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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, Pivovarské nám. 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): kapacita: 240
79-41-K/41 Gymnázium – všeobecné (4 – leté): kapacita: 240
79-41-K/801 Gymnázium – všeobecné (8 – leté): kapacita: 480
79-41-K/81 Gymnázium – všeobecné (8 – leté): 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.
1
Počet žáků na
Počet žáků na
Počet tříd
Celkový počet žáků
jednu třídu
učitele
Šk. rok 2010 – 11 2011 – 12 2010 – 11 2011 – 12 2010 – 11 2011 – 12 2010 – 11 2011 – 12
24
24
689
698
28,71
29,08
13,77
13,78
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
Občanská sdružení: Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při Jiráskově gymnáziu v Náchodě
Nadace:
Nadace Jiráskova gymnázia
Zájmové kroužky: pěvecké sbory Sboreček a Musica Viva, divadelní soubor DRED a jeho
studentská sekce DREJG, kroužky historicko-dramatický HIDRAK,
fotografický, tvůrčího psaní, výtvarný, robotiky, šachový, filmový klub,
házená, frisbee
Školní časopis:
Doutnák
Další vyžití:
posilovna a tělocvična, počítačová učebna, žákovská knihovna

ČÁST II.
PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ
Minulý školní rok (2010 – 2011)
Kapacita oboru Učeb. dokumenty
(cílová)
vydalo
240 (248)
MŠMT ČR
480 (472)
MŠMT ČR

Kód oboru

Název oboru

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

Gymnázium
Gymnázium

79-41-K/41

Gymnázium

240 (248)

79-41-K/81

Gymnázium

480 (472)

ŠVP
„I cesta může být cíl“
Vydalo JG Náchod
ŠVP „Na cestě…“
Vydalo JG Náchod

Pod č. j.

Platnost od

20 594/99-22
20 594/99-22

1. 9. 1999
1. 9. 1999

Ver. 1.1

1. 9. 2010

Ver. 1.1

1. 9. 2010

Pod č. j.

Platnost od

20 594/99-22
20 594/99-22

1. 9. 1999
1. 9. 1999

Letošní školní rok (2011 – 2012)
Kapacita oboru Učeb. dokumenty
(cílová)
vydalo
240 (248)
MŠMT ČR
480 (472)
MŠMT ČR

Kód oboru

Název oboru

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

Gymnázium
Gymnázium

79-41-K/41

Gymnázium

240 (248)

ŠVP
„I cesta může být cíl“
Vydalo JG Náchod

Ver. 1.1

1. 9. 2010

79-41-K/81

Gymnázium

480 (472)

ŠVP „Na cestě…“
Vydalo JG Náchod

Ver. 1.1

1. 9. 2010
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Učební plán pro školní rok 2011 – 2012 po přidělení disponibilních hodin ředitelem školy
Předmět

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

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

III
–
2
2/1
3/3
–
2
–
2
2
4/1
–
2
2
–
2
2/2
–
1
1
–
2/2
3/3
–
–
–

IV
–
2
2/1
3/3
–
1
–
2
2
4/1
–
2
2
–
1
2/2
–
1
1
–
2/2
3/3
–
–
–

1.
V
–
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
–
2/1
2
3/3
3/3
–
2
2
2
4/1
–
2
2
2
–
2/2
2
–
–
–
2/2
–
–
–
–

3.
VII
–
2/1
2
3/3
3/3
–
2
2
2
4/1
–
2
2
2
–
–
–
–
–
–
2/2
2/2
2/2
–
–

4.2
VIII2
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) 3
Cizí jazyk 2 (Nj, Aj, Fj, Šj, Rj) 4
Občanská výchova
Základy společenských věd
Dějepis
Zeměpis
Matematika
Základy přírodních věd
Fyzika
Chemie
Biologie
Přírodopis
Informační a komunikační technologie
Estetická výchova5
Hudební výchova
Výtvarná výchova
První pomoc
Tělesná výchova
Volitelný předmět 1
Volitelný předmět 2
Volitelný předmět 3
Volitelný předmět 4
–
–
–
–
1/1
1/1
1/1
–
Laboratorní práce
–
1/1
–
–
–
–
–
–
Využití digitálních technologií
30/11 30/11,5 32/12 30/12 33/13,5 33/13 33/15 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
Hrátky s matematikou
Přírodovědné praktikum
Sekunda
Hrátky s matematikou
Přírodovědné praktikum
Tercie
Španělský jazyk
Dramatická výchova
Kvarta
Španělský jazyk

2
3
4
5

Sportovní hry
Cvičení z anglického jazyka

Dramatická výchova

Sportovní hry
Cvičení z anglického jazyka

Výtvarná odpoledne

Sportovní hry
Cvičení z anglického jazyka

Mediální výchova

Německý jazyk

Výtvarná odpoledne

Výuka dle dobíhajících osnov č.j. 20 594/99-22 ze dne 1. 9. 1999 vydaných MŠMT ČR.
Jazyk, ve kterém žák pokračuje ze ZŠ.
Student si volí podle zájmu s přihlédnutím k možnostem školy. V tercii a kvartě je cizí jazyk volitelným předmětem.
Student si volí podle zájmu buď hudební, nebo výtvarnou výchovu.
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3. ročník (dvouletý předmět)
Seminář z anglického jazyka (2 skupiny)
Konverzace v anglickém jazyce (2 skupiny)
Společenskovědní seminář (2 skupiny)
Seminář z dějepisu
Seminář ze zeměpisu

Seminář z matematiky
Seminář a cvičení z chemie (2 skupiny)
Seminář z biologie (3 skupiny)
Programování (2 skupiny)

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

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

4. ročník (jednoletý předmět)
Cvičení z anglického jazyka (2 skupiny)
Anglická literatura
Konverzace v anglickém jazyce
Konverzace ve francouzském jazyce
Společenskovědní seminář
Seminář ze zeměpisu
Cvičení z matematiky
Seminář z fyziky

Seminář z chemie
Seminář z výtvarné výchovy
Psaní na klávesnici
Projektové řízení
Psychologie
Ekonomie
Právo

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 slečna Frimlová (Šj).
Bez odborné kvalifikace tak bylo v loňském školním roce vyučováno pravidelně týdně 22 hodin IVT,
24 hodin Aj a 24 hodin Šj. Celkem 70 z 1 090 hodin, tj. 6,4 % (oproti 6,1 % ve školním roce
2010 – 2011).
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na škole
Školní rok 2010-11 v % Školní rok 2011-12 v %
93,9 %
93,6 %
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. 2012 zajišťovalo fyzicky 50 pedagogických pracovníků. Přepočtených pedagogických
pracovníků bylo 50,646 (vloni 50,029).
Odborná kvalifikace Délka
Pracovní
(dle zákona č. 563/2004 Sb.) praxe6
Aprobace
Jméno pracovníka
zařazení
§
písm.
(v letech)
Pavel Škoda
ředitel
M, F
9
b
25
PaedDr. Martina Javůrková
zást. ř.
M, F
9
b
25
DiS. David Barka
učitel
IVT
–
–
1
Mgr. Michaela Beránková
učitel
Bi, Ch
9
a
3
Mgr. Richard Brát
učitel
M, F
9
b
29
Mgr. Jiří Divišek
učitel
Tv, Z
9
a
13
PaedDr. Blanka Dvořáčková
učitel
Čj, D
9
b
34
6

Praxe započtená podle zákona. Neudává počet skutečně odučených let.

Mgr. Zuzana Felklová
Jitka Fišerová
Ivo Forejt
Bc. Kateřina Frimlová
Mgr. Šárka Havlíčková
Mgr. Kateřina Havrdová
Mgr. Aleš Chmelík
Mgr. Jiřina Jaroušová
Mgr. Jan Ježek
Mgr. Michaela Ježková
Zdena Jirková
Mgr. Helena Karásková
Mgr. Jaroslav Klemenc
Mgr. Jana Kolářská
Mgr. Zdeněk Košvanec
Bc. Andrea Krákorová
Mgr. Lubasová Helena
Mgr. Štěpán Macura
RNDr. Ivana Matěnová
Mgr. Klára Mičíková
Mgr. Hana Misarová
Bedřich Nejman
Mgr. Štěpán Nosek
Jindra Nývltová
Mgr. Jana Olšanová
Mgr. Daniel Pavlík
Mgr. Zdeněk Polák
Mgr. Milan Poutník
Mgr. Petra Půlpánová
RNDr. Jan Preclík, Ph.D.
Iva Rojtová
Mgr. Libor Slavík
Mgr. Olga Slavíková
Mgr. Iva Sršňová
Věra Ševeleva
Michael Šimon
Mgr. Gerda Škodová
Mgr. Šárka Škodová
Mgr. Věra Štegerová
Mgr. Petr Šulc
Ing. Dalibor Vích
Hana Vrátilová
Josef Zikmund
Mgr. Hana Zikmundová
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učitel
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učitel
učitel
učitel
učitel
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učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
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učitel
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učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
učitel
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Aj, Fj
Rj, D, Nj
Čj, Nj
Šj
Ch, M
Fj, psychol.
M, Hv
M, Bi
Bi, Z, geol.
Aj, Hv
Aj
M, Ch
M, F
Čj, Zsv
Z, Tv
Aj
Aj
Čj, D, Z
M, Bi
Vv
Čj, Vv
Zsv, Tv
Aj, pedagog.
Čj, Lj
Čj, Zsv
Šj, Pj
M, F
Čj, Hv
Čj, Tv
M, IVT
Bi, Tv
Bi, Tv
Z, Tv
M, F
Aj, Rj
Aj, Rj
M, F
Čj, Nj
D, Rj
Aj, Tv
IVT
Čj, Zsv
Tv
Ch, F

9
9
9
–
9
9
9
9
9
8
9
9
9
9
9
–
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
87
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

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

4
26
26
–1
18
11
16
25
13
9
33
18
27
24
27
9
11
12
24
6
20
38
11
24
16
17
30
33
10
14
27
29
34
31
33
33
28
21
36
28
21
26
37
25

c) Souhrnné údaje o počtu nepedagogických pracovníků, jejich kvalifikaci a odborné způsobilosti.
K 30. 6. zde bylo 9,500 přepočtených nepedagogických pracovníků, oproti 9,577 k 30. 6. loňského
roku. Rozdíl je způsoben loňským zástupem za dlouhodobou pracovní neschopnost.
Pedagog. Praxe
Jméno a příjmení
Pracovní zařazení
Vyučení (obor)
Vzdělání
Ing. Eva Hedvíková
ekonom
ekonom.
vysokoškolské
xx
30
Petra Pejsarová
účetní
všeobec.
ÚSV
xx
21
Ivana Balcarová
mzd. účetní
ekonom.
ÚSV, ÚSO
xx
20
Ing. Jaromír Procházka
správce počít. sítě
strojní
vysokoškolské
xx
38
Ladislav Mertlík
školník
klempíř
SO
xx
34
Jana Červená
uklízečka
xx
xx
xx
38
Zdena Janczarová
uklízečka
xx
xx
xx
139
Ivana Mertlíková
uklízečka
xx
xx
xx
39
Marie Siglová
uklízečka
xx
xx
xx
159
Helena Brahová
uklízečka
xx
xx
xx
19
d) Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka.
2010-2011
2011-2012
0
0
e) Počet ostatních pedagogických pracovníků, kteří nastoupili nebo odešli.
Školní rok 2010-2011
Školní rok 2011 – 2012
fyz.
1
1
Nastoupili
přep.
0,952
0,714
Na jinou školu Mimo školství
Na jinou školu
Mimo školství
fyz.
0
2
0
1
Odešli
přep.
0
1,096
0
1
f) Počet pracujících důchodců
Pedagogové
fyz.
Pracujících důchodců
přep.
z toho „plně
fyz.
invalidních“
přep.
Nepedagogové
Pracujících důchodců

fyz.
přep.

Minulý školní rok
2
1,096
0
0

Tento školní rok
4
3,762
0
0

Minulý školní rok
0
0

Tento školní rok
0
0

g) Počet nekvalifikovaných pracovníků
Pedagog. pracovník
Nepedagog. pracovník

8

Minulý školní rok
3
0

Délka zaměstnání v naší organizaci, délka praxe se u tohoto druhu práce nesleduje.

9

Tento školní rok
3
0

ČÁST IV.
ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ9
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
2. kolo
poč. přihl. poč. přij. poč. přihl. poč. přij.
120
60
–
–
103
60
–
–

poč. přij.
celkem
60
60

1. kolo
2. kolo
poč. přihl. poč. přij. poč. přihl. poč. přij.
120
60
–
–
120
60
–
–

poč. přij.
celkem
60
60

ČÁST V.
PŘEHLEDNÉ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
a) členění podle oborů, ročníků a tříd dle výkonových výkazů
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
–
–
–
60
–
–
–
–
60
2
79-41-K/41
Gymnázium
60 61 58
–
–
–
–
– 179
6
79-41-K/801
Gymnázium
–
–
–
–
–
–
–
56 56
2
79-41-K/81
Gymnázium
60 60 60 59 54 58 52
– 403 14
b) prospěch žáků ve škole
Počet žáků
Prospěl s vyzn.
Prospěl
Neprospěl
Opakuje
Ročník
Školní rok 2010 – 11 2011 – 12 2010 – 11 2011 – 12 2010 – 11 2011 – 12 2010 – 11 2011 – 12 2010 – 11 2011 – 12
79-41-K/401
3. ročník
60
–
16
–
44
–
0
–
0
–
4. ročník
56
60
5
14
51
46
0
–
0
–
79-41-K/41
1. ročník
60
60
5
13
55
46
0
1
0
1
2. ročník
60
61
11
6
49
53
0
2
0
0
3. ročník
–
58
–
8
–
48
–
2
–
1
79-41-K/801
7. ročník
56
–
14
–
42
–
0
–
0
–
8. ročník
48
56
12
18
36
38
0
–
0
–
79-41-K/81
1. ročník
61
60
30
36
31
24
0
0
0
0
2. ročník
59
60
28
24
31
36
0
0
0
0
3. ročník
60
60
25
17
34
42
1
1
1
0
4. ročník
59
59
28
29
31
30
0
0
0
0
5. ročník
57
54
10
5
47
49
0
0
0
0
6. ročník
53
58
9
12
44
43
0
3
0
2
7. ročník
–
52
–
11
–
41
–
0
–
0
celkem
689
698
193
193
495
496
1
9
1
4

9

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 2010
2011– 12
2010– 11
2011– 12
2010– 11
2011– 12
2011 – 12 2010– 11
11
79-41-K/401
3. ročník
4. ročník
79-41-K/41
1. ročník
2. ročník
3. ročník
79-41-K/801
7. ročník
8. ročník
79-41-K/81
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
Celkem

Průměr zamešk.
hodin na žáka
2010 – 11

2011 – 12

0
0

–
0

0
0

–
0

0
0

–
0

0
0

–
0

119,9
112,5

–
94,4

–
0
–

0
0
0

–
0
–

0
0
0

–
0
–

0
0
0

–
0
–

0
0
0

71,6
88,5
–

101,9
102,8
105,4

0
0

–
0

0
0

–
0

0
0

–
0

0
0

–
0

129,8
133,9

–
98,9

0
0
0
0
0
–
–
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
–
–
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
–
–
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
–
–
0

0
0
0
0
0
0
0
0

88,8
70,8
99,7
99,1
107,2
120,3
–
102,7

74,0
101,2
85,1
97,9
98,5
132,9
110,0
92,4

d) Snížený stupeň z chování
Stupeň chování
1
2
3

Počet
687
1
1

2010 – 11
% z celku
99,710
0,145
0,145

e) Celkový počet neomluvených hodin
2010 – 11
41

Počet
696
1
1

2011 – 12
% z celku
99,713
0,143
0,143

2011 – 12
120

f) Souhrnný údaj o výsledcích maturitních zkoušek
Maturitní zkoušky 2010 – 11
Počet ž.
Počet ž.
Počet ž.
Kód oboru
Název oboru
celkem nepřipuštěn s vyznamen.
79-41-K/401 Gymnázium
56
0
19
79-41-K/801 Gymnázium
48
0
26

Počet ž. Počet ž.
prospěl neprospěl
36
1
22
0

Maturitní zkoušky 2011 – 12
Kód oboru
Název oboru
79-41-K/401 Gymnázium
79-41-K/801 Gymnázium

Počet ž.
celkem
60
56

Počet ž.
Počet ž.
nepřipuštěn s vyznamen.
0
11
0
26

Počet ž. Počet ž.
prospěl neprospěl
49
0
30
0

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

11

PŘEHLED TŘÍD
Třída

Absolventů

Informaci
poskytlo

4.A

29

29

4.B

31

31

oktáva A

29

28

oktáva B

27

27

CELKEM

116

115

VŠ

VOŠ

28
96,55 %
29
93,55 %
27
93,10 %
26
96,30 %
110
94,83 %

Ostatní (konzervatoř, jaz.
kurzy, nultý ročník, zaměst.)

