, uskutečnil Sboreček ještě 
dvě cesty do Rakouska v letech 1995 a 1996 a týdenní zájezd do Německa v roce 1998. Cesta do 
Rakouska v září 1996 měla poslání, jakých mnoho nebývá. Sboreček tehdy jel svým koncertem 
zahájit vernisáž výstavy našich výtvarníků v prostorách českého velvyslanectví ve Vídni. V sále, 
kde Sboreček vystupoval, byli vesměs Češi žijící ve Vídni, kteří vytvořili tomuto večeru atmosféru, 
na kterou se nezapomíná. 

Do statistiky zahraničních koncertů zbývá doplnit ještě dalších 8 vystoupení v různých polských 
městech od roku 1993 až do současnosti. Poslední koncert v Polsku se uskutečnil ve Wroclavi 
23. 4. 2005. 

Také v Náchodě období devadesátých let přineslo Sborečku mnoho příležitostí k vystupování. 
Jednou z těch nejvýznamnějších bylo znovuotevření městského divadla (Beránku) po mnohaleté 
rekonstrukci. Na slavnostní večer ve velkém sále divadla dne 24. 9 .1994 byl pozván k účinkování i 
Pěvecký sbor studentů Jiráskova gymnázia. Mezi hosty večera byl spisovatel Josef Škvorecký 
s manželkou Zdenou Salivarovou, náměstek ministra kultury Michal Prokop, hudební publicista a 
překladatel Miroslav Dorůžka a další. V březnu 1995 pak vystoupil Sboreček v koncertě pro 
účastníky celostátní konference o životě a díle prof. Václava Černého. V sále městského divadla byl 
tehdy přítomen kancléř prezidenta republiky Luboš Dobrovský, který se po koncertě sešel se 
zástupci účinkujících souborů, aby všem osobně poděkoval. 

V červnu 1996 studenti uspořádali netradiční „Koncert mezi sochami“ v prostorách náchodské 
galerie výtvarného umění uprostřed exponátů instalované výstavy soch Olbrama Zoubka. V roce 
1997 pak zpíval Sboreček ve velkém sále Beránku při oslavách 100. výročí Jiráskova gymnázia i 
v literárně hudebním pořadu věnovanému  tomuto výročí. Od vzniku studentského festivalu „Prima 
sezona“ v roce 1998 se sbor studentů podílel ve všech jeho ročnících svým vystoupením. 

Během svého dvacetiletého působení vyzkoušel Sboreček snad všechny prostory v Náchodě kde 
se dá koncertovat. Od velkého sálu městského divadla přes nádvoří, sály i terasu náchodského 
zámku až po objekty náchodských škol. Snad nejoblíbenějším z těchto míst se stala bývalá zámecká 
jízdárna, dnes výstavní síň náchodské Galerie výtvarných umění. Tady zpívají studenti gymnázia 
při tradičních vernisážích Náchodského výtvarného podzimu a konají se tu i pravidelné koncerty 
Sborečku na samém konci školního roku. Poslední z těchto koncertů se konal 29. 6. 2005. 

V archivu Sborečku je dnes vedle množství korespondence, plakátů, programů koncertů a 
fotografií i přes 120 článků a zpráv z tisku, kde se píše o činnosti Sborečku. Jsou převážně 
z místních nebo regionálních novin a zpravodajů, ale také z dalekého Ramsteinu, Warringtonu, 
Koldingu (Dánsko) či Osnabrücku. Za dobu své existence nacestoval. Sboreček přes 30 000 km po 
evropské pevnině a dalších 1 000 km po moři. Své nejmilejší a vděčné publikum má ale doma. 
Svědčí o tom po léta bohatá návštěva koncertů pro náchodskou veřejnost, které si Sboreček 
nesmírně váží, stejně jako spolupráce s náchodskou radnicí, Galerií výtvarných umění, školami a 
dalšími náchodskými institucemi. 

Sboreček se od doby svého vzniku až do dnešních dnů vždy těšil přízni a pomoci školy i všech 
jejích kantorů. Jedině díky této pomoci dokázal překonat své začátky, které nebyly úplně 
jednoduché. Sborový zpěv totiž nebyl pro tehdejší mladou generaci nijak atraktivní. Jen obtížně se 
dal získat notový matriál, který by byl pro studenty alespoň trochu přitažlivý. Kopírovací technika 
neexistovala vůbec. Vše se opisovalo. Tím víc jsme dnes vděčni všem, kteří pomohli Sborečku 
během jeho začátků i dalšího vývoje a rádi bychom jim za jejich přízeň upřímně poděkovali. 
V některých případech to už ani nebude možné, protože řada z kantorů, kteří měli Sboreček velmi 
rádi a pomáhali mu, už není mezi námi. 

Poděkování a obdiv si zaslouží i všichni studenti náchodského gymnázia, kteří ve Sborečku 
zpívali. Bylo jich už více než 200, kteří bohatou historii svého Sborečku naplnili. Dvacet let může 
být někdy jako sen, který člověk ani nevnímá. Při práci se Sborečkem, který je pořád stejné mladý, 
se to stane docela snadno. Probuzením ze snu, že na těch dvaceti letech asi něco bude, byla slova 
studentky nastupující právě do prvního ročníku: 

„Ráda bych zpívala ve Sborečku – zpívala v něm i moje maminka…“   

Ing. Vlastimil Čejp, sbormistr 
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DRED 

Ježíš Kristus pumformuje ve vaně Fausta. Ďábel žehná vánočně Lawrenci Ferlinghettimu. Ivan 
Wernisch pozoruje Jiří Wolkera a Koláře, jak pouštějí nevěstu z řetězu. Rudý pavilon zní halasným 
Anno Ani. Thomas Bernhard bije Johana W.Goetha po hlavě čajovým pytlíkem. Šrámek (Vladimír 
i Fráňa) se z dálky uculují Jiřímu Žáčkovi rajtujícímu na velmi hovězí krávě. Syfilis a rakovina 
vládnou božím světem. Marie žárlí na šumavskou Lovely Ritu. Pan Herodes meotar neovládne. 
Josef marně buší na vrata nemocnice. Markétka je z toho všeho trochu nafukovací… a kdo tomu 
nerozumíš, ptej se v Náchodě, Hradci, Broumově, Novém Městě, Valu u Dobrušky, Praze, České 
Třebové, Kostelci nad Orlicí, Písku a všude jinde. Kde ještě nevědí, brzy vědět budou. 

Dr.Ed & d‘Red 

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. 

Ve škole působí občanské sdružení Pro Náchod, které organizuje řadu kulturních akcí pro školu, 
město a další občany z jeho okolí. 

f) další aktivity 

Žákovská knihovna 

Ve školním roce 2004/2005 přibylo do žákovské knihovny 20 nových svazků. V tomto období bylo 
půjčeno 823 knih. Knihovnu navštěvovali jak žáci školy, tak i zaměstnanci. K 1. září 2005 bylo 
v knihovně 7437 knih. 

Ivo Forejt, správce žákovské knihovny 

Ekovýchova na Jiráskově gymnáziu 

Ekologické semináře  
Náplní ekologických seminářů jsou především vycházky do přírody a exkurze na zajímavé 

lokality, poznávání rostlin a živočichů, studium problémů spojených s ochranou přírody atd… Ze 
školního roku 2004/2005 stojí za zmínku návštěva přírodě blízkých lesů a orchidejové louky 
v přírodní rezervaci Peklo, kde jsme viděli mnoho krásných kytiček, např. vstavač mužský, 
prstnatec májový a hlavně nejvzácnější orchidej Náchodska – vstavač osmahlý. Na lokalitě Sto 
schodů u Nového Města jsme pozorovali květiny jarního aspektu včetně  vzácného a velmi 
zajímavého áronu plamatého. V  běloveském lomu jsme pozorovali rozmnožování obojživelníků, 
na škole proběhla beseda s ornitology o ochraně dravců atd…  

Seminář byl zakončen dvoudenním poznávacím výletem do Orlických hor, kde jsme navštívili 
nejhodnotnější přírodní rezervace - NPR Bukačka, NPR Trčkov, PR Jelení lázeň a PR Bedřichovka, 
chránící poslední zbytky přírodních ekosystémů (bukovojedlový prales, orchidejové louky a 
rašeliniště). Viděli jsme např. masožravky tučnice, orchidej pětiprstku a prstnatec Fuchsův, 
„glaciální relikt“ kýhanku a mnoho dalších. V Orlickém Záhoří jsme na řece Orlici pozorovali 
pobytové stopy bobrů (včetně pokácených stromů), na ornitologické stanici A Rochy jsme přihlíželi 
odchytu a kroužkování pěvců, v noci jsme si pak mohli z blízka prohlédnout  vzácného chřástala 
polního, kvůli kterému bylo Záhoří vyhlášeno „ptačí rezervací“. 

