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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. 491 423 243, 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: Školská rada, Studentská rada 
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. 

Akreditace pro vzdělávání dospělých: NE 
Autorizace ve smyslu zákona 179/2006 Sb.1: NE 

 2 
Počet tříd Celkový počet žáků 

Počet žáků 
na jednu třídu 

Počet žáků 
na učitele 

Šk. rok 2005 – 6 2006 – 7 2005 – 6 2006 – 7 2005 – 6 2006 – 7 2005 - 6 2006 – 7 
 24 24 687 694 28,63 28,92 14,92 14,58 

                                                 
1 o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů 
2 Počty k 30. 6. odpovídajícího školního roku 
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ČÁST II. 
PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁN Ů SE SCHVALOVACÍMI DOLOŽKAMI MŠMT  ČR. 

Minulý školní rok (2005 – 2006) 

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 (2006 – 2007) 

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 2006 – 2007 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)3 4/4 3/3 3/3 3/3 4/4 3/3 3/3 3/3 

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

Občanská výchova 2 1 25 1 - - - - 

Základy společenských věd - - - - 1 1 2 2 

Dějepis 2 2 2 2 2 2 2 2 

Zeměpis 2 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 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 

Volitelný předmět 4 - - - - - - - 2/2 

Laboratorní práce - - - - 1/1 - - - 

CELKEM 30/9 30/8 31/10 31/12 33/14 33/13 33/14 33/17 

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) 

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

Anglický jazyk - příprava na mezinár. zkoušku (3 
skupiny)  
Konverzace v anglickém jazyce 
Konverzace ve španělském jazyce 
Společenskovědní seminář (2 skupiny) 
Seminář z dějepisu 

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



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

Seminář a cvičení z fyziky 
Seminář a cvičení z chemie 
Seminář a cvičení z biologie 
Seminář z biologie se zaměřením na ekologii 
Programování

4. ročník (jednoletý předmět) 
Literární seminář 
Anglický jazyk - příprava na VŠ (2 skupiny) 
Konverzace v anglickém jazyce 
Konverzace v německém jazyce 
Společenské vědy 
Seminář z dějepisu 
Seminář ze zeměpisu 
Matematika 

Seminář z chemie 
Počítačová grafika 
Internetové aplikace 
Psaní na klávesnici 
Výtvarná výchova 
Hudební výchova 
Deskriptivní geometrie

Nepovinné předměty: 
Literární seminář 
Anglický jazyk - příprava na mezinár. zkoušku 
Konverzace v anglickém jazyce 
Konverzace v německém jazyce 

Konverzace ve francouzském jazyce 
Ruský jazyk 
Latina 
Deskriptivní geometrie 
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ČÁST III. 
ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY . 

a) Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků školy 

Výuka byla v naprosté většině zajištěna vyučujícími s odbornou kvalifikací pro přímou 
pedagogickou činnost. Přesto došlo ve škole k nárůstu podílu nekvalifikovaných pedagogů. 
Důvodem byly postupný odchod několika kolegyň na mateřskou dovolenou a naprosto nečekané6 
zvýšení počtu vyučovaných hodin na vyšším a 4-letém gymnáziu o 2 hodiny týdně ve všech 
ročnících. Vzhledem k nedostatku volných učitelů na trhu práce a k neochotě vzít místo na dobu 
určitou (za kolegyně na mateřské dovolené) se nepodařilo všechna místa obsadit kvalifikovanými 
učiteli. 

Kvalifikaci podle zákona neměli a nemají: pan Barka (IVT), paní Bartoňová – Dobenínová (Aj) 
a slečna Šreková (Čj, ZSV) – ukončeno studium, ale zatím chybí státní zkoušky, paní Ságnerová 
(Aj) – studovala magisterské studium učitelství pro SŠ (ZSV), která už ale odešla a pan Mědílek 
(Hv), který učil 4 hodiny a už také odešel. 

Během roku ve škole krátce pracovali ještě další učitelé bez kvalifikace. Ti vypomáhali ve 
chvílích, kdy nebylo možné výuku jinak zajistit. Jejich jména jsou uvedena v níže uvedené tabulce. 

Bez odborné kvalifikace bylo v loňském školním roce vyučováno pravidelně týdně 20 hodin 
IVT, 49 hodin Aj, 17 hodin Čj, 3 hodiny ZSV, 2 hodiny Ov a 4 hodiny Hv. Celkem 95 z 1 077 
hodin, tj. 8,8% (oproti 2,2% ve školním roce 2005 - 2006). 

Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na škole 

Školní rok 2005 – 6 v % Školní rok 2006 – 7 v % 
98% 91% 

b) Souhrnné údaje za školu o počtu pedagogických pracovníků a jejich odborné kvalifikaci 
(zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů). 

Výuku k 30. 6. 2007 zajišťovalo fyzicky 53 pedagogických pracovníků. Přepočtených 
pedagogických pracovníků bylo 47,71 (vloni 46,05). 

Odborná kvalifikace 
(dle zákona č. 563/2004 Sb.) Jméno pracovníka 

Pracovní 
zařazení 

Aprobace 
§ písm. 

Délka 
praxe 
(v letech) 

Pavel Škoda ředitel M, F 9 b 20 

PaedDr. Martina Javůrková  
zástupce 
ředitele 

M, F 9 b 20 

DiS. David Barka učitel IVT - - -4 
Bc. Andrea Bartoňová7 učitel Aj - - 5 
Mgr. Jana Bašová8 učitel Fj 9 a 21 
Mgr. Lenka Hronková,9 učitel Aj, Hv 9 a 6 
Mgr. Richard Brát učitel M, F 9 b 24 
Mgr. Jiří Divišek učitel Tv - Z 9 a 8 
Věra Cermanová (Ševeleva) učitel Aj, Rj 9 a 29 
Paeddr.. Blanka Dvořáčková učitel Čj, D 9 b 29 
Zuzana Felklová10 učitel Fj - - -5 
Jitka Fišerová učitel Rj, D, Nj 9 b 21 
Ivo Forejt učitel Čj, Nj 9 b 21 
Dino Guarisco11 učitel Ak, Aj - - 13 
Mgr. Aleš Horák učitel M,Ch 9 b 19 

                                                 
6 Bylo zveřejněno až koncem prázdnin na webu MŠMT a v září ve Věstníku MŠMT ČR s platností od 1. 9. 2006. 
7 Nástup od 1.10.2006. 
8 Pracovní poměr na dobu určitou, zkrácený úvazek, od 21.11.2006 do 31.7.2007, zástup za pracovní neschopnost. 
9 Od listopadu 2006 v dlouhodobé prac. neschopnosti s následnou MD. 
10 Pracovní poměr na dobu určitou, zkrácený úvazek, od 22.11.2006 do 31.1.2007, zástup za pracovní neschopnost. 
11 Rodilý mluvčí, vyučuje anglické konverzaci. 
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Jiřina Jaroušová učitel M, Bi 9 b 21 
Miloslav Javůrek učitel M, F 9 a 48 
Mgr. Jan Ježek učitel Bi, Z, geol. 9 a 9 
Zdena Jirková učitel Aj 9 b 29 
Mgr. Kateřina Havrdová12 učitel Fj – psychol. 9 a 7 
Drahomíra Hejcmanová učitel M, Dg 9 b 21 
Mgr. Petra Hlavatá13 učitel Aj - - 3 
Mgr. Jaroslav Klemenc učitel M, F 9 b 23 
Mgr. Jana Kolářská učitel Čj, Zsv 9 b 20 
Zdeněk Košvanec učitel Z, Tv 9 b 23 
Mgr. Helena Lubasová učitel Čj, Aj 9 e,c 7 
Mgr. Štěpán Macura učitel Čj, D, Z 9 a 8 
RNDr. Ivana Matěnová učitel M, Bi 9 b 20 
Jakub Mědílek14 učitel Hv - - 4 
Mgr. Klára Mičíková učitel Vv 9 a 2 
Bedřich Nejman učitel Zsv, Tv 9 a 34 
Jindra Nývltová učitel Čj, Lj 9 b 19 
Mgr. Martina Novotná učitel Aj, Nj 9 e 3 
Mgr. Daniel Pavlík učitel Šj, Pj 9 c 12 
Mgr. Zdeněk Polák učitel M, F 9 b 25 
Mgr. Milan Poutník učitel Čj, Hv 815 a 28 
RNDr. Jan Preclík, Ph.D. učitel M, IVT 9 a 9 
Mgr. Petra Půlpánová učitel Čj, Tv 9 a 6 
Iva Rojtová učitel Bi, Tv 9 b 22 
Bc. Naděžda Ságnerová16 učitel Aj - - 16 
Mgr. Libor Slavík učitel Bi, Tv 9 b 24 
Mgr. Olga Slavíková učitel Z, Tv 9 a 29 
Mgr. Iva Sršňová učitel M, F 9 a 26 
Mgr. Jarmila Suchanková učitel  Ch, F 9 a 43 
Mgr. Eduard Suchanek učitel Ch, F 9 a 39 
Mgr. Barbora Dvořáčková17  učitel Aj, Fj 9 e,c 7 
Michael Šimon učitel Aj, Rj 9 e 28 
Mgr. Gerda Škodová učitel M, F 9 b 23 
Mgr. Šárka Škodová učitel Čj, Nj 9 b 16 
Pavlína Šreková učitel Čj, ZSV - - -4 
Hana Vrátilová  učitel Čj, Zsv 9 b 21 
Věra Štegerová učitel D, Rj 9 b 31 
Petr Šulc18 učitel Aj, Tv 9 b 23 
Iva Venclíková učitel Čj, Šj 9 a 36 
Ing. Dalibor Vích učitel IVT 9 c 16 
Josef Zikmund učitel Tv 9 a 32 
Mgr. Hana Zikmundová učitel Ch, F 9 b 20 

                                                 
12 Nástup od 21.11.2006. 
13 Pracovní poměr na dobu určitou, zkrácený úvazek, od 30.11.2006 do 22.12.2006, zástup za pracovní neschopnost. 
14 Pracovní poměr na dobu určitou, zkrácený úvazek, od 3.1.2007 do 30.6.2007, zástup za pracovní neschopnost. 
15 §30 
16 Pracovní poměr na dobu určitou, od 2.1.2007 do 30.6.2007, zástup za pracovní neschopnost. 
17 Od října 2006 v dlouhodobé prac. neschopnosti s následnou MD. 
18 Od 1.10.2006 do 31.7.2007 neplacené volno. 
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c) Souhrnné údaje o počtu nepedagogických pracovníků, jejich kvalifikaci a odborné 
způsobilosti. 

K 30. 6. zde bylo 10,234 přepočtených nepedagogických pracovníků oproti 9,957 loňským. 

Jméno a příjmení Pracovní zařazení 
Vyučení 
(obor) 

Vzdělání Pedagog. Praxe 

Ing. Eva Hedvíková ekonom ekonom. vysokoškolské xx 25 
Petra Pejsarová účetní všeobec. ÚSV xx 18 
Ivana Šnorbertová mzd. účetní ekonom. ÚSV, ÚSO xx 15 
Petr Nývlt správce počítač. sítě výp. technika ÚSO xx 11 
Stanislav Šárka19 školník vodoinstal.,topenář SO xx 44 
Ladislav Mertlík20 školník klempíř SO xx 30 
Jiřina Benešová uklízečka xx xx xx 1021 
Irena Doležalová uklízečka xx xx xx 79 

Zdena Janczarová uklízečka xx xx xx 89 
Dagmar Kubečková uklízečka xx xx xx 279 
Marie Maršíková22 uklízečka xx xx xx 39 
Marie Siglová uklízečka xx xx xx 109 

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

2005 – 6 2006 – 7 
0 0 

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

 Školní rok 2005 – 6 Školní rok 2006 - 7 
fyz. 3 10 

Nastoupili 
přep. 2,523 4,847 

 Na jinou školu Mimo školství  Na jinou školu Mimo školství 
fyz. 0 3 223 3 

Odešli 
přep. 0,0 1,809 0,193 0,621 

f) Počet pracujících důchodců 

Pedagogové 
 Minulý školní rok Tento školní rok 

fyz. 5 6 
Pracujících důchodců 

přep. 4,143 4,857 
fyz. 124 2 z toho 

invalidních přep. 1 1,714 
Nepedagogové 
 Minulý školní rok Tento školní rok  

fyz. 3 3 
Pracujících důchodců 

přep. 2,525 2,525 

g) Počet nekvalifikovaných pracovníků 

 Minulý školní rok  Tento školní rok  
Pedagog. pracovník 1 526 
Nepedagog. pracovník 0 0 

                                                 
19 K 5.7.2007 odchod do důchodu. 
20 Nástup 1.6.2007. 
21 Délka zaměstnání v naší organizaci, délka praxe se u tohoto druhu práce nesleduje. 
22 Příležitostný prac. poměr, zástup za nemocné uklízečky. 
23 Pokračují v práci na své škole. U nás jen vypomáhali. 
24 Obnovení výplaty invalidního důchodu od 4.2.2006 (změna zákona). 
25 Jedna pracovnice na poloviční úvazek, pracuje nepravidelně, zastupuje kolegyně v PN nebo v případě OČR. 
26 Plus další 2, kteří tu ale byli jen velmi krátce v době, kdy nebylo možné výuku zajistit jinak. Viz tabulka výše. 
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h) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků. 

Kurz, seminář Počet 
zúčast. 

Aktivizující metody ve výuce českého jazyka II 2 
Alternativní metody ve výuce českého jaz. II 1 
Botanický víkend pro středoškolské učitele 1 
Celostátní setkání učitelů matematiky 3 dny 1 
Cestovní náhrady 2007 1 
Cesty k literatuře a ke čtenářství aneb Slovo 
jako lodička pro obrazy 

1 

Cesty minulosti - Řecko 2 
Coaching 4 
Dětská recitace I. 2 
Dětská recitace II. Hlasová výchova 1 
Dětská recitace. Recitační soutěž v praxi 3 
Digitální fotoaparát ve škole 2 
Dokumentární film v průřezových tématech 
RVP pro ZV 

1 

Doškolení instruktorů lyžování 2 
Doškol. kurz zdravotníků zotavovacích akcí 4 
Duševní hygiena a relaxace 1 
EEV 1 
Elektrárna Dukovany 1 
Evaluace ve škole 1 
FKSP a sociální fondy r. 2007 1 
Fyzika pro všední den 4 
Fyzika v astronomii 2 
GIMP 1 
Hlasová výchova 2 
Hranice psychických možností 2 
Interaktivní matematika 2 
INVEX 3 
Jak se připravit na státní jazykovou zkoušku 1 1 
Jak se připravit na státní jazykovou zkoušku 2 1 
Jak se připravit na státní jazykovou zkoušku 3 1 
Jak se připravit na státní jazykovou zkoušku 4 1 
Jak úspěšně komunikovat nejen s podřízenými 1 
Jak na dějepis v ŠVP 1 
KIK - Kultura - Transkultura (něm. jazyk) 2 
Krizové situace výuky 2 
Lanové aktivity v tělesné výchově 3 
Literární texty ve výuce německého jazyka 2 
Literární texty ve výuce německého jazyka II 2 
Malé granty (řada setkání) 2 
Metodika v německém jazyce 1 
Mezinárodní konference učitelů angl. jazyka 1 
Mluvený projev - důležitý rys osobnosti učitele 1 
Moderní mapování krajiny 2 
Na pomoc učitelům dějepisu. Francouzská 
revoluce, Tak vás tu máme. 

4 

Návštěva KRNAP. Úpské rašeliniště. 2 
Netradiční metody ve vyučování 15 
Nová maturita - anglický jazyk 2 
Nová maturita - biologie 1 

 
 

Kurz, seminář Počet 
zúčast. 

Nová maturita - český jazyk 1 
Nová maturita - dějepis 1 
Nová maturita - francouzský jazyk 1 
Nová maturita - fyzika 1 
Nová maturita - chemie 1 
Nová maturita – inform. technolog. základ 2 
Nová maturita - matematika 2 
Nová maturita - německý jazyk 2 
Nová maturita - občanský a společenskovědní 
základ 

2 

Nová maturita - obecný modul 2 
Nová maturita -česky jazyk a literatura 2 
Nové trendy v tělesné výchově. Cvičení 
Ludmily Mojžíšové 

1 

Od přírody k welfare. Přirozené chování zvířat 
a chov v zajetí - šelmy 

2 

Platové poměry 1 
Podnikání nadací 1 
Poúnorový vývoj … 1 
Praktická rétorika 2 
Praktický kurz z fyziky v rámci projektu 
Otevřena věda regionům. 

1 

Prevence kriminality ve škole 1 
Prevence stresu 4 
Prevence stresu a prac.. vyhoření pro učitele 1 
Relaxační techniky pro učitele 1 
Rozumět médiím 1 
Seminář OSTA 1 
Sex a puberta, život studentů, mladé vztahy a 
rodiče 

1 

Skartační a spisový řád 1 
Sociální spot ve výuce 1 
Specializační studium EVVO 1 
Společný svět 2 
Státní zakázky 1 
Školní matrika 1 
ŠVP v ZŠ. ŠVP a zeměpis II. 1 
Tvůrčí psaní jako metoda tvořivého myšlení 1 
Unicos 1 
Veletrh nápadů učitelů fyziky 2007 1 
Výroba šperků 1 
Výtv. a floristické dílny. Hrátky s textilem. 1 
Výtvarné techniky v praxi 1 
Výuka zeměpisu podporovaná PC II 1 
Základy digitálních dokumentačních technik a 
možnosti jejich využití 

1 

Zákoník práce 1 
Zákoník práce a vnitřní předpisy 1 
Zdokonalujeme se v němčině. Gramatika bez 
nudy. 

1 

Celkem 152 
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ČÁST IV. 
ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

27 
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 72 60 - - 60 
7941K801 Gymnázium 103 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 61 59 2 1 60 
7941K81 Gymnázium 91 60 - - 60 

ČÁST V. 
PŘEHLEDNÉ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZD ĚLÁVÁNÍ ŽÁK Ů 

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

Kód oboru Název oboru 
1. 

roč. 
2. 

roč. 
3. 

roč. 
4. 

roč. 
5. 

roč. 
6. 

roč. 
7. 

roč. 
8. 

roč. 
Cel
kem 

Tříd 
celk. 

7941K401 Gymnázium 60 59 56 60     235 8 
7941K801 Gymnázium 60 60 60 59 56 55 55 53 458 16 

b) prospěch žáků ve škole 

Ročník Počet žáků Prospěl s vyzn. Prospěl Neprospěl Opakuje 
Školní rok 2005 - 6 2006 - 7 2005 - 6 2006 – 7 2005 - 6 2006 – 7 2005 - 6 2006 – 7 2005 - 6 2006 – 7 

7941K/401 
1. ročník 60 60 9 12 50 48 1 0 0 0 
2. ročník 57 60 11 7 46 53 0 0 0 0 
3. ročník 60 56 14 8 44 48 2 0 0 0 
4. ročník 58 60 11 13 47 47 0 0 0 0 
7941K/801 
1. ročník 60 60 39 26 21 34 0 0 0 0 
2. ročník 60 60 33 32 27 28 0 0 0 0 
3. ročník 59 60 23 31 36 29 0 0 0 0 
4. ročník 60 59 11 26 49 33 0 0 0 0 
5. ročník 56 56 11 7 45 49 0 0 0 0 
6. ročník 56 55 12 13 44 42 0 0 0 0 
7. ročník 52 55 8 11 44 43 0 1 1 0 
8. ročník 49 53 4 8 44 45 1 0 0 0 
celkem 687 694 186 194 497 499 4 1 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 

2006 - 6 2006 - 7 2005 – 6 2006 – 7 2005 – 6 2006 – 7 2005 – 6 2006 – 7 2005 - 6 2006 – 7 

7941K/401 
1. ročník 0 0 0 0 0 0 0 0 71,1 110,9 
2. ročník 0 0 0 0 0 0 0 0 87,0 96,8 
3. ročník 0 0 0 0 0 0 0 0 102,2 131,2 
4. ročník 1 0 0 0 1 0 0 0 87,6 76,2 

                                                 
27 Ukázky přijímacích zkoušek jsou na http://www.gymnachod.cz/vedeni_skoly.htm. 
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7941K/801 
1. ročník 0 0 0 0 0 0 0 0 99,0 90,0 
2. ročník 0 0 0 0 0 0 0 0 109,5 110,5 
3. ročník 0 0 0 0 0 0 0 0 103,2 102,1 
4. ročník 0 0 0 0 0 0 0 0 106,3 117,7 
5. ročník 0 0 0 0 0 0 0 0 87,5 128,1 
6. ročník 0 0 0 0 0 0 0 0 100,6 118,0 
7. ročník 0 0 0 0 0 0 0 0 125,0 160,1 
8. ročník 0 0 0 0 0 0 0 0 121,5 101,1 
Celkem 1 0 0 0 1 0 0 0 101,6 111,4 

d) Snížený stupeň z chování 

 2005 – 6 2006 - 7 
Stupeň chování Počet % z celku Počet % z celku 

1 687 100 691 99,57 
2 0 0 3 0,43 
3 0 0 0 0 

e) Celkový počet neomluvených hodin 

2005 – 6 2006 – 7 
37 40 

f) Souhrnný údaj o výsledcích maturitních zkoušek 

Maturitní zkoušky 2005 - 6 

 
Kód oboru 

 
Název oboru 

Počet ž.
celkem 

Počet ž. 
nepřipuštěn 

Počet ž. 
s vyznamen. 

Počet ž. 
prospěl 

Počet ž. 
neprospěl 

7941K401 Gymnázium 58 1 22 35 0 
7941K801 Gymnázium 49 1 12 36 0 

Maturitní zkoušky 2006 - 7 

 
Kód oboru 

 
Název oboru 

Počet ž.
celkem 

Počet ž. 
nepřipuštěn 

Počet ž. 
s vyznamen. 

Počet ž. 
prospěl 

Počet ž. 
neprospěl 

7941K401 Gymnázium 60 0 17 43 0 
7941K801 Gymnázium 53 0 25 28 0 

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

PŘEHLED TŘÍD  

Třída 
Studentů ve 

třídě 
Informace 
poskytlo 

VŠ VOŠ 
Ostatní (jaz., 

kurzy, zaměst.) 
2928 4.A 30 30 

96,7% 
0 1 

27 
4.B 30 30 

90,0% 
1 2 

2529 
oktáva A 26 26 

96,2% 
0 1 

2529 
oktáva B 27 27 

92,6% 
0 2 

106 CELKEM 113 113 
93,8% 

1 6 

                                                 
28 Tři studenti budou studovat 2 VŠ zároveň 
29 Jeden student bude studovat 2 VŠ zároveň 
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PŘEHLED UMÍST ĚNÝCH ABSOLVENT Ů 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 (ústav) 4.A28 4.B oktáva 
A29 

oktáva 
B29 

Univerzita Karlova Praha 3. lékařská 1(1) - 1(1) - 
 lékařská Hradec Králové -(1) - -(1) 1(2) 
 farmaceutická H. Králové - 1(1) - - 
 filozofická 1(2) - - -(1) 
 humanitních studií 1(1) - 1(1) -(1) 
 matematicko-fyzikální -(1) - - - 
 právnická 1(2) - - 1(1) 
 přírodovědecká 2(2) -(1) - 2(5) 
 sociálních věd -(1) - - 1(2) 
 pedagogická -(2) - -(1) -(1) 
Masarykova univerzita Brno ekonomicko správní - - - 1(1) 
 filozofická 2(2) 6(13) 2(4) 1(3) 
 lékařská -(1) - - 1(3) 
 pedagogická 1(1) - 1(1) - 
 právnická - 1(2) 1(1) 1(1) 
 přírodovědecká -(1) 2(4) 1(2) 1(2) 
 informatiky - - -(1) - 
 tělesné výchovy 1(2) - - - 
 sociálních studií 2(3) - 2(3) - 
Univerzita Palackého Olomouc filozofická -(1) 1(4) - 1(5) 
 lékařská - 1(1) - - 
 pedagogická -(1) - - 1(1) 
 právnická -(1) - - - 
 přírodovědecká 1(1) 1(1) - -(1) 
Univerzita Hradec Králové informatiky a managementu 3(3) 1(2) 3(3) -(2) 
 informačních technologií -(1) - - - 
 humanitních studií 2(2) - 2(3) - 
 pedagogická -(1) 3(4) 1(2) 1(3) 
Univerzita Jana Evangelisty filozofická - -(1) - - 
Purkyně Ústí nad Labem pedagogická 1(2) - - - 
 životního prostředí -(1) - - - 
Univerzita Pardubice dopravní - - -(1) - 
 ekonomicko správní - - -(1) - 
 filozofická -(1) -(1) 1(1) -(1) 
 chemicko technologická 1(1) -(1) - -(1) 
Ostravská univerzita zdravotně sociální - 1(1) - - 
 filozofická 1(1) - - - 
Slezská univerzita Opava filozoficko-přírodovědecká - - - 1(1) 
Technická univerzita Liberec hospodářská 1(3) - -(1) -(4) 
 mechatroniky - - -(1) - 
 filozofická - -(1) - - 
 textilní - -(1) - - 
 pedagogická 3(5) 1(2) -(1) -(2) 
ČVUT Praha dopravní - - 2(2) - 
 elektrotechnická 4(4) - -(2) 4(4) 
 jaderná a fyzikálně inženýr. - - - -(1) 
 strojní - - 1(2) - 
 stavební - -(1) 2(4) -(1) 
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VUT Brno stavební - 1(2) 1(1) - 
 informačních technologií -(2) - - -(1) 
 podnikatelská - 1(1) - -(1) 
VŠE Praha financí a účetnictví - 1(2) 1(1) 1(3) 
 informatiky a statistiky 1(1) -(1) - - 
 managementu - 1(1) -(1) - 
 mezinárodních vztahů - - 2(2) 4(4) 
 národohospodářská - -(4) - -(1) 
 podnikohospodářská 1(1) 4(4) - 2(5) 

Česká zemědělská univerzita Praha 
agrobiologie, potrav. a přír. 

zdrojů 
- - -(1) - 

 lesnická a environmentální 1(1) - - - 
 agrobiologie - - - -(1) 
 provozně ekonomická - - -(2) - 
VŠCHT Praha chemické technologie -(1) - - - 
 potr. a biochem. technolog. -(2) - -(1) - 
Mendelova zemědělská zahradnická - - 1(1) - 
a lesnická univerzita Brno lesnická a dřevařská -(1) - -(1) - 
Veterinární a farmaceutická 
univerzita Brno 

farmaceutická - -(1) - - 

Vysoká škola polytechnická Jihlava xx - 2(3) -(1) - 
Západočeská univerzita Plzeň filozofická -(1) - - 1(1) 
Vysoká škola obchodní a hotelová 
Brno 

xx - - -(1) - 

Univerzita T. Bati Zlín humanitních studií - - -(1) - 

ČÁST VI. 
ÚDAJE O PROVEDENÝCH INSPEKCÍCH ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ  

Ve školním roce 2006 – 7 byla na naší škole Českou školní inspekcí provedena kontrola, 
zaměřená na  

1. zjištění a hodnocení formálních podmínek vzdělávání, 
2. hodnocení dopadu informačních a komunikačních technologií (ICT) na výuku a učení. 

V 1. bodě nezjistila inspekce žádná pochybení. 

Ve 2. bodě konstatuje inspekce, že využívání ICT ve škole je funkční a sledovaná oblast má 
běžnou úroveň. 

ČÁST VII. 
ÚDAJE O MIMOŠKOLNÍCH AKTIVITÁCH  

a) mezinárodní projekty, spolupráce se školami zahraničních států 

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

V letošním školním roce opět proběhly úspěšně vzájemné výměnné pobyty našich studentů a 
studentů z partnerského gymnázia v Georgsmarienhütte v německém Dolním Sasku. V říjnu 
navštívili němečtí studenti své kamarády v Náchodě, náchodští gymnazisté strávili 10 dní v nových 
partnerských rodinách v březnu. Podzimní pobyt byl letos obohacen o celodenní výlet do Liberce, 
kde si studenti prohlédli historické centrum města a odpoledne strávili v zábavním centru Babylón. 
Nově byla také zařazena prohlídka pěchotního srubu Březinka a Lom. Na závěr pobytu 
zorganizovali náchodští pro své kolegy poznávací hru ve městě, kde se ukázalo, jak dobře se po 
více než týdenním pobytu v Náchodě orientují v centru města a zda se naučili trochu česky. 