0

1

0

2

0

1

0

1

0

5

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

Masarykova univerzita Brno

Univerzita Palackého Olomouc

Univerzita Hradec Králové

Univerzita Pardubice

Fakulta (ústav)

4.A

4.B

2. lékařská
3. lékařská
lékařská Hradec Králové
farmaceutická H. Králové
filozofická
matematicko-fyzikální
pedagogická
přírodovědecká
sociálních věd
právnická
humanitních studií
tělesné výchovy a sportu
ekonomicko-správní
filozofická
lékařská
sportovních studií
právnická
přírodovědecká
informatiky
pedagogická
sociálních studií
právnická
filozofická
přírodovědecká
lékařská
informatiky a managementu
filozofická
přírodovědecká
pedagogická
zdravotnických studií
ekonomicko-správní
filozofická
chemicko-technologická
dopravní
12

–
–

–
2 (3)
2 (2)
1 (1)
1 (1)
–
1 (1)
–
–
–
–
–
–
2 (2)
– (2)
1 (1)
–
–
1 (1)
–
– (1)
1 (1)
–
–
–
– (2)
–
–
2 (3)
1 (1)
2 (2)
–
–
–

–
3 (5)
–
–
–
1 (3)
–
–
–
– (1)
–
2 (3)
–
1 (1)
–
1 (1)
–
–
2 (4)
2 (2)
1 (3)
– (1)
–
– (1)
2 (2)
1 (1)
2 (3)
– (1)
2 (3)
– (1)
–
1 (1)

Oktáva Oktáva
A
B

1 (1)
1 (2)
1 (1)
– (3)
1 (3)
–
–
1 (2)
2 (6)
2 (2)
–
–
– (1)
2 (3)
–
–
–
–
–
–
3 (5)
–
– (1)
– (1)
– (1)
–
– (1)
–
1 (1)
–
– (1)
–
– (1)
–

–
–
2 (2)
–
–
– (1)
–
–
1 (1)
4 (4)
– (1)
–
–
1 (4)
–
–
– (2)
–
–
–
– (2)
–
1 (3)
1 (1)
–
– (1)
2 (3)
–
2 (3)
–
–
1 (2)
–
–

Technická univerzita Liberec

ekonomiky a managementu
přírodovědně-humanitní a pedagogická
strojní
ČVUT Praha
informačních technologií
elektrotechnická
stavební
dopravní
architektury
strojní
VUT Brno
informačních technologií
chemicko-technologická
elektrotechnická
strojní
podnikatelská
VŠE Praha
financí a účetnictví
informatiky a statistiky
mezinárodních vztahů
národohospodářská
podnikohospodářská
Česká zemědělská univerzita Praha
provozně ekonomická
lesnická
VŠCHT Praha
chemického inženýrství
potr. a biochem. technolog.
Ostravská univerzita
přírodovědecká
Univerzita J. E. Purkyně Ústí n. L.
zdravotnických studií
Univerzita obrany Brno
informatiky a managementu
Jihočeská univerzita Č. Budějovice
filozofická
DAMU Praha
Univerzita Tomáše Bati Zlín
managementu a ekonomie
Edinburg Napier University
Vysoká škola psychologických
studií Praha
Mendlova zemědělská a lesnická
provozně ekonomická
univerzita Brno
lesnická a dřevařská
zahradnická
regionálního rozv. a mezinárod. studií
Vysoká škola ekonomie
a managementu Praha

–
2 (4)
– (1)
– (1)
–
1 (2)
– (1)
1 (1)
–
–
–
1 (1)
–
–
–
–
–
–
–
1 (1)
–
–
– (1)
–
–
–
– (1)
1 (1)
– (1)
–

– (1)
–
–
–
– (2)
1 (1)
–
–
–
2 (2)
–
–
–
–
1 (1)
–
1 (1)
–
– (2)
1 (1)
1 (1)
1 (1)
2 (2)
–
1 (1)
–
–
–
–
–

–
– (2)
1 (1)
–
2 (2)
2 (3)
–
2 (2)
– (1)
–
–
–
–
1 (1)
–
2 (2)
–
– (1)
1 (2)
– (1)
–
–
–
–
–
–
–
–
– (1)
–

– (1)
–
–
–
– (1)
3 (4)
– (1)
–
–
–
1 (1)
1 (1)
1 (1)
–
–
–
1 (1)
1 (3)
2 (4)
–
–
– (2)

– (1)

–

–

–

–
–
–
–

–
1 (1)
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
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.
Škola má vlastního školního psychologa.
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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 2011 – 12 uskutečnily např. tyto besedy:
Ve středu 9. listopadu informovala paní Helena Kudelová z Pedagogicko-psychologické poradny
v Náchodě studenty o problémech spojených s užíváním drog a o problematice šikany. Přednášku
s besedou o drogách navštívili studenti 1. ročníku a o šikaně primáni.
15. února a 17. února se studenti sekundy a tercie zúčastnili přednášky a besedy s nprap. Mgr. Janou
Pecoldovou na téma „Trestní odpovědnost“.
Ve spolupráci s náchodskou pobočkou organizace Liga proti rakovině se uskutečnily dvě akce.
K prevenci rakoviny prsu přispělo poučení a nácvik samovyšetření prsu pro dívky ze septimy
a 3. ročníku, které proběhlo 26. března a 29. března. Druhou akcí byla 28. března přednáška MUDr.
Vladimíra Müllera „Genetické aspekty onkologických onemocnění“ pro studenty oktávy, 4. ročníku
a studenty biologického semináře ze 3. ročníku a septimy.
2. dubna se studentky kvinty a 1. ročníku zúčastnily přednášky o reprodukčním zdraví s názvem
„S Tebou o Tobě“ a dívky z primy podobné přednášky s názvem „Čas proměn“.
25. května hovořil v aule Prof. Bedřich Moldan, profesor Karlovy univerzity v Praze, ke studentům
sexty a 2. ročníku na téma „Summit OSN o udržitelném rozvoji“.
8. června se terciáni účastnili tematického dne Návykové látky a jejich alternativa.
11. června navštívili studenti 3.V středisko integrovaného záchranného systému v Hronově.

Pokud budeme prevenci sociálně patologických jevů pojímat ještě šířeji, můžeme sem zařadit
i následující akce upozorňující na xenofobii, hrůzy holocaustu nebo podporující svobodu a demokracii.
I na ně klade škola velký důraz.
•

•
•
•

•
•

Např.
Studentský Filmový klub Jeden svět zorganizoval v pondělí 26. září 2011 v aule projekci filmu „Vůle
žít“ o perzekuci Židů za 2. světové války. Film vznikl na ZUŠ v Polici nad Metují a tvůrci s ním
zvítězili v roce 2009 v soutěži vyhlášené Českou televizí Bojovníci proti totalitě očima dětí. Jedním
z autorů byl student oktávy A Štěpán Landa. Po promítání následovala beseda s paní Evou Zelenou,
pamětnicí holocaustu. Akci zorganizovali Pavla Rousková a Jakub Prouza z oktávy A v rámci
projektu Jeden svět, který zaštiťuje obecně prospěšná společnost Člověk v tísni. Účastnili se jí
studenti posledního ročníku.
21. listopadu vyslechli studenti 2. ročníku a sexty v aule koncert Jana Kryla „Vzpomínka na Karla
Kryla“. Jan Kryl je bratrem Karla Kryla.
2. prosince vyjelo 57 maturantů na exkurzi do Muzea vyhlazovacího tábora z 2. světové války
v polské Osvětimi a do Krakova.
20. prosince si někteří studenti připomněli v aule bývalého českého a československého prezidenta,
disidenta a významné osobnosti sametové revoluce Václava Havla, který 18. prosince zemřel. V aule
byl promítnut dokumentární film Igora Chauna o Václavu Havlovi natočený pro cyklus České televize
Největší Čech.
Na 24. únor je pro kvartány připravena do auly přednáška s názvem „Antisemitismus a holocaust“.
Na 25. duben připravil studentský filmový klub Jeden svět projekci filmu „Svědectví z Tibetu“.
Promítání se zúčastní studenti kvinty, sexty, septimy a 2. a 3. ročníku. Projekce se jako host zúčastnila
paní Zuzana Ježková, která Tibet opakovaně navštívila. Své zajímavé vyprávění podložila
autentickými fotografiemi a zodpověděla řadu dotazů.
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ČÁST VII.

Aby myšlenky neutíkaly…
Alternativní a suportivní způsoby vyučování
Asertivita a efektivní komunikace II
Asertivita s vlídnou tváří
ATTEST – workshopy – Zvyšování kvality škol
standardizací
Biologické praktikum
Botanický víkend
Celostátní konference ředitelů gymnázií
Cesty minulosti. Evropa v raném středověku
Cesty minulosti. Ve stopách Římanů
Čteme pro život
Den humanitních věd

4
1
1
1
3
2
1
1
1
1
1
1

Developing English as Classroom Language for the
Teacher and Learner

1

Dnešní finanční svět
EU peníze školám – příjemce podpory 1.5.
Evoluční změny v anglické gramatice
Evropský kongres učitelů francouzského jazyka
Express Way og Secondary Learning
Finanční gramotnost s využitím kancelářského SW
Fondy EU
Geometrie a aplikace matematiky na SŠ
Grafické techniky pro každého II
Grammar? No dread! No drill!
Historie moderního parlamentarismu v českých zemích
Hodnotitel ústní maturitní zkoušky z německého jazyka
Hodnotitel ústní maturitní zkoušky z českého jazyka
Hodnotitel ústní maturitní zkoušky z anglického jazyka
Hodnotitel ústní maturitní zkoušky ze španělského jazyka
Hrajeme si v matematice
Hrátky s čajovými obaly
Hry a kreativita v hodinách francouzštiny
ICT koordinátor
Inspiromat
Instruktorský kurz snowboardingu
Interaktivní tabule a její využití
Interaktivní tabule v hodinách matematiky a fyziky na ZŠ
Jak vyučovat finanční gramotnost poutavě a zábavně

2
2
1
1
1
2
1
1
1
4
2
1
2
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1

Jak vzbudit zájem žáka o učení? Aneb jak zaujmout,
vyjednávat, motivovat a přesvědčovat

1

Jak zajímavě vyučovat slohu
Komunikace ve školství
Konzultační semináře k ústní zkoušce z anglického jazyka
konzultační semináře pro školní maturitní komisaře
Krizové situace ve školním prostředí
Kurz Excel
Kurz PowerPoint
Kurz Word
Language activites for teenagers
Lieder főr Nichtsänger
Matematika s využitím kancelářského SW
Mediální výchova v hodinách českého jazyka
Metodický seminář pro učitele španělského jazyka
Metodika pro učitele ruského jazyka

1
1
1
1
2
2
3
2
4
1
1
1
1
1

Kurz, seminář

Počet
účastníků

Kurz, seminář

Počet
účastníků

ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Mit Sicherheit sprechen

1

Moderní učitel dějepisu 17. Jak co nejefektivněji využít
internet ve výuce humanitních předmětů.

2

Moderní učitel dějepisu 8. Politická a společenská
perzekuce v Československu v 50. letech 20. století

1

Motivace ve španělském jazyce
Nakládání s NCHL a přípravky
Nápady do hodiny chemie
Nové fenomény ve vývoji adolescentů
Novela školského zákona
Novela Zákona o pedagogických pracovnících
Obsluha plynových zařízení
Od přírody k welfare. Plazi a ryby
Osobní finance
Otevřená informatika – workshop pro SŠ
Počítač ve škole
Pohybové hry pro děti
Poznávání místního prostředí, nejzávažnější ekologické
problémy
Poznej a chraň – exkurze Hnutí Duha
Práce s chybou v hodinách českého jazyka
Práce s jazykem a metodikou angličtiny
Práce s uměleckým textem
Příprava DUM v aplikacích Microsoft Office 2010
Řemeslná dílna. Ošatky ze slámy
Seminář anglického jazyka
Seminář Fulbrightovy nadace
Seminář o francouzské gastronomii
Seminář o otázkách matematiky a fyziky
Seminář pro učitele německého jazyka
Seminář španělského jazyka

1

SMART Klub – krajská odborná konference o podpoře
interaktivní výuky

1

Solutions day
Stres a jeho zvládání
Světlo a záření
Školení interních auditorů
Školení k maturitním zkouškám na KÚ
Übungen für die Zwischenzeit
Veletrh nápadů učitelů fyziky Olomouc
Veletrh nápadů učitelů fyziky Praha
Výtvarná a floristická dílna. Květiny
Výtvarná dílna. Velikonoce ze slaného těsta
Výtvarné techniky v praxi. Plstění
Výuka angličtiny pomocí literatury – ano či ne?
Warm – ups and, Icebreakers!
Web a jeho využití v hodině cizího jazyka
Zadavatel PISA

2
1
1
3
1
2
1
1
1
1
2
2
2
2
1

Základy diferenciálního a integrálního počtu jednoduše
a názorně

1

1
9
4
1
1
1
3
2
1
3
2
1

1
1
1
2
2
1
2
2
1
1
1
1

Zážitkový výcvikový kurz
Seminář ke zvyšování kvality škol standardizací…
Konference ke zvyšování kvality standardizací
a zlepšováním řídících procesů ve školách KHK

1
1

CELKEM

154

Ve dnech 3. – 6. října proškolila prof. Krákorová dalších 26 kolegů v užívání interaktivní tabule.
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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 ve školním roce 2011-12 se nám podařilo úspěšně navázat na dvacetiletou tradici výměnných
studentských pobytů. Žáci našeho partnerského Gymnázia Oesede v dolnosaském Georgsmarienhütte
navštívili naši školu v říjnu a absolvovali bohatý program, který pro ně připravili jejich kamarádi se
svými pedagogy. Kromě jiného byl pro ně připraven celodenní zážitkový program v Orlických horách,
výlet do Prahy a prohlídka skalního města v Adršpachu.
V březnu 2012 jsme jejich návštěvu oplatili. 28 studentů v doprovodu 2 němčinářek po téměř
jedenáctihodinové cestě dorazilo do GMHütte. Studenty si hned vyzvedli jejich partneři se svými rodiči
a po osm dní jim nahrazovali rodinu. Druhý den byli všichni srdečně přivítáni novým ředitelem školy,
který ve svém uvítacím projevu zdůraznil, jak si tohoto partnerství váží a že je připraven navázat na
dlouholetou tradici studentských výměnných pobytů. Podobnými slovy nás přivítal i nový starosta města.
Během návštěvy jsme mohli obdivovat novou přestavbu školy a novou menzu. Studenti byli nadšeni
především nově zřízeným viváriem. Z výletů nás přímo uchvátila exkurze do největší loděnice v Evropě
v Papenburgu, kde se vyrábějí obrovské luxusní výletní lodě. Měli jsme velké štěstí, neboť jsme mohli
spatřit již téměř kompletně smontovanou loď. Novinkou na programu byla rovněž prohlídka bývalého
pracovního lágru, umístěného uprostřed močálů. Již tradičně jsme jeli do Brém do technickopřírodovědného muzea a samozřejmě jsme si nenechali ujít prohlídku historického centra města. Studenti
společně navštívili nový plavecký bazén a strávili společné sportovní odpoledne.
Ve školním roce 2011-12 se nám opět podařilo zajistit roční studijní pobyt pro studenta Radima
Kvirence. Našim německým kolegům jsme za tuto možnost velmi vděčni.
Jitka Fišerová, Šárka Škodová
Anglie
V Anglii se nám stále nedaří najít partnerskou školu. Ale máme tam přátele, kteří podporují náš
Sboreček. Výměnné pobyty nahrazujeme alespoň částečně zájezdem, při kterém žáci bydlí a procvičují
angličtinu v anglických rodinách.
Letošní zájezd se uskutečnil ve dnech 13.-17. června pro zájemce z řad studentů 1. a 2. ročníku
a kvint a sext. Žáci strávili dva celé dny v předolympijském Londýně, kde vedle známých památek
a atrakcí, jako jsou Buckinghamský palác, Tower, Trafalgarské náměstí, London Eye nebo park
v Kensingtonu, navštívili schůzi obou komor britského parlamentu či bitevní loď HMS Belfast. Vyjeli
rovněž za hranice Londýna a navštívili Christ Church College v Oxfordu a královské sídlo Windsor. Na
zájezdu, který se vydařil i díky krásnému počasí, je doprovázeli učitelé Štěpán Nosek, Zuzana Felklová
a Michael Šimon.
Zdena Jirková
Španělsko, Francie
Ani zde se nám dosud nepodařilo najít partnerskou školu. Za účelem prohloubení praktické znalosti
španělštiny a francouzštiny alespoň pořádáme každý druhý rok zájezdy do těchto zemí.
V letošním školním roce nebyly zájezdy do těchto zemí na pořadu.
Slovinsko
Zde má svého partnera náš vokálně instrumentální soubor Musica Viva, který usilovně pracoval na
organizaci Vánočního koncertu ve Slovinsku.
Ten se uskutečnil v prosinci, několik dní před nejkrásnějšími svátky v roce. Půlroční snažení vokálněinstrumentálního tělesa Jiráskova gymnázia MUSICA VIVA vyvrcholilo návštěvou slovinských měst
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Cerklje na Gorenjskem a Orehek, kde proběhly celkem čtyři společné koncerty se třemi slovinskými
pěveckými sbory.
Harmonogram byl skutečně nabitý. Po příjezdu do Cerklje jsme po celonoční cestě, bez odpočinku,
absolvovali půldenní zkoušku s domácím pěveckým sborem, abychom opět nasedli do autobusu a vydali
se do nedalekého městečka Orehek, kde jsme odpremiérovali náš letošní program. Za účasti zhruba dvou
stovek diváků se nám podařilo získat si tamní publikum a přenést se společně do Krkonoš druhé poloviny
19. století.
Také druhý den byl ve znamení hudby. Dopoledne proběhly dva koncerty pro žáky základní školy
Davorina Jenka. Poté nás čekala procházka po Cerklje, prohlídka tamního muzea, pamětihodností
a oficiální setkání na radnici, kde nás přijal starosta města Franci Čebulj.
Následoval poslední a hlavní společný koncert s podtitulem MOJE DOMOVINA. Slovinci si v tomto
roce připomínají 20 let samostatnosti své země, na kterou jsou po právu hrdí. Za přítomnosti zástupkyně
české ambasády v Lublani Mgr. Světlany Bařinové jsme za zvuku Smetanovy Vltavy nastoupili my
a s velkým ohlasem místního čtyřsethlavého publika přednesli část svého vánočního programu. Paní
Bařinová vyjádřila své pohnutí nad naším podařeným koncertem a vyřídila srdečné pozdravy Jeho
excelence Petra Voznici, velvyslance České republiky ve Slovinsku.
Na cestě zpět jsme ještě navštívili včelařské muzeum a hlavní město Lublaň. Odjížděli jsme
s oprávněným pocitem, že jsme skvěle reprezentovali Jiráskovo gymnázium, město Náchod a potažmo
českou kulturu.
Milan Poutník
AFS
Od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012 studovala na naší škole v rámci projektu AFS – Mezikulturní programy
studentka z Brazílie.
b) okresní, oblastní a celostátní soutěže
Ve školním roce 2011 – 12 pořádala naše škola tyto soutěže:
• 19. října se konal Přírodovědný klokan. Soutěže se zúčastnilo 178 žáků.
• 9. listopadu se na naší škole konalo oblastní kolo turnaje pIšQworky 2011, kterého se účastnilo
17 týmů.
• 14. listopadu proběhl školní šachový turnaj, kterého se zúčastnilo 23 studentů.
• Ve dnech 23. – 25. 11. se konala školní kola Pythagoriády pro primy až tercie.
• 24. listopadu organizoval prof. Košvanec v házenkářské hale v Náchodě okresní kolo Orion
Florbal Cupu 2011-12 pro kategorii H III.
• 29. listopadu u nás proběhla Internetová matematická olympiáda. Z naší školy soutěžily 3
týmy.
• 6. prosince proběhlo školní kolo Matematické olympiády v kategorii A.
• 9. ledna se konalo školní kolo Matematické olympiády pro kategorii Z9.
• 12. ledna pořádali prof. Košvanec a Divišek v naší tělocvičně okresní turnaj dívek středních
škol ve florbalu (kategorie DV).
• 16. ledna proběhlo školní kolo Biologické olympiády v poznávání přírodnin.
• 17. ledna se konalo školní kolo Olympiády v českém jazyce (I. kategorie – 18 účastníků, II.
kategorie – 43 účastníků).
• Ve dnech 18. a 19. ledna probíhalo školní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce pro primu
a sekundu. Pro ostatní studenty (kromě maturantů) se tato soutěž konala 25. a 26. ledna.
• V měsíci lednu proběhlo školní kolo Dějepisné olympiády pro kvartu (38 účastníků).
• 26. ledna se konala klauzurní část školního kola Matematické olympiády pro kategorie B a C.
• V měsíci lednu proběhlo školní kolo Chemické olympiády v kategorii D (pro tercii a kvartu) – 20
účastníků.
• 14. února proběhlo školní kolo recitační soutěže.
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20. února proběhlo školní kolo Fyzikální olympiády pro 1. ročník a kvintu.
22. února se uskutečnilo školní kolo Zeměpisné olympiády pro všechny kategorie. V ústní části
Konverzační soutěže ve francouzském jazyce se utkali francouzštináři, kteří měli za sebou
poslechovou část soutěže. Třetí soutěží tohoto dne bylo školní kolo Matematické olympiády pro
primu, sekundu a tercii.
23. února se studenti utkali ve školním kole biologické olympiády.
5. března organizovaly na naší škole prof. Zikmundová a Havlíčková okresní kolo Chemické
olympiády pro kategorii D (14 účastníků).
5. března proběhlo školní kolo Olympiády v ruském jazyce.
Ve dnech 14. – 15. března pořádali naši učitelé na Jiráskově gymnáziu okresní kolo v odbíjené.
16. března se konala mezinárodní soutěž Matematický klokan 2012. Z naší školy se do ní
zapojilo 281 studentů.
16. března se 38 studentů zúčastnilo ve sborovně debatního semináře „Cestou do Parlamentu“.
V měsíci březnu probíhala školní kola Chemické olympiády.
28. března organizoval na naší škole prof. Klemenc okresní kolo Fyzikální olympiády
v kategorii E a F.
Prof. Klemenc organizoval 3. května na naší škole okresní kolo Fyzikální olympiády kategorie
G.