Týden pro Zemi 
21. 4. jsme oslavili na naší škole mezinárodní svátek ochrany přírody Den Země, který byl 

součástí velké osvětové akce Týden pro Zemi. Ve dnech 19. - 22. 4. studenti vyrobili a nainstalovali 
na školní chodby naučné tabule k různým ekologickým problémům, ze kterých se mohl každý 
dozvědět, jak může přímo či nepřímo přispět k ochraně přírody. K  vidění zde bylo i několik dalších 
výstav. Výstava Vyhubená zvířata seznámila studenty formou 80 obrazových panelů s osudem 
zvířecích bytostí, které člověk v nedávné době vyhubil, organizace Děti Země nám zapůjčila 
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putovní výstavu Ibry Ibrahimoviče Krajina a její lidé – fotografie dokumentující záchranu lokalit 
ohrožených těžbou vápence v Českém krasu, KÚ odbor ŽP poskytl velkoformátové naučné tabule o 
ochraně přírody na Náchodsku. Všechny výstavy byly v odpoledních hodinách volně přístupné i pro 
veřejnost. Během tohoto týdne se studenti mohli zúčastnit také mnoha zajímavých besed. RNDr. V. 
Lemberk pohovořil o kráse rumunských Karpat a mizejícím světě tropických pralesů v Indonésii 
(přednáška oceněná Cenou cestovatelů jako nejlepší v r. 2004 na Mezinárodním setkání cestovalů 
Cesty 2004). D. Číp z ČSOP Jaro Jaroměř nás seznámil s činností Záchranné stanice pro 
handicapovaná zvířata, J. Barva pohovořil o ochraně netopýrů na Náchodsku, s ornitology z ČSO a 
A Rochy jsme se zúčastnili ornitologické exkurze spojené s odchytem a kroužkováním pěvců. Za 
finanční podpory OS ProNáchod proběhla v aule projekce filmu Gorily v mlze. 

Na všech akcích bylo vybíráno jednotné vstupné 15 Kč, ze kterého byly hrazeny náklady 
spojené s organizací Týdne pro Zemi. Vyúčtování celé akce skončilo mírným přebytkem, který byl 
dle přání studentů věnován na projekty chránící přírodu – Vlčí hlídky a Místo pro život. Naše škola 
tak finančně přispívá na ochranu šelem v Beskydech a obnovu bělokarpatských pralesů. Studenti 
primy B se dokonce sami rozhodli uspořádat sbírku, vykoupili 50m2 ohroženého pralesa a stali se 
tak spolumajiteli první soukromé české rezervace Šťurnica (podrobnosti o projektech lze najít na 
posterech před učebnou Bi). Celá akce se setkala s velmi pozitivním ohlasem a organizátoři doufají, 
že přispěla svým dílem k tolik potřebné ekologické osvětě. 

Za finanční a hmotnou podporu děkujeme našim sponzorům: p. Pecháčkovi (firma 
ZEFYR) a p. Kleprlíkovi (firma FOTO ART). 

Jan Ježek 

Projekt Adopce na dálku 

Určitě stojí za zmínku, že naši studenti finančně podporují vzdělávání chudých indických dětí. 
Konkrétně se studenti tříd kvarta B, sexta A, 2.B, 3.A a 3.B zapojili do mezinárodního 
humanitárního projektu, který umožňuje zájemcům „adoptovat na dálku“ dítě z chudé indické (či 
africké) rodiny a formou pravidelných finančních příspěvků umožnit těmto dětem přístup k jinak 
nedostupné školní docházce. Naši studenti  sponzorují již 3 děti (všechny z indického státu 
Karnátaka) a dávají tak šanci třem konkrétním lidem změnit svůj osud k lepšímu !!! Všechny 
sponzorované děti ve škole prospívají a naši studenti jsou s nimi v pravidelném písemném kontaktu.  
Ku příležitosti Mezinárodního dne dětí pak proběhla na naší škole výstava fotografií, které 
dokumentují činnost tohoto projektu přímo na místě (Indie, stát Karnátaka). Školu také navštívili 
hlavní organizátoři celé akce - M. Hůlková z Charity HK a p. arcibiskup J. Moras z diecéze 
Bengalůr, kteří se zúčastnili besedy se studenty a zodpověděli všechny jejich dotazy o konkrétním 
využití poskytované pomoci.  Všem studentům zapojeným do projektu patří naše uznání. 

Jan Ježek 

Tvůrčí psaní 

 Bylo 
 Bylo to 
 Bylo to tvůrčí 
 Bylo to tvůrčí psaní 
 Bylo to tvůrčí psaní textů 
 Bylo to tvůrčí psaní textů nových 
 Bylo to tvůrčí psaní textů nových autorů 
 Bylo to tvůrčí psaní textů nových autorů – studentů 
 Bylo to tvůrčí psaní textů nových autorů – studentů gymnázia 
 Bylo to tvůrčí psaní textů nových autorů – studentů gymnázia Jiráskova 

 jebla 

Představu o dalším dění na Jiráskově gymnáziu si lze asi nejlépe udělat z jeho kroniky. Zde je 
část týkající se školního roku 2004 – 2005. 
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Kronika Jiráskova gymnázia - školní rok 2004 - 2005 

Srpen 

Školní rok 2004-05 začal pro pedagogy 30. srpna. Přivítali ve svých řadách novou kolegyni 
Martinu Novotnou (Aj, Nj) a lektora anglického jazyka Kevina Francise Healyho (konverzace 
v anglickém jazyce, Aj). Ve dnech 30.- 31. srpna se konaly tři opravné zkoušky (jedna z chemie a 
dvě z matematiky). Všichni tři studenti u opravné zkoušky obstáli a postoupili do vyššího ročníku. 

Září 

Studentům začal školní rok 1. září. Prostřednictvím školního rozhlasu je přivítala ministryně 
školství Petra Buzková a ředitel školy Pavel Škoda, ve třídách jednotliví třídní učitelé. V primě 
začal studovat 61 student a v 1. ročníku čtyřletého studia 60 studentů. Výuka podle pravidelného 
rozvrhu začala hned 2. září. Prof. Helena Lubasová nastoupila hned od 30. srpna do dlouhodobé 
pracovní neschopnosti. Její úvazek byl odborně suplován a od 27. září byl rozdělen mezi kolegy.  

3. září odjela skupina 30 studentů, kteří se učí španělsky, na zájezd do španělského letoviska 
Lloret de Mar. V programu byl celodenní výlet do Barcelony, návštěva Muzea Salvadora Dalího ve 
Figueres a návštěva aquaparku. Účastníci zájezdu se vrátili 12. září. Pedagogický dozor vykonávali 
prof. Venclíková, Pavlík a Javůrková.  

9. září zahájili profesoři školní rok neformálním posezením v klubovně školy.  

14. září se již tradičně konala sbírka Srdíčkový den. 18 studentů školy prodávalo ve městě 
srdíčka v minimální hodnotě 25,- Kč. Výtěžek sbírky bude věnován na dětská oddělení nemocnic v 
České republice. Naši studenti odeslali na účet občanského sdružení Život dětem částku 25.673,- 
Kč.  

15. září zhlédli studenti 2.- 4. ročníku a sexty - oktávy v aule divadelní představení 
"ATALANTA neboli Následování z lásky neboli Krutá královna s Hansvurstem" v provedení 
souboru Geisslers Hofkomedianten Kuks. Hru režíroval absolvent naší školy Petr Hašek.  

Během září uspořádali třídní profesoři studentů nastupujícího ročníku seznamovací výlety. Ve 
dnech 14.-16. září byli v Pecce u Nové Paky studenti 1.A s prof. Polákem a Víchem, ve dnech 15.-
17. září ve Studené Vodě u Božanova studenti 1.V s prof. Borůvkovou a Šimkovou, ve dnech 22.-
24. září v Pecce u Nové Paky studenti 1.W s prof. Klemencem a Brátem a ve dnech 29. září - 1. 
října ve Studené Vodě u Božanova studenti 1.B s prof. Dvořáčkovou a Jaroušovou.  

20. září proběhla náhradní maturita jednoho studenta, který ze zdravotních důvodů nemohl 
vykonat maturitu v řádném termínu, a opravná maturitní zkouška dvou studentů. Všichni u zkoušky 
uspěli.  

21. září byli na exkurzi v ZOO ve Dvoře Králové nad Labem studenti 3.V a 3.W s prof. Ježkem 
a Slavíkem. Stejnou exkurzi absolvovali studenti 3.A a 7.W 29. září s prof. Ježkem a Olejákem. 21. 
září se konalo okresní kolo Středoškolského atletického poháru CORNY. Družstvo chlapců 
obsadilo 3. místo, dívky zvítězily a postoupily do krajského kola, které se konalo 6. října v Hradci 
Králové. Zde dívky opět vyhrály a postoupily do republikového finále, které se konalo ve dnech 
22.-23. října v Jablonci nad Nisou. Studenty na všech závodech doprovázela prof. Rojtová. 22. září 
se zájemci z řad studentů účastnili Konference o Josefu Škvoreckém v Městském divadle Dr. Josefa 
Čížka. 23. září se konala mimořádná pedagogická rada.  

Na 27. září vyhlásil ředitel volno z důvodu výměny termoregulátorů na radiátorech. 28. září byl 
státní svátek. Od 27. září platil nový rozvrh. Jeho změna souvisela se změnou úvazků.  

Ve dnech 28. září - 7. října jsme hostili studenty z partnerského gymnázia v 
Georgsmarienhuette. Během pobytu navštívili Kutnou Horu, Prahu a pevnost v Josefově. Byli 
přijati na radnici a prohlédli si náchodský pivovar. Během pobytu pracovali na společném projektu.  

Říjen 

9. října se divadelní soubor DRED účastnil již popáté festivalu alternativní kultury Next Wave. 
Vystoupili s hrou "Mluvící kráva", kterou zdramatizoval podle staré šumavské legendy Ondřej 
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Pumr. Hru zároveň i režíroval. Ve dnech 9.-10. října si 19 studentů 4.V s třídním prof. Košvancem 
uspořádalo výlet do Teplic nad Metují.  

Od 11. října byla v dlouhodobé pracovní neschopnosti prof. Dvořáčková. Její úvazek částečně 
pokryli stálí učitelé (prof. Štegerová a Macura), částečně vypomohli učitelé v důchodu paní Věra 
Hozáková a pan Aleš Fetters.  