V březnu 2007 odjelo do Německa  32 studentů v doprovodu 2 pedagogů. Podnikli jsme jeden 
celodenní výlet do Brém, kde jsme kromě prohlídky města navštívili velmi zajímavé muzeum, kde 
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si mohou studenti na mnoha pokusech ověřit to, co se teoreticky učí ve škole. Dále jsme lezli na 
cvičné horolezecké stěny, prohlédli si ocelárnu v Georgsmarienhütte, muzeum Villa Stahmer, 
trestný tábor pro válečné zajatce z doby 2. světové války.... Hlavně však naši žáci navázali nová 
přátelství s mladými Němci a je jen a jen na nich, zda budou v dalších kontaktech pokračovat. 

I v tomto školním roce se vzájemnou spoluprací podařilo zajistit bezplatné studium na 
partnerském gymnáziu Oesede třem studentům naší školy. 

Každoroční výměnné pobyty našich studentů mají bezesporu velký význam a jsou pro studenty 
němčiny obrovským a těžko nahraditelným přínosem. Nejde jen o to, že přirozenou a nenásilnou 
formou poznávají cizí zemi, krajinu, zvyky, chování a pravidla života v ní. Současně přitom 
procvičují cizí jazyk v běžném životě, trénují schopnost reagovat v nejrůznějších životních 
situacích, čímž poznávají své schopnosti a hlavně získávají motivaci pro další učení, kterou ve 
školních lavicích lze nahradit jen částečně. Velkým přínosem je i společná práce na projektech. 

Španělsko 

Ve dnech 30. října - 1. listopadu se stejně jako v loňském roce podílela naše škola na Dnech 
španělské kultury v Náchodě. Na organizaci se výrazně podílel prof. Pavlík, kterému pomohli 
někteří další kolegové a studenti. Přítomni byli hosté ze španělského velvyslanectví v Praze. Naši 
studenti španělštiny se v rámci těchto dnů zúčastnili 31. října v aule přednášky o Španělsku a 
besedy s Josefem Lauferem o jeho vztahu ke Španělsku. 1. listopadu zhlédli studenti vyššího 
gymnázia a španělštináři z kvarty v Beránku představení Divadla Klauniky Brno "Don Quijote de la 
Ancha". 

Studenti a řada učitelů se zúčastnili i dalších akcí Dnů španělské kultury, jako například 
vernisáže výstavy výtvarných prací s tematikou Španělska nebo módní přehlídky. 

Anglie 

V Anglii se nám stále nedaří najít partnerskou školu. Ale přátele tam máme. Hned počátkem 
září se sešel Sboreček se svými přáteli z anglického Salfordu a Worsley, kteří přicestovali do 
Náchoda, aby tu společně oslavili narozeniny Davida Bamforda a Ernie Crookella, kteří se po léta 
věnují přípravě a organizaci zájezdů našich studentů do Anglie. Tento slavnostní koncert k jejich 
narozeninám navštívili i všichni ostatní, kteří chtěli při této příležitosti našim přátelům poděkovat 
za všechno, co pro studenty dělají. 

b) okresní, oblastní a celostátní soutěže 

Ve školním roce 2006 – 7 pořádala naše škola tyto soutěže: 
• 23. a 24. listopadu  - okresní kolo turnaje ve florbale (pro ZŠ a odpovídající ročníky 

gymnázií a druhý den pro SŠ). 
• 6. - 7. prosince - okresní kolo Středoškolských her ve volejbale. 6. prosince hráli chlapci, 7. 

prosince dívky. 
• 12. prosince se konalo školní kolo Olympiády v českém jazyce (I kategorie – tercie, kvarta, 

36 studentů, II. kategorie – vyšší gymnázium, 47 studentů). 
• 24. ledna – Pythagoriáda pro tercie. 
• 26. ledna - okresní kolo Chemické olympiády pro kategorii D. 
• 16. března - Matematický klokan 2006. 
• 26. března - okresní finále v basketbale SŠ. 
• 4. dubna - okresní kolo Fyzikální olympiády pro kategorie E a F. 
• 25. dubna - Přírodovědný klokan. 
• 23. května - 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 
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Předmětová komise českého jazyka 

s potěšením konstatuje, že 
• Zdislava Ungrová, studentka 2.A, a Jan Šimbera, student kvarty b, nejlepší ve školním kole 

Olympiády v českém jazyce, úspěšně reprezentovali naši školu v kole okresním, a dokonce i 
krajském, skvělý Jan Šimbera se účastnil i kola celostátního, které bylo opět pořádáno ve 
Stráži nad Nežárkou. Organizace školního kola  soutěže se i letos spolehlivě zhostili mladí 
kolegové Petra Půlpánová a Štěpán Macura. 

• součástí již tradičního festivalu Náchodská prima sezóna je i přehlídka s názvem Malá prima 
sezóna, určená žákům základních škol a mladším gymnazistům. V literární soutěži získaly 
nejvyšší ocenění práce dvou sekundánek, Markéty Slavíkové a Terezy Šimkové. 

• několik gymnazistů se zúčastnilo i jiných literárních soutěží, připomeňme alespoň soutěž 
O cenu Filipa Venclíka, kam své práce zaslaly Nikol Kudrnáčová, Simona Třísková a Petr 
Hrubý, studenti 3.A. 

• bylo velmi těžké rozhodnout, kdo z několika desítek mladších gymnazistů, kteří se zúčastnili 
školního kola recitační soutěže, byl nejlepší a má šanci uspět i v okresní a krajské 
konkurenci. Okresního kola se účastnily terciánky Heidi Hornáčková a Pavla Rousková a 
sekundánky Klára Prokopová a Tereza Šimková. V krajské konkurenci reprezentovaly školu 
Heidi Hornáčková a Pavla Rousková. 

Jindra Nývltová 

Anglický jazyk 

V lednu jsme uspořádali školní kolo v anglické konverzaci. Celkem se zúčastnilo 33 studentů 
v 1. kategorii, 29 studentů ve 2. kategorii a 52 studentů ve 3. kategorii a umístili se takto: 

1. kategorie 
1. místo Nguyen 1.W 
2. místo Houdková 2.W 
3. místo Prokopová 2.W 

2. kategorie 
1. místo Šimbera 4.W 
2. místo Krtička 4.W 
3. místo Dvořáčková 4.V 

3. kategorie 
1. místo Matyášová 5.W 
2. místo Lichter 7.W 
3. místo Kábrt 6.W, Linhardtová 7.V 

V únoru v okresním kole zvítězili všichni naši studenti - Nguyen, Šimbera a Matyášová. 
V březnu se Šimbera umístil v krajském kole na 3. místě. 

Z našich studentů máme upřímnou radost a děkujeme jim za vynikající reprezentaci. 
Zdena Jirková 

Německý jazyk 

V tomto školním roce dosáhli naši žáci dvou velkých úspěchů. Petra Fišerová vyhrála postupně 
školní, okresní i krajské kolo německé olympiády a dostala se až do celostátního kola do Prahy, kde 
nás velmi dobře reprezentovala. 

Lenka Ducháčová úspěšně složila v Goethe-Institutu v Praze mezinárodní zkoušku na úrovni C2 
podle evropského referenčního rámce pro jazyky. To je nejvyšší úroveň, které lze  při studiu cizího 
jazyka dosáhnout. Např. běžná státní zkouška na jazykové škole je o dvě úrovně níž. Oběma 
studentkám blahopřejeme! 

Ivo Forejt 
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Francouzský jazyk 

Letos poprvé proběhla soutěž v Konverzaci ve francouzském jazyce s překvapivě velkým 
počtem zájemců. Studenti byli rozděleni do dvou kategorií dle počtu let výuky francouzštiny. 

Ve školním kole se umístili: 
1. kategorie:  

1. Matyášová Jana 
2. Anna Richterová 
3. Nešněrová Klára 

2. kategorie:  
1. Patriková Gabriela 
2. Poláčková Martina 
3. Masaila Kanstantsin 

Do krajského kola postoupily: Matyášová Jana, Patriková Gabriela. 
Kateřina Havrdová 

Matematické soutěže 

K výuce matematiky neoddělitelně patří i různé soutěže, kde si porovnávají své „síly“ naši 
studenti se studenty ostatních středních škol a žáky základních škol. 

Soutěž pro všechny ročníky od primy až po oktávu a pro první až čtvrté ročníky je 
Matematická olympiáda. 

Úspěšní řešitelé školního kola z nižších ročníků, primy, sekundy, tercie, to jsou kategorie Z6, 
Z7, Z8, postupují do okresního kola a z kategorie Z9, A, B, C, to jsou studenti kvarty až oktávy a 
studenti prvních až čtvrtých ročníků, dále do kola oblastního. 

Umístění v okresním kole 

kategorie Z6 (prima) 
1. místo obsadila Barbora Šourková z primy B, 
6. - 7. místo Jan Brož, 
11. - 12. místo Tomáš Havlíček  

kategorie Z7 (sekunda) 
1. - 2.místo Han Noc Nguyen ze sekundy A, 
3. - 4. místo Jakub Zakouřil, 
5. místo Barbora Houfková, 
6. - 7. místo Anna Zikmundová 

kategorie Z8 (tercie) 
1. - 5. místo Otakar Pšenička z tercie A, 
6. - 9. místo Josef Voborník a Matěj Vydra 

kategorie Z9 (kvarta) 
4. místo Radek Papež z kvarty A, 
5. místo Andrea Sodomková, 
7. - 8. místo Jan Šimbera, 
9. - 12. místo Petra Hájková a Alena Dostálová. 
Radek a Andrea odjeli reprezentovat školu do oblastního kola v Hradci Králové. Radek Papež 

obsadil 5.-6. místo pouze se ztrátou 1 bodu na vítěze. Andrea skončila na místě 16.-17. jako úspěšná 
řešitelka. 

Okresního kola Matematické olympiády se účastnilo v kategorii C 11 studentů, z nichž osm 
úspěšných mělo reprezentovat školu v Hradci Králové, kde se konalo kolo oblastní. Bohužel tři 
studenti se nedostavili, a tak naše šance na umístění poklesly. Soutěžícím se tentokrát moc nevedlo. 
Úspěšným řešitelem se nestal nikdo z našich studentů. 

V kategorii B se účastnilo sedm studentů, z nichž do dalšího kola postoupilo šest. Tady získal 
Vladimír Lambert ze sexty B 5. místo a Jan Dundálek ze druhé B 7. - 8. místo. 
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V kategorii A  „nejvyspělejších“ matematiků se účastnilo deset studentů. Úspěšným byl pouze 
Antonín Špaček z oktávy B. V oblastním kole však svůj úspěch z předcházejících let již 
nezopakoval. 

Pro primy, sekundy a nově i pro tercie je ještě organizována Pythagoriáda. V primách se 
účastnilo 57 soutěžících, z nichž pouze 9 bylo úspěšných. Do okresního kola byli přihlášeni 3 
nejlepší. Zde získal z 29 soutěžících 3. - 4. místo Daniel Čejchan z primy B, 6. - 7. místo Daniel 
Meduna z primy A a 10. - 15. místo Karolína Pěčková z primy A. 

V sekundách soutěžilo 56 studentů, z nichž bylo 28 úspěšných. V okresním kole se podařilo 
Jakubovi Zakouřilovi ze sekundy A vybojovat 1. místo. 3. - 6. místo si odnesl Matěj Fanta ze 
sekundy B. 13. - 21. místo patří Václavě Štěpánové ze sekundy A. V tomto kole se účastnilo 38 
nejlepších žáků okresu. 

Z tercií ve školním kole soutěžilo 58 studentů, z nichž bylo 18 úspěšných. V okresním kole byli 
velmi úspěšní. 1. místo patří Petru Rýgrovi z tercie B, 2. - 5. místo Otakaru Pšeničkovi a Josefu 
Voborníkovi, oba jsou z tercie A. I další účastník zastupující tercie Šimon Macek se stal úspěšným 
řešitelem. 

Jednou z nejpočetněji zastoupenou soutěží je Klokan . Studenti naší školy se objevili mezi  
prvními deseti v rámci okresu a letos i v rámci kraje ve všech kategoriích. 

V kategorii Benjamín Jan Hrubý ze sekundy A - 3. místo v okrese, 8. místo v kraji, Radim 
Kvierenc, sekunda A - 4. místo v okrese, Matěj Fanta, sekunda B - 7. místo v okrese. 

V kategorii Kadet Jakub Valtar z kvarty A - 1. místo v okrese, 7. místo v kraji, Andrea 
Sodomková, kvarta A - 4. místo v okrese, Tomáš Hrubý, kvarta B - 5. místo v okrese. 

Velmi úspěšná kategorie je kategorie Junior  a Student. 
V kategorii Junior  obsadili studenti Jiráskova gymnázia v okresním kole 2. místo Karel Vlček z 

2.B, 3. místo Michaela Kavková ze sexty B, 4. místo Petr Kočička z kvinty A, 5. místo Vladimír 
Lambert ze sexty B. Karlu Vlčkovi náleží i 8. místo v kraji. 

V kategorii Student patří první dvě místa v okrese naší škole. 1. místo Jakub Vondráček - 4.B, 
2. místo Jiří Fišer- 4.B, Jiří Nymš ze 4.A je na 6. místě. Jakub Vondráček je sedmý v kraji, Jiří Fišer 
osmý. 

V rámci okresu se účastnilo 1 959 soutěžících, v rámci kraje 7 886 soutěžících. Umístění našich 
studentů ve všech kategoriích mezi prvními deseti v okrese i v kraji jistě hovoří za vše. 

V letošním školním roce byl uspořádán ještě Přírodovědný klokan. Protože to byla nová 
soutěž, nepodařilo se nám dostatečně rychle informovat všechny studenty. Proto se účastnilo pouze 
17 studentů v kategoriích Kadet a Junior. I přes toto tak málo početné zastoupení byli naši studenti 
velmi úspěšní.  

V kategorii Kadet získal Jan Šimbera z kvarty B nejen 1. místo v okrese ale i 1. místo v kraji. 
Dalším úspěšným řešitelem byl Jan Matyska z tercie B, který obsadil 4. místo v okrese a Ondřej Míl 
z tercie B se svým 14. místem v okrese. 

V kategorii Junior se umístil Petr Kočička z kvinty A na 1. místě v okrese a 10. místě v kraji. 
Michaela Kavková ze sexty B na 2. místě v okrese a 11. místě v kraji. A ještě jedno velmi dobré 
umístění. Ondřej Vydra z kvinty A si odnesl 4. místo v okrese.  

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

Iva Sršňová 

Fyzikální soutěže 
Okresní kolo 
kategorie G 

1. Anna Zikmundová ( sekunda A) 
2. Matěj Fanta (sekunda B) 
3. Jakub Zakouřil (sekunda A)  
6. Jan Hrubý (sekunda A) 
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kategorie F 
1. Otakar Pšenička (tercie A) 
2. Šimon Macek (tercie B) 
3. Radim Darebník (tercie B) 
4. Ondřej Míl (tercie B) 

kategorie E 
1. Radek Papež (kvarta A) 
2. Jan Šimbera (kvarta B) 
4. Jakub Valtar (kvarta A) 
5. Petra Hájková (kvarta A) 

Krajské kolo - úspěšní řešitelé 
kategorie E 

1. Radek Papež (kvarta A) 
2. Jakub Valtar (kvarta A) 
3. Jan Šimbera (kvarta B) 
6. Petra Hájková (kvarta A) 

kategorie D - první ročníky (kvinty) 
4. Petr Šedivý (kvinta B) 
6. Petr Kočička (kvinta A) 
8. - 9. Václav Hrnčíř (kvinta B), Jan Voborník (kvinta B) 

kategorie C - druhé ročníky (sexty) 
2. Jaroslav Stárek (2.A) 
3. Jan Dundálek (2.B) 

kategorie B - třetí ročníky (septimy) 
1. Karel Jára (septima A) 
5. Juraj Hartman (3.B) 

kategorie A - čtvrté ročníky  (oktávy) 
2. Miroslav Matějů (oktáva A) 
3. Gustav Šourek (4.A) 
4. Antonín Špaček (oktáva B) 
7.  Jakub Dundálek (4.A) 

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

Richard Brát 

Chemické soutěže  
Nejvíce studentů řešilo Chemickou olympiádu. Její první část se skládá z domácích úkolů, 

praktické úlohy a kontrolního testu školního kola, který prověří znalosti z předchozích částí. Po 
vyhodnocení školního kola nejlepší řešitelé postupují do kola vyššího. 

Kategorie D se účastnilo 10 žáků. Do okresního kola, které proběhlo na naší škole, postoupili 4 
žáci. Zde se výborně umístili: Jan Šimbera, třída 4.W (1. místo), Jakub Valtar, 4.V (2. místo) a 
Alena Dostálová, 4.V (4. místo). Všichni byli pozvání do krajského kola, které se konalo na PF 
UHK. Zde obsadil Jan Šimbera 3. místo a Alena Dostálová 6. až 7. místo. Jakub Valtar se 
nezúčastnil. 

Ve školním kole v kategorii C soutěžilo celkem 16 žáků druhých ročníků a sext. Na prvních 
místech se umístili Jan Dundálek, 2.B, Jan Pitřinec, 6.W a Vít Hanousek, 2.B. V krajském kole, 
které se konalo na PF UHK, obsadil Jan Dundálek 3. místo a Vít Hanousek 8. místo. Jan Pitřinec se 
nezúčastnil. 

Ve školním kole kategorie B se soutěže zúčastnilo 12 žáků třetích ročníků a septim, většinou 
účastníků dvouletého volitelného předmětu Seminář a cvičení z chemie. Do krajského kola, 
pořádaného na katedře chemie UPa, byli pozváni čtyři nejlepší ze školního kola a umístili se takto: 
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Anna Jirásková ze 3.A 9. místo, Eva Dědková a Radka Zeisková, také ze 3.A, 15. a 16. místo. 
Nejlepší ze školního kola, Konstantin Masaila ze 3.B, se ze zdravotních důvodů nezúčastnil. 

U všech řešitelů oceňujeme snahu se se zadanými úkoly úspěšně vypořádat a těm, kteří 
postoupili do nejvyšších kol a reprezentovali nejen sebe, ale i naši školu, srdečně blahopřejeme.  

Další soutěže 
Korespondenčního semináře inspirovaného chemickou tématikou (KSICHT) se účastnil Milič 

Jedlička, 2.B. 
Experimentální soutěže v chemických disciplinách Becario se zúčastnili Jan Dundálek a Milič 

Jedlička.  

Všem studentům, kteří se do soutěží zapojili, děkujeme. Věříme, že i v dalších letech se najdou 
zájemci o chemii a chemické soutěže.  

Jarmila Suchanková 

Biologické soutěže 

Biologických soutěží se zúčastnilo 124 studentů. Mnozí z nich postoupili až do krajského kola. 
V Poznávání přírodnin v kategorii A zde obsadila Tereza Putalová výborné 1. místo, Ludmila 
Štěpánová 10. a Marie Štěpánová 12. - 13. místo.V kategorii B se umístila Alena Dostálová na 16. 
místě a v kategorii C Iveta Papežová na 9. - 11. Naši studenti dále zápolili v soutěži Biologická 
olympiáda. V kategorii A postoupili do kraje Veronika Nývltová, která zde vybojovala 6. místo,  
Jan Myšák – 21. místo a Hana Mazancová -24 místo. V kategorii B nás v kraji reprezentovali 
Tereza Putalová – 15. místo, Petr Kočička - 21. místo, Jiří Hůlka 24. místo a Ludmila Štěpánová - 
26. místo. V kategorii C obsadila Alena Dostálová 19. příčku a konečně v kategorii nejmladších D 
za nás bojovali Kateřina Žibřidová – 14. místo a Daniel Hladík – 26. místo. 

Děkujeme zúčastněným studentům za jejich práci nad rámec povinností, blahopřejeme k 
dosaženým výsledkům a přejeme dostatek elánu i v příštím školním roce. 

Ivana Matěnová 

Předmětová komise dějepisu 

s radostí sděluje, že: 

• v okresním a krajském kole Dějepisné olympiády školu úspěšně reprezentovali Jan Matyska 
(tercie A) a Jan Šimbera (kvarta B). S tématem Zločin a trest v dějinách si v okresním kole 
poradili suverénně - Jan Matyska obsadil 1. místo a Jan Šimbera 2. místo. V krajském kole 
se pak zařadili mezi desítku nejlepších mladých historiků v kraji. 

• v celostátním kole SOČ obsadila 7. místo Blanka Jedličková, studentka oktávy A, s prací na 
téma Líkařovi a Řehákovi v odboji na Bílé hoře.  

Věra Štegerová  

Zeměpis 

I v tomto školním roce proběhla na gymnáziu Zeměpisná olympiáda, které se zúčastnilo celkem 
131 studentů. V okresním kole nás reprezentovalo celkem 9 žáků, v kategorii A Dominik Regner 
z I.B, který se umístil na 7. místě ze 14 soutěžících‚ v kategorii B Petr Hlávko ze II.B, získal 3. 
místo ze 13 soutěžících, v kategorii C jsme měli již ostříleného soutěžícího Jana Šimberu z IV.B, 
který opět získal první místo a postoupil do krajského kola, kde rovněž zvítězil a v celostátním kole, 
které se konalo v Ústí nad Labem, se umístil na krásném 4. místě ze 14 soutěžících. Soutěž byla 
velice vyrovnaná, což nám dokazuje dvou bodový rozdíl mezi prvním až čtvrtým místem. Stejnou 
radost jako Jan Šimbera v kategorii C nám udělal Tomáš Burdych v kategorii D, kde se scénář opět 
opakoval jako u předchozí kategorie. Tomáš taktéž postoupil z 1. místa krajského kola do 
celostátního a umístil se na krásném 5. místě ze 14 soutěžících. Od vítěze jej dělilo 2,5 bodu. Oba 
naši soutěžící z kategorie C a D nás takto reprezentovali již po několikáté. Tomáš byl zařazen jako 
náhradník do evropského kola zeměpisné olympiády, které se koná 4.- 8. září 2007 na Slovensku. 
Držíme palce! 
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Děkujeme úspěšným řešitelům olympiády a vítězům gratulujeme. Přejeme hodně úspěchů i 
v dalších soutěžích. 

Olga Slavíková 

Sportovní soutěže 

Ve školním roce 2006/07 se naši studenti, pod vedením svých profesorů tělesné výchovy, 
zapojili do sportovního zápolení v atletice, plavání, volejbalu, basketbalu, florbalu, sálové kopané a 
minikopané. 

Ve Středoškolském poháru CORNY v atletice se po vítězství v okresním kole v Novém Městě 
nad Metují umístilo družstvo děvčat ve složení Rousková, Syrovátková, Voborníková, Hornová, 
Šrollová, Slezáková, Rejtharová, Preclíková, Vančáková, Zeinerová, Vondráčková a Mrázková 
v krajském kole v Hradci Králové na 4. místě. 

V okresním kole atletického čtyřboje, pořádaném plhovskou ZŠ, obsadili naši mladší žáci i 
žákyně 6. místa, starší žáci skončili čtvrtí a družstvo starších žákyň ve složení Bártová, Rousková, 
Koubková, Minaříková a Sodomková vybojovalo pěkným druhým místem postup do krajského kola 
v Rychnově nad Kněžnou, kde v sestavě Sodomková, Nešetřilová, Nováková, Gonáková a Rejlová 
skončilo na neméně pěkném 4. místě. 

V podzimním klání náchodských škol v Běhu do zámeckých schodů opět vynikli naši běžci a 
běžkyně. Středoškolačky vyhrály, středoškoláci skončili na 3. místě, starší žactvo na 2. místě a 
mladší žactvo bylo šesté. Jáchym Škoda navíc zaběhl traťový rekord. 

V plaveckých soutěžích uspěli, podobně jako v několika předchozích letech, chlapci a 
především děvčata vyššího gymnázia. V krajském kole v Trutnově skončili dorostenci třetí, 
dorostenky ve složení Celbová, Zeinerová, Marková, Antlová, Rousková, Nováková a Jedličková 
zvítězily a kvalifikovaly se tak opět na republikové finále. Téměř stejně složený, pouze o dva roky 
starší tým, než ten, který na minulém finále ČR vybojoval skvělé čtvrté místo, se však před 
blížícími se závody vinou onemocnění a účastí maturantek na plese téměř rozpadl a přenechal tak 
svou vytouženou účast dívkám z trutnovského gymnázia. Žákovské plavecké štafety se zúčastnily 
okresního kola a největším úspěchem bylo 2. místo mladších žáků. 

Počty našich studentů, kteří hrají závodně volejbal, se neustále rozšiřují a i letos to bylo na 
výsledcích i kvalitě samotné hry znát. Byla to opět především děvčata, která po vítězství v okresním 
kole středoškolských her na našem gymnáziu, vyhrála i v krajském kole v Kostelci nad Orlicí. Pro 
tým, který tvořily hráčky Vávrová, Hornová, Hedvíková, Matysková, Rýdlová, Gieciová, Slavíková 
a Gottwaldová, to bylo letos maximum, protože celostátní kola se konají jednou za dva roky. Tým 
chlapců ve složení Hornych, Svatoš, Cvejn, Kafka, Hejzlar, Vojnar a Sychrovský vyhrál rovněž 
okresní kolo a v kraji skončil na 5. místě. Neztratily se ani B-týmy, děvčata vybojovala na domácí 
půdě 3. a chlapci 4. místo. Dívky z nižšího gymnázia postoupily z okrskového do okresního kola 
v Červeném Kostelci a zde obsadily 5. místo. 

V basketbalových okresních kolech, co do umístění, nejlépe uspěl tým našich chlapců z nižšího 
gymnázia, když v domácím prostředí skončil na 4. místě. Stejně staré basketbalistky skončily 
v Jaroměři šesté a na stejném místě se umístili v Broumově i basketbalisti vyššího gymnázia. 

Popularita florbalu nadále stoupá, konkurence je rok od roku větší a školské turnaje tak dnes 
mají již velmi dobrou úroveň a jsou atraktivní i pro fandící spolužáky. Naše škola byla pořadatelem 
dvou okresních kol. „Domácího prostředí“ házenkářské haly lépe využili středoškoláci. Zvítězili a 
postoupili do krajského kola v Trutnově, kde skončili čtvrtí. Členy úspěšného týmu byli: Adler, 
Hornych, Vlček, Jánský, Jirman, Ságner, Šimon, Oleják, Reichmann, Jára a Vondráček. 
Středoškolačkám druhé místo na postup do kraje nestačilo. Florbalistům nižšího gymnázia scházelo 
tentokrát potřebné štěstí a skončili i p řes dobrou hru až pátí. Okresní kolo si poprvé zahrála v této 
kategorii i děvčata, v Polici nad Metují obsadila 5. místo. 

Závěr našeho výčtu patří fotbalu. Chlapci z nižšího gymnázia se zúčastnili turnajů v sálové 
kopané, kde obsadili 3. místo v okrskovém a 5. místo v okresním kole v České Skalici a 
v minikopané, kde skončili druzí. Fotbalový tým z vyššího gymnázia letos v sálovce výjimečně 
neuspěl. 



 23 

Organizátorsky se v tomto školním roce naše škola podílela na uspořádání pěti okresních 
soutěží – ve středoškolském volejbalu chlapců i dívek (prof. Košvanec, prof. Slavíková), ve florbalu 
chlapců ZŠ a víceletých gymnázií a středoškoláků (prof. Košvanec) a v basketbalu chlapců ZŠ a 
víceletých gymnázií (prof. Zikmund, prof. Divíšek). Ke zdárnému průběhu turnajů přispěli i někteří 
naši studenti v roli rozhodčích, zapisovatelů apod. 

Své stálé místo v našem příspěvku má i studenty organizovaný celoroční turnaj ve florbalu. 
V letošním roce se ho zúčastnilo 12 týmů a zvítězili opět Sršni (sexta A). 