Naši studenti se hojně a s úspěchem zúčastňovali i olympiád a soutěží pořádaných jinými zařízeními.
Hojná byla i účast ve školních kolech nejrůznějších soutěží. O výsledcích soutěží se lze dočíst ve
zprávách jednotlivých předmětových komisí.
SOČ
Připomeňme si, co je SOČ. Pod zkratkou SOČ se skrývá celkem jednoduché označení. Jedná se
o středoškolskou odbornou činnost, která je dobrovolnou zájmovou činností studentů všech typů
středních škol.
Jejím výsledkem je samostatně vypracovaná práce nebo učební pomůcka, která je předkládána
k odbornému posouzení a následně je obhajována před porotou.
Proč se zúčastnit SOČ? Máte možnost jednak uplatnit svůj zájem, svoji odbornost, jednak příležitost
prezentovat a obhájit svoji práci před odborníky z oboru. Naučíte se samostatně pracovat, získávat nové
poznatky v oboru vašeho zájmu a o získaných poznatcích diskutovat.
Pro maturitu i vysokoškolské studium to budou cenné zkušenosti. Za úspěšné umístění v SOČ se na
některých fakultách přičítají body a vy si tak můžete jen polepšit.
Završením práce v každém z dvouletých seminářů, navštěvovaných studenty třetích a čtvrtých
ročníků, je vypracování seminární práce. Během dvou let je tedy sepsáno tolik prací, kolik je maturujících
v daném roce. Je proto s podivem, že se v tomto školním roce nenašel nikdo, kdo by svou práci zaslal do
SOČ. A přitom mnohé z prací zajímavostí tématu i kvalitou zpracování slibovaly úspěch v krajském
a třeba i v celostátním kole.
Věra Štegerová
Předmětová komise českého jazyka
s radostí oznamuje, že i letos měla naše škola důstojné zastoupení v krajském kole Olympiády
v českém jazyce. Z okresního kola sem postoupili oktaván Šimon Macek (v kraji 4.) a Lenka Nosková,
studentka 3.ročníku. Ve školním kole, kterého se zúčastnilo více než 60 mladších i starších studentů, si
postup do kola okresního zajistili i studenti mladší, kvartánka Julie Minaříková a terciánka Anna
Vlčková.
děkuje terciánce Markétě Mastíkové, primánu Petru Mastíkovi a kvartánce Janě Prauseové za
reprezentaci školy na krajské přehlídce uměleckého přednesu Dětská scéna, která se konala v hradeckém
divadle Jesličky. Krajské přehlídce předcházela účast vítězů školního recitačního klání na přehlídce
okresní.
připomíná zásluhu mnoha gymnazistů na zdárném průběhu festivalu Náchodská prima sezóna.
V literární soutěži jsme měli zastoupení, ve fotografické vítěze. Blahopřejeme.
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je potěšena pokračující spoluprací s náchodskou knihovnou. Terciáni a kvartáni se účastnili besedy se
spisovatelkou Ivonou Březinovou. Terciánky Anna Vlčková a Lami Nguyen obsadily v soutěži s názvem
Dopiš pohádku 2. místo, primán Vojta Balcar 3. místo. Přejeme si, abychom se v laskavém prostředí
knihovny potkávali co nejčastěji.
Jindra Nývltová
Anglický jazyk
Soutěž v anglickém jazyce
Do školního kola, které se konalo v měsíci lednu, se přihlásilo 129 soutěžících. Na přední místa se
probojovali tito studenti:
1. kategorie Nikola Pošepná II.V
2. kategorie Anna Sergejko IV.V
3. kategorie Daniel Rufer VII.V
Všichni studenti získali 2. místo, 2. a 3. kategorie s postupem do krajského kola, 1. kategorie
v okresním kole končí.
V krajském kole se Dan Rufer umístil na pěkném 3. místě.
Všem soutěžícím děkujeme za výborné reprezentování naší školy a přejeme jim další úspěšná léta.
Zdena Jirková
Německý jazyk
Školní i okresní kolo olympiády v německém jazyce vyhrál Ondřej Kopřiva ze 3.A. V krajském kole
reprezentovali naši školu Ondřej Kopřiva a Patricie Franková.
Jitka Fišerová, Šárka Škodová
Francouzský jazyk
Ve školním kole konverzační soutěže ve francouzštině soutěžilo 12 studentů, na 1. místě v kategorii
B1 se umístila studentka Michaela Sandtnerová, která zvítězila rovněž v krajském kole a reprezentovala
naši školu v kole celostátním v Praze. Ve vyšší kategorii B2 bezkonkurenčně vyhrála studentka Kateřina
Žibřidová, ta se v krajském kole umístila na pěkném 4. místě.
Zuzana Felklová, Kateřina Havrdová
Matematické soutěže
K výuce matematiky neoddělitelně patří i různé soutěže.
V následujících soutěžích si porovnávají své „síly“ naši studenti v rámci jednotlivých ročníků od
nejmladších až po maturanty. Vítězové ročníkových kol pak postupují do okresního kola (ti mladší) nebo
do regionálního kola a tam už soupeří se studenty ostatních středních škol a žáky základních škol.
Soutěží pro všechny ročníky od primy až po oktávu a pro první až čtvrté ročníky je Matematická
olympiáda.
Úspěšní řešitelé školního kola z nižších ročníků tj. primy, sekundy, tercie to jsou kategorie Z6, Z7, Z8
postupují do okresního kola a z kategorie Z9, A, B, C, to jsou studenti kvarty až oktávy a studenti prvních
až čtvrtých ročníků dále do kola regionálního.
Umístění ve školním kole
Kategorie Z6 (prima) – 1. místo obsadil Mastík Petr (1.V), 2. místo Kubíček Tomáš (1.W), 3. místo
Matoulek Michal (1.W)
Kategorie Z7 (sekunda) – 1. místo obsadil Havlena Jan (2.W), 2. místo Mervart Vojtěch (2.W), 3.
místo Stejskal Šimon (2.V)
Kategorie Z8 (tercie) – 1. místo obsadil Macek Tomáš (3.V), 2. místo Mareš Timotej (3.V), 3. místo
Čermák Lukáš (3.W)
Kategorie Z9 (kvarta) – 1. místo obsadil Jirman Jan (4.W), 2. místo Zikmundová Lenka (4.V), 3.– 4.
místo Jansa Aleš, Rýdl Jiří oba 4. W.
Umístění v okresním kole
Kategorie Z6 (prima) – Krásné umístění 2.-4. místo patřilo Mastíkovi Petru, Kubíček Tomáš
a Matoulek Michal se dělili o 9.-11. místo
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Kategorie Z7 (sekunda) – V této kategorii patřilo 3.-6.místo Havlenovi Janovi a Mervartovi
Vojtěchovi. Další náš účastník Stejskal Šimon se umístil na 13.-14. místě.
Kategorie Z8 (tercie) – Macek Tomáš získal nádherné 1.-2. místo, 3.místo patřilo Marešovi
Timotejovi. Čermák Lukáš skončil na 11. místě.
Kategorie Z9 (kvarta) – Velkého úspěchu dosáhl Rýdl Jiří, který jako 1.-2. v okresním kole,
postoupil do regionálního kola v Hradci Králové, kde obsadil 4. místo. Na 3. místě v okresním kole
skončil Jirman Jan, který také postoupil do dalšího kola, kde obhájil 5. místo. Zikmundová Lenka
skončila v okresním kole na 6. místě a už dále nepostoupila.
V kategorii C se školního kola matematické olympiády účastnilo 7 studentů, z nichž pouze tři byli
úspěšní a reprezentovali školu v Hradci Králové, kde se konalo kolo regionální.
Ze školního kola postupovali– Šimon Václav (5.V), Vaňková Milena (1.A), která si odnesla diplom
úspěšného řešitele. A největší úspěch nakonec. Štěpán Štěpán (5.V) obsadil ve školním kole 1. místo
a z regionálního kola si přivezl nádherné 2. místo.
V kategorii B se účastnili pouze dva studenti školního kola, Staněk Jan a Mareš Martin oba z 2.B,
kteří oba odjeli do Hradce Králové, kde se zařadili mezi řešitele.
V kategorii „nejvyspělejších“ matematiků, v kategorii A, se účastnili tři studenti. Hrubý Jan, Zakouřil
Jakub, oba ze 7.V, a Fanta Matěj ze 7.W. První dva jmenovaní se účastnili regionálního kola, kde se
zařadili také mezi řešitele.
Pro primy, sekundy a třetím rokem i pro tercie je ještě organizována Pythagoriáda. Mezi sebou
soutěží studenti vždy obou tříd. První tři pak postupují do okresního kola.
Za primy se účastnili okresního kola a získali výborné umístění– Sichrovský Benjamin (1.V) –2.
místo, Říha Miroslav (1.V) a Kubíček Tomáš (1.W) se dělí o 3.-5. místo. Za sekundy se účastnil pouze
Mervart Vojtěch (2.W), který obsadil 3.-4. místo. Ostatní studenti sekund nesplnili podmínky postupu do
dalšího kola. Tercie reprezentoval Macek Tomáš (3.V), který získal nádherné 1. místo, dále Paulusová
Ivana (3.W) obsadila 5.-6. místo. Třetímu reprezentantu Rýdlovi Janovi (3.W) se tentokrát moc
nezadařilo.
Velmi početně obsazená mezinárodní soutěž je Matematický klokan, která je pořádána pro všechny
věkové kategorie. Na naší škole se účastní každým rokem na 300 soutěžících. Výsledky této soutěže jsou
zpracovávány ve škole a umístění jednotlivců ve školním pořadí jste viděli ve vitríně. Tyto výsledky se
pak poskytují dále pro okresní a krajské zpracování. V kategorii Benjamín získali 8.-9. místo v kraji
Hrušová Julie (2.W) a Říha Miroslav (1.V). V kategorii Kadet 1. místo v kraji patří Rýdlovi Jiřímu (4.W)
a 3. místo, také v kraji, Mackovi Tomášovi (3.V).V kategorii Junior z prvních deseti míst v kraji pět míst
patří našim studentům. 3. místo Prokop Michal (5.V), 6.místo Šimon Václav (5.V), 7.-10. místo Macková
Pavla (6.W), Meduna Daniel (6.V), Urbanová Daniela (2.B). V nejvyšší kategorii Student v pořadí první
ve školním kole Macek Šimon (8.W) obsadil v kraji 9. místo.
Kromě soutěže Matematický klokan, která probíhá na jaře, se účastníme soutěže Přírodovědný
klokan, která je organizována na podzim. Tato soutěž je zatím pouze pro dvě kategorie Kadet a Junior,
tzn. pro tercie, kvarty, kvinty, sexty, 1. a 2. ročníky. Vyhodnocení probíhá stejným způsobem jako
u předešlé soutěže. Školní výsledky jste zase viděli na nástěnce, ale jak to dopadlo v rámci kraje? Velmi
úspěšná byla kategorie Junior: Novotný Jaroslav (2.A) –1.místo, Besedová Monika (6.V-) 2. místo,
Prokop Michal (5.V) – 3.místo.
Další akcí, které se zúčastnili naši studenti, je Logická olympiáda. V letošním školním roce se
krajské kolo konalo v Dobrušce. Ve starší kategorii se nejlépe umístil Staněk Jan (2.B), a to na 8. místě.
V mladší kategorii se oba naši reprezentanti dostali do první poloviny.
Soutěž, které se účastnili naši studenti a do které se sami přihlásili, je Technoplaneta. Účastnilo se
6 týmů, z nichž 3 týmy postoupily do finále v Praze. Ze 40 týmů, které byly ve finále, bylo pouze
9 úspěšných a z nich 2 týmy byly z kvart naší školy.
Všechny, větší i menší, úspěchy těší nejen zúčastněné studenty, kteří si tímto způsobem mohou
dokázat, že něco umí, ale i všechny vyučující, kteří si velmi cení všech míst, která jejich studenti
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vybojovali na těchto soutěžích. Přejeme všem další chuť a nové síly do bojů v nastávajícím školním roce.
A pochopitelně opět mnoho úspěchů.
Iva Sršňová
Fyzikální soutěže
Fyzikální olympiáda
Z naší školy celkem do krajského kola královéhradeckého kraje postoupilo 28 studentů, z toho bylo
10 úspěšných řešitelů. Jmenovitě jsou uvedeni všichni studenti, kteří do krajského kola postoupili, pořadí
je uvedeno u studentů, kteří jsou úspěšnými řešiteli.
Kategorie A se nezúčastnil žádný student naší školy
Kategorie B se účastnilo 6 studentů třetích ročníků a septim
Petr Kafka 3.A, Jakub Zakouřil 7.V, Matěj Fanta 7.W, Anna Zikmundová 7.V, David Česenek 3.A,
Jakub Kosinka 7.V
Kategorie C se zúčastnili 4 studenti druhých ročníků a sext
1. místo Daniel Čejchan 6.W
dále školu reprezentovali Karolína Pěčková 6.V, Jan Staněk 2.B, Martin Mareš 2.B.
Kategorie D 14 studentů prvních ročníků a kvint, z toho 6 úspěšných řešitelů
1. místo:
Štěpán Štěpán 5.V
9. – 11. místo: Barbora Balcarová 5.W, Milena Vaňková
13. místo:
Václav Šimon 5.V
16. – 18. místo: Michal Prokop 5.V
19. – 20. místo: Tuan Tran 1.A
dále se zúčastnili Vojtěch Hruša 5.W, Michaela Vanická 1.B, Anežka Batěčková 5.W, Miroslav
Málek 1.B, Tomáš Pipek1.A, Martin Štěpánek 1.A, Ondřej Malík 1.B, Václav Rejthar 1.B
Kategorie E
2. místo Rýdl Jiří 4.W
4. místo Jirman Jan 4.W
5. místo Zikmundová Lenka 4.V
Koutský Antonín 4.V
Fykosí fyziklání
Letos již popáté se naše škola zúčastnila celonárodní fyzikální soutěže Fykosí Fyziklání, kterou
pořádá vždy v únoru pro družstva studentů ze středních škol Matematicko fyzikální fakulta Univerzity
Karlovy Praha. Letos se celkem zúčastnilo 48 družstev. Naši školu reprezentovaly dvě. Na 11. místě se
umístil tým ve složení: Míl Ondřej 8W, Macek Šimon 8W, Staněk Jan 2B, Čejchan Daniel 6W,
Zikmundová Anna 7W. Na 27. místě se umístil tým ve složení: Prokešová Daniela 6W, Fanta Matěj 7W,
Lokvenc Pavel 3B, Kafka Petr 3A, Pěčková Karolina 6V.
Fyziklání on-line
Letos navíc byla vyhlášena soutěž pro týmy i jednotlivce probíhající on-line na internetu. Celkem
soutěžilo 57 týmů středoškoláků, za naši školu bojovaly dva. Tým s názvem Gympláci: Daniel Čejchan
6.W, Daniela Prokešová 6.W a Petr Kafka ze 3.A; skončil na 21. místě. Tým Vosičky: Hana Ježdíková
6.V, Jan Staněk 2.B, Karolína Pěčková 6.V, Kirill Juran 6.V, Monika Besedová 6.V.
Všem, kteří nás skvěle reprezentovali ve fyzikálních soutěžích, děkujeme a blahopřejeme jim
k dosaženým výsledkům.
Zdeněk Polák
Chemické soutěže
Také v tomto školním roce proběhla v areálu chemie celá řada chemických soutěží.
Nejprve to bylo školní kolo nejvyšší kategorie chemické olympiády – kategorie A. Oba jeho
účastníci postoupili do krajského kola, kde obstáli se ctí. Ondřej Míl (8.W) se umístil na 5. místě a Květa
Stehlíková (4.B) obsadila pěkné 7. místo.
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V čase předvánočním proběhl v chemii Den her. Celkem 10 týmů soutěžilo v chemických kvízech,
přesmyčkách a hlavolamech. Na závěr si studenti sami vyzkoušeli na vlastní kůži několik atraktivních
pokusů.
V prosinci začalo 20 studentů tercií a kvart pracovat v laboratořích na praktických úlohách CHO
kategorie D. Ve školním kole se na prvních třech místech ocitli: Zikmundová Lenka (4.V), Mareš
Timotej (3.V) a Rýdl Jiří (4.W).
Okresní kolo kategorie D probíhá právě na naší škole a organizačně ho zajišťují prof. Zikmundová
a Havlíčková. Mezi 14 účastníky jsme měli pět našich studentů a ti obsadili 1. – 5. místo v pořadí: Mareš
Timotej, Zikmundová Lenka, Rýdl Jiří, Havlíčková Lucie (4.W), Jansa Aleš (4.W).
V krajském kole této kategorie zvítězil Mareš Timotej, Zikmundová Lenka obsadila pěkné 4. místo,
Rýdl Jiří se umístil devátý a Jansa Aleš obsadil 12. – 13. místo.
V březnu probíhalo školní kolo kategorií B i C.
V kategorii C (kvinty, sexty, 1. a 2. r.) měřilo své znalosti 16 studentů a v čele výsledkové listiny