12. října zazpíval našim studentům v aule pěvecký sbor TENSING. 13. října jeli zájemci z řad 
studentů s prof. Preclíkem a Víchem do Brna na veletrh informačních technologií INVEX 2004. 
14. října vyslechli v aule studenti tercie, kvinty a 1. ročníku výchovný koncert "Vývoj jazzu a 
populární hudby". 15. října vyjela skupina profesorů reprezentovat školu na "Setkání gymnázií 
2004", které se tentokrát konalo v Hostinném. Tradičně se tohoto setkání účastní kromě našeho 
gymnázia pedagogické sbory z gymnázií v Trutnově, Dvoře Králové nad Labem, Vrchlabí, Úpici a 
Hostinném.  

Ve dnech 15.-17. října reprezentovali školu v krajském kole Ekoolympiády za doprovodu prof. 
Ježka studenti Alena Drašnarová (8.V), Lucie Kylarová (8.V) a Radek Rinn (8.V). Obsadili 3.-4. 
místo.  

18. října se 8 našich studentů podílelo na sbírce Bílá pastelka, kterou pořádá Sjednocená 
organizace nevidomých a slabozrakých a Tyfloservis. Výtěžek z prodeje bílých pastelek bude 
věnován na speciální výukové programy pro nevidomé a těžce zrakově postižené lidi.  

19. října se v aule konala pro studenty biologických seminářů a zeměpisného semináře pro 
4. ročník přednáška zástupců CHKO Broumovsko o projektu Natura 2000. 20. října zhlédli všichni 
studenti kromě primy, oktávy a 4. ročníku v Městském divadle Dr. Josefa Čížka inscenaci hry 
W. Shakespeara "Zkrocení zlé ženy" v nastudování náchodských ochotníků.  

21. října reprezentovali školu v Krajském kole v kopané v Nové Pace studenti Josef Cipra (4.B), 
Petr Černohouz (4.B), Petr Fucyman (3.B), David Hejna (3.A), Tomáš Hromádko (8.W), Petr 
Hrubý (1.A), Tomáš Jirman (8.V), Jan Králíček (3.B), Šimon Kvasnička (8.V), Martin Lichter 
(7.V), Radek Novák (4.A), Ondřej Oleják (5.V), Michal Preclík (8.V), Matouš Skořepa (1.A), 
Marek Vít (3.A), Jan Vlček (2.B) a Jan Zavřel (8.W). Vybojovali 2. místo, doprovázel je prof. 
Košvanec.  

Ve dnech 27. a 29. října byly podzimní prázdniny a 28. říjen je státní svátek.  

V říjnu promítal KUŠ dva filmy: 7. října "Výlet" české režisérky Alice Nellis a 21. října 
Formanův "Přelet nad kukaččím hnízdem".  

Listopad 

1. listopadu proběhlo v Broumově okresní kolo Středoškolských her v basketbale. Naše mužstvo 
ve složení Ondřej Klimek (8.V), Tomáš Kosař (7.W), Jan Králíček (3.B), Michal Preclík (8.V), 
Adam Rak (8.V), Martin Smutník (8.V) a Petr Vlach (8.V) zvítězilo a postoupio do krajského 
finále. Hráče podporoval prof. Zikmund. 4. listopadu se konala stejná soutěž pro dívky v Jaroměři. 
Děvčata hrála ve složení Veronika Doležalová (5.W), Romana Karásková (3.A), Lucie Mikšovská 
(6.W), Vlaďka Paulíčková (1.B), Martina Preclíková (6.W), Iveta Raková (1.B), Michaela Rojtová 
(5.W), Tereza Soldánová (6.W), Kateřina Svatoňová (1.B) a Lucie Štěpová (1.A) a vybojovala 2. 
místo. Na turnaj je doprovázela prof. Slavíková.  

4. listopadu byli na exkurzi v Kuksu studenti 2.B s prof. Macurou.  

Ve dnech 5.-6. listopadu byla ve škole volební místnost pro volby do krajského zastupitelstva.  

8. listopadu vedl v aule Martin Adámek pro studenty sekundy a tercie besedu s promítáním 
"Cesta z Náchoda do Monaka a zpět".  

10. listopadu proběhla cvičná evakuace. 11. listopadu zhlédli studenti primy, sekundy a 1. 
ročníku v aule operní představení "W. A. Mozart: Bastien a Bastienka" v provedení souboru Musica 
per Quattro. V odpoledních hodinách se konala hodnotící pedagogická rada. 12. října byli studenti 
sekundy-septimy a 1.-3. ročníku v Městském divadle Dr. Josefa Čížka na koncertě-improvizaci 
Jiřího Pazoura. V odpoledních hodinách se dva studenti účastnili sbírky Modrá píšťalka pořádané 



 28 

Svazem diabetiků. V tento den byla také odeslána Občanská petice na podporu boje proti totalitě v 
Bělorusku podepsaná některými studenty a pedagogy školy.  

15. listopadu byli na exkurzi v Planetáriu v Hradci Králové studenti primy s prof. Ježkem, 
Klemencem a Košvancem. Planetárium a elektrárnu v Hradci Králové navštívili 19. listopadu i 
studenti 1. ročníku s prof. Preclíkem a Slavíkovou a 23. listopadu studenti kvinty s prof. Brátem a 
Slavíkovou. 18. listopadu byli na exkurzi v Praze studenti 3.A s prof. Macurou a Štegerovou. 
V Divadle V Dlouhé zhlédli inscenaci Dostojevského hry “Běsi“. V Kuksu byli 19. listopadu s prof. 
Macurou studenti 7.V.  

16. listopadu se konal Běh do zámeckých schodů. Družstvo ve složení Klára Nešetřilová (2.W), 
Táňa Rejlová (2.W), Andrea Gonáková (2.W), Anna Málková (2.V), Jan Rohan (2.V), Adam 
Ludvík (2.V), Ondřej Prchal (2.V) a Jan Špatenka (2.V) obsadilo 3. místo. Stejnou příčku obsadili 
chlapci Jáchym Škoda (6.V), Jan Kortus (5.V), Petr Polák (5.V), Ondřej Oleják (5.V) a Jakub 
Vondráček (2.B). 2. místo vybojovali studenti Lucie Zeinerová (4.W), Markéta Kopecká (4.W), 
Julie Tichá (3.W), Olivia Abdelghani (3.W), Václav Zídka (4.V), Filip Adler (4.V), Jakub Hynek 
(4.W), Martin Kábrt (4.W) a Petr Šedivý (3.W). Ve své kategorii zvítězily dívky Šárka Zákravská 
(1.B), Pavlína Bergerová (4.W), Zdena Adamů (6.V), Lucie Štěpová (1.A) a Radka Zeisková (1.A). 
Studenty doprovázela prof. Slavíková. Na školních chodbách nikomu nemohlo uniknout, že je Den 
poezie. Studenti uspořádali pod vedením prof. Macury happening.  

17. listopadu byl státní svátek a 18. listopadu se konaly třídní schůzky.  

20. listopadu mělo v aule premiéru divadlo poezie složené z našich studentů s hrou “…dá se to i 
ve vaně“ autorů a režisérů Otakara Faifra, Lukáše Bauera a Štěpána Macury.  

Ve dnech 22. a 25. listopadu probíhaly na naší škole Středoškolské hry ve volejbale. Soutěž 
organizovala v pondělí pro dívky prof. Slavíková a ve čtvrtek pro chlapce prof. Košvanec. Dívky 
sestavily dvě družstva. Na 3. místě skončily dívky Alice Hornová (2.B), Alžběta Valtová (3.B), 
Daniela Vávrová (5.W), Andrea Matysková (5.W), Eliška Hedvíková (6.V) a Zuzana Gieciová 
(1.B). 2. místo vybojovalo družstvo ve složení Martina Zajícová (5.W), Jitka Slavíková (3.B), Lucie 
Hepnarová (3.B), Kristýna Honzů (5.V), Eliška Rinnová (1.B), Lucie Rýdlová (5.W), Kristýna 
Slavíková (4.W), Iveta Raková (1.B) a Kamila Šichová (1.B). Rovněž chlapci postavili dvě 
mužstva. Družstvo ve složení Jakub Hejzlar (5.W), Marek Vít (3.A), Štěpán Hejzlar (3.A), Petr 
Fucyman (3.B), Ondřej Mika (8.V) a Šimon Kvasnička (8.V) skončilo na 4. místě a družstvo ve 
složení Josef Schuma (1.A), Matouš Skořepa (1.A), Jiří Svatoš (6.W), Boris Cvetanov (2.B), Petr 
Hornych (2.B), Petr Kafka (2.A) a Jakub Chrenko (4.B) vybojovalo 2. místo.  

26. listopadu se konal okresní přebor v plavání. Naše mladší žákyně Klará Nešetřilová (2.W), 
Andrea Gonáková (2.W), Michaela Macková (2.W) Pavla Rousková (1.V), Olga Ivanova (1.V), 
Veronika Vorlová (1.V) a Karolína Kvapilová (1.V) a mladší žáci Jan Rohan (2.V), Jan Špatenka 
(2.V), Jan Král (1.V), Matěj Matoulek (1.V), Matěj Vydra (1.V) a Lukáš Doerner (1.V) se umístili 
na 3. místě. Starší žákyně Anna Maixnerová (3.W), Martina Lajerová (3.W), Lucie Hanušová 
(3.W), Olivia Abdelghani (3.W), Barbora Miltová (3.V) a Andrea Demuthová (3.V) obsadily 4. 
místo a starší žáci Pavel Mrověc (4.V), Václav Zídka (4.V), Filip Adler (4.V), Tomáš Dostál (3.W), 
Jan Čimera (3.W) a Jan Neumann (3.W) 2. místo. Dorostenci a dorostenky byli v soutěži sami a 
postoupili do krajského kola, které se knalo 30. listopadu v Trutnově. Zde chlapci ve složení Ondřej 
Mika (8.V), Jan Dostál (4.B), Tomáš Hýbl (3.B), Jakub Chrenko (4.B), Karel Petránek (6.V) a 
Vilém Matyáš (1.A) obsadili 3. místo a dívky Blanka Jedličková (6.V), Petra Celbová (5.W), Lucie 
Zeinerová (4.W), Pavla Marková (1.A), Petra Antlová (2.A) a Kateřina Dostálová (3.B) zvítězily. V 
okresním kole soutěžily místo Antlové a Dostálové Anna Rohulánová (4.A) a Zuzana Rousková 
(2.B). Studenty na plaveckých soutěžích doprovázel prof. Slavík.  

