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ČÁST I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
a) Název školy, sídlo, IZO, právní forma, IČO, č. účtu, dálkový přístup, telefon
Název školy:
Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451
Sídlo:
Řezníčkova 451, 547 44 Náchod
IZO:
Právní forma:
IČO:
Č. účtu:

102 266 247
příspěvková organizace
48 623 687
814 008 773/0300 u ČSOB Náchod

Dálkový přístup: www.gymnachod.cz, e-mail: sekretariát@gymnachod.cz
Telefon:
491 423243
b) Zřizovatel školy
Zřizovatel:
Královéhradecký kraj, Soukenická 1245, 500 03 Hradec Králové 3
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):
79-41-K/41 Gymnázium – všeobecné (4 - leté):
79-41-K/801 Gymnázium – všeobecné (8 - leté):
79-41-K/81 Gymnázium – všeobecné (8 - leté):

kapacita: 240
kapacita: 240
kapacita: 480
kapacita: 480

cílová: 248 - dobíhající
cílová: 248
cílová: 472 - dobíhající
cílová: 472

h) Charakteristika školy a 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.
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Počet žáků
Počet žáků
Počet tříd
Celkový počet žáků
na jednu třídu
na učitele
Šk. rok 2008 – 9 2009 – 10 2008 – 9 2009 – 10 2008 – 9 2009 – 10 2008 – 9 2009 – 10
24
24
696
694
29,00
28,92
13,38
13,09
Studium má všeobecné zaměření. Všeobecné vzdělání dává žákům větší svobodu
v rozhodování při volbě vysoké školy, vyšší odborné školy, volby povolání, je nejlepší základnou
pro celoživotní vzdělávání, případně pro jakoukoliv budoucí rekvalifikaci.
Našimi prioritami jsou poskytování všeobecného vzdělání bez přetěžování žáků zbytečnými
informacemi, podpora zájmu o další vzdělávání, rozvoj komunikačních a jazykových dovedností,
příprava uživatele informačních a komunikačních technologií, výchova kulturního čtenáře, diváka,
příp. autora uměleckých děl, výchova ke zdravému životnímu stylu, sociální výchova, výchova
k ochraně životního prostředí a kulturního dědictví.
Prostor pro specializaci je zajištěn systémem volitelných předmětů. V rámci těchto předmětů se
žáci mohou věnovat tomu, co je zajímá, co považují za důležité.
1

Počty k 30. 6. odpovídajícího školního roku
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Žáci mohou rozvíjet své schopnosti také v nepovinných předmětech a v zájmových útvarech
organizovaných školou a při mimoškolní činnosti.
Koncepce rozvoje školy je na:
http://www.gymnachod.cz/index.php?stranka=zakladni-dokumenty-skoly.
Škola má potenciál pro případné další rozšiřování nabídky vzdělávání.
i) Mimoškolní a volnočasové aktivity
Orgány školy:
Školská rada, Studentská rada
Občanská sdružení: Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při Jiráskově gymnáziu v Náchodě
Nadace:
Nadace Jiráskova gymnázia
Zájmové kroužky: pěvecké sbory Sboreček a Skřivánci, divadelní soubor DRED, historickodramatický kroužek HIDRAK, fotografický kroužek, výtvarný kroužek,
filmový klub, házená
Školní časopis:
Doutnák
Další vyžití:
posilovna a tělocvična, počítačová učebna, žákovská knihovna
j) Údaje o školské radě
13. listopadu 2008 byli do školské rady zvoleni:
Za rodiče neplnoletých studentů JUDr. Jiří Listoň, za plnoleté studenty Petr Matějů (7.V) a za členy
pedagogického sboru Ing. Dalibor Vích a Mgr. Milan Poutník. Za zřizovatele jsou členy školské rady
pánové Ing. Aleš Gonák a Vladislav Friml, členové zastupitelstva Královéhradeckého kraje. Předsedou
školské rady je Ing. Dalibor Vích.
Pan JUDr. Jiří Listoň bohužel během letošních letních prázdnin zemřel. Doplňující volby budou
uspořádány ve školním roce 2010-11.

ČÁST II.
PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ
Minulý školní rok (2008 – 2009)
Kód oboru

Název oboru

79-41-K/401
79-41-K/8012

Gymnázium
Gymnázium

79-41-K/81

Gymnázium

Kapacita oboru Učeb. dokumenty
Pod č. j.
(cílová)
vydalo
240 (248)
MŠMT ČR
20 594/99-22
480 (472)
MŠMT ČR
20 594/99-22
ŠVP „Na cestě …“
480 (472)
Ver. 1.0
Vydalo JG Náchod

Platnost od
1. 9. 1999
1. 9. 1999
1. 9. 2007

Letošní školní rok (2009 – 2010)
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Kód oboru

Název oboru

79-41-K/4012
79-41-K/8012

Gymnázium
Gymnázium

79-41-K/41

Gymnázium

79-41-K/81

Gymnázium

Kapacita oboru Učeb. dokumenty
Pod č. j.
(cílová)
vydalo
240 (248)
MŠMT ČR
20 594/99-22
480 (472)
MŠMT ČR
20 594/99-22
ŠVP „I cesta může
240 (248)
být cíl“
Ver. 1.0
Vydalo JG Náchod
ŠVP „Na cestě …“
480 (472)
Ver. 1.0
Vydalo JG Náchod

Dobíhající obor
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Platnost od
1. 9. 1999
1. 9. 1999
1. 9. 2009
1. 9. 2007

Učební plán pro školní rok 2009 – 2010 po přidělení disponibilních hodin ředitelem školy
Předmět

3

3

I
2
2
3/3
2,5
2
2
4/1
2/0,5
2
1
2
0,5/0,5
3/3
2/2
-

II
2
2
3/3
2
2
2
4/1
2/0,5
2
1
2
3/3
2/2
-

3

III
2
2
3/3
2
2
2
4/1
2
2
2
2/2
1
1
2/2
3/3
-

IV
4/1
3/3
3/3
1
2
2
4/1
2
2
2
2/2
1
1
2/2
-

1.4
V4
1/1
2
3/3
3/3
1,5
2
2
4/1
2
2
3
2/2
2
0,5/0,5
2/2
-

2.
VI
4
3/3
3/3
1
2
2
4/1
3/1
3/1
2
2/2
2
2/2
-

3.
VII
4
3/3
3/3
2
2
2
4/1
3/1
2
2
2/2
2/2
2/2
-

4.
VIII
4
3/3
3/3
2
2
3/1
2
2
2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2

Český jazyk a literatura
Jazyková a komunikační výchova
Literární a slohová výchova
Cizí jazyk 1 (Aj, Nj)5
Cizí jazyk 2 (Nj, Aj, Fj, Šj, Rj)6
Občanská výchova
Základy společenských věd
Dějepis
Zeměpis
Matematika
Základy přírodních věd
Fyzika
Chemie
Biologie
Přírodopis
Informatika a výpočetní technika
Informační a komunikační technologie
Estetická výchova7
Hudební výchova
Výtvarná výchova
První pomoc
Tělesná výchova
Volitelný předmět 1
Volitelný předmět 2
Volitelný předmět 3
Volitelný předmět 4
1/1
Laboratorní práce
1/1
Využití digitálních technologií
30/10 30/10,5 32/11 31/12 33/13,5 33/13 33/14 33/17
CELKEM
Vysvětlivky: 2/1 - znamená, že na jednu hodinu ze dvou je třída dělena.
Volitelné předměty:
(každý rok se obměňují podle zájmu studentů a možností školy)
Prima
Cvičení z matematiky
Sportovní hry
Cvičení z anglického jazyka
Přírodovědné praktikum
Dramatická výchova
Výtvarná odpoledne
Sekunda
Psychologie dítěte
Sportovní hry
Cvičení z anglického jazyka
Přírodovědné praktikum
Dramatická výchova
Výtvarná odpoledne
Tercie
Německý jazyk
Francouzský jazyk
Dramatická výchova
Španělský jazyk
Ruský jazyk
Mediální výchova
3. ročník (dvouletý předmět)
Seminář z anglického jazyka (3 skupiny)
Anglická gramatika
3
4
5
6
7

Výuka podle Školního vzdělávacího programu „Na cestě…“ ver. 1.0
Výuka podle Školního vzdělávacího programu „I cesta může být cíl“ ver. 1.0
Jazyk, ve kterém žák pokračuje ze ZŠ.
Student si volí podle zájmu s přihlédnutím k možnostem školy. V tercii je cizí jazyk volitelným předmětem.
Student si volí podle zájmu buď hudební, nebo výtvarnou výchovu.
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Konverzace ve španělském jazyce
Společenskovědní seminář
Seminář z dějepisu
Seminář z matematiky (2 skupiny)

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

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

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

4. ročník (jednoletý předmět)
Literární seminář
Cvičení z anglického jazyka (3 skupiny)
Základy obchodní angličtiny
Konverzace v německém jazyce
Konverzace ve francouzském jazyce
Společenskovědní seminář
Seminář z dějepisu
Seminář ze zeměpisu
Ruský jazyk
Španělský jazyk

Cvičení z matematiky
Matematika na počítači
Seminář z chemie
Seminář z hudební výchovy
Seminář z výtvarné výchovy
Tvorba internetových stránek
Psaní na klávesnici
Psychologie
Nepovinné předměty:
Latina

ČÁST III.
RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY
a) Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků školy
Výuka byla v naprosté většině zajištěna vyučujícími s odbornou kvalifikací pro přímou pedagogickou
činnost. Kvalifikaci podle zákona neměli: pan Barka (IVT), paní Krákorová (Aj) a paní Pavlíčková (Šj).
Bez odborné kvalifikace tak bylo v loňském školním roce vyučováno pravidelně týdně 22 hodin IVT,
23 hodin Aj a 15 hodin Šj. Celkem 60 z 1 088 hodin, tj. 5,5% (oproti 5,1% ve školním roce 2008 - 2009).
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na škole
Školní rok 2008 – 9 v % Školní rok 2009-10 v %
94,9%
94,5%
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. 2010 zajišťovalo fyzicky 53 pedagogických pracovníků. Přepočtených pedagogických
pracovníků bylo 50,138 (vloni 49,844).
Odborná kvalifikace Délka
Pracovní
(dle zákona č. 563/2004 Sb.) praxe
Jméno pracovníka
Aprobace
zařazení
§
písm.
(v letech)
Pavel Škoda
ředitel
M, F
9
b
23
PaedDr. Martina Javůrková
zást. ř.
M, F
9
b
23
DiS. David Barka
učitel
IVT
-1
Mgr. Michaela Beránková
učitel
Bi-Ch
9
a
1
Mgr. Richard Brát
učitel
M, F
9
b
27
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ThLic. Petr Burda, ThD.8
Mgr. Jiří Divišek
PaedDr. Blanka Dvořáčková
Mgr. Zuzana Felklová
Jitka Fišerová
Ivo Forejt
Dino Guarisco9
Mgr. Šárka Havlíčková
Mgr. Kateřina Havrdová
Mgr. Aleš Chmelík
Mgr. Jiřina Jaroušová
Miloslav Javůrek
Mgr. Jan Ježek
Zdena Jirková
Mgr. Helena Karásková
Mgr. Jaroslav Klemenc
Mgr. Jana Kolářská
Mgr. Zdeněk Košvanec
Bc. Andrea Krákorová
Mgr. Štěpán Macura
RNDr. Ivana Matěnová
Mgr. Klára Mičíková
Bedřich Nejman
Mgr. Štěpán Nosek
Mgr. Martina Novotná
Jindra Nývltová
Ing. Lucie Pavlíčková
Mgr. Daniel Pavlík
Mgr. Zdeněk Polák
Mgr. Milan Poutník
RNDr. Jan Preclík, PhD.
Iva Rojtová
Mgr. Libor Slavík
Mgr. Olga Slavíková
Mgr. Iva Sršňová
Mgr. Jarmila Suchanková
Mgr. Eduard Suchanek
Věra Ševeleva
Michael Šimon
Mgr. Gerda Škodová
Mgr. Šárka Škodová
Mgr. Věra Štegerová
Mgr. Petr Šulc
Iva Venclíková
Ing. Dalibor Vích
Hana Vrátilová
Mgr. Pavlína Vrbová
Josef Zikmund
Mgr. Hana Zikmundová

učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel

nábož. a etika
Tv - Z
Čj, D
Aj – Fj
Rj, D, Nj
Čj, Nj
Ak
Ch – M
Fj – psychol.
M, Hv
M, Bi
M, F
Bi, Z, geol.
Aj
M - Ch
M, F
Čj, Zsv
Z, Tv
Aj
Čj, D, Z
M, Bi
Vv
Zsv, Tv
Aj, pedagog.
Aj, Nj
Čj, Lj
Šj
Šj, Pj
M, F
Čj, Hv
M, IVT
Bi, Tv
Bi, Tv
Z, Tv
M, F
Ch, F
Ch, F
Aj, Rj
Aj, Rj
M, F
Čj, Nj
D, Rj
Aj, Tv
Čj, Šj
IVT
Čj, Zsv
Čj, ZSV
Tv
Ch, F

8

Od 24. 11. 2008, zástup za dlouhodobou nemoc
Rodilý mluvčí, vyučuje anglické konverzaci, do 30. 4. 2010
10
§30
9

8

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
810
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

c
a
b
e
b
b
b
a
b
b
a
a
b
b
b
b
b
a
b
a
a
b
e
b
c
b
a
a
b
b
a
a
a
a
e
e
b
b
b
b
a
c
b
b
a
b

2
11
32
2
24
24
16
17
10
15
24
51
12
32
17
26
23
26
8
11
23
5
37
10
6
22
10
15
28
31
12
25
27
32
29
46
42
31
31
26
19
34
26
39
19
24
4
35
23

c) Souhrnné údaje o počtu nepedagogických pracovníků, jejich kvalifikaci a odborné způsobilosti.
K 30. 6. zde bylo 9,500 přepočtených nepedagogických pracovníků, stejně jako k 30. 6. loňského
roku.
Pedagog. Praxe
Pracovní zařazení
Vyučení (obor)
Vzdělání
Jméno a příjmení
Ing. Eva Hedvíková
ekonom
ekonom.
vysokoškolské
xx
28
Petra Pejsarová
účetní
všeobec.
ÚSV
xx
21
Ivana Balcarová
mzd. účetní
ekonom.
ÚSV, ÚSO
xx
18
Ing. Jaromír Procházka
správce počít. sítě
strojní
vysokoškolské
xx
36
Ladislav Mertlík
školník
klempíř
SO
xx
32
Jana Červená
uklízečka
xx
xx
xx
111
Zdena Janczarová
uklízečka
xx
xx
xx
1111
Ivana Mertlíková
uklízečka
xx
xx
xx
211
Marie Siglová
uklízečka
xx
xx
xx
1311
Zdena Siglová
uklízečka
xx
xx
xx
111
d) Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka.
2008-2009
2009-2010
1
1
e) Počet ostatních pedagogických pracovníků, kteří nastoupili nebo odešli.
Školní rok 2008-09
Školní rok 2008 – 9
fyz.
5
3
Nastoupili
přep.
3,523
1,952
Na jinou školu Mimo školství
Na jinou školu
Mimo školství
12
fyz.
0
2
1
2
Odešli
přep.
0
0,381
1
0,95213
f) Počet pracujících důchodců
Pedagogové
fyz.
Pracujících důchodců
přep.
z toho
fyz.
invalidních
přep.
Nepedagogové
Pracujících důchodců

fyz.
přep.

Minulý školní rok
6
4,429
2
2

Tento školní rok
4
2,143
0
0

Minulý školní rok
014
0

Tento školní rok
0
0

g) Počet nekvalifikovaných pracovníků
Pedagog. pracovník
Nepedagog. pracovník

Minulý školní rok
3
0

11

Tento školní rok
3
0

Délka zaměstnání v naší organizaci, délka praxe se u tohoto druhu práce nesleduje.
Jeden zaměstnanec, který z důvodu dlouhodobé nemoci již v tomto školním roce nepracoval, odešel do plného invalidního
důchodu, jedna zaměstnankyně zaměstnaná na část. úvazek na dobu určitou se vrátila na rodičovskou dovolenou.
13
Dva zaměstnanci, pracovali jako starobní důchodci na zkrácený úvazek.
14
Dvě zaměstnankyně odešly v průběhu školního roku (k 30. 4. 2009).
12

9

ČÁST IV.
ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ15
Přijímací řízení pro letošní školní rok
Kód oboru
Název oboru
79-41-K/41
79-41-K/81

Gymnázium
Gymnázium

Přijímací řízení pro příští školní rok
Kód oboru
Název oboru
79-41-K/41
79-41-K/81

Gymnázium
Gymnázium

1. kolo
poč.přihl. poč.přij.
144
60
90
60

2. kolo
poč.přihl. poč.přij.
-

poč.přij.
celkem
60
60

1. kolo
poč.přihl. poč.přij.
145
60
120
60

2. kolo
poč.přihl. poč.přij.
-

poč.přij.
celkem
60
60

ČÁST V.
PŘEHLEDNÉ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
a) členění podle oborů, ročníků a tříd dle výkonových výkazů V
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. Cel Tříd
Kód oboru
Název oboru
roč. roč. roč. roč. roč. roč. roč. roč. kem celk.
79-41-K/401
Gymnázium
62 58 59
- 179
6
79-41-K/41
Gymnázium
60
60
2
79-41-K/801
Gymnázium
59
55 49 53 216
8
79-41-K/81
Gymnázium
60 60 61
57
- 238
8
b) prospěch žáků ve škole
Počet žáků
Prospěl s vyzn.
Prospěl
Neprospěl
Opakuje
Ročník
Školní rok 2008 - 9 2009 - 10 2008 – 9 2009 – 10 2008 – 9 2009 – 10 2008 – 9 2009 – 10 2008 – 9 2009 – 10
79-41-K/401
1. ročník
61
11
50
0
0
2. ročník
59
61
9
13
48
48
2
0
0
0
3. ročník
58
57
11
8
46
48
1
1
1
1
4. ročník
59
59
9
7
49
52
1
0
1
0
79-41-K/41
1. ročník
60
3
57
0
0
79-41-K/801
3. ročník
59
17
42
0
0
4. ročník
59
59
23
20
36
39
0
0
0
0
5. ročník
55
10
45
0
0
6. ročník
54
55
12
14
40
41
2
0
1
0
7. ročník
51
49
3
11
48
38
0
0
0
0
8. ročník
57
53
14
7
43
46
0
0
0
0
79-41-K/81
1. ročník
60
60
40
26
20
34
0
0
0
0
2. ročník
61
60
32
41
29
19
0
0
0
0
3. ročník
60
24
36
0
0
5. ročník
54
10
44
0
0
celkem
693
687
191
184
496
502
6
1
3
1

15

Přijímací zkoušky SCIO museli konat všichni uchazeči.
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c) Počet vyloučených žáků a průměrný počet zameškaných hodin na žáka.
Důvod
Počet celkem
Důvod chování
Jiné důvody
Ročník
prospěch
Školní rok 2008 - 9 2009 - 10 2008- 9 2009– 10 2008- 9 2009– 10 2008- 9 2009– 10
79-41-K/401
1. ročník
0
0
0
0
2. ročník
0
0
0
0
0
0
0
0
3. ročník
0
0
0
0
0
0
0
0
4. ročník
0
0
0
0
0
0
0
0
79-41-K/41
1. ročník
0
0
0
0
79-41-K/801
3. ročník
0
0
0
0
4. ročník
0
0
0
0
0
0
0
0
5. ročník
0
0
0
0
6. ročník
0
0
0
0
0
0
0
0
7. ročník
0
0
0
0
0
0
0
0
8. ročník
0
0
0
0
0
0
0
0
79-41-K/81
1. ročník
0
0
0
0
0
0
0
0
2. ročník
0
0
0
0
0
0
0
0
3. ročník
0
0
0
0
5. ročník
0
0
0
0
Celkem
0
0
0
0
0
0
0
0

Průměr zamešk.
hodin na žáka
2008 - 9

2009 – 10

95,3
129,5
114,1
99,7

140,6
154,4
88,4

-

89,2

92,3
91,8
118,4
149,4
129,3
112,1

122,6
138,2
173,1
127,8

79,4
78,1
106,6

84,3
96,6
85,1
110,9
117,6

d) Snížený stupeň z chování
2008 - 9
Stupeň chování
1
2
3

Počet
688
4
0

% z celku
99,42
0,58
0

e) Celkový počet neomluvených hodin
2008 – 9
60

2009 - 10
Počet
% z celku
684
99,56
3
0,44
0
0
2009 – 10
119

f) Souhrnný údaj o výsledcích maturitních zkoušek
Maturitní zkoušky 2008 - 9
Počet ž. Počet ž.
Počet ž.
Kód oboru
Název oboru
celkem nepřipuštěn s vyznamen.
79-41-K/401 Gymnázium
59
1
23
79-41-K/801 Gymnázium
57
1
22

Počet ž. Počet ž.
prospěl neprospěl
35
0
34
0

Maturitní zkoušky 2009 - 10
Kód oboru
Název oboru
79-41-K/401 Gymnázium
79-41-K/801 Gymnázium

Počet ž. Počet ž.
Počet ž.
celkem nepřipuštěn s vyznamen.
59
1
18
53
0
16

Počet ž. Počet ž.
prospěl neprospěl
38
2
37
0

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

Studentů ve
třídě

Informace
poskytlo

4.A

28

28

4.B

28

28

oktáva A

29

29

oktáva B

24

24

CELKEM

109

109

VŠ
27
96,43%
25
89,29%
24
82,75%
23
95,83%
99
90,83%

VOŠ

Ostatní (konzervatoř, jaz.
kurzy, nultý ročník)

0

1

0

3

0

5

0

216

0

11

PŘEHLED UMÍSTĚNÝCH ABSOLVENTŮ NA JEDNOTLIVÉ VŠ A FAKULTY
Číslo v závorce uvádí počet studentů přijatých ke studiu, rozdíl čísel, kolik z přijatých nastoupilo
jinam (např. 2(3) znamená, že ze tří přijatých studentů ke studiu skutečně nastoupili dva).
Vysoká škola
Univerzita Karlova Praha

Masarykova univerzita Brno

Mendelova zemědělská a lesnická
univerzita Brno
Univerzita Palackého Olomouc

16
17

fakulta (ústav)
2. lékařská
3. lékařská
lékařská Hradec Králové
lékařská Plzeň
farmaceutická H. Králové
filozofická
matematicko-fyzikální
právnická
přírodovědecká
sociálních věd
pedagogická
katolická teologická
ekonomicko správní
filozofická
lékařská
právnická
přírodovědecká
informatiky
sociálních studií
agronomická
provozně ekonomická
filozofická
lékařská
zdravotnických věd
cyrilometodějská teologická
pedagogická
právnická
přírodovědecká
tělesné kultury

Student nastoupí zároveň na VŠ i konzervatoř
2 studenti budou studovat 2 VŠ zároveň

12

4.A 4.B17
-

1(1)
1(1)
2(2)
1(1)
-(1)
1(2)
-(1)
1(1)
1(2)
-

-(1)
-(1)
3(3)
2(2)
2(3)
-(1)
2(2)
1(1)
2(3)
-(2)
-(3)
2(2)
-(1)
1(2)
-(1)
-(1)
-(1)
1(2)
1(1)
-(2)
2(6)
1(2)

oktáva oktáva
A
B17

1(1)
3(3)
1(2)
-(1)
1(2)
1(1)
1(2)
1(1)
1(1)
-

-(1)
1(1)
1(1)
1(1)
1(1)
1(1)
-(2)
-(1)
-(1)
-(1)
-(1)
-

Univerzita Hradec Králové

Univerzita Pardubice

Technická univerzita Liberec
ČVUT Praha

VUT Brno

VŠE Praha

Česká zemědělská univerzita Praha

VŠCHT Praha
Veterinární a farmaceutická univerzita
Brno
Univerzita J. E. Purkyně Ústí n. L.
Univerzita obrany Brno
Jihočeská univerzita Č. Budějovice
Ostravská univerzita
Mendelova univerzita Brno
Vysoká škola hotelnictví
Zahraniční univerzitní studia

informatiky a managementu
přírodovědecká
filozofická
pedagogická
zdravotnických studií
ekonomicko - správní
filozofická
chemicko - technologická
elektrotech. a informatiky
hospodářská
přírodovědně-humanitní a pedagogická
informačních technologií
elektrotechnická
stavební
dopravní
architektury
strojní
jaderná a fyzikálně inženýrská
stavební
podnikatelská
informačních technologií
financí a účetnictví
informatiky a statistiky
managementu
mezinárodních vztahů
národohospodářská
podnikohospodářská
lesnická a dřevařská
agrobiologie potravinových a
přírodních zdrojů
provozně ekonomická
chemické technologie
potr. a biochem. technolog.

1(2)
3(3)
1(3)
3(3)
3(7)
1(2)
-(3)
-(2)
1(1)
1(1)
-(1)
1(1)
-(1)
1(1)
-

1(2)
-(1)
-(3)
-(1)
-(1)
1(1)
2(3)
-(1)
-(1)
-(2)
-(2)
-

-(1)
1(1)
1(1)
1(1)
-(1)
-(2)
-(1)
2(2)
1(1)
1(1)
1(1)
1(1)
1(1)
-

-(1)
1(2)
3(5)
1(3)
-(3)
1(2)
-(2)
-(1)
1(2)
2(3)
1(3)
1(2)
1(2)

-

-

-

3(6)

-(1)
2(3)

-

2(2)
-(2)
-

veterinární hygieny a ekologie

1(2)

-

1(1) 1(1)

přírodovědecká
vojenských technologií
filozofická
filozofická
přírodovědecká
agronomická
provozně ekonomická
xx
(Velká Británie, USA)

1(1)
-(1)
-(1)
-(1)
-(2) 1(1)
-(1)
-(1)
1(1)
1(1) 1(1) 1(1)

ČÁST VI.
ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
Prevence sociálně patologických jevů je ve škole řešena řadou organizačních opatření a také
systémem akcí (preventivní pobyty, besedy, přednášky, …).
Mezi organizační opatření patří ustanovení a obsazení funkce koordinátora primární prevence,
existence primárně preventivního programu, snaha o pozitivně motivující prostředí, vybavení cca
13

poloviny tříd stolními fotbálky, dozory v prostorách školy, promyšlený systém přidělování učeben
jednotlivým třídám, organizace rozmístění šatních skříněk, dostatečně podrobná a jasná ustanovení
školního řádu a pravidelná proškolování žáků i učitelů k této problematice, schránka důvěry a nástěnka
s kontakty na odpovědné osoby a organizace schopné pomoci v případě potíží.
V průběhu školního roku byla také zavedena funkce školního psychologa.
Z akcí velký význam přikládáme organizaci již tradičních zářijových primárně 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.
•
•
•
•

V rámci dalších preventivních aktivit se ve školním roce 2009 - 10 uskutečnily např. tyto besedy:
studenti 5.V, 5.W, 1.A, 1.B, 2.B, 7.V, 7.W, 3.A a 3.B zhlédli v kině Vesmír film Heleny Třeštíkové
"Katka" s problematikou závislosti na drogách.
drogovou problematikou se v rámci tématického dne zabývali studenti tercie s prof. Kolářskou a
Burdou.
studenti psychologického semináře se zúčastnili přednášky Mgr. Miroslava Kuceje "O domácím
násilí".
dívky kvinty a 1. ročníku se zúčastnily léty osvědčené přednášky Mgr. Aleny Blažkové
o reprodukčním zdraví "S Tebou o Tobě". Podobnou přednášku nazvanou "Čas proměn" vyslechly i
primánky.

ČÁST VII.
ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Alles Klar - Präsentation
Alliance française
Angličtina na Internetu aneb Jak efektivně
zapojit moderní technologie do výuky
angličtiny
Arterelaxace jinak - automatická malba jako
relaxace
Cesta od tradičního vyučování k modernímu
učení
Cesty minulosti. Zlá léta. Ve znamení
lomeného oblouku
Coaching I
Coaching II
Digitální fotografie
Doškolovací kurz pro instruktory
snowboardingu
Drogy a škola II
E-learning
Expolingua
Fyzika kolem nás
Gamabeta a její příslušenství ve výuce fyziky
Hrajeme si v hodinách NJ
Interaktivní tabule Smart Board
Jak na spolupráci s rodiči
Jak získávat a udržet si autoritu. Autorita
Kázeň ve třídě a autorita učitele
Klima třídy a možnosti pedagoga jej
ovlivňovat
Komunikace a tvořivé psaní v literární
výchově

Kroky k efektivní pedagogické komunikaci asertivita
Leonardo da Vinci a klíčové kompetence
Literární exkurze - Nové Město Pražské
Manipulativní postupy v komunikaci
Mapové servery ve výuce
Matematika v běžném životě
Matematika v běžném životě II
Metodické základy molekulární biologie
Metody vyučování ve fyzice
Microsoft ve vzdělávání
Na pomoc učitelům českého jazyka. Znalost,
vnímání a interpretace textu
Národní přehlídka moderních vyučovacích
metod
Novinky z astronomie
Občanská nauka v novém pojetí s využitím
interaktivní tabule
Odměny a tresty ve školní praxi
Ochrana člověka za mimořádných událostí
Počítač ve škole
Práce se skupinou
Právní vědomí ve školní praxi
Prevence syndromu vyhoření
Proč je baví čeština II.
Program primární prevence
Program pro kvalifikované výchovné poradce
bez speciálně pedagogického vzdělání
Přírodou Podorlicka
Přírodou z Polabí k hraničním horám
Reálie Rakouska
Řeč těla - jak porozumět druhým z gest,

Počet
účast.