byli: Hanušová Marie (2.A), Besedová Monika (6.V) a Vítek Dominik (6.V). Obě dívky postoupily do
krajského kola – Monika se umístila na 4. místě a Marie na místě desátém.
Rekordní počet účastníků mělo školní kolo CHO kategorie B (septimy, 3. r.). Mezi 22 studenty
zvítězila Anna Zikmundová (7.V) následovaná Terezou Stejskalovou (3.B) a Janem Štěpánem (7.W).
Reprezentovat do kraje odjelo školu devět studentů. Se ztrátou jediného bodu Anna Zikmundová obsadila
krásné 2. místo. Klára Krunková (3.B) se umístila na 9. místě, Veronika Regnerová (3.A) na 13. místě
a dále pak Jan Štěpán (7.W), Tereza Stejskalová (3.B), Eva Pinkasová (7.V), Jana Hencelová (3.A),
Monika Hanousková (3.B), Zuzana Boháčová (3.B).
Především řešitelům chemické olympiády patří dík za vzornou reprezentaci naší školy, díky které
patříme mezi nejlepší školy v kraji na poli chemickém.
Helena Karásková
Biologické soutěže
Jako každý školní rok se naši studenti účastnili různých biologických soutěží, především pak
biologické olympiády. Letos, stejně jako vloni, jsme se je pokusili před školním kolem cíleně připravit.
Děti měly možnost na chodbě biologie studovat organismy určené k poznávací části soutěží a k testové
části jsme pro nižší gymnázium zorganizovali přednášky. Nejlepších výsledků dosáhli: Jan Bohadlo,
2.V (15. místo v krajském kole BiO, kategorie D), Michaela Prouzová, 2.A (13. – 14. místo v krajském
kole BiO, kategorie B), Petr Čečetka, 4.A (11. místo v krajském kole BiO, kategorie A) a Michal Prouza,
4.B (12. místo v krajském kole BiO, kategorie A). Další výsledky je možné najít v Kronice Jiráskova
gymnázia. Blahopřejeme všem studentům, kterým se podařilo postoupit do krajských kol, děkujeme za
reprezentaci školy a těšíme se na zájem našich studentů o biologická klání i v příštím roce.
Ivana Matěnová
Zeměpisné soutěže
Také v tomto školním roce jsme se snažili zapojit co nejvíce našich studentů do zeměpisných soutěží.
Odstranění hranic a jazykových bariér usnadňuje zeměpisné poznávání a podporuje přirozený zájem žáků
o zeměpisné poznatky, o cestování a následnou konfrontaci získaných znalostí z výuky v praxi.
Tradičně na konci února (22. 2.) zorganizovali všichni vyučující zeměpisu školní kolo zeměpisné
olympiády. Nejúspěšnější soutěžící ze 4 kategorií pak postoupili do okresního kola, které se konalo14.
března. Zde se jim vedlo více než dobře.
V kategorii A (primy a 6. třídy) obsadil 2. místo Vojtěch Brejtr z 1.W. Na děleném 3. místě se umístil
Vojta Balcar z 1.V. V kategorii B (sekundy a 7. třídy) zvítězil Jan Bohadlo z 2.V před Janem Karvaiem
z 2.W. V kategorii C (tercie a kvarty + 8. a 9. třídy) obhájil své loňské prvenství Petr Šanovec z 4.V,
Adam Budař z 3.V pak obsadil 8. místo. Také v nejstarší kategorii D (střední školy) obsadili naše studenti
čelní pozice: 2. Petr Illner (3.A), 4. Radka Vlčková (7.W) a 5. Petr Hlávko (7.W). Přes tato pěkná
umístění se nám nepodařilo obhájit loňské pozice, kdy naši žáci vyhráli ve všech kategoriích!
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V krajském kole, které se konalo 18. 4. 2012 na ZŠ Habrmanova v Hradci Králové, jsme se tentokrát
na medailové pozice prosadili díky 3. místu Petra Šanovce v kategorii C. Petr Illner skončil 6., Vojta
Brejtr dosáhl na 7. příčku, Honza Bohadlo obsadil 8. místo a Honza Karvai skončil devátý. A tak brány
celostátního finále zůstaly i letos pro naše studenty uzavřeny.
Další zeměpisnou soutěží, které se již tradičně zúčastňujeme, je Eurorebus. Jde o vědomostní soutěž
pro zájemce o zeměpis, která je organizována vydavatelstvím Terra klub – autorem tematických atlasů
Dnešní svět. Soutěž probíhá po dobu celého školního roku (základní kola v internetové podobě) a utkávají
se v ní jednotlivci, školní třídy i celé školy. Škola, jejíž třídy si v průběhu soutěže povedou nejlépe,
získává putovní Pohár České spořitelny – generálního partnera celé soutěže. Kromě toho lze vyhrát účast
v Expedici po Evropě, počítačové sestavy, vkladové certifikáty a spoustu dalších atraktivních cen.
Do krajského kola, které se uskutečnilo 4. 5. 2012, se na základě předchozích výsledků
z elektronických kol kvalifikovali nejlepší jednotlivci i třídní týmy. Na akademické půdě Univerzity
Hradec Králové si vedli znamenitě a celkem čtyři školní třídy a stejný počet jednotlivců postoupili do
celostátního kola. V kategorii ZŠ01 (6. –7. třídy ZŠ a jim odpovídající ročníky víceletých gymnázií)
postoupilo družstvo sekundy B ve složení Klára Jiránková, Honza Karvai a Michal Šraitr z vynikajícího
druhého místa. V jednotlivcích si postup vybojovala Eliška Kavanová ze sekundy A. Nejvíce se nám
dařilo v kategorii ZŠ 02 (8. –9. třídy + tercie a kvarty). V soutěži tříd deklasovala všechny ostatní týmy
tercie A ve složení Václav Kavalír, Anna Vlčková a František Šedivý. Postup do finále vybojovala
i kvarta A ve složení Antonín Koutský, Lenka Zikmundová a Jakub Regner. Václav Kavalír nenašel
přemožitele v kategorii jednotlivců a úspěch podtrhly Kateřina Zítková (4.V) třetím místem a Ivana
Paulusová (3.W) čtvrtým místem. Ani kategorie středních škol nezůstala bez postupu a také zde máme
finalisty. Z posledního postupového pátého místa se do finále kvalifikovala třída 2.B, kterou
reprezentovali Martin Mareš, Vojta Ruffer a Honza Staněk.
Celostátní finále se konalo 8. června 2012 v kongresovém sálu Top hotelu Praha. Nejlepšího umístění
(stejně jako v loňském roce) dosáhl Vašek Kavalír, který vybojoval mezi 59 finalisty pěkné 11. místo.
V téže kategorii ZŠ 02 obsadila Kateřina Zítková 27. místo a Ivana Paulusová skončila 47. Václav
Kavalír pak společně s Annou Vlčkovou a Františkem Šedivým v soutěži 53 třídních kolektivů vybojoval
pro 3.V celkové 16. místo. Na 28. místě se v kategorii ZŠ 01 umístila třída 2.W ve složení Klára
Jiránková, Honza Karvai a Michal Šraitr. 38. místo v kategorii SŠ obsadil tým třídy 2.B, kterou
zastupovali Martin Mareš, Vojta Ruffer a Honza Staněk. Také v nejmladší kategorii ZŠ 01 získala
v soutěži jednotlivců cenné zkušenosti Eliška Kavanová ze 2.V, když obsadila 54. místo.
Z celkového pohledu se tak jeví jako nejcennější ten fakt, že studenti naší školy obsadili celkově 20.
místo mezi nejlepší stovkou všech škol, které byly zaregistrovány v 17. ročníku této celostátní soutěže.
Nejen jim chci tímto poděkovat za vzornou reprezentaci naší školy. Věřím, že i v příštích ročnících
dokážeme na tyto úspěchy navázat.
Zdeněk Košvanec
Dějepisné soutěže
I v tomto školním roce změřili své síly žáci tercií a kvart v dějepisné olympiádě, kterou pro ně
každoročně vypisuje MŠMT.
Tématem se v době ekonomické krize stala platidla, od mušliček po bankocetle, od duhovek po slavné
osobnosti na našich bankovkách. Ve školním kole zazářili studenti kvart, kteří obsadili prvních pět míst.
V kole okresním jejich záře poněkud pobledla a i ti nejlepší skončili svou pouť finančněhistorickým
bludištěm v polovině startovního pole.
Blanka Dvořáčková
Sportovní soutěže
V uplynulém školním roce se sportovci naší školy opět zúčastnili velkého počtu sportovních soutěží.
Jednalo se většinou o okresní kola, patnáctkrát o kola či soutěže na krajské úrovni, jeden tým se
probojoval do celostátního finále.
Dohromady to letos bylo 46 soutěží ve 13 druzích sportů. Šest z nich bylo pořádáno naší školou – 3
florbalové, 2 volejbalové a jednou to byla minikopaná.
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Naše účast a výsledky:
atletika
Středoškolský pohár CORNY
okresní kolo (Dvůr Králové)
středoškolačky – 1. místo, středoškoláci 1. místo
krajské kolo (Dvůr Králové)
středoškolačky – 5. místo, středoškoláci 8. místo
Pohár Rozhlasu
okresní kolo (Nové Město nad Metují)
mladší žákyně – 4. místo, mladší žáci – 3. místo
starší žákyně – 1. místo, starší žáci – 3. místo
krajské kolo (Nové Město nad Metují)
starší žákyně – 5. místo
přespolní běh družstev
okresní kolo (Police nad Metují)
mladší žákyně – 2. místo, mladší žáci – 2. místo
starší žákyně – 2. místo, starší žáci – 1. místo
středoškolačky – 1. místo, středoškoláci – 3. místo
krajské kolo (Police nad Metují)
mladší žákyně – 3. místo, mladší žáci 2. místo
starší žákyně – 5. místo, starší žáci 7. místo
středoškolačky – 4. místo
Běh do zámeckých schodů O pohár starosty města Náchoda
mladší žactvo – 1. místo, starší žactvo – 4. místo
středoškolačky – 1. místo, středoškoláci – 2. místo
plavání – krajské kolo (Trutnov)
mladší žákyně – 1. místo
středoškolačky – 1. místo, středoškoláci – 1. místo
volejbal – okresní kola
starší žákyně (Červený Kostelec) – 1. místo
starší žáci (Červený Kostelec) – 3. místo
středoškolačky (JGN) – 3. a 5. místo
středoškoláci (JGN) – 3. a 4. místo
plážový volejbal – okresní kolo (Náchod)
středoškolačky 4. místo
basketbal – okresní kola
mladší žákyně (Jaroměř) – 3. místo
mladší žáci (Jaroměř) – 4. místo
starší žákyně (Broumov) – 2. místo
starší žákyně (Jaroměř) – 1. místo
krajské kolo (Hradec Králové) – 4. místo
starší žáci (SPŠS Náchod) – 2. a 6. místo
středoškolačky (Broumov) – 2. místo
středoškoláci (Jaroměř) – 3. místo
florbal – okresní kola
mladší žáci (JGN) – 3. místo
starší žákyně (Police nad Metují) – 2. místo
starší žáci – okrskové kolo (Náchod) – 2. místo
středoškolačky (JGN) – 3. místo
středoškoláci (JGN) – 2. místo
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fotbal – okresní kolo (Nové Město nad Metují)
středoškoláci – 5. místo
minikopaná – okresní kolo (JGN)
starší žáci – 1. místo
futsalová liga
mladší žáci – 1. kolo (Česká Skalice) – 1. místo, 2. kolo (Jaroměř) – 1. místo, 3. kolo (Trutnov) –
2. místo
starší žáci – 1. kolo (Česká Skalice) – 1. místo, 2. kolo (Hradec Králové) – 3. místo
středoškoláci – 1. kolo (Jaroměř) – 2. místo, 2. kolo (Malé Svatoňovice) – 4. místo
stolní tenis – okresní kolo (Police nad Metují)
starší žákyně – 3. místo
středoškoláci – 1. místo
krajské kolo (Jičín)
středoškoláci – 3. místo
šachy
okresní přebor (Hronov)
žáci ZŠ – 4. místo
středoškoláci – 1. a 2. místo
krajský přebor (Hradec Králové)
středoškoláci – 4. a 7. místo
frisbee – středoškoláci – 6 kvalifikačních turnajů
republikové finále (Praha) – 2. místo
Vítězem celoročního školního turnaje ve florbalu, organizovaného studenty, se již po třetí za sebou
stal tým „Narychlo“ (septima A).
V tomto školním roce začal úspěšně pracovat šachový kroužek pod vedením pana Čechury a Ing.
Dusbaby, díky němuž si mj. naši studenti zahráli na několika turnajích. Školního turnaje se zúčastnilo 23
studentů.
Pravidelným úspěchům v podobě účasti na republikových finále jsme v posledních letech přivykli
zejména díky atletice či plavání. Tentokrát na „republiku“ nebylo, jelikož u atletek probíhá „generační
výměna“ a naši plavci a plavkyně mají svá republiková finále až napřesrok. Výsledky zejména
plaveckých týmů jsou však velmi nadějným příslibem do budoucna.
O senzační úspěch pro naši školu se v závěru školního roku postarali svěřenci týmu Zdeňka Krákory,
kteří absolvovali již třetí sezónu středoškolské ligy v ultimate frisbee. Po vydařených kvalifikačních
turnajích se v této soutěži probojovali do celostátního finále, kde překvapivě, ale zaslouženě obsadili 2.
místo. O tento úspěch se zasloužili studenti Matěj Fanta, Anna Miltová, Jan Halda, Zuzana Vančáková,
Michal Kopecký, Daniel Hladík, Ondřej Hladík, Veronika Říhová a Sára Hanušová.
Všem studentům – sportovcům, kteří se zúčastnili výše uvedených soutěží, děkujeme za reprezentaci
školy a těšíme se na další spolupráci.
Libor Slavík
ROBOSOUTĚŽ 2011 – robot Jiráskova gymnázia vítězí na ČVUT
V pondělí 5. 12. 2011 časně zrána vyrazilo šest studentů Jiráskova gymnázia obtěžkáno několika
krabicemi na cestu do Prahy. Krabice obsahovaly dva roboty (sestavené ze stavebnice LEGO), které
studenti připravili na celorepublikové kolo soutěže vyhlašované Fakultou elektrotechnickou Českého
vysokého učení technického v Praze pod názvem ROBOSOUTĚŽ 2011.
Cílem soutěže bylo sestrojit robota, který co nejrychleji převeze po nerovné dráze míček (o něco větší
než pingpongový a stejně tak lehký) – taková obdoba běhu s vajíčkem na lžičce. Zadání sice vypadá
jednoduše, ale ve snaze o dosažení co nejlepšího času (a tedy co největší rychlosti) každá nerovnost na
dráze hrozila pádem míčku, a že těch pádů bylo…
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Dva týmy studentů ve složení Jan Jirman, Jan Polák, Martin Němec (tým JGN1) a Pavel Lokvenc, Jan
Rydlo, Marek Hanuš a pomocný technik Luboš Koblása (JGN2) doprovázeli vyučující David Barka a Jan
Preclík.
Přihlášeno bylo 30 týmů z celé republiky, nakonec jich nastoupilo 26. Po prvním kole to pro nás
vypadalo velice nadějně – tým JGN1 byl na prvním místě, JGN2 na čtvrtém. Ve druhém kole se nám
nedařilo a ani jeden tým nedovezl míček do cíle. Smůla postihla tým JGN2 i v kole třetím (a posledním),
kdy jejich robot těsně před cílem vyjel z dráhy – ale i to stačilo na pěkné sedmé místo (s časem 16,000 s).
Dařilo se ale týmu JGN1, který ve třetím kole zvítězil s krásným časem (11,937 s), a bylo z toho celkové
první místo.
Oba dva týmy předvedly výborné výkony, a přestože někteří z našich studentů stavebnice LEGO
Mindstorms, ze kterých byl robot sestaven, viděli poprvé ani ne měsíc před soutěží, obstály
i v konkurenci odborných škol, kde se robotika a řídicí technika vyučuje v rámci běžné výuky. LEGO
stavebnice gymnáziu zapůjčilo ČVUT.
Studenti určitě nelitovali brzkého vstávání, vítězové byli odměněni přenosnými harddisky, ostatní
alespoň nasbírali cenné zkušenosti. První tým pak následně postoupil do pátečního klání, kdy se se svým
robotem zúčastnil dalšího kola soutěže – tentokrát proti robotům vysokoškolských studentů pražského
ČVUT.
text i foto RNDr. Jan Preclík