26. listopadu proběhlo také krajské finále Středoškolských her v basketbale v Trutnově. Hoši 
Ondřej Klimek (8.V), Petr Vlach (8.V), Adam Rak (8.V), Martin Smutník (8.V), Michal Preclík 
(8.V), Tomáš Kosař (7.W), Jiří Svatoš (6.W), Vojtěch Vavřín (3.A) a Štěpán Šubrt (1.A) obsadili 5. 
místo. Naše mužstvo doprovázel prof. Zikmund.  
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29. listopadu byli na exkurzi v Praze studenti 4.A s prof. Nývltovou a Rojtovou. Prohlédli si 
Židovské muzeum, Divadlo Na Zábradlí a v Divadle Pod Palmovkou zhlédli inscenaci hry Pavla 
Kohouta "Ubohý vrah".  

4. listopadu promítal KUŠ film Francise Ford Coppoly "Apocalypse now!", 11. listopadu film 
Rydley Scotta "Blade Runner" a 25. listopadu film Danny Boylea "Trainspotting".  

Prosinec 

1. prosince se naši studenti stejně jako vloni zapojili do celostátní sbírky Červená stužka. Sbírku 
pořádá k Mezinárodnímu dni boje proti AIDS Česká společnost AIDS pomoc a Společnost pro 
plánování rodiny a sexuální výchovu. Výtěžek bude věnován na zajištění provozu a preventivní 
činnost Domu světla a Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu.  

4. prosince se konal v Městském divadle Dr. Josefa Čížka stužkovací ples. K tanci hrál již 
tradičně Relax Band pod vedením kapelníka Jana Drejsla. Kromě samotného stužkování mohli 
návštěvníci zhlédnout ukázky standardních tanců v podání Renaty Košvancové (4.B) a Igora Štěpa, 
předtančení maturantů a předtančení výrazového tance skupiny Ground Dance Group Praha pod 
vedením Kateřiny Maršíkové. Studenti připravili tombolu. Výtěžek plesu byl rozdělen mezi Nadaci 
Jiráskova gymnázia a SRPDŠ.  

7. prosince proběhlo oblastní kolo Matematické olympiády v kategorii A. Soutěžili tři studenti: 
Šimon Kvasnička (8.V), Jakub Chrenko (4.B) a Martina Krausová (3.A). Všichni byli úspěšnými 
řešiteli, do krajského kola postoupil Šimon Kvasnička.  

8. prosince zajistil prof. Ježek pro studenty biologického semináře ornitologickou akci. Ve 
stejný den se v odpoledních hodinách uskutečnil 9. ročník ZelíCupu - soutěže profesorů o nejlepší 
nakládané zelí.  

9. prosince byl na naší škole Den otevřených dveří. V aule podával informace o studiu ředitel 
školy všem zájemcům o osmileté i čtyřleté studium a jejich rodičům. Všichni zájemci si mohli 
prohlédnout prostory školy a v jednotlivých odborných učebnách získat podrobnější informace.  

13. prosince se studenti primy a kvarty zúčastnili v aule besedy s Martinem Adámkem "Cesta 
z Náchoda do Monaka a zpět". Pro studenty maturitního ročníku byla určena beseda s Doc. Žídkem 
z Masarykovy univerzity v Brně.  

Od 14. prosince byly zprovozněny částečně zrekonstruované šatny. Druhá etapa rekonstrukce 
by měla proběhnout v roce 2005.  

15. prosince navštívili studenti sexty a 2. ročníku v aule představení "Smutky a radosti A. P. 
Čechova" v nastudování Malého Vinohradského divadla. 16. prosince začala série vánočních 
koncertů Skřivánků. V tento den vystoupili pro děti z okolních MŠ a ZŠ, stejně jako 20. prosince. 
21. prosince se konal Velký vánoční koncert pro veřejnost a 22. prosince koncert pro studenty 
primy, sekundy a 1. ročníku.  

20. prosince byli studenti 2.A s prof. Vrátilovou na exkurzi "Po stopách A. Jiráska". 21. 
prosince zhlédli v kině Vesmír studenti primy až kvinty film "Pánská jízda" a 22. prosince studenti 
sexty až oktávy, 3.-4. ročníku a 2.A film Jana Svěráka "Tatínek". 22. prosince se konal tradiční 
Vánoční koncert Sborečku na schodech. 21. prosince se naše dívky účastnily vánočního turnaje v 
basketbalu dívek a zvítězily. O úspěch se zasloužily Lucie Mikšovská (6.W), Martina Preclíková 
(6.W), Vlaďka Paulíčková (1.B), Iveta Raková (1.B), Kateřina Svatoňová (1.B), Lucie Štěpová 
(1.A), Michaela Rojtová (5.W), Romana Karásková (3.A) a Veronika Doležalová (5.V). 
Basketbalistky doprovázela prof. Slavíková. 22. prosince jeli studenti 2.B a 6.W s prof. Jirkovou a 
Novotnou do Klicperova divadla v Hradci Králové na divadelní představení "Pygmalion" v 
anglickém jazyce. 21. prosince si členové profesorského sboru zpříjemnili odpoledne vánočním 
posezením v klubovně školy.  

Ve dnech 23. prosince až 2. ledna byly vánoční prázdniny, výuka v novém roce začala 3. ledna. 
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Leden 

2. ledna odjeli na lyžařský výcvik na Bártlovu lávku u Špindlerova Mlýna na chatu Labská 66 
studenti 5.W s prof. Šulcem a Brátem. 8. ledna je vystřídali studenti 1.A s prof. Nejmanem a 
Štegerovou, 15. ledna studenti 1.B s prof. Rojtovou a Olejákem a 22. ledna studenti 5.V s prof. 
Slavíkovou a G. Škodovou. Lyžařské výcviky na Bártlově lávce skončily v sobotu 29. ledna. 
Studenti sekundy absolvovali lyžařský výcvik na chatě Borůvka ve Velké Úpě. Ve dnech 30. ledna 
– 6. února se v lyžování zdokonalovali studenti 2.V s prof. Zikmundem a Zikmundovou a ve dnech 
6. –13. února studenti 2.W s prof. Půlpánovou a Slavíkem. 

4. ledna byli na exkurzi v Praze vybraní studenti španělštiny s prof. Venclíkovou a Pavlíkem. 
Navštívili výstavu “Španělsko v 50. letech” ve Veletržním paláci. 

6. ledna se konaly konzultační schůzky rodičů. 

Ve dnech 6. – 7. ledna organizoval prof. Košvanec na naší škole okresní kolo ve florbalu. 6. 
ledna se utkali chlapci ze ZŠ a nižšího gymnázia a naše mužstvo ve složení Filip Adler (4.V), Jan 
Čimera (3.W), Lukáš Hornych (4.V), Václav Hrnčíř (3.W), Ondřej Janáček (3.V), Michal Jánský 
(4.V), Martin Jirman (4.V), Michal Kříž (4.V), Jan Mervart (3.V), Jan Minařík (4.V), Marek 
Schuma (4.V), Ivan Vávra (4.V) a Jan Voborník (3.W) obsadilo mezi pěti zúčastněnými školami 2. 
místo. Filip Adler byl vyhlášen nejlepším střelcem turnaje. 7. ledna hráli florbal chlapci ze středních 
škol. I v tomto turnaji vybojovali naši hoši 2. místo ze šesti mužstev. Na pěkném sportovním 
výkonu se podíleli Petr Černohouz (4.B), Michal Hála (3.A), Štěpán Hejzlar (3.A), Tomáš 
Hromádko (8.W), Tomáš Jirman (8.V), Kamil Krunka (7.W), Jan Mědílek (8.W), Michal Preclík 
(8.V), Dominik Prymš (7.W), Martin Smutník (8.V) a Jan Zavřel (8.W). Michal Hála byl vyhlášen 
nejlepším brankářem turnaje a Jan Zavřel nejlepším střelcem. 

Ve dnech 9. – 10. ledna reprezentovaly školu dívky Petra Antlová (2.A), Petra Celbová (5.W), 
Blanka Jedličková (6.V), Pavla Marková (1.A), Zuzana Rousková (2.B) a Lucie Zeinerová (4.W) 
v republikovém finále v plavání, které se konalo v Trutnově. Plavkyně si vedly skvěle a vybojovaly 
4. místo v konkurenci 14 družstev. Dívky doprovázel prof. Slavík. 

17. ledna se studenti primy zúčastnili přednášky o reprodukčním zdraví “Čas proměn”. Pro 
dívky z kvinty a 1. ročníku byla připravena podobná přednáška s názvem “S Tebou o Tobě”. 

21. ledna nás v krajském kole Matematické olympiády v kategorii A reprezentoval Šimon 
Kvasnička (8.V). 

Na historicko-literární exkurzi v Praze byli 24. ledna studenti 2.A s prof. Štegerovou a 
Vrátilovou. 