Kurz, seminář

1
1
1
1
1
2
1
3
1
2
2
3
2
1
1
2
3
1
2
1
3
2
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2
1
1
1
2
2
2
1
1
2
1
1
3
2
2
1
5
3
1
2
1
1
1
1
1
2
3

mimiky a postojů těla
Řeč těla - jak porozumět druhým z gest,
mimiky a postojů těla II
Řemeslná dílna. Bambule
Řemeslná dílna. Malování voskem s levnými
pomůckami
Řemeslná dílna. Smaltování bez pícky
Řemeslná dílna. Smaltování bez pícky II
Řemeslná dílna. Tvorba svátečních ozdob ze
slámy
Seminář k učebnici španělštiny AVENTURA
Sex a puberta, život studentů, mladé vztahy a
rodiče
Studijní stáž - Budapešť

2

Tajemství luminiscence
Terénní exkurze pro učitele - Podorlicko
Terénní exkurze pro učitele - orchideje
Úvod do první pomoci při šikanování
Výchova k občanství zajímavě. Nuda do
Výchovy k občanství nepatří
Výtvarné dílny. Zdobíme textil a trička
Zajímavá biomedicína
Základní sociální potřeby dětí a žáků.
Prevence nežádoucího chování.
Zdravotník zotavovacích akcí - doškolení

3

Celkem

2
1
1
1
1
1

2
1
1
1
1
1
2
1
1
107

1

ČÁST VIII.
ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI
a) mezinárodní projekty, spolupráce se školami zahraničních států
Německo (Smlouva o vzájemné spolupráci Jiráskova gymnázia a Gymnasia Oesede)
I v tomto školním roce proběhly úspěšně studentské výměnné pobyty. Žáci z partnerského gymnázia
v Georgsmarienhütte v Německu navštívili své kamarády v Náchodě koncem září. Jejich pobyt byl
obohacen dvěma celodenními výlety, a to již tradičně do Prahy a do Krkonoš. S velkým úspěchem se
setkal hlavně výlet do Adršpašských skal, kde Němci šplhali v lanovém centru i si prohlédli krásy
skalního města.
Návštěvu jsme jim oplatili v březnu 2010, kdy do Německa vyjelo 28 studentů v doprovodu svých
vyučujících německého jazyka. Kromě pobytu v partnerské škole a společných akcí s německými žáky
jsme podnikli několik výletů do okolí. Studenti tak měli možnost prohlédnout si města Osnabrück a
Brémy, navštívili 4 zajímavá muzea-Villa Stahmer, Kalkriese, Science Center a muzeum v Bramsche.
Zajímavá byla rovněž exkurze v bývalém trestaneckém táboře pro válečné zajatce z 2. světové války.
Věříme, že vzájemné výměnné pobyty opět přispěly k navázání nových přátelství mezi našimi
studenty a ke zdokonalení se v jazyce našich největších sousedů.
Ve školním roce 2009/10 studovaly na partnerském gymnáziu Oesede dvě dívky z naší školy.
Rozšířily tak řadu studentů, pro které se podařilo zajistit roční bezplatné studium v Německu. Této
ojedinělé pravidelné výměnné spolupráce si vysoce ceníme. Díky pomoci koordinátora z partnerské školy
se nám letos rovněž podařilo zprostředkovat studium ještě další naší studentce, a to ve spolkové zemi
Baden-Württemberg.
Jitka Fišerová, Šárka Škodová
Anglie
V Anglii se nám stále nedaří najít partnerskou školu. Ale máme tam přátele, kteří podporují náš
Sboreček.
Turecko
Ve školním roce 2007-8 podala naše škola žádost o grant na podporu projektu partnerství Comenius
v rámci Programu celoživotního učení. Vypracovala ve spolupráci s tureckou školou Sehit Binbasi Adil
Karagoz Anadolu Lisesi z Osmaniye dvouletý program vzájemné spolupráce a po úspěšném přijetí
žádosti Národní agenturou pro evropské projektování a ústředím v Bruselu započala v září 2008 práci na
projektu s názvem: Celebration Models of Social and Cultural Events in Different Countries. Záměrem
bylo vytvořit partnerství se zahraniční školou na základě projektu, který se měl vést v jednom společném
cizím jazyce.
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O první fázi projektu jste si mohli přečíst v minulé výroční zprávě. A jak to všechno letos
pokračovalo?
Od září do června pracovalo 16 studentů z 4.V a W na třech tématech – Svátky v naší zemi během
kalendářního roku, Vánoce a Novoroční oslavy.
V červnu jsme se vydali na dlouho očekávanou návštěvu do Turecka. První dva dny jsme strávili
v Istanbulu, kde na nás čekal turecký učitel Ibrahim Petek a provedl nás po nejkrásnějších památkách –
Sultánský palác Topkapi, Modrá mešita, Hagia Sofia, Galatská věž a nechyběl ani Velký bazar a
projížďka lodí po Bosporu.
Poté jsme odletěli do vzdáleného města Adany, metropole Osmaniye, a autobusem jsme odjeli do
města Osmaniye, kde jsme strávili několik dalších dnů prací na projektech, které si studenti z obou škol
(české a turecké) připravili. Na závěr prezentovali svoji práci ve škole pro ostatní studenty a učitele.
Kromě toho jsme několik dní prožili u moře a objevovali nádhery pláží Středomoří.
Po desetidenním pobytu v Turecku se nám vůbec nechtělo domů, protože kromě mnoha kulturních
zážitků jsme prohloubili vzájemné přátelské vztahy navázané před dvěma lety.
Zdena Jirková
b) okresní, oblastní a celostátní soutěže
Ve školním roce 2009 – 10 pořádala naše škola tyto soutěže:
• Ve dnech 20.-21. října se na naší škole konalo okresní kolo ve volejbalu chlapců i dívek. Turnaj
chlapců pořádal prof. Košvanec, turnaj dívek prof. Divišek.
• 18. listopadu organizoval v naší škole prof. Košvanec okresní finále Orion Florbal Cupu.
• 20. ledna organizovaly prof. Havlíčková a Zikmundová na naší škole okresní kolo Chemické
olympiády.
• Ve dnech 26.-28. ledna se žáci primy až tercie utkali v Pythagoriádě.
• Prof. Košvanec organizoval 18. února okresní finále v halové kopané pro starší žáky.
• 18. března se konal Matematický klokan 2010. Soutěže se zúčastnilo 348 studentů.
• 31. března organizoval prof. Klemenc na naší škole okresní kolo Fyzikální olympiády v kategorii
E a F.
• 6. května se konalo okresní kolo v minifotbalu. Organizaci turnaje zajistili prof. Divišek a
Košvanec.
• 26. května zorganizoval prof. Klemenc na naší škole okresní kolo Fyzikální olympiády v kategorii
G s názvem Archimediáda.
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.
SOČ
Středoškolská odborná činnost (SOČ) je dobrovolná zájmová činnost studentů – středoškoláků. Jejím
výsledkem je samostatně vypracovaná práce nebo učební pomůcka, která je předkládána k odbornému
posouzení a následně je obhajována před porotou.
Posláním SOČ je vyhledávat talentované studenty, rozvíjet jejich znalosti, dovednosti a odborné
zájmy.
SOČ má na Jiráskově gymnáziu dlouholetou a úspěšnou tradici, což potvrdily i práce letošních šesti
„sočkařů“. V okresním kole SOČ reprezentovali naši školu Stanislav Hájek, 8.W a Michal Presse, 4.A
v oboru historie, Ondřej Chrenko, 4.A v oboru fyzika, Marek Schwarz, 4.A v oboru chemie a Pavla
Stojková, 4.A v oboru biologie.
Všichni postoupili do krajského kola, které však probíhalo v době maturitních zkoušek, proto
obhajovat své práce odjeli do Hradce Králové jen někteří. Poděkování za výbornou reprezentaci školy
patří především Ondřeji Chrenkovi, který se umístil na 1. místě s prací nazvanou Keplerovská mechanika
a modely hvězd, Marku Schwarzovi, který s prací Analýza metabolomu slupek a dužiny jablka obsadil
2. místo, a také Stanislavu Hájkovi, jehož práce zabývající se historií vojenské hudby v Čechách skončila
na místě 4.
Věra Štegerová
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Předmětová komise českého jazyka
s lítostí konstatuje, že v okresním kole Olympiády v českém jazyce nejlepší Pavla Rýgrová,
studentka oktávy A, a již tradičně Jan Šimbera ze septimy B nereprezentovali naši školu v kole krajském.
Zastoupila je Bára Koubková, sexta B, a Zuzana Drašnarová, septima B. A protože není důležité vyhrát,
ale zúčastnit se, obstáli jsme se ctí. Ze školního kola, v němž soutěžilo více než 80 studentů od terciánů až
po maturanty, do okresního dále postoupily kvartánka Hana Ježdíková a terciánka Michaela Joštová.
s potěšením sděluje, že v již čtvrtém školním recitačním klání, pořádaném kolegyní Pavlínou
Vrbovou, zvítězily a na jevišti hradeckých Jesliček po úspěchu v kole okresním zkusily svůj um a štěstí
primánka Markéta Mastíková a sekundánka Jana Prauseová.
děkuje všem studentům, kteří se podíleli na organizačním zajištění festivalu Náchodská Prima
sezóna, a těší se z velkého úspěchu v literární soutěži, která v jeho rámci pravidelně probíhá. Běta
Vláhová ze sexty A obsadila l. místo v kategorii Povídka, Vašek Hrnčíř z oktávy B 2. místo v téže
kategorii a čestné uznání za filmový scénář. Na ocenění byly nominovány ještě sextánky Klára Škodová,
Zdíša Šplíchalová a Pavla Němečková. V literární soutěži Malé prima sezóny byli úspěšní Tereza
Chobotská z kvarty B, 3. místo, a Daniel Čejchan z téže třídy, čestné uznání.
těší se na další spolupráci s náchodskou knihovnou, jejíž pracovníci se věnovali našim žákům
v programu knihovnického minima a vyzvali nás k účasti ve dvou literárních soutěžích - Barevný svět a
Jak to bylo Alíkem. Ve velké konkurenci obstály a porotu zaujaly Klára Škodová, Pavla Němečková a
Zdíša Šplíchalová ze sexty, tercián Lukáš Gondek, kvartánka Tereza Chobotská, oktavánky Tereza
Beranová a Marta Hrubá a prvačka Klára Krunková.
Jindra Nývltová
Anglický jazyk
Soutěž v anglickém jazyce se uskutečnila v měsíci lednu. Z celkového počtu 181 zájemců se na
přední místa probojovali tito studenti:
1. kategorie:Petr Šanovec 2.V, Marek Oleják 2.W, Jan Jirman 2.W
2. kategorie:Alžběta Polončeková 4.W,Tomáš Košek 3.W, Thi Kim Anh Nguyen 4.W
3. kategorie:Anna Vlachová 2.A, Daniel Rufer 5.V,Adéla Hůlková 7.V
V okresním kole Marek Oleják obsadil 2. místo, Alžběta Polončeková obsadila 1. místo a Anna
Vlachová obsadila 3. místo.
Do krajského kola postoupila Alžběta Polončeková.
Zdena Jirková
Německý jazyk
V letošní soutěži Olympiáda v německém jazyce se vítěz školního kola Ondřej Kopřiva z 1. A umístil
na prvním místě i v kole okresním a postoupil do kola krajského. Tam se mu již, jako nejmladšímu ze
soutěžících, nepodařilo obsadit žádné z předních míst.
Jitka Fišerová, Šárka Škodová
Francouzský jazyk
Ve dnech 15. a 18. února proběhlo školní kolo Olympiády ve francouzském jazyce. Poslechové části
se zúčastnilo 13 studentů, do ústního kola jich postoupilo 6. Zvítězila Kamila Fišerová (3.A) a postoupila
do krajského kola, druhá byla Eva Richtrová (6.V) a třetí místo obsadila Klára Šmídová (6.V).
V krajském kole skončila Kamila osmá.
Kateřina Havrdová
Matematické soutěže
K výuce matematiky neoddělitelně patří i různé soutěže, jejichž počet stále přibývá. Klasické soutěže,
které zůstávají, jsou: Matematická olympiáda pro všechny ročníky, Pythagoriáda pro primy až tercie,
Matematický klokan pro všechny ročníky.
Soutěž pro všechny ročníky od primy až po oktávu a první až čtvrté ročníky je Matematická
olympiáda.
Úspěšní řešitelé školního kola v nižších ročnících postupují do okresního kola a úspěšní řešitelé
z kategorie Z9, A, B, C, to jsou první až čtvrté ročníky a kvarty až oktávy, dále do kola regionálního.
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Umístění v okresním kole
kategorie Z6 (prima): 1. - 2. místo Macek Tomáš (prima A), 4. místo Paulusová Ivana (prima B).
kategorie Z7 (sekunda): 1. místo Zikmundová Lenka (sekunda A), 2. místo Jirman Jan (sekunda B).
kategorie Z8 (tercie): 2. místo Štěpán Štěpán (tercie A), 5. - 7. místo Batěčková Anežka (tercie B).
kategorie Z9 (kvarta): 2. místo Prokešová Daniela (kvarta B). Daniela postoupila do krajského kola,
kde se již příliš nevedlo.
Školní kolo matematické olympiády kategorie A, B i C se organizuje v určeném termínu na všech
přihlášených školách. V kategorii C se našeho školního kola zúčastnili pouze 3 studenti, z nichž všichni
byli úspěšní. Proto odjeli reprezentovat školu do Hradce Králové, kde se konalo kolo regionální. Výborně
se umístil Fanta Matěj z kvinty B, který obsadil 2. místo. V kategorii B bylo 8 řešitelů, z nichž se žádný
neprobojoval do regionálního kola. V kategorii A bylo ze 7 zúčastněných 6 řešitelů úspěšných. Nejlépe
si vedl Voborník Jan z oktávy B, který po mnoha letech reprezentoval naši školu až v kole celostátním.
I zde si vedl velmi dobře, i když neobsadil žádnou „medailovou“ pozici.
Další nejpočetněji zastoupenou soutěží je Matematický klokan. Největší úspěch zaznamenal Šimon
Václav z tercie A, který se umístil na 2. místě v celostátním měřítku.
Stále populárnější se stává Přírodovědný klokan, který je organizován pro kategorie kadet a junior,
tedy pro tercie až sexty a první a druhé ročníky. I v této soutěži naši studenti zaujali přední místa v rámci
kraje. V kategorii Kadet se umístil Nývlt Daniel z kvarty B na 2. místě a Balcarová Barbora z tercie B na
místě třetím. V kategorii Junior se umístil Míl Ondřej ze sexty B na 1. místě v rámci okresu. To však
stačilo „pouze“ na 5. místo v rámci kraje.
Pro primy, sekundy a tercie je ještě organizována Pythagoriáda, jejíž první kolo probíhá ve škole.
Z úspěšných řešitelů postupují do okresního kola 3 nejlepší. Zde získala 3. - 4. místo Paulusová Ivana
z primy B. V kategorii sekund obsadil 1. místo Šanovec Petr ze sekundy A, 2. místo Jirman Jan ze
sekundy B a 4. místo Koutský Antonín ze sekundy A. Za tercie získali 2. - 3. místo Hruša Vojtěch z tercie
B a Prax Sebastian z tercie A.
Novinkou v soutěžích se stala Internetová matematická olympiáda, které se účastnilo 450 studentů
z celé ČR. Tým naší školy ve složení Valtar Jakub, Šulcová Andrea, Hrnčíř Václav, Voborník Jan, Šedivý
Petr, Vaculka Ondřej, Molnár Lukáš obsadil pěkné 21. místo ze 72 týmů.
Další akcí, které se zúčastnili naši studenti, je Logická olympiáda. Zde bylo v prvním kole
zastoupeno 2 030 studentů z ČR. Krajskými semifinalisty z našich 30 studentů se stalo prvních 10. Z nich
v krajském kole byl na 1. místě Valtar Jakub ze septimy A, na 2. místě Šimbera Jan ze septimy B a na
3. místě Hlavatá Tereza z 3.A. Tito tři se účastnili celostátního kola. Velký úspěch pak slavil Valtar
Jakub, který se stal vítězem.
A ještě jedna internetová soutěž, ve které bojovali i naši studenti. Je to soutěž v šifrování
Technoplaneta. Do finále se po pěti internetových kolech probojovalo z 92 pětičlenných týmů 40 týmů.
Celým finále pak úspěšně prošlo jen 6 týmů, z nichž 3 byly z naší školy. Nejlépe na 4. místě skončil tým
z tercie A ve složení Paulusová Martina, Smolová Kristýna, Štěpařová Eliška, Vaňková Zuzana, Vydrová
Klára.
Úspěchy těší nejen všechny zúčastněné studenty, kteří si tímto způsobem mohou dokázat, že něco
umí, ale těší i jejich vyučující. Přejeme všem chuť a nové síly do bojů v nastávajícím školním roce.
A pochopitelně opět mnoho úspěchů.
Iva Sršňová
Fyzikální soutěže
Také v tomto školním roce jsme dokázali, že patříme mezi nejúspěšnější školy Královéhradeckého
kraje ve fyzikální olympiádě.
Studovat fyziku znamená nejen zvládnout její teorii, ale velmi důležité je tuto teorii umět prakticky
používat. Přejeme si, aby žáci fyziku předem nezatracovali, spíše naopak, aby se jim podařilo objevit její
souvislosti s běžným životem.
Výsledky 51. ročníku fyzikální olympiády nám opět udělaly velkou radost.
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Okresní kolo
kategorie G
1. Lenka Zikmundová (sekunda A)
2. Jiří Rýdl (sekunda B)
3. Denisa Kolářová (sekunda B)
4. Julie Minaříková (sekunda A)
5. Kateřina Zítková (sekunda A)
6. Klára Matysková (sekunda B)
7.- 8. Magdaléna Juranová (sekunda B)
7.- 8. Ondřej Šnajdr (sekunda A)
9. Aleš Jansa (sekunda B)
10. Pavla Čížková (sekunda B)
12. Magda Kovářová (sekunda A)
kategorie E
1. Karolína Pěčková (kvarta A)
2. Daniel Čejchan (kvarta B)
6. Martin Kůst (kvarta A)
Krajské kolo
kategorie E
1. Karolina Pěčková (kvarta A)
7. Daniel Čejchan (kvarta B)
9. Martin Kůst (kvarta A)
17. - 19. Daniel Meduna (kvarta A)
17. - 19. Michal Šimbera (kvarta A)
17. - 19. Kirill Juran (kvarta A)
kategorie C
5. Ondřej Míl (sexta B)
10. Otakar Pšenička (sexta A)

kategorie F
1. Zuzana Vaňková (tercie A)
2. Štěpán Štěpán (tercie A)
3. Michal Prokop (tercie A)
4. Barbora Balcarová (tercie B)
5. Václav Šimon (tercie A)
6. Vojtěch Hruša (tercie B)
7. Anežka Batěčková (tercie B)
8. Tomáš Košek (tercie B)
9. Filip Horák (tercie B)
10. Aleš Král (tercie B)

7. Daniel Meduna(kvarta A)
10. - 11. Kirill Juran (kvarta A)
10. - 11. Michal Šimbera (kvarta A)
kategorie D
2. Matěj Fanta (kvinta B)
3. Anna Zikmundová (kvinta A)
11.-12. Šimon Král (kvinta A)
11.-12. Jakub Zakouřil (kvinta A)
17. Jiří Valášek (kvinta B)
kategorie B
1. Jan Šimbera (septima B)
Richard Brát

Naši studenti na Fykosím fyziklání
V pátek 19. února proběhl v prostorách Matematicko fyzikální fakulty Univerzity Karlovy již čtvrtý
ročník celostátní fyzikální soutěže. Pětičlenná družstva se během dvou hodin snaží vyřešit co nejvíce
fyzikálních úloh. Soutěže se zúčastnilo 46 týmů. Za naši školu bojovaly tři a vůbec si nevedly špatně.
Družstvo JGN A (Radek Papež 7.V, Jan Šimbera 7.W, Ondřej Chrenko 4.A, Ondřej Vydra 8.V, Jan
Voborník 8.W) obsadilo 10. místo.
Družstvo JGN B (Ondřej Míl 6.W, Šimon Macek 6.W, Petr Kočička 8.V, Gabriel Macek 8.V, Anna
Zikmundová 5.V) dosáhlo na 16. místo.
Družstvo JGN C (Michal Roško 3.A, Viktor Fúra 3.A, Šimon Král 5.V, Lukáš Halda 8.V)
s nevýhodou účasti pouze čtyř členů obsadilo 39. příčku.
Expo Science Amavet 2010
Ve dnech 11. a 12. března proběhl v Pardubickém výstavišti IDEON 17. ročník soutěže vědeckých a
technických projektů středoškolské mládeže pořádaný asociací Amavet pod názvem Expo Science
Amavet 2010. Na projektech pracovalo přes 320 žáků a studentů. Za Jiráskovo gymnázium Náchod se
soutěže zúčastnili dva studenti se svými fyzikálními projekty v rámci semináře z fyziky. Gabriel Macek
z 8.V s prací "Zajímavé vlastnosti RLC obvodů" a Ondřej Chrenko ze 4.A s projektem "Keplerovská
mechanika a modely hvězd." Soutěž probíhala formou veřejně přístupné výstavy s průběžným
hodnocením projektů odbornou komisí, jejíž zástupci navštěvovali jednotlivá stanoviště a hodnotili
vědecký přínos, poster a ústní prezentaci projektů. Za velmi dobré hodnocení získal Ondřej Chrenko
postup do celostátního kola.
Zdeněk Polák
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Chemické soutěže
Ve školním roce 2009/2010 proběhl už 46. ročník soutěže Chemická olympiáda. Jsme rádi, že žáci,
kteří mají o chemii zájem, si chtějí změřit své znalosti mezi sebou a rozšířit si znalosti nad rámec školní
výuky. Nejlepší žáci, vybraní z celého kraje, pak poměřují své vědomosti s žáky ostatních škol v kraji a
mají možnost podívat se na pracoviště universit v Hradci Králové a v Pardubicích. Počet žáků vybraných
do krajského kola je omezen možnostmi vysokých škol – v každé kategorii maximálně 20.
V nejnižší kategorii D (pro žáky kvart) probíhá školní, okresní a krajské kolo. První dvě kola proběhla
na naší škole pod vedením Mgr. Hany Zikmundové.
Soutěž v kategorii C (pro žáky 1. a 2. roč., kvint a sext) a v kategorii B (pro žáky 3. roč. a septim)
probíhá ve dvou kolech, školním a krajském. Garantem těchto částí byly Mgr. Jarmila Suchanková a Mgr.
Hana Zikmundová.
Účastníci soutěže a výsledky:
V kategorii D se školního kola zúčastnilo celkem 14 žáků. Pořadí na prvních místech bylo –
Macková Pavla (4.W), Ježdíková Hana (4.V), Havlíček Tomáš (4.V), Polončeková Alžběta (4.W).
Všichni jmenovaní postoupili do okresního kola. Nejlepší dva soutěžící postoupili dále do krajského kola,
kde se Polončeková A. umístila na 2. místě a Havlíček T. na místě 9.
Školního kola v kategorii C se zúčastnilo 19 žáků. Přední místa obsadili: Pšenička Otakar (6.V), Míl
Ondřej (6.W) a Štěpán Jan (5.W). Do krajského kola byli vybráni a umístili se Míl O. na 5. místě a Štěpán
J. na 11. – 12. místě.
V kategorii B se školního kola zúčastnili 4 žáci – Šimbera Jan (7.W), Sodomková Andrea (7.V),
Cvejn Miloš (3.B) a Málková Anna (7.V). Z nich první tři postoupili do kola krajského. Zde obsadili tato
místa - Šimbera J. 2., Sodomková A. 6. a Cvejn M. 9. – 10.
Všem žákům, kteří se řešení chemické olympiády ve všech jejích částech účastnili, blahopřejeme a
věříme, že jejich zájem o chemii bude trvalý.
Jarmila Suchanková
Biologické soutěže
Zájem o biologické soutěže je tradičně velký a to především na nižším gymnáziu. V okresním kole
Poznávání přírodnin nás reprezentovalo 9 studentů. Petra Nocarová (2.A) zde obsadila 1. místo
v kategorii A, Alena Dostálová (7.V) 4. a Iveta Papežová (5.W) 6. místo v téže kategorii. Lucie
Maťátková (2.V) získala 11. místo v kategorii D. Ostatní soutěžící se pohybovali kolem dvacátého místa.
Do krajského kola Biologické olympiády nám postoupilo 10 studentů. K nejlepším patřili Petr Čečetka
(2.A), který vybojoval 9. místo v kategorii B, Tomáš Matyska (3.V) s 10. místem v kategorii C, Alena
Dostálová (7.V) s 11. místem v kategorii A. Václav Šimon (3.V) získal 12. místo v kategorii C, Tereza
Vanická (6.W) také 12. místo, tentokrát v kategorii B, a konečně Jan Kosinka (3.B) 13. místo v kategorii
A. Naše tři hlídky se také zúčastnily soutěže Zelená stezka, ve které primáni získali 2. místo.Všem
soutěžícím děkujeme za reprezentaci školy, blahopřejeme k dosaženým výsledkům a doufáme, že je
zájem o biologické soutěže neopustí ani v letošním školním roce.
Ivana Matěnová
Zeměpis
Naši studenti se také již tradičně zapojili do řady zeměpisných soutěží.
Školním kolem zeměpisné olympiády prošlo ve 4 kategoriích celkem 186 studentů. Do okresního kola
postupovali pouze vítězové. V krajském kole nás pak úspěšně reprezentovala trojice studentů.
Ivana Paulusová (prima B) v kategorii A (primy a 6. třídy) obsadila krásné 3. místo. Petr Šanovec
(sekunda A) se v kategorii B (sekundy a 7. třídy) umístil na ještě lepším 2. místě.
Jan Šimbera (septima B) pak dosáhl jednoznačně historického úspěchu, když po vítězství v krajském
kole v kategorii D dominoval i v celostátním kole zeměpisné olympiády v Plzni! Tímto vítězstvím se
kvalifikoval do světového finále. A tak Honza o prázdninách odletěl na Taiwan, kde se v hlavním městě
Taipei ve dnech 29. 7. až 5. 8. 2010 konala Mezinárodní geografická olympiáda 2010. Ani zde se náš
student rozhodně neztratil. Vždyť v konkurenci více jak 100 soutěžících získal stříbrnou medaili! Tento
úspěch neušel pozornosti geografické veřejnosti, protože Honza byl pozván na sjezd České geografické
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společnosti do Ostravy. Ve dnech 30. 8. až 3. 9. 2010 se po boku renomovaných geografů ČR účastnil
jako host programu včetně zajímavých panelů jejich přednášek.
Děkujeme Janu Šimberovi za vzornou reprezentaci naší školy na těchto prestižních akcích.
Další již tradiční zeměpisnou soutěží, které se účastníme, je celostátní vědomostní soutěž Eurorebus.
Opět po roce se 11. 6. 2010 v pražském Kongresovém sále konalo jeho finálové kolo. A naši studenti byli
při tom!
V kategorii jednotlivců v konkurenci více než osmdesáti soutěžících z celé republiky obsadil Petr
Šanovec (sekunda A) výborné desáté místo s minimální ztrátou na stupně vítězů.
V kategorii školních týmů nás reprezentovala hned dvě družstva. Tým sekundy B ve složení Pavla
Čížková, Kateřina Vanclová a Jana Prauseová obsadil pěkné 19. místo. Prima A ve složení Václav
Kavalír, František Šedivý a David Lichtenberg se umístila na 49. místě.
V soutěži, která probíhá v několika kolech po celý školní rok, se zaregistrovalo 95 studentů naší školy
a naše gymnázium v konkurenci více než 200 škol skončilo na solidním 36. místě.
Těšíme se spolu s Vámi již na 16. ročník soutěže EUROREBUS, který se naplno rozběhne se
začátkem nového školního roku.
Zdeněk Košvanec
Předmětová komise dějepisu
Letošním tématem dějepisné olympiády byly starší dějiny všedního dne od pravěku po středověk.
Školního kola soutěže se zúčastnilo více než 50 studentů tercií a kvart a několik zájemců ze sekund.
Nejlepších výsledků, a proto i postupu do kola okresního, dosáhli kvartáni Tomáš Havlíček, Hanka
Ježdíková a Karolína Pěčková. Mezi gombíky, bazilikami, pěstními klíny a dávnými pověstmi se
neztratili ani mnozí terciáni, díky blízkosti tématu a v hodinách právě probírané látky bodovali těsně pod
stupni vítězů i odvážní sekundáni.
Věra Štegerová
Sportovní soutěže
Letošní školní rok byl mimořádně bohatý na účast našich sportovců v základních, tj. okresních resp.
okrskových kolech soutěží AŠSK. V řadě případů se díky výborným výkonům našich družstev podařilo
postoupit do krajských kol a dvakrát dokonce na republiková finále. Celkem 209 jednotlivých studentů
(101 z nižšího a 108 z vyššího gymnázia) se zúčastnilo 44 soutěží v 11 druzích sportů. Osm soutěží bylo
pořádáno naší školou – 4 florbalové, 2 fotbalové a 2 volejbalové.
Naše účast a výsledky:
atletika
Pohár Rozhlasu
okresní kolo (N. Město n. Met.)
mladší žáci – 2. místo, mladší žákyně – 1. místo
starší žáci – 3. místo, starší žákyně – 2. místo
krajské kolo (N. Město n. Met.)
mladší žákyně – 5. místo
Středoškolský pohár CORNY
okresní kolo (N. Město n. Met.)
středoškoláci – 1. místo, středoškolačky – 1. místo
krajské kolo (Hradec Králové)
středoškoláci – 4. místo, středoškolačky – 2. místo
republikové finále (Břeclav)
středoškolačky – 4. místo
atletický čtyřboj
okresní kolo (Plhov)
mladší žáci – 5. místo, mladší žákyně – 2. místo
starší žáci – 4. místo, starší žákyně – 4. místo
přespolní běh
okresní kolo (Police nad Metují)
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mladší žáci – 6. a 7. místo, mladší žákyně – 2. místo
starší žáci – 5. místo, starší žákyně – 4. místo
středoškoláci – 4. a 5. místo
krajské kolo (Police nad Metují)
mladší žákyně 4. místo
Běh do zámeckých schodů
mladší žactvo – 2. místo, starší žactvo – 5. místo
středoškoláci – 3. místo, středoškolačky – 1. místo
plavání
krajské kolo (Trutnov)
starší žáci – 1. místo
středoškoláci – 4. místo, středoškolačky – 4. místo
republikové finále (Jindřichův Hradec)
starší žáci – 12. místo
volejbal
starší žákyně – okrskové kolo (Plhov) – 3. místo
starší žactvo (smíš.) – okresní kolo (Teplice n. Met.) – 3. místo
středoškoláci – okresní kolo (JGN) – 1. a 3. místo, krajské kolo (Kostelec nad Orlicí) – 5. místo
středoškolačky – okresní kolo (JGN) – 2. a 4. místo
basketbal
okresní kolo (Jaroměř)
mladší žáci – 6. místo
mladší žákyně – 4. místo
starší žáci – 4. místo
starší žákyně – 1. místo
středoškoláci – 3. místo
krajské kolo (Nová Paka)
starší žákyně – 4. místo
florbal
mladší žáci – okresní kolo (JGN) – 2. místo
mladší žákyně – okresní kolo (N. Město n. Met.) – 2. místo
starší žáci – okrskové kolo (N. Město n. Met.) - 2. místo
starší žákyně – okresní kolo (Police nad Metují) – 2. místo
středoškoláci – okresní kolo (JGN) – 2. a 5. místo, krajské kolo (JGN) – 1. místo
středoškolačky – okresní kolo (JGN) – 3. místo
středoškoláci – SALMING Florbalmánie (Hradec Králové) - čtvrtfinále
minikopaná
starší žáci – okresní kolo (JGN) – 3. místo
středoškoláci – okresní kolo (Náchod) – 5. místo
sálová kopaná
mladší žáci – okrskové kolo (Jaroměř) – 1. místo, okresní kolo (Česká Skalice) – 3. místo
starší žáci – okresní kolo (JGN) – 4. místo
středoškoláci – okrskové kolo (Náchod) – 2. místo, okresní kolo (Náchod) – 2. místo,
středoškoláci – středoškolská liga (Malé Svatoňovice) – 3. místo
házená – krajské kolo (Jičín)
středoškoláci – 2. místo
stolní tenis
okresní kolo (Police nad Metují)
mladší žáci – 3. místo, mladší žákyně – 2. místo
starší žáci – 1. místo, starší žákyně – 3. místo
okresní kolo (Hronov)
středoškoláci – 3. místo
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krajské kolo (Jičín)
starší žáci – 3. místo
frisbee – krajské kolo (Hradec Králové) - 7. místo
šachy – okresní kolo Hronov – 3. místo
Z vítězství na tradičním sportovním dnu na Hamrech, kde spolu na konci školního roku soupeří
studenti prim, sekund a tercií v minikopané, softbalu a vybíjené, se letos radovali chlapci a dívky
z tercie A.
Vítězem celoročního školního turnaje ve florbalu, organizovaném studenty v čele s Janem Matyskou,
se stal tým „Narychlo“ (kvinta) před týmem „Kokonátci“ (sexta).
Největším úspěchem z výše uvedených výsledků je především 4. místo našich atletek z vyššího
gymnázia na republikovém finále v Břeclavi. Družstvu ve složení Barbora Hrubá, Tereza Lindrová,
Kristýna Loudová, Klára Nešetřilová, Pavla Rousková, Kristýna Schmidtová, Dominika Vejpravová,
Ludmila Vlčková a Anna Zikmundová chybělo k bronzovým medailím jen pár bodíků.
Dalším cenným úspěchem je určitě i účast plaveckého družstva starších žáků ve složení Jindřich Čáp,
Tomáš Košek, Aleš Král, Martin Kůst, Vasil Markovcij a Josef Matyáš na republikovém finále
v Jindřichově Hradci.
V atletických soutěžích opět nezklamala nejmladší děvčata. V okresním kole Poháru Rozhlasu
obhájily Viktorie Hanušová, Lucie Havlíčková, Tereza Hurdálková, Denisa Kolářová, Klára Matysková,
Nela Vítová, Kateřina Volhejnová a Lenka Zikmundová své loňské prvenství a nezklamaly ani
v krajském kole. Navíc uspěly i v soutěžích atletického čtyřboje a přespolním běhu.
Mimořádného úspěchu dosáhli též florbalisté z vyššího gymnázia – Michael Balcar, Květoslav Hájek,
Matěj Matoulek, Jan Matyska, Ondřej Nosek, Jan Pádr, Michal Presse, Daniel Prouza, Jiří Ullwer, Jan
Voborník, Josef Voborník, Jakub zakouřil a Tomáš Závojko, když využili domácího prostředí a stali se
vítězi krajského finále.
Příjemně překvapili i stolní tenisté z kvarty a tercie. Samuel Mareš, Daniel Meduna, Kirill Juran a
Tomáš Košek zvítězili v okresním kole a v krajském vybojovali třetí místo.
Nejen těmto, ale i všem ostatním zúčastněným patří dík za dobrou reprezentaci školy a těšíme se na
další spolupráci.
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:
Andrea Krákorová (dříve Bartoňová – Dobenínová)
• od roku 2005 vede jako předsedkyně občanského sdružení neziskovou organizaci Mateřské
centrum Na zámečku v Novém Městě nad Metují
• věnuje se vyhledávání a psaní dotačních žádostí
PaedDr. Blanka Dvořáčková
• publikační činnost
- monografie o J. F. Smetanovi a obci Svinišťany (2001)
- články v Rodným krajem
Mgr. Jan Ježek
• přednáška Lidé a krajina, orchideje a motýli, Akademické týdny, Nové Město nad Metují,
6. 8. 2010
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Mgr. Daniel Pavlík
• soudní znalec v oboru překlady (španělština a portugalština), odborný překladatel (obchodní
korespondence, technické překlady)
Mgr. Zdeněk Polák
• knižní publikace např.:
- „Hrátky s magnetismem“ vydal pro učitele a studenty v rámci vzdělávacího programu „Svět
energie“ ČEZ, a.s., Praha 2007
- Polák, Zdeněk: Hrátky s teplem, vydal pro učitele a studenty v rámci vzdělávacího programu
„Svět energie“ ČEZ, a.s., Praha 2007
- Polák Zdeněk, Šedivý Přemysl: Vrhy, Studijní text pro soutěžící FO, vydalo MAFY Hradec
Králové 2002
• příspěvky na konferencích a seminářích, např.
- Polák Z.: Střídavý proud v experimentech. In:Sborník konference Veletrh nápadů učitelů
fyziky 13 (Západočeská univerzita v Plzni 2008) Ed. Rauner,R. Plzeň 2008 str. 206-209, ISBN
978-80-7043-728-5
- Polák Z.: Experimenty z elektřiny a magnetismu. In:Sborník konference Veletrh nápadů
učitelů fyziky 11 (Univerzita Paleckého v Olomouci 2006) Ed. Holubová, R. Olomouc 2006
str. 200-207, ISBN 80-244-1491-0
- Polák Z.: Teplo v experimentech. In:Sborník konference Veletrh nápadů učitelů fyziky 10
(Univerzita Karlova MFF KDF 2005) Ed. Dvořák, L.. Praha 2005 str. 175-179, ISBN 807196-331-3
- Polák. Z.: Praktické úlohy okresního kola Archimédiády v Náchodě. In.:Sborník semináře „...
aby fyzika bavila...2" (Odborná skupina pro vyučování fyzice na základní škole při Fyzikální
pedagogické sekci JČMF ve spolupráci s KDF MFF UK Praha, Vlachovice 2005).
Ed.:Kolářová R. 2005 str. 134 - 143, ISBN 80-244-1181-4
- Polák Z.: Kinematika rovnoměrného a zrychleného pohybu. In:Sborník konference Veletrh
nápadů učitelů fyziky 9 (Masarykova univerzita v Brně 2004) Ed. Svobodová J. Sládek P..
Brno 2004 str. 89-91, ISBN 80-7315-087-5
- Mezinárodní konference GIREP 2004, Ostrava 19. - 23. 7. 2004, Teaching and learning
physics in new contexts, poster Diamagnetic levitation
- Polák Z.: Hardweare IKT ve výuce fyziky. In Sborník referátov zo 14. medzinárodnej
konferencie DIDFYZ 2004 (Račkova dolina, 13. - 16. oktobra 2004) Ed.: Zelenický L. Nitra
2005 str. 219-224, ISBN 80-8050-810-0
- Polák Z.: Pokusy s CD. In:Sborník konference Veletrh nápadů učitelů fyziky 8 (Jihočeská
univerzita v Českých Budějovicích 2003) Ed. Šerý M. České Budějovice 2003 str. 164-169,
ISBN 80-7040-547-X
- Polák. Z.: Stabilní fyzikální pokus. In.:Sborník semináře „... aby fyzika bavila..." (Odborná
skupina pro vyučování fyzice na základní škole při Fyzikální pedagogické sekci JČMF ve
spolupráci s KDF MFF UK Praha, Vlachovice 2003). Ed.:Kolářová R. 2003 str. 101 - 110,
ISBN 80-244-0742-8
- Polák Z.: Jednoduché pokusy. In:Sborník konference Veletrh nápadů učitelů fyziky 7
(Univerzita Karlova MFF KDF 2002) Ed. Svoboda E. Dvořák L. Praha 2002 str. 57-60, ISBN
80-7196-254-6
- Polák Z.: Jednoduchý pokus jako aktivizující prvek ve vyučovací hodině fyziky. In Sborník
referátov zo 13. medzinárodnej konferencie DIDFYZ 2002 (Račkova dolina, 16. - 19. oktobra
2002) Ed.: Zelenický L. Nitra 2003 str. 313-318, ISBN 80-8050-581-0
- Polák Z.:. In:Sborník konference Veletrh nápadů učitelů fyziky 6 (Univerzita Paleckého
v Olomouci 2001) Ed. Holubová, R. Olomouc 2001 str.
- Polák Z.: Měření rychlosti vzduchu a další pokusy. In:Sborník konference Veletrh nápadů
učitelů fyziky 5 (Západočeská univerzita v Plzni 2000) Ed. Rauner,R. Plzeň 2000 str. 206-209,
ISBN 80-7082-649-5
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přednášková činnost, např.
- 2. - 4. 10. 2009 organizoval na naší škole celostátní setkání učitelů s mezinárodní účastí. Sám
vedl dílnu na téma "Elektronická stavebnice - zapojování elektrických obvodů", kde
prezentoval stavebnici vyvinutou pro elektronická zapojení při laboratorních a frontálních
pracech žáků našimi dvěma pedagogy, Jaroslavem Klemencem a Zdeňkem Polákem.
http://kdf.mff.cuni.cz/heureka/nachod-2009