Start vítězného robota
týmu JGN1

Vítězný tým JGN1

Poslední úpravy robota
týmu JGN2
Robot studentů Jiráskova gymnázia obstál i mezi roboty studentů ČVUT
V pátek 9. 12. 2011 vyrazila trojice studentů Jiráskova gymnázia opět do Prahy na České vysoké
učení technické. V pondělí 5. 12. 2011 zde tým JGN1 ve složení Jan Jirman, Jan Polák a Martin Němec
vyhrál se svým robotem středoškolskou soutěž nazvanou Robosoutěž 2011 a nyní jel soutěžit se studenty
vysokých škol.
Úkolem studentů bylo sestrojit robota, který co nejrychleji převeze po nerovné dráze míček. Ve finále
soutěžilo celkem 21 týmů studentů VŠ a tři středoškolské týmy. Organizátoři při pondělní středoškolské
soutěži zjistili, co robotům dělá problémy, a přesně to se nyní na trati objevilo – postavili velice obtížnou
trať, kterou v prvním kole zdolalo pouze devět robotů (robot týmu JGN1 byl po tomto kole na pátém
místě). Tito soutěžící postoupili do pavouka, kde už jednotliví roboti bojovali proti sobě – kdo byl
z vylosované dvojice rychlejší, postoupil dále.
Studenti kvarty a kvinty Jiráskova gymnázia nakonec skončili na krásném pátém místě, což je
v konkurenci studentů vysokých škol velký úspěch. Trošku svým umístěním (a věkem) zaskočili
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organizátory, kteří jim nemohli předat zamýšlenou odměnu – sud piva. Dostali proto finanční částku
v odpovídající výši.
text + foto RNDr. Jan Preclík

Výsledky programu Excelence středních škol 2011
Dne 24. ledna 2012 schválila porada vedení MŠMT výsledky programu Hodnocení žáků a škol podle
výsledků v soutěžích v roce 2011 – Excelence středních škol 2011“. Hlavním cílem programu je podpora
talentů formou rozšíření péče o talentované žáky na středních školách, kteří jsou schopni dosahovat
vynikajících výsledků v návaznosti na podporu aktivit pedagogických pracovníků zaměřených na tyto
žáky. Cesta k tomuto cíli vede prostřednictvím finančního ocenění pedagogů, kteří se podílejí na
kvalitním vzdělávání talentovaných žáků.
Do pilotního ročníku bylo vybráno pro hodnocení 15 celostátních soutěží, z nichž devět má oborovou
návaznost na mezinárodní soutěže. Hodnotily se výsledky jen nejstarší kategorie daných soutěží:
Matematická olympiáda, Fyzikální olympiáda, Turnaj mladých fyziků, Astronomická olympiáda, Soutěž
v programování, Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ a SOU, Biologická olympiáda, Chemická
olympiáda, Němčina pro bystré hlavy, České hlavičky, Středoškolská odborná činnost (18 oborů),
Soutěže v cizích jazycích (6 jazyků), Olympiáda v českém jazyce, Soutěž v grafických předmětech,
Zeměpisná olympiáda.
Většina soutěží byla přírodovědného a technického zaměření. Bodově se hodnotily výsledky žáků
v krajských, ústředních a mezinárodních kolech.
Do programu se přihlásilo 291 středních škol. Celková výše rozdělených finančních prostředků
v programu je 20 mil. Kč. Tato částka se rozdělila školám do mzdových prostředků pedagogických
pracovníků, kteří se podíleli na vzdělání talentovaných žáků v příslušném soutěžním oboru.
A jak dopadla naše škola? Jiráskovo gymnázium Náchod bylo nejlepší mezi gymnázii
v Královéhradeckém kraji. Mezi všemi krajskými školami jsme obsadili 2. místo.
Viz tabulka:
ŠKOLA
SŠ aplikované kybernetiky, Hradec Králové
Jiráskovo G Náchod
Biskupské G B. Balbína, Hradec Králové
G J. K. Tyla, Hradec Králové
SPŠ stavební Hradec Králové
SPŠ Hradec Králové
G Trutnov
VOŠ a SPŠ Jičín
G Dvůr Králové nad Labem
ISŠ Nová Paka

Přidělené finanční prostředky (NIV)
313 904 Kč
163 776 Kč
156 952 Kč
139 892 Kč
136 480 Kč
102 360 Kč
54 592 Kč
51 180 Kč
44 356 Kč
34 120 Kč
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SPŠ Trutnov
VOŠ zdravotnická a SZŠ Hradec Králové
SPŠ Hronov
G B. Němcové, Hradec Králové
Masarykova OA, Jičín
G Vrchlabí
G Nový Bydžov
G Hostinné
G a SOŠP Nová Paka

34 120 Kč
34 120 Kč
17 060 Kč
13 648 Kč
6 824 Kč
6 824 Kč
6 824 Kč
3 412 Kč
3 412 Kč

Celkem

1 323 856 Kč

Na tomto úspěchu se podíleli svými výsledky v soutěžích školního roku 2010-11 studenti:
Soutěž
Jméno a příjmení
žáka

Krajské kolo

(AJ – SŠ III)
1
(NJ – SŠ III A)
Ondřej Kopřiva
1
(MO)
Jan Šimbera
1
(FO)
Jan Šimbera
1
(SOČ 5)
Jan Šimbera
1
(ChO)
Jan Šimbera
1
(ChO)
Andrea Sodomková
1
(SOČ 7)
Kristýna Hargitaiová
1
(SOČ 4)
Jan Kosinka
1
Celkem bodů pro
školu
Anna Vlachová

Ústřední
kolo

Mezinárodní
kolo

Přírodovědné
a technické
soutěže
koeficient 1

(AJ– SŠ III)
1

Humanitní
soutěže
koeficient
0,2
0,4
0,2

1
(FO)
1
(SOČ 5)
1

2
2
1
1
1
1
9

0,6

Děkujeme a blahopřejeme.
Pavel Škoda
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
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PaedDr. Blanka Dvořáčková
• publikační činnost
- monografie o J. F. Smetanovi a obci Svinišťany (2001)
- články v Rodným krajem
• přednáška k 210. výročí narození J.F. Smetany, Svinišťany
• přednáška o bitvě ve Sviništanech roku 1866, Svinišťany
Kateřina Frimlová
překladatelská činnost
• Antonio Martín Morales: Štvanice - Ďáblova horda (La Horda del Diablo - La Caza del
Nigromante), Zoner Press, 2012, ISBN 978-80-7413-197-4 (http://www.zonerpress.cz/stvanicedablova-horda)
Mgr. Jan Ježek
• 10. 4. 2010 – historicko-přírodopisná vycházka okolím Nového Města nad Metují – o vývoji
osídlení, přetváření krajiny a přírodě našeho regionu pohovořili a vycházku vedli Mgr. Jan Tůma
(archeolog, pracovník Regionálního muzea v Náchodě) a Mgr. Jan Ježek (profesor náchodského
gymnázia). I přes krutou nepřízeň počasí se sešlo deset účastníků.
• 7. 2. a 22. 3. 2011 – Přednášky Lidé a krajina – přednáška se zabývá přírodou a krajinou
východních Čech. V komentovaném promítání autorských fotografií se Mgr. Jan Ježek pokusil
popsat, jakým způsobem byla během historického vývoje místní krajina a příroda formována lidmi
a k jakým změnám dochází v současnosti. První přednáška byla pro účastníky Náchodské
univerzity volného času, konala se v městské knihovně v Náchodě a zúčastnilo se jí přibližně 100
posluchačů, druhá akce se konala v budově Nového Adalbertina v Hradci Králové v klubu Salaš.
Přednáška byla volně přístupná pro studenty i veřejnost a zúčastnilo se jí přibližně 20 návštěvníků.
• 16. 6. 2011 – přednáška Na křídlech motýlů – šlo o přednášku (komentované promítání
autorských fotografií), která se konala v alternativním čajovém klubu Poklop. Přednáška byla
volně přístupná pro studenty i veřejnost a zúčastnilo se jí přibližně 20 návštěvníků.
• 24. 4. 2010 a 23. 4. 2011 – Den Země – šlo o naučnou přednášku spojenou s terénní exkurzi do
Babiččina údolí, kde probíhal Den Země a Ovčácké slavnosti. Akce byla určena pro veřejnost
i studenty, spolupořadatelem akce bylo Centrum rozvoje Česká Skalice, přibližný počet účastníku
byl kolem 80.
Mgr. Štěpán Macura
• publikační činnost:
- Macura, Štěpán: Reflexe autentických politických událostí v hexalogii Josefa Škvoreckého.
Stopami dějin Náchodska (Státní okresní archiv) (2009), sv. 13, s. 9-57.
• divadelní činnost
- režie inscenace "Potopa" - přehlídky: Audimafor 2012 Hradec Králové, Náchodská Prima
sezóna 2012 Náchod, Jiráskův Hronov 2012 Hronov
- režie a dramaturgie inscenace Romeo a Julie (Ztraceni v překladech) (2010) - na přehlídkách:
Audimafor Hradec Králové/Kostelec nad Orlicí, Deset Deka Festival Náchod
- režie a dramaturgie inscenace Krátký proces s Jelizavetou Bim Bam Bum (2009) - na
přehlídkách: Audimafor Kostelec nad Orlicí, Divadlo evropských regionů Open air Hradec
Králové, Deset Deka Festival Náchod, Mladá scéna Ústí nad Orlicí, Wolkrův Prostějov,
Jiráskův Hronov, Náchodská Prima sezóna
- režie a dramaturgie inscenace Na vlnách S.E.I.F.E.R.T.S.F. (2008) - na přehlídkách:
Audimafor Kostelec nad Orlicí, Divadlo evropských regionů Open air Hradec Králové, Deset
Deka Festival Náchod
Mgr. Klára Mičíková
výtvarně umělecká činnost
• samostatné výstavy:
- 1999 – Bez názvu, Galerie Vinoř, Praha
- 2001 – Bytovka, byt – Tržnice, Olomouc
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•

•

•

- 2003 – ONONA, restaurace Menhir, Olomouc
- 2004 – Zahrada rozkoší, Jezuitský konvikt, Olomouc
- 2006 – Akt, Galerie na zámku, Nové Město nad Metují
- 2007 – ONONA, Stonožka, Nové Město nad Metují
skupinové výstavy:
- 1996 – Čas a prostor, Výstaviště Brno, Brno
- 2000 – FAKJM BJAVTHM, Galerie Caesar, Olomouc
- 2001 – Akty, Galerie Výpad, Olomouc
- 2001 – Abstrakce, Galerie Zbrojnice, Olomouc
- 2002 – Bytovka, byt – Horní náměstí, Olomouc
- 2003 – Obnažení, Jesuitský konvikt, Olomouc
- 2003 – Osm v říjnu, Městský klub Litovel, Litovel
- 2003 – 4. ročník KVV Pdf UP Olomouc, Galerie DDM, Olomouc
- 2004 – Olomócké odeur, Galerie Jána Šmoka, Jihlava
- 2004 – Olomócké odeur, Galerie Vyškov, Vyškov
- 2004 – Bez názvu, Klášter Teplá, Teplá
- 2005 – To nejlepší z ateliéru sochy, ZUŠ Miroslava Stibora, Olomouc
- 2005 – Noví členové UVUO, Galerie G, Olomouc
- 2005 – Bez názvu, zámek Šternberk , Šternberk
- 2006 – Členové UVUO, putovní výstava Rakousko, Slovinsko, Estonsko
- 2007 – Tvorba žen sdružení AMAG, hala Městské knihovny, Náchod
- 2008 – 60 let založení AMAG, Regionální muzeum v Náchodě, Náchod
workshopy a symposia:
- 2001 – Workshop, pod vedením Borise Jirků, Olomouc
- 2001 – Workshop, pod vedením Jiřího Kornatovského, Olomouc
- 2004 – Česko – německé symposium, Teplá
- 2005 – Mezinárodní symposium ve Šternberku, Šternberk
výtvarné realizace:
- spolupráce s historickými skupinami Salva qardia Olomouc, Novica Nové Město nad Metují
(návrhy a realizace kulis a kostýmů)
- návrhy a realizace kulis a kostýmů pro divadelní spolek z Hronova
- spolupráce na CD obalech skupin Tortharry a 6 na chodníku
- malba portrétů, obrazů, šperky, objekty a výtvarné konzultace
- od roku 1992 velkoplošné realizace v interiérech a exteriérech
- Příklady:
- 1992 – grafický nápis, Budínek
- 1994 – grafický nápis, Košice
- 2001 – interiér prodejny Slunečnice, Olomouc
- 2003 – interiér domova pro ženy v tísni, Olomouc
- 2006 – interiér bytu Panská, Olomouc
- 2006 – grafické nápisy, Budínek
- 2007 – grafické realizace na fasádách panelových domů Praha, Brno
- 2010 – interiér restaurace Citadela, Olomouc
- 2011 – interiér Svatováclavských pivních lázní, Olomouc
- 2011 – interiér restaurace ,,U Vaška“, Chlístov
- 2012 – interiér restaurace ,, U poutníka‘’, Olomouc
- 2012 – malba v šatně mateřské školky, Náchod
- 2012 – malba fasády mateřské školky Běloves, Náchod

Mgr. Štěpán Nosek
• knihy (sbírky básní):
- Na svobodě, Opus, Zblov, 2011
- Negativ, Host, Brno, 2003
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knižní překlady:
- Wallace Stevens, Adagia, Opus, 2008
- Conor O’Callaghan, Seatown, Opus, 2003 (s T. Fürstenzellerem)
- překlady Louise MacNeicea a Johna Montaguea in Vzdálené tóny naděje (antologie irské
poezie), Host, 2000
- v letech 1996-2012 překlady beletrie v Souvislostech, A2, Literárních novinách, Listech,
Rukopisu a Hostu
výběr z článků:
- Vzpomínka na barvu: Vilhelm Hammershøi, Interiér, Strandgade 30, 1908. Souvislosti, roč.
22, č. 1 (2011), s. 32-38
- Sentiment (o poezii Petra Halmaye). Souvislosti, roč. 17, č. 4 (2006), s. 127-131
- Irské zprávy o střední Evropě. Souvislosti, roč. 14, č. 1/2 (2003), s. 250-255
- Světlo v temné komoře Bohdana Chlíbce. Lidové noviny. 18. 3. 1999, s. 19 (příl. Umění
a kritika)
- Básník mezi patosem a trapností. Lidové noviny, 7. 1. 1999, s. 19 (příl. Umění a kritika)
- V letech 1996-2012 články, recenze a kritiky v Souvislostech, A2, Literárních a Lidových
novinách, Ateliéru, Listech a Hostu
články k literárním dějinám náchodského gymnázia:
- Žádný Měsíc nad řekou (rozhovor s Rudolfem Matysem). Výčepní list. Všestranné periodikum
příležitostné, roč. 2011, č. 22, s. 1-2
- Karcer pro Egona Hostovského. Výčepní list. Všestranné periodikum příležitostné, roč. 2003,
č. 6, příloha Litera, s. 2
- Josef Florian v Náchodě aneb Neprodajný v Sodomě byrokratů. Stopami dějin Náchodska
(Státní okresní archiv) (1997), sv. 3., s. 87-94
- Příběh venkovského překladatele (o Jaroslavu Frankem-Skalickém). Souvislosti, roč. 7, č. 2/3
(1996), s. 237-242
redaktor nakladatelství Opus (www.opus.medilek.net)