25. ledna se konalo školní kolo Matematické olympiády pro kategorie B a C. V kategorii C 
soutěžilo 13 studentů z kvinty a 1. ročníku. První tři místa obsadili Petr Polák (5.V), Karel Jára 
(5.V) a Martina Zajícová (5.W). V kategorii B určené pro sextu a 2. ročník se o 1. – 2. místo mezi 9 
účastníky dělili Jakub Dundálek (2.A) a Jan Jeništa (6.V) a na 3. místo vybojoval Antonín Špaček 
(6.W). 

26. ledna se naši studenti utkali v okresním kole Matematické olympiády v kategorii Z9 s žáky 
ZŠ. Vladimír Lambert (4.W) zvítězil, Michaela Kavková (4.W) obsadila 2. – 3. místo, Markéta 
Kopecká (4.W) 4. – 6. místo. Dalšími úspěšnými řešiteli byli Alžběta Borůvková (4.V) a Lukáš 
Horčička (4.W) a účastnil se i Michal Jánský (4.V). 

27. ledna se konala klasifikační pedagogická rada. Ve stejný den byli na literárně-historické 
exkurzi v Praze studenti 2.B s prof. Macurou. Navštívili Národní divadlo a Vyšehrad a večer zhlédli 
v Národním divadle hru E. Rostanda “Cyrano”. 

28. ledna se konala další matematická soutěž Pythagoriáda. Soutěž je určena pro primu a 
sekundu. V primě získali nejlepších výsledků Josef Voborník (1.V), Alžběta Vláhová (1.V), Matěj 
Vydra (1.V) a Jan Matyska (1.W). Ze sekundánů obsadili první tři místa Jan Šimbera (2.W), Tomáš 
Hrubý (2.W) a Jakub Valtar (2.V). 
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V průběhu ledna probíhalo školní kolo Soutěže v konverzaci v anglickém jazyce. V 1. kategorii 
se o 1. – 2. místo dělili Simona Dvořáčková (2.V) a Jan Šimbera (2.W) a o 3. – 4. místo se dělili 
Antonín Krtička (2.V) a Otakar Pšenička (1.V). Ve 2. kategorii obsadili první tři místa Jana 
Matyášová (3.W), Anna Richtrová (3.V) a Martin Kábrt (4.W) v tomto pořadí. Ve 3. kategorii 
vybojovala 1. místo Eva Pinkavová (3.B), druhé Gabriela Patriková (5.V) a třetí Vojtěch Vavřín 
(3.A). Vítězové každé kategorie postoupili do okresního kola, které se konalo 17. února. Zde ve 
svých kategoriích zvítězili Jan Šimbera, Jana Matyášová i Eva Pinkavová. Eva Pinkavová 
postoupila do krajského kola, kde obsadila 4. místo. 

V lednu se konalo také školní kolo Olympiády v českém jazyce. 

Únor 

1. února byli na literární exkurzi v Malých Svatoňovicích studenti 4.W s prof. Nývltovou a 
Šimonem. Exkurze byla i sportovním výkonem, protože část cesty absolvovali všichni na běžkách.  

3. února zhlédli všichni studenti kromě primy a maturitního ročníku v Městském divadle Dr. 
Josefa Čížka komponovaný pořad z korespondence, úryvků díla a hudby “Tajemná a krásná Božena 
Němcová”. Ve stejný den byli na exkurzi na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy 
v Praze studenti se zájmem o matematiku a fyziku s prof. Polákem. 

4. února byly jednodenní pololetní prázdniny. 

7. února měli možnost studenti 1. ročníku a kvinty zapsat se do tanečních kurzů. 

9. února proběhlo 1. kolo fotografování tříd. Studenti zbývajících tříd a profesorský sbor se 
fotografovali 15. března. 9. února byli studenti zeměpisného semináře s prof. Slavíkovou na exkurzi 
v geodetickém úřadu. 

10. února zhlédli v Městském divadle Dr. Josefa Čížka studenti primy a sekundy představení 
Divadla Drak “Začarované dudy”. Studentům 4.W, 2.B, 6.V, 3.A a 3.B byl v aule promítnut 
dokumentární o adopci na dálku. Všechny tyto třídy se účastní projektu, který umožňuje získat 
vzdělání dětem z chudých oblastí světa díky finanční podpoře lidí z bohatších zemí. Promítání 
zajistil prof. Ježek. 

11. a 16. února testovali své znalosti z anglického jazyka v Maturitě nanečisto studenti 
maturitního ročníku. Vyzkoušeli si testy základní i rozšířené verze, které připravilo Centrum pro 
zjišťování výsledků vzdělávání CERMAT. Výsledky byly studentům zaslány před maturitou. 

16. února se utkali s 28 dalšími účastníky v okresním kole Dějepisné olympiády Václav Hrnčíř 
(3.W) a Martin Jirman (4.V). Hrnčíř zvítězil a postoupil do krajského kola a Jirman se dělil o 4.–5. 
místo. 

Ve dnech 21.-25. února si studenti užívali jarních prázdnin a profesoři měli studijní volno. 

Ve dnech 28. února – 9. března bylo na výměnném pobytu v SRN v partnerské škole 
v Georgsmarienhutte 27 studentů septimy a 3. ročníku s prof. Š. Škodovou a Polákem. Studenti se 
zdokonalili v německém jazyce zvláště při pobytu v rodinách, kde byli ubytováni, ale i během 
bohatého programu. 

Březen 

1. března vyslechli studenti kvinty a 1. ročníku v aule vyprávění Martina Stillera “Černá perla 
Afriky – Ghana” a studenti primy besedu o putování po Islandu. 10. března vyslechli studenti 
kvinty a sexty v aule hru na tibetské mísy. 11. března zhlédli všichni studenti kromě maturantů v 
kině Vesmír výukový program “Východní Afrika – černý drahokam”, který připravila náchodská 
agentura MediaPro.  

4. března reprezentovali školu v okresním kole Chemické olympiády v kategorii D studenti 
Michal Jánský (4.V) a Martin Jirman (4.V). Michal Jánský vybojoval 1.–2. místo. 8. března se 
konalo okresní kolo Olympiády v českém jazyce pro 1. kategorii. Naši školu reprezentovali dva 
studenti: Magdaléna Zelená (4.V), která obsadila 4.–6. místo a Lukáš Halda (3.V). O den později 
proběhla stejná soutěž pro 2. kategorii a i zde jsme měli dvě želízka v ohni. Martina Krausová (3.A) 
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zvítězila a postoupila do krajského kola a Kateřina Vysoká (3.A) se umístila na 7.–8. místě. Krajské 
kolo se konalo 28. dubna a Krausová zde obsadila 10.-11. místo. 

12.-13. března trávili někteří studenti 4.V s prof. Košvancem víkend na horách na Šerlišském 
mlýně. 

14. března byli na exkurzi v pivovaru studenti 4.B s prof. Zikmundovou, stejnou exkurzi 
absolvovali 16. března studenti 4.A. 16. března zhlédly opět třídy, které se podílejí na Adopci na 
dálku (4.W, 6.V, 2.B, 3.A a 3.B), v aule dokumentární film s touto tematikou. 

18. března reprezentovalo mužstvo fotbalistů školu na krajském finále v halové kopané v 
Trutnově. Nominováni byli Josef Cipra (4.B), Petr Černohouz (4.B), Petr Fucyman (3.B), David 
Hejna (3.A), Tomáš Hromádko (8.W), Tomáš Jirman (8.V), Jan Králíček (3.B), Martin Lichter 
(7.V), Michal Preclík (8.V), Marek Vít (3.A), Jan Vlček (2.B) a Jan Zavřel (8.W). Mezi 5 mužstvy 
obsadili 4. místo. Studenty doprovázel prof. Košvanec. Ve stejný den vyjeli studenti 6.W a 4.A s 
prof. Jirkovou a Borůvkovou do Prahy do Salesiánského divadla na dramatizaci knihy Rudyarda 
Kiplinga “Kniha džunglí” v anglickém jazyce. Třetí akcí, která se v tomto dni konala, byla soutěž 
Matematický klokan. V kategorii Benjamín zvítězil Jakub Valtar (2.V) a svým vynikajícím 
výkonem dosáhl i na 1. místo v Královéhradeckém kraji, 2.–3. místo obsadili Matěj Správka (2.V) a 
Jan Šimbera (2.W). První tři místa v kategorii Kadet obsadili Magdaléna Zelená (4.V), Vladimír 
Lambert (4.W) a Samuel Sichrovský (4.W). 1. místo v kategorii Junior patřilo Petru Polákovi (5.V), 
2. místo Janu Jeništovi (6.V) a o 3.-4. místo se dělili Miloslav Jára (6.V) a Jan Molnár (2.A). V 
kategorii Student byla nejlepší Julie Brátová (8.V), 2. místo vybojoval Martin Smutník (8.V) a 3. 
místo Kristýna Šramarová (8.W). 

Ve dnech 19. – 20. března se konala regionální přehlídka mladého a netradičního divadla Tyjátr 
na trati v České Třebové. Divadlo Dred zde zvítězilo s hrou Jiřího Wolkera a Jiřího Koláře “Rudý 
pavilon aneb teorie (ne)spolehlivosti” v režii Ondřeje Pumra. Vítězství jim zajistilo nominaci na 
divadelní festival v Písku. 

21. března proběhlo okresní kolo Zeměpisné olympiády. V kategorii A se Jan Matyska (1.V) 
umístil na 2. příčce, v kategorii C byl Michal Jánský (4.V) na 4. místě a v kategorii D Jan Molnár 
(2.A) na 2. místě, Marie Štěpánová (5.W) na 4. místě, Pavel Vydra (5.W) na 6. místě a Jan Kubeček 
(7.W) na 7. místě. 