-

18. 11. 2009 vedl v Trutnově seminář pro učitele na téma "Záření v pokusech".
2. 12. 2009 vedl v Náchodě dílnu učitelů fyziky na téma "Elektrické obvody se stejnosměrným
proudem ve školní praxi".
27. 1. 2010 na semináři Svět energie v Pardubicích vystoupil s demonstračními experimenty
na téma "Elektřina a magnetismus".
10. 3. 2010 vedl Náchodě seminář pro učitele na téma "Elektromagnetické vlnění
experimentálně".
17. 4. 2010 na semináři v Pardubicích pro učitele v rámci školení ISES na téma "Experimenty
s počítačem i bez" vedl dopolední blok ukázek fyzikálních experimentů. Fotografie
z vystoupení:
http://www.gypce.cz/prispevek.php?Tue,_20_Apr_2010_15__26__00_GMT&aktuality

-

28. 5. 2010 na semináři Svět energie v Litomyšli vystoupil s demonstračními experimenty na
téma Experimenty s transformátorem.
V rámci evropského projektu Science on Stage se v sobotu 19. 6. v libereckém iQparku
prezentoval na národní soutěžní přehlídce učitelů přírodovědných předmětů ze základních a
středních škol a jeho vystoupení bylo tak úspěšné, že byl odbornou komisí vybrán do delegace
za Českou republiku pro reprezentaci na Mezinárodní přehlídce Science on Stage v Kodani
v dubnu 2011.
http://www.science-on-stage.cz/prehlidka.htm#seznam_vitezu

-

30. 7. až 14. 8. 2010 působil jako odborný vedoucí na dvoutýdenním matematicko-fyzikálním
soustředění středoškolských studentů v Nekoři. Zde působil jako konzultant tří projektů.
http://kdf.mff.cuni.cz/tabor/main.php

RNDr. Jan Preclík, Ph.D.
• příspěvky na konferencích a seminářích
- Letní škola učitelů informatiky 2010, Lipnice nad Sázavou, 16. srpna - 26. srpna 2010 –
bitmapová a vektorová počítačová grafika, GIMP a spol., přednášky a praktická cvičení.
- Letní škola učitelů informatiky 2009, Lipnice nad Sázavou, 17. – 27. srpna 2009 –
přednášky a praktická cvičení na téma Počítačová grafika (GIMP). Akci pořádá Kabinet
software a výuky informatiky MFF UK Praha a Česká informatická společnost, sekce Moderní
programování. Akce je akreditována pro DVPP pod číslem 3414/2009-25-92. Akce se
uskutečnila s podporou Evropského sociálního fondu a projektu „Praha & EU: Investujeme do
vaší budoucnosti“.
- Letní škola učitelů informatiky 2008, Lipnice nad Sázavou, 18. – 28. srpna 2008 –
přednášky a praktická cvičení na téma Počítačová grafika (GIMP). Akci pořádá Kabinet
software a výuky informatiky MFF UK Praha a Česká informatická společnost, sekce Moderní
programování. Akce je akreditována pro DVPP pod číslem 3910/2006-25-90. Akce se
uskutečnila s podporou projektu "Podpora a rozšíření využití informačních technologií pro
výuku společenských věd na středních školách a prohloubení mezioborového a praktického
charakteru studia na vysokých školách", který je spolufinancován prostředky z Evropského
sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu hl. m. Prahy.
- Letní škola učitelů informatiky 2007, Lipnice nad Sázavou, 20. – 30. srpna 2007 –
přednášky a praktická cvičení na téma GIMP a OpenOffice.
- Letní škola učitelů informatiky 2006, Lipnice nad Sázavou, 14. – 25. srpna 2006 –
přednášky a praktická cvičení na téma Bitmapová grafika, jak na ni zdarma?
- Letní škola učitelů informatiky 2005, Lipnice nad Sázavou, 15. – 26. srpna 2005 –
přednášky a praktická cvičení na téma OpenOffice, Microsoft Office (Excel), Tvorba
výukových aplikací.
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Letní škola učitelů informatiky 2004, Lipnice nad Sázavou, 16. – 27. srpna 2004 –
přednášky a praktická cvičení na téma OpenOffice, Microsoft Office (Excel), Tvorba
výukových aplikací.
- Letní škola učitelů informatiky 2003, Lipnice nad Sázavou, 18. – 29. 8. 2003 – série
přednášek a cvičení na téma Open Office – alternativa k MS Office.
- Mezinárodní konference Information and Communication Technology in Education 2002
pořádaná Přírodovědeckou fakultou Ostravské univerzity, 10. – 23. 9. 2002, Rožnov pod
Radhoštěm – příspěvek Autorský systém Athelas
- Mezinárodní konference Week of Doctoral Students 2002, Matematicko-fyzikální fakulta,
Karlova univerzita, Praha, 11. – 14. 6. 2002 – poster What authoring tool is the best?
- Seminář Technologie pro e-vzdělávání pořádaný Fakultou elektrotechnickou Českého
vysokého učení v Praze a Fakultou elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava s podporou
Czech ACM Chapter, Praha, 6. 5. 2002 – příspěvek Různé přístupy k tvorbě výukových
aplikací demonstrované na příkladech konkrétních systémů
- Letní škola učitelů informatiky 2001, Lipnice nad Sázavou, 20. – 31. 8. 2001 – série
přednášek a cvičení na téma Tvorba aplikací v Microsoft Office 2000 (Excel 2000).
- Mezinárodní konference Week of Doctoral Students 2001, Matematicko-fyzikální fakulta,
Karlova univerzita, Praha, 12. – 15. 6. 2001 – poster Authoring System Development –
Problems and Solutions
- Mezinárodní konference Telecommunications for Education and Training 2001, Karlova
univerzita, Praha, Česká republika, 23. – 25. 5. 2001 – příspěvek a poster Discussion on Some
Problems in Authoring System Development
- Mezinárodní konference Information and Communication Technology in Education 2000
pořádaná Přírodovědeckou fakultou Ostravské univerzity, 19. – 21. 9. 2000, Rožnov pod
Radhoštěm – příspěvek Autorské prostředky
- Letní škola učitelů informatiky 2000, Lipnice nad Sázavou, 21. 8. – 1. 9. 2000 – přednášky
Výukové programy a autorské prostředky, Prezentace systému Athelas.
- Letní škola učitelů matematiky 2000, Dobřichovice u Prahy, 1. – 5. 7. 2000 – přednáška Od
počítání na prstech k Napierovým hůlkám
- Mezinárodní konference Week of Doctoral Students 2000, Matematicko-fyzikální fakulta,
Karlova univerzita, Praha, 13. – 16. 6. 2000 – příspěvek Authoring Tools
- Doktorandský seminář, Matematicko-fyzikální fakulta, Karlova univerzita, Praha,
11. 4. 2000 – přednáška Historie početních pomůcek, mechanických počítacích strojů a
počítačů do roku 1900
- Seminář o výuce matematiky a informatiky pro středoškolské profesory pořádaný
Přírodovědeckou fakultou Ostravské univerzity společně s Gymnáziem M. Koperníka
v Bílovci a pobočkou JČMF v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita,
1. 2. 2000 – přednáška Autorské systémy – počítačová podpora výuky
publikace v odborných sbornících
- PRECLÍK, Jan. What authoring tool is the best? In ŠAFRÁNKOVÁ, J. (ed.). Week of
Doctoral Students 2002 – Proceedings of Contributed Papers, part I – Mathematics and
Computer Sciences : June 11–14, 2002, Praha. Praha : MATFYZPress, 2002, s. 128–133.
ISBN 80-85863-88-X. (recenzovaný příspěvek, anglicky)
- PRECLÍK, Jan. Autorský systém Athelas. In MECHLOVÁ, Erika (ed.). Information and
Communication Technology in Education 2002 – Proceedings : 10 th – 13th September 2002,
Rožnov pod Radhoštěm. Rožnov pod Radhoštěm : Ostravská univerzita, 2002, s. 270–274.
ISBN 80-7042-828-7. (recenzovaný příspěvek, česky)
- PRECLÍK, Jan. Různé přístupy k tvorbě výukových aplikací demonstrované na
příkladech konkrétních systémů. In MANNOVÁ, Božena (ed.); ŠALOUN, Petr (ed.).
Technologie pro e-vzdělávání : 6. května 2002, Praha. Praha : ČVUT, VŠB-TU Ostrava,
2002, s. 65–75. ISBN 80-01-02538-1. (česky)
- PRECLÍK, Jan. Authoring system development – problems and solutions. In
ŠAFRÁNKOVÁ, J. (ed.). Week of Doctoral Students 2001 – Proceedings of Contributed
Papers, part I – Mathematics, Computer and Educational Sciences : June 12–15, 2001, Praha.
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Praha : MATFYZPress, 2001, s. 129–133. ISBN 80-85863-73-1. (recenzovaný příspěvek,
anglicky)
- PRECLÍK, Jan. Discussion on Some Problems in Authoring System Development. In
SPONBERG, H. (ed.); LUSTIGOVA, Z. (ed.); ZELENDA, S. (ed.). Proceedings of
International Conference Telecommunications for Education and Training 2001 : May 23–26,
2001, Prague, Charles University. Praha : Karlova Univerzita, 2001, s. 270–271.
ISBN 80-238-7132-3. (recenzovaný příspěvek, anglicky)
- PRECLÍK, Jan. Authoring Tools. In ŠAFRÁNKOVÁ, J. (ed.). Week of Doctoral Students
2000 – Proceedings of Contributed Papers, part IV – Computer and Educational Sciences :
June 13–16, 2000, Praha. Praha : MATFYZPress, 2000, s. 570–575. ISBN 80-85863-59-6.
(anglicky)
- PRECLÍK, Jan. Autorské prostředky. In MECHLOVÁ, Erika (ed.). Information and
Communication Technology in Education 2000 – Proceedings, 18 th – 21th September 2000,
Rožnov pod Radhoštěm. Rožnov pod Radhoštěm : Ostravská univerzita, 2000, s. 221–225.
ISBN 80-7042-795-7. (recenzovaný příspěvek, česky)
publikace v časopisech, ostatní publikace
- PRECLÍK, Jan. Výukové programy a autorské prostředky – 1. část. Časopis MatematikaFyzika-Informatika, září 2001, roč. 11, č. 1, s. 40–46. (česky)
- PRECLÍK, Jan. Výukové programy a autorské prostředky – 2. část. Časopis MatematikaFyzika-Informatika, říjen 2001, roč. 11, č. 2, s. 107–119. (česky)
- PRECLÍK, Jan. Abakus. Časopis Rozhledy matematicko-fyzikální, 2000, roč. 77, č. 4,
s. 168–175. (česky)
- PRECLÍK, Jan. Počítače: Cesta od starověku až do konce 19. století. In BEČVÁŘ,
Jindřich (ed.); FUCHS, Eduard (ed.). Matematika v proměnách věků II, Praha : Prometheus,
2001, s. 81–105. ISBN 80-7196-218-X. (česky)
- PRECLÍK, Jan. Od počítání na prstech k Napierovým hůlkám. Materiál k přednášce pro
účastníky Letní školy učitelů matematiky, Dobřichovice u Prahy, červen 2000. (česky)
podniká v oboru informačních technologií

Mgr. Eduard Suchanek
• napsal třídílná skripta z chemie pro studenty a vyučující
Chemie 1. díl: – Základní pojmy z obecné chemie
Chemie 2. díl: – Anorganická chemie – přehled nekovů a kovů
Chemie 3. díl:
1. část: Schémata reakcí a přehled reakcí alifatických a aromatických sloučenin
2. část: Vybrané kapitoly obecné organické chemie
Mgr. Petr Šulc
• odborný překladatel
- odborné texty, které se týkají metodiky sportovního tréninku se zaměřením na trénink házené
pro EHF (Evropská házenkářská federace), AHF (Asijská házenkářská federace) a pro ČSH
(Český svaz házené)
• lektorská činnost pro Evropskou házenkářskou federaci
• trenérská a lektorská činnost pro Český svaz házené
• 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)
d) prezentace školy na veřejnosti
i)

Naše škola se aktivně zapojuje do řady charitativních akcí: Srdíčkové dny, Bílá pastelka,
Květinový den, adopce na dálku (5 „adoptovaných“ dětí).
• studenti 2.W předvedli svým spolužákům z ostatních tříd vystoupení s názvem "Hrajeme pro
Savitu". Výtěžek byl zaslán na účet třídou adoptované indické holčičky Savity.
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další akcí určenou na podporu projektu Adopce na dálku byla přednáška prof. Ježka "Cesta na
východ". Vstupné bylo opět použito na pomoc adoptovaným dětem.

•

28. ledna vystoupila v aule kapela Jam Defect (složená z našich primánů a sekundánů
vedených učitelem ze ZUŠ) s koncertem pro Haiti. Koncert uváděla studentka tercie. Úžasný
výtěžek 11 670 Kč byl zaslán na účet zřízený pro pomoc Haiti postižené ničivým
zemětřesením.