Ing. Lucie Pavlíčková
• 2003 – 2010 spolupráce na projektech Zahraniční rozvojové pomoci České Republiky v Peru a
Salvadoru Ministerstva životního prostředí a Minsterstva zahraničních věcí, odborné překlady
v oblasti geologie a geomorfologie
• Spolupráce na projektu AKKOR (Aktivity Královéhradeckého kraje v oblasti rozvoje II) pod
záštitou CEMS, odborné překlady a tlumočení na sérii přednášek v Diputación de Barcelona
v rámci oficiální návštěvy představitelů měst Náchoda a Police nad Metují.
• Hodnocení učebnice španělštiny AVENTURA 3, Klett, 2010
Mgr. Daniel Pavlík
• soudní znalec v oboru překlady (španělština a portugalština), odborný překladatel (obchodní
korespondence, technické překlady)
• spolupráce na nové učebnici Španělštiny nakladatelství Klett, konkrétně na učebnici Aventura 3
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
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Polák Z.: Experimenty z elektřiny a magnetismu. In: Sborník konference Veletrh nápadů
učitelů fyziky 11 (Univerzita Palackého 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.: Hardware 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 Palackého
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
Polák Z.: Náměty na experimenty s infračerveným zářením. In: Sborník konf. Veletrh nápadů
učitelů fyziky 15, Praha 2010, Prometheus Praha 2010, str. 181-185, ISBN978-80-7196-417-9
Polák Z., Koudelková V., Konečný M.: Pár věcí z tábora, tentokrát na téma Voda – základ
života. In sborník konf. Veletrh nápadů učitelů fyziky 15, Praha 2010, Prometheus Praha 2010,
str. 108-115, ISBN978-80-7196-417-9
Polak Z.: „Infrared radiation in school experiments“. In. Project catalogue science on stage
festival Copenhagen 16-19 april 2011, str.46, Danish Science Communication, Copenhagen
Denmark 2011
Polák Z.: Elektromagnetické vlny v experimentech. In: Sborník konf. Veletrh nápadů učitelů
fyziky 16, Olomouc 2011, Univerzita Palackého v Olomouci 2011, str. 211-216, ISB N97880-244-2894-9
Polák Z., Koudelková V., Reichl J.: Pár věcí z tábora, tentokrát na téma Není malých úkolů,
jsou jen různá měřítka. In: Sborník konf. Veletrh nápadů učitelů fyziky 16, Olomouc 2011,
Univerzita Palackého v Olomouci 2011, str. 134-142, ISBN 978-80-244-2894-9
Polák Z.: Elektromagnetické vlnění experimentálně. In: Dílny Heuréky 2011, Sborník
konference projektu Heuréka (Náchod, 30. 9. – 2. 10. 2011), str. 122-134, Prometheus, Praha
2011, ISBN 978-80-7196-426-1
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Polák Z.: Teplotní čidlo. In.: Úlohy krajského kola Fyzikální olympiády kategorie A, šk. r.
2011/2012, 3. Úloha.
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
pracích 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

-

3. až 5. 9. 2010 vystoupení na konferenci učitelů fyziky s mezinárodní účastí „Veletrh nápadů
učitelů fyziky“ v Praze.

-

1. až 3. 10. 2010 Organizace mezinárodního setkání učitelů fyziky na Jiráskově gymnáziu
v Náchodě. Pořádáno v rámci hnutí Heuréka s účastí 95 aktivních účastníků. Pro zúčastněné
učitele 4x zopakoval dílnu „Experimenty s infračerveným zářením“. Článek z dílny ve
sborníku „Dílny Heuréky Náchod 2010.“

-

8. 12. 2010 Hradec Králové, Přednáška pro učitele fyziky v rámci DVPP: „Teplo a teplota
v experimentech“

-

30. 3. 2011 Hradec Králové, Přednáška pro učitele fyziky v rámci DVPP: „Fyzika v pokusech.
Kmitání, vlnění, akustika„

-

15. 4. – 20. 4. 2011 Aktivní účast na prestižní mezinárodní konferenci učitelů fyziky „Science
on stage“ v Kodani, kde vystupoval za Českou republiku s projektem „Experimenty
s infračerveným zářením ve školní praxi“. Abstrakt vystoupení uveřejněn ve sborníku: Polak
Z.: „Infrared radiation in school experiments“. In. Project catalogue science on stage festival
Copenhagen 16-19 april 2011, str.46, Danish Science Communication, Copenhagen Denmark
2011.

-

30. 7. – 13. 8. 2011. Na „Soustředění mladých matematiků a fyziků“ pořádaném MFFUK
Praha v Nekoři vedení dvou projektů a fyzikálního kurzu „Okénka experimentální fyziky“

http://kdf.mff.cuni.cz/veletrh/

http://kdf.mff.cuni.cz/heureka/

http://www.cvkhk.cz

http://www.cvkhk.cz

http://www.science-on-stage.cz/

http://kdf.mff.cuni.cz/tabor/main.php

-

9. 11. 2011 Hradec Králové, Přednáška s experimenty pro učitele fyziky v rámci DVPP:
„Magnetismus v experimentech“
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21. 3. 2012 Hradec Králové, Přednáška s experimenty pro učitele fyziky v rámci DVPP:
„Světlo a záření v experimentech“
25. 5. 2012 Praha, Přednáška pro učitele fyziky v rámci semináře projektu Heuréka na téma
Moderní technologie ve škole s názvem „Moderní diagnostické metody v medicíně“
25. 5. 2012 Praha, Experimentální dílna pro učitele fyziky v rámci semináře projektu Heuréka
na téma Moderní technologie ve škole s názvem „Světlo a blízké elektromagnetické vlnění“
20. až 23. 6. 2012 PhysHOME 2012 (Physics by Hands-On Minds-on Experiments),
mezinárodní konference s účastí zástupců devíti evropských zemí – Francie, Itálie, Slovinska,
Belgie, Rakouska, Ukrajiny, Polska, Slovenska a České republiky. Experimentální dílna pro
účastníky konference na téma „Infračervené záření v experimentech“
21. 7. až 4. 8. 2012 působil jako odborný vedoucí na dvoutýdenním matematicko-fyzikálním
soustředění středoškolských studentů v Kořenově v Jizerských horách. Zde působil jako
konzultant projektů „Rádio pro trosečníka“ a „Levitující motor“.
31. 8. až 2. 9. 2012 vystoupení na konferenci učitelů fyziky s mezinárodní účastí „Veletrh
nápadů učitelů fyziky“ v Praze se dvěma příspěvky: „LED diody ve výuce fyziky“ a „Pár věcí
z tábora“
http://kdf.mff.cuni.cz/veletrh/

RNDr. Jan Preclík, Ph.D.
• příspěvky na konferencích a seminářích
- konference Počítač ve škole 2012, Nové Město na Moravě, 3. – 5. dubna 2012, Stavebnice
Lego Mindstorms NXT = nové možnosti ve výuce informatiky, přednáška a workshop +
příspěvek ve sborníku. Společně se Štěpánkou Baierlovou, gymnázium Sušice.
- Letní škola učitelů informatiky 2011, Lipnice nad Sázavou, 15. srpna – 25. srpna 2011,
Počítačová grafika a její výuka s využitím OpenSource software, přednášky a praktická
cvičení. Akci pořádá Kabinet software a výuky informatiky MFF UK a Česká informatická
společnost, sekce Moderní programování.
- 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.
- 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.
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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.
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,
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2001, Prague, Charles University. Praha: Karlova Univerzita, 2001, s. 270-271. ISBN 80-2387132-3. (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. 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, např.
- Konference o mládežnické házené, červenec 2011, Řecko
- Konference učitelů tělesné výchovy se zaměřením na míčové hry, červenec 2011, Malta
• 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. Sbírali jsme také použité ošacení pro Občanské sdružení
Diakonie Broumov. Sboreček podpořil svým vystoupením Ligu proti rakovině.

ii) Školu velmi výrazně propagují oba naše pěvecké sbory (Musica Viva – dříve Skřivánci,
Sboreček), divadelní sdružení DRED, jeho studentská sekce DREJG, žáci historickodramatického kroužku HI-DRAK a dramatické výchovy.
Např.
• Na rozlučkovém večeru s J. Škvoreckým v městském divadle Sboreček zpíval skladby, které
před 22 lety na náchodské radnici zpívali tehdejší jeho členové, když J. Škvorecký obdržel
čestné občanství města Náchoda. Večera se zúčastnila i velvyslankyně Kanady paní Valerie
Raymond a mnoho dalších osobností. Sboreček byl i u předávání ocenění lidem, kteří
dlouhodobě dobrovolně pracují v nejrůznějších veřejně prospěšných aktivitách. 5. dubna 2012
se konal koncert Sborečku v pražském strahovském klášteře. V červnu Sboreček zapíval
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v aule gymnázia absolventům, kteří svoji maturitu složili před 50 lety a účastnili se zde
setkání nazvaného „Zlatá maturita“. Poslední jejich akcí před prázdninami byl tradiční
celovečerní koncert v prostorách Náchodské galerie. Na YouTube už zhlédlo jejich „Pole
s bavlnou“ více než 10 tisíc lidí!
Ve dnech 14. – 18. prosince reprezentovali členové souboru Musica Viva pod vedením prof.
Milana Poutníka naši školu ve Slovinsku. Ve slovinských městech Cerklje na Gorenjskem
a Orehek proběhly celkem čtyři společné koncerty se třemi slovinskými pěveckými sbory.
Jeden z koncertů se konal za přítomnosti zástupkyně české ambasády v Lublani Mgr.
Světlany Bařinové. 21. prosince vystoupili s vánočním koncertem „Krakonoš jde koledou“
v Domě pečovatelské služby v Novém Městě nad Metují a v podvečer pro veřejnost
v náchodské zámecké jízdárně. Nejdůležitějším vystoupením vokálně instrumentálního
souboru Musica Viva byl bezesporu koncert v pražské Betlémské kapli na slavnostní
bohoslužbě 6. července 2012, který vysílala živě České televize. Dále uskutečnili např. 20.
června jarní koncert v kostele sv. Michaela v Náchodě.
V červnu DREJG s přispěním Královéhradeckého kraje a města Náchoda uspořádal 3.
ročník Deset deka festivalu – přehlídky souborů spjatých s Jiráskovým gymnáziem
a souborem DRED. Ve čtyřech po sobě následujících červnových víkendech se Náchod
setkal v několika různých prostorech s téměř desítkou souborů. Pestré bylo i žánrové
zastoupení sahající od loutkového divadla přes divadlo poezie a kabaret až k paradivadelnímu
experimentu.
Se svojí inscenací Potopa se DREJG dostal přes Prima sezónu až na Jiráskův Hronov. Na
Deset Deka festivalu, kromě derniéry Krátkého procesu s Jelizavetou Bim Bam Bum, také
uvedl v režii našeho žáka Šimona Macka jeho autorskou hru s názvem Signály zpoza nočních
hor.
DRED zahrál např. na Šrámkově Písku a na Open Air Divadle evropských regionů.