V průběhu školního roku uspořádali vyučující tělesné výchovy pro studenty celkem třikrát 
sportovní den. V termínu přijímacích zkoušek to byly turnaje pro studenty prim, sekund a tercií. Ve 
florbalu zvítězili chlapci ze sekundy A a v přehazované děvčata z tercie A. Na závěr školního roku 
proběhl opět sportovní den pro primy až tercie na Hamrech. Celkovými vítězi se stali studenti 
z tercie A, když zvítězili ve fotbalu, softbalu i vybíjené. Zkrátka nepřišli ani studenti vyššího 
gymnázia, pro něž byl uspořádán volejbalový turnaj v areálu Sokola Staré Město. Zvítězil tým 
s názvem Sací komando. Protože na Jiráskově gymnáziu nesportují jenom studenti, zúčastnilo se 
turnaje i družstvo kantorů. V konkurenci dvanácti týmů obsadilo třetí místo. 

Libor Slavík 

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). 

Odbornou a publikační činnost úspěšně vykonávají i někteří učitelé: 

PaedDr. Blanka Dvořáčková 

• publikační činnost 
- monografie o J. F. Smetanovi a obci Svinišťany (2001) 
- články v Rodným krajem 

Mgr. Aleš Horák 

• publikační činnost 
- OP-S 25 U TRIGONOMETRU (2006). Turistický průvodce pěchotním srubem OP-S 25 

u Opavy 
- Stachelberg, Horák Aleš, Čermák Ladislav (2006). Průvodce muzeem v dělostřelecké 

tvrzi Stachelberg a okolím 
Knihy vydány vlastním nákladem. 

• vydavatelská činnost 
- knihy o pevnostních systémech (i od jiných autorů) 

• odborná činnost 
- odborný poradce v oboru pevnostních systémů (např. při natáčení dokumentárních 

filmů) 

Mgr. Daniel Pavlík 

• soudní znalec v oboru překlady (španělština a portugalština), odborný překladatel (obchodní 
korespondence, technické překlady) 

Mgr. Zdeněk Polák 

• knižní publikace: 
- „Hrátky s magnetismem“ vydal pro učitele a studenty v rámci vzdělávacího programu 

„Svět energie“ ČEZ, a.s., Praha 2007 

• přednášky na konferencích s mezinárodní účastí: 
- 28.8. až 30.8. 2006 Mezinárodní konference učitelů fyziky v Olomouci:„Veletrh nápadů 

učitelů fyziky 11“. Příspěvek na téma „Experimenty z elektřiny a magnetismu“, 
uveřejněn ve sborníku „Veletrh nápadů učitelů fyziky XI“ str. 200 – 207 
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- 22. – 24. 9. 2006 organizace malé třídenní mezinárodní konference hnutí Heuréky na 
Jiráskově gymnáziu v Náchodě, přítomno 70 lidí, z toho 8 ze zahraničí. Vedl dílnu 
věnovanou experimentům z optiky 

• přednášková činnost pro učitele fyziky, akreditované semináře v rámci DVPP: 

Fyzika v pokusech. Střídavý proud  
4. říjen 2006, 14:30 - 16:30 hodin   

Mgr. Zdeněk Polák, Jiráskovo Gymnázium 
Náchod 
pracoviště: Trutnov 

Fyzika v pokusech. Magnetismus  
8. listopad 2006, 14:00 - 16:30 hodin   

Mgr. Zdeněk Polák, Jiráskovo Gymnázium 
Náchod 
pracoviště: Rychnov nad Kněžnou 

Fyzika v pokusech. Mechanické kmitání, 
vlnění, akustika  
22. listopad 2006, 14:00 - 16:00 hodin   

Mgr. Zdeněk Polák, Jiráskovo Gymnázium 
Náchod 
pracoviště: Hradec Králové 

Fyzika v pokusech. Mechanika I  
6. prosinec 2006, 14:00 - 16:30 hodin   

Mgr. Zdeněk Polák, Jiráskovo gymnázium 
Náchod 
pracoviště: Náchod 

Fyzika v pokusech. Mechanika II  
10. leden 2007, 14:00 - 16:30 hodin   

Mgr. Zdeněk Polák, Jiráskovo gymnázium 
Náchod 
pracoviště: Náchod 

Fyzika v pokusech. Elektrické pole a 
elektrický proud.  
14. březen 2007, 14:00 - 16:00 hodin   

Mgr. Zdeněk Polák, Jiráskovo Gymnázium 
Náchod 
pracoviště: Hradec Králové 

Fyzika v pokusech. Optika  
9. květen 2007, 14:30 - 16:30 hodin   

Mgr. Zdeněk Polák, Jiráskovo Gymnázium 
Náchod 
pracoviště: Trutnov 

- 12. 1. 2007 experimentální přednáška „Zajímavé fyzikální experimenty“ pro učitele 
matematiky a výpočetní techniky v rámci dvoudenního semináře na Jiráskově gymnáziu 
v Náchodě 

- 14. 5. 2007 přednáška pro učitele fyziky v rámci dvoudenního semináře na Gymnáziu 
Dačická ul., Pardubice. „HI-tech ve výuce fyziky“ 

RNDr. Jan Preclík, Ph.D. 

• lektor na Škole učitelů informatiky, 20. 8 - 30. 8. 2007, v Lipnici nad Sázavou, pořádané 
ČIS sekce MOP, KSVI MFF UK, Malostranské nám. 25, 118 00 Praha 1. 
Přednášky a cvičení na téma: 
- GIMP - bitmapová počítačová grafika, jeden kurz pro začátečníky, dva pro pokročilé 
- OpenOffice - novinky ve verzi 2.2x, jeden kurz 
- Autorské systémy - autorský systém Athelas, přednáška pro zájemce 

Mgr. Petr Šulc 

• odborný překladatel 
- v poslední době (z angličtiny do češtiny) odborné texty, které se týkají metodiky 

sportovního tréninku se zaměřením na trénink házené pro EHF (Evropská házenkářská 
federace), AHF (Asijská házenkářská federace), a (do češtiny) pro ČSH (Český svaz 
házené) 

• člen trenérsko-metodické komise ČSH 
- přednášky na školeních trenérů a učitelů TV (mimo jiné v oblasti metodiky sportovní 

přípravy a tréninku dětí a mládeže 

• držitel trenérské licence "A" a licence European Master Coach udělené Evropskou 
házenkářskou federací 
- ve školním roce 2006 – 7 trenér juniorské reprezentace Bahrajnu (s týmem získal na 

mistrovství světa 8. místo, ve skupině porazili i budoucí mistry světa Dány) 
- nyní trenér mužů HC Náchod v 1. lize 



 25 

d)  prezentace školy na veřejnosti 

Naše škola se aktivně zapojuje do řady charitativních akcí. 
Zúčastňujeme se Srdíčkových dnů pořádaných občanským sdružením Život dětem. Deset dvojic 

studentů prodávalo v ulicích města letos magnetky s obrázky zvířátek. Z jejich prodeje jsme na účet 
výše uvedeného sdružení zaslali 10 506 Kč a 15 759 Kč zůstalo škole. Výtěžek akce bude věnován 
dětským oddělením nemocnic v České republice a na nákup učebních pomůcek pro naši školu. 

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. 

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. Výtěžek sbírky bude použit na provoz a preventivní činnost České společnosti AIDS 
pomoc a Domu světla - provoz ambulance, ve které se provádí bezplatné anonymní testování na 
HIV infekci, na provoz telefonní a internetové AIDS poradny a na další preventivní projekty 
Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu. Stužky prodávalo deset našich studentů. 

16. května se naši studenti v rámci Českého dne proti rakovině (dříve Květinový den) zapojili 
do veřejné sbírky pořádané Ligou proti rakovině. Výtěžek získaný prodejem kytiček v ulicích města 
bude použit na výchovu ke zdravému způsobu života v rodině. 

22. května jsme se podíleli na veřejné sbírce „Svátek s Emilem“, kterou pořádá Český 
paralympijský výbor na podporu handicapovaných dětí. 

Šest tříd se účastní projektu adopce na dálku, který umožňuje získat vzdělání dětem z chudých 
oblastí světa díky finanční podpoře lidí z bohatších zemí. 

Studenti třídy 2.W se pod vedením prof. Kolářské v rámci výuky o dětských právech 
v občanské výchově zapojili do akce organizace UNICEF a ušili 25 látkových panenek, které jsou 
určeny na vydražení. Výtěžek poputuje na očkovací vakcíny pro děti v Indii . O své práci děti ze 
2.W informovaly ostatní žáky školy 1. června v prostorách školy. 

Pro studenty 3. ročníku a septimy A se uskutečnila přednáška o dobrovolnictví. 

Školu velmi výrazně propagují oba naše pěvecké sbory a divadelní sdružení. 
Soubor Skřivánci kromě již klasických koncertů, jako jsou vánoční a jarní koncerty pro 

veřejnost, MŠ, ZŠ a dětský stacionář, tento rok hostil dva zahraniční soubory. Prvním byl soubor 
ruských studentů až z dalekého Petrohradu. S ruským souborem Skřivánci provedli dva koncerty. 
První byl v Častolovicích a druhý v Galerii výtvarného umění v Náchodě. Na koncertech 
spoluúčinkoval také pěvecký sbor Kvítek z Kostelce nad Orlicí, tradiční host skřivánčích koncertů. 

Druhým hostem byl slovenský soubor Ozvena, který k nám přijel na festival Camerata nova 
Náchod. Ozvena je soubor, který hostil Skřivánky před dvěma lety na Mezinárodním festivalu, 
který se konal na Slovensku, ve Vranově nad Toplou. Skřivánci mohli oplatit pohostinství a tohoto 
úkolu se zhostili se ctí. Oba soubory se již také dohodly na další mezinárodní spolupráci. 

Náchodský festival Camerata nova je pověstný tím, že se ho mohou účastnit amatérské soubory, 
které jsou vybírány podle velmi přísných měřítek a každý se do přehlídky nedostane. To, že 
Skřivánci hráli a zpívali na Cameratě, znamená, že byli uznáni jako hudební těleso s velmi 
kvalitní úrovní. 
Řadu 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. Tradiční již jsou Vánoční koncert v kostele na náměstí a koncert na závěr školního roku 
v zámecké galerii. 

Dále vystoupili např. v Bazilice sv. Markéty v Praze, na vernisáži výstavy obrazů v penzionu 
Oaza v Novém Městě nad Metují, v Náchodě na úvod Prima sezóny, 16. května na náměstí při 
propagaci Českého dne boje proti rakovině, na radnici při předávání vysvědčení absolventům VOŠ 
stavební v Náchodě, v Šonově u Nového Města nad Metují atp. 

Divadelní soubor DRED se pravidelně zúčastňuje nejrůznějších soutěžních i nesoutěžních 
divadelních přehlídek. 

Vrcholem letošního roku byl asi postup a účast na Šrámkově Písku. 
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Letos odehrál např. tato představení: Dekalog Netřesk (Turnov, Galerie Slávie, Písek, ...), 
Dekalog Křížaly (Kostelec nad Orlicí, Písek, ...), Dekalog Rajčata (Cross club Praha, ...), Lehká 
zemitá plocha Smirk (Kleštěnice, ...), Vánočky 2006 (Náchod), Velikonočky 2007 (Náchod) a jiné 
drobnosti tam i onde. 

Psal o nich tisk (REFLEX), hovořili o nich v rozhlase (Český rozhlas). 
Členové a vedoucí DREDU byli také organizátory každoročního listopadového Dne poezie, 

tentokrát na tema „Kde domov můj“, při němž je čtena poezie nejen v budově naší školy. 
Nezanedbatelná je i spolupráce DREDu s Výstavním prostorem Galerie Slávie v Náchodě - 

vernisáže, performance, ... 

Veřejně vystupuje i historicko dramatický kroužek  žáků nižšího gymnázia vedený prof. 
Dvořáčkovou. Např. 6. prosince vystoupil se souborem Skřivánci v Domově důchodců v Náchodě s 
adventním programem, stejný program pak ještě zopakoval pro ZŠ, MŠ, a děti ze stacionáře, o 
Masopustu zdramatizoval scény barokní lidové hry "Masopust", které žáci předvedli rodičům, 
okolním školám, dětem ze stacionáře a na soutěži dětských dramatických souborů. S dramatizací 
regionálních báchorek reprezentoval školu a město v lázeňském divadle v Kudowe Zdrój. V 
průběhu června absolvoval řadu vystoupení po mateřských a základních školách v Náchodě a v 
Novém Městě nad Metují s pohádkami Boženy Němcové a s pohádkou o Bubetce a Smítkovi. 

Již po páté se u nás v září konal seminář Heuréky. Při práci se zde sešla stovka učitelů fyziky 
ze základních, středních i vysokých škol, přijelo i 20 zahraničních účastníků, a to Slováky již za 
cizince nepovažujeme. Akci organizačně zajistili pracovníci Katedry didaktiky fyziky 
Matematicko-fyzikální fakulty v Praze ve spolupráci s prof. Polákem. 

Viz např. 
http://kdf.mff.cuni.cz/heureka/nachod-2006, 
http://dell006e.fzu.cz/struktura/casopisy/cscasfyz/2006/02/114.html (loňská) 

Ve dnech 12. – 13. ledna 2007 se na Jiráskově gymnáziu uskutečnilo setkání učitelů 
matematiky, fyziky a výpočetní techniky ze středních škol pod názvem „LEGO roboti, 
matematika na počítači, záhadná fyzika a tak… aneb tutorování bez interaktivních tabulí“.  
Setkání uspořádali vyučující informatiky Jan Preclík a Dalibor Vích ve spolupráci s Gymnáziem 
Matyáše Lercha v Brně v rámci spolupráce na projektu Lego Roboti pro začínající programátory 
(evidenční číslo projektu 1233P2006). 

Setkání se zúčastnilo 8 učitelů z Brna, Prahy, Sušice a Krnova. Účastníci navštívili několik 
vyučovacích hodin, ve kterých zhlédli netradiční metody výuky fyziky, výtvarné a hudební 
výchovy. Studenti čtvrtého ročníku Jakub Dundálek a Jindřich Horváth prezentovali výsledky své 
práce se stavebnicí LEGO Mindstorms – jejich robot dokázal nespadnout ze stolu, sledovat čáru 
nakreslenou na zemi a další věci. 

Velkou společenskou akcí školy jsou také dva stužkovací plesy gymnázia. 

Ve dnech 16.-20. dubna probíhal na Jiráskově gymnáziu Týden pro Zemi organizovaný prof. 
Ježkem. Kromě výstav v prostorách celé školy se žáci zúčastnili i řady dalších zajímavých akcí. 
Např. studenti ekologického semináře se podíleli na záchranném transferu obojživelníků na 
Broumovsku, třída 1.B vysázela alej ovocných dřevin u České Čermné, studenti vybraných tříd se 
zúčastnili akce Dopoledne se zvířaty, kdy zhlédli ukázky výcviku psů, pozorovali život v našich 
vodách a také se seznámili s metodikou kroužkování ptáků. Součástí akce byly i přednášky RNDr. 
V. Lemberka z pardubického muzea o mizející kráse přírody Madagaskaru (přednáška oceněná 
Cenou cestovatelů jako nejlepší v r. 2005 na Mezinárodním setkání cestovatelů Cesty 2006) a 
Jihovýchodní Čína- snědená země. 

Paralelně s Týdnem pro Zemi běžely projekty , které si zorganizovali samotní studenti. 
O modelové řešení jednoho z problémů, které tíží naše město, se pokusili studenti septimy A. Pod 
vedením pracovníků krkonošské Agendy 21 uspořádali „výběrové řízení“ na projekt obnovy 
městských lázní a mohli si tak v praxi vyzkoušet, jak řešit střety různých zájmových skupin. 
Studenti K. Jára a J. Šmída zorganizovali pro veřejnost přednášku Tepelná čerpadla. Studentka 3.B 
V. Michlová vedla tým, který ve škole i ve městě zorganizoval rozsáhlou informační kampaň za 
práva zvířat. 
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Poslední z výše jmenovaných projektů byl stejně jako řada dalších (Porušování lidských práv 
komunistickými režimy, Černobílý sen, Čarodějův klobouk, Film a škola, Tématické hudební 
počiny Jiřího Černého, Máme vás rádi, záleží nám na vás) uskutečněn v rámci akce Malé granty. 
Tu jsme mohli realizovat díky úspěšnému projektu, který navrhla prof. Hana Vrátilová v rámci 
svého vzdělávání zaměřeného na tvorbu projektů. Její práce byla vyhodnocena jako jedna 
z nejlepších a byla organizátory vzdělávání podpořena částkou 66 000 Kč na financování 
studentských projektů u nás ve škole. 

Všechny akce Týdne pro Zemi a všechny jmenované studentské projekty se setkaly 
s pozitivním ohlasem nejenom u našich studentů a studentů okolních škol, ale i u náchodské 
veřejnosti a v regionálním tisku. Podrobnosti viz níže. 

Koncem dubna a počátkem května jsme se aktivně podíleli na 10. 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 
(volejbal, stolní fotbal). 

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

Prostory škola také poskytuje pro volby. 

K reprezentaci školy také jistě přispěl Den otevřených dveří. V aule podával ředitel školy 
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: 

Male granty na Jiráskově gymnáziu v Náchodě 

Na konci minulého školního roku nabídly společnosti Aisis a T-Mobile učitelům ve třech 
krajích ČR vzdělávání v oboru projektový management. Cílem bylo vyškolit učitele tak, aby mohli 
své žáky naučit připravovat jednoduché projekty a získávat na ně peníze. Naše gymnázium nabídku 
využilo a hospodářka školy paní inženýrka Eva Hedvíková a já jsme absolvovaly několik 
víkendových seminářů. Součástí plánu byl i výběr deseti nejlepších účastníků kurzu, jejichž školám 
bude na realizaci prvních studentských projektů poskytnuto 66 000 Kč. V našem kraji uspěli tři 
učitelé a jedním z nich jsem byla i já. V lednu školního roku 2006/07 se tak rozjela příprava na 
celou akci. Skupina učitelů (Ivana Matěnová, Štěpán Macura, Martina Javůrková, Dalibor Vích, 
Hana Vrátilová a Libor Slavík) sehrála pro studenty, za značné pozornosti médií, humorné 
představení a seznámila je tak s možností zažádat o peníze a realizovat si tak své sny. Celá akce 
proběhla pod názvem Nápad za všechny peníze. Studenti mohli podat přihlášku a ucházet se tak o 
peníze na svůj projekt. Byl to pro ně dost těžký oříšek, ale jak už to tak bývá, ti nejlepší se přece jen 
projevili a obětovali hodně času, aby projekt nejen vymysleli, ale i zrealizovali. Odbornou pomoc 
poskytli studentům zaměstnanci školy, zejména učitelé výpočetní techniky Jan Preclík, David 
Barka, učitelé Ivana Matěnová, Štěpán Macura a Jan Ježek přispěla i hospodářka školy Eva 
Hedvíková a účetní Iva Pejsarová, 

Projekt Porušování lidských práv komunistickými režimy (předkladatelka projektu Zdislava 
Ungrová, 2.A) 

Tento projekt patřil mezi ty, které působily hned od začátku velmi precizně. Jeho příprava 
zabrala studentům hodně času, toho však podle svých slov vůbec nelitovali, protože přinesl velmi 
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uspokojivý výsledek a zaujal velké množství lidí i sdělovací prostředky. Cílem projektu bylo 
upozornit zejména mladé lidi na nebezpečí totalitních režimů a seznámit je s neblahou 
komunistickou minulosti naší země. Realizace probíhala celý týden. A tak po ránu z recese zněly po 
škole budovatelské písně, škola byla „vyzdobena“ komunistickými symboly, dobovými hesly, ale i 
výtvarnými pracemi studentů. Mohli jste nahlédnout do spisů Lenina i Marxe, přečíst dobové 
noviny i zasmát se budovatelským aktivitám padesátých let. Smích ale studenty přecházel po 
promítnutí několika dokumentárních filmů z komunistických lágrů, které kromě jiného 
upozorňovaly na to, že mnozí viníci nebyli nikdy potrestáni. Dokumentární filmy byly doplněny 
besedou s panem Rudolfem Mackem. Pan Macek, který je významným členem Konfederace 
politických vězňů, byl aktivitou studentů nadšen, a tak se jim dostalo pochvaly i přímo z centrály 
KPV. Musím podotknout, že mile překvapena jsem byla i já. Za celým nápadem nestál nikdo z nás 
dospělých, tedy lidí, kteří zažili komunistický režim na vlastní kůži, ze všeho však vyplývala 
neuvěřitelná erudovanost, bylo velmi obdivuhodné, jak studenti dokázali nejen získat tolik 
informací, ale dostat je i mezi ostatní. Nešlo však o prázdné zesměšňování komunismu, informace 
byly objektivní, věcné a rozhodně ne povrchní, a hlavně si všímaly i současných projevů 
komunismu ve světě i u nás. Rozhodně se celý týden diskutovalo, a tak, když jsem postávala na 
chodbě, abych držela dozor, zaznamenala jsem, že témata rozhovorů studentů jsou poněkud jiná než 
v ostatní týdny. Když měli samotní autoři hodnotit svůj projekt, oceňovali zejména to, že se naučili 
spoustu nových věcí. 

Projekt Černobílý sen (předkladatel projektu Jaroslav Kubíček, 2.A) 
Téma fašismu a holocaustu  je natolik blízké problematice komunismu, že si přímo říkalo o to, 

aby se nakonec logicky i ono objevilo v centru zájmu. Studenti, kteří zpracovávali téma 
„komunismus“, přišli s nápadem zkusit podobně uspořádat „holocaust“. Stejně jako byl 
komunismus spojen s výročím komunistického převratu, byl holocaust zařazen k výročím 
květnových dní a přispěl tak k diskusím, které se objevily ve světě i u nás právě ve spojení 
s ukončením 2. světové války. I to je důkazem, že nevšem mladým lidem je minulost „ukradená“. 
Cílem studentů - dle jejich slov - bylo upozornit na to, že téma holocaustu není rozhodně pasé a že 
je třeba ho neustále otvírat. Protože neměli na tento projekt tolik času, vyšli z předcházejícího 
modelu a i tentokrát slavili úspěch v podobně zájmu ostatních i médií. Recese bylo poněkud méně, 
ale i přesto se podařilo vzbudit úsměv nebo zděšení na tvářích těch, kdo se v pondělí ráno dostavili 
do školy. Uvítaly je totiž dvě obrovské vlajky s hákovými kříži, pod kterými však byla vtipná 
poznámka, že „toto není propagace fašismu“. Vedle šokujících čísel o počtu umučených a mrtvých, 
vězněných či jinak poznamenaných, nechyběly ani besedy. Do auly gymnázia přijal pozvání i 
ředitel lidického památníku pan Milouš Červencl, přivezl s sebou dvacetiminutový film o Lidicích a 
také paní Mílu Kalibovou, ženu, která všechny události v Lidicích prožila na vlastní kůži. 

Stop týrání zvířat (překladatelka projektu Veronika Michlová, 3.B, a Barbora Michlová) 
Další projekt, který je nutno pochválit především za způsob a rozsah svého provedení, se nesl 

v duchu trochu kontroverzního tématu týrání zvířat. I když byl poznamenán možná někdy trochu 
naivním nadšením a někdy černobílým viděním problematiky, byl jasnou ukázkou toho, jak když 
opravdu chci, můžu něčeho dosáhnout. Cílem bylo upozornit spolužáky i veřejnost na problematiku 
týrání zvířat. Hlavní autorka projektu nosila nápad v hlavě několik měsíců. Dala dohromady deset 
nadšenců a pustili se do práce. Akce se rozjela v pondělí 16. 4. na několika místech najednou. Na 
náměstí v Náchodě tak vznikl informační stánek, kde se rozdávaly různé materiály, nabízela se 
vegetariánská a veganská jídla a bylo tam možno podepsat petici STOP TÝRÁNÍ ZVÍŘAT. Petice 
se však mohla podepisovat i jinde, nakonec se podpisů sehnalo celkem 350. Lidé mohli také 
přispívat na útulek pro opuštěná zvířata v Teplicích. Po městě i ve škole se prodávala trička, 
výdělek byl určen na některé náklady spojené s akcí. V úterý pak ve škole promítali film „Zvířata 
nejsou zboží“, a to dvakrát, dopoledne pro studenty, večer pro veřejnost. Bylo to trochu „silné 
kafe“, obzvláště záběry z jatek, část lidí to sice znechutilo, ale aspoň došlo k diskusím právě na 
téma jatečních zvířat. Ani tito organizátoři se nevyhnuli problémům. I jim jeden člověk, který měl 
přijet ve čtvrtek s přednáškou pro mladší studenty, na poslední chvíli účast odřekl. A tady se jasně 
ukázalo, kdo umí, chce a má dost vůle, tento problém zvládne. V rekordně krátkém čase (2 dny) se 
jim podařilo sehnat náhradu, a tak se dostavila paní Horáčková z Ligy na ochranu zvířat, která měla 
připravenou nejen přednášku, ale i video a hru o trika, která děti zaujala a rozhodně je dobře 
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pobavila. Před tak bleskovým řešením situace klobouk dolů! Opět se prokázalo, že jim manažerské 
schopnosti nechybějí, zanadávali si, ale situaci zvládli. Na odpoledne (probíhaly rodičovské 
schůzky) měli organizátoři pro rodiče připravené promítání dalšího dokumentárního filmu, studenti 
však byli zklamaní, protože zájem byl minimální a dalo jim velkou práci přemluvit alespoň několik 
rodičů, aby se promítání zúčastnili. Nakonec však ti, co přišli, odcházeli dojatí, film Svědek se jim 
líbil. V pátek přijela na gymnázium příjemná mladá dáma - Veronika Charvátová z organizace 
Svoboda zvířat s přednáškou Alternativy k pokusům na zvířatech, opět se diskutovalo a promítalo. 
Akce vyvrcholila v pondělí 24. 4. promítáním dalšího filmu pro veřejnost. Měl název Pozemšťané a 
podle organizátorů měl být „takovou třešničkou na dortu“. Po celou dobu byly všechny akce 
doprovázeny výstavou na chodbách školy, k dispozici byly různé brožurky, seznamy kosmetiky, 
která je a není testovaná na zvířatech, plakáty, číselné údaje, fotografie a podobně. Všichni, kteří 
pomáhali, se shodli na tom, že je to „stálo rok života“ (hlavně, když něco nevyšlo tak, jak si 
představovali), ale šli by do toho znovu, protože měli pocit, že to stálo zato. 

Projekt Čarodějův klobouk (předkladatelky projektu Marie Ježdíková, septima A, a Marie 
Molnárová, septima B) 

Mezi dalšími akcemi, kterým jsme dali zelenou, byla i celotáborová hra na motivy knihy 
T. Jansonové „Příběhy o skřítcích muminech“. Ta byla naplánována na prvních deset červencových 
dní. Abych vás dostala do obrazu, ta hra vůbec neměla jen tak nějaký pohádkový ráz, skrývalo se za 
ní zcela jasné poselství: „Dnešní svět je plný spěchu, chaosu a touhy po konzumním způsobu 
života. Náš den bývá prázdný a smutný. Pojďme s tím něco udělat!“ Děti si tak první den zažily 
chaos dnešního světa (podvody, nátlak, reklama, manipulace, počítače..), druhý den se však 
probudily do světa muminů, kteří žijí úplně jinak. Děti se začaly snažit žít jako oni. Postavily si 
muminní dům, vyrobily oděvy, klobouky. Pak objevily obrovský klobouk, který má kouzelnou 
moc. Bojovaly s nepřáteli muminů (stoupenců chaosu). Pomocí velkého rubínu se jim podařilo 
vrátit čarodějovi ztracený klobouk. Na konci tábora uspořádali spolu s vedoucími obrovskou 
slavnost jako oslavu toho, že čaroděj našel svůj klobouk. To vše probíhalo tak, že se každý večer 
hrálo divadlo, podle kterého se řídil další den. Na táboře se pořád něco kutilo, hrálo a soutěžilo. Tak 
se děti různých věkových skupin učily pracovat v týmu, smysluplně trávit svůj volný čas a vidět 
skutečné životní a duchovní hodnoty. Měly své písničky, především pak táborovou hymnu, která 
jim v tom měla pomáhat. Autorky projektu hru chápaly i jako prevenci šikany. Velmi dobré na 
projektu bylo, že práce s dětmi bude pokračovat, a některé drobnosti (míče, létající talíře, vodní 
pistolky) jim budou sloužit i nadále. Musím děvčata pochválit i za to, že se jim podařilo sehnat si 
další sponzorský dar v podobě látek a papírů na muminní obleky, kulisy apod. Je jen škoda, že se 
jim nepodařilo svou akci medializovat, ale snad to napraví příště.  