ii) Školu velmi výrazně propagují oba naše pěvecké sbory (Skřivánci, Sboreček), divadelní
sdružení DRED, jeho studentská sekce PreDRED (nově DREJG) a historicko dramatický
kroužek HIDRAK. Divadlo veřejně hrají ale i neorganizovaní studenti.
Např.
• 28. listopadu 2009 proběhlo v hradeckém divadle Jesličky udílení cen Volného sdružení
divadelních ochotníků za sezónu 2008-09. Ceny si odvezly obě sekce DREDu a spřátelení
Geisslers Hofcomoedianten z Kuksu, mezi nimiž je řada absloventů náchodského gymnázia.
Čestné uznání získali DREDi za další díl projektu DEKALOG: Groch - Hrách a Cenu za
inscenaci Krátký proces s Jelizavetou Bim Bam Bum.
• DRED - účast na krajských divadelních přehlídkách v Turnově a Kostelci nad Orlicí,
vystoupení v rámci olomouckého festivalu Velká inventura, účast jako inspirativní
představení na celostátní přehlídce alternativního divadla Šrámkův Písek. Účinkovali též na
největším festivalu alternativní kultury Next Wave, a to s polovinou projektu DEKALOG
(5 představení z desetidílného cyklu).
Více na http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=soubor&id=3559
• DREJG - účast na krajské přehlídce v Kostelci nad Orlicí a účinkování na vlastní divadelní
přehlídce Deset Deka Festival v Náchodě, kterou DREJG pořádal pro náchodskou
veřejnost.
Více na http://www.gymnachod.cz/index.php?stranka=aktuality&clanek=1137
• Hidrak vystupoval se svým programem zejména v místních mateřských školách. Vrcholem
jejich snažení byla účast na Festivalu mýtů a pohádek v polském Bardu.
• Skřivánci měli řadu koncertů pro veřejnost v kostelech, v Galerii výtvarných umění
v zámecké jízdárně v Náchodě, v domově důchodců, v okolních ZŠ atd.
Vrcholem jejich letošní sezony však byly koncerty ve slovinském Cerklje na Gorenskem a na
40. ročníku festivalu komorních sdružení CAMERATA NOVA NÁCHOD 2010. Oba
koncerty byly součástí partnerské spolupráce s pěveckým sborem ze školy Davorina Janka ve
Slovinsku. O koncertech se psalo v tisku a navštívili je představitelé české i slovinské
diplomacie.
Skřivánci oslavili 15 let svého působení.
• Sboreček zpíval v kostelech, v Galerii výtvarného umění, na vernisážích při různých
předáváních vysvědčení atd.
Sboreček oslavil 25 let své činnosti velkolepým koncertem za účasti velkého množství svých
bývalých členů. Za dobu své činnosti uskutečnil 330 veřejných vystoupení.
http://www.gymnachod.cz/index.php?stranka=sborecek&clanek=1072
• žáci dramatické výchovy několikrát sehráli představení Mrazík pro místní MŠ, ZŠ a dětský
stacionář.
iii) Velkou společenskou akcí školy jsou také dva stužkovací plesy gymnázia.
iv) Počátkem května jsme se aktivně podíleli na 13. ročníku studentského festivalu "Náchodská
prima sezóna". Naši studenti úspěšně soutěžili v některých sekcích přehlídky studentských prací
a dlouhá řada studentů celý rok aktivně pracovala v organizačním výboru.
v) V rámci propagace školy jsme se rovněž aktivně zúčastnili Výstavy středních škol v Náchodě.
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vi) K reprezentaci školy také jistě přispěl Den otevřených dveří. V aule jsem podával informace
nejprve zájemcům o osmileté studium a pak zájemcům o čtyřleté studium. Pro návštěvníky byl
připraven bohatý program.
vii) 28. května se konala na novoměstském zámku vernisáž výstavy prací členů školního
fotokroužku.
viii) Ve školním roce 2009-10 se uskutečnil 1. ročník soutěže Fotograf Jiráskova gymnázia. Měl
zajímavou porotu z celé ČR a řadu sponzorů. Vítězné práce byly vystaveny na Městském úřadě
v Náchodě. Podrobnosti a fotografie na http://fotograf.gymnachod.cz.
ix) 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.
x) Kolega Štěpán Nosek začal uskutečňovat pro veřejnost nepravidelný cyklus přednášek
o osobnostech našeho gymnázia.
xi) 21. května svolalo vedení školy a Nadace Jiráskova gymnázia setkání absolventů školy po 50
letech nazvané Zlatá maturita. Maturanti z roku 1960 obdrželi pamětní list, prohlédli si školu,
seznámili se s vývojem školy za posledních 50 let a se současným gymnaziálním životem.
Setkání mělo velký ohlas a doufám, že založilo novou tradici.
xii) Od 16. do 19. února probíhaly na škole Kanadské dny. Studenti vypracovali řadu prezentací
v angličtině o Kanadě a vzájemně si je předváděli. Kromě toho navštívili školu 17. února pan
Josef Marian Bartoň-Dobenín, který žil až do sametové revoluce v Kanadě, a manžel kanadské
vevyslankyně v České republice pan Mayor General Thomas de Faye Peter, aby studentům
vyprávěli o životě v Kanadě. Jejich povídání probíhalo v angličtině. 19. února jsme přivítali
Kanaďanku paní Daniele Geffroy-Konštacký, která nyní také žije v České republice. O životě
v Quebecu vyprávěla studentům v angličtině a ve francouzštině. Libor Turek měl v pátek
19. února projekci "Krásy Kanady". Ve středu 17. února probíhal výtvarný workshop
s kanadskými náměty.
Pavel Škoda
Napsali o sobě podrobněji:
Skřivánci vyrazili do Slovinska a Slovinci do Čech
Vokálně-instrumentální soubor Skřivánci, složený ze studentů Jiráskova gymnázia, po více než
půlročním vyjednávání zamířil v polovině loňského prosince do slovinského města Cerklje na
Gorenskem. Důvodem bylo navázání partnerství s tamním pěveckým sborem ze školy Davorina Jenka.
Po úvodním ,,oťukávání“ na dálku se oba soubory dohodly na výměnné spolupráci. Skřivánci proto již
v září začali připravovat repertoár, kterým chtěli Slovincům přiblížit české hudební Vánoce.
14. 12. 2009 se v kulturním domě Ignacija Borštnika v Cerklje na Gorenskem uskutečnil slavnostní
koncert, který navštívil i velvyslanec ČR Petr Voznica s manželkou a pracovníky zastupitelského úřadu.
V podání Skřivánků zazněly české a moravské lidové koledy, ale i méně známé vánoční písně
z Jistebnického kancionálu. Po vystoupení Skřivánků zazpíval také místní Mládežnický pěvecký sbor ZŠ
Davorina Jenka. Na závěr večera zazněly v podání obou souborů společně lidová koleda z Krkonoš
,,Hopsa, pacholátka“ a mezinárodně známá vánoční píseň ,,Tichá noc“.
Skřivánci byli ve Slovinsku velmi srdečně přijati, a proto hned po návratu začali připravovat program
jarního koncertu, na kterém se měli podílet i slovinští přátelé.
Slovinský soubor k nám zavítal ve dnech 1. - 4. června 2010. Společně se Skřivánky vystoupil
v rámci festivalu komorních neprofesionálních sdružení Camerata nova Náchod. Slavnostní koncert
proběhl, za přítomnosti představitelů města Náchoda a prvního rady slovinského velvyslanectví v Praze,
pana Jakoba Štunfa, v Husově sboru v Náchodě.
Skřivánci zahájili blokem sakrálních skladeb a písní. Druhá část koncertu patřila Slovincům. Ti
předvedli slovinské lidové písně, ale i písně romantické a ze současné tvorby. Skřivánci poté pokračovali
se svým repertoárem a závěr koncertu patřil společně oběma souborům. Skřivánci tímto koncertem také
oslavili 15 let od svého vzniku.
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Pevně doufáme, že naše spolupráce se Slovinci nekončí, ale rádi bychom pokračovali také ve
spolupráci se slovenskými přáteli z Vranova nad Toplou.
Milan Poutník
Pěvecký sbor studentů – Sboreček
Uplynulý školní rok 2009/2010 byl pro Pěvecký sbor Jiráskova gymnázia významný především tím,
že v něm završil 25 let své existence na náchodském gymnáziu, kde byl v roce 1984 založen.
Čtvrt století historie sboru, která zahrnuje léta osmdesátá, devadesátá i období po roce 2000
reprezentuje velké množství událostí, zejména vystoupení a koncertů, setkávání s významnými
osobnostmi, cestování a další zážitky, které jsou většinou neopakovatelné, protože jsou spojeny
s atmosférou doby, ve které se odehrály.
V této zprávě není prostor pro podrobnější vzpomínání na dlouhých 25 let, kterými „Sboreček“ (jak si
jej studenti pojmenovali), prošel. O historii Sborečku se lze však dočíst kupř. v časopise Swing (číslo
12/2009), který se jeho jubileu věnoval, nebo v materiále „25 let Pěveckého sboru studentů“ vydaném na
gymnáziu v dubnu 2010 u příležitosti výročního koncertu, kde je navíc i výběr fotografií zachycujících
některé okamžiky ze života sboru od jeho začátků až do současnosti.
Už od konce roku 2009, kdy se 25 let Sborečku stalo skutečností, se stále více jeho bývalých členů
začalo ozývat, kdy už bude setkání Sborečku a jejich společný koncert, na který se všichni tolik těší. Toto
přání bylo naplněno ve dnech 23. a 24. dubna 2010. První den se zkoušelo a druhý den se pak konal
koncert v Husově sboru církve československé husitské.
Na 150 zpěváků, kteří ve Sborečku našli svůj vztah ke společnému zpívání, naplnilo kostel zvukem,
na který se nezapomíná. Koncert tvořil především společný program všech účastníků tohoto setkání, který
obsahoval výběr z nejvíce oblíbených a lety prověřených skladeb celého období fungování sboru. Svým
starším kamarádům zazpíval ale i současný Sboreček, který uvedl 4 skladby ze svého dnešního
repertoáru.
Koncert byl opravdovým svátkem, a to nejen pro Sboreček. Husův sbor, přeplněný posluchači,
vytvořil jeho vystoupení nevídanou atmosféru, kterou si užili všichni, kteří byli v tu chvíli přítomni. Byli
mezi nimi hned tři ředitelé gymnázia, za jejichž působení Sboreček pracoval, řada kantorů, současný
starosta a mnoho dalších významných hostů. Zpěváci s nadšením přijali, když je na koncertě pozdravili a
oslovili současný ředitel Pavel Škoda a další z ředitelů bývalých, Aleš Fetters.
Výročí a vše ostatní s ním spojené, nebylo zdaleka jedinou náplní činnosti Sborečku ve školním roce
2009/2010. Sbor absolvoval všechny své tradiční koncerty a vystoupení jako každý jiný školní rok a
účinkoval i na místech nových. Mezi ty tradiční patří otevření Náchodského výtvarného podzimu,
vánoční koncerty, účinkování při zahájení stužkovacích plesů Jiráskova gymnázia, předávání maturitních
vysvědčení, tradiční celovečerní koncert v galerii na konci června apod.
Nový byl pro Sboreček třeba koncert na gymnáziu v Broumově nebo vystoupení na sborovém
festivalu v Praze-Čakovicích, za které patří všem zpěvákům touto cestou zvláštní poděkování. Patřilo
k těm nejlepším v tomto školním roce.
Díky i všem ostatním, kteří Sborečku pomáhali, měli pochopení pro jeho práci nebo jakkoliv přispěli,
aby se jeho dílo dařilo.
Ing. Vlastimil Čejp, sbormistr
DRED - DREJG
Podzim trochu smutný, protože bez Páji, která víc běhá (a běhá jí to dobře), a Heidi, která už kraluje
Hradci. Obě ale chtěly pomoct a pomohly, když bylo třeba. Podzim dost slavný neb sekce D.R.E.D. a
J.S.T.E.Artyžok provedla polovinu svého Dekalogu – půlDekalog (pět částí z desetidílného cyklu) na
prestižním festivalu divadelní alternativy Next Wave v pražském Disku. Sukces.
Zima tuhá. I přes to horko, všude samý Kapulet. Šlo to ztuha. Maturanti plesali a maturovali, nováčci,
kteří chvála někomu přišli, se snažili, ale sil ubývalo. Pomohla ještě jednou Jelizaveta v Třebové, s níž se
na chvíli vrátili i Radek, Káťa, Heidi a Pája. Dík. Náš Shakespeare v závěji naší nesoustředěnosti zvolna
zapadává sněhem beznaděje a klepe se zimou a strachy, co z něj bude.
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Jaro nadějné. Maturanti stále maturují (hlavně Lucka). Přehlídky na krku. Dekalog finišuje
Dvojjediným trojkamenem v Turnově, klaustrofobickou Svatyní v Kostelci. Do Písku nesypem, zato do
Olomouce a do Hradce. Romeo a Julie se tamtéž rozpadají až do vnitřního pocitu trapna. A to bylo asi
potřeba. Skoro všichni si říkáme, že to je hrůza s děsem. Skoro všichni nám říkají, že to nebude vůbec
hrůza s děsem, až to doopravdy poskládáme. A poskládáme!?
Léto pracovní a festivalové. Nakonec do Písku sypem Svatyni. Romea a Julii vyplejeme, polijeme
živou vodou, necháme vykvést a konečně sklidíme. A při dožínkách toho je celých Deset Deka Festivalu.
Přijeli Geissleři a zahráli svého Fitzli Putzliho, Ondřej Pumr se uvolil a v zrcadlovém sále změněném
v sál temný kamenujeme Dvojjediný trojkámen, u sv.Michala světíme Svatyni, ve tmě zrcadel
nederniérujeme Krátký proces s Jelizavetou Bim Bam Bum, neb nás to stále baví, neb nám to stále jde,
v aule premiérujeme Romea a Julii (ztraceni v překladech), které jsme si nakonec poskládali z deseti
překladů, tří loutek, dvou prakťáků, bedny Primátorek a spousty hodin práce. A dobře jsme udělali.
Takže to byl dobrý rok. I bez úrody celostátních přehlídek. Rok, kdy se urodil DREJG – studentský
soubor, který už je opravdu mimo Pumrův DRED, s nímž se ale rád potkává a potká.
Letos DREDili především: Elišky Hrubá a externí Vondráková, Karolíny Kačerová* a Salome
Lokvencová*, Pavly Rousková* a Stojková, Lucky Schneiderová a Chladová, Zdíša Šplíchalová, Heidi
Hornáčková*, Ondra Chrenko, Michal Presse, Kuba Staněk, Klára Krunková, Bětka Kropáčková, Martina
Čápová, Šimon Macek, Pavel Lokvenc, Vláďa Vondrák, pomohli Barbora Doležalová, Radek Navrátil,
Katka Janečková, Jakub Schneider, Radek Rak, Lukáš Dörner, Jirka Martin a externí Viktor Hejna.
Zahráli:
Dekalog: Písně z tohoto a dalšího smrtživota (Praha Disk – Next Wave)
Dekalog: Pygmalion – Svatba – Kar (Praha Disk – Next Wave)
Dekalog: Kamtenpláč (adondellanto) (Praha Disk – Next Wave)
Dekalog: Smirk (Praha Disk – Next Wave)
Dekalog: Svatyně (klaustrofobie) (Praha Disk – Next Wave, Kostelec nad Orlicí, Olomouc, Písek,
Náchod)
Dekalog: Dvojjediný trojkámen (Turnov, Olomouc, Hradec Králové, Náchod)
Krátký proces s Jelizavetou Bim Bam Bum (Náchod, Česká Třebová)
Romeo a Julie (ztraceni v překladech) (Kostelec nad Orlicí, Náchod)
DREJGové označení * se podíleli i na inscenacích činěných ve spolupráci s česko-polským soustrojím
J.S.T.E.Artyžok a D.R.E.D.
P.S.: Eliško, Lucko, Káťo, Pavlo, Kubo, Majkle, Ondro, Radku, (Pájo, Heidi) budete chybět. Nebýt
Vás, už jsem se na to dávno ... Děkuju. Ještě bych s vámi rád někdy něco na divadle udělal. Dejte vědět,
až vás to popadne. A dejte vědět vůbec.
P.P.S.: Vy všichni ostatní, vydržte! Romeo a Julie říkají, že to jde!
P.P.P.S.: Vy, kdo jste se ještě neodvážili, odvažte se! Půjde to!
Štěpán Macura
Fotokroužek
Členové kroužku se pravidelně setkávali v učebně výpočetní techniky. Hlavní částí práce byla tvorba
vlastních fotografií a její pravidelné hodnocení ostatními členy, čímž se všichni vzájemně učili a
zdokonalovali. Že naše práce nebyla marná, dokazuje účast na festivalu Prima sezóna, kde se několik
členů dostalo do finále a jejich práce byly vystaveny v budově staré radnice. Největšího úspěchu dosáhl
Marek Pitaš, jeho snímek postoupil do národní soutěže amatérské fotografie ve Svitavách, kde obsadil
krásné druhé místo. Blahopřejeme!
Na podzim jsme navštívili ateliér pana Petra Falty, který nás seznámil s tvorbou portrétu ve
studiových podmínkách, tuto práci jsme si i sami vyzkoušeli a nejlepší portréty vystavili ve vitríně
vestibulu Jiráskova gymnázia. Pan Petr Falta nás také na jaře navštívil ve škole a představil nám svou
bohatou tvorbu. Děkujeme!
Po celý školní rok jsme naše nejlepší snímky vystavovali na chodbě v prvním patře u výpočetní
techniky a na internetu na www.jgn.rajce.net.
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Činnost fotokroužku jsme zakončili již druhým ročníkem výstavy naší tvorby v prostorách
novoměstského zámku. Její vernisáž se uskutečnila v červnu, výstava trvala až do září. Děkujeme
majitelům zámku za to, že nám umožnili předvést výsledky naší práce v tak nádherném prostředí.
Ivo Forejt
Fotograf Jiráskova gymnázia 2009
Rád fotím, a tak mě v říjnu roku 2009 napadlo zorganizovat fotografickou soutěž pro studenty a
zaměstnance gymnázia. Nápad nebyl tak úplně můj, inspiroval jsem se podobnou soutěží, kterou už po
několikáté pořádá Gymnázium Matyáše Lercha v Brně. Ke spolupráci jsem pozval kolegu Ivo Forejta,
který vede fotokroužek.
Pro úspěšné fotografy se podařilo, hlavně díky paní Lucii Jegorové z firmy Zefyr Náchod, sehnat
krásné ceny (fotoaparát, fototiskárnu, stativy, SD karty, obaly na CD a spoustu dalšího). Menší ceny
věnovala i firma Fotolab Náchod. Firma Zefyr nám také zhotovila velkoformátové fotografie, které byly
vystaveny na chodbách gymnázia a po dobu prázdnin i ve výstavních prostorách Městského úřadu.
Zájem studentů nás mile překvapil – do soutěže bylo zasláno celkem 220 fotografií, z toho 53 do
kategorie A na téma „Všechno létá, co křídla má i nemá“, 80 do kategorie B s názvem „Zákoutí“ a 87 do
kategorie C „Barvy“.
Fotografie hodnotilo 14 porotců – amatérských i profesionálních fotografů, výtvarníků i kolegů
z jiných gymnázií. Pro porotce to byla spousta práce, když měli projít a ohodnotit více jak 200 fotografií,
u každé se zastavit, zamyslet, k některým se vracet… Fotografie hodnotil i pan Jan Březina, zakladatel
Institutu digitální fotografie v Praze, tedy odborník na slovo vzatý. Porotcům můžeme jen poděkovat
(svůj čas nám věnovali zcela zdarma), proto jsem moc rád, že se našlo tolik ochotných lidí.
Celkovým vítězem se stal Štěpán Landa a obdržel hlavní cenu fotoaparát Canon IXUS 100 IS a
pouzdro Vanguard. Na prvním místě v kategorii A se umístil opět Štěpán Landa následován kolegou
Janem Ježkem na druhém a třetím místě. Karolina Salome Lokvencová obsadila první a třetí místo
v kategorii B, na druhém místě byl Štěpán Landa. Pořadí v kategorii C bylo následující – Eliška
Štěpařová, Klára Škodová a ředitel Pavel Škoda.
Budeme doufat, že se z této akce stane na našem gymnáziu tradice.
Jan Preclík
e) další aktivity
Žákovská knihovna
Ve školním roce 2009/2010 přibylo do žákovské knihovny 14 nových svazků. V tomto období bylo
půjčeno 150 knih. Tato nízká čísla zapříčinilo stěhování knihovny z jejího původního místa do suterénu,
které se protáhlo na několik měsíců. V původní knihovně byla zřízena počítačová učebna. Nová místnost
je větší, prostornější, knihovna zde našla důstojné místo. Nevýhodou je horší přístupnost pro žáky.
Doufám, že si sem najdou cestu. Knihovnu navštěvovali jak žáci školy, tak zaměstnanci. K 1. září 2010
bylo v knihovně 7 654 knih.
Ivo Forejt, správce žákovské knihovny
Den her
17. prosince proběhl již tradiční Vánoční den her. Studenti změřili své síly ve sportovních
disciplínách (volejbal, halový fotbal, stolní tenis), ve stolním fotbale, piškvorkách, ve stolních deskových
hrách, v počítačových hrách, někteří absolvovali vědomostní soutěže (Riskuj s přírodovědnou
tematikou, Hrátky s chemií) a soutěže v anglickém jazyce (Grains of Wisdom, Aukce, Quiz), jiní
pracovali na nejrůznějších výtvarných projektech a zájemci si mohli prohlédnout a vyzkoušet zajímavé
fyzikální pokusy v Experimentáriu.
Martina Javůrková
Ekovýchova na Jiráskově gymnáziu
Naše aktivity spojené s ekovýchovou se v tomto školním roce přesunuly mimo školní budovu a
většina z organizovaných akcí byla určena nejenom našim studentům, ale i široké veřejnosti. Na
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organizaci těchto akcí se nám podařilo v září 2009 získat příspěvek od MÚ Náchod a KÚ
Královéhradeckého kraje - děkujeme tedy těmto institucím za finanční podporu.
V říjnu jsme zorganizovali v rámci literárně hudebních večerů v městském divadle Beránek
komponovaný pořad Lidé a krajina o přírodě a krajině našeho regionu. Během února proběhl v čajovně
Poklop cyklus promítání autorských fotografií Přírodou Náchodska. 10. dubna se uskutečnila historickopřírodopisná vycházka okolím Nového Města nad Metují, během které jsme pod vedením Mgr. Jan Tůmy
navštívili několik archeologických lokalit a zabývali se krajinnými změnami spojenými s vývojem
osídlení v různých historických dobách. 22. dubna jsme se spolupodíleli na organizaci Cyklojízdy za
práva a bezpečnost cyklistů v Náchodě. Letošním tématem cyklojízdy byly dopravní problémy
v Náchodě. Vysvětlit, co je jejich příčinou a jak je řešit, se pokusil Michal Kudrnáč z o. s. Sbor
dobrovolných občanů. 24. dubna jsme zorganizovali v rámci oslav Dne Země v Babiččině údolí
vlastivědnou vycházku s odborným výkladem o ochraně přírody. V červnu se studenti z různých ročníků
zúčastnili dvoudenní poznávací exkurze v Orlických horách. Během této exkurze jsme pod odborným
vedením Mgr. Michala Gerži navštívili nejcennější rezervace CHKO Orlické hory a ubytování na terénní
stanici jsme si odpracovali odstraňováním invazních rostlin v první zóně CHKO. Studenti kvinty A se
zúčastnili v září a v červnu botanických exkurzí spojených s brigádou, kdy jsme ve spolupráci s ČSOP
Jaroměř pomáhali s kosením ohrožených mokřadních luk v orlickém podhůří. Dále jsme se zúčastnili
přírodopisné soutěže Stezka zlatého listu, na škole proběhl sběr tříděného papíru a pokračujeme i
v podpoře „adoptovaných“ dětí z Indie a Afriky, kterým pomáháme finančně zajistit pro ně jinak
nedostupné vzdělání.
Jan Ježek
Předmětová komise českého jazyka
oznamuje, že Týden poezie se opět neobešel bez nápadů především Štěpána Macury a šikovných
studentů sext, primy A, oktávy B a literárního semináře. I když to zpočátku vypadalo, že téma Virtuální
svět ke krásnému slovu zkrátka nepatří, povedlo se a vše je do detailu popsáno v příspěvku kolegy
Macury.
děkuje hercům Malého vinohradského divadla, pro které se naše gymnaziální aula stala již
pravidelnou a milou štací, za představení Kapesní povídky (K. Čapek), Beatníci, Kytice (K. J. Erben).
těší se i letos na Havlovu Audienci, určenou maturantům, v podání herců opatovického komorního
divadla My.
je víc a víc hrdá na to, že většina kukských Geisslers Hofkomedianten začínala s divadlem právě
v naší aule. Molierův Lakomec v jejich nastudování nenudil, rozesmál, přiměl k zamyšlení, inspiroval.
plánuje i v novém školním roce setkání s herci hradeckého Divadélka pro školy, neboť představení
Divadelní cestopis Aneb Evropou od renesance po realismus se líbilo terciánům i kvartánům. Starší
gymnazisté ocenili pořad s názvem Duch a dolar není totožno písničkáře Jana Buriana, který se konal
v Beránku.
chystá pokračování pravidelných zájezdů žáků a učitelů do hradeckého Klicperova divadla na večerní
představení. Letos jsme společně zhlédli Havlovo Odcházení, Lermontovovu Maškarádu a semaforskou
Dobře placenou procházku a stálo to za to.
je potěšena tím, že počet divadelních abonentů z řad studentů a učitelů výrazně neklesá a stálému, i
když nevelkému zájmu se těší i nabídka knih z Klubu mladých čtenářů nakladatelství Albatros.
přemýšlí, čím obohatit program literárně-historických exkurzí, aby i nadále poskytovaly za příznivou
cenu poučení i hezké společné zážitky žákům i učitelům.
Jindra Nývltová
Dny poezie
Pokolikáté už? Bůh ví! Letos virtuálně – jakože mužsky, neskutečně, ctnostně (i neřestně),
neexistujícně, metapoeticky. Na chodbách Ctnosti a Neřesti, sami básníci o poezii, vogonská poezie –
jedna z nejhorších ve vesmíru, dratění chlapáci zdrátovaní poezií a s tím vším i spousta otázek, občas i
nějaká ta odpověď: Kde žije poezie? – Všude. Na Jiráskově gymnáziu. / Jak vypadá poezie? – Blondýna
90-60-90. Jako Ája z oktávy. Jako já. / Co má na sobě poezie? - Nic. Kecky. / Kam odešla poezie? 33

Neodešla, jenom se schovává. Domů. Na fyziku. / Co jí poezie? – Vepřo, knedlo, pampelišky. Co jí kdo dá.
/ Kde se vzala poezie? – Zeptejte se Baudelaira. Sestoupila z nebe. ...tu se vzala, a najednou tu byla.
Tak třeba takhle to bylo letos. Pokolikáté už? Trochu se to opakuje, trochu docházejí nápady, trochu
je nás na to málo (Díky Jindro Nývltová, někteří sextáni, literární seminaristé, Aničko Maixnerová a
další). Přidejte se! Ať tu s námi poezie ještě chvíli vydrží. Vždycky alespoň v listopadu.
P.S.: Nejvíc ale poezii udělali dobře bratři Typltové (Díky Štěpáne Nosku, Františku Burdo, Kláro
Mičíková!)
P.P.S.: A pak je tu ještě jedna poetická duše ... Vzpomeňte na něžné pánské záchody v prvním patře
zalité pronikavou červení, oděné do něžného peří. Vzpomeňte na hygienické tytéž záchody s kartáčky,
ručníčky, kelímky... (Díky?) Poezie, jak by z ní měli radost poetisté i Jiří Kolář i Bohumil Hrabal i
Marian Palla i ...
Štěpán Macura
Anglický jazyk
V letošním školním roce proběhlo na naší škole několik zajímavých událostí: Soutěž v anglickém
jazyce, Kanadské dny, Zájezd do Anglie, Dokončení Projektu Comenius Partnerství škol.
Kanadské dny
Podobně jako v minulých letech i ve školním roce 2009/10 připravili učitelé anglického jazyka spolu
se studenty malý školní festival věnovaný jedné z anglicky mluvících zemí. Vzhledem k tomu, že v části
Kanady, na kterou přišla řada tentokrát, se mluví francouzsky, podílela se na celé akci i vyučující tohoto
jazyka prof. Kateřina Havrdová spolu se svými studenty. Během Kanadských dnů, které na naší škole
proběhly od 16. do 19. února 2010, mohli studenti vyslechnout přednášky Josefa Mariana Dobenína
o jeho životě v Kanadě a Thomase de Faye, manžela kanadské velvyslankyně, který promluvil
o kanadských reáliích. Daniele Geffroy-Konštacký, vedoucí oddělení francouzského jazyka a literatury
při PedF UHK, seznámila studenty se zvláštnostmi francouzského teritoria Quebeku a cestovatel Libor
Turek se studenty podělil o své zážitky při cestách kanadskou přírodou. Během kanadského týdne
studenti rovněž prezentovali své multimediální projekty, které k tématu během prvního pololetí
připravovali, a k dokonalé atmosféře přispěla velkou měrou i stylová výtvarná výzdoba školy, již se
svými studenty vytvořila prof. Klára Mičíková.
Aby čtyřleté tradici bylo učiněno zadost, ve školním roce 2010/11 se můžeme těšit na Dny Jihoafrické
republiky.
Zájezd do Anglie
Na začátku června se skupina šedesáti studentů gymnázia se svými vyučujícími vydala na pětidenní
zájezd do Velké Británie. Ubytováni byli v londýnských rodinách, dva dny věnovali zevrubné prohlídce
centra Londýna a navštívili rovněž Christ Church College v Oxfordu a zámek ve Windsdoru, na zpáteční
cestě se zastavili rovněž v Canterbury.
Dokončení Projektu Comenius s názvem Celebration Models of Social and Cultural Events in
Different Countries
Čtěte v kapitole VIII.
Zdena Jirková
Francouzský jazyk
Hlavní událostí školního roku 2009/2010 byla příprava na „Kanadské dny“. Vzhledem k tomu, že
v Québeku se mluví francouzsky, zapojili jsme se i my francouzštináři. Studenti vytvořili projekty
o tamní kultuře, městech, specialitách a zvyklostech. Kanadských dnů se aktivně účastnila Daniele
Geffroy Konštacký – vedoucí katedry francouzštiny Pedagogické fakulty v Hradci Králové. Zajímavě
vypravovala o Québeku, jak v angličtině (Amazing Canada), tak ve francouzštině (Le pays de lys et de
l´érable).
V březnu jsme v rámci frankofonních dnů podnikli cestu do Hradce Králové. Zhlédli jsme několik
divadelních her, výstavku o osobnostech souvisejících s vývojem frankofonie. Rovněž jsme navštívili
novou univerzitní knihovnu.
Kateřina Havrdová
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Zpráva biologické komise
V rámci nového školního vzdělávacího programu pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého
gymnázia byl zaveden předmět První pomoc, který úzce souvisí s biologií a který z větší části také
biologové vyučovali. Předmět je zařazen do jednoho pololetí v prvním ročníku a jeho cílem je seznámit
studenty se základy první pomoci. Důraz je kladen na praktické dovednosti tak, aby jeho absolventi byli
schopni zareagovat v krizové situaci pokud možno rychle, racionálně a efektivně. K jeho výuce byly
zakoupeny dva resuscitační modely, jež budou využity také při hodinách biologie člověka.
Katedra biologie našeho gymnázia už 3 roky spolupracuje s Mikrobiologickým ústavem Akademie
věd ČR na Novém Hrádku. Seminaristé se zde seznamují s prací v biologické laboratoři, jejím
vybavením, s principy publikování ve vědeckých časopisech, s financováním vědeckých výzkumů atp.
V loňském školním roce byla naše spolupráce s hrádeckým ústavem rozšířena v rámci projektu Otevřená
věda II. Cílem tohoto projektu je zapojit mimopražské talentované středoškolské studenty do vědeckovýzkumné práce. Mají možnost se pod odborným vedením přímo podílet na vědeckém výzkumu, navázat
kontakty se špičkovými odborníky v oboru a získat velmi dobrý přehled o aktuálním dění a perspektivách
rozvoje vědy a výzkumu. Vědecké stáže probíhají po dobu dvou let – od ledna 2010 do ledna 2012 a jsou
spolufinancovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Na tento program se přihlásilo 7 seminaristů biologie ze třetích
ročníků naší školy. V rámci vědecké stáže si rovněž vypracují své seminární práce, jež předloží
u maturity z biologie. Výsledky svého snažení budou také prezentovat na společné studentské celostátní
konferenci. Výzkumná témata si studenti vybrali již v prosinci 2009 a vlastní stáže byly zahájeny v únoru
2010. Přeji všem zúčastněným mnoho úspěchů při realizaci tohoto užitečného projektu. Současně chci
poděkovat Ing. Igoru Šplíchalovi, CSc., MUDr. Alle Šplíchalové, Ph.D. a RNDr. Marku Šinkorovi, Ph.D.
za obětavost, se kterou se našim studentům v rámci stáže věnují.
I v loňském školním roce jsme rozšiřovali naše sbírky. Kromě běžného dovybavení laboratoře jsme
zakoupili kostru ptáka a model květu. Dále jsme pořídili praktické přenosné zásuvky na drobnější
biologický materiál, které nám nejen usnadní manipulaci s ním, ale také zajistí šetrnější zacházení. Pro
práci v laboratoři byly dokoupeny jednodušší mikroskopy.
Ve složení biologické komise nastala opět změna. Hanu Bubákovou nahradila Michaela Beránková,
která převzala většinu tříd nižšího gymnázia. Přejeme jí dostatek trpělivosti a elánu v práci s našimi
malými studentíky i s jejich většími kolegy na vyšším gymnáziu.
Ivana Matěnová
Předmětová komise dějepisu
Během školního roku probíhaly různé historické aktivity - dějepisná olympiáda, tematické dny,
exkurze, besedy.
Letošním tématem dějepisné olympiády byly starší dějiny všedního dne od pravěku po středověk.
Školního kola soutěže se zúčastnilo více než 50 studentů tercií a kvart a několik zájemců ze sekund.
Nejlepších výsledků, a proto i postupu do kola okresního, dosáhli kvartáni Tomáš Havlíček, Hanka
Ježdíková a Karolína Pěčková. Mezi gombíky, bazilikami, pěstními klíny a dávnými pověstmi se
neztratili ani mnozí terciáni, díky blízkosti tématu a v hodinách právě probírané látky bodovali těsně pod
stupni vítězů i odvážní sekundáni.
V tomto školním roce se Antický den prim A a B konal v Galerii antiky v Hostinném v Podkrkonoší.
25. června se primáni obou tříd svátečně natěšeni a dobově oděni v důstojných prostorách galerie výborně
zhostili zadaných úkolů a předvedli vědomosti osvojené v hodinách literární výchovy a dějepisu.
Nechyběla ani fundovaná a zajímavá přednáška průvodce o historii antického umění a popis jednotlivých
galerijních exponátů. Ve výtvarné dílně se žáci pokusili o samostatné vyjádření antických znaků. Na
závěr obdržel každý primán pracovní list, jehož vypracováním prověřil své vědomosti a pozornost.
Antický den ukončilo vyhlášení vítězů a předání sladké medaile.
Sekundáni obou tříd prožili jeden den ve středověku 28. června dopoledne. Před školou vyrostlo
středověké tržiště, kde mistři jednotlivých cechů prodávali své řemeslné výrobky. Středověká krčma
nabízela nealko nápoje. Na pořádek na tržišti dohlíželi biřicové, procházel tudy i obávaný mistr kat.
Veselí nastalo při vystoupení kejklířů a tanečníků. Potulní zpěváci zazpívali kramářskou píseň. Nakonec
35