22. března se konalo v Hradci Králové oblastní kolo Matematické olympiády v kategorii Z9. 
Naše gymnázium reprezentovali Vladimír Lambert (4.W), Markéta Kopecká (4.W), Michaela 
Kavková (4.W) a Alžběta Borůvková (4.V). Proběhlo také krajské kolo Matematické olympiády v 
kategoriích B a C. V kategorii B jsme měli tři soutěžící. Nejlépe dopadl Jakub Dundálek (2.A), 
ktarý obsadil 8.-9. místo, Jan Jeništa (6.V) a Antonín Špaček (6.W) byli na 13.-15. místě. V 
kategorii C nás reprezentovalo 8 studentů, nejlepších výsledků dosáhli Karel Jára (5.V) – 3.-4. 
místo, Petr Polák (5.V) – 5. místo a Martina Zajícová (5.W) – 6. místo. Na matematické soutěže 
studenty doprovodily prof. G. Škodová a Sršňová. 

23. března byli na exkurzi v Babiččině údolí studenti 2.B s prof. Macurou. Studenti jednoletého 
společenskovědního semináře s prof. Kolářskou navštívili v Praze zasedání Parlamentu ČR a 
Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Pět našich studentek se utkalo v krajském kole Biologické 
olympiády v kategorii A. Alena Drašnarová (8.V) obsadila 7.-8. místo, Tereza Kalábová (7.W) 
10. místo, Lucie Kylarová (8.V) 12. místo, soutěžily ještě Marie Nováková (7.V) a Soňa Hrachová 
(3.A). 

Ve dnech 24.-25. dubna měli studenti velikonoční prázdniny. 

30. března organizoval prof. Klemenc na naší škole okresní kolo Fyzikální olympiády pro 
kategorie E a F. V kategorii E soutěžili 4 naši studenti. Vladimír Lambert (4.W) vybojoval 2. místo, 
Markéta Kopecká (4.W) obsadila 5. příčku, Alžběta Borůvková (4.V) byla 8. a Aneta Wagnerová 
(4.W) 9.-10. V kategorii F soutěžilo 8 studentů našeho gymnázia. Zvítězil Petr Kočička (3.V), 2. 
byl Ondřej Vydra (3.V), 3.-4. Petr Šedivý (3.W), 5. Jan Voborník (3.W). Mezi úspěšné řešitele se 
zařadili ještě Lukáš Halda (3.V) a Václav Hrnčíř (3.W). 
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31. března reprezentoval školu Václav Hrnčíř (3.W) v krajském kole Dějepisné olympiády a 
vybojoval 4. místo. Doprovodil ho prof. Macura. 

Duben 

2. dubna se konalo krajské kolo Chemické olympiády v kategorii B. Marie Nováková (7.V) 
vybojovala 2. místo, dalšími soutěžícími byli Pavel Hejčl (3.B), Judita Pavlištová (3.B), Ivana 
Obstová (3.B), Michaela Mináriková (7.W), Eva Tilgová (3.B) a Tomáš Hýbl (3.B). 

4. dubna začaly na naší škole maturity, studenti maturitního ročníku psali maturitní práci z 
českého jazyka. 

5. dubna se konalo okresní kolo Matematické olympiády pro kategorie Z6, Z7 a Z8. V kategorii 
Z6 jsme měli 5 soutěžících, z nichž Petr Rýgr (1.W) obsadil 4. místo a Matěj Vydra (1.V) a Jan 
Matyska (1.W) 5.-9. místo. Soutěžili ještě Otakar Pšenička (1.V) a Daniel Matěna (1.W). Pět 
studentů jsme vyslali i do kategorie Z7. Radek Papež (2.V) se dělil o 1.-2. místo, Jan Šimbera (2.W) 
vybojoval 3. místo, Petra Hájková (2.V) 5.-7. místo a Jakub Řada (2.W) a Alena Dostálová (2.V) 
8.-11. místo. Čtyři gymnazisti měřili své matematické schopnosti v kategorii Z8. Václav Hrnčíř 
(3.W) zvítězil, Ondřej Vydra (3.V) a Petr Kočička (3.V) se dělili o 3.-5. místo a Jan Voborník 
(3.W) obsadil 9.-12. místo. Soutěžící studenty doprovodil prof. Oleják. 

6. dubna obhajovala Tereza Homolková svou práci SOČ (Středoškolská odborná činnost) s 
názvem “Kulturní vývoj Mezoameriky” v okresním kole. 

9. dubna se Michal Jánský (4.V) zúčastnil krajského kola Chemické olympiády v kategorii D. 

11. dubna navštívili studenti 8.V s prof. Polákem a Klemencem planetárium a jaderný reaktor 
v Praze. 

12. dubna se konalo okresní kolo Biologické olympiády v kategorii C. Ludmila Štěpánová 
(4.W) vybojovala pěkné 2. místo a Jan Hrabčuk (3.V) byl desátý. 

13. dubna zhlédli studenti kvarty a kvinty v aule koncert “Beatles Revival”. Studenti 1.B s prof. 
Dvořáčkovou a Kolářskou navštívili v Praze Vyšehrad, Národní muzeum a v Klementinu si 
prohlédli vystavenou Dalimilovu kroniku. Ve stejný den se konalo ještě krajské kolo Zeměpisné 
olympiády, kam studenty doprovodil prof. Košvanec. V kategorii A soutěžil Jan Matyska (1.V) a 
obsadil 5. místo a v kategorii D se Jan Molnár (2.A) umístil na 9. příčce. 

14. dubna se konala hodnotící pedagogická rada. Prof. Jaroušová doprovázela soutěžící studenty 
Barboru Doležalovou (2.B), Petra Kafku (2.A), Hanu Mazancovou (2.B), Jana Myšáka (6.W), 
Veroniku Nývltovou (2.B) a Marii Štěpánovou (5.W) na krajské kolo Biologické olympiády. 
Nejlépe zabojoval Kafka svým 10. místem a Nývltová 11.-12. místem. 

18. dubna se konaly přijímací zkoušky na gymnázium. Všichni žáci konali písemné přijímací 
zkoušky z českého jazyka, matematiky a studijních předpokladů. Do čtyřletého studia se přihlásilo 
79 uchazečů, dva se z důvodu nemoci nedostavili. 58 uchazečů bylo přijato po řádném termínu 
přijímacích zkoušek, 1 po náhradním termínu přijímacích zkoušek (16. května) a 1 na odvolání. 
Celkem tak bylo do 1. ročníku čtyřletého studia přijato 60 studentů, z toho 32 chlapci. K 
osmiletému studiu se hlásilo 108 žáků, 1 se nedostavil. Přijato bylo 60 žáků, z toho 27 chlapců. V 
den přijímacích zkoušek měli studenti vyššího gymnázia ředitelské volno, kvartáni psali testy 
přijímacích zkoušek se svými vrstevníky ze ZŠ pro srovnání znalostí a studenti primy, sekundy a 
tercie zhlédli v kině Vesmír film “Pán velryb”. 

Ve dnech 19.-22. dubna zorganizoval prof. Ježek na gymnáziu “Týden pro Zemi” k příležitosti 
Mezinárodního dne Země (22. dubna). 19. dubna proběhly dvě přednášky zoologa RNDr. 
V. Lemberka: “Tropické pralesy Indonésie – zelený ráj” pro studenty kvinty, 1. ročníku a 1.W a 
“Rumunské Karpaty – poslední evropská divočina?” pro studenty septimy a 3. ročníku. 20. dubna 
se studenti biologického a ekologického semináře zúčastnili ornitologické exkurze pod vedením 
odborníků z ČSO a A. Rocha a pro studenty 4.W, 6.V, 2.B, 3.A a 3.B byl promítán film o záchraně 
horských goril “Gorily v mlze”. 21. dubna přednášel studentům sexty a 2. ročníku prof. Ježek na 
téma “Mimikry a jiné podivuhodné adaptace”. 22. dubna se konala pro primány a sekundány 
přednáška D. Čípa o záchraně handicapovaných živočichů a o činnosti ČSOP Jaro. Studenti tercie, 
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kvarty a 2.V vyslechli přednášku J. Barvy o přírodě Nového Zélandu a Tasmánie a pro studenty 
biologického semináře a 1.W přednášel J. Barva o ochraně netopýrů na Náchodsku. Po celou dobu 
byly v chodbách gymnázia instalovány výstavy s touto tematikou. 

20. dubna se uskutečnilo okresní kolo Pythagoriády. V kategorii pro 6. třídy se naši studenti 
umístili takto: 3.-5. místo Jan Matyska (1.W) a Josef Voborník (1.V), 7.-9. místo Matěj Vydra (1.V) 
a 10.-15. místo Alžběta Vláhová (1.V). V kategorii pro 7. třídy vybojoval Jakub Valtar (2.V) 2.-3. 
místo, Jan Šimbera (2.W) 4. místo a Tomáš Hrubý (2.W) 6.-8. místo. Soutěžící doprovázela prof. 
Matěnová. 

21. dubna se konaly schůzky rodičů. 

22. dubna byli na exkurzi na hvězdárně v Úpici studenti 8.W a 4.A s prof. Brátem a Sršňovou a 
stejnou exkurzi absolvovali studenti 4.B 27. dubna. 22. dubna byli studenti 4.B s prof. Olšanovou a 
Štegerovou na literárně-historické exkurzi v Praze. Náplní byla židovská Praha a kostel Cyrila a 
Metoděje. Ve stejný den se konalo krajské kolo Fyzikální olympiády pro kategorie B, C, D. 
V kategorii B soutěžili Jiří Kadaník (7.W), Martin Darebník (7.V) a Michaela Hofmanová (7.W). 
V kategorii C zvítězil Gustav Šourek (2.A), třetí byl Jakub Dundálek (2.A), šestá Petra Suchánková 
(2.A), sedmá Martina Naglová (2.A) a jedenáctý Jiří Svatoš (6.W). Soutěžili ještě Veronika 
Urbanová (2.A), Antonín Špaček (6.W) a Karel Petránek (6.V). V kategorii D zvítězil Petr Polák 
(5.V) a soutěže se zúčastnili Petra Celbová (5.W), Juraj Hartman (1.B), Pavel Vydra (5.W), Klára 
Mědílková (1.A) a Pavel Rýdl (1.A). 