Projekt Film a škola (předkladatel projektu Jaroslav Kubíček, 2.A) 
Do projektu filmového klubu studenti vstoupili s cílem nabídnout ostatním spolužákům filmy, 

které dnes v televizi  k vidění bohužel nejsou, a ukázat již zapomenutý zlatý fond vrcholné české 
tvorby, především z období šedesátých let. Mimo tyto snímky promítali i dokumenty poukazující na 
současné sociální problémy v médiích málo ukazované, a přesto ožehavé. Během několika měsíců 
se podařilo uskutečnit pět samostatných projekcí (jedna z důvodu nemoci odpadla). Jednalo se 
o pravidelnou projekci filmů v aule Jiráskova gymnázia a v malém sále místního kina, filmy 
poskytla Asociace filmových klubů – s podmínkou, že nebude vybíráno vstupné. Chtěli prostě 
ukázat mladým lidem skutečné (nekomerční) filmové umění a kultivovat studenty tak, aby 
nepodléhali povrchní konzumní kultuře. Projekt bude pokračovat ještě v podzimních měsících a 
určitě se na něj bude navazovat i v budoucnu. Ještě podotýkám, že projekt byl finančně nenáročný - 
vzhledem k tomu, že nám nějaké peníze zbyly, uvažujeme o tom, že projekt podpoříme i nadále. 

Projekt Tématické hudební počiny Jiřího Černého (předkladatel projektu Miloš Štěpař, 
septima A) 

Tento projekt vznikl na základě touhy hudbymilovných studentů dostat k nám do Náchoda tak 
uznávanou osobnost české hudební publicistiky, jako je Jiří Černý. Projekt proběhl v době konání 
Náchodské prima sezony – ovšem jako samostatný akce se samostatnou prezentací i organizací. 
Protože se však na Prima sezonu do Náchoda sjíždějí studenti z celé ČR, předkladatelé usoudili, že 
bude projekt Malé granty lépe prezentován a je i větší šance na jeho úspěšnost a medializaci. 
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Přednášky byly dvě, jedna probíhala v dopoledních hodinách, druhá v odpoledních. Ne všechno se 
u tohoto projektu povedlo, ale to hlavní, totiž setkání s panem Černým dopadlo dobře. 

Projekt Máme vás rádi, záleží nám na vás (překladatelky projektu Karolína Kvapilová, 
Zdislava Šplíchalová, Barbora Hrabčuková, tercie A) 

Na konci června se začal uskutečňovat i další projekt, do kterého se vrhly studentky z tercie pod 
vedením paní profesorky Ivany Matěnové. Dokončen by měl být v září. Jedná se o akci věnovanou 
Domovu důchodců v Malé Čermné. Tým studentů chce rozveselit vstupní prostory domova a 
připravit starým lidem příjemné odpoledne s hudbou. A tak kromě malování chodeb připravují logo, 
které bude umístěné nad vchodem, malují obrázky a plánují hudební odpoledne s občerstvením. 
Snad se jim to povede. 

Malé studentské granty tak na Jiráskově gymnáziu zapustily své kořeny. Snad budou pevné. 
Měly by k tomu přispět i volitelné semináře věnované této problematice. Do učebního plánu budou 
ve školním roce 2007/08 zařazeny poprvé, za rok budeme moci zhodnotit jejich užitečnost. Zájem 
studentů je nečekaně velký a my doufáme, že je těžkosti, se kterými se realizátoři letošních projektů 
museli potýkat, neodradí od jejich plánů. 

Hana Vrátilová, hlavní koordinátorka Malých grantů 

Hudební výchova 

Školní rok 2006/2007 je za námi a nezbývá, než se trochu poohlédnout za tím, co můžeme 
v naší práci považovat za úspěšné a zamyslet se nad tím, co nám třeba úplně nevyšlo. Myslím ale, 
že se nám v hudbě spíše dařilo a nemusíme se za minulý rok stydět. Proč jsem použil číslo množné? 
Protože zásluhu na úspěších mají hlavně studenti. 

Není tajemstvím, že v Jiráskově gymnáziu se maturuje také z Hudební výchovy. Občas 
odpovídám na otázku, jak se vlastně maturuje z předmětu, který v některých školách patří 
k okrajovým a vyučuje ho ten, kdo rád zpívá a hraje na nějaký hudební nástroj. Někdo by si také 
mohl myslet, že je to předmět únikový. Budu tedy konkrétní. Maturita se skládá ze tří částí. V první 
si maturant vylosuje otázku z dějin hudby. Záběr je poměrně široký. Dějiny začínají vznikem 
hudby, tedy pravěkým hudebním projevem, a končí hudbou 20. století. Každé období je něčím 
charakteristické. Objevují se nové hudební nástroje, každé období má hudební představitele a každý 
hudební skladatel je něčím výjimečný. 

Ve druhé části student pohovoří o hudebním nástroji, na který bude hrát při praktické ukázce. 
Zmíní se o historii nástroje, jeho vývoji a využití. Jestliže bude praktická ukázka ze sólového zpěvu, 
pak vysvětlí princip vzniku tónu v hlasivkách, rozdělení hlasů podle pohlaví a výšky hlasu, rozsah 
jednotlivých hlasů a jejich využití. 

V závěrečné části pak maturant přednese vhodnou skladbu dle vlastního výběru. Jestli máte 
někteří dojem, že maturitní komise poslouchá střídavě klavír a zpěv, tak byste se opravdu velice 
mýlili. Při posledních maturitách jsme slyšeli trubku, klarinet, zpěv, klavír, a dokonce i tubu. 

Soubor Skřivánci, který si už získal řadu příznivců, také nezahálel. Kromě již klasických 
koncertů, jako jsou vánoční a jarní koncerty, tento rok hostil dva zahraniční soubory. 

Prvním byl soubor ruských studentů až z dalekého Petrohradu. S ruským souborem Skřivánci 
provedli dva koncerty. První byl v Častolovicích a druhý v Galerii výtvarného umění v Náchodě. 
Na koncertech spoluúčinkoval také pěvecký sbor Kvítek z Kostelce nad Orlicí, tradiční host 
skřivánčích koncertů, který řídí slečna Dagmar Dytrtová. 

Druhým hostem byl slovenský soubor Ozvena, který k nám přijel na festival Camerata nova 
Náchod. Ozvena je soubor, který hostil Skřivánky před dvěma lety na Mezinárodním festivalu, 
který se konal na Slovensku, ve Vranově nad Toplou. Skřivánci mohli oplatit pohostinství a tohoto 
úkolu se zhostili se ctí. Oba soubory se již také dohodly na další mezinárodní spolupráci. 

Náchodský festival Camerata nova je pověstný tím, že se ho mohou účastnit amatérské soubory, 
které jsou vybírány podle velmi přísných měřítek a každý se do přehlídky nedostane. To, že 
Skřivánci hráli a zpívali na Cameratě, znamená, že byli uznáni jako hudební těleso s velmi kvalitní 
úrovní. 
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Co říci závěrem.Snad jen to, že bych byl velice rád, kdyby následující školní rok 2007/2008 byl 
alespoň stejně dobrý, ale budu určitě rád, když bude ještě lepší. V hudbě se lze zdokonalovat 
neustále. 

Mgr. Milan Poutník 

Pěvecký sbor studentů – Sboreček 

Koncertní činnost Pěveckého sboru studentů začala už 6. září 2006. Toho dne se sešel Sboreček 
se svými přáteli z anglického Salfordu a Worsley, kteří přicestovali do Náchoda, aby tu společně 
oslavili narozeniny Davida Bamforda a Ernie Crookella, kteří se po léta věnují přípravě a organizaci 
zájezdů našich studentů do Anglie. Tento slavnostní koncert k jejich narozeninám navštívili i 
všichni ostatní, kteří chtěli při této příležitosti našim přátelům poděkovat za všechno, co pro 
studenty dělají. 

Hned druhý den se uskutečnilo další vystoupení Sborečku při vernisáži výstavy obrazů Karla 
Vondráčka v penzionu Oáza v Novém Městě nad Metují. Teprve po těchto dvou akcích se rozběhly 
pravidelné zkoušky. 

V předvánočním čase zpívali studenti gymnázia při otevření Náchodského výtvarného podzimu, 
který se tentokrát konal 15. prosince v náchodské galerii. 

Dále následovaly koncerty vánoční. Nejprve to byl samostatný koncert v Šonově u Nového 
Města nad Metují, potom tradiční vánoční koncert společně s pěveckým sborem Hron v kostele sv. 
Vavřince pro náchodskou veřejnost a 22. prosince vánoční koncert Sborečku na schodišti gymnázia. 

V lednu 2007 zazpíval sbor na stužkovacím plese gymnázia (13.ledna 2007) a potom (26. ledna) 
při slavnostním předávání diplomů absolventům Vyšší školy stavební arch. Jana Letzela v Náchodě, 
které se konalo v obřadní síni náchodské radnice.  

V březnu se vydal Sboreček do Prahy, kde navštívil areál Břevnovského kláštera. Po prohlídce 
jeho nejzajímavějších památek a interiérů se konal koncert Sborečku v Bazilice sv. Markéty. Na 
koncertu tentokrát zpívalo 47 zpěváků, protože ke Sborečku se přidalo i několik jeho bývalých 
členů, kteří v Praze studují, absolvovali dopolední zkoušku a projevili své přání a odhodlání si také 
zazpívat. Na tomto místě koncertoval Sboreček poprvé. Koncerty v Břevnovském klášteře jsou však 
již zavedenou tradicí a díky dobré propagaci pořadatelů byla návštěva koncertu neobyčejně dobrá. 
Sborečku se podařilo získat si své pražské posluchače, a tak byla atmosféra koncertu, i celého dne 
velmi příjemná. 

V květnu 2007 se konal v Náchodě již 10. ročník festivalu „Náchodská Prima sezóna“. 
Sboreček se účastnil svým vystoupením ve všech ročnících tohoto festivalu včetně toho letošního, 
kdy účinkoval v programu vernisáže výstavy výtvarných prací studentů dne 2. května 2007. Byla to 
úvodní akce Prima sezóny za účasti starosty města, prezidenta festivalu a dalších čestných hostů. 

Dne 16. května, kdy probíhal Český den proti rakovině, pomáhal Sboreček při jeho propagaci 
svým malým vystoupením na náměstí T.G.M. v Náchodě. 

V červnu se pak uskutečnila dvě vystoupení v prostorách školy. Předávání maturitních 
vysvědčení letošním maturantům (1.června) a vstoupení pro rodiče budoucích studentů Jiráskova 
gymnázia (7. června).  

Každým rokem připravuje Pěvecký sbor studentů Jiráskova gymnázia svůj závěrečný koncert 
školního roku v prostorách Galerie výtvarného umění na zámku, který se stal tradicí jak pro sbor, 
tak i pro náchodskou veřejnost. Den před ukončením školního roku, tentokrát 28. června, je termín 
pro koncert docela složitý. Červen je totiž díky přijímacím zkouškám na vysoké školy, školním 
výletům, sportovním a dalším aktivitám studentů, obdobím, kdy se téměř nedá zkoušet. Přesto bývá 
tento koncert jedním z nejúspěšnějších v celé sezóně a stejně tomu bylo i letos. Na koncertu 
vystoupil sólově také Pavel Roubík, absolvent Jiráskova gymnázia, dříve člen Sborečku, nyní 
posluchač konzervatoře v Praze. Měl na programu árie G. Verdiho a A. Dvořáka. Sbor studentů 
zazpíval skladby ze svého současného repertoáru od B. Smetany, A. Dvořáka, L. Janáčka, J. J. 
Ryby, J. Ježka, lidové písně, spirituály a další skladby.  
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Děkuji všem za přízeň a pomoc našemu zpívání v tomto školním roce a zejména pak zpěvákům, 
kteří mají svůj Sboreček tak rádi. Bez nich by ničeho nebylo, o čem tato zpráva pojednává. 

Ing. Vlastimil Čejp, sbormistr 

DRED 

Dobrá divadelní zpráva: 
DRED byl. A že byl, jak byl, bude i dál. Někteří odešli, mnozí přišli. Ti, co přišli, se učili, hráli 

si, dováděli, vyváděli kusy psí, blbli a třeštili, aby jednou nehráli si, ale hráli vám, nám, těm i 
tamtěm. Ti, co už byli a zůstali, vyráželi z slávou. Někdy se staří a noví potkali a i Bůh, kdyby 
právě nedělal něco jiného, by řekl, že to bylo dobré. 

Noví hráli na Vánoce Vánočky, na Velikonoce Velikonočky. Chystali listopadové hrátky 
s poezií. Přebývali většinou v aule Jiráskova gymnázia a blízkém okolí, žili ve všední den i o 
víkendech, živili se vlastním nadšením. Staří i noví vedení guru Pumrem vyprodukovali dvě 
desetiny Dekalogu – Netřesk a Křížaly a další drobné pumroviny. Přebývali především na 
divadelních přehlídkách a festivalech, rozšířili se od Kostelce nad Orlicí po Písek, živili se vlastní 
slávou a kontroverzními kritikami.  

Mimo centrum  
Duchovní rozměr divadla 

V době, kdy reklama na muzikály soupeří na veřejných plochách s mobilními operátory a 
nabídkami nemovitostí a aut, divadlo jakoby vůči veřejnosti plnilo už jenom funkci zábavnou. 
Duchovní rozměr divadelního umění samozřejmě nezanikl, vždyť to je hlavní zdroj dramatu a 
základní důvod, proč vůbec divadlo v dějinách kultury trvá. Ale zatímco zábavné divadlo, na němž 
se vydělává, je vysoce profesionálně produkováno a tvořeno s co největší možnou komerční 
efektivitou, duchovní divadlo se odehrává do značné míry mezi amatéry, v dobrovolných aktivitách, 
často i ze společenského vzdoru.  

Ten je rozhodně vlastní česko-polskému amatérskému sdružení souborů J.S.T.E.Artyžok a 
DRED Náchod a Kurvvva Zdroj (samy sebe nazývají česko-polské soustrojí), které sehrály 
v evangelickém kostele v Kostelci nad Orlicí v předvelikonočním čase nově napsanou, jakoby 
apokryfní legendu z většího zamýšleného autorského cyklu Dekalog. Tato, z deseti v pořadí druhá, 
nazvaná Křížaly, byla na téma středověké dětské křížové výpravy, která se konala k hanbě a na 
výzvu katolické církve roku 1212 a dětští křižáci na ní zahynuli nebo byli prodáni do otroctví. Ze 
všech smrtí, které je na cestě do Svaté země mohly potkat, vybral autor textu i celého projektu 
Ondřej Pumr smrt žízní na poušti, a vybásnil legendu o tom, že tito malí mučedníci kříže a žízně se 
proměnili v sušené jablečné plátky, křížaly. Inscenaci v evangelickém kostele v Kostelci nad Orlicí 
otevřel místní českobratrský kněz, který vysvětlil historické pozadí a uvedl představení. Vystřídal ho 
herec v úloze kněze, který vysílá čtyři herce - děti na křížovou výpravu (francouzskou výpravu vedl 
pasáček Štěpán, německou mladík Mikuláš), ty na sebe berou kříž, který je ve skutečnosti umrlčím 
prknem i vratkým plavidlem, a ve čtyřech individuálních příbězích o putování do Svaté země 
vždycky nakonec hynou žízní. Jsou položeni doslova na prkno, je nad nimi vykonán pohřební rituál, 
v němž jsou ovinuti jednou fólií, jindy plátnem nebo krajkou, a posléze osvobozeni ( vystříháni) 
k věčnému životu. Na závěr inscenace se odehrává večeře Páně, při níž se eucharisticky přijímají 
sušená jablka, křížaly, v něž se proměnili malí křížáci, nevinní svatí mučedníci jurodivého 
katolictví. Z kůru doprovází představení hudba, jejíž bubny a píšťaly evokují „svatou“ válku i 
svatou oběť. Čtyři dívky v postavách dětských křižáků hrají v každodenním civilu, kněz má jen 
fialovou šálu místo štóly a Spasitel je dán bílou čepičkou, kterou přiděluje i mrtvým dětem. 
Publikum v kostelních lavicích přijímá od herců sušená jablka, křížaly, s rozdílnými pocity, na celé 
věci však není nic rouhavého. Rozpaky diváků jsou dány tím, že duchovní divadlo v chrámovém 
prostoru je u nás věcí téměř nevídanou, že jen vzácně lze vidět v posvátném prostoru autorské dílo, 
zacházející se sakrálními tématy po svém, a také tím, že lidé jsou zvyklí být diváky, nikoli však 
účastníky divadelního obřadu. Českobratrský kněz v Kostelci nad Orlicí, který dal k dispozici kostel 
i sebe jako záštitu, však dobře věděl, že právě takových zážitků je lidem v postní době třeba. 

Alena Zemančíková, Český rozhlas 
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Existence náchodského Divadla Dred dokládá, že uměním posedlí outsidři nevymřeli. Jejich 
performance přeplněné záhadnými vzorci gest a symbolů odkazují na evropskou historii, mytologii 
a základní literární texty, zvláště bibli. Ty proplétají s vizemi a texty vlastními.  

Desetidílný Dekalog má zatím hotové dva díly – Netřesk a Křížaly. Druhý díl byl poprvé hraný v 
březnu v kostele J. A. Komenského v Kostelci nad Orlicí. Sakrální prostor evangelického kostela, 
téma z historie křesťanství, obřadní forma a výtvarná prostota z něj činily vzácné setkání hrubosti 
undergroundu s étosem víry, běsů duší s pokorou myslí a těl. Divadlo ne pro každého, ale divadlo 
dnes a tady. Ráj teď, hlásali divadelníci v šedesátých letech. Být teď, jako by hlásali ti dnešní. 

Vladimír Hulec, Ex - kulturní příloha Reflexu 

Letos DREDili především: Kačky Oláhová, Janečková a Vítková, Lucky a Lucie Chladová a 
Šmídová, Pavly a Pavlíny Bergerová, Rousková, Stojková a Recinová, Marta Hrubá, Veronika 
Fišerová, Heidi Hornáčková, Ondra Chrenko, Michal Presse, Kuba Staněk, Radek Navrátil a 
externističí Viktorové, Domenicové a další živlové negymnaziální. 

DREDili a zatím doDREDili v sekci Culící se culík: Bára Houfková, Klára Jechová, Andrea 
Kecová, Ilona Kačerová, Sabina Součková a Tomáš Vanický a občasní další. 

Z minulých časů vytrvali, do dnešních nahlédli: Veronika Bohadlová, Karolína Valerie Plachá, 
Vojtěch Vavřín, Jakub Plachý, Zdeněk Frýba, Tereza Vlachová, Michal Kudrnáč, Červajz, 
Kowalczik i jiní. 

Zahráli: 
Dekalog Netřesk (Turnov, Galerie Slávie, Písek, ...) 
Dekalog Křížaly (Kostelec nad Orlicí, Písek, ...) 
Dekalog Rajčata (Cross club Praha, ...) 
Lehká zemitá plocha Smirk (Kleštěnice, ...) 
Vánočky 2006 (Náchod) 
Velikonočky 2007 (Náchod) 
a jiné drobnosti tam i onde. 

Štěpán Macura 

Historicko dramatický kroužek 
s novým logem (a na nových tričkách) hodnotí svoji činnost na výbornou 

V devátém roce trvání našeho kroužku došlo k mnohým pozitivním změnám v 
organizaci a náplni činnosti kroužku. Naše řady posílily pro "dějepisné herectví" 
zapálené nové členky z prim, sekund a tercií. V prvním pololetí školního roku 
poznávaly „úžasnosti“ i „nesnadnosti“ práce kroužku, získávaly zkušenosti od starších 
členů a v období Adventu se představily v premiéře krátkého obrazu „Stalo se v 

Betlémě.“ 

V lednu 2007jsme se zápalem začali všichni, „stávající i noví,“ zajímat o historii českého 
masopustu nejen teoreticky, ale i dramaticky. V tomto období také mezi nás přišla velká posila, a to 
pro historii a divadlo nadšená babička jedné z primánek - paní Čápová, která se během měsíců stala 
"duší" souboru. Zhostila se úlohy poradkyně scény, návrhářky a autorky kostýmů a vizážistky. 

V obrazech z českého masopustu jsme zdramatizovali scény barokní lidové hry „Masopust.“ Je 
obdivuhodné, jak výborně si děti poradily s těžkým jazykem 18. století! Velká generální zkouška 
přístupná veřejnosti (zvláště rodičovské ) proběhla na konci masopustního období v aule našeho 
gymnázia. Následně se uskutečnila i opakovaná vystoupení pro školy a studenty gymnázia. S touto 
dramatizací jsme se v rozjeli i do Hradce Králové do krajského kola soutěže dětských dramatických 
souborů, organizovaného Jesličkami. Třebaže jsme se této soutěže účastnili poprvé, vraceli jsme se 
domů s pocity dobrých výsledků. A hlavně jsme získali zkušenosti a děti zjistily, že doopravdy umí! 

Od května nám začala sezóna časově náročných vystoupení. Reprezentovali jsme školu a město 
v lázeňském divadle v Kudowe Zdróji v rámci kulturní spolupráce „Most“ s dramatizací 
regionálních báchorek.V průběhu června jsme absolvovali plejádu vystoupení po mateřských a 
základních školách v Náchodě a v Novém Městě nad Metují. Naše vystoupení s pohádkami Boženy 
Němcové a s pohádkou o Bubetce a Smítkovi (scénář paní Čápová) byla dárkem ke Dni dětí. 
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Poděkování patří všem členům kroužku, kteří nezištně, a na úkor vlastní zábavy v červnových 
horkých dnech,  hrály mladším dětem pro radost. 

Svoji činnost v tomto školním roce jsme ukončili netradičně posezením a plánováním 
budoucího v milém prostředí hronovské čajovny. Zde jsme se rozloučili s dlouholetým členem 
kroužku Toníkem Krtičkou, který na podzim nastupuje již do kvinty vyššího gymnázia. Také jsme 
poděkovali naší „obětavé duši“ paní Čápové za nemalou pomoc kroužku. 

Poděkování patří všem rodičům za jejich dobrovolné finanční příspěvky na činnost kroužku, 
tatínkovi Jany, ze sekundy A, za sponzorování triček, tatínkovi Karoliny, z tercie A, za 
zprostředkování sponzorského tisknutí loga na trička, rodičům Markéty, ze sekundy A, za darované 
látky na šití kostýmů a mamince Míši, z tercie B, za poskytnutí azylu v čajovně a sponzorství 
pohoštění všemi dobrotami. 

V letošním školním roce zahájíme desátý rok činnosti. Plány máme velkolepé. Vzhledem k 
finančním možnostem budeme nuceni odložit plánované vystoupení ve slovenském Martině a 
Vrútkách. Důležité pro nás ale je, že nás aktivity kroužku baví, že jsme vytvořili dobrou partu a že 
jsme spolu rádi! 

Pozn. Autorkami loga jsou Jana (Sekunda A) a Karolína (Terice A). 
Blanka Dvořáčková, vedoucí kroužku Hidrak 

Týden pro Zemi 

ve dnech 16. - 20. 4. jsme oslavili na naší škole mezinárodní svátek ochrany přírody Den Země, 
který byl součástí osvětové akce Týden pro Zemi. 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. O výtvarnou výzdobu školy se postarali studenti pod 
vedením prof. K. Mičíkové. Informovanost o správném třídění odpadu v Náchodě jistě zlepšila 
výstavka, kterou pod vedením prof. J. Nývltové vytvořili žáci sekundy A. Plakáty s verši Vypij 
chlast – vytřiď plast či Modrá – pro papír dobrá, se hluboko vryly do paměti všech návštěvníků. K 
 vidění  bylo i několik dalších výstav: výstava Stezky k přírodě seznámila studenty s činností ČSOP 
Jaro Jaroměř. Občanské sdružení Nesehnutí nám zapůjčilo putovní výstavu Hypermarkety – sleva 
není zadarmo, která dokumentuje některé negativní jevy v jednání obchodních řetězců. Zajímavá 
byla i výstava popisující příčiny stávajících klimatických změn, negativními změnami v české 
krajině a následným vymíráním motýlů se zabývala výstava Motýli v ohrožení. Všechny výstavy 
byly v odpoledních hodinách volně přístupné i pro veřejnost. 

V návaznosti na Týden pro Zemi se studenti zúčastnili mnoha zajímavých akcí. Studenti 
ekologického semináře se podíleli na záchranném transferu obojživelníků na Broumovsku, třída 1.B 
vysázela alej ovocných dřevin u České Čermné. Studenti vybraných tříd se zúčastnili akce 
Dopoledne se zvířaty, kdy zhlédli ukázky výcviku psů, pozorovali život v našich vodách a také se 
seznámili s metodikou kroužkování ptáků. Ve škole pohovořil RNDr. V. Lemberk z pardubického 
muzea o mizející kráse přírody Madagaskaru (přednáška oceněná Cenou cestovatelů jako nejlepší 
v r. 2005 na Mezinárodním setkání cestovatelů Cesty 2006) a velký úspěch měla i jeho přednáška 
jihovýchodní Čína- snědená země.  

V rámci tzv. malých grantů běžely paralelně s týdnem pro Zemi  projekty, které si zorganizovali 
samotní studenti. O modelové řešení jednoho z problémů, které tíží naše město, se pokusili studenti 
VII. A. Pod vedením pracovníků krkonošské Agendy 21 uspořádali „výběrové řízení“ na projekt 
obnovy městských lázní a mohli si tak v praxi vyzkoušet, jak řešit střety různých zájmových skupin. 
Studenti K. Jára a J. Šmída zorganizovali pro veřejnost přednášku Tepelná čerpadla. Studentka 3.B 
V. Michlová vedla tým, který zorganizoval rozsáhlou informační kampaň za práva zvířat. 

Celkem se všech akcí v rámci Týdne pro Zemi zúčastnilo na 800 studentů, v dopoledních i 
odpoledních hodinách pak výstavy na chodbách zhlédlo odhadem na 200 studentů dalších 
náchodských škol. Celá akce se setkala s pozitivním ohlasem nejenom u našich studentů ale i u 
náchodské veřejnosti a v regionálním tisku. Na přípravě Týdne pro Zemi se aktivně podílelo na 30 
našich studentů z různých ročníků, kterým patří náš největší dík, za finanční a hmotnou podporu 
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akce děkujeme pak zejména: MÚ Náchod – odbor životního prostředí, MOZ Graphics a 
Pivovaru Náchod a.s.  

Jan Ježek 

Studenti náchodského gymnázia pomáhají chránit přírodu 

Jen málokterý Náchoďák ví, že nedaleko dobrošovské pevnosti se nachází botanicky zajímavá a 
cenná lokalita Pod hájenkou. Jde o jedno z posledních rašelinišť, které uniklo „melioračnímu 
šílenství“ během 70. a 80. let, kdy často kvůli zcela nesmyslnému a zbytečnému odvodnění zanikla 
většina podobných lokalit nejenom na Náchodsku, ale i v celé ČR. Ani tato lokalita se však do 
dnešních dnů nezachovala v původní, nepozměněné podobě. V souvislosti s výstavbou blízké 
chatové osady došlo ke změně vodního režimu a velká část unikátního, již tak poměrně malého 
mokřadu, zanikla. V důsledku tohoto zásahu zde bohužel došlo k vyhynutí dvou botanicky 
nejcennějších druhů – kriticky ohrožené rosnatky anglické a ohroženého ďáblíku bahenního. I přes 
tento negativní zásah se stále jedná o velmi hodnotnou lokalitu - ze vzácnějších druhů se zde 
doposud vyskytuje např. tolije bahenní, „masožravka“ rosnatka okrouhlolistá, orchidej prstnatec 
májový, kozlík dvoudomý a violka bahenní.  