na tržiště zavítal pan Hron, Jan Žižka, loupeživý rytíř Jan Kolda ze Žampachu a z Prahy prchající Fridrich
Falcký. Nechyběl ani historický obraz založení Nového Města nad Metují.
V červnu se uskutečnila zajímavá přednáška – beseda s Mons. Th Lic. Tomášem Holubem, Th.D,
absolventem Jiráskova gymnázia z roku 1985, který se stal roku 1996 prvním hlavním vikářem
Vojenského vikariátu České republiky a prvním hlavním kaplanem Armády ČR a z toho titulu se účastnil
vojenských misí např. v Bosně a Hercegovině a v Afghanistánu. Od roku 2006 pracuje jako poradce
ministra obrany pro vojenskou duchovní službu. S našimi studenty se podělil o dojmy získané u českých
vojenských jednotek vyslaných do krizových oblastí a zaujal názory na spravedlivost války a osobní
zodpovědnost za životy a kulturní hodnoty.
V tomto školním roce se dobrou spoluprací češtinářů a historiků uskutečnily zajímavé literárněhistorické exkurze studentů různých ročníků, především do Prahy. Ke zdařilým patřila také exkurze
studentů 4. ročníků do Krakova a koncentračního tábora Osvětim. Dojmy, které v nich návštěva Osvětimi
zanechala, dokumentuje práce Ivety Listoňové z oktávy B.
Věra Štegerová
Osvětim
Osvětim, městečko v Malopolském vojvodství, bylo za druhé světové války přičleněno k Německé
říši a byl zde postaven nejprve koncentrační tábor Auschwitz I v areálu bývalých kasáren, později byl na
druhé straně města vybudován rozsáhlý vyhlazovací tábor Auschwitz II - Birkenau a menší tábor
Auschwitz III - Monowitz u blízké vesnice Monowice.
Roku 1941 začal být realizován plán tzv. konečného řešení židovské otázky, což byl plán na
vyvraždění židovské rasy. Roku 1942 bylo zahájeno masové vyvražďování, které znamenalo smrt tisíců
obětí denně. Ve čtyřech plynových komorách s krematorii bylo možné zavraždit a spálit až 10 000 lidí za
den.
Tábor je známý i jako působiště neblaze proslulého lékaře Josefa Mengeleho, který prováděl pokusy
na lidech a nově příchozí na rampě tábora rozděloval na ty, kteří jsou určeni k okamžitému zabití, na ty,
kteří jsou určeni k práci a k zabití až později, a na ty, kteří se hodí na jeho pokusy.
Když se blížila Rudá armáda, odvezli nacisté většinu přeživších vězňů do jiných koncentračních
táborů, plynové komory a krematoria vyhodili do vzduchu a ničili písemné důkazy vraždění. 27. ledna
1945 byl tábor osvobozen a zachráněno 7 tisíc vězňů, kteří ještě v táboře zůstali, ale život více než
milionu lidem to nevrátilo a nevrátí.
Dne 4. prosince 2009 jsem měla možnost místo s touto historií navštívit. Při procházení bývalým
koncentračním táborem mě mrazilo, byl to opravdu divný pocit. Spousta důkazů o zvěrstvech, která tu
probíhala, se nacistům zničit nepodařila, a my si je tudíž mohli prohlédnout a nechápavě přemýšlet o tom,
co jen člověk dokáže jinému člověku udělat. Vidět fotky obětí, jejich boty a kufry, místa, kde museli dřít
od rána do večera, nebo místa, kde byl skončen jejich život, bylo něco, co bych znovu zažít nechtěla, i
když si myslím, že by to měl vidět každý, aby si uvědomil, že v té době bylo opravdu „něco“ špatně a že
nesmíme dopustit, aby se to někdy opakovalo.
O co více zarážející je po této zkušenosti fakt, že někteří holocaust popírají, tvrdí, že je to výmysl, že
se nikdy nic takového nestalo. Musí to být blázni, když uvážíme, kolik důkazů existuje a že ještě žijí lidé,
kteří koncentrační tábory přežili. Je to jen cynismus zastánců nacistické myšlenky, kteří jsou opravdovou
hrozbou pro společnost.
Neúcta k tomuto místu se ukázala nedávno i v jiné podobě. V noci ze čtvrtka 17. na pátek 18. prosince
2009 skupina zlodějů ukradla nápis „Arbeit macht frei“ z brány tábora. Nápis byl nalezen rozřezán na tři
kusy, každý obsahoval jedno slovo. Nejnovější hypotéza tvrdí, že krádež si pravděpodobně objednal
sběratel ze Švédska.
Zprávě jsem ani nechtěla věřit, zdála se naprosto absurdní. Bohužel ale byla reálná. Důvod
k takovémuto skutku se dá pochopit pouze u zlodějů samotných, ti to dělali pro peníze, údajně by jim to
vyneslo 150 000 euro, ale co vedlo člověka, který si tuto nehoráznost objednal, nechápu. Co tím chtěl
dokázat? Proč mu tolik šlo o zneuctění takové památky? Co by s nápisem dělal? Na tyto otázky odpovědi
opravdu neznám, i když by mě moc zajímaly, takže je nechám otevřené, ať o tom každý přemýšlí sám.
Doufám jen, že se všichni shodneme, že tohle už opravdu přestává všecko, že je to skutek
nepochopitelný, neomluvitelný, a především neodpustitelný!
Iveta Listoňová
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Sekundáni prožili školní dopoledne ve středověku
V horkém červnovém dopoledni konce školního roku se studenti sekund našeho gymnázia
v prostranství před budovou školy přenesli o několik staletí zpět do doby středověku. I náhodní chodci
spolu s rodiči a s dětským diváckým publikem z MŠ a ZŠ Komenského a několika tříd gymnázia mohli
sledovat život na tržišti ve středověkém Náchodě.
Zastoupen byl cech pekařů, mechařů, nechyběly středověké krčmy. Přicházejí venkované se svým
zbožím. Do ruchu tržiště zavítali kejklíři, provazochodci a tanečnice, aby předvedli svá umění. Nechyběla
ani typická kramářská píseň, kterou se studenty sekundy B nacvičil profesor Aleš Chmelík.
A v posloupnosti se staletími zavítali mezi měšťany a chudinu historické osobnosti našeho města a
Nového Města nad Metují. Například je provolávána sláva rytíři Hronovi, Jan Žižka přichází hrát kostky,
Fridrich Falcký hledá útočiště u náchodského kováře před svými pronásledovateli ... Na pořádek ve městě
dohlíží konstábl. V povzdálí stojí městský kat. Kolem stánků v doprovodu dvou rytířů se prochází bohatá
měšťka v gotickém oblečení.
Je krásné dopoledne, vystavované a nabízené dobroty ze stánků mizí i „za pět prstů.“ I to přeci patří
ke středověku. Sekundáni si tento den užívají. Však se plánoval, promýšlel, připravoval a nacvičoval již
od března v hodinách dějepisu. A že vynaložené nadšení a úsilí stálo za to! Středověké dopoledne před
naším gymnáziem se vydařilo!
Blanka Dvořáčková
Občanská výchova a základy společenských věd
V tomto školním roce byla v prvních ročnících čtyřletého gymnázia a v kvintách gymnázia
osmiletého zahájena výuka podle nového ŠVP. Protože do výuky tohoto předmětu přibylo několik
novějších témat - např. zdravý způsob života, vztahy mezi lidmi a formy jejich soužití, rizika ohrožující
zdraví a jejich prevence, hodinová dotace byla navýšena o 0,5 hodiny týdně. Cílem bylo posílit snadnější
orientaci mládeže v praktických stránkách života - jak se tento záměr zdařil, ukáže teprve čas. V ostatních
ročnících se zatím pokračovalo podle původních osnov.
Na nižším gymnáziu vstoupila realizace ŠVP do tercie. Žákům byl v rámci společenských věd nově
nabídnut i jednohodinový předmět mediální výchova, který má za úkol působit jako prevence špatné
percepce masmédií, zabránit, nebo alespoň omezit negativní vliv těchto prostředků na novou generaci.
Jedná se především o reklamní postupy, nebezpečí, která v sobě skrývají např. virtuální komunikace,
počítačové hry apod., v druhé řadě pak seznámit děti s fungováním novinářské a PR profese a s historií
masmédií. Začal se také připravovat nový volitelný předmět ekonomická a finanční gramotnost. Za úkol
má rozšiřovat dovednosti a schopnosti orientace v oblasti peněžnictví a financí, a to zejména se zřetelem
k praktickým dovednostem – orientace v půjčkách, spoření, vytváření rodinného rozpočtu, zkrátka
chceme, aby žáci pochopili, jak peníze fungují v návaznosti na ekonomiku i v každodenním životě
člověka.
Společenské vědy se také podílely na uspořádání tematických dnů a exkurzí, a to dle plánu. V terciích
se pak poprvé uskutečnil tematický den věnovaný drogové problematice, žáci se snažili vyhledávat
informace samostatně a pak je prezentovali svým spolužákům.
V letošním školním roce ve škole opět vypomáhal milý kolega pan Petr Burda, bohužel však v příštím
roce náš sbor opouští a přechází na filozofickou fakultu do Hradce Králové. Tento rok také naposledy
vyučovala společenské vědy Pavlína Vrbová, z mateřské se totiž vrací Jana Olšanová.
Co se týče pomůcek, došlo k dalšímu pokroku. Škola například zakoupila několik velice dobrých
tematických filmů z produkce organizace Člověk v tísni. Podařilo se zajistit kvalitní učebnice pro
všechny ročníky nižšího gymnázia. Předmětová komise se také dohodla na společné využívání učebnic na
čtyřletém a vyšším osmiletém gymnáziu, které odpovídají požadavkům našeho ŠVP.
Doufáme, že se postupně daří zkvalitňovat náš předmět tak, aby pomáhal v modernizaci výuky i
výchovy našich studentů, v tomto roce jsme zase udělali značný krok kupředu.
Hana Vrátilová
Nejenom IVT se pyšní počítači
Možná trochu náhoda, možná trochu osud vedl k tomu, že se učitelé a doufám i studenti mohou
radovat z nové počítačové učebny.
Již minulý školní rok bylo rozhodnuto, že je potřeba rekonstruovat část přístavby gymnázia, ve které
se nacházela školní knihovna a kabinet.
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Byl zpracován projekt a při jeho přípravě právě zasáhl osud. Bylo totiž zjištěno, že horšími světelnými
podmínkami je daná místnost předurčena k využití pouze jako učebna vybavená výpočetní technikou.
Začalo se tedy s kompletní stavební přestavbou, dále se nakoupily nové počítače, stoly, židle, projektor a
interaktivní tabule. O prázdninách se vše osadilo, nainstalovalo a tím vznikla nová počítačová učebna.
Kabinet v přístavbě zůstal (jen jinak umístěn), knihovna byla přestěhována do suterénu, kde se jí po
drobných úpravách dostalo větších prostor.
A co to znamená pro výuku? Hlavně to, že jednu z nyní již třech počítačových učeben konečně
můžeme prioritně využít pro ostatní předměty a podpořit tak moderní metody výuky.
Na závěr jen zbývá popřát kolegům a studentům, ať jim nová učebna dobře slouží, počítače je moc
nezlobí a jsou jim při studiu dobrým pomocníkem.
Dalibor Vích
Výtvarná výchova
Výtvarná výchova má dotaci dvou hodin týdně v primě, sekundě, kvintě, sextě a v prvním a druhém
ročníku. V těchto ročnících se studenty realizujeme množství zajímavých výtvarných projektů, často ve
spolupráci s jinými předměty. Dvouhodinovou dotaci má také seminář výtvarné výchovy. V tercii a
kvartě je dotace výtvarné výchovy jen jedna hodina týdně. To bohužel velmi omezuje práci na větších
projektech v těchto ročnících. Pro primy a sekundy byla otevřena volitelná dvojhodinovka a
trojhodinovka s názvem „Výtvarná odpoledne“. Jsou to hodiny rozšířené výuky, kdy si žáci mohou
vyzkoušet spoustu nových technik a práci s netradičními materiály. Jsou to činnosti, na které bohužel není
v běžných hodinách Vv čas ani prostor vzhledem k velkému počtu studentů ve třídách. V hodinách
vzniklo množství zajímavých děl, výtvorů a výrobků. Studenti se zúčastnili soutěže ,,Naše galerie“ a
,,Prima sezona“. S velkým úspěchem se také žáci podíleli na soutěži pro nevidomé děti, kam bylo zasláno
několik zajímavých hapticky zpracovaných knih a objektů.
Den her a den pro Kanadu
Zajímavé papírové objekty vytvořili studenti během obou tematických dnů.
Zřejmě nejnápaditější z nich byly obří indiánské totemy umístěné na sloupech chodby školy. Mohli
jsme také obdivovat početné malby inspirované díly domorodých kanadských umělců.
Den otevřených dveří ve Vv
Této akce se také účastnili žáci a studenti z řad gymnazistů. Zájemci o studia tak mohli v reálu
pozorovat při práci studenty různého věku, kteří pracovali na námětech odlišnými technikami. Sami se
pak do tvůrčí činnosti mohli zapojit. Nejvíce atraktivní byla pro příchozí technika enkaustiky. Mnozí se
nemohli odtrhnout od výroby šperků z korálků a modelovací hmoty.
Beseda s umělci
Zajímavým zpestřením pro vyšší ročníky byla návštěva dvou bratrů – umělců, kteří se se studenty
setkali 25. března v aule školy.
Bratři Typltové jsou zajímavými mladými umělci zabývajícími se výtvarnou, literární a hudební
činností. Jejich přednáška a ukázka z tvorby měla u studentů veliký ohlas.
Antický den
Den pro antiku byl letos zorganizován jako školní výlet s programem. Primy navštívily muzeum
antiky v Hostinném, kde si mohly s odborným komentářem prohlédnout rozsáhlou sbírku antických
sochařských kopií. Žáci si připravili divadlo, ve kterém zobrazili bohy a příběhy z antických dob.
V hodinách výtvarné výchovy pak byly zrealizovány kostýmy, šperky, zbraně a ostatní kulisy určené pro
tato představení.
Maturita z Vv
Zkoušku z dějin umění, popisu uměleckého díla a prezentace volné tvorby doplnila výstava
studentských maturitních prací.
Letos z výtvarné výchovy maturovalo celkem osm studentů.
Barbora Doležalová se prezentovala instalací umístěnou na chodbě školy. Její velkoformátové
meditační kresby vytvořené uhlem a voskovými pastely mohli diváci sledovat z pohodné matrace
instalované pod pracemi. Eliška Hrubá pracovala s technikou vitráže. Vytvořila několik barevně
zajímavých skleněných svícnů. Při své obhajobě nám představila techniku v praxi. Kateřina Janečková se
zabývá převážně figurálními motivy, u nichž je nejdůležitější zobrazení oděvu. Detailní propiskové a
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uhlové kresby byly doplněny textiliemi. Petra Kočičku zajímá architektura. Ve svých kresbách zobrazuje
především architektonickou krajinu s důrazem na detail. Martina Lajerová vytvořila cyklus koláží
inspirovaných americkým pop artem. Motivem se stala stylizovaná žena. Práce měly úsměvný, lehce
erotický charakter. Anna Maixnerová se zabývá především kresbou. Její práce na velkém formátu oslovila
nejednoho diváka. V ženských figurách odhalila svůj niterní život, pocity a prožitky. Michaela Mrázková
vystavila cyklus, který ukazoval průběh výroby potisku na textil od návrhů až po finální realizaci. Ve své
práci zobrazila detail výseče ženské tváře ve výrazných barevných variacích.
Chci poděkovat všem studentům, kteří mají zájem o hodiny výtvarné výchovy a svými dílky a díly
pomáhají úspěšně prezentovat a propagovat naše gymnázium.
Klára Mičíková
Projekt Kamarád
V uplynulém školním roce 2009/2010 měli starší studenti Jiráskova gymnázia možnost zapojit se do
projektu KAMARÁD, organizovaného Poradnou pro rodinu a partnerské vztahy a sociálním odborem
Městského úřadu v Náchodě.
Jeho hlavním úkolem je najít dětem s problémy v rodině nebo ve škole staršího kamaráda, kterému se
mohou svěřit, a zároveň i „učitele“, který by dítěti pomáhal se psaním domácích úkolů a pochopením
školní látky.
Jako účastnice projektu jsem brzy poznala, že skloubit dohromady tyto dvě role není jednoduché.
Zpočátku vás dítě má za otravného dospěláka, co ho nutí třikrát přepisovat velké psací R, nahlas předčítat
a pak ještě vyprávět, o čem že to bylo. První schůzky s žáčkem začínají pomalým a táhlým Dobrýýýý
dééén a končí rychlým, ostrým Na shledanou!
Pak přichází chvíle, kdy už víte, že dítě z vás má malý, ale přesto tak potřebný respekt. Začínáte s ním
hlouběji rozprávět o kamarádech, rodičích a sourozencích… A právě to je ta důležitá doba, kdy se ke
svému školáčkovi můžete přiblížit. Konečně ve vás objevuje kamaráda, kterému se sám svěří.
Je to nádhera, když vás dítě, se kterým se stýkáte pouze pár hodin týdně, chce mít na svém prvním
fotbalovém zápase, když vás přemlouvá, abyste si přečetli ještě jednu pohádku o žabákovi a víle, ještě
jednu kapitolu v časopise o hasičských vozech, abyste s ním napsali ještě jeden nebo dva řádky velkých
psacích R.
Eliška Hrubá, 4.B
Představu o dalším dění na Jiráskově gymnáziu si lze asi nejlépe udělat z jeho kroniky. Zde je část
týkající se školního roku 2009 – 2010.
Kronika Jiráskova gymnázia - školní rok 2009-10
Školní rok začal pro pedagogy 27. srpna. Pedagogickému sboru byla představena nová kolegyně prof.
Michaela Beránková (chemie, biologie). S novým příjmením Vrbová vstoupila do nového školního roku
prof. Pavlína Šreková, která se o prázdninách vdala.
Ve dnech 27., 28. a 31. srpna se konaly opravné zkoušky. Sedm studentů opravovalo chemii a pět
matematiku. Neuskutečnila se plánovaná opravná zkouška ze španělského jazyka, protože student neuspěl
u předchozí zkoušky z chemie. Kromě dvou zkoušek z chemie, které skončily nedostatečně, byli
u ostatních zkoušek studenti úspěšní. Další opravná zkouška se konala ještě 29. září z českého jazyka (po
odložené klasifikaci) a skončila pro studenta rovněž úspěchem. Dvěma studentům bylo povoleno
opakování ročníku.
Září
1. září se konala opravná maturitní zkouška dvou studentů, jedna z biologie a jedna ze zeměpisu.
U obou zkoušek studenti prospěli.
Pro studenty začal školní rok 1. září. Vyslechli si ve školním rozhlase projev ministryně školství
Miroslavy Kopicové a ředitele školy Pavla Škody. Ve třídách je přivítali třídní profesoři a mimo jiné
obdrželi i rozvrh, podle kterého se začalo vyučovat 2. září. Po týdnu testování funkčnosti rozvrhu byl po
drobných změnách vydán definitivní rozvrh, který platil od 14. září.
V měsíci září se konaly seznamovací pobyty nově vzniklých třídních kolektivů, jejichž hlavní funkcí
je prevence nežádoucích společenských jevů (např. šikany). V Českém Šumburku byli ve dnech 9.-11.
září studenti 1.B s prof. Fišerovou a Slavíkovou a na stejném místě byli ve dnech 14.-17. září studenti 1.B
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s prof. Pavlíkem a Víchem. Žáci 1.V byli ve dnech 14.-16. září na Dlouhých Rzech s prof. Diviškem a
G. Škodovou a žáci 1.W ve Studené Vodě ve dnech 16.-18. září s prof. Chmelíkem a Barkou.
10. září navštívili studenti 4.W s prof. Matěnovou a Košvancem vazební věznici v Hradci Králové.
14. září se 10 dvojic studentů zúčastnilo Srdíčkového dne, sbírky pořádané sdružením Život dětem.
Výtěžek z prodeje magnetek bude věnován na dětská oddělení nemocnic v České republice.
15. září se vydali na biologickou exkurzi do ZOO ve Dvoře Králové nad Labem studenti 3.B a 7.V
s prof. Ježkem a Slavíkem. Podobnou exkurzi rozšířenou o návštěvu Kuksu absolvovali 22. září studenti
3.A a 7.W s prof. Matěnovou, Štegerovou a Vrátilovou. 17. září se na terénní vycházku na Dobrošov
spojenou s lesní brigádou vydali studenti 5.V s prof. Ježkem. 21. září cestovali opět do královédvorské
ZOO a do Střediska pro handicapovaná zvířata v Jaroměři studenti tercie s prof. Beránkovou, Poutníkem
a Vrátilovou.
V září proběhlo několik atletických soutěží. 17. září se konalo okresní kolo atletického poháru Corny
v Novém Městě nad Metují. Družstvo dívek se opíralo o výkony Barbory Hrubé (3.B), Kristýny Loudové
(7.V), Kláry Neštřilové (7.W), Táni Rejlové (7.W), Pavly Rouskové (6.V), Kristýny Schmidtové (4.A),
Dominiky Vejpravové (3.A), Ludmily Vlčkové (2.A) a Anny Zikmundové (5.V). Chlapci se pokoušeli
uspět ve složení Bohdan Cvejn (4.B), Miloš Cvejn (3.B), Ondřej Kollert (4.B), Michal Kopecký (5.W),
Jan Král (6.V), Filip Mertlík (6.W), Ondřej Nosek (2.A) a Jakub Zakouřil (5.V). Obě družstva zvítězila a
zajistila si tak postup do krajského kola, které se konalo 30. září v Hradci Králové. Družstvo dívek
posílila Tereza Lindrová (1.B), družstvo chlapců Jan Čimera (8.W), Otakar Pšenička (6.V) a Tomáš
Osoba (3.A). Chlapci obsadili pěkné 4. místo. Dívky vybojovaly 2. místo a těsně jim unikl přímý postup
do republikového finále, sem se nakonec probojovaly díky vysokým bodům na "divokou kartu".
Celostátní kolo proběhlo 12.-13. října v Břeclavi za přítomnosti oštěpařské šampiónky Barbory
Špotákové. Mezi 16 nejlepšími dívčími družstvy z celé republiky obsadily naše dívky Barbora Hrubá
(3.B), Tereza Lindrová (1.B), Kristýna Loudová (7.V), Klára Nešetřilová (7.W), Pavla Rousková (6.V),
Kristýna Schmidtová (4.A), Dominika Vejpravová (3.A), Ludmila Vlčková (2.A) a Anna Zikmundová
(5.V) krásné 4. místo. Suverénně nejlepší byly naše dívky v závěrečném štafetovém běhu. Na všech
soutěžích studenty doprovázeli prof. Divišek a Rojtová.
22. září doprovázeli atlety na Pohár rozhlasu do Nového Města nad Metují prof. Košvanec a
Slavík. Atleti si vedli výborně. Mladší žákyně Viktorie Hanušová (1.W), Lucie Havlíčková (2.W), Tereza
Hurdálková (2.W), Denisa Kolářová (2.W), Nela Vítová (2.V), Kateřina Volhejnová (2.V) a Lenka
Zikmundová (2.V) zvítězily. Starší žákyně Markéta Čejpová (3.V), Šárka Čmelíková (4.V), Johana
Joudalová (4.W), Barbora Kubečková (3.V), Kristýna Smolová (3.V), Veronika Šimková (4.W), Kristýna
Vaňková (3.V) a Monika Venclová (4.V) byly druhé. Mladší žáci Martin Blahota (1.W), Jan Hejzlar
(1.V), Lukáš Kligl (1.V), Ondřej Maršík (2.V), Lukáš Mikšovský (2.W), Daniel Němeček (1.W), Petr
Šanovec (2.V), Matěj Vítek (2.V) a Dominik Zítko (2.V) obsadili 2. místo a starší žáci Jan Brož (4.V),
Jindřich Brzobohatý (3.V), Daniel Dědek (3.W), Tomáš Matyska (3.V), Martin Minh Mai Anh (4.V),
Pavel Pich (3.V), Vojtěch Resl (4.W), Tomáš Roztočil (4.W) a Jiří Šolc (4.W) 3. místo.
Ve dnech 15. - 25. září jsme hostili studenty z partnerského gymnázia v Georgsmarienhütte.
Ubytováni byli v rodinách, které se jim starali o stravu a víkendový program. Ve všedních dnech
absolvovali se svými i našimi učiteli výlety do Prahy, Olomouce, Nového Města nad Metují, TeplickoAdršpašských skal, Krkonoš, na dobrošovskou pevnost a exkurzi do náchodského pivovaru. Formou hry
se seznámili s městem Náchod. Hlavními organizátory byli prof. němčiny Forejt, Fišerová a Š. Škodová,
s výlety vypomohli i další kolegové.
26. září změnila příjmení další kolegyně. Prof. Andrea Bartoňová-Dobenínová se provdala a nadále
bude užívat příjmení Krákorová.
30. září se zúčastnili sportovci naší školy okresního kola přespolního běhu v Polici nad Metují. Dívky
Viktorie Hanušová (1.W), Lucie Havlíčková (2.W), Tereza Hurdálková (2.W), Denisa Kolářová (2.W),
Klára Matysková (2.V) a Nela Vítová (2.V) vybojovaly krásné 2. místo a postoupily do krajského finále,
které se konalo 7. října. Zraněné Havlíčkovou a Hurdálkovou nahradily Kateřina Novotná (2.W) a
Kateřina Volhejnová (2.V) a děvčata obsadila těsně 4. místo. Starší žákyně Jana Brátová (4.V), Barbora
Kubečková (3.V), Karolína Müllerová (4.V), Eliška Richtrová (4.V) a Monika Venclová (4.V) byly
čtvrté. V kategorii pro mladší žáky soutěžila dvě družstva. Patrik Bareš (1.W), Lukáš Mikšovský (2.W),
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Štěpán Knapp (2.W) a Petr Šanovec (2.V) byli šestí a Ondřej Hušek (1.W), Martin Kováčik (1.W), Tomáš
Matoulek (1.W) a Matouš Vancl (1.W) sedmí. Starší žáci Ondřej Boroš (4.W), Vojtěch Resl (4.W),
Tomáš Roztočil (4.W) a David Špelda (4.W) byli pátí. V kategorii chlapců středních škol jsme měli opět
dvě družstva, hoši Tomáš Dostál (8.W), Petr Kočička (8.V), Tomáš Marek (8.V), Matěj Matoulek (6.V)
a Tomáš Novák (4.B) skončili na 4. místě a Jakub Kašpar (2.B), Vu Thanh Tam (2.B), Matěj Ungr (1.B) a
Michal Žák (3.A) na 5. místě. Do okresního kola běžce doprovodili prof. Slavíková a Zikmund a do
krajského finále prof. Zikmund.
Říjen
1. října si prohledli pražský Vyšehrad a Národní muzeum studenti 1.B s prof. Fišerovou a Vrbovou.
Ve Švandově divadle zhlédli Shakespearovu hru "Mnoho povyku pro nic".
7. října proběhla mezi dívkami maturitního ročníku osvětová akce zaměřená na problematiku
rakoviny prsu, kterou již tradičně zorganizovala náchodská pobočka Ligy proti rakovině. Studentům
primy předvedli žáci dramatické výchovy z tercie vystoupení s názvem "O moudrosti krále Šalamouna".
Ve dnech 12.-16. října probíhalo v projektu Vektor společnosti Scio testování studentů 5.V a 1.A
z obecných studijních předpokladů, matematiky, českého jazyka a anglického nebo německého jazyka.
14. října vyslechli studenti nižšího gymnázia, kvinty, sexty a 1.-3. ročníku v Městském divadle Dr.
Josefa Čížka koncert Iva Batouška na bicí nástroje. Studenti španělštiny ze 3. a 4. ročníku si prohlédli
v Praze s prof. Pavlíčkovou, Pavlíkem a Mičíkovou výstavu Zlato Inků.
14. října se sešli studenti oktávy a 21. října studenti 4. ročníku s výchovnou poradkyní prof.
Nývltovou. Byli informováni o možnostech studia a přihlašování na VŠ.
15. října se devět studentů zapojilo do sbírky Bílá pastelka pořádané Sjednocenou organizací
nevidomých a slabozrakých a Tyfloservisem.
Ve dnech 20. - 21. října se na naší škole konalo okresní kolo ve volejbalu. Turnaj chlapců pořádal
prof. Košvanec, turnaj dívek prof. Divišek. 20. října chlapecké mužstvo A zvítězilo a mužstvo B obsadilo
pěkné 3. místo. Vítězný chlapecký tým ve složení Jan Čimera (8.W), David Horník (8.V), Ondřej
Chrenko (4.A), Tomáš Osoba (3.A), Václav Pich (6.V), Jakub Prouza (6.V), Tomáš Vlček (8.V)
a Vratislav Vojnar (4.B) postoupil do krajského finále, které se konalo 10. listopadu v Kostelci nad
Orlicí. Zde skončili na posledním, pátém místě. Chlapce doprovázel prof. Košvanec. Dívky se utkaly
21. října. Družstvo A ve složení Tereza Beranová (8.V), Petra Hofmanová (4.B), Helena Munzarová
(4.A), Kateřina Řezníčková (2.A), Kristýna Schmidtová (4.A), Markéta Slavíková (5.V) a Nikola
Thérová (7.V) vybojovalo 2. místo, družstvo B ve složení Veronika Fišerová (8.V), Emilie Hlavatá (8.V),
Marta Hrubá (8.V), Lucie Chladová (4.B), Kateřina Kábrtová (4.A), Kristýna Lehká (3.A), Kateřina
Lokvencová (4.B) a Martina Zetková (4.A) bylo čtvrté.
20. října navštívili studenti 3.A a 7.V s prof. Brátem, Polákem a Preclíkem IQ centrum Babylon
v Liberci. O den později podnikli stejnou exkurzi studenti 3.B a 7.W s prof. Klemencem, Sršňovou a
G. Škodovou.
23. října navštívili studenti 6.V s prof. Karáskovou čistírnu odpadních vod v Náchodě Bražci. Tento
den se konal Běh do zámeckých schodů. V kategorii B vybojovali Lucie Havlíčková (2.W), Tereza
Hurdálková (2.W), Denisa Kolářová (2.W), Klára Matysková (2.V), Nela Vítová (2.V), Ondřej Maršík
(2.V), Lukáš Mikšovský (2.W), Marek Oleják (2.W), Petr Šanovec (2.V) a Sebastian Štelzig (2.W)
2. místo. V kategorii C bylo družstvo Andrea Fiedlerová (3.W), Barbora Kubečková (3.V), Karolína
Kubečková (3.W), Bára Machová (3.W), Gabriela Ungrová (3.W), Ondřej Boroš (4.W), Daniel Dědek
(3.W), Jan Halda (3.W), Daniel Koch (3.W) a Tomáš Roztočil (4.W) páté. V kategorii D dívky Hedvika
Fraňková (7.W), Klára Nešetřilová (7.W), Eliška Richtrová (4.V), Martina Sychrovská (2.B) a Anna
Zikmundová (5.V) zvítězili a v kategorii E byli chlapci Michal Kopecký (5.W), Jan Matyska (6.W), Filip
Mertlík (6.W), Matěj Ungr (1.B) a Michal Žák (3.A) třetí. Studenty doprovázeli prof. Rojtová a Zikmund.
26. října zhlédli v aule studenti sekundy a 2. ročníku projekci Pod oblohou Jižního kříže. Prof.
Rojtová doprovázela studenty Jiřího Kafku (4.B), Tomáše Osobu (3.A), Jakuba Správku (1.A) a Matěje
Vydru (6.V) na turnaj ve stolním tenise do Hronova. Chlapci vybojovali 3. místo
Ve dnech 29.-30. října měli studenti podzimní prázdniny.
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Listopad
4. listopadu se naši studenti zúčastnili okrskového kola ve futsalu SŠ. Obsadili 2. místo a postoupili
do další fáze turnaje. Školu reprezentovali Radim Darebník (6.W), Lukáš Dörner (6.V), Petr Hlávko
(5.W), Ondřej Kollert (4.B), Filip Kovář (3.B), Štěpán Landa (6.V), Otakar Pšenička (6.V), Jan Roztočil
(6.W) a Petr Šedivý (8.W) a doprovázel je prof. Divišek.
5. listopadu navštívili studenti matematického semináře ze 3. ročníku a biologického semináře ze
4. ročníku s prof. Ježkem, Matěnovou a Preclíkem Den otevřených dveří na Akademii věd v Praze.
Studenti 1.A byli s prof. Venclíkovou na exkurzi v Městské knihovně v Náchodě. V odpoledních
hodinách se konala hodnotící pedagogická rada.
6. listopadu si prohlédli Planetárium v Hradci Králové primáni s prof. Diviškem a Chmelíkem.
Studenti 5.W navštívili s prof. Forejtem Městskou knihovnu v Náchodě. Osm studentů s prof. Barkou
vyrazilo do Hradce Králové na krajské kolo Logické olympiády 09. Jakub Valtar (7.V) mezi 33 účastníky
zvítězil, Jan Šimbera (7.W) byl druhý a Tereza Hlavatá (3.A) vybojovala třetí místo. Všichni tři postupují
do celorepublikového finále, které se bude konat 30. listopadu v Poslanecké sněmovně v Praze. Za
zmínku stojí i 5. místo Radka Papeže (7.V), 7. místo Jakuba Zakouřila (5.V) a 9.-11. místo Lukáše Haldy
(8.V). O úspěch se pokoušeli ještě Lukáš Molnár (3.B) a Michaela Linevyčová (3.B).
11. listopadu se konalo školní kolo soutěže Přírodovědný klokan. Zájem o tuto soutěž každoročně
roste, letos se jí zúčastnilo 128 studentů. V kategorii Kadet pro tercii a kvartu obsadili první tři
místa Daniel Nývlt (4.W), Barbora Balcarová (3.V) a Michal Šimbera (4.V) v tomto pořadí. V kategorii