iii) 13. září se naše studentka Anna Vlachová (4.A) a absolvent loňského roku Jan Šimbera zúčastnili
v Hradci Králové slavnostního setkání žáků, kteří se umístili do 6. místa v republikových
kolech předmětových soutěží, a představitelů Královéhradeckého kraje.
iv) 19. září jsme si v aule připomněli krátkým programem 110. výročí otevření budovy školy.
O historii budovy a školy promluvili prof. Javůrek a ředitel školy prof. Škoda, účastníky
pozdravil starosta Města Náchoda pan Jan Birke.
v) V rámci propagace školy jsme se aktivně zúčastnili Výstavy středních škol v Náchodě.
vi) Na 3. listopad připravilo Jiráskovo gymnázium do své auly podvečerní setkání ke 100. výročí
narození Jiřího Propilka, jednoho z nejvýraznějších profesorů této školy v její více než stoleté
historii. Jiří Propilek, bohemista a rusista, uznávaný překladatel lotyšské poezie, vyučoval na
gymnáziu od roku 1937, roku 1951 byl ze školy pro své zásadové postoje vyhozen a mohl se do
ní (a do školství vůbec) vrátit až roku 1968. O složitých peripetiích jeho života, který zrcadlí
nejen dějiny školy, ale i osud vzdělanosti v komunistickém režimu, promluvil Aleš Fetters. Na
svého někdejšího učitele zavzpomínali jeho studenti. Četlo se mj. z působivého dopisu, který
napsal Jiří Propilek svým kolegům při svém nuceném odchodu ze školství a ze kterého byl použit
název pro celou akci „Nechci, aby byl někdo klamán“. O uskutečnění vzpomínkové akce pro
veřejnost se zasloužili prof. Nosek a Macura.
vii) Na podzim přišlo Jiráskovo gymnázium s další významnou kulturní akcí. Po loňských
třívečerních Dnech poezie, které zpoetičtily náchodské veřejnosti aulu Jiráskova gymnázia,
vstoupil do Náchoda velmi rozšířený druhý ročník. Jiráskovo gymnázium se spojilo
s Alternativním čajovým klubem Poklop, Náchodskou Prima sezónou, Městskou knihovnou
Náchod a Základní uměleckou školou v Náchodě, aby takto společně vydali Náchodu v plen
takřka měsíční festival přinášející poezii v jejích nejrůznějších podobách.
viii) 5. prosince několik studentek z kvinty a kvarty zprostředkovalo již tradičně příchod Mikuláše
s čerty a andělem dětem z MŠ Komenského v Náchodě.
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ix) 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.
x) Počátkem května jsme se aktivně podíleli na 15. 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.
xi) Na 1. června svolalo vedení školy a Nadace Jiráskova gymnázia setkání absolventů školy po 50
letech nazvané Zlatá maturita. Maturanti z roku 1962 obdrželi pamětní list, prohlédli si školu,
seznámili se s vývojem školy za posledních 50 let a se současným gymnaziálním životem.
Setkání mělo opět velký ohlas.
xii) 1. května pomáhali žáci 6.W s prof. Beránkovou na Dni dětí na novoměstském zámku.
xiii) V červnu se uskutečnila vernisáž výstavy fotografií fotokroužku Jiráskova gymnázia na zámku
v Novém Městě nad Metují. Výstava trvala do září.
xiv) 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.
xv) Velkou společenskou akcí školy byly také dva stužkovací plesy gymnázia.
Pavel Škoda
Napsali o sobě podrobněji:
Pěvecký sbor studentů – Sboreček
Uplynulý školní rok byl poměrně bohatý na události, které se dotýkaly života našeho města i naší
školy, a s tím souvisely i některé z koncertů a vystoupení pěveckého sboru.
Dne 21. září 2011, nedlouho po účinkování sboru u příležitosti 110 let budovy náchodského
gymnázia, se uskutečnilo jeho další vystoupení, a to na akci Ligy proti rakovině na náměstí T. G. M. Zde
se zapojili zpěváci kromě koncertování i do výtvarné soutěže, která byla součástí této akce. Naprosté
překvapení nastalo po nějakém čase, když byli zástupci Sborečku vyzváni, aby si přišli do pražského
Karolína vyzvednout 1. cenu za nejlepší výtvarné práce vyhodnocené porotou celostátního kola této
výtvarné soutěže.
V sobotu 15. října se konal ve velkém sále Městského divadla slavnostní večer u příležitosti 150.
výročí pěveckého sboru Hron, který byl založen v Náchodě v roce 1861. Vzhledem k více než dvacetileté
spolupráci Pěveckého sboru gymnázia s tímto sborem zpívali zde studenti gymnázia jak samostatně, tak
i společně s Hronem. Na koncertě vystoupily také další pěvecké sbory z okolí, byli přítomni zástupci
Unie českých pěveckých sborů, představitelé města a řada dalších čestných hostů.
V listopadu obdržel Pěvecký sbor Jiráskova gymnázia pozvání k vystoupení na akci „Křesadlo“, kde
se ve velkém sále Městského divadla předávají ocenění lidem, kteří dlouhodobě dobrovolně pracují
v nejrůznějších aktivitách veřejně prospěšných. V pátek 25. listopadu následoval již tradiční koncert
sboru při vernisáži „Náchodského výtvarného podzimu“ a hned další den zpívání na zahájení plesu
Jiráskova gymnázia.
Vánoční koncert dne 18. prosince 2011 se konal jen necelé 2 hodiny po oznámení sdělovacích
prostředků, že zemřel prezident Václav Havel. A tak ve chvíli, kdy pravidelně v kostele sv. Vavřince
Hron a Pěvecký sbor studentů společně zpívají duchovní skladby a české vánoční koledy, byl koncert
přerušen a k uctění památky Václava Havla zazněla v počtu osmdesáti zpěváků česká hymna Kde domov
můj. O čtyři dny později, na půdě Jiráskova gymnázia, znovu uctili českou hymnou památku Václava
Havla zpěváci Sborečku při svém každoročním vánočním vystoupení na schodišti. V tomto školním roce
vedle koncertů vánočních zpíval náš sbor ještě v koncertě tříkrálovém, pořádaném katolickou charitou,
v neděli 8. ledna 2012.
Počátek roku 2012 byl pro celou českou veřejnost ve znamení další ztráty v podobě úmrtí spisovatele
Josefa Škvoreckého dne 3. ledna 2012. Kondolenci paní Zdeně Salivarové – Škvorecké za Jiráskovo
gymnázium zaslal Sboreček s podpisy všech současných zpěváků a podpisem ředitele školy p. Pavla
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Škody. Vedení města si vzalo za své uspořádat večer ve velkém sále Městského divadla v Náchodě, kde
by zavzpomínali na významného náchodského rodáka lidé, kteří se s ním setkávali, znali ho nebo měli
k jeho osobnosti co říci. Sboreček dostal za úkol zařadit do svého vystoupení právě ty skladby, které před
22 lety na náchodské radnici zpívali tehdejší jeho členové, když J. Škvorecký obdržel čestné občanství
města Náchoda. Večer měl název „Vzpomínáme na J. Škvoreckého“ a mezi jeho hosty byla
velvyslankyně Kanady paní Valerie Raymond, zakladatel a předseda společnosti J. Škvoreckého Mgr.
Václav Krištof, představitel postavy Dannyho v televizní adaptaci povídek J. Š. „Prima sezona“ Petr
Kroutil, dále vedení města a mnoho dalších vzácných hostů, kteří jsou svoji činností a prací spojeni
s osobností J. Škvoreckého. Návštěvníky večera pak byli vesměs příznivci svého rodáka, občané našeho
města a obecně všichni, kteří se nějak podílejí na vytváření kulturního života Náchoda.
Další koncert Pěveckého sboru gymnázia se uskutečnil v pražském strahovském klášteře 15. dubna
2012. Byl to samostatný hodinový koncert, náročný na koncentraci, volbu dramaturgie i fyzické síly
zpěváků. Za existenci sboru byl toto už čtvrtý obdobný koncert v Praze. Předcházející dva koncerty,
v letech 2007 a 2009, se konaly v Bazilice sv. Markéty v břevnovském klášteře.
V červnu Sboreček zapíval v aule gymnázia nejprve absolventům gymnázia, kteří svoji maturitu
složili právě před 50 lety a zúčastnili se zde setkání nazvaného „Zlaté maturity“, a za týden na to, zpíval
i maturantům letošním.
Poslední akcí před prázdninami byl tradiční a očekávaný celovečerní koncert na samém konci
školního roku v prostorách Náchodské galerie 29. června 2012.
Závěrem náleží poděkování všem studentům, členům pěveckého sboru, za jejich celoroční práci, která
byla letos nejednou o reprezentaci školy a města. Díky i za propagaci díla Miroslava Raichla,
významného absolventa náchodského gymnázia, několikerým uvedením jeho skladeb v tomto školním
roce jak v Náchodě, tak i mimo Náchod. Díky také všem ostatním, kteří se Sborečkem spolupracovali
a jeho činnosti pomáhali.
Snad ještě na konec: Čas běží a na YouTube už zhlédlo naše „Pole s bavlnou“ více než 10 tisíc lidí…
Ing. Vlastimil Čejp, sbormistr
Musica Viva
V prosinci, několik dní před nejkrásnějšími svátky v roce, vyvrcholilo půlroční snažení vokálněinstrumentálního tělesa Jiráskova gymnázia MUSICA VIVA návštěvou slovinských měst Cerklje na
Gorenjskem a Orehek, kde proběhly celkem čtyři společné koncerty se třemi slovinskými pěveckými
sbory.
Harmonogram byl skutečně nabitý. Po příjezdu do Cerklje jsme po celonoční cestě, bez odpočinku,
absolvovali půldenní zkoušku s domácím pěveckým sborem, abychom opět nasedli do autobusu a vydali
se do nedalekého městečka Orehek, kde jsme odpremiérovali náš letošní program. Za účasti zhruba dvou
stovek diváků se nám podařilo získat si tamní publikum a přenést se společně do Krkonoš druhé poloviny
19. století.
Také druhý den byl ve znamení hudby. Dopoledne proběhly dva koncerty pro žáky základní školy
Davorina Jenka. Poté nás čekala procházka po Cerklje, prohlídka tamního muzea, pamětihodností
a oficiální setkání na radnici, kde nás přijal starosta města Franci Čebulj.
Následoval poslední a hlavní společný koncert s podtitulem MOJE DOMOVINA. Slovinci si v tomto
roce připomínají 20 let samostatnosti své země, na kterou jsou po právu hrdí. Za přítomnosti zástupkyně
české ambasády v Lublani Mgr. Světlany Bařinové jsme za zvuku Smetanovy Vltavy nastoupili my
a s velkým ohlasem místního čtyřsethlavého publika přednesli část svého vánočního programu. Paní
Bařinová vyjádřila své pohnutí nad naším podařeným koncertem a vyřídila srdečné pozdravy Jeho
excelence Petra Voznici, velvyslance České republiky ve Slovinsku.
Na cestě zpět jsme ještě navštívili včelařské muzeum a hlavní město Lublaň. Odjížděli jsme
s oprávněným pocitem, že jsme skvěle reprezentovali Jiráskovo gymnázium, město Náchod a potažmo
českou kulturu.
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Úžasným zakončením sezóny bylo vystoupení v Betlémské kapli na slavnostní bohoslužbě 6.
července 2012. Vystoupili jsme v rámci bohoslužby, kterou přenášela také Česká televize. Přednesli jsme
Missu Brevis Eduarda Tregllera, duchovního, který ve 30. letech minulého století působil na Náchodsku.
Závěrem si dovolím uvést přehled našich vystoupení:
14. – 18. 12. 2011
Slovinsko
21. 12. 2011
GVUN Krakonoš jde koledou
6. 3. 2012
kostel sv. Vavřince Náchod
1. 6. 2012
Česká Skalice – Noc kostelů
26. 3. 2012
Hradec Králové – Filharmonie – zahájení soutěže pěveckých sborů
20. 6. 2012
kostel sv. Michaela Náchod Jarní koncert
6. 7. 2012
Praha Betlémská kaple
Milan Poutník
Scény (z) DREJGu
scéna 1. – Zkouška
(prázdná gymnaziální aula, šero, v šeru mátožné postavy, někdy 5, někdy dvacet, hraje hudba
(Bregovič, Syčáci, Lola, Glass, Neočekávaný dýchánek,..), mezi postavami poletuje tyč, občas proletí
tenisák, občas proletí postava, do dveří občas nahlédne hlava ředitele školy, postupně se rozjasňuje,
postavy jsou zřetelnější a zřetelnější, začínají být čitelné i tváře, postavy se poznávají, postavy dostávají
jména, jejich pozice vytvářejí vzájemné vztahy, postavy komunikují, ke konci se občas ozve smích)
scéna 2. – Inspirace
(na scéně známé postavy, na scéně i úplně neznámé postavy – cizinci, v pozadí silueta Hradce
Králové, v popředí se postupně střídají úplně neznámí sólisté Luděk, Karel, Petr, Lucka, sólisté vypadají
trochu jako učitelé, jen trochu, Luděk Škrtá, Karel hraje, Petr z toho dělá drama, Lucka pěkně artikuluje,
postavy naslouchají a spolupracují, postavy jsou akční, aktivní, postavy si něco odnášejí, není úplně vidět
co)
scéna 2. – Potopa
(zrcadlový sál zakrytý modrou plachtou, na plachtě spousta modrých lahví, modrý kbelík, modrý
hadr, další a ještě modřejší plachta, černý praktikábl, plechová vana, transparentní deštníky čiré a černé,
mezi tím vším postavy v modré a hnědé, postavy říkají starodávně znějící slova, postavy si hrají
s lahvemi, postavy hrají lahvemi, postavy staví z lahví oltáře a domy, na všechno začíná stékat množství
vody, vody přibývá, scéna se proměňuje ze zrcadlového sálu na Studio Labyrint v Hradci Králové a na
jeviště náchodského Beránku a na sál sokolovny na Jiráskově Hronově, vody přibývá, postavy moknou na
kost, moknou rády, postavy se řadí do zástupu směřujícího od Hradce Králové (a přebírají cenu za
scénografické řešení) přes Náchod (vyhrávají Náchodskou Prima sezónu) do Hronova, postavy nehrají,
měly by hrát, je slyšet potlesk a pleskání dopadů rozstříkávaných kapek vody)
scéna 3. – Jelizaveta
(na pozadí veliký plakát 3. očníku náchodského Deset Deka Festivalu, pod ním čtvero dveří, jedny
bicí, desatero židlí, tuba a saxofon, postavy v černé a bílé, postavy s červeným líčením, postavy smějící se
a komunikující, postavy mají mezi sebou evidentně již dlouho vytvořené vztahy, postavy hrají, padá peří,
naposled?)
scéna 4. – Signály
(na scéně zrcadla a postava jménem Šimon, postava Šimon organizuje ostatní postavy, postavy mají
masky, jsou to masky zvířat (bizon, vlk, jelen, liška, orel, had, medvěd,…), postavy se v zrcadlech
zrcadlí, postavy komunikují a vytvářejí obrazy, ozve se větrák, blinou světla jako oči)
scéna 5. – Předscéna
(otevírá se opona (ne docela, jen tak napolo), za polootevřenou oponou procházejí žonglující postavy
s míčky, padají mrtvá těla, odmotávají se ruličky novinového papíru, vypadávají stařeny z oken, blázni
nastupují do lodě, klape čelistí Yorickova lebka, vykoukne veliké číslo dvacet, roste červená tráva,
projdou další žonglující postavy, projíždí pár v manželské posteli, tepe rozervané srdce, spěchají tři
králové (jeden je černý), tma, nad oponou se rozsvěcují čísla 2012 a 2013)
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•
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DREJG hrál inscenaci Potopa na přehlídce Audimafor, kde obdržel cenu za scénografii, na Náchodské
Prima sezóně, z níž postoupil do Off programu Jiráskova Hronova, na Jiráskově Hronově (víc už
nelze)
DREJG v režii Šimona Macka nastudoval jeho autorskou hru Signály zpoza nočních hor
a premiéroval ji na 3. ročníku Deset Deka Festivalu
DREJG uspořádal 3. ročník přehlídky Deset Deka Festival. V jeho rámci uvedl i několikátou derniéru
Krátkého procesu s Jelizavetou Bim Bam Bum. Byla to derniéra poslední?
J.S.T.E. D.R.E.D. po úspěšné sérii Dekalogů okouzlil i zaprovokoval inscenacemi Ikonanta, Akt 1
obsese a Cyklop, první jmenovanou uvedl na Audimaforu v Hradci Králové, odtud pak na Šrámkově
Písku a Deset Deka Festivalu, druhou jmenovanou provedl v Turnově na Modrém Kocourovi, třetí
pak připravil pro Open Air Divadlo evropských regionů