V minulosti, kdy byla velká nouze o seno i stelivo, byly podobné vlhké louky s drobnými 
rašeliništi pravidelně koseny, čímž byly potlačovány expanzivnější druhy. Tak byla pravidelným 
kosením a následným odstraněním biomasy udržována druhová rozmanitost daného společenstva. 
Poté, co bolševik násilně zkolektivizoval český venkov, byla tato malá louka stejně jako většina 
podobných nechána ladem a nejcennější společenstvo se suchopýrem, rosnatkou a orchidejemi 
začalo ustupovat.  

Tento vývoj se dnes naštěstí díky intenzivnější ochraně přírody již podařilo zastavit…. 
Nejhodnotnější lokality podobného typu byly prohlášeny za chráněná území a jejich péči zajišťuje 
stát či příslušná obec. O menší lokality, na které nemá stát čas, pečují dobrovolníci. Podmáčenou 
louku na Dobrošově nejdříve udržovali ochránci z ČSOP Jaro Jaroměř, dnes se o tuto lokalitu 
starají studenti z náchodského gymnázia. A jak vypadá taková péče v praxi?  

Protože v bahnitém terénu nelze použít mechanizaci, je zapotřebí nejdříve seznámit studenty 
s kosou, což pro mnohé z nich představuje něco naprosto nového a nečekaného. Zvládnutí správné 
techniky kosení vyžaduje čas a trpělivost, sem tam se zlomí nějaká kosa, někdy i dvě … Naštěstí 
jsou naši žáci vesměs velmi šikovní, takže za chvíli je radost se dívat, jak se práce daří. Ostatně pro 
mnohé studenty, kteří dnes tráví většinu času ve škole nebo doma u počítače, představuje posečení 
takovéhle louky opravdu silný zážitek. Ruční kosení je k přírodě nejšetrnější a umožňuje nám 
výběrově odstraňovat pouze porosty nežádoucích rostlin, což jsou na daném místě hlavně tužebník 
a skřípina. Konkurenčně méně zdatné a vzácnější druhy jsou ušetřeny, napříč loukou pak 
ponecháváme mozaiku „políček“ neposečené vegetace pro bezobratlé živočichy (hlavně motýly). 
Louka se kosí střídavě počátkem léta či v září tak, aby daná péče umožnila přežití a „prosperitu“ 
všech ohrožených druhů rostlin i živočichů. Že tato péče již nese své ovoce, ukazuje nález vzácné a 
krásné mokřadní květiny tolije bahení, která zde byla zjištěna poprvé v loňském roce. Na 
Náchodsku se přitom jedná o jediné místo s výskytem této květiny, nejbližší další lokality leží až na 
území CHKO Orlické hory. Protože výše zmíněná louka leží při turistické cestě, rádi bychom zde 
během příštích let umístili naučnou tabuli, která by kolemjdoucí upozornila na přírodní hodnoty, 
smutnou minulost a snad již veselejší současnost daného místa. 

Za pochopení a svolení pečovat o tuto lokalitu děkujeme majitelům louky p. Poláčkové a p. 
Linhartovi, za poskytnutou logistickou pomoc včetně „know-how“ pak D. Čípovi z ČSOP JARO 
Jaroměř. A konečně za materiální podporu děkujeme náchodskému pivovaru Primátor a.s..  

Jan Ježek 

Miliarda strom ů 

Také Jiráskovo gymnázium se zapojilo do mezinárodní akce Miliarda stromů, která proběhla 
koncem dubna v mnoha zemích po celém světě. Dne 19. 4. jsme ve spolupráci s ČSOP Jaro Jaroměř 
u obce Česká Čermná vysázeli alej ovocných dřevin. Konkrétně jsme sázeli původní odrůdy 
místních jabloní a hrušní, které z naší krajiny již téměř úplně vymizely. Výsadba „starých“ odrůd 
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ovocných dřevin je jedním z dlouhodobějších projektů ČSOP, jehož cílem je záchrana a návrat 
těchto tradičních odrůd do české krajiny, což přispěje k udržení rozmanitého genofondu našich 
ovocných dřevin. Výsadba takovýchto stromů je také velice důležitá pro rozmanitost krajiny. Před 
kolektivizací českého venkova lemovala podobná stromořadí polní cesty či meze, rozčleňovala 
krajinu do pestré mozaiky různých stanovišť a vytvářela tak vhodné prostředí pro mnoho dnes 
ohrožených živočichů a rostlin. Rozoráním mezí a scelením polí a luk do velkých lánů došlo 
k velkému ochuzení naší krajiny, a právě tento stav chceme měnit k lepšímu…. A jak celou akci 
vnímali naši studenti se můžete dočíst v následujícím článku. 

Jan Ježek, učitel přírodopisu 

Louky v České Čermné 

Jak určitě všichni víte, v rámci Týdne pro Zemi proběhla na Jiráskově gymnáziu spousta akcí. 
Jednou z nich bylo sázení stromů u České Čermné, kam nás, 1.B Jiráskova gymnázia, prof. J. Ježek 
pozval. Ve čtvrtek 19. 4. v 10 hodin dopoledne se celá naše třída sešla s třídní profesorkou P. 
Půlpánovou a jejím zlatým retrívrem Beldou, s profesorem Ježkem a s panem D. Čípem, členem 
Českého svazu ochránců přírody Jaro Jaroměř, který nám stručně objasnil cíl naší mise.  

Nejdříve jsme absolvovali prohlídku přírodní památky Louky u České Černé a blízkého okolí, 
kde jsme měli možnost vidět velice vzácnou rostlinu všivec, u které se zjistilo, že jí svědčí, když se po 
ní válíte a dupete, takže to berte jako pozvánku do České Čermné na koupaliště, kde se vyskytuje. 
Můžete ji válcovat, jak je libo a co vám síly stačí, všivci se to bude moc zamlouvat. Hlavním 
předmětem ochrany na lokalitě jsou zbytky podmáčených luk a mechových slatinišť, která byla z 
větší části předurčena k zániku, když na této ploše s výskytem rosnatky okrouholisté byla započata 
výstavba rodinných domků, ta však byla roku 1993 zastavena. Ještě před rokem 1989 měli podíl na 
ničení přírodní památky poblíž hřbitova na okraji obce komunisté, když odvodňovali podmáčená 
místa, za účelem získání nové hospodářské půdy… 

Po prohlídce lokality už začalo samotné sázení stromů, takže jsme vykopali několik desítek děr a 
pěkně po pořádku jsme je osázeli stromy, zalili a upevnili. Kmeny jsme obalili pytlovinou na 
ochranu před okusem zvěří. Nakonec nechyběly opečené buřty a přátelské utkání ve fotbale, celá 
třída si to moc užila. Ještě pár fotek na památku a dílo bylo dokonáno. 

Míša Mrázková (mim), studentka 

Projekt Adopce na dálku 

Naši studenti již tradičně podporují vzdělávání chudých dětí v Africe a Indii. Zapojili jsme se 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 5 dětí (z Indie a Keni) a 
dávají tak šanci konkrétním lidem změnit svůj osud k lepšímu!!! Všechny sponzorované děti ve 
škole prospívají a naši studenti jsou s nimi v pravidelném písemném kontaktu. Všem studentům 
zapojeným do projektu patří naše uznání. Co si o projektu myslí samotní studenti si můžete přečíst 
níže……. 

J. Nývltová, J. Ježek 

Nedávno jsem byla v obchodě a viděla maminku s dítětem, které nechtělo dojíst rohlík, a ta 
maminka mu řekla: „Víš ty vůbec, co by za to daly děti v Africe?“ Nevím, jak to s rohlíkem 
dopadlo, ale já jsem si uvědomila, že najíst se dosyta a chodit do školy, na kterou tak často 
nadávám, není všude na světě samozřejmostí. 

Možná se před několika lety něco podobného přihodilo i tomu, kdo první přišel s myšlenkou 
zapojit se do programu Adopce na dálku. Já a moji spolužáci ze sekundy A jsme si už vloni 
adoptovali holčičku z Keni. Už druhý rok za peníze, které zčásti sami vyděláme a zčásti nám je dají 
rodiče, chodí do školy a moc se jí tam líbí. Mám z toho radost a asi jsem i trochu našla odpověď na 
otázku, která mě občas napadá: Proč tu vlastně jsem? Přece pro ty druhé. A je jedno, jestli se mnou 
bydlí, chodí do stejné třídy, nebo i mým přičiněním sedí v lavici ve škole někde pod africkým nebo 
indickým sluníčkem. 

Tereza Šimková ze sekundy A 
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e) spolupráce školy s dalšími subjekty 

Kromě spolupráce uvedené v předchozích bodech 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. 

Stejné činnosti se věnuje i Klacek (Kladské centrum kultury)- http://www.klacek.estranky.cz/, 
skupina mladých lidí z Kladského pomezí, které baví kulturní život. Mají chuť pro sebe i své 
vrstevníky pořádat kulturní vyžití. A to nejen v blízkosti okresního města Náchoda, odkud pochází, 
ale také ve spolupráci s mladými lidmi podobného smýšlení z partnerského města Kudowa Zdrój, 
které je od nás vzdáleno jen "pár" kilometrů. Škola jim poskytuje své prostory pro nejrůznější akce 
a pro svoji prezentaci (nástěnka). Řada studentů se také na činnosti skupiny aktivně podílí. 

f) další aktivity 

Žákovská knihovna 

Ve školním roce 2006/2007 přibylo do žákovské knihovny 50 nových svazků. V tomto období 
bylo půjčeno 341 knih. Knihovnu navštěvovali jak žáci školy, tak zaměstnanci. K 1. září 2007 bylo 
v knihovně 7 525 knih. 

Ivo Forejt, správce žákovské knihovny 

Dny poezie na Jiráskově gymnáziu 

Byly opět. V polovině listopadu, jak se na máchovské výročí patří. Poezie psaná na zdech, 
povívající ve větru, proplétající se pavučinami, posazená na židlích, přetékající z obrazů, zpívající 
z plakátů, poezie čtená, poslouchaná, vytvářená. Čtěte, co se v ty dny na chodbách ozývalo. 

„No co je zas tohle?“ 
„To už je zas den poezie?“ 
„Aspoň se něco děje.“ 
„To je bordel, tady snad u nejsme ve škole.“ 
„Poď si napsat nějakou básničku na schody.“ 
„Užs´viděla ty plakáty s Dylanem, Plíhalem a Vysockým?“ 
„Ten Waits je fakt dost zrůda, ale tomu Morrisonovi to docela sekne.“ 
„Sedni si na Bondyho, já už sedím na Suchým.“ 
„Hele, tady teče z rámu Rimbaud.“ 
„Já myslel, že kaligram je nějaký pití.“ 
„Kde se tady vzaly ty popsaný hrady?“ 
„Tak to je vostrý.“ 
„Přečti si tu dlouhou červenou vlevo nad schodama k suplování.“ 
„Napiš tam taky něco.“ 
„A není to blbý?“ 
„Ty seš snad básník. Ale já taky.“ 

Poděkování patří všem kantorům i studentům, kteří napsali, přečetli si nebo jinak 
zprostředkovali sobě či jiným trochu poezie, která ani letos nikoho nezabila. 

Štěpán Macura 

Viva Espaňa! 

Letos jsme my španělštináři dostali jedinečnou příležitost podívat se do ciziny.Všechno to 
začalo v neděli 3. 6. 2007, kdy úderem osmé hodiny ranní opustil autobus plný studentů pod 
dohledem profesorů Venclíkové a Pavlíka Náchod. Cílem naší cesty byla země pomerančů, býčích 
zápasů, ohnivého flamenca, ale hlavně vlast nesmrtelného génia Salvatora Dalího – Španělsko. 
Narozdíl od předešlého zájezdu jsme cestovali z Prahy do Barcelony letadlem a tím se i vyhnuli 
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několikadennímu kodrcání v autobuse. Pár studentů letělo poprvé v životě, a tak se pro ně stal 
zejména start letadla tím pravým adrenalinovým zážitkem. Costa del Azahar neboli „Pobřeží 
pomerančového květu“ nás přivítalo v celé své kráse. Ubytovaní jsme byli u Peňíscoly, malého 
pobřežního městečka lemovaného palmami a  písečnými plážemi. Po tak náročné cestě všem 
pořádně vyhládlo, ale večeře se podávala až kolem desáté hodiny. Dlouhé čekání však stálo zato. 
Takovou harmonii chutí snad ještě nikdo z nás nezažil. Mohli jsme ochutnat nepřeberné množství 
mořských plodů, iberijskou šunku, paellu (národní pokrm) ale i spoustu dalších lahůdek. Do pokojů 
jsme se sotva valili. Snídaně byly stejným gastronomickým zážitkem. Dopoledne jsme většinou 
trávili na pláži či u bazénu, odpoledne patřilo sportovním aktivitám a poznávacím výletům. Stihli 
jsme si prohlédnout hrad v Peňíscole, sídlo papeže Pedra de Luny (Benedikta XIII). Jeden den patřil 
celodennímu výletu do Valencie, kde jsme prošli historické centrum města i jeho La Plaza de 
Virgen plné holubů, samozřejmě těch opeřených. Při cestě zpět jsme navštívili proslulou výrobnu 
likérů v Carmelitánu. Slunečný týden utekl jak voda a přiblížil se den odjezdu. V Barceloně jsme se 
ještě zastavili na legendárním fotbalovém stadionu Nou Camp. Tuto atrakci si kupodivu nenechala 
ujít ani děvčata. Samozřejmě jsme nezapomněli navštívit olympijský stadion a pořídit pár snímků 
vrcholného díla španělské architektury Sagrada Família. 

Domů jsme se vraceli plní dojmů, zážitků a nových kamarádů. Procvičili jsme si v praxi 
španělštinu a poznali kousek úchvatné země, do které se ještě někdy určitě vrátíme.  

Lenka Vykoukalová – studentka 

Poznávací zájezd do Francie 

V rámci výuky francouzského jazyka jsem ve spolupráci s kolegyní Janou  Bašovou z OA 
Náchod zorganizovala poznávací zájezd do Paříže a Versailles v termínu od 5. do 9. června 2007. 

Zájezdu se zúčastnili zájemci z řad studentů francouzštiny 2. ročníku a kvinty Jiráskova 
gymnázia. Studenti měli možnost se touto atraktivní formou seznámit s vybranými 
pamětihodnostmi,  které spadají do výuky reálií všech stupňů výuky francouzštiny: 

Prohlédli si Latinskou čtvrť, katedrálu Notre-Dame, tržnici Les Halles – bývalé „Břicho Paříže“, 
architekturu Centre Pompidou. Navštívili Louvre a tam sbírky dle své vlastní volby s přihlédnutím 
k disponibilnímu času. Prošli Jardins des Tuileries, okolo Invalidovny a shlédli na Paříž z vrcholu 
Eifelovy věže. Navštívili i moderní čtvrť La Défense.Vystoupali na vrchol Montmartre s bazilikou 
Sacré-Coeur. 

Návštěva Paříže byla prostřídána několikahodinovou návštěvou zámku ve Versailles a jeho 
zahrad. Kuriozitou této návštěvy byla možnost zhlédnout právě dokončenou rekonstrukci sálu 
Galerie des Glaces. 

Rekapitulace zhlédnutí některých pařížských pamětihodností proběhla na závěr zájezdu formou 
výletu parníkem po Seině a poslechem výkladu rodilého mluvčího o historii Paříže, palácích a 
mostech v dohledu. 

Přeprava po Paříži probíhala v kombinaci autobus – chůze a byla fyzicky dost náročná. 
Studentům bylo poskytnuto nezbytné, leč minimální volno nejen pro oddech a načerpání dalších sil, 
ale i pro nákup suvenýrů. Ubytování a snídaně byly zajištěny v hotelu Formule 1, ostatní strava 
zajišťována ve vlastní režii studentů.  

Kateřina Havrdová 

Exkurze Osvětim 

V tomto roce se dobrou spoluprací češtinářů a historiků uskutečnily zajímavé literárně 
historické exkurze studentů různých ročníků především do Prahy. Ke zdařilým patřily také dvě 
exkurze studentů 4. ročníků do koncentračního tábora Osvětim. Dojmy, které návštěva Osvětimi 
zanechala, nejlépe dokumentuje úryvek z práce B. Jedličkové: 

„... překvapilo nás, že koncentrační a vyhlazovací tábor Auschwitz I nebyl umístěn na okraji 
města. Naopak stál v centru, snad aby byl jako výstraha na očích. Na prohlídku jsme se rozdělili do 
dvou skupin. Když jsme prošli vstupní branou s heslem „Arbeit macht frei“ a vstoupili do objektu, 
který byl obehnán dvojitým plotem s ostnatými dráty, pomyslela jsem na to, že muselo být nemožné 
z  lágru utéct. Vybavil se mi také pohled na berlínskou zeď. Ta oplocení se zdála být téměř totožná. 
Snad to bylo tou německou důmyslností a pečlivostí!“ 
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Ale zpět k naší exkurzi. Pokračovali jsme prohlídkou, která měla dokumentovat nacistické 
zločiny. Postupovali jsme bloky s názvy: „Utrpení a boj Židů“, „Blok Smrti“, „Blok steriliza čních 
pokusů“,... 

Když vidíte prosklenou místnost plnou brýlí, kufrů, bot a lidských vlasů, kterých je víc jak dvě 
tuny, sevře se vám hrdlo a přemýšlíte o lidech, kteří zpochybňují holocaust a vypráví o jakési 
Osvětimské lži. Když procházíte chodbou, která je lemována stovkami fotografií lidí, kteří v tak 
hrozných podmínkách nepřežili často ani týden, pozorujete výraz v jejich očích. Je v nich odhodlání 
a hrdost, jakou jsem nikdy u nikoho nespatřila. 

Stojíte v komoře, kde byly otráveny tisíce lidí, a říkáte si, jak je vůbec možné, že se něco 
takového mohlo stát. A když se to stalo jednou, nemůže se to už nikdy opakovat? 

Plni silných dojmů jsme se po prohlídce tábora Auschwitz I autobusem přesunuli asi o tři 
kilometry dál na okraj Osvětimi, do tábora Auschwitz II – Birkenau (Březinka). Zde na nás 
zapůsobila především rozloha objektu. Vstupní kamennou branou sem po rovných kolejích vjížděl 
jeden dobytčí vagón za druhým a lidé se po stovkách řadili na neskutečně dlouhém nástupišti. Když 
na něm stojíte a rozhlédnete se kolem, nevidíte, kde tábor končí. Zbyly tu jen desítky komínů po 
spálených budovách a několik dřevěných a cihlových dochovaných nebo zrekonstruovaných budov. 
V takové jedné dřevěné budově, původně koňské stáji, bylo namačkáno okolo 700 lidí. Běžnou praxí 
však bylo, že se jich tu mačkal až dvojnásobný počet. Vidíte-li podmínky, jaké museli vězni snášet, 
uvědomíte si, jak snadné je ztratit lidskou důstojnost a jakou cenu má třeba jen jeden jediný lidský 
život.  

Exkurze do Osvětimi v každém z nás něco zanechala ... . Hluboký prožitek tragédie, která už se 
nikdy nesmí opakovat. Právě exkurze do Osvětimi, kde je tragédie milionů lidí tak hmatatelná, může 
vědoucím připomenout a nevěřícím dokázat to, co už nikdy nesmí dovolit. 

Věra Štegerová 

Češtináři dále s potěšením konstatují, že 
• hezkým zpestřením začátku školního roku byl zájezd učitelů do pražského Divadla Bez 

zábradlí na nově, či spíše staronově nastudovanou Kunderovu hru Jakub a jeho pán. 
Především studentům pak byly již tradičně určeny dva zájezdy do hradeckého Klicperova 
divadla (představení Petrolejové lampy a Kat a blázen). 

• našimi hosty se i letos stali mladí herci z Malého vinohradského divadla. Na jevišti v aule 
vystoupili s vynikajícím nastudováním Čapkových Kapesních povídek, Sofoklovým 
Oidipem vladařem, originální adaptací Goethova Fausta a připomínkou slavné dvojice V + 
W v pořadu Svět naruby. Představení se setkala s úspěchem u starších i mladších studentů a 
vhodně doplnila výuku literatury v příslušných ročnících. 

• letos poprvé si mohli především studenti nižšího ročníku objednat u školního důvěrníka 
knihy z Klubu mladých čtenářů nakladatelství Albatros. Ačkoliv možnosti získat hezkou 
knihu za příjemnou cenu využilo doposud jen asi dvacet studentů, nabídka bude pokračovat 
a zájemců jistě přibude. 

• zájemců o divadelní abonmá v náchodském divadle nepřibývá, ale ani znatelně neubývá. 
• narůstá počet tříd, které se pod vedením svého češtináře a dějepisce účastní literárně 

historických exkurzí do Prahy i v regionu a přijíždějí spokojeni s bohatým a kvalitním 
programem a rozhodnuti jet zase. Snad časem i ti nejzatvrzelejší z řad kolegů a studentů 
přijdou na to, že vědomost získaná cestou zajímavého a příjemného prožitku je nejtrvalejší. 

• Týden poezie byl letos obzvlášť pestrý a příjemný díky tomu, že se na jeho přípravě podíleli 
nejen studenti divadelníci a kolega Štěpán Macura, ale poprvé i studenti literárního semináře 
a žáci sekundy A se svým učitelem a kolegyně Petra Půlpánová. Věřím, že v novém školním 
roce přijdou s  nápady i další studenti a kolegové češtináři. 

Jindra Nývltová 

Zeměpis 

Letošní školní rok začal z pohledu vyučujících zeměpisu výbornou a dlouho očekávanou 
zprávou: po dlouhých letech byla do třetího ročníku vyššího gymnázia konečně navrácena výuka 
zeměpisu a to s dvouhodinovou dotací týdně. Že to bylo díky zvýšení celkové týdenní dotace hodin 
z 30 na 32 hodin je věc jiná – méně potěšující. 
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Znamenalo to ve svém důsledku posílení významu zeměpisu, rozvolnění obsahu tematických 
plánů do tří ročníků a přijetí nového zeměpisce - kolegy Jiřího Divíška. 

Zeměpis patří k nemnoha předmětům interdisciplinárním, ve kterých se integrují poznatky 
z hodin společenskovědních, přírodovědných a technických předmětů. Z tohoto pohledu jeho 
význam roste i v kontextu tvorby školních vzdělávacích programů na naší škole. Proto jsme rádi, že 
vedle navrácení tohoto předmětu do třetího ročníku, vedení školy podpořilo naší snahu o další 
modernizaci a postupné vybavení odborné učebny zeměpisu. V průběhu školního roku byla do třídy 
nainstalována výpočetní technika, bezdrátové wifi připojení k internetu, dataprojektor a přislíben je 
i DVD přehrávač. To vše nám, vyučujícím zeměpisu, umožní daleko názornější, modernější a 
zajímavější způsoby výuky, včetně tolik akcentované samostatné práce studentů s daty, 
informacemi a materiály. 

Kromě úspěšného působení našich žáků v zeměpisné olympiádě (viz příspěvek kolegyně 
Slavíkové), dosáhli zajímavých výsledků i studenti vyšších ročníků, kteří navštěvují zeměpisné 
semináře. Tomáš Burdych, Kristýna Macková a Šárka Zákravská z 3.B zvítězili v celostátní 
geografické soutěži středních škol KOLUMBUS, která se konala 23. 3. 2007 v rámci veletrhu 
cestovního ruchu Infotour a cykloturistika na Univerzitě Hradec Králové. Z 16 tříčlených družstev 
reprezentujících střední školy z celé ČR suverénně zvítězili. 

Dále se studenti dvouletého semináře ze zeměpisu zapojili do soutěže o Evropské unii pro 
studenty středních škol EUROPANOSTRA. Tato soutěž proběhla ve všech regionech ČR ve třech 
kolech – základním, krajském a národním. V každém z jednotlivých kol byl kladen důraz na jiné 
dovednosti – v kole základním se jednalo o různorodý test, který prověřil vědomosti studentů a 
jejich schopnost pracovat s informacemi. Ve druhém kole se žáci soustředili na vypracování 
projektů podle zjednodušených pravidel strukturální politiky EU a konečně ve třetím kole 
prostřednictvím simulační hry zastupovali a hájili národní zájmy na úrovni Rady EU. Krajského 
kola se zúčastnila dvě naše tříčlenná družstva, přičemž tým ve složení Tadeáš Umlauf (kapitán), Jan 
Kortus (oba ze VII A) a Kateřina Vítková (VII B) zvítězil a zúčastnil se úspěšně i celostátního kola 
(viz titul: Europanostra – Sborník studentských prací, 2007) s projektem pod názvem Rekonstrukce 
autobusového nádraží v Náchodě. 

Kromě standardních vyučovacích hodin zeměpisu jsme jako každoročně věnovali velkou 
pozornost realizaci plánu zeměpisných exkurzí. Konkrétně do Hvězdárny a planetária v Hradci 
Králové (primy a 1. očníky + kvinty), do Muzea českých polodrahokamů v Nové Pace (kvarty) a 
také na Liberecko a Ještěd (2. ročníky a sexty). Velký dík patří i Ing. Jaromíru Láskovi za 
dlouholetou obětavou přípravu každoroční exkurze našich studentů zeměpisných seminářů na 
pracoviště Geodézie Náchod. 

Tak jako každoročně, i v tomto školním roce, jsme připravovali pro studenty jednotlivých 
ročníků besedy s promítáním o vybraných regionech světa. Z nejzajímavějších vybírám Národní 
parky JZ USA (Lucie Kovaříková a Michal Jon), Austrálie – kouzelný svět protinožců (Adam Lelek 
- agentura Planeta Země 3000). 

Zájem o zeměpisné vzdělání projevilo 31 studentů, kteří završili své studium výběrem a 
úspěšným složením ústní maturitní zkoušky z volitelného maturitního předmětu ZEMĚPIS. 

Zdeněk Košvanec 

Občanská výchova 

Školní rok 2006-07 byl rokem ve znamení dokončování školního vzdělávacího programu Na 
cestě. Změny ve výuce směřující od memorování vědomostí k získávání dovedností využitelných v 
životě se projeví i ve výuce občanské výchovy. Jednou z metod bude i kolektivní tvorba projektů, 
při níž si žáci projdou od shromažďování a třídění informací, přes jejich zpracování a analýzu až k 
veřejné prezentaci výsledků své práce. Nedílnou součástí je získávání zkušeností s týmovou prací. 

Pokusy s projektovou činností probíhaly již v minulých letech. V letošním školním roce se 
podařilo zlepšit jejich prezentaci tak, že se mohli s výsledky seznámit žáci a učitelé celé školy. Prof. 
Kolářská se svými žáky připravila v občanské výchově projekty k Mezinárodnímu dni boje proti 
kouření (žáci 4.W) a k Národnímu týdnu kondomů (žáci 4.V). Žáci 1.W a 2.V vyzdobili své třídy 
ke Dni otevřených dveří ukázkami práce v hodinách občanské výchovy. Žáci 2.W se zapojili do 
projektu UNICEF na podporu dětí z rozvojových zemí prodejem ručně šitých panenek, který bude 
pokračovat i v příštím školním roce a o němž informuje Tereza Havrdová (2.W) takto: „1. června 
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uspořádala třída 2.W malou ukázku projektu, který připravuje na září nového školního roku. 
Ukázka se týkala pomoci dětem v rozvojových zemích a organizace UNICEF. Od rána chodili žáci 
celých tříd, ale i jednotlivci, dívat se, jak studenti šijí panenky. Byla to prohlídka s malým 
„odborným“ výkladem. Návštěvníci se mohli dozvědět, jak dlouho se taková panenka šije, co se smí 
a nesmí používat, za kolik se prodává a čemu finanční částka poslouží. Účelem výkladu bylo 
poznání, zamyšlení… Tímto bych chtěla za sebe a za třídu poděkovat naší paní profesorce Kolářské, 
která nás k tomu dovedla a celou přípravou provedla. Bez ní by tento projekt nikdy nevznikl a my 
bychom nezjistili, co všechno máme za možnosti a co všechno zvládneme. Děkujeme!“ 

Věříme, že podobné aktivity přinesou nejen poučení, ale i radost z činnosti. Je na co navazovat. 
Martina Javůrková 

Tutorování bez interaktivních tabulí 

Ve dnech 12. – 13. ledna 2007 se na Jiráskově gymnáziu uskutečnilo setkání učitelů 
matematiky, fyziky a výpočetní techniky ze středních škol pod názvem „LEGO roboti, matematika 
na počítači, záhadná fyzika a tak… aneb tutorování bez interaktivních tabulí“. Setkání uspořádali 
vyučující informatiky Jan Preclík a Dalibor Vích ve spolupráci s Gymnáziem Matyáše Lercha 
v Brně v rámci spolupráce na projektu Lego Roboti pro začínající programátory (evidenční číslo 
projektu 1233P2006). 