Junior pro první dva ročníky střední školy zvítězil Ondřej Míl (6.W), druhý byl Jan Hrubý (5.V) a o 3.-4.
místo se dělili David Česenek (1.A) a Matěj Fanta (5.W).
12. listopadu se utkali terciáni a kvartáni ve florbalovém turnaji v Novém Městě nad Metují. Mužstvo
ve složení Ondřej Boroš (4.W), Jan Čečetka (3.W), Martin Kůst (4.V), Daniel Meduna (4.V), Dominik
Regner (4.V), Tomáš Roztočil (4.W), Jan Šanovec (3.W), Jiří Šolc (4.W) a David Špelda (4.W)
vybojovalo 2. místo. Doprovázel je prof. Slavík.
12. listopadu se konaly také třídní schůzky.
16. listopadu zhlédli studenti kvinty, sexty, oktávy, 1.-2. ročníku a 4. ročníku u příležitosti 20. výročí
sametové revoluce v aule film Roberta Sedláčka "Tenkrát". Šlo o dokumentární program o příčinách a
průběhu sametové revoluce, jak je vidí současní studenti. Stejný film zhlédli studenti septimy a 3. ročníku
v pátek 20. listopadu. O projekci se zasloužili členové Filmového klubu Jeden svět při Jiráskově
gymnáziu.
18. listopadu organizoval v naší tělocvičně prof. Košvanec okresní finále Orion Florbal Cupu. Naši
chlapci Ondřej Hušek (1.W), Aleš Jansa (2.W), Antonín Koutský (2.V), Ondřej Maršík (2.V), Tomáš
Matoulek (1.W), Marek Oleják (2.W), Dominik Regner (2.V), Petr Šanovec (2.V), Matěj Vítek (2.V) a
Dominik Zítko (2.V) byli druzí.
19. listopadu navštívili studenti matematického a chemického semináře z maturitního ročníku s prof.
Sršňovou, Suchankovou a Zikmundovou Ústav jaderného výzkumu v Řeži u Prahy. Žáci 3.W byli s prof.
Brátem a Klemencem na exkurzi v Hasičském záchranném sboru ve Velkém Poříčí.
20. listopadu vyslechli studenti tercie a kvarty v aule koncert tria J. A. Válka "Folkové návraty" a
studenti 1.-2. ročníku koncert "Semafor".
20. listopadu si studenti i pedagogové připomněli čtvrtou hodinu v tělocvičně 20. výročí počátku
týdenní studentské stávky. Studenti byli svoláni do tělocvičny přes své zástupce, takže pro pedagogy to
bylo překvapení stejně jako "tenkrát". Průběh listopadových událostí na škole shrnul prof. Miloslav
Javůrek, v roce 1989 mluvčí Občanského fóra pedagogů gymnázia. Osobní postřehy a vzpomínky přidali
prof. Štěpán Nosek, v listopadu 1989 člen stávkového výboru studentů, a ředitel školy Pavel Škoda,
v době sametové revoluce pedagog školy.
Třetí akcí 20. listopadu bylo tradiční setkání zástupců pedagogických sborů z gymnázií v Trutnově,
Náchodě, Dvoře Králové nad Labem, Hostinném a Úpici. Konalo se tentokrát u nás.
24. listopadu se studenti tercie, kvarty a 1.A zúčastnili v aule přednášky PhDr. Olgy Vilímkové,
zakladatelky Nadačního fondu INKA, přednášky o Peru, Latinské Americe a o adopci na dálku. Tým
sedmi studentů se zúčastnil Internetové matematické olympiády. Studenti Václav Hrnčíř (8.W), Lukáš
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Molnár (3.B), Petr Šedivý (8.W), Andrea Šulcová (8.W), Ondřej Vaculka (3.B), Jakub Valtar (7.V) a Jan
Voborník (8.W) dosáhli svými výkony na 21. místo mezi 72 týmy. Soutěž na škole zorganizoval prof.
Preclík.
25. listopadu proběhl na naší škole oblastní turnaj soutěže pIšQworky. Naše dva týmy obsadily 1. a 3.
místo a postoupily do krajského kola. Jmenovitě zabojovali Zuzana Boháčová (1.B), Matěj Dubovský
(2.A), Martin Heinzel (4.B), Ondřej Kollert (4.B), Lukáš Krunčík (2.B), Sandra Machová (1.V), Terezie
Macková (7.V), Ondřej Novák (2.A), Tomáš Novák (4.B), Ondřej Prchal (7.V), Veronika Říhová (4.W),
Marek Schwarz (4.A), Jan Šimbera (7.W), Jakub Valtar (7.V) a Jakub Vítek (2.A). Soutěž zorganizovali
prof. Preclík a Forejt a studenti 7.V Iva Dusbabová, Antonín Krtička, Slavomír Mládek a Barbora
Michlová. Krajské kolo se konalo 1. prosince v Hradci Králové a studenty doprovázel prof. Forejt.
Družstvo ve složení Martin Heinzel (4.B), Ondřej Kollert (4.B), Veronika Říhová (4.W), Marek Schwarz
(4.A) a Jan Šimbera (7.W) vybojovalo medailové 3. místo. Druhé zúčastněné družstvo tvořili piškvorkáři
Lukáš Krunčík (2.B), Tomáš Novák (4.B), Ondřej Prchal (7.V), Matěj Správka (7.V) a Jakub Valtar
(7.V).
25. a 26. listopadu proběhly turnaje ve florbale. 25. listopadu byl prof. Divišek v Polici nad Metují na
okresním finále s dívkami Monikou Besedovou (4.V), Janou Brátovou (4.V), Dominikou Doležalovou
(4.V), Terezou Chobotskou (4.W), Johanou Joudalovou (4.W), Barborou Kubečkovou (3.V), Dominikou
Malinovou (4.V), Markétou Škaldovou (3.V), Danielou Štěpánkovou (4.W) a Monikou Venclovou (4.V).
Děvčata vybojovala 2. místo. 26. listopadu organizoval turnaj prof. Košvanec na naší škole. Dívky Lucie
Barešová (6.W), Anna Beranová (4.B), Petra Hájková (7.V), Barbora Hrubá (3.B), Eliška Hrubá (4.B),
Lucie Chladová (4.B), Hana Krucinová (4.B), Anna Miltová (5.W), Veronika Navrátilová (1.A), Lucie
Schneiderová (5.W), Kateřina Teuberová (4.B) a Tereza Vacková (4.B) skončily třetí ze šesti týmů.
26. listopadu zorganizoval prof. Macura školní kolo Dějepisné olympiády pro sekundu, tercii a kvartu.
Mezi 61 účastníkem zvítězil Tomáš Havlíček (4.V), o 2. místo se dělily Hana Ježdíková (4.V) a Karolína
Pěčková (4.V) a 3. místo patřilo Alžbětě Polončekové (4.W).
27. listopadu organizoval turnaj ve florbale chlapců prof. Divišek. Naše družstvo "A", za které hráli
Tomáš Hrubý (7.W), Matěj Matoulek (6.V), Jan Matyska (6.W), Jan Mervart (8.V), Tomáš Osoba (3.A),
Jan Pádr (2.A), Michal Presse (4.A), Tomáš Vlček (8.V), Josef Voborník (6.V), Jakub Zakouřil (5.V) a
Tomáš Závojko (7.W), vybojovalo 2. místo. Družstvo "B" ve složení Miloš Cvejn (3.B), Radim Darebník
(6.W), Jakub Haman (1.B), Marek Hanuš (1.B), Jan Hrubý (5.V), Štěpán Landa (6.V), Tomáš Marek
(8.V), Ondřej Nosek (2.A), Jakub Plašil (1.B), Daniel Prouza (6.V), Otakar Pšenička (6.V) a Petr Rýgr
(6.W) skončilo na 5.-6. místě.
28. listopadu proběhl stužkovací ples tříd 8.V a 8.W v Městském divadle Dr. Josefa Čížka. K tanci
hrála skupina Modus, maturanti nacvičili efektní nástup ke stužkování, předtančení (zapojil se i prof.
Slavík) a půlnoční překvapení. Nechyběla bohatá tombola a ještě další "akrobatické" vystoupení.
28. listopadu proběhlo v hradeckém divadle Jesličky udílení cen Volného sdružení divadelních
ochotníků za sezónu 2008-09. Ceny si odvezly obě sekce DREDu a spřátelení Geisslers Hofcomoedianten
z Kuksu, mezi nimiž je řada absloventů náchodského gymnázia. Čestné uznání získali DREDi za další díl
projektu DEKALOG: Groch - Hrách a Cenu za inscenaci Krátký proces s Jelizavetou Bim Bam Bum.
30. listopadu vyjeli do Prahy na celostátní kolo Logické olympiády studenti Tereza Hlavatá (3.A), Jan
Šimbera (7.W) a Jakub Valtar (7.V) doprovázeni prof. Preclíkem. Jakub Valtar zvítězil v konkurenci 92
soutěžících a odvezl si notebook. Jan Šimbera byl 24. a Tereza Hlavatá 38.
Prosinec
V průběhu prosince probíhal na škole projekt Dny poezie v prostoru na téma "Virtuální svět".
Hlavním motorem celé akce byl prof. Macura.
1. prosince reprezentovali školu v krajském kole v plavání, které se konalo v Trutnově, starší žáci
Jindřich Čáp (3.V), Daniel Dědek (3.W), Tomáš Košek (3.W), Aleš Král (3.W), Vasil Markovcij (4.W) a
Josef Matyáš (3.V), středoškoláci Tomáš Dostál (8.W), Lukáš Halda (8.V), Jan Král (6.V), Michael
Pokorný (6.W), Jiří Valášek (5.W) a Matěj Vydra (6.V) a středoškolačky Lucie Dvořáková (2.B), Barbora
Kocourková (5.V), Kristýna Loudová (7.V), Kristýna Přibylová (1.A), Pavlína Škodová (1.B) a Dita
Šmejkalová (7.W). Starší žáci zvítězili, středoškoláci i středoškolačky byli čtvrtí. Plavce doprovázel prof.
Slavík.
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1. prosince se uskutečnilo školní kolo Matematické olympiády v nejvyšší kategorii A. Ze sedmi
účastníků bylo šest úspěšných a ti postupují do krajského kola. Jsou to z 1. místa Jakub Valtar (7.V), ze
2.-3. místa Radek Papež (7.V) a Jan Voborník (8.W), ze 4.-5. místa Michal Prause (7.W) a Jitka
Jiránková (3.B) a ze 6. místa Dita Wernerová (4.B). Ocenit je třeba i snahu Jakuba Řady (7.W).
2. prosince doprovázela prof. Slavíková studentky Jitku Benešovou (2.V), Simonu Besedovou (2.W),
Terezu Hurdálkovou (2.W), Denisu Kolářovou (2.W), Janu Prauseovou (2.W), Terezu Tylerovou (2.W),
Zuzanu Vančákovou (2.W), Terezu Venclovou (2.W) a Kateřinu Volhejnovou (2.V) do Orion Florbal
Cupu. Dívky vybojovaly pěkné 2. místo.
3. prosince se utkali v halové kopané v okresním finále chlapci Radim Darebník (6.W), Ondřej
Kollert (4.B), Filip Kovář (3.B), Štěpán Landa (6.V), Tomáš Marek (8.V), Michal Prause (7.W) a Otakar
Pšenička (6.V). Pod vedením prof. Bráta vybojovali 2. místo.
4. prosince vyjeli na exkurzi do Osvětimi maturanti s prof. Fišerovou, Macurou, Mičíkovou,
Štegerovou a Vrátilovou. Do školy zavítal Mikuláš v doprovodu věrného anděla a čerta. Členové
dramatického kroužku z tercie a Hidraku pod vedením prof. Dvořáčkové zpestřili den mikulášským
programem dětem v Mateřské škole na Komenského ulici v Náchodě.
7. prosince se deset dvojic studentů zúčastnilo sbírky Srdíčkový den. Polovina výtěžku je věnována na
nákup přístrojů pro dětská oddělení nemocnic a pro zařízení pečující o nemocné děti v ČR a polovina
zůstane škole na nákup pomůcek.
8. prosince vystoupil soubor Skřivánci pod vedením prof. Poutníka v Domově důchodců v Náchodě a
9. prosince měl vystoupení pro žáky náchodských základních škol.
8. prosince vybojovali Martin Kůst, Daniel Meduna, Dominik Regner a Kirill Juran (všichni 4.V)
3. místo v šachovém turnaji středoškoláků.
9. prosince uspořádali někteří pedagogové další kolo ZelíCupu.
10. prosince předvedli své vystoupení studenti 2.W svým spolužákům z ostatních tříd. Vystoupení
s názvem "Hrajeme pro Savitu" nastudovali s prof. Dvořáčkovou. Výtěžek bude zaslán na účet třídou
adoptované indické holčičky Savity. Odpolední vystoupení pro veřejnost muselo být pro velkou absenci
účinkujících odloženo. Další akcí určené na podporu projektu Adopce na dálku byla přednáška prof.
Ježka "Cesta na východ". Vstupné bude opět použito na pomoc adoptovaným dětem. Do projektu jsou
zapojeny třídy 2.W, 5.V, 2.B, 3.B a 7.W.
10. prosince se naši studenti zúčastnili za doprovodu prof. Diviška krajského kola v házené středních
škol v Jičíně. Z pěti družstev vybojovali chlapci Bohdan Cvejn (4.B), Stanislav Hájek (8.W), Jan Hrabčuk
(8.V), Václav Hrnčíř (8.W), Jiří Martin (4.B), Tomáš Osoba (3.A), Václav Pich (6.V), Matěj Sychrovský
(3.A), Patrik Šnajdr (4.B) a Michal Žák (3.A) pěkné 2. místo.
Ve dnech 14.-17. prosince zamířili Skřivánci v doprovodu prof. Poutníka a Lucie Peterkové do
slovinského města Cereklje na Gorenskem. Cílem je navázání partnerství s tamním pěveckým sborem ze
školy Davorina Jenka. Naši zpěváčci přiblíží slovinským přátelům české hudební Vánoce.
14. prosince proběhlo školní kolo Olympiády v německém jazyce. Zvítězil Jan Šimbera (7.W), druhý
byl Ondřej Kopřiva (1.A) a třetí Radim Kvirenc (5.V).
15. prosince vyjeli studenti s prof. Diviškem do Malých Svatoňovic změřit své síly ve středoškolské
lize ve futsalu. Chlapci Radim Darebník (6.W), Petr Hlávko (5.W), Ondřej Kollert (4.B), Filip Kovář
(3.B), Štěpán Landa (6.V), Jakub Marek (8.V), Michal Prause (7.W), Otakar Pšenička (6.V) a Tomáš
Roztočil (4.W) vybojovali 3. místo.
17. prosince proběhl již tradiční Vánoční den her. Studenti změřili své síly ve sportovních
disciplínách (volejbal, halový fotbal, stolní tenis), ve stolním fotbale, piškvorkách, ve stolních deskových
hrách, v počítačových hrách, někteří absolvovali vědomostní soutěže (Riskuj s přírodovědnou
tematikou, Hrátky s chemií) a soutěže v anglickém jazyce (Grains of Wisdom, Aukce, Quiz), jiní
pracovali na nejrůznějších výtvarných projektech a zájemci si mohli prohlédnout a vyzkoušet zajímavé
fyzikální pokusy v Experimentáriu.
17. prosince proběhly v odpoledních hodinách konzultační rodičovské schůzky.
18. prosince zhlédli v kině Vesmír žáci nižšího gymnázia 3D film "Velké podmořské dobrodružství" a
deset tříd vyššího gymnázia (5.V, 5.W, 6.V, 7.V, 7.W, 1.A, 1.B, 2.A, 3.A, 3.B) film "Protektor".
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20. prosince zemřel náhle bývalý profesor Jiráskova gymnázia pan Bohumír Španiel.
21. prosince vyslechli všichni studenti kromě primy a maturitního ročníku v Městském divadle Dr.
Josefa Čížka Vánoční koncert novoměstského orchestru pod vedením J. Rybáčka. Žáci dramatické
výchovy z tercie sehráli v aule představení "Mrazík" pro náchodské základní a mateřské školy a pro
dětský stacionář. V odpoledních hodinách se sešli členové pedagogického sboru na předvánočním
posezení.
22. prosince vystoupili v aule Skřivánci s vánočním koncertem pro 1.W, 2.V, 3.V, 4.W a 1.B. Na
schodech zazpíval Sboreček. Výuka končila poslední den před Vánocemi v poledne, většina tříd využila
dopoledne k uspořádání třídních vánočních besídek.
Oba naše pěvecké sbory přispěly k vánoční atmosféře i ve městě Náchodě. Sboreček pod vedením
ing. Vlastimila Čejpa vystoupil na společném koncertě se souborem Hron 20. prosince v kostele
sv. Vavřince. Skřivánci pod vedením prof. Milana Poutníka nazvali svůj vánoční koncert "Syn boží se
nám narodil" a vystoupili s ním 22. prosince v Galerii výtvarných umění v zámecké jízdárně.
Vánoční prázdniny probíhaly ve dnech 23. prosince až 1. ledna. V novém roce začala výuka 4. ledna.
Leden
6. ledna zhlédli v aule studenti primy, sekundy, tercie a 5.V představení žáků dramatické výchovy
"Mrazík", kterou s nimi nastudovala prof. Dvořáčková. Studenti 4.W se v kině Vesmír zúčastnili
zábavně-naučného programu "Zvukové děje", který zprostředkovala umělecká agentura SECY
MUSICall.
7. ledna proběhlo školní kolo Chemické olympiády v kategorii D. Ze zúčastněných 14 studentů
postupují 4 do okresního kola a podle pořadí to jsou Pavla Macková (4.W), Hana Ježdíková (4.V), Tomáš
Havlíček (4.V) a Alžběta Polončeková (4.W).
Ve dnech 10.-11. ledna reprezentovali školu žáci Jindřich Čáp (3.V), Tomáš Košek (3.W), Aleš Král
(3.W), Martin Kůst (4.V), Vasil Markovcij (4.W) a Josef Matyáš (3.V) v republikovém finále družstev
v plavání v Jindřichově Hradci. Obsadili 12. místo ze 14 zúčastněných, ale už samotná účast
v republikovém finále je úspěchem. Plavce doprovázel prof. Slavík.
14. ledna zhlédli v Městském divadle Dr. Josefa Čížka studenti septimy, oktávy a 3.-4. ročníku
představení Jana Buriana "Duch a dolar není totožno".
15. ledna proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce, kterého se zúčastnili 84 studenti.
V I. kategorii se o 1.-2. místo dělily Hana Ježdíková (4.V) a Michaela Joštová (3.W) a 3. místo obsadila
Monika Besedová (4.V). Ve II. kategorii zvítězila Pavla Rýgrová (8.V), druhý byl Jan Šimbera (7.W) a
třetí Zuzana Drašnarová (7.W).
17. ledna odjela první třída na zimní lyžařský výcvikový kurz. Studenti 1.A s prof. Zikmundem a
Víchem zlepšovali své lyžařské umění na chatě Labská 66 na Bártlově lávce u Špindlerova Mlýna do
24. ledna.
19. ledna zhlédli v aule maturanti prezentaci RNDr. Josefa Hubeňáka, CSc. o elektromagnetickém
poli. Několik studentů reprezentovalo školu v krajském kole Matematické olympiády v kategorii A, kam
je doprovázela prof. Sršňová.
20. ledna organizovaly prof. Havlíčková a Zikmundová na naší škole okresní kolo Chemické
olympiády.
21. ledna probíhalo školní kolo Matematické olympiády pro kategorie B a C. V kategorii C se mezi
úspěšné řešitele zařadili studenti Matěj Fanta (5.W), Jakub Zakouřil (5.V) a Jan Hrubý (5.V). V kategorii
B bohužel letos nebyli úspěšní řešitelé, nejlepšího výsledku dosáhli Michal Prouza (2.B) a Jan Falta
(2.B).
Studenti 4.A a 4.B nacvičovali 21. ledna slavnostní nástup na stužkovací ples, který se konal
23. ledna.
21. ledna se v odpoledních hodinách konal Den otevřených dveří. Škola byla otevřena pro veřejnost a
hlavně pro zájemce o studium na naší škole od 15:30 do 19:00. Ředitel školy promluvil v aule dvakrát,
jednou pro uchazeče z 9. tříd ZŠ a jejich rodiče a podruhé pro uchazeče z 5. tříd ZŠ a jejich rodiče. Pro
návštěvníky byla připravena celá řada prezentací, výstav, interaktivních akcí, hudební a divadelní
představení a zájemce informovali o studiu na naší škole pedagogové.
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25. ledna proběhla v odpoledních hodinách klasifikační pedagogická rada.
Ve dnech 25. - 26. ledna jsme ve škole přivítali členy Malého Vinohradského divadla. 25. ledna
vystoupili s "Kapesními povídkami" pro tercii, septimu a 3. ročník a s představením "Beat generation"
pro kvartu a maturanty. 26. ledna předvedli program "Kytice I." pro primu, sekundu, 1.A a 5.V a "Kytice
II." pro sextu, 2. ročník, 1.B a 5.W.
Ve dnech 26.-28. ledna se žáci primy až tercie utkali v Pythagoriádě. V primě zvítězila Ivana
Paulusová (1.W) a o 2.-5. místo se dělili Adam Budař (1.V), Viktorie Hanušová (1.W), Jan Rýdlo (1.W) a
Anna Vlčková (1.V). V sekundě byl první Antonín Koutský (2.V) a o 2.-4. místo se dělili Jan Jirman
(2.W), Jiří Rýdl (2.W) a Petr Šanovec (2.V). V tercii zvítězil Václav Šimon (3.V) a 2.-4. místo obsadili
Vojtěch Hruša (3.W), Pavel Pich (3.V) a Sebastian Prax (3.V).
Ve dnech 26. a 28. ledna probíhalo také školní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce.
V kategorii I. byli nejlepší Petr Šanovec (2.V), Marek Oleják (2.W) a Jan Jirman (2.W), v kategorii II.
Alžběta Polončeková (4.W), Tomáš Košek (3.W) a Thi Kim Anh Nguyen (4.W) a v kategorii III. Anna
Vlachová (2.A), Daniel Rufer (5.V) a Adéla Hůlková (7.V).
27. ledna reprezentovala školu v okresním kole Matematické olympiády v kategorii Z9 Daniela
Prokešová (4.W) a vybojovala krásné 2. místo.
28. ledna vystoupila v aule kapela Jam Defect s koncertem pro Haiti. Na klávesy hrál Marián Linhart
(2.W), na bicí Štěpán Knapp (2.W), na violu Vojtěch Mrověc, na sólovou kytaru František Havel (1.V) a
na basovou kytaru Petr Vaculovič (učitel ZUŠ v Náchodě). Koncert uváděla Markéta Čejpová (3.V).
Výtěžek 11.670,- Kč byl zaslán na účet Charity u Komerční banky, zřízený pro pomoc Haiti postižené
ničivým zemětřesením.
29. ledna byly jednodenní pololetní prázdniny.
Únor
Od 1. února začal platit nový rozvrh.
1. února měli naši studenti možnost zapsat se do tanečních kurzů přímo u nás ve škole.
3. února zahráli žáci dramatické výchovy z tercie představení "Mrazík" dětem v MŠ v Bělovsi. Prof
Divišek doprovázel chlapce z primy a sekundy na okrskové kolo turnaje v halové kopané do Jaroměře.
Chlapci Martin Blahota (1.W), Tomáš Macek (1.V), Ondřej Maršík (2.V), Lukáš Mikšovský (2.W), Dan
Němeček (1.W), Petr Šanovec (2.V), Sebastian Štelzig (2.W), Pavel Urban (1.V) a David Vik (2.W)
zvítězili a postoupili do dalšího kola. David Vik byl vyhlášen nejlepším brankářem turnaje.
4. února vyrazili studenti fyzikálního semináře ze 3. ročníku a septimy s prof. Polákem na exkurzi na
Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze.
Před jarními prázdninami vyšla Výroční zpráva za školní rok 2008-09.
Od 8. do 12. února užívali studenti jarních prázdnin.
Dny od 13. do 20. února trávili studenti 2.V s prof. Rojtovou a Macurou v Deštném v Orlických
horách a lyžařském kurzu.
Ve dnech 15. a 18. února proběhlo školní kolo Olympiády ve francouzském jazyce. Poslechové části
se zúčastnilo 13 studentů, do ústního kola jich postoupilo 6. Zvítězila Kamila Fišerová (3.A) a postoupila
do krajského kola, druhá byla Eva Richtrová (6.V) a třetí místo obsadila Klára Šmídová (6.V).
Od 16. do 19. února probíhaly na škole Kanadské dny. Studenti vypracovali řadu prezentací
v angličtině o Kanadě a vzájemně si je předváděli. Kromě toho navštívili školu 17. února pan Josef
Marian Bartoň-Dobenín, který žil až do sametové revoluce v Kanadě, a manžel kanadské velvyslankyně
v České republice pan Mayor General Thomas de Faye Peter, aby studentům vyprávěli o životě v Kanadě.
Jejich povídání probíhalo v angličtině. 19. února jsme přivítali Kanaďanku paní Daniele GeffroyKonštacký, která nyní také žije v České republice. O životě v Quebecu vyprávěla studentům v angličtině
a ve francouzštině. Libor Turek měl v pátek 19. února projekci "Krásy Kanady". Ve středu 17. února
probíhal výtvarný workshop s kanadskými náměty.
16. února navštívili žáci 1.V s prof. Nývltovou Městskou knihovnu v Náchodě. Chlapci Marek Bartoš
(5.V), Radim Darebník (6.W), Dominik Fečo (2.B), Václav Hrnčíř (8.W), Jakub Hubka (2.A), Martin
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Müller (1.A), Ondřej Nosek (2.A), Tomáš Osoba (3.A) a Václav Pich (6.V) reprezentovali školu
v okresním finále v basketbalu v Jaroměři a vybojovali pod vedením prof. Diviška cenné 3. místo.
17. února doprovázel prof. Divišek primány a sekundány do České Skalice na turnaj v halové kopané.
V konkurenci pěti škol skončili chlapci Aleš Jansa (2.W), Tomáš Macek (1.V), Lukáš Mikšovský (2.W),
Sebastian Štelzig (2.W), Pavel Urban (1.V) a David Vik (2.W) na 3. místě.
18. února zhlédli všichni studenti kromě primánů a maturantů v Městském divadle Dr. Josefa Čížka
hru Miroslava Horníčka, Richarda Pogody a Pavla Dostála "Dva na smetišti" v nastudování Divadelního
souboru NA TAHU z Červeného Kostelce. V aule zahráli studenti dramatické výchovy spolužákům ze
ZŠ Komenského v Náchodě hru "Mrazík". Odpoledne zahájil v aule prof. Nosek první přednáškou
nepravidelný cyklus přednášek o osobnostech našeho gymnázia. Povídal o nakladateli a překladateli
Josefu Florianovi, který na tehdejší reálce učil v letech 1898-1900.
Prof. Košvanec organizoval 18. února okresní finále v halové kopané pro starší žáky. Naši chlapci
Jindřich Brzobohatý (3.V), Daniel Koch (3.W), Anh Minh-Mai (4.V), Dominik Regner (4.V), Vojtěch
Resl (4.W), Tomáš Roztočil (4.W), Jan Šanovec (3.W), Jiří Šolc (4.W), David Špelda (4.W) a David Vik
(2.W) obsadili 4. místo. David Vik byl vyhlášen nejlepším brankářem turnaje.
19. února vyjeli na čtvrtý ročník Fykosího fyziklání na Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity
Karlovy naši studenti s prof. Polákem. Naše tři týmy se mezi 46 týmy z celé republiky a ze Slovenska
neztratily. Nejlepší výsledek, 10. místo, vybojoval tým ve složení Ondřej Chrenko (4.A), Radek Papež
(7.V), Jan Šimbera (7.W), Jan Voborník (8.W) a Ondřej Vydra (8.V). Šestnácté místo obsadili Petr
Kočička (8.V), Gabriel Macek (8.V), Šimon Macek (6.W), Ondřej Míl (6.W) a Anna Zikmundová (5.V).
S 39. místem se tentokrát museli spokojit soutěžící Viktor Fúra (3.A), Lukáš Halda (8.V), Šimon Král
(5.V) a Michal Roško (3.A), ale ti měli nevýhodu jen čtyř soutěžících mezi pětičlennými týmy.
25. února se předvedlo trio Jakuba Hlobila se třemi různými koncerty. Koncert "Vznik jazzu"
vyslechli sekundáni a studenti 1. ročníku, "Blues" terciáni a kvartáni a "Koncert" kvintáni a studenti
2. ročníku. Septimáni a studenti 3. ročníku se v aule zúčastnili přednášky Doc. JUDr. Pavla Svobody,
Ph.D. na téma Lisabonská smlouva a Evropská unie. V odpoledních hodinách proběhlo školní kolo
recitační soutěže. Ve III. kategorii (prima, sekunda) se utkali 24 recitátoři. Do okresního kola postoupily
Markéta Mastíková (1.V) z 1. místa a Jana Prauseová (2.W) z 2. místa, 3.-4. místo obsadili Adam Budař
(1.V) a Meriem Djemaiel (1.V). Ve IV. kategorii (tercie, kvarta) ze 3 soutěžících postoupily do okresního
kola Markéta Čejpová (3.V) a Šárka Čmelíková (4.V).
26. února zhlédli maturanti v aule hru Václava Havla "Audience" v nastudování Divadla My z Ústí
nad Labem.
27. února odjeli na chatu Bára na Benecko studenti 5.V s prof. Rojtovou, Diviškem a Víchem na
lyžařský kurz. 6. března je vystřídali studenti 5.W s prof. Košvancem a Havlíčkovou a ti byli vystřídáni
13. března studenty 1.B s prof. Diviškem, Brátem a Javůrkovou. Poslední kurz končil 20. března. V týdnu
od 6. do 13. března byli na lyžařském kurzu v Deštném v Orlických horách ještě žáci 2.W s prof.
Slavíkem, Zikmundem a Matěnovou.
Ve dnech 22.-27. února probíhala školní kola Zeměpisné olympiády. V kategorii A se o 1.-2. místo
dělily Ivana Paulusová (1.W) a Meriem Djemaiel El Gharred (1.V), 3. místo patřilo Václavu Kavalírovi
(1.V) a 4. Lukáši Oraskému (1.W). V kategorii B zvítězil Petr Šanovec (2.V) a druhý byl Antonín
Koutský (2.V). V kategorii C shodně na 1.-2. místě skončili Daniel Meduna (4.V) a Ondřej Gelbič (4.V),
na 3.-4. místě Adéla Šrámková (4.V) a Dominik Regner (4.V) a na 5. místě Adam Darebník (4.V).
V kategorii D bylo pořadí na prvních místech toto: Jan Kosinka (3.B), Jan Šimbera (7.W), Jitka Jiránková
(3.B), Michal Žák (3.A), Andrea Sodomková (7.V) a Radek Papež (7.V).
Březen
2. března informovaly prof. Javůrková a Nývltová o volbě volitelných předmětů na další školní roky
studenty sexty a 2. ročníku.
3. března se 4 družstva naší školy zúčastnila pod vedením prof. Košvance okresního kola turnaje ve
stolním tenise družstev. Nejmladší dívky Kateřina Čápová (1.W), Kristina Pavlasová (1.W) a Kateřina
Vítková (1.W) vybojovaly 2. místo, nejmladší chlapci Dominik Kania (1.W), Martin Kováčik (1.W),
Daniel Němeček (1.W) a Matouš Vancl (1.W) byli třetí, starší dívky Jana Brátová (4.V), Johana
Joudalová (4.W), Veronika Říhová (4.W) a Daniela Štěpánková (4.W) skončily také na 3. místě a
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největšího úspěchu dosáhli starší chlapci Samuel Mareš (4.W), Daniel Meduna (4.V), Kirill Juran (4.V) a
Tomáš Košek (3.W). Ti ve své kategorii zvítězili a postoupili do krajského finále.
4. března proběhlo školní kolo Chemické olympiády v kategorii C. Z 20 účastníků se na prvních třech
místech ocitli Otakar Pšenička (6.V), Ondřej Míl (6.W) a Jan Štěpán (5.W).
8. března odjelo 35 studentů s prof. Fišerovou a Š. Škodovou na výměnný pobyt do
Georgsmarienhütte v SRN. Do vlasti se vrátili 17. března.
10. března reprezentovali školu na turnaji Nestlé basketbal chlapci Martin Blahota (1.W), David
Hejzlar (1.V), Lukáš Kligl (1.V), Martin Kováčik (1.W), Tomáš Macek (1.V), Ondřej Maršík (2.V), Petr
Šanovec (2.V), Matouš Vancl (1.W) a Matěj Vítek (2.V). Do Jaroměře doprovázel naše basketbalisty
prof. Divišek.
10. března proběhlo v náchodském kině Vesmír okresní kolo recitační soutěže Dětská scéna. Ve velké
konkurenci uspěly Jana Prauseová (2.W) a Markéta Mastíková (1.V), které postoupily do dubnové
přehlídky v královéhradeckém divadle Jesličky. Čestné uznání obdržela Markéta Čejpová (3.V).
Ve dnech 11.-12. března proběhl v pardubickém výstavišti IDEON 17. ročník soutěže vědeckých a
technických projektů středoškolské mládeže pořádaný asociací Amavet pod názvem Expo Science
Amavet 2010. Z naší školy se soutěže zúčastnili Gabriel Macek (8.V) s projektem "Zajímavé vlastnosti
RLC obvodů" a Ondřej Chrenko (4.A) s projektem "Keplerovská mechanika a modely hvězd". Na
projektech pracovali v rámci fyzikálního semináře. Chrenko postoupil se svou prací do celostátního kola.
12. března vybojovaly dívky Veronika Andrlová (1.V), Karolína Bílková (1.V), Nina Brožková
(1.W), Kateřina Čápová (1.W), Viktorie Hanušová (1.W), Julie Joudalová (1.V), Veronika Kluková
(1.V), Klára Matysková (2.V), Kristýna Pavlasová (1.W), Nela Vítová (2.V), Kateřina Volhejnová (2.V) a
Lenka Zikmundová (2.V) v okresním kole basketbalového turnaje dívek v Jaroměři 4. místo. Doprovázela
je prof. Rojtová.
16. března navštívili žáci dramatické výchovy z tercie s prof. Dvořáčkovou v Hradci Králové muzikál
"Ještěři". Proběhlo také školní kolo Chemické olympiády v kategorii B, kterého se zúčastnili 4 studenti a
skončili v tomto pořadí: Jan Šimbera (7.W), Andrea Sodomková (7.V), Miloš Cvejn (3.B), Anna Málková
(7.V).
17. března vyslechli studenti primy a sekundy v aule koncert Pavla Hraběte "O hudebních nástrojích".
V tento den proběhlo okresní kolo Zeměpisné olympiády. V kategorii A skončila Ivana Paulusová (1.W)
na 2. místě a postoupila do krajského kola stejně jako Petr Šanovec (2.V) z 1. místa v kategorii B.
V kategorii C byl Ondřej Gelbič (4.V) třetí. Kategrie D pro střední školy byla obsazena pouze našimi
studenty, do krajského kola postoupili první dva, Jan Šimbera (7.W) a Jan Kosinka (3.B). Krajského kola
soutěže ve španělském jazyce v Hradci Králové se zúčastnila Iveta Listoňová (8.W) a obsadila pěkné
2. místo.
18. března se konal Matematický klokan 2010. Soutěže se zúčastnilo 348 studentů. V kategorii
Benjamín obsadili první tři místa Lenka Zikmundová (2.V), Ivana Paulusová (1.W) a Jan Jirman (2.W),
v kategorii Kadet Václav Šimon (3.V), Daniel Čejchan (4.W) a Veronika Říhová (4.W), v kategorii
Junior Jan Hrubý (5.V), Jakub Zakouřil (5.V) a Ondřej Míl (6.W) a v kategorii Student Jan Voborník
(8.W), Jan Šimbera (7.W) a Lukáš Halda (8.V). V Hradci Králové se konalo krajské kolo Olympiády ve