Ve dnech 25.-29. dubna vyjeli vybraní studenti francouzštiny z kvinty, 1.B a 2.B s prof. 
Šimkovou a Borůvkovou na zahraniční zájezd do Paříže. Zájezdu se účastnili také studenti 
jazykového gymnázia v Hradci Králové s naší bývalou kolegyní prof. Aršakuni. Navštívili 
nejznámější pařížské památky: katedrálu Notre Dame, Eiffelovu věž, basiliku Sacre-Coeur, Vítězný 
oblouk, Latinskou čtvrť s univerzitou Sorbonne, Champs Elysées, Louvre a moderní pařížskou čtvrť 
La Défense. Prohlédli si také zámek ve Versailles s přilehlými zahradami a v programu byla i 
projížďka lodí po Seině.  

27. dubna navštívili Prahu studenti 1.A s prof. Nývltovou a Štegerovou. V aule se uskutečnila 
dvě představení Malého vinohradského divadla: “Don Quijote” pro studenty kvinty, 3.V a 1.B a 
“Polibky Paříže” pro studenty septimy a 3. ročníku. 

28. dubna vyslechli studenti primy a tercie v aule koncert ZUŠ v Hronově “Melodie z 
muzikálů”. Studenti 4.A byli na literární exkurzi “Po stopách Škvoreckého” s prof. Nývltovou. 
Prof. Slavíková doprovázela dívky Marcelu Balcarovou (4.V), Veroniku Fišerovou (3.V), Emílii 
Hlavatou (3.V), Andreu Matyskovou (5.W), Dominiku Novákovou (2.W), Ivetu Rakovou (1.B), 
Elišku Rinnovou (1.B), Kristýnu Slavíkovou (4.W), Ditu Šmejkalovou (2.W), Nikolu Thérovou 
(2.V), Terezu Urešovou (3.V) a Danielu Vávrovou (5.W) na okrskové kolo ve volejbale dívek. 
Děvčata postavila dvě mužstva, z nichž jedno zvítězilo a druhé hrálo mimo soutěž. 

28. dubna proběhla klasifikační pedagogická rada pro 4. ročník a 5. května pro oktávu. Studenti 
4. ročníku se svým posledním zvoněním loučili se studiem 29. dubna a studenti oktávy 4. května. 

29. dubna byli na exkurzi v Praze studenti 6.W s prof. Š. Škodovou a Štegerovou. Navštívili 
parlament a senát, Klementinum, chrám sv. Mikuláše a v Divadle V Dlouhé zhlédli Pratchettovu 
inscenaci “Soudné sestry”. 

30. dubna se konalo krajské kolo Chemické olympiády v kategorii C. Hana Mazancová (2.B) 
obsadila 4. místo a Petra Suchánková (2.A) 10. místo. 

Květen 

3. května byli na biologické exkurzi v Nové Pace studenti kvarty s prof. Rojtovou a Slavíkem. 

Ve dnech 3.-4. května probíhal na škole sběr starého papíru. Akci pořádá SRPDŠ, které 
odměňuje nejúspěšnější třídy finanční částkou. 4.V získala na činnost třídy 1000,- Kč, 3.A 500,- Kč 
a 2.W 400,-Kč. 
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V prvním květnovém týdnu probíhal v Náchodě již tradičně festival Prima sezóna pořádaný 
Déčkem Náchod. Naši studenti se podíleli na organizaci festivalu a navštívili i několik divadelních 
představení. 3. května zhlédli studenti 3.V a 7.W komedii “Ptákoviny podle Aristofana” v 
provedení DS Stopa Liberec. 4. května byli studenti 2.B na hudebně a pohybově poetickém 
představení v režii J. A. Pitínského a provedení DS Trilek Chameleon Brno “Jana Anny Hynka 
den”. Studenti 7.V a 3.A zhlédli komedii podle absurdní jednoaktovky J. Préverta “Roura k rouře 
aneb Vzorně svorná rodina” v provedení DS Dagmar Karlovy Vary. Na představení jednoho herce 
Dividla Ostrava “Teď už jsi šťastný, mrtvý Agamemnone” byli studenti 1.B a 5.V. 5. května 
vyslechli v aule koncert norské skupiny Tensing studenti kvarty, kvinty, sexty, 1. a 2. ročníku. 6. 
května hostoval na naší škole další zahraniční pěvecký sbor, tentokrát ze Slovenska. Ve dvou 
koncertech se představili studentům nižšího gymnázia a 1. ročníku. 

V měsíci květnu se také sportovalo. 5. května doprovodila prof. Půlpánová mladší studenty na 
atletický čtyřboj v Novém Městě nad Metují. Mladší žáci obsadili 10. místo a mladší žákyně 4. 
místo. Sportovali Andrea Gonáková (2.W), Markéta Minaříková (1.W), Klára Nešetřilová (2.W), 
Pavla Rousková (1.V), Tereza Vanická (1.W) a Arnold Heinzel (1.V), Matěj Matoulek (1.V), Jakub 
Prouza (1.V), Otakar Pšenička (1.V), Jan Rohan (2.V). Stejná soutěž pro starší studenty se konala 
10. května, starší žáci vybojovali 5. místo a starší žákyně 10. místo. V atletických disciplínách 
soutěžili Olivia Abdelghani (3.W), Alžběta Borůvková (4.V), Lucie Hanušová (3.W), Markéta 
Kopecká (4.W) a Filip Adler (4.V), Jan Čimera (3.W), Michal Kříž (4.V), Petr Šedivý (3.W), 
Václav Zídka (4.V). I je doprovázela prof. Půlpánová. V rámci Prima sezóny organizovala na naší 
škole prof. Slavíková turnaj ve volejbale a prof. Zikmund turnaj ve stolním fotbale.  

9. května byli na exkurzi v Rubeně studenti 4.W s prof. Suchankem a 16. května studenti 4.V 
s prof. Zikmundovou. 

11. května se 28 našich studentů zapojilo do veřejné sbírky Květinový den pořádané Ligou proti 
rakovině. Další veřejná sbírka, do níž se zapojilo 10 našich studentů, proběhla 23. května. Sbírka 
Svátek s Emilem pořádaná Českým paralympijským výborem je určena na podporu 
handicapovaných dětí. 

10. května proběhlo okresní kolo soutěže Poznávání přírodnin. V kategorii A zvítězila Soňa 
Hrachová (3.A), 2. místo obsadila Veronika Nývltová (2.B), čtvrté Tereza Kalábová (7.W) a 
soutěžili ještě Hana Mazancová (2.B) a Jan Myšák (6.W). V kategorii B zvítězila Tereza Putalová 
(4.V), 4. místo obsadila Ludmila Štěpánová (4.W). V této kategorii soutěžil ještě Jan Hrabčuk 
(3.V). V kategorii C vybojovala 3. místo Andrea Sodomková (2.V) a soutěžili Jan Šimbera (2.W) a 
Chananel Sichrovský (2.W). 11. května se na Hamrech konala soutěž oblastního spolku Červeného 
kříže zdravotních hlídek. Naše hlídka II. stupně ve složení Simona Dvořáčková (2.V), Martina 
Lajerová (3.W), Michal Švorc (3.W), Lucie Hanušová (3.W) a Klára Škodová (1.W) vybojovala 5. 
místo. Zdravotníky doprovázela prof. Věra Prachařová, která i v důchodovém věku vede na naší 
škole zdravotnický kroužek. 11. května se konalo také okresní kolo v malé kopané. Naši školu 
reprezentovali Filip Adler (4.V), Martin Ansorge (2.W), Lukáš Hornych (4.V), Petr Hrubý (1.A), 
Michal Lichter (5.W), Petr Macek (4.W), Petr Ságner (1.A), Marek Schuma (4.V), Matouš Skořepa 
(1.A) a Marek Vít (3.A). 

12. května se konalo krajské kolo Biologické olympiády v kategorii C. Naši školu 
reprezentovala Ludmila Štěpánová (4.W). Markéta Kopecká (4.W) a Vladimír Lambert (4.W) 
soutěžili 13. května ve 3. kole Fyzikální olympiády v Hradci Králové. Doprovázela je prof. 
Zikmundová. 

9. května začaly na naší škole ústní maturity. Ve 4.A předsedala Mgr. Hana Bubáková z 
gymnázia v Úpici, 11 studentů prospělo s vyznamenáním, všichni ostatní prospěli. Předsedkyní ve 
4.B byla Mgr. Vladimíra Zajíčková z gymnázia v Trutnově, všichni studenti prospěli, z nich 10 s 
vyznamenáním. V týdnu od 16. května maturovali studenti oktávy. V 8.V byl předsedou maturitní 
komise jmenován RNDr. Jan Strašil z gymnázia v Broumově, 11 studentů prospělo s 
vyznamenáním a 13 prospělo. Předsedkyní v 8.W byla Mgr. Ivana Vítová z gymnázia v Broumově. 
I v této třídě všichni prospěli, 13 studentů s vyznamenáním. Jako předsedové maturitních komisí 
vyjeli z naší školy v týdnu od 9. května prof. Polák a Macura, oba na gymnázium v Broumově, a v 
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týdnu od 23. května prof. Matěnová na gymnázium v Trutnově a prof. Škoda na gymnázium v 
Úpici. 