Setkání se zúčastnilo 8 učitelů z Brna, Prahy, Sušice a Krnova. Účastníci navštívili několik 
vyučovacích hodin, ve kterých shlédli netradiční metody výuky fyziky, výtvarné a hudební 
výchovy. Studenti čtvrtého ročníku Jakub Dundálek a Jindřich Horváth prezentovali výsledky své 
práce se stavebnicí LEGO Mindstorms – jejich robot dokázal nespadnout ze stolu, sledovat čáru 
nakreslenou na zemi a další věci. Seznámili jsme se také s novou verzí této stavebnice, která 
obsahuje řadu vylepšení. 

Kolega Polák uspořádal velice zajímavou fyzikálně poučnou show, ve které jsme viděli spoustu 
pochopitelných i nepochopitelných věcí. Po večerní prohlídce školy následoval společenský večer 
s bowlingem. 

Druhý den dopoledne kolegové z Prahy a Brna prezentovali svoje zkušenosti s nástrojem pro 
dynamickou geometrii Cabri. Odpoledne následovala prohlídka pevnosti Březinka s odborným 
výkladem. Nejodvážnější účastníci ještě večer navštívili maturitní ples tříd Oktávy B a 4.A. 

Akce se velice vydařila a všichni účastníci odjížděli spokojeni. 
Jan Preclík 

Prevence především 

Velký význam přikládá vedení školy organizaci již tradičních zářijových primárn ě 
preventivních pobytů žáků prvních ročníků a prim mimo školu. Pomocí řady speciálních 
technik zde třídní učitelé poznávají své žáky a vznikají základy zdravých třídních kolektivů. Na 
programu pobytů spolupracujeme s Pedagogicko psychologickou poradnou v Náchodě. 

V rámci dalších preventivních aktivit besedovali studenti tercie s mluvčí náchodské policie 
paní Prachařovou o kriminalitě a drogách. Dívky z primy absolvovaly přednášku “Čas proměn” a 
dívky z kvinty a 1. ročníku “S Tebou o Tobě”. Obě přednášky byly o reprodukčním zdraví. Pro 
studenty tercie až sexty a 1. ročníku se dále uskutečnila přednáška "Sex, AIDS a vztahy". 15. 
prosince se studenti maturitního ročníku účastnili v aule besedy s primářem porodnicko-
gynekologického oddělení náchodské nemocnice MUDr. Střechou. 

K Mezinárodnímu dni boje proti kouření uspořádali studenti 4.W pod vedením prof. Kolářské v 
předmětu občanská výchova 30. května celoškolní akci zaměřenou na prevenci a boj s kouřením. V 
rámci osvěty byly promítány filmy v aule školy, studenti instalovali ve škole informační materiály, 
uspořádali a vyhodnotili ankety. O akci rovněž informovali tisk. 

Studenti třídy 4.V připravili s prof. Kolářskou v rámci občanské výchovy osvětovou akci k 
Národnímu týdnu kondomů, který probíhal ve dnech 14.-20. května. V prostorách šaten připravili 
informační panely. 

Pavel Škoda 
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Vlastní hodnocení školy (autoevaluace) 

V letošním školním roce uplynul dvouletý cyklus během kterého jsou školy povinny se samy 
hodnotit - tzv. autoevaluace. Evaluační zpráva bude vydána koncem října 2007. 

Abychom se mohli zhodnotit, museli jsme se zúčastnit nejrůznějších šetření nebo si šetření 
provést sami. Z externích hodnocení považuji za nejdůležitější následující projekty od společností 
Scio a CERMAT. 

• Ve dnech 9.-11. října vypracovali studenti primy srovnávací testy z českého jazyka, 
matematiky a obecných studijních předpokladů. 

• V týdnu od 4. do 8. prosince probíhalo testování studentů kvarty. Vypracovávali srovnávací 
testy společnosti Scio z českého jazyka, anglického jazyka, matematiky a obecných 
studijních předpokladů. 

• února vypracovávali studenti kvarty srovnávací testy společnosti CERMAT z českého 
jazyka, matematiky a obecných dovedností. 

• Ve dnech 2.-3. května vypracovávali studenti sekundy B a tercie B srovnávací testy 
společnosti Scio na klíčové kompetence. 

• 9.-10. května vypracovávali studenti 2.A a sexty A srovnávací testy společnosti Scio 
z českého jazyka, cizího jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Testy 
projektu VEKTOR navazovaly na testování těchto tříd v loňském školním roce a mají 
ukázat vývoj studentů za sledované období. 

Pavel Škoda 

Představu o dalším dění na Jiráskově gymnáziu si lze asi nejlépe udělat z jeho kroniky. Zde je 
část týkající se školního roku 2005 – 2006. 

Kronika Jiráskova gymnázia - školní rok 2006 – 2007 

Školní rok začal pro pedagogy 30. srpna. Na zahajovací poradě přivítali profesoři mezi sebou 
nové kolegyně Kláru Mičíkovou (Vv) a Pavlínu Šrekovou (Čj, Ov, Zsv). Na část úvazku nastoupila 
v rodičovské dovolené Helena Lubasová (Čj, Aj). Do nového školního roku vstoupila s novým 
příjmením kolegyně Barbora Šimková, nyní Dvořáčková. 

Během prázdnin zvýšila ministryně školství týdenní počet vyučovacích hodin všem studentům 
vyššího gymnázia o dvě. Tato změna vyvolala zvýšení počtu nadúvazkových hodin stávajících 
pedagogů a přijetí dalších učitelů. Proto od 4. září nastoupil David Barka (Ivt). Dále byl připraven 
úvazek pro učitele zeměpisu a tělesné výchovy. Tyto hodiny jsou zatím suplovány našimi pedagogy 
do doby, kdy bude učitel s touto aprobací přijat. Uvedené změny vyvolaly i změny v rozvrhu. První 
dva týdny se vyučovalo podle provizorního rozvrhu, stálý rozvrh začal platit 18. září. 

Ve dnech 30. a 31. srpna se konaly opravné zkoušky, jedna z českého jazyka, jedna z dějepisu, 
jedna z chemie a tři z matematiky. Všichni studenti u opravných zkoušek uspěli. 

Září 

Studenti nastoupili do školy až 4. září. Tradičně je přivítala ve školních lavicích prostřednictvím 
rozhlasu ministryně školství paní Petra Buzková, ředitel školy Pavel Škoda a v jednotlivých třídách 
třídní profesoři. 5. září již probíhala výuka podle rozvrhu. Učitelé zahájili školní rok neformálním 
posezením v klubovně školy 7. září. 

Ve dnech 13.-15. září vyjeli studenti primy na pobyty primární prevence patologických 
sociálních jevů. Jde o již vyzkoušený a osvědčený způsob vytváření příjemného sociálního klimatu 
ve třídních kolektivech. Žáci 1.V jeli s prof. Š. Škodovou a Poutníkem do Studené vody u 
Božanova a žáci 1.W s prof. Košvancem a Macurou do Janoviček u Broumova. Pobyty primární 
prevence absolvovali i studenti 1. ročníku. Studenti 1.B byli s prof. Půlpánovou a Víchem 
v Českém Šternberku ve dnech 19.-22. září a studenti 1.A s prof. G. Škodovou a Vrátilovou ve 
dnech 25.-27. září v Pecce u Nové Paky. 
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11. září se naši studenti zúčastnili celostátní sbírky Srdíčkový den, jejíž výtěžek bude věnován 
dětským oddělením nemocnic v České republice. 

13. záři podnikli botanickou pracovní exkurzi studenti ekologického semináře s prof. Ježkem. 
18. září byli na literárněhistorické exkurzi v Praze studenti 8.V a 8.W s prof. Půlpánovou, 
Štegerovou a Š. Škodovou. 

18. září reprezentovaly školu v okresním kole Středoškolského poháru v atletice v Novém 
Městě nad Metují studentky Alice Hornová (4.B), Michaela Mrázková (1.B), Zuzana Rousková 
(4.B), Renáta Slezáková (4.A), Jana Syrovátková (4.B), Veronika Šrollová (4.A), Jana Vančáková 
(7.W), Markéta Voborníková (4.B), Eliška Vondráčková (2.A) a Lucie Zeinerová (6.W). Zvítězily a 
postoupily do krajského kola, které se konalo 4. října v Hradci Králové. Zde Mrázkovou, 
Slezákovou vystřídaly Martina Preclíková (8.W) a Lenka Rejtharová (4.B). V krajském kole dívky 
vybojovaly 4. místo. Závodnice doprovázela na oba závody prof. Rojtová. 

Ve dnech 22.-23. září reprezentovali školu naši studenti na Ekologické olympiádě v Bílé 
Třemešné, kam je doprovodil prof. Ježek. Studenti Hana Mazancová (4.B), Jan Myšák (8.W) a 
Veronika Nývltová (4.B) obsadili 5. místo. 

Na 26. září byl vypsán 2. termín maturitní zkoušky pro studentku, která ukončila 4. ročník až 
31. srpna opravnou zkouškou. U maturity uspěla. 

29. září byli na exkurzi v Židovském muzeu v Dobrušce studenti 3.B a dějepisného semináře ze 
4.B s prof. Bl. Dvořáčkovou a Poutníkem. 

Během měsíce září bylo zprovozněno zabezpečovací zařízení předního vchodu, takže vstup do 
školy je možný jen na čipovou kartu. 

Říjen 

Od 1. října odešel dlouhodobě do zahraničí prof. Šulc. Na jeho místo nastoupila paní Andrea 
Bartoňová-Dobenínová a převzala celý jeho úvazek. 

3. října vyslechli studenti kvarty, kvinty, 6.V a 1.A v aule koncert Adamusova tria “Hudební 
styly”. Studenti 1.V a 2.W se v městské knihovně zúčastnili s prof. Š. Škodovou a Kolářskou 
besedy s autorkou knih pro děti Petrou Braunovou. 

4. října navštívili studenti tercie za doprovodu prof. Ježka, Klemence a Slavíka ZOO ve Dvoře 
Králové nad Labem. 

4. října přijeli do České republiky studenti z partnerské školy v Georgsmarienhuette. Dny do 
14. října vyplnili návštěvou školy a vyučování, prohlídkou města, náchodského zámku a pivovaru, 
výlety do Adršpachu, Liberce, Prahy, Josefova a individuálním programem s rodinami našich 
studentů. 

6. října se konalo setkání spřátelených pedagogických sborů gymnázií ve Dvoře Králové nad 
Labem. Naše delegace vybojovala v přátelském klání 2. místo mezi družstvy z Trutnova, 
Hostinného, Úpice a Vrchlabí. 

Ve dnech 9.-11. října vypracovali studenti primy srovnávací testy z českého jazyka, matematiky 
a obecných studijních předpokladů. Výsledky jim umožní porovnat své schopnosti a znalosti 
s vrstevníky z přihlášených škol z celé republiky. 

11. října zhlédli zájemci z řad studentů v Brně novinky z oblasti informačních a komunikačních 
technologií na festivalu INVEX – DIGITEX 2006. Doprovodili je prof. Preclík, Vích a Barka. 

16. října aktivně podpořili naši studenti sbírku Bílá pastelka, jejíž výtěžek bude použit na 
zlepšení kvality života slabozrakých a nevidomých. 

20. října se studenti sekundy, tercie, sexty a 2. ročníku zúčastnili v aule besedy s Lucií 
Kovaříkovou a Michalem Jonem o jejich cyklistické expedici jihozápadem USA. 

Ve dnech 20.-21. října se konaly komunální a senátní volby a na naší škole byla jedna 
z volebních místností. 27.-28. října jsme poskytli volební místnost ještě pro druhé kolo senátních 
voleb. 
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25. října byli studenti 3.B s prof. Dvořáčkovou, Jaroušovou a Sršňovou na exkurzi 
v Technickém muzeu a v Antropologickém muzeu v Brně. 

25. října reprezentovali naši studenti školu na Běhu do zámeckých schodů. V kategorii B 
závodili studenti Lenka Fialová (2.W), Barbora Houfková (2.W), Ilona Kačerová (2.W), Radka 
Vlčková (2.W), Kateřina Žibřidová (2.W), Jan Fišer (2.V), Filip Skácel (2.V), Martin Schwarz 
(2.V), Jiří Valášek (2.W) a Tomáš Vanický (2.W) a obsadili 6. místo. V kategorii C soutěžili 
Barbora Koubková (3.W), Anna Málková (4.V), Markéta Minaříková (3.W), Pavla Rousková (3.V), 
Andrea Sodomková (4.V), Adam Ludvík (4.V), Ondřej Prchal (4.V), Jan Rohan (4.V), Jan Špatenka 
(4.V) a Jakub Valtar (4.V) a vybojovali 2. místo. V kategorii pro střední školy vybojovaly dívky 
Petra Celbová (7.W), Pavla Marková (3.A), Kateřina Teuberová (1.B), Lucie Zeinerová (6.W) a 
Radka Zeisková (3.B) 1. místo a chlapci Tomáš Dostál (5.W), Martin Hýbl (2.B), Petr Šedivý 
(6.W), Jáchym Škoda (8.V) a Lukáš Vlach (8.V) 3. místo, přičemž Jáchym Škoda zaběhl traťový 
rekord. Závodníky doprovodila prof. Slavíková. 

Ve dnech 26.-27. října si studenti užívali podzimních prázdnin. 

Listopad 

Ve dnech 30. října - 1. listopadu se v Náchodě konaly Dny španělské kultury, jejichž 
spolupořadatelem byl prof. Pavlík. Naši studenti španělštiny se v rámci těchto dnů zúčastnili 
31. října v aule přednášky o Španělsku a besedy s Josefem Lauferem o jeho vztahu ke Španělsku. 
1. listopadu zhlédli studenti vyššího gymnázia a španělštináři z kvarty v Beránku představení 
Divadla Klauniky Brno "Don Quijote de la Ancha". Studenti a profesoři se zúčastnili i dalších akcí 
Dnů španělské kultury, jako například vernisáže výstavy výtvarných prací s tematikou Španělska 
nebo módní přehlídky. 

2. listopadu proběhla hodnotící pedagogická rada. 

Ve dnech 5.-6. listopadu se na naší škole konalo školení "Netradiční metody ve vyučování", 
kterého se zúčastnilo 15 pedagogů. 

8. listopadu se zúčastnili zájemci o biologii z řad studentů s prof. Rojtovou exkurze 
v Mikrobiologickém ústavu Akademie věd. 10. listopadu pak zájemci o fyziku navštívili Fyzikální 
ústav Akademie věd s prof. Polákem. 

9. listopad byl bohatý na události. Všichni studenti vyslechli v Městském divadle Dr. Josefa 
Čížka koncert Českého saxofonového kvarteta. Studenti 2.A byli na literárně-historické exkurzi 
v Praze s prof. Fišerovou a Šrekovou. Večer zhlédli ve Stavovském divadle představení "Romeo a 
Julie". Na Středoškolských hrách v basketbale v Broumově reprezentovali školu studenti Boris 
Cvetanov (4.B), Petr Lindr (4.B), Martin Neuschl (4.A), David Ptáček (8.W), Jiří Svatoš (8.W), 
Marek Tichý (8.W), Václav Vecko (4.A) a Jan Vlček (4.B). Obsadili 6.-7. příčku a doprovázel je 
prof. Zikmund. V odpoledních hodinách se konaly schůzky rodičů. Ve dnech 9.-10. listopadu 
probíhal také sběr starého papíru pořádaný již tradičně SRPDŠ. 

10. listopadu vyjeli na exkurzi do Osvětimi a do Věličky studenti 8.W a 4.A s prof. Štegerovou 
a Horákem. 

V týdnu od 13. do 16. listopadu probíhala na škole akce Dny poezie, jejímž ústředním tématem 
pro letošní rok bylo "Kde domov můj?". Na škole na chodbách umístil prof. Macura s pomocí 
některých dalších kolegů a studentů expozice s poezií a byl zde dostatečný prostor pro vlastní 
tvorbu, který byl bohatě využit. 

17. listopadu byl státní svátek. 

Od 21. listopadu platil nový rozvrh. Změna byla vyvolána změnou v úvazcích francouzského 
jazyka. Úvazek dlouhodobě nemocné Barbory Dvořáčkové si rozdělily externí učitelky Jana 
Bašová, Kateřina Havrdová a Zuzana Felklová. 

Ve dnech 21.-22. listopadu hostovali na naší škole členové Malého Vinohradského divadla. 
21. listopadu sehráli hru "Oidipus" pro kvintu, 1. ročník a 7.W a hru "Svět naruby" pro oktávu, 
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4. ročník a 4.W. 22. listopadu zhlédli studenti sexty, 2. ročníku a 7.V představení "Faust" a studenti 
3. ročníku, 2.V, 3.V a 4.V hru "Kapesní povídky". 

23. listopadu se v odpoledních hodinách sešli pedagogové nad tvorbou nového školního 
vzdělávacího programu. 

Ve dnech 23. a 24. listopadu organizoval prof. Košvanec okresní kolo turnaje ve florbale. 
V kategorii pro ZŠ a víceletá gymnázia obsadili naši chlapci Martin Ansorge (4.W), Radim 
Darebník (3.W), Tomáš Hrubý (4.W), Daniel Matěna (3.W), Jan Matyska (3.W), Michael Pokorný 
(3.W), Michal Prause (4.W), Otakar Pšenička (3.V), Petr Rýgr (3.W), Šimon Varmus (4.W), Josef 
Voborník (3.V) a Tomáš Závojko (4.W) 5. místo a v kategorii pro střední školy zvítězili a 
postoupili do krajského kola, které se konalo 30. listopadu v Trutnově. Mužstvo v kategorii pro SŠ 
tvořili Filip Adler (6.V), Lukáš Hornych (6.V), Michal Jánský (6.V), Miloslav Jára (8.V), Martin 
Jirman (6.V), Ondřej Oleják (7.V), Lukáš Reichmann (7.W), Petr Ságner (3.A), Michael Šimon 
(3.A), Jakub Vlček (2.B) a v okresním kole ještě Jakub Vondráček (4.B). V krajském kole 
vybojovali 4. místo, doprovázel je prof. Košvanec. 

27. listopadu trénovali studenti 8.V a 4.B s třídními profesory Matěnovou a Macurou 
v Městském divadle Dr. Josefa Čížka slavnostní nástup a předtančení na sobotní stužkovací ples. 
Ten se konal 2. prosince, k tanci hrála skupina Relax Band pod vedením Jana Drejsla. Kromě 
předtančení maturantů a vlastního stužkování zpestřili ples ukázkami standardních tanců Irena 
Kováříčková (8.V) a Jiří Jeřábek. Na půlnoc bylo připraveno překvapení. Výtěžek plesu byl 
rozdělen mezi Nadaci Jiráskova gymnázia a SRPDŠ. 

28. listopadu zhlédli studenti sexty, septimy a 1.-3. ročníku v kině Vesmír film "Grbavica" 
z prostředí současného Sarajeva poznamenaného občanskou válkou. 

29. listopadu reprezentovaly školu v Polici nad Metují ve florbale dívky Šárka Cvejnová (4.W), 
Anna Holečková (3.V), Michaela Horáková (4.W), Dominika Nováková (4.W), Stanislava 
Preclíková (3.V), Taťána Rejlová (4.W), Pavla Rousková (3.V), Dita Šmejkalová (4.W), Petra 
Šrůtková (4.W) a Tereza Vláhová (4.W). Vybojovaly 5. místo a doprovázel je prof. Zikmund. 

Od 30. listopadu nastoupila Petra Hlavatá, která bude do Vánoc vyučovat anglický jazyk za 
dlouhodobě nemocné kolegyně Barboru Dvořáčkovou a Lenku Hronkovou. 

Prosinec 

1. prosince se 10 našich studentů zúčastnilo akce Červená stužka pořádané Českou společností 
AIDS pomoc a Společností pro plánování rodiny a sexuální výchovu k Mezinárodnímu dni boje 
proti AIDS. Součástí akce je i sbírka, jejíž výtěžek bude věnován na zajištění provozu obou 
společností včetně provozu Domu světla. Ve stejný den byli na exkurzi v rudných dolech, v papírně 
a ve skalách v sousedním polském příhraničí studenti 3.W s prof. Klemencem a Horákem. 

V týdnu od 4. do 8. prosince probíhalo testování studentů kvarty. Vypracovávali srovnávací 
testy společnosti Scio z českého jazyka, anglického jazyka, matematiky a obecných studijních 
předpokladů. Každý žák dostal osobní list s výsledky svých testů a společnost Scio zasílala 
individuální listy žáků s podrobnější analýzou výsledků. 

4. prosince zhlédli studenti vyššího gymnázia a kvarty v Městském divadle Dr. Josefa Čížka 
inscenaci hry Arnošta Goldflama "Biletářka". 

4. prosince se konalo okresní finále v plavání. Družstvo dívek i chlapců v kategorii pro SŠ 
zvítězilo, mladší žáci vybojovali 2. místo, závodů se účastnili též mladší žákyně a starší žáci. 
5. prosince se v Trutnově konalo krajské kolo této soutěže. Dívky Petra Antlová (4.A), Petra 
Celbová (7.W), Pavla Marková (3.A), Barbora Nováková (1.A), Zuzana Rousková (4.B) a Lucie 
Zeinerová (6.W) opět zvítězily. Chlapci Jan Čimera (5.W), Tomáš Dostál (5.W), Martin Hýbl (2.B), 
Pavel Mrověc (6.V), Jakub Nosek (2.A) a Marek Schwarz (1.A) vybojovali 3. místo. Plavce 
doprovázel prof. Slavík. 

5. prosince se konalo školní kolo Matematické olympiády v kategorii A. Úspěšným řešitelem se 
stal jenom Antonín Špaček (8.W), který pokračoval v regionálním kole 23. ledna 2007 a zde 
vybojoval 5.-7. místo. Druhé místo obsadil Juraj Hartman (3.B) a o 3. místo se dělili Jakub 
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Dundálek (4.A) a Pavel Chráska (7.W). Školního kola se zúčastnilo celkem 10 studentů. 
V odpoledních hodinách se konal 11. ročník soutěže o nejlepší nakládané zelí ZelíCup. První tři 
místa vybojovali mezi osmi vzorky Helena Lubasová, Jan Ježek a Josef Zikmund v tomto pořadí. 

Ve dnech 6.-7. prosince pořádali prof. Košvanec a Slavíková okresní kolo Středoškolských her 
ve volejbale. 6. prosince hráli chlapci. Družstvo A naší školy ve složení Jakub Hejzlar (7.W), Petr 
Hornych (4.B), Petr Kafka (4.A), Jakub Nosek (2.A), Jiří Svatoš (8.W) a Vratislav Vojnar (1.B) 
zvítězilo a postoupilo do krajského kola, družstvo B vybojovalo 4. místo. 7. prosince nastoupily za 
naši školu rovněž dvě družstva dívek. Za družstvo A hrály Lucie Gottwaldová (2.A), Eliška 
Hedvíková (8.V), Alice Hornová (4.B), Andrea Matysková (7.W), Lucie Rýdlová (7.W), Kristýna 
Slavíková (6.W) a Daniela Vávrová (7.W). Zvítězily a postoupily do krajského kola. V družstvu B 
soutěžily Tereza Beranová (5.V), Veronika Fišerová (5.V), Petra Hofmanová (1.B), Eliška Hrubá 
(1.B), Lucie Chladová (1.B), Kateřina Lokvencová (1.B), Dita Šmejkalová (4.W) a Nikola Thérová 
(4.V) a umístily se na medailovém třetím místě. 

6. prosince vystoupili členové historicko-dramatického kroužku se souborem Skřivánci 
v Domově důchodců v Náchodě s adventním programem. 

7. prosince se konal v odpoledních hodinách Den otevřených dveří pro zájemce o studium a 
jejich rodiče i pro veřejnost. 

11. prosince se 20 studentů účastnilo Srdíčkového dne, tj. sbírky občanského sdružení Život 
dětem. 40% prosincového výtěžku bude věnován na nákup přístrojů pro dětská oddělení nemocnic a 
pro zařízení pečující o nemocné děti, 60% výtěžku bude vráceno škole na nákup pomůcek. 

12. prosince jeli na exkurzi do Prahy studenti 7.V s prof. Rojtovou a Štegerovou. Navštívili 
Hrdličkovo muzeum, Parlament, Senát a v Divadle v Dlouhé zhlédli Dostojevského hru "Běsi". 
V tento den se konalo školní kolo Olympiády v českém jazyce. V I. kategorii pro tercii a kvartu 
zvítězil Jan Šimbera (4.W) a postoupil do okresního kola a o 2.-3. místo se dělili Mat ěj Správka 
(4.V) a Otakar Pšenička (3.V). V této kategorii soutěžilo 36 studentů. II. kategorie pro vyšší 
gymnázium se účastnilo 47 studentů. Zvítězila Marie Štěpánová (7.W), druhé místo patřilo Pavel 
Rýgrové (5.V) a třetí Zdislavě Ungrové (2.A). Do okresního kola postoupily první dvě studentky. 
Organizace se ujali prof. Macura a Půlpánová. 

Ve dnech 14.-16. prosince jeli na školní výlet do Krkonoš studenti 2.B s prof. Pavlíkem. 

15. prosince se studenti maturitního ročníku účastnili v aule besedy s primářem porodnicko-
gynekologického oddělení náchodské nemocnice MUDr. Střechou. 

V týdnu od 18. do 22. prosince uskutečnili dramatický kroužek pod vedením prof. Dvořáčkové 
a soubor Skřivánci se sbormistrem prof. Poutníkem řadu vystoupení pro náchodské MŠ, děti ze 
stacionáře, veřejnost a pro naše studenty. 

19. prosince byli na exkurzi v Brně studenti 4.B s prof. Macurou a Půlpánovou. Navštívili 
Špilberk, vilu Tugendhat a v divadle Husa na provázku zhlédli představení "Balada pro banditu". 

20. prosince se za krásami zimní přírody vydali studenti 2.W a 3.W s prof. Horákem a 
Klemencem. Do kraje se rozhlédli z Ruprechtického Špičáku. V tento den reprezentovali školu 
fotbalisti Filip Adler (6.V), Boris Cvetanov (4.B), Martin Dostál (4.A), Petr Macek (6.W), Michal 
Müller (2.A), Martin Neuschl (4.A), Ondřej Oleják (7.V), David Ptáček (8.W), Václav Vecko (4.A) 
a Jakub Vlček (2.B) v sálové kopané. Doprovázel je prof. Košvanec. 

21. prosince se konal Vánoční den her. Studenti měli možnost strávit předvánoční čas trochu 
jiným způsobem, než je ve škole obvyklé, a to účastí v nejrůznějších soutěžích a aktivitách. 
Probíhaly turnaje ve volejbale s účastí družstva profesorů, ve stolním fotbale, ve stolním tenise, 
v piškvorkách, ve stolních deskových hrách, šachový turnaj, turnaj v počítačových hrách. Výtvarně 
nadaní studenti tvořili prostorové objekty z papíru, které zdobí chodby školy, a řada studentů 
navštívila experimentárium zajímavých fyzikálních pokusů. V aule probíhala soutěž třídních 
družstev Riskuj s přírodovědnou tematikou inspirovaná televizní soutěží. Do soutěží se zapojilo, ať 
v roli soutěžících nebo organizátorů, asi 430 studentů. Pro ostatní probíhala výuka, ale většina 
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vytvořila publikum soutěžícím. Pedagogický sbor uzavřel den posezením s vánoční nadílkou, 
náladou a s vánočním programem ve školní klubovně. 