francouzském jazyce. Kamila Fišerová (3.A) byla osmá.
19. března se krajského kola Biologické olympiády v Hradci Králové v kategorii A zúčastnili Alena
Dostálová (7.V) a Jan Kosinka (3.B).
22. březen byl bohatý na akce. Projekce "Česká republika - země známá neznámá" v kině Vesmír se
zúčastnili studenti kvarty, sexty, septimy, 2. a 3. ročníku. Přednášky paní Aleny Blažkové v aule
o reprodukčním zdraví "Čas proměn" se zúčastnily dívky primy a podobné přednášky "S Tebou o Tobě"
dívky kvinty a 1. ročníku. V odpoledních hodinách se konal zájezd studentů francouzštiny do Hradce
Králové s prof. Havrdovou a Felklovou. S odbornou prohlídkou navštívili státní vědeckou knihovnu a na
Pedagogické fakultě si prohlédli výstavy "Mezinárodní rok sblížení kultur" a "Králové, šlechtici a
venkované očima francouzských umělců XV. století". Večer se zúčastnili v aule PF HK komponovaného
divadelního večera s písněmi, tancem a divadlem.
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24. března proběhlo základní kolo celostátní soutěže Školní ajťák, které se zúčastnilo 17 studentů.
Soutěž prověřila znalosti o počítačích, internetu, protokolech, ale i hrách. V tento den si vybojovaly
postup do krajského finále v basketbale dívky Jana Brátová (4.V), Šárka Čmelíková (4.V), Tereza
Hurdálková (2.W), Tereza Chobotská (4.W), Johana Joudalová (4.W), Denisa Kolářová (2.W), Dominika
Malinová (4.V), Karolína Müllerová (4.V), Eliška Richtrová (4.V) a Daniela Štěpánková (4.W). Do
okresního kola v Jaroměři je doprovázela prof. Rojtová.
25. března se studenti sexty, septimy, 2. a 3. ročníku zúčastnili v aule performance bratří Typltů a
skupiny WWW. O velké přestávce vyhlásili prof. Forejt a Preclík výsledky soutěže Fotograf Jiráskova
gymnázia 2009. V kategorii Všechno létá, co křídla má obsadil 1. místo Štěpán Landa (6.V) a 2. a 3.
místo prof. Jan Ježek. V kategorii B 1. a 3. místo patřilo Karolíně Salome Lokvencové (3.B) a 2. místo
Štěpánu Landovi (6.V). V kategorii Barvy zvítězila Eliška Štěpařová (3.V), druhá byla Klára Škodová
(6.W) a třetí prof. Pavel Škoda. Všichni jmenovaní a mnoho dalších obdrželi věcné ceny.
26. března doprovázel prof. Zikmund studenty Matěje Fantu (5.W), Daniela Hladíka (5.W), Michala
Kopeckého (5.W), Samuela Mareše (4.W), Veroniku Říhovou (4.W), Veroniku Šimkovou (4.W), Annu
Zikmundovou (5.V) a šéfa týmu Marka Schwarze (4.A) na turnaj ve frisbee, který se konal v Hradci
Králové. Náš tým skončil na 7. místě.
27. března úspěšně soutěžili v krajském kole Chemické olympiády v kategorii D Alžběta Polončeková
(4.W, 2. místo) a Tomáš Havlíček (4.V, 9. místo).
30. března se konalo krajské kolo Matematické olympiády v kategoriích B a C. Soutěžící doprovázel
prof. Brát.
31. března si studenti 4.B s prof. Macurou prohlédli v Praze Muzeum heydrichiády, v Národním
muzeu expozici věnovanou 3. odboji, Divadlo Na zábradlí a večer zhlédli v Disku představení "Stvoření".
Tento den organizoval prof. Klemenc na naší škole okresní kolo Fyzikální olympiády v kategorii E a F.
V kategorii E zvítězila Karolína Pěčková (4.V) a na 2.-3. místě Daniel Čejchan (4.W). Mezi úspěšné
řešitele se zařadili ještě Martin Kůst (4.V, 6. místo) a Daniel Meduna (4.V, 7. místo). V kategorii F
obsadili naši studenti prvních deset míst. Úspěšnými řešiteli byli a v následujícím pořadí se umístili
Zuzana Vaňková (3.V), Štěpán Štěpán (3.V), Michal Prokop (3.V), Barbora Balcarová (3.W), Václav
Šimon (3.V), Vojtěch Hruša (3.W) a Anežka Batěčková (3.W).
Duben
Ve dnech 1.-2. dubna měli studenti velikonoční prázdniny.
6. dubna psali maturanti maturitní písemnou práci z českého jazyka.
7. dubna vystoupil v aule s přednáškou "Jaroslav Skalický aneb tajný překladatel" prof. Štěpán Nosek.
Šlo o druhou z cyklu nepravidelných přednášek o nonkoformních osobnostech, které vyučovaly nebo
studovaly na náchodském gymnáziu.
7. dubna proběhlo okresní kolo Matematické olympiády. V kategorii Z6 se na 1.-2. místo probojoval
Tomáš Macek (1.V), Ivana Paulusová (1.W) byla čtvrtá a Markéta Mastíková (1.V) obsadila 9.-11. místo.
V kategorii Z7 Lenka Zikmundová (2.V) zvítězila a Jan Jirman (1.W) byl druhý a Kateřina Štěpánová
(2.V) 10.-14. V kategorii Z8 obsadil pěkné druhé místo Štěpán Štěpán (3.V), Anežka Batěčková 5.-7.
místo a školu reprezentovala ještě Zuzana Vaňková (3.V). Studenty doprovázel prof. Chmelík.
8. dubna proběhly dva sportovní turnaje. Tým ve složení Jan Brož (4.V), Samuel Mareš (4.W), Tomáš
Matyska (3.V), Daniel Meduna (4.V), Pavel Novák (3.V), Pavel Pich (3.V), Vojtěch Resl (4.W), Michal
Šimbera (4.V), Jiří Šolc (4.W) a Ladislav Tichý (4.V) vybojoval 4. místo v okresním kole basketbalové
turnaje pro starší žáky. Doprovodil je prof. Košvanec. V krajském kole turnaje ve florbalu středních škol
náš tým ve složení Michael Balcar (5.V), Květoslav Hájek (5.V), Matěj Matoulek (6.V), Jan Matyska
(6.W), Ondřej Nosek (2.A), Jan Pádr (2.A), Michal Presse (4.A), Daniel Prouza (6.V), Jiří Ullwer (3.A),
Jan Voborník (8.W), Josef Voborník (6.V), Jakub Zakouřil (5.V) a Tomáš Závojko (7.W) zvítězil pod
vedením prof. Diviška. V odpoledních hodinách proběhla hodnotící pedagogická rada.
9. dubna se konal tématický den studentů tercie nazvaný Průmyslová revoluce, jehož hlavními
organizátory byli prof. Klemenc a Macura. Studenti primy a sekundy vyslechli v aule koncert Dechového
orchestru ZUŠ v Hronově. Studenti psychologického semináře se zúčastnili přednášky Mgr. Miroslava
Kuceje "O domácím násilí".
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10. dubna reprezentovali školu v krajském kole Chemické olympiády kategorie C studenti Ondřej Míl
(6.W) a Jan Štěpán (5.W). Míl obsadil 5. příčku.
11. dubna doprovázela prof. Slavíková naše studenty do Hradce Králové do krajského kola soutěže
Eurorebus. Družstvo 1.V ve složení Václav Kavalír, František Šedivý a David Lichtenberg obsadilo
4. místo, družstvo 2.W ve složení Denisa Kolářová, Lucie Havlíčková a Kateřina Vanclová 5. místo a
postoupili do dalšího kola. V kategorii středních škol si 5. místem vybojovali postup studenti 2.A Jan
Hak, Jakub Vítek a Matěj Dubovský, nepostupové 8. místo obsadili studenti 1.A Petr Illner, David
Česenek a Lenka Nosková. V jednotlivcích soutěžili Kristýna Smolová (3.V), Jan Hak (2.A) a Lukáš
Cohorna (4.B). Výborné druhé místo a postup do republikového kola vybojoval Jan Hak.
12. dubna navštívili hvězdárnu v Úpici studenti 8.V a 4.A s prof. Polákem a Sršňovou a 16. dubna
studenti 8.W a 4.B s prof. Brátem a Klemencem.
13. dubna se konalo krajské kolo Zeměpisné olympiády, kam studenty doprovázela prof. Slavíková.
V kategorii A byla Ivana Paulusová (1.W) čtrvtá, v kategorii B Petr Šanovec (2.V) třetí a v kategorii D
Jan Šimbera (7.W) třetí a Jan Kosinka (3.B) čtvrtý. Krajského kola Biologické olympiády kategorie C se
účastnili Tomáš Matyska (3.V), Václav Šimon (3.V) a Martin Petřík (3.W). Nejvíce uspěl Matyska
10. místem. Do Jičína na krajské kolo ve stolním tenise doprovázel studenty Kirilla Jurana (4.V), Tomáše
Koška (3.W), Daniela Medunu (4.V) a Samuela Mareše (4.W) prof. Košvanec. Chlapci skončili na
pěkném 3. místě. Prof. Rojtová vyjela se studenty Janou Brátovou (4.V), Šárkou Čmelíkovou (4.V),
Johanou Joudalovou (4.W), Barborou Kubečkovou (3.V), Ondřejem Borošem (4.W), Jindřichem
Brzobohatým (3.V), Pavlem Pichem (3.V) a Vojtěchem Reslem (4.W) do Teplic nad Metují na okresní
kolo turnaje v odbíjené, kde vybojovali 3. místo. Prof. Krákorová absolvovala se studenty semináře
Základy obchodní angličtiny exkurzi do pražské firmy Ernst&Young Co.
14. dubna byli na exkurzi v Nové Pace kvartáni s prof. Ježkem, Košvancem a Slavíkem. Prof. Rojtová
doprovodila do Nové Paky studentky Janu Brátovou (4.V), Šárku Čmelíkovou (4.V), Terezu Chobotskou
(4.W), Johanu Joudalovou (4.W), Karolínu Müllerovou (4.V), Danielu Štěpánkovou (4.W), Elišku
Richtrovou (4.V) a Moniku Venclovou (4.V) na krajské kolo v basketbalu dívek. Děvčata vybojovala
4. místo.
15. dubna se konaly schůzky rodičů.
16. dubna vyslechli všichni studenti kromě primánů a maturantů v Městském divadle Dr. Josefa Čížka
klavírní recitál Jitky Štěrbákové, bývalé studentky naší školy. V Hradci Králové se konalo krajské kolo
Biologické olympiády v kategorii B, naše gymnázium reprezentovali Petr Čečetka (2.A) - 9. místo,
Tereza Vanická (6.W) - 12. místo, Petra Nocarová (2.A) - 19.-20. místo a Iveta Papežová (5.W) 26. místo. Soutěžící doprovázela prof. Beránková.
19. dubna se studenti 5.W zúčastnili v rámci předmětu první pomoc přednášky pracovnice Českého
červeného kříže. Studentky Jana Prauseová (2.W) a Markéta Mastíková (1.V) reprezentovaly školu
v recitační soutěži v divadle Jesličky v Hradci Králové. Doprovázela je prof. Nývltová.
20. dubna navštívili studenti 8.W s prof. Nývltovou a Fišerovou v Praze Muzeum heydrichiády a
Židovské město a v Divadle ABC zhlédli představení "Šakalí léta".
21. dubna navštívili studenti chemického semináře z maturitního ročníku s prof. Suchankovou
hygienickou stanici. Studenti Matěj Dubovský (2.A), Jakub Haman (1.B), Petr Hlávko (5.W), Ondřej
Kollert (4.B), Filip Kovář (3.B), Štěpán Landa (6.V), Tomáš Marek (8.V), Tomáš Osoba (3.A), Michael
Pokorný (6.W), Michal Prause (7.W) a Otakar Pšenička (6.V) reprezentovali školu v okresním kole
v minifotbalu. Obsadili 5. místo, doprovázel je prof. Divišek. V okresním kole Biologické olympiády se
utkali Lucie Maťátková (2.V), která zvítězila, Timotej Mareš (1.V) a Kateřina Zítková (2.V).
Ve dnech 22. - 23. dubna probíhaly přijímací zkoušky. Pro velký počet uchazečů měli studenti
vyššího gymnázia z organizačních důvodů alespoň v jednom z těchto dnů ředitelské volno. 22. dubna
navštívili studenti kvinty s prof. Brátem, Klemencem a Košvancem hvězdárnu v Hradci Králové. V tento
den se konalo také okresní kolo Pythagoriády. Ivana Paulusová (1.W) se dostala svým výkonem na 3.-4.
místo ve své kategorii, v kategorii pro sekundu zvítězil Petr Šanovec (2.V), druhý byl Jan Jirman (2.W) a
na 4.-5. místě skončil Antonín Koutský (2.V) a v nejvyšší kategorii se na 2.-3. příčce umístili Vojtěch
Hruša (3.W) a Sebastian Prax (3.V).
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Ve dnech 23.-24. dubna slavil Sboreček 25 let svého trvání. Členové všech generací se sešli v pátek
v zrcadlovém sále a zkoušeli na sobotní koncert, který se konal za hojné účasti v Husově sboru.
24. dubna se naši studenti utkali se svými vrstevníky v krajském kole Chemické olympiády
v kategorii B. Jan Šimbera (7.W) byl druhý, Andrea Sodomková (7.V) šestá a Miloš Cvejn (3.B) skončil
na 9.-10. místě.
26. dubna vyjeli studenti 1.A s prof. Venclíkovou a Štegerovou na literárně-historickou exkurzi do
Prahy. O den později byli v Praze studenti 8.V s prof. Vrbovou a Štegerovou, navštívili Muzeum
heydrichiády, Židovské město a v Divadle Na zábradlí Dürrenmatovu hru "Komplic".
28. dubna zhlédli studenti vyššího gymnázia kromě maturantů v aule hru "Lakomec" v nastudování
Geisslershofcomoedianten.
29. dubna absolvovali studenti 1.B přednášku člena Českého červeného kříže. Studenti 4.B šli s prof.
Macurou Po stopách Zbabělců Josefa Škvoreckého. Stejnou procházku absolvovali studenti 8.W s prof.
Nývltovou 4. května a studenti 8.V s prof. Vrbovou 5. května.
29. dubna se konalo krajské kolo Fyzikální olympiády kategorie E. Naše Karolína Pěčková (4.V)
zvítězila, mezi úspěšné řešitele se zařadili také Daniel Čejchan (4.W), Martin Kůst (4.V), Daniel Meduna
(4.V), Michal Šimbera (4.V) a Kirill Juran (4.V). Studenty doprovázela prof. Zikmundová. O den později
jel prof. Klemenc na krajské kolo Fyzikální olympiády se studenty kategorie B, C a D. V kategorii D
Matěj Fanta (5.W) vybojoval krásné 2. místo, Anna Zikmundová (5.V) byla na 3.-4. místě a mezi úspěšné
řešitele se zařadili ještě Šimon Král (5.V), Jakub Zakouřil (5.V) a Jiří Valášek (5.W). V kategorii C byl
Ondřej Míl (6.W) pátý a Otakar Pšenička (6.V) na 10.-11. místě. V kategorii B jsme měli vítěze, byl jím
Jan Šimbera (7.W).
29. dubna se konala pedagogická rada pro 4.A a 4.B a 30. dubna se tyto třídy rozloučily se studiem na
gymnáziu posledním zvoněním.
Květen
Pedagogická rada po 8.V a 8.W proběhla o týden později, 6. května, a oktaváni si užili své poslední
zvonění 7. května.
3. května navštívili studenti 3.A a 7.W s prof. Štegerovou, Sršňovou a Š. Škodovou Senát a
Poslaneckou sněmovnu, prohlédli si Divadlo Na zábradlí a ve večerních hodinách zhlédli v divadle
Rokoko hru "Saturnin".
4. května si prohlédli studenti 1.B a 5.W s prof. Jaroušovou, Rojtovou a Slavíkovou v Liberci
botanickou a zoologickou zahradu a rozhlednu na Ještědu. Proběhlo fotografování tříd, které o ně měly
zájem. Fotografování zajistili prof. Preclík a Forejt.
5. května navštívili čističku odpadních vod v Náchodě Bražci studenti 2.B s prof. Havlíčkovou.
5. května reprezentovaly školu v okrskovém kole ve volejbale dívky Jana Brátová (4.V), Pavla
Čížková (2.W), Šárka Čmelíková (4.V), Johana Joudalová (4.W), Denisa Kolářová (2.W), Barbora
Kubečková (4.V), Jana Prauseová (2.W), Tereza Stehlíková (1.W), Žofie Šolcová (3.V). Dívky byly třetí
a doprovázela je prof. Slavíková.
6. května se konalo okresní kolo v minifotbalu. Naši chlapci Jindřich Brzobohatý (3.V), Daniel Koch
(3.W), Anh Minh-Mai (4.V), Pavel Pich (3.V), Dominik Regner (4.V), Vojtěch Resl (4.W), Tomáš
Roztočil (4.W), Jan Šanovec (3.W), Jiří Šolc (4.W) a David Špelda (4.W) vybojovali třetí místo.
Organizaci turnaje zajistili prof. Divišek a Košvanec. Prof. Vrbová doprovázela Barboru Koubkovou
(6.W) na krajské kolo Olympiády v českém jazyce.
7. května si prohlédli Muzeum parních strojů v Jaroměři studenti 6.W s prof. Klemencem a Polákem.
Od 10. do 13. května maturovali studenti 4.A a 4.B. Předsedou maturitní komise ve 4.A byl Mgr.
Karel Kašpar z Gymnázia Úpice a ve 4.B Mgr. Miroslav Mádle z Gymnázia Broumov. Čtyři studenti
u maturity neuspěli, jeden nematuroval ze zdravotních důvodů. Se 4.A odmaturovala jedna absolventka
z loňského školního roku. Od 17. května maturovali studenti 8.V a 8.W. V 8.V byla předsedkyní
maturitní komise Mgr. Eva Šebová z Gymnázia v Novém Bydžově a v 8.W Mgr. Helena Knittelová
z Gymnázia Broumov. V 8.V jeden student neodmaturoval a jedna studentka nemohla vykonat ústní
zkoušku z prospěchových důvodů. Maturitní vysvědčení si studenti jednotlivých tříd převzali na
slavnostním předávání v aule školy za účasti rodičů a rodinných příslušníků ve dnech 14. a 21. května.
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Z naší školy jeli vykonávat funkci předsedy maturitní komise prof. Matěnová a prof. Polák na
Gymnázium v Broumově v týdnu od 10. května, prof. Dvořáčková na Gymnázium v Úpici a prof. Jirková
na Gymnázium v Trutnově v týdnu od 17. května.
11. května se konal na ZŠ na Plhově v Náchodě atletický čtyřboj mladších žáků. Školu reprezentovali
chlapci Jan Hejzlar (1.V), Ondřej Hušek (1.W), Lukáš Kligl (1.V), Martin Kováčik (1.W) a Tomáš
Matoulek (1.W) a dívky Viktorie Hanušová (1.W), Lucie Havlíčková (2.W), Tereza Hurdálková (2.W),
Klára Matysková (2.V) a Nela Vítová (2.V). Chlapci byli pátí ze 13 týmů a dívky druhé z 11 týmů. Atlety
doprovázel prof. Slavík.
12. května se 20 našich studentů podílelo již tradičně na sbírce Ligy proti rakovině Květinový den.
Ve dnech 17.-19. května absolvovali za nepříliš pěkného počasí vodácký školní výlet na Sázavě
studenti 4.V s prof. Š. Škodovou, Rojtovou a Zikmundem. 18. května navštívili čističku odpadních vod
v Bražci studenti 2.A a 20. května studenti 6.W s prof. Suchankovou. Botanickou a zoologickou zahradu
v Liberci zhlédli 18. května studenti 1.A a 5.V s prof. Ježkem a Matěnovou.
20. května se starší žáci a žákyně utkali v atletickém čtyřboji na plhovském stadionu v Náchodě. Obě
družstva vybojovala v konkurenci 25 družstev pěkná čtvrtá místa. Takto úspěšně nás reprezentovali
Ondřej Boroš (4.W), Jindřich Brzobohatý (3.V), Tomáš Roztočil (4.W), Štěpán Štěpán (3.V), Markéta
Čejpová (3.V), Johana Joudalová (4.W), Bára Kubečková (3.V), Eliška Richtrová (4.V) a Kristýna
Vaňková (3.V). Atlety doprovázeli prof. Divišek a Zikmund.
21. května svolalo vedení školy a Nadace Jiráskova gymnázia setkání absolventů školy po 50 letech
nazvané Zlatá maturita. Maturanti z roku 1960 obdrželi pamětní list, prohlédli si školu, seznámili se
s vývojem školy za posledních 50 let a se současným gymnaziálním životem.
V Sedmihorkách trávili školní výlet studenti 1.V s prof. Diviškem a Brátem ve dnech 23.-26. května a
ve stejném termínu byli na výletě v Olomouci studenti 3.W s prof. Vrátilovou a Krákorovou.
24. května reprezentovaly školu v krajském kole atletické soutěže o Pohár rozhlas studentky Viktorie
Hanušová (1.W), Lucie Havlíčková (2.W), Tereza Hurdálková (2.W), Denisa Kolářová (2.W), Klára
Matysková (2.V), Nela Vítová (2.V) a Kateřina Volhejnová (2.V). Dívky byly páté a doprovázela je prof.
Slavíková.
24. května vystupoval soubor Skřivánci pod vedením prof. Poutníka v náchodském Domově
důchodců.
24. května odejli na cyklistický kurz na Pastvický rybník nedaleko Kutné Hory studenti 3.B s prof.
Zikmundem, Rojtovou a Slavíkem. 31. května je vystřídali studenti 7.V s prof. Diviškem, Forejtem a
Zikmundovou. 7. června přijeli studenti 7.W s prof. Slavíkem, Víchem a Javůrkovou a sérii kurzů
uzavřeli v týdnu od 14. června studenti 3.A s prof. Rojtovou a Zikmundem.
25. května navštívili Terezín, vystoupali na horu Říp a v Praze zhlédli v divadle Na Fidlovačce
"Baladu pro banditu" studenti kvarty s prof. Š. Škodovou, Poutníkem, Macurou a Mičíkovou. Do
Ratibořic se podívali studenti 2.A s prof. Forejtem a Venclíkovou.
25. května proběhlo v Praze v hostivařském lesoparku finále internetové soutěže Technoplaneta. Do
finále se po pěti inetrnetových kolech šifrovacích úkolů probojovalo 40 pětičlenných týmů. Zde celou
soutěží dokázalo projít jen 6 týmů a z toho 3 byly z naší školy. Na 4. místě skončil tým EKKMZ z 3.V ve
složení Martina Paulusová, Kristýna Smolová, Eliška Štěpařová, Zuzana Vaňková a Klára Vydrová, na
5. místě Relace neurčito z 4.V - Monika Besedová, Hana Ježdíková, Kirill Juran, Karolína Pěčková a
Dominik Regner a na 6. místě Maniaci z 3.V Michal Matyska, Tomáš Matyska, Michal Prokop, Václav
Šimon a Štěpán Štěpán. Těsně před cílem se umístily i další tři naše týmy ze 2.W: MASTERteam ve
složení Simona Besedová, Denisa Kolářová, Barbora Neumannová a Jiří Rýdl, Cvoci ve složení Petra
Magdičová, Jana Prauseová, Michaela Stehnová, Lucie Šacherlová a Tereza Venclová a tým Milouši
s.r.o. ve složení Pavla Čížková, Tereza Tylerová, Kateřina Vanclová, Zuzana Vančáková a Martina
Zelená. Soutěžící doprovázely prof. Jaroušová a Javůrková.
26. května odjeli na školní výlet do Pecky u Nové Paky studenti 3.V s prof. Poutníkem a Beránkovou
a na Svratku studenti 4.W s prof. Košvancem a Nývltovou. Všichni se vrátili 29. května.
26. května si prohlédli Pražský hrad, Divadlo Na Zábradlí a večer zhlédli Čechovovu hru "Platonov je
darebák" studenti 2.B s prof. Vrbovou a Macurou.
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26. května zorganizoval prof. Klemenc na naší škole okresní kolo Fyzikální olympiády v kategorii G
s názvem Archimediáda. Ze 14 účastníků bylo 11 našich studentů. První tři místa obsadili v tomto pořadí
Lenka Zikmundová (2.V), Jiří Rýdl (2.W) a Denisa Kolářová (2.W).
27. května byli na exkurzi v královéhradecké hvězdárně studenti 1. ročníku s prof. Sršňovou, G.
Škodovou a Slavíkovou. Expozici Židé v Náchodě si v náchodském muzeu prohlédli studenti 4.V s prof.
Š. Škodovou. V odpoledních hodinách se za nevalného zájmu rodičů konaly konzultační rodičovské
schůzky.
28. května navštívil školu Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D., absolvent naší školy, aby pohovořil ke
studentům septimy, 3.A a 6.W na téma "Je válka vůbec někdy spravedlivá?". V odpoledních hodinách se
na novoměstském zámku konala vernisáž prací členů fotokroužku, který pracuje pod vedením prof.
Forejta.
28. - 29. května se v prostorách školy konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky.
Červen
Ve dnech 1.-4. června jsme na škole přivítali pěvecký sbor ze slovinského městečka Cerklje na
Gorenskem. "Mladinski pevski zbor OŠ Davorina Jenka" zazpíval našim studentům v aule v pátek
4. června. 2. června se konal společný koncert s našimi Skřivánky, kteří byli hostiteli slovinského sboru,
v rámci jubilejního 40. ročníku festivalu komorních sdružení CAMERATA NOVA NÁCHOD 2010.
Skřivánci zároveň tímto koncertem oslavili 15 let svého působení. Slovinské děti byly ubytovány
v rodinách našich studentů.
S řekou Vltavou se ve dnech 2.-4. června utkali studenti 2.B s prof. Matěnovou, Havlíčkovou a
Víchem.
4. června si prohlédli Muzeum parních strojů v Jaroměři studenti 2.A s prof. Klemencem a Brátem,
stejnou exkurzi absolvovali studenti 2.B s prof. Klemencem a Zikmundovou 10. června.
Ratibořice navštívili 7. června studenti 2.B s prof. Vrbovou a Havrdovou. Studenti 2.A byli na
Pražském hradě s prof. Dvořáčkovou a Forejtem a v Divadle Na Fidlovačce zhlédli představení
"Lucerna". 3.B s prof. Kolářskou navštívili soud v Náchodě.
Další třídou, která zdolávala Vltavu, byla 6.V s prof. Brátem, Rojtovou a Zikmundem ve dnech 7.-10.
června.
11. června se konalo v pražském Kongresovém sále celostátní kolo vědomostní zeměpisné soutěže
Eurorebus. V kategorii jednotlivců obsadil Petr Šanovec (2.V) v konkurenci více než 80 soutěžících
výborné 10. místo. V kategorii týmů obsadil tým 2.W ve složení Pavla Čížková, Kateřina Vanclová a
Jana Prauseová 19. místo a tým 1.V ve složení Václav Kavalír, František Šedivý a David Lichtenberg
49. místo. V soutěži, která probíhala celý školní rok, se zaregistrovalo z naší školy 95 studentů a naše
gymnázium v konkurenci více než 200 škol skončilo na solidním 36. místě. Do Prahy doprovázel
studenty prof. Divišek.
Ve dnech 9.-11. června byli na chatě Domov v Deštném v Orlických horách studenti 1.W s prof.
Chmelíkem a Barkou, na stejném místě trávili svůj školní výlet o týden později ve dnech 16.-18. června
studenti 2.W s prof. Dvořáčkovou a Javůrkovou. Rovněž do Orlických hor, ale na chatu Kačenka
u Šerlišského mlýna vyrazili studenti 2.A s prof. Forejtem a Mičíkovou ve dnech 9.-12. června. Od 9. do
11. června byli na školním výletě na Vernéřovické studánce studenti 5.W s prof. Havlíčkovou a
Slavíkovou. Na Máchově jezeře pobývali ve dnech 15.-18. června studenti 5.V s prof. Ježkem a
Beránkovou a v Teplicích nad Metují byli ve dnech 16.-18. června studenti 2.V s prof. Klemencem,
Polákem a Barkou. Další třídou, která navštívila Máchovo jezero, byla 1.B s prof. Fišerovou a
Beránkovou ve dnech 20.-23. června. Ve dnech 21.-23. června byli v Dlouhých Rzech na výletě studenti
7.V s prof. Preclíkem a Forejtem. Posledním školním výletem tohoto školního roku byl výlet na Vltavu
studentů 6.W s prof. Polákem, Rojtovou a Víchem ve dnech 21.-24. června.
V měsíci červnu se řada našich studentů dostala do ciziny. Ve dnech 9.-13. června navštívilo asi 60
studentů s prof. Noskem, Novotnou a Felklovou Londýn, Greenwich, Windsor, Oxford a Canterbury. Ve
dnech 11.-12. června se studenti HIDRAKu a dramatické výchovy účastnili s prof.
Dvořáčkovou Festivalu mýtů a pohádek v polském Bardó. Do turecké Osmanyie se ve dnech 14.-24.
června vydalo na výměnný pobyt 16 kvartánů s prof. Jirkovou a Krákorovou. Ve dnech 19.-27. června se
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konal poznávací zájezd pro studenty španělštiny na pobřeží Costa Brava. Zúčastnilo se ho 20 studentů
s prof. Pavlíčkovou a Pavlíkem.
15. června navštívili Muzeum bratří Čapků v Malých Svatoňovicích studenti 7.W s prof. Š. Škodovou.
16. června se zabývali drogovou problematikou v rámci tématického dne studenti tercie s prof. Kolářskou
a Burdou. 17. června si prohlédli Pražský hrad studenti sexty s prof. Macurou, Nývltovou a Noskem.
Večer zhlédli buď v Divadle V Celetné "Evžena Oněgina", nebo v Městských divadlech pražských
Gogolova "Hráče". 21. června si prohlédli studenti 2.W hrad Vízmburk s odborným výkladem Prof.
Vladimíra Volfa. Hrad navštívili s prof. Dvořáčkovou a Chmelíkem.
18. června se naši studenti zúčastnili 1. ročníku největšího školního florbalového turnaje v ČR SALMING Florbalmánie. Naši studenti skupinu C v Předměřicích s přehledem vyhráli, když si poradili
s OA Jihlava, OA Hradec Králové a VOŠ Praha. V osmifinále v třebešské hale jsme přehráli 3:1
hradeckou zdravotní školu a konečnou pro nás bylo bohužel čtvrtfinále s GYBONem z Hradce Králové,
které jsme přes převahu 1:2 prohráli. Naši chlapci hráli v sestavě: Daniel Prouza (6.V), Josef Voborník
(6.V), Jan Matyska (6.V), Matěj Matoulek (6.V), Jan Voborník (8.W), Tomáš Závojko (7.W), Tomáš
Hrubý (7.W), Jan Pádr (2.A) a Ondřej Nosek (2.A). Florbalisty doprovázel prof. Divišek.
21. června vystoupili odpoledne v aule studenti dramatické výchovy ze sekundy pod vedením prof.
Vrbové jako Divadelní spolek Lepší než nic s představením "Škola naruby" pro rodičovskou veřejnost,
22. června dopoledne pro žáky primy a sekundy. 22. června odpoledne obsadili aulu studenti 2.W
s prezentací svých dramatických vystoupení určenou pro rodiče a další zájemce.
23. června jeli studenti HIDRAKu a dramatické výchovy prof. Dvořáčkové do Klicperova divadla
v Hradci Králové zhlédnout představení inspirované dvojicí Suchý - Šlitr.
24. června si studenti nižšího gymnázia vyměňovali učebnice na příští školní rok. Studenti 6.V s prof.
Nývltovou absolvovali exkurzi do Ratibořic a studenti 3.B zeměpisnou exkurzi do okolí s prof.
Slavíkovou a Zikmundovou. V odpoledních hodinách se konala klasifikační pedagogická rada.
25. června absolvovali primáni tématický den Antický den s prof. Dvořáčkovou, Nývltovou a
Mičíkovou. Všichni ostatní studenti zhlédli v Městském divadle Dr. Josefa Čížka představení "Lucerna".
Studenti 3.W potom uskutečnili ještě exkurzi do Hronova s prof. Vrátilovou a Beránkovou, studenti 5.V
biologickou vycházku s prof. Ježkem a studenti 6.V vycházku středověkým Náchodem s prof. Macurou.
28. června se konal další tématický den pro sekundány s názvem Den ve středověku pod vedením
prof. Dvořáčkové, Chmelíka a Mičíkové. Studenti 5.V, 5.W, 1.A, 1.B, 2.B, 7.V, 7.W, 3.A a 3.B zhlédli
v kině Vesmír film Heleny Třeštíkové "Katka" s problematikou závislosti na drogách. Zeměpisnou
vycházku absolvovali studenti 1.V s prof. Diviškem, exkurzi do Ratibořic studenti 3.V s prof. Poutníkem
a Beránkovou, exkurzi Krajem Boženy Němcové studenti 3.W s prof. Vrátilovou a Macurou, exkurzi
Krajem Karla Čapka studenti 4.V s prof. Š. Škodovou, cyklistický výlet studenti 4.W s prof. Košvancem
a Šimonem, biologickou vycházku studenti 5.V s prof. Ježkem a studenti 1.A s prof. Matěnovou, do
výtopny v Jaroměři jeli na exkurzi studenti 6.V s prof. Brátem a promítáním fotografií ze života třídy a
poznávací vycházkou strávili den studenti 2.A s prof. Forejtem.
29. června se studenti primy, sekundy a kvarty utkali v nejrůznějších soutěžích v rámci Sportovního
dne, který se konal na hřišti na Hamrech. Den organizačně zajistili prof. Divišek, Košvanec, Slavík a
Slavíková a studenti 3.B. Proběhlo opět několik exkurzí. Do Malých Svatoňovic se s prof. Poutníkem a
Beránkovou podívali studenti 4.W, do Adršpachu studenti 5.V s prof. Ježkem, do Barunčiny školy
v České Skalici studenti 2.A s prof. Forejtem, exkurzi Krajem Boženy Němcové uskutečnili sudenti 6.W
s prof. Nývltovou, biologickou exkurzi studenti 2.B s prof. Matěnovou a exkurzi Kladským pomezím
studenti 3.A s prof. Štegerovou a Rojtovou. Na horolezeckou stěnu do Police nad Metují se odvážili
studenti 7.V s prof. Preclíkem a Noskem, cyklistický výlet si udělali studenti 5.W s prof. Havlíčkovou a
Zikmundovou a poznávací vycházku do okolí studenti 1.B s prof. Fišerovou, studenti 7.W s prof.
Sršňovou a G. Škodovou a studenti 6.V s prof. Brátem. V odpoledních hodinách se se školním rokem
neformálně rozloučili učitelé.
30. červen byl dnem předávání vysvědčení. Na závěrečné poradě se profesoři rozloučili s kolegy
Jarmilou a Eduardem Suchankovými, kteří definitivně odcházejí do důchodu, s prof. Pavlínou Vrbovou,
které končí pracovní poměr uzavřený za kolegyni na mateřské dovolené, a s prof. Františkem Burdou
zaměstananým na částečný úvazek a dobu určitou.
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Letní prázdniny začaly 1. července a skončily 31. srpna.
Martina Javůrková