17. května vybojoval Jan Šimbera (2.W) v okresním kole Biologické olympiády v kategorii D 
2. místo. Andrea Sodomková (2.V) byla čtvrtá a Ondřej Míl (1.W) se dělil o 20.-21. místo. 

18. května vyslechli všichni studenti v Městském divadle Dr. Josefa Čížka koncert smyčcového 
oddělení ZUŠ v Polici nad Metují. 

19. května se v aule konaly schůzky s budoucími studenty, zvlášť pro primu a zvlášť pro 1. 
ročník. Budoucí studenti byli rozděleni do tříd, dostali studentské průkazy a studenti budoucího 1. 
ročníku seznam učebnic, které si mají zakoupit. 

23. května začaly sportovní kurzy. K Pastvickému rybníku nedaleko Kutné Hory vyjeli studenti 
7.V s prof. Zikmundem a Jaroušovou. 30. května je vystřídali studenti 3.A s prof. Půlpánovou a 
Ježkem. Ve dnech 6.-13. června zde absolvovali sportovní kurz studenti 7.W s prof. Slavíkovou, 
Slavíkem a Olejákem a poslední turnus od 13. června tvořili studenti 3.B s prof. Rojtovou, 
Zikmundem a Kolářskou. 

23. května také zahájila 4.V svým výletem sérii školních výletů. S prof. Košvancem a Novotnou 
byli až do 25. května u Nové Paky v kempu Pecka.  

24. května byli na exkurzi v Praze studenti 6.V s prof. Půlpánovou a Janušovou. Navštívili 
Galerii moderního umění, Pražský hrad a Petřín, večer zhlédli v divadle Bez zábradlí představení 
hostujícího B. Polívky “Variace na chlast”. 25. května se uskutečnily dvě exkurze. Studenti 5.W 
byli s prof. Dvořáčkovou a Forejtem v Praze. Navštívili Vyšehrad, Slavín a Vojenské muzeum 
Praha. Studenti 7.W absolvovali literární exkurzi do Malých Svatoňovic. Část studentů jela vlakem 
s prof. Olšanovou a část na kole s prof. Olejákem. 

Koncem května uskutečnil pěvecký sbor Skřivánci několik koncertů. 20. května se v aule 
uskutečnily dva jarní koncerty pro MŠ doplněné inscenací pohádek, kterou připravila prof. 
Nývltová se studenty 4.W. 26. května vystupovali spolu s pěveckým sborem při ZUŠ v Kostelci nad 
Orlicí “Kvítek” na náchodském zámku ve “Velkém jarním koncertu”. 31. května se účastnili 
Čakovického festivalu sborového zpěvu v Praze. 

27. května organizoval na našem gymnáziu prof. Klemenc okresní kolo Fyzikální olympiády 
v kategorii G. Naši studenti obsadili první čtyři místa v tomto pořadí: Jan Šimbera (2.W), Radek 
Papež (2.V), Petra Hájková (2.V) a Tomáš Hrubý (2.W). Andrea Sodomková (2.V) vybojovala 7. 
místo, Jiří Siegel (2.W) 9. místo, David Pfeifer (2.W) 11., Lucie Gábrlová (2.W) 13., Adéla 
Tomášová (2.V) a Chananel Sichrovský (2.W) 20.-21. místo. 

Červen 

Ve dnech 1.-4. června byli na školním výletě v kempu Pecka u Nové Paky studenti 5.V s prof. 
Klemencem a Víchem. 

1. června se studenti zapojení do projektu Adopce na dálku měli možnost setkat s duchovním 
otcem tohoto projektu arcibiskupem Bernardem Morasem z indického Bangarole. Na Jiráskovo 
gymnázium zavítal v rámci charitního turné s názvem Adopce na dálku – Setkání dvou světů.  

2. června se konaly konzultační schůzky rodičů s profesory. Ve stejný den byli na exkurzi v 
Praze studenti 3.B s prof. Kolářskou. Prohlédli si budovu České národní banky, Obecní dům, 
Senátu a Parlamentu a staré radnice na Staroměstském náměstí. Zavítali také do Muzea Franze 
Kafky. 

Ve dnech 5.-7. června byli na školním výletě v Rokytnici nad Jizerou studenti 1.A s prof. 
Polákem a Víchem. Studenti 4.W sjížděli v rámci školního výletu Sázavu s prof. Nývltovou, 
Rojtovou a Zikmundem ve dnech 6.-8. června. 1.V byla na výletě v Orlickém Záhoří ve dnech 8.-
10. června s prof. Borůvkovou a Šimkovou. Ve stejný čas na stejné místo vyrazili i studenti 5.W s 
prof. Brátem a Klemencem, jejich školní výlet byl ale o den delší. 
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8. června byli na exkurzi v Praze studenti 3.V s prof. Půlpánovou a Macurou. V Divadle V 
Dlouhé zhlédli inscenaci “Epochální výlet pana Broučka”. O den později byli na exkurzi studenti 
1.W a 1.B ve Středisku experimentální archeologie ve Všestarech s prof. Dvořáčkovou a Kolářskou. 

12. června jeli na školní výlet studenti 2.W s prof. Forejtem a paní Horákovou (matkou jedné ze 
studentek). Místem jejich pobytu byla chata Borůvka v Krkonoších, vrátili se 15. června. Ve stejnou 
dobu sjížděli Vltavu studenti 2.B s prof. Macurou a Košvancem. Ve dnech 13.-15. června byli 
v Mladočově u Litomyšle studenti 6.W s prof. Preclíkem a Poutníkem. V Českém ráji trávili svůj 
školní výlet studenti 3.V s prof. G. Škodovou a Půlpánovou ve dnech 15.-18. června. Jičínsko 
poznávali na svém výletě studenti 1.W s prof. Klemencem a Brátem ve dnech 15.-17. června. 

14. června zhlédli studenti nižšího gymnázia a 1.B v aule u příležitosti 150. výročí prvního 
vydání Babičky “Báchorky Boženy Němcové” v dramatizaci historického kroužku pod vedením 
prof. Dvořáčkové. 15. června byli na exkurzi v botanické zahradě a v ZOO v Liberci studenti 1.A a 
1.B s prof. Jaroušovou, Slavíkem a Slavíkovou. Studenti 6.V byli s prof. Zikmundovou na exkurzi 
v čističce odpadních vod, stejnou exkurzi absolvovali studenti 2.A 17. června. 16. června byli na 
exkurzi v Praze studenti 4.V s prof. Dvořáčkovou a Košvancem, vydali se po stopách 2. světové 
války. V Praze byli v tento den také studenti 7.W s prof. Macurou a Olejákem. Kromě prohlídky 
historických památek a Parlamentu navštívili i Divadlo Disk, kde zhlédli současné ruské drama 
“Pocítění vousů” v podání studentů DAMU. 

15. června reprezentovala skupina studentů školu v krajském kole soutěže v poznávání 
přírodnin, které se konalo na Gymnáziu ve Dvoře Králové nad Labem. V kategorii A, B byla Soňa 
Hrachová (3.A) jedenáctá a Tereza Kalábová (7.W) patnáctá. V kategorii C obsadila Tereza 
Putalová (4.V) 11. místo a Ludmila Štěpánová (4.W) 18. místo. V kategorii D byla Andrea 
Sodomková (2.V) čtrnáctá. Studenty doprovodil prof. Polák. 

Dny 19.-22. června trávili na školním výletě v Jívce studenti 6.V s prof. Matěnovou. Profesora 
Šimona vystřídal po prvním dnu prof. Vích. Studenti 3.W byli na školním výletě v Českém ráji s 
prof. Slavíkem a Slavíkovou ve dnech 20.-22. června a studenti 3.A s prof. Ježkem a Půlpánovou v 
Kamenci ve dnech 21.-22. června. 

21. června absolvovali exkurzi do Liberce studenti 5.V a 5.W s prof. Jaroušovou, Rojtovou a 
Košvancem. 22. června odjeli na školní výlet na Liščí farmu ve Vrchlabí studenti 2.A s prof. 
Štegerovou a Suchankovou a vrátili se 25. června. 24.-26. června byli na výletě v Lednicko-
valtickém areálu a ve Velkých Bílovicích studenti 7.W s prof. Olejákem a Brátem. Poslední výlety 
probíhaly ve dnech 27.-29. června. Jičínsko poznávali studenti 1.B s prof. Dvořáčkovou a studenti 
2.V byli s prof. Poutníkem a G. Škodovou. 

23. června se konala klasifikační pedagogická rada. V posledních dnech školního roku proběhla 
řada poznávacích exkurzí po náchodském okolí. Do vzdálenějších míst se vydali ještě 29. června 
studenti 7.V s prof. Nývltovou, kteří navštívili Prahu. 30. června byli studenti 4.W s prof. 
Nývltovou v Terezíně a na hoře Říp a večer zhlédli v Divadle V Dlouhé hru “Soudné sestry”. 

28. června zorganizovali učitelé tělesné výchovy na Hamrech sportovní den pro studenty 1.V, 
1.W, 2.W, 3.V a 3.W. Studenti vyššího gymnázia zhlédli v kině Vesmír Zelenkův film “Příběh 
obyčejného šílenství”. 29. června zajistil prof. Ježek pro všechny studenty na Hamrech ukázku 
sokolnictví. 

Profesorský sbor se rozloučil se školním rokem neformálně 28. června ve školní klubovně a 
oficiálně 30. června na závěrečné poradě poté, co třídní profesoři vydali studentům vysvědčení. 
Posledním školním rokem na gymnáziu byl rok 2004-05 pro prof. Olejáka, který bude nadále 
působit na ZŠ v Červeném Kostelci ve funkci ředitele. 

Zapsala Martina Javůrková 