22. prosince pokračovala předvánoční atmosféra. Většina třídních kolektivů si ve třídách 
zorganizovala vánoční posezení s třídními profesory. V poledne si zájemci vyslechli zpěv Sborečku 
na schodech a poté se všichni rozešli na vánoční prázdniny. Někteří studenti a kolegové se ještě 
v odpoledních hodinách vydali do Klicperova divadla v Hradci Králové na představení "Petrolejové 
lampy". Zájezd zorganizovala prof. Nývltová. 

Před Vánocemi byla vydána Výroční zpráva za školní rok 2005-06. 

Leden 

V novém roce začala výuka 3. ledna opět s novým rozvrhem. Nastoupila nová profesorka 
angličtiny paní Naděžda Ságnerová, která převzala hodiny anglického jazyka za kolegyni Lenku 
Hronkovou a Barboru Dvořáčkovou. Část hodin angličtiny převzal ještě prof. Šimon. Čtyři hodiny 
hudební výchovy v sekundě a tercii bude nadále vyučovat pan Jakub Mědílek. Tato změna rozvrhu 
nebyla poslední. Další následovala hned od 29. ledna. Tato poslední změna byla vyvolána změnou 
úvazků francouzského jazyka. Paní Zuzana Felklová skončila z důvodu zahraniční stáže a její 
hodiny francouzštiny převzala prof. Havrdová. Změnu rozvrhu si vyžádala také změna v plaveckém 
kurzu 2. ročníku a sexty. 

4. ledna proběhly konzultační rodičovské schůzky. 

5. a 12. ledna se konalo školní kolo chemické olympiády. 

9. ledna se naši studenti účastnili v Hradci Králové semináře pro přípravu na Matematickou 
olympiádu v kategorii B a C. Doprovázela je prof. Jaroušová. 

12. ledna vyvrcholily přípravy na stužkovací ples tříd 4.A a 8.W nácvikem nástupu s třídními 
prof. Štegerovou a Preclíkem a předtančení v prostorách Beránku. Ples se konal 13. ledna. K tanci 
hrál tradičně Relax Band. Ples zpestřili maturanti svým předtančením a studenti naší školy 
vystoupením převážně dechových nástrojů, kteří se sešli pro tuto příležitost a dali si název "9tet". 

15. ledna se konalo okresní kolo Konverzační soutěže v německém jazyce. Zastoupení jsme 
měli v kategorii 3A, kde Petra Fišerová (7.V) zvítězila. 

17. ledna byli na exkurzi v městské knihovně studenti 5.W s prof. Nývltovou. 

18. ledna se konalo okresní kolo Dějepisné olympiády, kde jsme měli dvě želízka v ohni. 
V konkurenci 37 soutěžících zvítězil Jan Matyska (3.V) a druhé místo vybojoval Jan Šimbera 
(4.W). 

19. ledna uspořádal v aule prof. Ježek pro třídy, které se podílejí na Adopci na dálku (2.V, 4.W, 
6.W, 7.W, 8.V a 4.B), promítání filmů s touto tematikou. V tento den se konalo krajské kolo 
Fyzikální olympiády pro kategorii A. Mezi úspěšné řešitele se zařadili Miroslav Matějů (8.V), který 
vybojoval 2. místo, třetím místem Gustav Šourek (4.A), šestým místem Antonín Špaček (8.W) a 
sedmým Jakub Dundálek (4.A). O štěstí se pokoušel ještě Karel Petránek (8.V). Matějů a Šourek 
postoupili do celostátního kola, které se konalo 2. března v Bílovci. Šourek se dostal mezi úspěšné 
řešitele. 

V této době měly být zahájeny lyžařské výcviky, ale pro absenci sněhu byly odloženy. 

V těchto dnech probíhalo také školní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce pro všechny 
kategorie. V I. kategorii zvítězila mezi 33 účastníky Thi Kim Anh Nguyen (1.W), druhá byla 
Barbora Houfková (2.W) a třetí Klára Prokopová (2.W). Ve II. kategorii soutěžilo 29 studentů, 
první tři místa vybojovali Jan Šimbera (4.W), Antonín Krtička (4.V) a Simona Dvořáčková (4.V). 
III. kategorie měla 52 účastníků, 1. místo patřilo Janě Matyášové (5.W), 2. Michalu Lichterovi 
(7.W) a o 3.-4. míso se dělili Martin Kábrt (6.W) a Kateřina Linhardtová (7.V). Všichni jmenovaní 
budou reprezentovat školu v okresním kole. 

23. ledna se do Hradce Králové vydali prof. Vrátilová, Javůrková a dva studenti na slavnostní 
předávání šeku na 66.000,- Kč. Tuto finanční částku získala pro školu prof. Vrátilová v akci, kterou 



 48 

pořádá společnost AISIS za finanční podpory firmy T Mobile. Na několika víkendových setkáních 
bylo přes 130 pedagogů proškoleno v psaní projektů a získávání grantů. Deset nejlepších si 
rozdělilo částku 660.000,- Kč věnovanou společností T Mobile. Peníze budou použity na studentské 
projekty realizované do konce školního roku. Celá akce má název Malé granty a probíhala za zájmu 
médií. Na naší škole bylo projektové řízení vyhlášeno 31. ledna v aule. 

24. ledna poměřovali své matematické dovednosti studenti tercie v soutěži Pythagoriáda. 
Nejlepšího výsledku dosáhli Josef Voborník (3.V) a Petr Rýgr (3.W). Ve stejné soutěži poměřili své 
síly studenti primy a sekundy 25. ledna. Z primánů byli nejúspěšnější Daniel Meduna (1.V), Daniel 
Čejchan (1.W) a Karolína Pěčková (1.V) a ze sekundánů Matěj Fanta (2.W) a Jakub Zakouřil (2.V). 
Všichni jmenovaní postupují do okresního kola. 25. ledna proběhlo také školní kolo Matematické 
olympiády pro kategorii B a C. První místo v kategorii B obsadil Karel Vlček (2.B) a o 2.-3. místo 
se dělili Jan Dundálek (2.B) a Jakub Vlček (2.B). Mezi úspěšné řešitele se zařadili ještě Jaroslav 
Stárek (2.A), Michaela Kavková (6.W) a Vladimír Lambert (6.W). V kategorii C se o 1.-2. místo 
dělily Anežka Šimonová (5.W) a Andrea Šulcová (5.W), 3. místo obsadil Václav Hrnčíř (5.W). 
Mezi úspěšné řešitele se dále zařadili Lukáš Halda (5.V), Petr Kočička (5.V), Petr Šedivý (5.W), 
Jan Voborník (5.W) a Ondřej Vydra (5.V). Všichni jmenovaní postupují do regionálního kola. Další 
matematickou soutěží, která se konala tento den, bylo okresní kolo Matematické olympiády 
v kategorii Z9. Naši školu reprezentovalo šest soutěžících. Nejlepších výsledků dosáhli Radek 
Papež (4.V), který obsadil 4. místo, Andrea Sodomková (4.V) 5. místo a Jan Šimbera (4.W) 7.-8. 
místo. 

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

26. ledna se konalo v naší škole okresní kolo Chemické olympiády pro kategorii D. Naši čtyři 
účastníci obsadili přední místa. Zvítězil Jan Šimbera (4.W), 2. místo vybojoval Jakub Valtar (4.V), 
čtvrté Alena Dostálová (4.V) a páté Andrea Sodomková (4.V). Soutěž organizovali prof. Horák a 
Zikmundová. 26. ledna se studenti tercie až sexty a 1. a 2. ročníku zúčastnili v aule besedy s JUDr. 
Miloslavem Dočekalem na téma "Terorizmus, organizovaný zločin, mafie". 37 studentů vyjelo 
s prof. Poutníkem do Hradce Králové na dopolední koncert hradecké filharmonie. 

31. ledna dostali studenti vysvědčení za první pololetí. 

Únor 

1. února vypracovávali studenti kvarty srovnávací testy společnosti CERMAT z českého jazyka, 
matematiky a obecných dovedností. Studenti septimy jeli do Brna do Technického muzea a do 
muzea Antropos s prof. Brátem, Jaroušovou, Klemencem a Rojtovou. 

2. února byly jednodenní pololetní prázdniny. 

5. února informoval zájemce z řad studentů o studium na Dopravní fakultě Jana Pernera 
Univerzity Pardubice Ing. Bohumil Culek, Ph.D. o možnostech studia na této fakultě. 

Ve dnech 6.-7. února navštívila školu Česká školní inspekce. Hodnotila formální podmínky 
vzdělávání podle vybraných ustanovení školského zákona a dopad informačních a komunikačních 
technologií na výuku a učení. 

6. února navštívili studenti 4.A s prof. Zikmundovou náchodský pivovar. 

8. února vyslechli v aule koncert "Vznik a vývoj jazzu" studenti 3.W, kvarty, kvinty, sexty, 2. 
ročníku , 7.V a 8.W. Ve stejný den reprezentovali školu v sálové kopané studenti Michal Ducháč 
(7.W), Květoslav Hájek (2.V), Petr Hlávko (2.W), Jan Hrubý (2.V), Michal Kulek (2.V), Tomáš 
Pácl (2.W), Tomáš Roztočil (1.W), Daniel Rufer (2.V), Martin Schwarz (2.V) a Jakub Zakouřil 
(2.V). Obsadili 5. místo a doprovázel je prof. Divíšek. 

12. února měli naši studenti možnost zapsat se do tanečních kurzů od září 2007 přímo 
v prostorách školy. 

15. února proběhlo školní kolo soutěže ve francouzském jazyce. Soutěžilo 15 studentů. 
V 1. kategorii zvítězila Jana Matyášová (5.W), druhá byla Anna Richtrová (5.V) a třetí Klára 
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Nešněrová (5.W). Ve 2. kategorii se na prvních třech místech umístili Gabriela Patriková (7.V), 
Martina Poláčková (6.V) a Kanstantsin Masaila (3.B). 

21. února zvítězila Petra Fišerová (7.V) v krajském kole Soutěže v německém jazyce a 
postoupila do celostátního kola, které se konalo 4. dubna v Praze. Studentku doprovázel prof. 
Forejt. 

V týdnu od 19. do 23. února zrealizovali studenti projekt Porušování lidských práv 
komunistickým režimem. V celé škole byly nainstalovány výstavy s dobovými materiály a 
s materiály vypovídajícími o době komunistické totality nejen u nás, ale i ve světě. 21. února zhlédli 
studenti sexty, septimy, 2. a 3. ročníku v aule film "Věž smrti" a film "Případ Dr. Horákové" zhlédli 
21. února studenti kvinty a 1. ročníku a 22. února studenti tercie a kvarty. Promítání filmů bylo 
doplněno besedou s bývalým politickým vězněm a členem Konfederace politických vězňů panem 
Rudolfem Mackem. O velkých přestávkách si mohli studenti v aule poslechnout některé projevy 
komunistických pohlavárů a ráno se ze školního rozhlasu linuly budovatelské písně. 

22. února navštívili Prahu studenti 5.W s prof. Nývltovou. Tématem exkurze byla Praha gotická. 
Navštívili Vyšehrad, v Národním muzeu výstavy "Lovci mamutů" a "Charta 77" a v divadle Laterna 
magica představení "Argonauti". Tento den se také konalo okresní kolo Soutěže v anglickém 
jazyce. Naši studenti zvítězili ve třech kategoriích. V kategorii 1B Thi Kim Anh Nguyen (1.W), 
v kategorii 2B Jan Šimbera (4.W) a v kategorii 3 Jana Matyášová (5.W). 

Ve dnech 23.-25. února soutěžilo divadlo DRED na festivalu Modrý kocour v Turnově s hrou 
"Dekalog: Netřesk". Postoupili na Šrámkův Písek. 

V týdnu od 26. února do 2. března se konala série masopustních vystoupení, které připravili 
členovoé historicko-dramatického kroužku pod vedením prof. Dvořáčkové. Vystupovali pro žáky 
ZŠ, děti ze stacionáře, naše studenty i pro veřejnost. 

26. února se studenti oktávy a 4. ročníku zúčastnili v kině Vesmír projekce agentury MediaPro 
"Austrálie-kouzelný svět protinožců". 

27. února probíhalo fotografování třídních kolektivů, které o něj měly zájem, a pedagogického 
sboru. 

27. února reprezentoval školu v okresním kole Olympiády v českém jazyce v kategorii 1 Jan 
Šimbera (4.W) a vybojoval mezi 37 účastníky 2. místo. 28. února probíhala stejná soutěž v kategorii 
2. Zdislava Ungrová (2.A) obsadila 2.-3. místo, Pavla Rýgrová (5.V) 7.-9. místo a Marie Štěpánová 
(7.W) 10. místo. 

28. února besedovali studenti tercie v rámci předmětu výchova k rodičovství s mluvčí 
náchodské policie paní Prachařovou o kriminalitě a drogách. V odpoledních hodinách se konalo 
školní kolo recitační soutěže. V kategorii pro primu a sekundu zvítězila Klára Prokopová (2.W), 
druhá byla Tereza Šimková (2.V) a obě postoupily do okresního kola. O třetí místo se dělili Barbora 
Houfková (2.W), Han Ngoc Nguyenová (2.V) a Jakub Zakouřil (2.V). Lucie Schneiderová (2.W) 
získala čestné uznání. V kategorii pro tercii a kvartu soutěžily Heidi Hornáčková (3.V) a Pavla 
Rousková (3.V) a obě postoupily do okresního kola. V okresním kole 15. března Hornáčková a 
Prokopová ve svých kategoriích uspěly a postoupily do krajského kola, Šimková a Rousková 
získaly čestné uznání. 

V únoru se konalo také školní kolo Zeměpisné olympiády. V kategorii A zvítězil Dominik 
Regner (1.V) o 2.-3. místo se dělily Monika Besedová (1.V) a Barbora Šourková (1.W), v kategorii 
B zvítězil Petr Hlávko (2.W) a o 2.-3. místo se dělily Iveta Papežová (2.W) a Radka Vlčková (2.W) 
a v kategorii C zvítězil Jan Šimbera (4.W), 2. místo obsadil Michal Prause (4.W) a 3. místo Tomáš 
Hrubý (4.W). Vítězové jednotlivých kategorií postupují do okresního kola. V kategorii D postupuje 
prvních šest nejlepších ze školního kola: 1. Tomáš Burdych (3.B), 2. Jan Myšák (8.W), 3. Tereza 
Krtičková (8.V), 4. Šimon Škarda (8.V), 5.-6. Marek Fiala (8.W) a Monika Miholová (8.V). 

Vzhledem k velmi špatným sněhovým podmínkám a neobvykle teplé zimě jsme v letošním 
školním roce zrušili všechny lyžařské kurzy. 
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Březen 

2. března se konalo školní kolo Chemické olympiády v kategorii B. Zúčastnilo se 12 studentů, 
první tři místa obsadili Kanstantsin Masaila (3.B), Anna Jirásková (3.A) a Eva Dědková (3.A). 
Školní kolo v kategorii C proběhlo 12. března a mezi 16 účastníky byli nejlepší Jan Dundálek (2.B), 
Jan Pitřinec (6.W) a Vít Hanousek (2.B). 

V týdnu od 5. do 9. března jsme měli jarní prázdniny. 

Ve dnech 12.-22.3. vyjeli 32 studenti septimy, 3. ročníku a kvarty s prof. Forejtem a Šrekovou 
na výměnný pobyt v Georgsmarienhuette v SRN. 

14. března se studenti ekologického semináře s prof. Ježkem podíleli na pomoci při transferu 
žab v CHKO Broumovsko. 

15. března zahájil činnost Filmový klub promítáním filmu "Himalaya - karavana" promítaného 
u příležitosti Dne tibetské vlajky. 

16. března vyslechli studenti primy a sekundy v aule koncert ZUŠ Hronov "Melodie 
z muzikálů". V tento den se konala soutěž Matematický klokan. V kategorii Benjamín zvítězil mezi 
116 studenty Jan Hrubý (2.V), druhý byl Radim Kvirenc (2.V) a třetí Matěj Fanta (2.W). 
V kategorii Kadet soutěžilo 105 studentů a první tři místa obsadili Jakub Valtar (4.V), Andrea 
Sodomková (4.V) a Tomáš Hrubý (4.W). V kategorii Junior se utkalo 78 studentů, zvítězil Karel 
Vlček (2.B), druhá byla Michaela Kavková (6.W) a o 3.-4. místo se dělili Petr Kočička (5.V) a 
Vladimír Lambert (6.W). V kategorii Student zvítězil mezi 57 účastníky Jakub Vondráček (4.B), 
druhý byl Jiří Fišer (4.B) a třetí Jiří Nymš (4.A). 

19. března se pro studenty sexty a 3. ročníku konala schůzka k výběru volitených předmětů na 
příští školní rok s prof. Nývltovou a Javůrkovou. 

21. března se konalo okresní kolo Zeměpisné olympiády. V kategorii A naši školu reprezentoval 
Dominik Regner (1.V) a obsadil 7. místo, v kategorii B byl Petr Hlávko (2.W) třetí, v kategorii C 
Jan Šimbera (4.W) zvítězil a v kategorii D obsadili první tři místa Tomáš Burdych (3.B), Marek 
Fiala (8.W) a Jan Myšák (8.W), pátá byla Monika Miholová (8.V), osmý Šimon Škarda (8.V) a 
dvanáctá Tereza Krtičková (8.V). 

22. března soutěžil Jan Šimbera (4.W) v krajském kole Soutěže v anglickém jazyce a vybojoval 
3. místo. Doprovázela ho prof. Novotná. 

23. března reprezentovaly školu v okresním kole basketbalu v Jaroměři dívky Andrea Gonáková 
(4.W), Petra Hájková (4.V), Johana Horáková (4.V), Stanislava Preclíková (3.V), Andrea 
Sodomková (4.V), Petra Šrůtková (4.W), Nikola Thérová (4.V), Adéla Tomášová (4.V), Veronika 
Vorlová (3.V) a Markéta Zídková (4.V). Obsadily 6. místo a doprovázel je prof. Divíšek. Ve stejný 
den se utkali studenti Tomáš Burdych (3.B), Kristýna Macková (3.B) a Šárka Zákravská (3.B) 
v geografické soutěži Kolumbus, která se konala v Hradci Králové v rámci veletrhu cestovního 
ruchu Infotour a cykloturistika. V celostátní konkurenci zvítězili. Doprovázel je prof. Košvanec a 
spolužáci ze zeměpisného semináře. Další soutěží, která tento den proběhla, bylo krajské kolo 
Biologické olympiády v kategorii A. Šesté místo vybojovala Veronika Nývltová (4.B), dalšími 
soutěžícími byli Jan Myšák (8.V) a Hana Mazancová (4.B). 

24. března se konalo krajské kolo Chemické olympiády v kategorii D. Jan Šimbera (4.W) 
vybojoval 3. místo a Alena Dostálová (4.V) 6. místo. Doprovázela je prof. Zikmundová. 

V týdnu od 26. března vypracovávali testy a strukturované písemné práce studenti maturitního 
ročníku v rámci projektu Maturita nanečisto 2007. Testy z matematiky, občanského základu, 
přírodovědně technického základu a informačně technologického základu byly odeslány Cermatu 
k vyhodnocení, písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizích jazyků zůstaly na škole 
k vyhodnocení našimi učiteli. 

26. března se konalo u nás okresní finále v basketbale. Mužstvo chlapců ve složení Martin 
Ansorge (4.W), Radim Darebník (3.W), Arnold Heinzel (3.V), Tomáš Hrubý (4.W), Jan Král (3.V), 
Jan Matyska (3.W), Michal Prause (4.W), Otakar Pšenička (3.V), Petr Rýgr (3.W), Jiří Siegel 
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(4.W), Šimon Varmus (4.W) a Tomáš Závojko (4.W) vybojovalo 4. místo. Organizace se ujal prof. 
Zikmund. 

27. března změřili své síly naši studenti v krajském kole Matematické olympiády v kategoriích 
B a C. V kategorii B se mezi úspěšné řešitele zařadili Vladimír Lambert (6.W) a Jan Dundálek 
(2.B), v kategorii C se to žádnému ze studentů nepodařilo. Soutěžící doprovázel prof. Horák. 

28. března se konalo v Hradci Králové oblastní kolo Matematické olympiády v kategorii Z9. 5.-
6. místo vybojoval Radek Papež (4.V) a 16.-17. místo Andrea Sodomková (4.V). Studenty 
doprovázela prof. G. Škodová. 

28. března vyjeli na exkurzi do Polska studenti 3.V s prof. Horákem a Zikmundovou. Navštívili 
doly, lázně a papírny. 

29. března vyslechli v aule studenti 1. a 2. ročníku koncert "Klasické a elektronické nástroje". 
V tento den soutěžili v krajském kole Dějepisné olympiády v Hradci Králové studenti Jan Matyska 
(3.V) a Jan Šimbera (4.W). Matyska byl 7. a Šimbera 11.-12. Doprovázel je prof. Macura. 

Duben 

2. dubna začaly studentům oktávy a 4. ročníku maturity maturitní písemnou zkouškou z českého 
jazyka a literatury. 

Dívky 1. ročníku a kvinty si vyslechli v aule přednášku Mgr. Aleny Blažkové o reprodukčním 
zdraví "S Tebou o Tobě" a studentky primy přednášku "Čas proměn". 

Studenti 2.B Jan Dundálek a Milič Silvestr Jedlička se účastnili svou prací "Zápalky - 
jednoduchý zázrak?" v soutěži pro středoškolské studenty v experimentální chemii O pohár 
Becario. 

3. dubna se konalo okrskové kolo v sálové kopané. Chlapci Radim Darebník (3.W), Lukáš 
Dörner (3.V), Tomáš Hrubý (4.W), Adam Ludvík (4.V), Jan Matyska (3.W), Michael Pokorný 
(3.W), Otakar Pšenička (3.V), Josef Voborník (3.V) a Tomáš Závojko (4.W) obsadili 3. místo, 
doprovázel je prof. Zikmund. 3. dubna se konalo také krajské kolo ve volejbale v Kostelci nad 
Orlicí. Chlapci Michal Cvejn (8.W), Jakub Hejzlar (7.W), Petr Hornych (4.B), Petr Kafka (4.A), Jiří 
Svatoš (8.W), Matěj Sychrovský (1.B) a Vratislav Vojnar (1.B) vybojovali pod vedením prof. 
Košvance 5. místo. Dívky Zuzana Gieciová (3.B), Lucie Gottwaldová (2.A), Eliška Hedvíková 
(8.V), Alice Hornová (4.B), Andrea Matysková (7.W), Lucie Rýdlová (7.W), Kristýna Slavíková 
(6.W) a Daniela Vávrová (7.W) zvítězily. Doprovázela je prof. Slavíková. 

4. dubna organizoval u nás prof. Klemenc okresní kolo Fyzikální olympiády pro kategorie E a 
F. V kategorii F se úspěšnými řešiteli stali a zároveň obsadili první čtyři místa Otakar Pšenička 
(3.V), Šimon Macek (3.W), Radim Darebník (3.W) a Ondřej Míl (3.W). V kategorii E se mezi 
úspěšné řešitele zařadili Radek Papež (4.V) - 1. místo, Jan Šimbera (4.W) - 2. místo, Jakub Valtar 
(4.V) - 4. místo, Petra Hájková (4.V) - 5. místo a Adéla Tomášová (4.V) - 8.-9. místo. 

Ve dnech 5.-6. dubna měli studenti velikonoční prázdniny. 

11. dubna proběhlo okresní kolo Matematické olympiády v kategoriích Z6, Z7 a Z8. V každé 
kategorii soutěžili nejúspěšnější studenti ze školního kola. V kategorii Z6 Barbora Šourková (1.W) 
zvítězila, Jan Brož (1.V) obsadil 6.-7. místo a Tomáš Havlíček (1.V) 11.-12. místo. V kategorii Z7 
jsme měli čtyři soutěžící, Ngoc Han Nguyen (2.V) zvítězila, Jakub Zakouřil (2.V) obsadil 3.-4. 
místo, Barbora Houfková (2.W) 5. místo a Anna Zikmundová (2.V) 6.-7. místo. V kategorii Z8 
vybojoval Otakar Pšenička (3.V) plným počtem bodů 1.-5. místo a Josef Voborník (3.V) a Matěj 
Vydra (3.V) byli na 6.-9. místě. Soutěžící doprovázel prof. Klemenc. 

12. dubna byli na exkurzi v Osvětimi studenti 4.B a část studentů 8.V s prof. Macurou, 
Kolářskou a Horákem. Odpoledne se konala hodnotící pedagogická rada. 

13. duben byl bohatý na události. V aule se uskutečnila pro studenty tercie až sexty a 1. ročníku 
přednáška "Sex, AIDS a vztahy" pana Františka Krampoty ze Sdružení pro péči, vzdělání a 
vyučování o AIDS. Studenti 4.A byli tento den s prof. Štegerovou a Půlpánovou na exkurzi v Praze. 
Navštívili Památník heydrichiády, židovskou Prahu a v Divadle v Dlouhé hru Terryho Pratchetta 
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"Soudné sestry". Studenti Petr Kočička (5.V), Tereza Putalová (6.V), Ludmila Štěpánová (6.W) a 
Jiří Hůlka (2.B) se účastnili krajského kola Biologické olympiády v kategorii B. Nejúspěšnější byla 
Putalová, která obsadila 15. místo. Studenty doprovázela prof. Rojtová. Učitelé oslavili Den učitelů 
výpravou do Dušnik v Polsku, kde navštívili muzeum papírnictví, a do skal na Hejšovině. Zájezd 
zakončili posezením v klubu v Rubeně. 

16. dubna obsadila Alena Dostálová (4.V) 4. místo, Tereza Vanická (3.W) 8. místo a Barbora 
Hrabčuková (3.V) 13. místo v okresním kole Biologické olympiády v kategorii C. Studentky 
doprovodila prof. Matěnová. 

17. dubna byli na exkurzi v planetáriu a ve vodní elektrárně v Hradci Králové studenti 1.B a 
5.W s prof. Brátem, Divíškem a Klemencem. Jan Šimbera (4.W) reprezentoval školu v krajském 
kole Olympiády v českém jazyce za doprovodu prof. Půlpánové a umístil se na pěkném 2. místě. 
Postoupil do celostátního kola, které se koná v červnu. 18. dubna zvítězil Jan Šimbera (4.W) i 
v krajském kole Zeměpisné olympiády v kategorii C. V kategorii D zvítězil Tomáš Burdych (3.B) a 
Marek Fiala (8.W) obsadil 7. příčku. Na Zeměpisnou olympiádu doprovodila studenty prof. 
Slavíková. 

19. dubna se konaly třídní schůzky. Zdislava Ungrová (2.A) soutěžila v krajském kole 
Olympiády v českém jazyce za doprovodu prof. Šrekové a umístila se na 11.-12. příčce. Prof. 
Slavíková podporovala studentky Šárku Cvejnovou (4.W), Andreu Gonákovou (4.W), Johanu 
Joudalovou (1.W), Dominiku Novákovou (4.W), Táňu Rejlovou (4.W), Markétu Slavíkovou (3.V), 
Ditu Šmejkalovou (4.W), Petru Šrůtkovou (4.W), Nikolu Thérovou (4.V) a Terezu Vláhovou (4.W) 
v okrskovém kole ve volejbale. Dívky vybojovaly 2. místo a postoupily do okresního kola, které se 
konalo 4. května v Červeném Kostelci. Zde nehrály Šrůtková, Cvejnová a Vláhová, naopak přibyla 
Veronika Vorlová (3.V). Dívky obsadily 5. místo a doprovodila je opět prof. Slavíková. Ve dnech 
19.-20. dubna organizovalo již tradičně SRPDŠ sběr papíru. 