ČÁST IX.
ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ
Ve dnech 4. až 8. března byla v naší škole uskutečněna inspekce podle § 174 odst. 2 písm. a), b) a
c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Inspekční činnost proběhla v návaznosti na institucionální hodnocení školy, které bylo uskutečněno
v minulém roce a byla zaměřena na:
• provedení hodnocení souladu školního vzdělávacího programu (ŠVP) s příslušným rámcovým
vzdělávacím programem,
• na sledování podpory rozvoje čtenářské gramotnosti žáků při vzdělávání,
• na vyhodnocení ekonomických dat z rozvojových programů.
Jediným výstupem z inspekce byl dopis, ve kterém nám ČŠI sděluje, že Školní vzdělávací program
pro nižší stupeň osmiletého gymnázia a Školní vzdělávací program pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň
osmiletého gymnázia jsou v souladu s RVP ZV a RVP G.

ČÁST X.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
a) Příjmy (zaokrouhleno na koruny)
CELKOVÉ PŘÍJMY INVESTIČNÍ

8 408 825 Kč

CELKOVÉ PŘÍJMY NEINVESTIČNÍ

30 866 673 Kč

poplatky od zletilých žáků nebo zákonných zástupců
příjmy z hospodářské činnosti
dotace přímé
dotace nepřímé
ostatní příjmy

0 Kč
0 Kč
26 586 400 Kč
3 238 100 Kč
1 042 173 Kč

b) Výdaje (zaokrouhleno na koruny)
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM
náklady na platy pracovníků

8 495 381 Kč
30 726 533 Kč
19 079 781 Kč

platy pedagogických pracovníků celkem
platové tarify
osobní příplatky
náhrady platu
za přesčasy
odměny
zvláštní příplatky (třídnictví, za speciální činnosti, …)
příplatky za vedení
ostatní příplatky

17 191 428 Kč
10 157 548 Kč
1 860 784 Kč
2 795 221 Kč
96 294 Kč
687 140 Kč
230 529 Kč
146 790 Kč
1 217 122 Kč
1 888 353 Kč
1 428 600 Kč
166 632 Kč
186 387 Kč
0 Kč
41 450 Kč
54 886 Kč
10 398 Kč
146 438 Kč

platy nepedagogických pracovníků celkem
platové tarify
osobní příplatky
náhrady platu
za přesčasy
odměny
příplatky za vedení
dělené směny
ostatní osobní náklady
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zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění
zákonné pojištění zaměstnanců
zákonné odvody do FKSP
výdaje na učebnice, učební texty a pomůcky
učebnice
knihy
předplatné časopisů
učební pomůcky
stipendia
ostatní provozní náklady
materiálové náklady
úklidové prostředky
materiál na opravu a údržbu
materiál ostatní
drobný hmotný majetek
drobný nehmotný majetek
ochranné pracovní pomůcky
energie
elektrická energie
pára
vodné
oprava, údržba
malování a nátěry
podlahy
obložení stěn
elektroinstalace
kanalizace
další drobné opravy a údržba
cestovné
na LVVZ
na sportovní kurzy
na školní výlety
na vzdělávání
na exkurze
na soutěže
služební cesty
reprezentace
služby
další vzdělávání
nájemné
poštovné
telefony
stravování
programový servis
praní prádla
Internet
odvoz odpadů
revize
stočné a srážkové vody
drobný program kraje PRK
projekt Comenius
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6 389 329 Kč
81 180 Kč
381 563 Kč
588 726 Kč
82 754 Kč
27 318 Kč
29 590 Kč
449 064 Kč
0 Kč
4 059 516 Kč
576 539 Kč
28 386 Kč
9 794 Kč
143 925 Kč
389 821 Kč
0 Kč
4 612 Kč
1 142 540 Kč
489 917 Kč
625 888 Kč
26 736 Kč
351 828 Kč
130 890 Kč
96 455 Kč
32 273 Kč
28 122 Kč
25 770 Kč
38 318 Kč
121 871 Kč
7 400 Kč
13 219 Kč
9 092 Kč
59 572 Kč
20 748 Kč
8 562 Kč
3 278 Kč
2 859 Kč
1 542 693 Kč
71 820 Kč
173 271 Kč
21 228 Kč
58 027 Kč
52 899 Kč
10 478 Kč
4 450 Kč
69 600 Kč
32 078 Kč
63 702 Kč
95 972 Kč
40 399 Kč
28 500 Kč

lyžařské kurzy
další drobné služby
kolky
poplatky bance
ostatní náklady
technické zhodnocení majetku a budovy
ošatné na kurzy
pojištění
odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby se ZPS
náhrada mzdy za pracovní neschopnost v prvních 14 dnech
Odpisy

635 246 Kč
185 023 Kč
0 Kč
15 022 Kč
55 458 Kč
24 313 Kč
3 388 Kč
5 890 Kč
0 Kč
21 867 Kč
250 706 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

140 140 KČ

ČÁST XI.
ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ
Rozvojový program Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd
pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce pro rok 2009 –
I. etapa (čj. 24130/2008-26, ze dne 18. prosince 2008)
Škola obdržela finanční prostředky ve výši odpovídající podílu z celkového objemu finančních
prostředků, tj. 3 mld. Kč, k celkovému evidenčnímu přepočtenému počtu pedagogických pracovníků na
plně zaměstnané k 30. 9. 2008 podle skutečnosti vykázané v oddílu IV. statistického výkazu P1-04.
Celkem 933 000 Kč. Tato částka byla rozdělena na platy (686 029 Kč) a související zákonné odvody.
Kritéria pro zvýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků s ohledem na kvalitu
jejich práce
a) míra účasti na tvorbě, inovaci nebo evaluaci školního vzdělávacího programu nebo koordinaci
těchto činností,
b) míra účasti na tvorbě, koordinaci nebo řízení vzdělávacích projektů vedoucích k dosahování
klíčových kompetencí dětí, žáků a studentů,
c) uplatnění moderních a efektivních metod ve výchovně vzdělávacím procesu a při poskytování
školských služeb, zejména pokud vyplývají z účasti pedagogických pracovníků v dalším vzdělávání
pedagogických pracovníků,
d) výkon činnosti výchovného poradce, metodika informačních a komunikačních technologií,
metodika prevence,
e) výkon činnosti ředitele školy nebo školského zařízení, pokud jsou zároveň naplněna kritéria
uvedená v bodech a), b) nebo c),
f) uplatnění moderních a efektivních metod ve výchovně vzdělávacím procesu a při poskytování
školských služeb, které jsou využívány při práci ve třídě, skupině či oddělení s individuálně
integrovanými dětmi, žáky a studenty se sociálním a zdravotním znevýhodněním či zdravotním
postižením.
Pokud ve škole nebo školském zařízení probíhá příprava nebo realizace kurikulární reformy, využije
právnická osoba vykonávající činnost školy a školského zařízení přednostně prioritu a) a další priority
použije až následně jako priority doplňkové.
Následně vláda na svém zasedání dne 4. května 2009 schválila návrh MPSV na zvýšení platových
tarifů od 1. června 2009 o 3,5%, které bylo upraveno novelou nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Toto zvýšení
platových tarifů muselo být realizováno bez dalších nároků na výdaje státního rozpočtu, tj. muselo
být realizováno v rámci již schváleného rozpočtu MŠMT pro rok 2009.
Vyhlášená 1. etapa rozvojového programu Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek
mezd pedagogických pracovníků s ohledem na kvalitu jejich práce, (čj. 24130/2008-26, ze dne
18. prosince 2008) byla doplněna dodatkem, umožňujícím využití těchto finančních prostředků od
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1. 7. 2009 nejen pro diferencované zvýšení motivačních složek platů pedagogů, ale v případě nutnosti i
pro krytí zvýšených tarifů pedagogů platných od 1. června 2009. Tento krok měl zajistit, že zvýšení
tarifních platů pedagogů od 1. 6. 2009 bude realizovatelné ve všech školách a školských zařízeních RgŠ,
a to bez ohledu na to, jakou měly tyto subjekty k dispozici úroveň „volných" nenárokových složek platů
pedagogů, které pochopitelně musely být obecně hlavním zdrojem krytí růstu tarifů pedagogů od
1. 6. 2009.
Všechny prostředky přidělené v rámci tohoto programu byly vyčerpány, a to v souladu s výše
uvedenými pravidly.
Rozvojový program Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd
pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce pro rok 2009 –
II. etapa (č.j. 4 982/2009-26, ze dne 31. března 2009)
Šlo o 2. etapu rozvojového programu, jehož cílem bylo v roce 2009 navýšení prostředků určených na
posílení úrovně motivačních složek platů a mezd pedagogických pracovníků škol regionálního školství,
přičemž tato 2. etapa měla zároveň za cíl podpořit alespoň částečné vyrovnání rozdílů v motivačních
složkách platů a mezd v jednotlivých druzích škol.
Právnická osoba vykonávající činnost školy obdržela finanční prostředky ve výši odpovídající
násobku přepočteného počtu pedagogických pracovníků podle skutečnosti vykázané ve statistickém
výkazu P1-04 ve 4. čtvrtletí 2008 a částky:
10 000,- Kč, pokud právnická osoba vykonává činnost základní školy nebo základní školy speciální,
5 000,- Kč, pokud právnická osoba vykonává činnost mateřské školy,
2 500,- Kč, pokud právnická osoba vykonává činnost střední školy nebo konzervatoře.
Nás se týkala třetí možnost a dostali jsme celkem 127 000 Kč, z toho na platy 93 382 Kč. Zbytek na
související odvody.
Kritéria pro zvýšení nenárokových složek platů pedagogických pracovníků s ohledem na kvalitu
jejich práce
Právnická osoba vykonávající činnost školy použije tyto účelově přidělené finanční prostředky na
zvýšení motivačních složek platů a mezd pedagogických pracovníků diferencovaně, a to v souladu
s platnými pracovně právními předpisy (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů, nařízení vlády č. 564/2006 Sb., kolektivní smlouva, vnitřní platový předpis apod.).
Prostředky přidělené v rámci tohoto programu byly zcela vyčerpány, a to v souladu s výše uvedenými
kritérii.
Rozvojový program Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků č.j. 230/2009-26
Vyhlašovatelem programu je MŠMT ČR.
Jde o rozvojový program pro rok 2009, jehož cílem bylo navýšení prostředků určených na posílení
úrovně odměňování nepedagogických pracovníků.
Škola obdržela finanční prostředky ve výši odpovídající podílu z celkového objemu finančních
prostředků, tj. 334,4 mil. Kč, k celkovému evidenčnímu přepočtenému počtu nepedagogických
pracovníků na plně zaměstnané k 30. 9. 2008 podle skutečnosti vykázané v oddílu IV. statistického
výkazu P1-04. Celkem 46 000 Kč. Z toho na platy 33 824 Kč.
Prostředky byly vyčerpány v souladu s jejich určením, a to v plné výši.
Rozvojový program Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků č. j. 11 215/200926
Jde o pokračování rozvojového programu na rok 2009 čj. 230/2009-26 ze dne 9. ledna 2009, jehož
cílem bylo navýšení prostředků určených na posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků
škol a školských zařízení všech zřizovatelů.
Škola obdržela finanční prostředky ve výši násobku částky 6 370 Kč a počtu nepedagogických
pracovníků. Celkem 61 000 Kč. Z toho 44 853 Kč na platy.
Prostředky byly vyčerpány v souladu s jejich určením, a to v plné výši.
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Program Podpora řešení dopadu meziročního snížení počtu žáků – „Hustota“ a „Specifika“ –
2. ETAPA
Cílem tohoto RP bylo posílení objemu finančních prostředků určených pro jednotlivé kraje z důvodu
řešení dalších specifických problémů škol a školských zařízení zřizovaných kraji, obcemi a svazky obcí,
zejména však na posílení rozpočtu mateřských škol, v nichž dochází od 1. 9. 2009 ke zvýšení výkonů,
popř. na pokrytí potřeby zvýšeného počtu asistentů pedagoga pro žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami.
Z tohoto programu jsme získali částku 69 100 Kč. Celá částka byla vyčerpána. Prostředky jsme
použili v souladu s pravidly na platy a související zákonné odvody pro pedagogické pracovníky.
Program „Podpora příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení
s výbornými výsledky talentovaných žáků“
Vyhlašovatelem programu byl Královéhradecký kraj.
Program odměňuje školy, jejichž žáci vyhráli krajské kolo některé z předmětových olympiád nebo
sportovních soutěží. My jsme takových úspěchů zaznamenali 9.
Z programu jsme tak získali v účetním roce 2009 9 000 Kč (z toho bylo použito 3 000 Kč na OON pro
učitele, kteří připravovali úspěšné žáky, a 6 000 Kč na nákup učebních pomůcek do sbírek těch předmětů,
v nichž byli žáci úspěšní).

ČÁST XII.
ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO
VZDĚLÁVÁNÍ

Akreditace pro vzdělávání dospělých:
Autorizace ve smyslu zákona 179/2006 Sb.18:

NE
NE

ČÁST XIII.
ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH
Z CIZÍCH ZDROJŮ

Projekt partnerství Comenius v rámci Programu celoživotního učení.
Ve školním roce 2007-8 podala naše škola žádost o grant na podporu projektu partnerství Comenius
v rámci Programu celoživotního učení. Ve spolupráci s tureckou školou Sehit Binbasi Adil Karagoz
Anadolu Lisesi z Osmaniye vypracovala dvouletý program vzájemné spolupráce a po úspěšném přijetí
žádosti Národní agenturou pro evropské projektování a ústředím v Bruselu získala na uskutečnění
projektu částku 12 000 EUR. Spolupráce na projektu s názvem: Celebration Models of Social and
Cultural Events in Different Countries započala v září 2008 a pokračovala i ve školním roce 2009-10.
Podrobnosti viz Část VIII.
Ekologická výchova na Jiráskově gymnáziu
Projekt si klade za cíl zejména zlepšit znalosti studentů i veřejnosti o významu ochrany životního
prostředí. Prostřednictvím naučných exkurzí, přednášek a besed chceme seznámit studenty i veřejnost
s přírodními hodnotami našeho regionu. Chceme pomoci správně chápat příčiny globálních i lokálních
ekologických problémů a vysvětlovat důsledky lidského jednání v souvislostech. V rámci projektu
poznaní studenti i veřejnost přírodní hodnoty svého regionu a budou vedeni k zamyšlení nad vybranými
tématy, s jejichž problematikou se během přednášek či exkurzí seznámí. Díky projektu se všeobecně
zlepší ekologické uvědomění dětí i jejich rodičů, vzroste jejich občanská odpovědnost a změní se i jejich
vztah k ochraně přírody.
Na tento projekt jsme od Královéhradeckého kraje z programu Environmentální a ekologická
výchova, vzdělávání a osvěta dětí, mládeže, pedagogických pracovníků a veřejnosti (ZPD062009) získali
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o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů
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částku 50 000 Kč. Celkové předpokládané náklady projektu budou 65 000 Kč. Pěti tisíci se na nich bude
podílet škola, 10 000 Kč půjde z jiných zdrojů.
Projekt je dvouletý (od 1. 1. 2010 do 30. 6. 2011) a je průběžně plněn.
Podrobnosti viz Část VIII.
DRED Náchod 2009
Od Královéhradeckého kraje, konkrétně z Programu podpory a rozvoje zdravého životního stylu
(SMR022009), jsme dále získali 10 000 Kč na projekt DRED Náchod 2009, tedy na podporu našeho
studentské divadelního souboru. Projekt trval od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009. Celkové náklady na projekt
byly 14 353 Kč. Částkou 4 353 Kč se na projektu podílela škola.
Krajská grantová podpora projektu DRED 2009 se rozhodně neminula účinkem. Studentské sekci,
která v uplynulé sezóně oficiálně vystupovala pod názvem preDRED – studentská DREDsekce, se
s krajskou podporou podařilo nazkoušet, dle ohlasů a účastí na celostátních přehlídkách, úspěšnou
inscenaci Krátký proces s Jelizavetou Bim Bam Bum postavenou na textech F. Kafky, D. I. Charmse a
Ch. Morgensterna. S ní soubor vystoupil např. na Náchodské Prima sezóně, Audimaforu v Kostelci nad
Orlicí, Wolkrově Prostějově, Mladé scéně v Ústí nad Orlicí, Divadlu evropských regionů v Hradci
Králové a Jiráskově Hronově. Nezbytným krokem k tomu bylo vlastní vzdělávání, jmenovitě jarní
víkendovka s lektorkou hradeckých Jesliček Janou Portykovou zaměřená na jevištní řeč a mluvený
projev. Důležitou investicí i do budoucna bude zlepšené technické zázemí, což se bohužel podařilo až
v závěru roku. Do činnosti souboru se podařilo zapojit několik nových členů, další, z řad loňských
diváků, naskočili v nové sezóně. Inscenaci zhlédlo několik stovek zejména mladých divadelníků na
přehlídkách. O mladých DREDech se psalo v odborném celostátním (Amatérská scéna) i regionálním
tisku (Náchodský deník, Náchodský Swing). Tyto úspěchy přivedly do souboru nové členy. Ti se zapojili
už do práce na nové inscenaci, která měla premiéru v březnu 2010. PreDRED ukázal v uplynulém roce,
že na poli studentského divadla lze pracovat na vysoké úrovni, že tvořivá práce mladých lidí může oslovit
mnoho jejich vrstevníků, že mladí moc umějí, když chtějí. Přesně tohle projekt DRED 2009 chtěl. Přesně
tomu krajský grantový program pomohl.
Stínové divadlo dramatického kroužku Jiráskova gymnázia Náchod
Ze stejného programu SMR022009 jsme získali také podporu pro náš historicko-dramatický kroužek
a pro výuku dramatické výchovy, a to na projekt stínového divadla.
Projekt se uskutečnil ve 2. polovině roku 2009 a na jeho realizaci nám Královéhradecký kraj přispěl
částkou 18 000 Kč. Celkové náklady projektu byly 26 046 Kč. Částkou 8 046 Kč se na projektu podílela
škola.
Jednoroční projekt vytvoření stínového divadla na Jiráskově gymnáziu v Náchodě vycházel z potřeby
dětí a mládeže vyjádřit se. Členové Hidraku a žáci dramatické výchovy se prostřednictvím stínového
divadla seznámili s jinou a pro ně novou a zajímavou formou divadelní scény, která jim umožnila uplatnit
vlastní fantazii při hereckém vystoupení v novém prostoru.
Děti se v měsících listopad – prosinec 2009 seznamovaly s technikou stínového divadla a začaly
nácvik dvou pohádek: „O zlaté rybce“ a „O veliké řepě.“ Ve 2. pololetí šk. roku začaly pracovat
s loutkami a připravovat vystoupení pro náchodské MŠ, ZŠ, stacionář a pro veřejnost.
Přínosem projektu bylo zvýšení účasti žáků v dramatickém kroužku, zkvalitnění jejich volného času a
podchycení talentovaných dětí. Uvedené záměry a cíle se nám zdařily,do kroužku přišlo k 25 stávajícím
10 nových členů.

ČÁST XIV.
ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI
ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ

Kromě spolupráce uvedené v předchozích částech se škola snaží spolupracovat i s řadou dalších
partnerů. Například se ZŠ Komenského v Náchodě stále připravuje vznik společné mediatéky, s atelierem
TSUNAMI spolupracuje na rozvoji školy (generel rozvoje školy, mediatéka, bezbariérová škola, atp.),
Sboreček a Skřivánci vystupují na různých akcích Města Náchoda, studenti se podílejí na organizaci
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festivalu Prima sezóna, učitelé se každoročně účastní tradičního setkání gymnázií z Trutnova, Dvora
Králové nad Labem, Úpice, Vrchlabí a Hostinného, atd..
V prostorách naší školy se každoročně uskutečňuje mezinárodní setkání učitelů fyziky v rámci
projektu Heuréka, za kterým stojí zapálení učitelé fyziky (od nás konkrétně kolega Zdeněk Polák) a který
zaštiťuje Katedra didaktiky fyziky MFF UK V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8.
Odborová organizace není ve škole zřízena.

ČÁST XV.
VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY
V říjnu 2007 vydala škola zprávu o vlastním hodnocení školy za školní roky 2005-6 a 2006-7. Zpráva
je uveřejněna na http://www.gymnachod.cz/index.php?stranka=zakladni-dokumenty-skoly&clanek=150.
Další zpráva je právě v přípravě a bude v souladu s legislativou do 31. října 2010 projednána
v pedagogické radě.
Pavel Škoda
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