20. dubna se naši studenti utkali v krajském kole Fyzikální olympiády v Hradci Králové. Karel 
Jára (7.V) v kategorii B zvítězil a Juraj Hartman (3.B) byl pátý. V kategorii C se Jaroslav Stárek 
(2.A) umístil na 2. a Jan Dundálek (2.B) na 3. místě, štěstí pokoušel i Karel Vlček (2.B). V kategorii 
D byl Petr Šedivý (5.W) 4.-5., Petr Kočička (5.V) 6.-7., Václav Hrnčíř (5.W) a Jan Voborník (5.W) 
8.-9. a mezi řešiteli byl i Ondřej Vydra (5.V). 

V týdnu od 16. do 20. dubna probíhal na škole Týden pro Zemi spojený se studentským 
projektem Stop týrání zvířat. Uskutečnila se řada přednášek doprovázených filmem, studenti 1.B 
sázeli na České Čermné s prof. Ježkem a Půlpánovou stromky a k prohlédnutí byla řada výstav 
v prostorách školy. 

23. dubna se konaly přijímací zkoušky. Do osmiletého studia se hlásil 91 žák a přijali jsme 60 
uchazečů. Do čtyřletého se hlásil 61 žák, přijali jsme v prvním kole 59 žáků, do druhého kola, které 
se konalo 17. května, přišli 2 uchazeči, jeden byl přijat. 23. dubna měli studenti vyššího gymnázia 
ředitelské volno, pro studenty primy, sekundy a tercie uspořádali tělocvikáři sportovní den a 
kvartáni si vyzkoušeli vypracovat testy přijímacích zkoušek spolu s vrstevníky ze ZŠ. Úspěšní 
studenti ze školního kola Pythagoiády z primy, sekundy a tercie se utkali v okresním kole. Daniel 
Čejchan (1.W) obsadil 3.-4. místo, Daniel Meduna (1.V) 6.-7. místo a Karolína Pěčková (1.V) 10.-
15. místo v kategorii pro primu a 6. ročník ZŠ. V kategorii pro sekundu a 7. ročník ZŠ Jakub 
Zakouřil (2.V) zvítězil, Matěj Fanta (2.W) byl 3.-6. a Václava Štěpánová (2.V) 13.-21. V kategorii 
pro tercii a 8. ročník ZŠ jsme měli také vítěze, byl jím Petr Rýgr (3.W), na 2.-5. místo se dostali 
Otakar Pšenička (3.V) a Josef Voborník (3.V) a 11.-13. místo obsadil Šimon Macek (3.W). 
Soutěžící doprovodila prof. Matěnová. 

24. dubna se žáci 1.V, 1.W a 2.V účastnili v aule besedy "Cesta kolem světa", kterou pořádal 
prof. Košvanec. 

25. dubna se konal 1. ročník soutěže Přírodovědný klokan. V kategorii Kadet zvítězil Jan 
Šimbera (4.W), který zvítězil i v rámci Královéhradeckého kraje, na 2. místě se umístil Jan Matyska 
(3.W) a na 3. Ondřej Míl (3.W). V kategorii Junior zvítězil Petr Kočička (5.V), druhá byla Michaela 
Kavková (6.W) a třetí Ondřej Vydra (5.V). 
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26. dubna soutěžila v krajském kole recitační soutěže Klára Prokopová (2.W) za doprovodu 
prof. Kolářské a 27. dubna za doprovodu prof. Šrekové Heidi Hornáčková (3.V), která získala 
čestné uznání. 

27. dubna byli na exkurzi v planetáriu a ve vodní elektrárně v Hradci Králové studenti 1.A a 5.V 
s prof. Divíškem a Polákem. Studenti 8.W a 4.B navštívili s prof. Brátem a Sršňovou hvězdárnu 
v Úpici. 

28. dubna se konalo krajské kolo Chemické olympiády v kategorii C. Jan Dundálek (2.B) 
vybojoval 3. místo a Vít Hanousek (2.B) 8. místo. Studenty doprovodila prof. Zikmundová. 

30. dubna vyslechli všichni studenti kromě maturitního ročníku v Městském divadle Dr. Josefa 
Čížka absolventský koncert naší bývalé studentky Jitky Štěrbákové. Studenti 4.B byli s prof. 
Macurou na exkurzi v Praze. Navštívili Židovské muzeum a Divadlo Na zábradlí a v Divadle 
Komedie zhlédli hru Ladislava Klímy "Utrpení knížete Sternenhocha". 

Květen 

Začalo období školních výletů. Ve dnech 2.-4. května byli na výletě v Pecce studenti 6.V s prof. 
Sršňovou a Rojtovou. 

Ve dnech 2.-3. května vypracovávali studenti 2.W a 3.W srovnávací testy společnosti Scio na 
klíčové kompetence. 

3. května absolvovali studenti 4.V a 4.W s prof. Poutníkem, Slavíkem a Slavíkovou 
přírodovědně-zeměpisnou exkurzi do Nové Paky a studenti 4.A a 8.V s prof. Klemencem a 
Horákem exkurzi do hvězdárny v Úpici. Tento den se konaly atletické závody mladších žáků a 
žákyň na ZŠ Plhov Náchod. Obě družstva obsadila v konkurenci 11 družstev 6. místa. Závodili 
dívky Jana Brátová (1.V), Patricia Franková (2.V), Klára Jechová (2.W), Lenka Malinová (2.V), 
Klára Prokopová (2.W), Eliška Richtrová (1.V), Markéta Slavíková (2.V), Veronika Šimková 
(1.W), Anna Zikmundová (2.V) a Kateřina Žibřidová (2.W) a chlapci Ondřej Boroš (1.W), Jan Fišer 
(2.V), Michal Kopecký (2.W), Martin Kůst (1.V), Tomáš Roztočil (1.W), Martin Schwarz (2.V), 
David Špelda (1.W) a Jakub Zakouřil (2.V). Atlety doprovodil prof. Divíšek. 

V týdnu od 30. dubna do 4. května probíhal v Náchodě studentský festival Prima sezóna. 
V rámci tohoto festivalu navštívili studenti 6.W a 7.V 2. května divadelní představení R. U. R. 
Karel Čapek v nastudování DS Chicitos Olomouc a studenti 1.A představení Oscar Wilde: Jak je 
důležité míti Filipa v provedení DS Nazabití z Brandýsa nad Labem. 4. května zhlédli studenti 6.W 
představení Markéty Mazancové: Ať žijou všichni krásní chlapi v provedení DS Čára přes rozpočet 
z Českých Budějovic a studenti 1.V Sněhurku na motivy pohádky bří Grimmů v nastudování DS 
Domino Pelhřimov. 3. května se účastnili povídání o skupině Pink Floyd s Prof. Jiřím Černým 
studenti 1. a 2. ročníku a 7.V. 4. května v aule vyslechli studenti septimy, oktávy a 3. ročníku 
koncert Prima Jazz Bandu. Prof. Slavíková organizovala na naší škole turnaj ve volejbale a prof. 
Zikmund turnaj ve stolním fotbale. 

7. května vyjeli na exkurzi do planetária v Hradci Králové a do Muzea Emila Holuba v Holicích 
žáci primy s prof. Košvancem, Slavíkovou a Zikmundovou. Studenti chemického semináře byli 
s prof. Suchankovou na exkurzi v Hygienické stanici v Náchodě. 

9. května zorganizovala prof. Zikmundová školní kolo Fyzikální olympiády pro kategorii G, 
kterým se nejlepší studenti kvalifikovali do okresního kola. Alena Dostálová (4.V) reprezentovala 
školu v krajském kole Biologické olympiády v kategorii C a zařadila se mezi úspěšné řešitele. 
Doprovodila ji prof. Rojtová. Studenti 4.B byli 5.-6. hodinu na literární exkurzi "Po stopách Josefa 
Škvoreckého" s prof. Macurou. Žáci 4.W vyjeli ve dnech 9.-11. května na školní výlet do Hořic 
s prof. Forejtem a Barkou. 

9.-10. května vypracovávali studenti 2.A a 6.V srovnávací testy společnosti Scio z českého 
jazyka, cizího jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Testy navazovaly na 
testování těchto tříd v loňském školním roce a mají ukázat vývoj studentů za sledované období. 

10. května navštívili památník v Lidicích a Vojenské muzeum v Praze studenti 4.V s prof. 
Dvořáčkovou a Sršňovou. Tento den vybojoval Jan Šimbera (4.W) v celostátním kole Zeměpisné 
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olympiády 4. místo v kategorii C a Tomáš Burdych (3.B) 5. místo v kategorii D. Další akcí byl 
atletický čtyřboj starších žáků a žákyň. Chlapci Šimon Macek (3.W), Jan Matyska (3.W), Filip 
Mertlík (3.W), Jakub Prouza (3.V) a Otakar Pšenička (3.V) se mezi devíti družstvy umístili na 
4. příčce. Dívky Barbora Bártová (3.W), Barbora Koubková (3.W), Markéta Minaříková (3.W), 
Pavla Rousková (3.V) a Andrea Sodomková (4.V) vybojovaly 2. místo a postoupily do krajského 
kola, které se konalo 1. června v Nové Pace. Z původní sestavy zůstala pouze Sodomková, 
terciánky chyběly a nahradily je kvartánky Andrea Gonáková (4.W), Klára Nešetřilová (4.W), 
Dominika Nováková (4.W) a Táňa Rejlová (4.W). Z osmi družstev byly čtvrté. Atlety doprovázel 
prof. Divíšek. 

Odpoledne 10. května se konala klasifikační pedagogická rada pro 4.A a 4.B. 11. května 
předvedli studenti těchto tříd své poslední zvonění před jejich svatým týdnem. Klasifikační 
pedagogická rada pro 8.V a 8.W se konala 17. května a jejich poslední zvonění proběhlo 18. května. 

V týdnu 7.-11. května probíhal na škole studentský projekt o holocaustu. Součástí projektu byly 
výstavy v prostorách školy a promítání filmů spojené s besedami s pamětníky holocaustu. 

Ve dnech 14.-16. května byli na školním výletě v Bučnici u Teplic nad Metují studenti 1.B 
s prof. Půlpánovou a Víchem, studenti 6.W s prof. Venclíkovou a Forejtem v Dlouhých Rzech a 
studenti 1.W s prof. Košvancem a Macurou v Josefově Dole v Jizerských horách. 

Studenti třídy 4.V připravili s prof. Kolářskou v rámci občanské výchovy osvětovou akci 
k Národnímu týdnu kondomů, který probíhal ve dnech 14.-20. května. V prostorách šaten připravili 
informační panely. 

15. května vyslechli všichni studenti v Městském divadle Dr. Josefa Čížka koncert Rytmus 
v nás. 

16. května se tradičně podílelo 20 studentů na sbírce pořádané Ligou proti rakovině Český den 
proti rakovině (dříve Květinový den). Výtěžek získaný prodejem kytiček v ulicích města bude 
použit na výchovu ke zdravému způsobu života v rodině. Studenti 6.V byli s prof. Dvořáčkovou a 
Sršňovou na exkurzi v Praze. Cílem byla Praha gotická. Do ZOO a Botanické zahrady v Liberci a 
na Ještěd vyjeli studenti kvinty s prof. Divíškem, Jaroušovou a Slavíkem. 

17. května se konalo okresní kolo Biologické olympiády v kategorii D. Daniel Hladík (2.W) 
zvítězil, Kateřina Žibřidová (2.W) byla třetí a Jiří Valášek (2.W) třináctý. Studenty doprovodila 
prof. Jaroušová. V okresním finále minikopané vybojovali studenti Martin Ansorge (4.W), Radim 
Darebník (3.W), Arnold Heinzel (3.V), Tomáš Hrubý (4.W), Jan Matyska (3.W), Michael Pokorný 
(3.W), Michal Prause (4.W), Otakar Pšenička (3.V), Jiří Siegel (4.W), Josef Voborník (3.V) a 
Tomáš Závojko (4.W) pod vedením prof. Divíška 2. místo. 

18. května výborně reprezentovali naši školu v krajském kole Fyzikální olympiády v kategorii E 
studenti Radek Papež (4.V), Jakub Valtar (4.V), Jan Šimbera (4.W), kteří obsadili první tři místa 
v tomto pořadí, Petra Hájková (4.V) 7.-8. místem a Adéla Tomášová (4.V) 19. místem. Všichni se 
zařadili mezi úspěšné řešitele. Doprovodila je prof. Zikmundová. 

Ve dnech 21.-24. května maturovali studenti 4.A a 4.B. Ve 4.A byl předsedou maturitní komise 
jmenován Mgr. Zdeněk Tlučhoř z Gymnázia Trutnov a ve 4.B Mgr. Pavel Trenčanský z Gymnázia 
Broumov. V každé třídě neuspěl u maturity jeden ze studentů. Studenti oktávy maturovali ve dnech 
28.-31. května. Předsedkyní maturitní komise byla v 8.V jmenována Mgr. Blanka Reichertová 
z Gymnázia Úpice a v 8.W Mgr. Šárka Rambousková z Gymnázia Broumov. Všichni studenti 
oktávy u maturity prospěli. Slavnostní předávání maturitního vysvědčení proběhlo za přítomnosti 
rodičů v aule pro studenty 4. ročníku 25. května a pro studenty oktávy 1. června. Z naší školy byli 
v týdnu od 21. května jmenováni předsedy maturitní komise Pavel Škoda na Gymnáziu v Trutnově, 
Ivo Forejt na Gymnáziu v Úpici a Gerda Škodová a Petra Půlpánová na Gymnáziu v Broumově. 

21. května začala série cyklistických kurzů u Pastvického rybníka nedaleko Kutné Hory. Jako 
první odjeli studenti 7.W s prof. Zikmundem a Brátem, 28. května je vystřídali studenti 7.V s prof. 
Rojtovou a Víchem, 4. června studenti 3.A s prof. Půlpánovou a Slavíkem a 11. června studenti 3.B 
s prof. Divíškem, Rojtovou a Zikmundem. 
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22. května se 10 studentů podílelo na dobročinné sbírce Svátek s Emilem, kterou pořádá Český 
paralympijský výbor na pomoc handicapovaným dětem. 

23. května pořádal prof. Klemenc na naší škole okresní kolo Fyzikální olympiády v kategorii G. 
První tři místa vybojovali naši žáci Anna Zikmundová (2.V), Matěj Fanta (2.W) a Jakub Zakouřil 
(2.V) v tomto pořadí. 

Pro studenty 3. ročníku a 7.V se uskutečnila přednáška o dobrovolnictví. 

25. května byli na exkurzi v Rubeně žáci 4.V s prof. Zikmundovou. 

Ve dnech 30. května-1. června byli na školním výletě v Peci pod Sněžkou studenti 3.W s prof. 
Klemencem a Košvancem. 

K Mezinárodnímu dni boje proti kouření uspořádali studenti 4.W pod vedením prof. Kolářské 
v předmětu občanská výchova 30. května celoškolní akci zaměřenou na prevenci a boj s kouřením. 
V rámci osvěty byly promítány filmy v aule školy, studenti instalovali ve škole informační 
materiály, uspořádali a vyhodnotili ankety. O akci rovněž informovali tisk. 

31. května se konalo okresní kolo soutěže Poznávání přírodnin. V kategorii A obsadily první 
čtyři místa studentky Tereza Putalová (6.V), Veronika Nývltová (4.B), Marie Štěpánová (7.W) a 
Ludmila Štěpánová (6.W) v tomto pořadí a 6. místo ještě Jiřina Pichová (2.A). V kategorii B byla 
Alena Dostálová (4.V) pátá, Andrea Sodomková (4.V) devátá a Barbora Hrabčuková (3.V) 
jedenáctá. V kategorii C se nejlépe umístila Iveta Papežová (2.W), která skončila na 3. místě, 
Danile Hladík (2.W) byl na 18. místě, Jiří Valášek (2.W) na 21.-23. místě a Barbora Šourková 
(1.W) na 27. místě. Studenty doprovodila prof. Jaroušová. 

Červen 

Studenti třídy 2.W se pod vedením prof. Kolářské v rámci výuky o dětských právech 
v občanské výchově zapojili do akce organizace UNICEF a ušili 25 látkových panenek, které jsou 
určeny na vydražení. Výtěžek poputuje na očkovací vakcíny pro děti v Indii. O své práci děti ze 
2.W informovaly ostatní žáky školy 1. června v prostorách školy. 

Ve dnech 4.-6. června byli na školním výletě v Sedmihorkách studenti 1.V s prof. Š. Škodovou 
a Mičíkovou a v Pavlovských vrších studenti 2.V s prof. Nývltovou a Štegerovou. Poznávacího 
zájezdu do Španělska se ve dnech 3.-10. června zúčastnili 33 studenti s prof. Pavlíkem a 
Venclíkovou. Zájezdu do Paříže se s prof. Bašovou a Havrdovou zúčastnili 22 studenti ve dnech 5.-
9. června. 

7. června se studenti 2.V zúčastnili s prof. Dvořáčkovou v Litici "středověkých dnů". 
V odpoledních hodinách se v aule konalo setkání pana ředitele s budoucími studenty a jejich rodiči. 

8. června všichni studenti zhlédli v kině Vesmír projekci s názvem "Austrálie - kouzelný svět 
protinožců" agentury MediaPro . 

Ve dnech 10.- 13. června byli na školním výletě v Losince u Šumperka studenti 1.A s prof. 
G. Škodovou a Klemencem. 

12. června se studenti primy až tercie, 4.V, 5.V, 6.V, 1.B a 2.A účastnili na stadionu na 
Hamrech ukázek dravých ptáků. 

13. června absolvovali studenti 3.A s prof. Nývltovou a Štegerovou exkurzi do Kuksu. Prohlédli 
si Braunův Betlém, Hospital a Lapidárium v podání Bílkova kratochvilného divadla. V Klicperově 
divadle v Hradci Králové zhlédli "Baladu pro banditu". Stejná třída byla na exkurzi i 14. června, 
tentokrát s prof. Slavíkem a Preclíkem v Technickém muzeu a v muzeu Antropos v Brně. 

14. května se konalo krajské kolo Biologické olympiády v kategorii D. Kateřina Žibřidová 
(2.W) se zařadila mezi úspěšné řešitele, školu reprezentoval ještě Daniel Hladík (2.W). Žáky 
doprovodila prof. Jaroušová. 

Studenti 5.W byli ve dnech 17.-20. června na školním výletě u Máchova jezera s prof. 
Jaroušovou a Fišerovou. 
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18. června navštívili Národní divadlo a pražský hrad studenti 2.B s prof. Šrekovou a 
Štegerovou. V Divadle Na zábradlí zhlédli Čechovovu hru "Strýček Váňa". Hned další den odjeli na 
třídenní školní výlet do Českého Šternberka s prof. Pavlíkem a Mičíkovou. Žáci primy až tercie se 
vydali 18. června do červenokostelecké sokolovny na inscenaci ruské pohádky "Krása nevídaná" 
v nastudování žáků ZŠ v Červeném Kostelci. Studenti 2.V s prof. Nývltovou a 2.W s prof. 
Kolářskou a Brátem využili dne ještě k poznávacímu výletu po okolí a k pěšímu návratu do 
Náchoda. 

Studenti 1.B s prof. Půlpánovou a Macurou byli na literárně-historické exkurzi v Praze 
19. června. V Divadle v Celetné zhlédli představení "Růže pro Alergon". 

V odpoledních hodinách 19. června odjela na vodácký školní výlet na Vltavu třída 2.A s prof. 
Rojtovou, Víchem a Macurou. Vrátili se 22. června. Ve stejném termínu si užívali školního výletu 
ve Studené Vodě u Božanova studenti 5.V s prof. Slavíkem a Ježkem. Ve dnech 20.-22. června byly 
na výletě další dvě třídy. Studenti 3.V se s prof. Zikmundovou a Barkou vydali do Hořic a studenti 
4.V s prof. Poutníkem a Bartoňovou-Dobenínovou na Tetřeví boudy v Krkonoších. 

21. června absolvovali studenti 2.V s prof. Horákem exkurzi do čističky odpadních vod v Bražci 
a po pevnostech z 2. světové války v okolí Náchoda. Stejnou exkurzí prošli studenti 2.W s prof. 
Horákem a Zikmundovou 25. června. 

Ve dnech 22.-24. června byli na školním výletu v Českém Krumlově studenti 3.B s prof. 
Dvořáčkovou a Preclíkem, ve dnech 24.-26. června ve Studánce u Vižňova studenti 7.V s prof. 
Rojtovou a Víchem a ve dnech 25.-27. června také ve Studánce studenti 2.W s prof. Horákem a 
Kolářskou. 

25. června se vydali do Divadla Rokoko v Praze žáci 1.V, 1.W a 2.V s prof. Š. Škodovou, 
Poutníkem, Macurou, Matěnovou, Nývltovou a Šimonem na představení "Lakomá Barka". 

Poslední týden školního roku byl ve znamení řady exkurzí. 25. června byli na poznávací exkurzi 
po okolí studenti 4.W s prof. Forejtem, 7.W s prof. Brátem, na biologické exkurzi po okolí studenti 
1.B s prof. Ježkem a Půlpánovou a na exkurzi do Nového Města nad Metují vyjeli studenti 1.A 
s prof. G. Škodovou a Vrátilovou. 26. června byli studenti 1.A na biologické exkurzi s prof. 
Ježkem, poznávací exkurzi studenti 7.W s prof. Brátem, na exkurzi v Novém Městě nad Metují 
studenti 6.V s prof. Fišerovou a Sršňovou a v Hronově a Malých Svatoňovicích studenti 3.A s prof. 
Nývltovou. 27. června se do Prahy na literárně-historickou exkurzi do Prahy vydali studenti 5.V 
s prof. Šrekovou a Štegerovou a na poznávací exkurzi po okolí studenti 4.V s prof. Poutníkem a 
4.W s prof. Forejtem. Poznávací exkurze po okolí absolvovali 28. června ještě studenti 3.V s prof. 
Zikmundovou a 2.A s prof. Fišerovou. 

26. června žáci nižšího gymnázia vyměňovali učebnice na příští školní rok. V odpoledních 
hodinách se konala klasifikační pedagogická rada. 

27. června zhlédli v kině Vesmír studenti 5.W, 1.A, 1.B, 6.V, 6.W, 2.B, 7.V, 7.W, 3.A a 3.B 
film "Obsluhoval jsem anglického krále". 28. června byli v kině na filmu "Maharal - tajemství 
talismanu" studenti 1.V, 1.W, 3.W a 4.V. 

27. června zorganizovali učitelé tělesné výchovy na popud prof. Půlpánové stejně jako 
v loňském roce sportovní den pro studenty 1.V, 1.W, 2.V, 3.V a 3.W a 28. června volejbalový 
turnaj pro zájemce z vyššího gymnázia a kvarty na kurtech v Bražci. 

28. červen žáci 2.V věnovali s prof. Nývltovou nácviku dramatizace Čapkovy "Velké doktorské 
pohádky". 

27. června se na neformálním setkání rozloučili se školním rokem profesoři. Loučil se i pan 
školník Stanislav Šárka, který odchází do důchodu. Na jeho místo nastoupil 1. června pan Ladislav 
Mertlík. 

29. června si studenti vyzvedli vysvědčení a členové pedagogického sboru se rozloučili na 
závěrečné poradě. 

Zapsala Martina Javůrková 
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ČÁST VIII. 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODA ŘENÍ ŠKOLY  

a) PŘÍJMY (zaokrouhleno na koruny) 
CELKOVÉ PŘÍJMY INVESTI ČNÍ 0 Kč 

CELKOVÉ PŘÍJMY NEINVESTI ČNÍ 26 497 174 Kč 

poplatky od zletilých žáků nebo zákonných zástupců 0 Kč 
příjmy z hospodářské činnosti 0 Kč 
dotace přímé 22 850 000 Kč 
dotace nepřímé 3 351 200 Kč 
ostatní příjmy 295 974 Kč 

b) VÝDAJE (ZAOKROUHLENO NA KORUNY ) 
INVESTI ČNÍ VÝDAJE CELKEM 79 151 Kč30

NEINVESTI ČNÍ VÝDAJE CELKEM 26 448 554 Kč

náklady na platy pracovníků 15 929 400 Kč
platy pedagogických pracovníků celkem 14 401 498 Kč
platové tarify 8 668 859 Kč
osobní příplatky 1 348 294 Kč
náhrady platu 2 243 980 Kč
za přesčasy 72 226 Kč
odměny 506 745 Kč
třídnictví 181 899 Kč
příplatky za vedení 118 396 Kč
ostatní příplatky 1 261 099 Kč
platy nepedagogických pracovníků celkem 1 527 902 Kč
platové tarify 1 125 164 Kč
osobní příplatky 146 172 Kč
náhrady platu 145 963 Kč
za přesčasy 768 Kč
odměny 58 210 Kč
příplatky za vedení 43 285 Kč
dělené směny 8 340 Kč
ostatní osobní náklady 55 700 Kč
zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění 5 584 625 Kč
zákonné pojištění zaměstnanců 65 164 Kč
zákonné odvody do FKSP 318 454 Kč
výdaje na učebnice, učební texty a pomůcky 323 451 Kč
 učebnice 87 595 Kč
 knihy 24 776 Kč
 předplatné časopisů 26 748 Kč
 učební pomůcky 184 332 Kč
stipendia 0 Kč
ostatní provozní náklady 4 171 760 Kč
 materiálové náklady 1 280 279 Kč
   úklidové prostředky 23 452 Kč
   kancelářské potřeby 2 136 Kč
   materiál na opravu a údržbu 6 225 Kč
   materiál pro kopírování 0 Kč
   materiál ostatní 207 838 Kč
   drobný hmotný majetek 1 039 178 Kč
   drobný nehmotný majetek 0 Kč
   ochranné pracovní pomůcky 1 450 Kč

                                                 
30 Z FRIMu. Do nákladů se promítnou postupně formou odpisů. 
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 energie 998 862 Kč
  elektrická energie 414 677 Kč
  pára 567 116 Kč
  vodné 17 069 Kč
 oprava, údržba 446 272 Kč
  podlahářské práce 112 854 Kč
  opravy stěn, obkladů 45 562 Kč
  malířské práce 41 964 Kč
  oprava střechy 29 263 Kč
  rekonstrukce rozvodů počítačové sítě 26 340 Kč
  oprava kotelny a topení 23 229 Kč
  oprava schodů před školou 18 000 Kč
  oprava elektroinstalace 11 912 Kč
  další drobné opravy 137 149 Kč
 cestovné 59 889 Kč
   na LVVZ 0 Kč
   na sportovní kurzy 12 078 Kč
   na školní výlety 3 123 Kč
   na vzdělávání 21 180 Kč
   na exkurze 9 438 Kč
   na soutěže 2 525 Kč
   na maturitní zkoušky 3 063 Kč
   služební cesty 8 482 Kč
 reprezentace 1 559 Kč
 služby 1 105 903 Kč
   další vzdělávání 146 082 Kč
   nájemné 143 544 Kč
   poštovné 16 286 Kč
   telefony 57 991 Kč
   stravování 50 204 Kč
   programový servis 3 499 Kč
   televizní a rozhlasové poplatky 0 Kč
   praní prádla 5 580 Kč
   Internet 69 972 Kč
   odvoz odpadů 23 086 Kč
   revize 28 941 Kč
   stočné 61 954 Kč
   drobný program kraje PRK (výměna Německo) 20 000 Kč
   projekt primární prevence 25 000 Kč
   program podpory romských žáků 3 300 Kč
   použití daru (Dny španělské kultury) 30 000 Kč
   projekt P2 - výukový software 7 562 Kč
   projekt P3- infrastruktura (ICT) 344 500 Kč
   další drobné služby 68 402 Kč
 kolky 0 Kč
 poplatky bance 14 478 Kč
 ostatní náklady 5 340 Kč
   technické zhodnocení majetku a budovy 3 585 Kč
   ošatné na kurzy 1 575 Kč
   pojištění 180 Kč
   odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby se ZPS 0 Kč
 odpisy 259 180 Kč

 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK  48 620 KČ 