Letos DREDili především: Karolína Salome Lokvencová*, Bětka Polončeková, Bára Balcarová,
Klára Krunková, Tereza Pitašová, Eva Ngoc Ha Nguyen, Schneiderovi Lucka s Jakubem, Honza Staněk,
Vláďa Vondrák, Pavel Lokvenc, Franta Havel a Šimon Macek, moc a moc pomohli: Elišky Hrubá
a externí Vondráková, Karolína Kačerová, Pavly Rousková* a Stojková, Lucka Chladová, Zdíša
Šplíchalová, Heidi Hornáčková*, Ondra Chrenko, Michal Presse, Kuba Staněk, Radek Navrátil, Katka
Janečková, přidávali se i přidali se: Martin Štěpánek, Nikola Jará, Karolína Palečková a Filip Stuchlík
Zahráli:
Potopa (Hradec Králové, Náchod, Hronov)
Krátký proces s Jelizavetou Bim Bam Bum (Náchod)
Signály zpoza nočních hor (Náchod)
DREJGové označení * se podíleli i na inscenacích činěných ve spolupráci s česko-polským soustrojím
J.S.T.E. D.R.E.D.
P.S.: Jelizaveti/y, něco se chystá!
P.P.S.: Evičko, Bětko a Šimone, neztraťte se ve světě a vězte, že jste vždy vítáni!
P.P.P.S.: I vy ostatní se vracejte, jste vítáni jakbysmet!
P.P.P.P.S.: Vy všichni ostatní, vydržte!
P.P.P.P.P.S.: Vy, kdo jste se ještě neodvážili, odvažte se!
Štěpán Macura
Třetích 10 dkg
aneb Desetidekagramové menu 2012
1. dekagram vysportovaná sobí svíčková podle Astrid Lindgrenové s modrožlutou přílohou ABBA,
vaří Športniki
2. dekagram poctivá sexy zvěřina na růžovém loji s přílohou pana Václava, vaří Jelení loje
3. dekagram tři tajemné chody ze staré Prahy s loutkovou omáčkou, vaří Geisslers
4. dekagram smutný prázdný talíř podle Sofokla s mrtvolnou příchutí, vaří J.S.T.E. D.R.E.D.
5. dekagram Kafka na Charmsovi s Morgensternem, vaří DREJG
6. dekagram dvanáct pikantních laskomin mrazivých i pálivých (nikdy nevíš, co na Tebe vyjde), vaří
Vladimir Benderski
7. dekagram dobře rozklepané černobílé Fagi s jelením ragů podávané pouze v božím baru, vaří Dno
8. dekagram guláš ze severoamerické zvěřiny kořeněný vzácnými přísadami lásky a věrnosti
i plevelnými pachutinami podvodu a ziskuchtivosti, vaří DREJG
9. dekagram finanční nádivka, vaří Královéhradecký kraj, Město Náchod a tiskárna VH Print
10. dekagram potřebná finanční nádivka z regionálních surovin, nevařil skoro nikdo, chyběla, třeba
navaříte příště Vy
aneb
DDF vtrhlo do ulic Náchoda mezi 1. a 23. červnem. Široce náchodští (takže spíš kladští) D.R.E.D.
zahráli 15. 6. svou „Ikonantu“, která úspěšně reprezentovala východočeskou alternativu i na celostátním
Šrámkově Písku. Kukští „Geissleři“ vybájil 2. 6. „Pražské legendy“ v režii vynikajícího slovinského
loutkáře Matiji Solce. DREJG se 8. 6. rozloučil s odcházejícími maturanty a celou jednou úspěšnou
generací derniérou (kolikátou už?) „Krátkého procesu s Jeliavetou Bim Bam Bum“ a přidali i zcela
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čerstvý a zcela autorský indiánský opus „Signály zpoza nočních hor“ v režii maturanta Šimona Macka.
Zmnožil se ale počet hostů. Zahajovacím představením DDF byl 1. 6. dárek k Mezinárodnímu dni dětí –
úspěšná inscenace souboru Športniki „Back to Bullerbyn“ inspirovaná nejen knížkou švédské
spisovatelky Astrid Lindgrenové, následoval veselý večerní koncert Jeleních lojů. Dalším hostem
festivalu byl jeden z našich nejlepších interpretů poezie, několikanásobný laureát Wolkerova Prostějova
Vladimir Benderski, který 16. 6. ovládl čajovnu Poklop svým sólovým představením „Tucet“ – dvanáct
ze šestatřiceti příběhů dle volby diváků. Posledním hostem se po roce staly opět různé varianty souboru
DNO, které 22. 6. nejprve pobavily divadelní adaptací internetového komixu „Fagi“, aby po chvíli už
v hospodě Maštal, u piva a se Starým zákonem v ruce přesvědčily v repríze loňského „Kdopak by se
Boha bar“ o tom, že Bible může bavit.
Třetí ročník? – To už vypadá jako tradice! Ta by nebyla možná bez patřičného finančního zázemí. Za
to dosavadní patří dík zejména Městu Náchod a Královéhradeckému kraji, bez nichž by se první ročníky
jen těžko uskutečnily. DDF přinášející po celý červen regionu kulturu, která se v kraji jen tak nevidí, by si
ale sponzorskou podporu zasloužil. Co říkáte? To je výzva! Tak třeba příště!
Štěpán Macura
Patnáctka pro historicko – dramatický kroužek Jiráskova gymnázia
To je patnáct kroků – patnáct let – patnáct hlavních bodů naší činnosti
První 15:
Patnáct let činnosti na našem gymnáziu
Druhá 15:
První nadšenci pro historii a divadlo byli ze třídy
profesorky Kolářské
Třetí 15:
Od jednoduchých textů jsme zvládli náročné
texty českého lidového baroka
Čtvrtá 15:
Umělecké Ratibořice – Rýzmburský altán – mýty
Boženy Němcové
Pátá 15:
Umělecké Ratibořice – Rýzmburský altán – mýty
Boženy Němcové
Šestá 15:
Umělecké Ratibořice – Rýzmburský altán – mýty
Boženy Němcové
Sedmá 15:
Česko – polsko – slovenský
Festival
mýtů
a báchorek v České Skalici
Osmá 15:
Česko – polsko – slovenský
Festival
mýtů
a báchorek v České Skalici
Devátá 15:
Česko – polsko – slovenský
Festival
mýtů
a báchorek v Bardu
Desátá 15:
Česko – polsko – slovenský Festival mýtů a báchorek v Bardu
Jedenáctá 15: Pravidelné zájezdy do Klicperova divadla v Hradci Králové
Dvanáctá 15: Zájezd na muzikál „Děti ráje“ do Prahy
Třináctá 15:
Získání grantu na nákup loutek, kulis a dalších věcí pro stínové a loutkové divadlo
Čtrnáctá 15: Nastudování stínového divadla „O strašlivém mordu tom“
Patnáctá 15: Přehlídka dětských dramatických souborů Čapkiana v Malých Svatoňovicích
Závěrem: Dalších šťastných patnáct kroků – patnáct let – patnáct nadšených dětí (i více) do další
činnosti!
Blanka Dvořáčková
Fotokroužek
Členové kroužku se pravidelně setkávali v učebně J5. V tomto školním roce jsme se věnovali portrétu,
večerním fotografiím, podnikli jsme výlet do japonské zahrady v Polsku, kde nám však vytrvalý déšť
znemožnil jakoukoli práci. Hlavní částí činnosti byla jako obvykle volná tvorba. Kvalitu vytvořených
snímků prověřila účast v soutěži Prima sezóna. Anna Herzigová získala čestné uznání v kategorii AO-1,
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Michaela Vanická v kategorii Experiment. Marek Pitaš obsadil 3. místo v kategorii Klasika, Jan Štěpán se
umístil na 2. místě v kategorii Experiment. Všichni členové fotokroužku postoupili do Národní soutěže
amatérské fotografie ve Svitavách, kde Marek Pitaš získal čestné uznání a Anna Herzigová získala
2. cenu v kategorii AO.
Činnost fotokroužku jsme zakončili již čtvrtým 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
e) další aktivity
Žákovská knihovna
Ve školním roce 2011/2012 přibylo do žákovské knihovny 26 nových svazků. V tomto období bylo
půjčeno 346 knih. Knihovnu navštěvovali jak žáci školy, tak zaměstnanci. K 1. září 2012 bylo v knihovně
6 872 knih.
Ivo Forejt, správce žákovské knihovny
Schůzka vysokoškoláků s budoucími maturanty
Nový rok jsme zahájili v úterý 3. ledna, a místo toho, abychom usedli do školních lavic, shromáždili
jsme se v tělocvičně, kde na nás čekali absolventi našeho gymnázia, dnes studenti nejrůznějších vysokých
škol u nás i v zahraničí.
Po krátkém úvodu a představení přítomných vysokoškoláků, jehož se ujal iniciátor celé akce Michal
Cvejn, jsme se rozešli po tělocvičně, abychom diskutovali se zástupci té či oné vysoké školy a hledali
odpověď na všechny otázky, které souvisí s volbou studijního oboru a výběrem vysoké školy a fakulty.
A rozhodně bylo z čeho vybírat. Sešli se zástupci fakult ekonomických, právnických, lékařských a mnoha
dalších. Vysokoškoláci ochotně odpovídali na všechny naše dotazy týkající se nejen samotného studia, ale
i praktických věcí, které ke studiu patří, ubytování, dojíždění, kulturního a sportovního vyžití, brigád,
možností studia v zahraničí, samozřejmě i přijímacího řízení.
Prostřednictvím této akce se nám naskytla skvělá příležitost porovnat informace získané
z internetových stránek a dní otevřených dveří se zkušenostmi, poznatky a dojmy samotných
vysokoškoláků.
Věříme, že se setkání stane tradicí a že i leckdo z nás už příště předá své čerstvě nabyté zkušenosti
svým budoucím kolegům, maturantům.
Bára Hrabčuková, oktáva
Den her
21. prosince proběhl ve škole Vánoční den her. Studenti se mohli zapojit do sportovních turnajů
(volejbal, fotbal, kuželky), turnajů ve stolních hrách (dáma, pexeso, Člověče nezlob se, šachy, piškvorky,
moderní společenské hry), do her na počítači, do vědomostních jazykových a přírodovědných soutěží
a aktivit nebo do výtvarného projektu. Pro zájemce z řad maturantů byly připraveny dvě přednášky
z psychologie (témata: domácí násilí, trénink mozku).
Martina Javůrková
Ekovýchova na Jiráskově gymnáziu
Z našich aktivit spojených s ekovýchovou, které se uskutečnily v tomto roce, stojí za zmínku zejména
následující akce:
Tematický den Lidé a krajina, který proběhl 18. listopadu ve třídě kvarta A. Studenti si nejdříve
s pomocí logické deskové hry Ekopolis od společnosti Scio vyzkoušeli budování ekonomicky
a ekologicky vyváženého města. Poté jsme se přesunuli do terénu, kde jsme mapovali změny v říční síti,
vývoj města Náchoda a pracovali s historickými mapami a pracovními listy.
Na tento tematický den navázal projekt Lokální ekologické problémy, který byl studenty realizován
během prosince. Během projektu studenti provedli v místě svého bydliště anketu na téma Lokální
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ekologické problémy a s pomocí leteckých snímků, dnešní a historické mapy popsali historický vývoj
a krajinné změny v místě svého bydliště. Zjištěné informace studenti zpracovali během výuky na
hodinách zeměpisu, češtiny, matematiky a IVT. Výstupem projektu byla PPT prezentace a krátká tisková
zpráva, která obsahovala jednoduché shrnutí a statistické vyhodnocení ankety. Své výsledky studenti
prezentovali na hodinách zeměpisu a také formou posterů na chodbách školy.
Dalšího tematického dne nazvaného „Den se zvířaty“ se zúčastnili studenti prim na konci června. Na
Kylarově statku v Bělovsi jsme zhlédli ukázky agility výcviku psů, David Číp z Českého svazu ochránců
přírody nás seznámil s fungováním záchranné stanice pro handicapované živočichy v Jaroměři, studentky
vyššího gymnázia předvedly svým mladším spolužákům ukázky parkúru a seznámily je s tím, co obnáší
péče o koně.
17. 4. proběhl ve škole Den Země. Studenti vybraných tříd se zúčastnili cyklu krátkých filmů
a přednášek na téma ochrany přírody. Na chodbách školy byla k vidění výstava fotografií o přírodě
a krajině východních Čech.
21. dubna se uskutečnila historicko-přírodopisná vycházka okolím Nového Města nad Metují,
během které jsme pod vedením archeologa Mgr. Jana Tůmy navštívili několik archeologických lokalit
a zabývali se krajinnými změnami spojenými s vývojem osídlení v různých historických dobách. Tato
akce byla určena i pro veřejnost.
V červnu se studenti kvinty A se zúčastnili botanické exkurze spojené s brigádou, kdy jsme ve
spolupráci s ČSOP Jaroměř pomáhali s kosením ohrožených mokřadních luk na Dobrošově.
Na organizaci výše zmíněných akcí se nám podařilo získat finanční příspěvek od města Náchod,
kterému tímto děkujeme za podporu.
Pokračujeme také se sběrem tříděného papíru i v podpoře „adoptovaných“ dětí z Indie a Afriky,
kterým pomáháme finančně zajistit pro ně jinak nedostupné vzdělání.
Jan Ježek
Předmětová komise českého jazyka
tleská kukským Geisslers Hofcomedianten, kteří se letos představili gymnazistům dvakrát, byť
nikoliv v aule školy. Součástí literárně historické exkurze do Kuksu, určené septimánům a třeťákům, byla
návštěva obnoveného Šporkova Comedienhausu a představení Don Juan, všichni starší gymnazisté pak
zhlédli Molierova Lakomce v rámci divadelní přehlídky Náchodské Prima sezóny.
věří, že se v příštím školním roce podaří obnovit tradici společných výletů studentů a učitelů do
hradeckého Klicperova divadla. Letošní malý zájem souvisí nejspíše s velkou zaneprázdněností oktavánů,
roste i cena vstupenek a jízdné.
ráda opět uvítá herce Malého vinohradského divadla, kteří vystoupili v aule s netradičním
zpracováním Jiráskových Starých pověstí českých a Sofoklovou Elektrou.
oznamuje, že neporuší tradici a i letos pozve divadlo My s Havlovou Audiencí a hradecké Divadélko
pro školy s Legendou V+W. U letošních studentů měla obě představení velký úspěch.
děkuje všem studentům, kteří se podíleli na přípravě a průběhu listopadového Týdne poezie, tentokrát
na téma Poezie na volné noze. Více se dočtete v příspěvku kolegy Štěpána Macury, bez jehož invence
a úsilí by přišla poezie nejspíš zkrátka. Povídání pana profesora Martina Hilského o Shakespearových
sonetech a překladatelské práci bylo mimořádným zážitkem pro všechny zúčastněné. Přáli bychom si více
tak vzácných hostí.
konstatuje, že divadelní abonentní cyklus v náchodském Beránku našel své příznivce i mezi
mladšími studenty a že narůstajícímu zájmu se těší nabídka knih z Klubu mladých čtenářů nakladatelství
Albatros.
přeje si, aby se gymnazisté i přes rostoucí náklady rádi a v hojném počtu účastnili bohatého programu
literárně-historických exkurzí
Jindra Nývltová
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I poezie má své dny
Na volné noze se v listopadu 2011 poezie v Náchodě opravdu uvolnila. Po opatrném našlápnutí 2010
byly stopy 2011 pěkně hluboké a vydržely dlouho. Svůj otisk totiž letos nejen na gymnáziu, ale
i v Pokopu, Pranýři, ZUŠ a Městské knihovně zanechávali ti, kdo se do poezie umějí dobře obout.
Z Náchodských Dnů poezie je zkrátka poctivý festival, poctivá šlápota na cestě za kulturnějším
a zajímavějším Náchodem. Tři listopadové týdny, pět míst, sedm večerů. Podpora Královéhradeckého
kraje, Města Náchoda i tiskárny VH Print dělá svoje. Přidejte se taky, chcete-li být u toho!
Výrazný vzorek, jehož kresba se měnila s každým došlápnutím, otiskl zdivočelý fyzicky básnící syčák
Petr Váša. Šlépějemi dobře ochozených kecek si do Náchoda až z pražského Gymnázia Jaroslava Seiferta
vyšláplo básnické mládí. Poněkud opivněně dovrávoralo Divadlo Jesličky Josefa Tejkla, jejichž stopa
měla podobu písmene P jako Pivo. Rozverně i zadumaně takřka přitančil veršující Miloň Čepelka.
Toulavé boty obuli v Jaroměři na cestu Tulákovi po hvězdách, Petr Borkovec botou dobře podraženou
odkopl poklop a provětral poetické povětří. To přiválo na křídlech bílé labutě avonské vzletnou a jistou
chůzi Martina Hilského.
A v tomhle čerstvém průvanu na gymnaziálních chodbách postávají poetické botky, povlávají neméně
poetické ponožky, můžete se poeticky vyprázdnit do záchodové mísy Charlese Bukowskiho, jít po
stopách Ivana Wernische, krkonošsky putovat s Karem Hynkem Máchou postavit se do šlápot Vasko
Popa, W.B.Yeatse, Alena Ginsberga nebo Emily Dickinson.
A zase to bylo dobré! Kdo vystopoval, přišel a viděl, zvítězil. Kdo nepřišel… napřesrok už určitě
přijde. Poděkuje tím třeba mnoha studentům a Jindře Nývltové a Štěpánu Noskovi a dalším a dalším za
to, že už roky může některé dny na Jiráskově gymnáziu považovat poezie za své.
Štěpán Macura
Anglický jazyk
V letošním školním roce jsme se připravovali na tyto události: Anglické dny, zájezd do Anglie (viz
část VIII písm. a), zhlédnutí divadelního představení v anglickém jazyce, příprava projektu výměnného
pobytu našich studentů a studentů z Malty.
Jako každoročně jsme na jaře uspořádali zájezd studentů z volitelných seminářů na divadelní
představení v angličtině. Tentokrát v Městském divadle v Pardubicích viděli Strašidlo cantervillské
Oscara Wildea v produkci divadelní společnosti TNT.
Od 11. do 13. dubna proběhly na naší škole tradiční dny anglicky mluvících zemí, tentokrát věnované
staré dobré Anglii. První den studenti představili ostatním své powerpointové (a jiné) prezentace, které se
týkaly kultury, geografie, historie a každodenního života Britů. Během druhého dne se studenti zúčastnili
řady různých dílen zaměřených na anglickou kulturu: např. dílny zpěvu, ve které se naučili zpívat
britskou hymnu a další tradiční anglické písně (trojhlasem), výtvarného workshopu, v němž např.
vytvořili repliku klasické londýnské telefonní budky, a své znalosti britských reálií si ověřili v několika
kvízech. Jednou z aktivit byla také dramatizace s názvem Cestou do Anglie. V poslední den jsme na naší
škole přivítali vzácnou návštěvu, anglického učitele původem ze západní Afriky, Tijana Njaie, který
studentům vtipnou a zajímavou formou přiblížil život v Anglii, kde vyrůstal od svých 9 let.
V rámci volitelných předmětů se někteří studenti 3. a 4. roč., septim a oktáv připravují na složení
cambridgeských zkoušek FCE. Letos na jaře zkoušku skládalo kolem deseti studentů a všichni uspěli,
někteří dokonce dosáhli na úroveň zkoušky CAE, tj. C1.
Někteří studenti se ve školním roce 2012/13 vracejí ze studia na středních školách
v anglickojazyčných zemích, letos to byla například Kristýna Vláhová, další studenti odjíždějí, např.
Alžběta Polončeková a Lukáš Gondek, kteří míří na rok na střední školu v USA. V Anglii studuje Pavlína
Škodová. Náš absolvent Šimon Macek nastupuje k vysokoškolskému studiu filmu a fotografie na
Edinburgh Napier University.
Během školního roku jsme požádali o asistenta do výuky angličtiny v rámci programu Fulbrightovy
komise. Spolu s deseti dalšími školami v České republice jsme uspěli, a tak se naši studenti ve školním
roce 2012/13 budou setkávat s Trishou Remetir, absolventkou University of California v Berkeley.
Zdena Jirková
45

Francouzský jazyk
Francouzštináři měli minulý rok bohatý program. Ten započal 13. prosince exkurzí do Prahy. Zde
jsme navštívili Francouzský institut, kde nám byl podán bohatý výklad o jeho fungování a možnostech
složení mezinárodních zkoušek DELF a DALF. Dále jsme pokračovali do Branického divadla na
představení „Les Misérables“ ve francouzském jazyce.
19. ledna se konal na našem gymnáziu Den otevřených dveří. Premiéru mělo v tento den otevření
francouzské kavárny „Café francais“, kde mohli rodiče i případní zájemci o studium na naší škole
ochutnat café au lait, thé noir a další chutné nápoje a k tomu malou sladkost. Podmínkou bylo objednat si
ve francouzštině, což nečinilo většině problém, neboť na nápojovém lístku byla i fonetická transkripce
daného nápoje. Vzhledem k tomu, že bylo stále plno, myslíme, že kavárna měla úspěch a těšíme se na
další den otevřených dveří v naší kavárně!
29. března jsme se vypravili na Den jazyků na Univerzitě Hradec Králové. Studenti si předem přes
internet zvolili v jakém jazyce a v jaké úrovni budou soutěžit. Vždy bylo třeba zvolit dva cizí jazyky a pro
všechny společný byl rovněž soutěžní jazyk český. Soutěž probíhala ve skupinkách, které tvořili studenti
z různých škol a měst. Studenti hodnotili soutěž pozitivně. Vyzkoušeli si své znalosti a zároveň uplatnili
schopnost skupinové spolupráce.
Po vyčerpávajícím dopoledni jsme zavítali do Pardubic do Alliance francaise, kde nás čekalo vřelé
přijetí od rodilé mluvčí Corrine Veisy. Studenti opět pracovali ve skupinách, hráli hru zaměřenou na
cestování po Francii, vytvářeli příběhy na základě obrázků, reagovali na otázky každodenního života.
Studenti tak měli možnost vyzkoušet si své znalosti francouzštiny v příjemném frankofonním prostředí.
Zuzana Felklová, Kateřina Havrdová
Naturtech na naší škole
Naše škola se rozhodla připojit k projektu Naturtech. Je zaměřen na podporu zájmu o studium
technických a přírodovědných oborů, které se vyučují na vysokých školách v České republice. První
zahajovací aktivita byla určena třetím ročníkům a septimám. V květnu navštívili interaktivní muzeum
s technicko-přírodovědným zaměřením Techmania science center v Plzni. Hlavní akce se však
uskutečnila na konci června. Do školy k nám přijeli odborníci z Vysokého učení v Brně, Masarykovy
univerzity v Brně a pracovníci z Hvězdárny v Hradci králové. Spustila se doslova smršť přednášek,
představení a ukázek nespočetného množství experimentů. Celkem proběhlo 17 různých přednášek
v rozsahu jedné až tří hodin. Řada z nich se opakovala. Najednou probíhaly až tři zároveň. Všichni
studenti absolvovali několik z nich, ne každý se ale mohl účastnit všeho. Když vynásobíme počet
realizovaných hodinových aktivit počtem účastníků, dostaneme se k číslu 2300 člověkohodin. Uvedeme
jen stručný výčet přednášek a představení, které proběhly:
Pondělí 26.6.
Kosmonautika ve službách Země, Obři a trpaslíci sluneční soustavy, Globální oteplování, Lidské tělo
ve vesmíru, Pozoruhodný křemík, Mrazivý dusík, Měříme svět kolem nás.
Úterý 26.6.
Všichni na Mars, Úžasné divadlo fyziky, Energie z blesků aneb po stopách Nikoly Tesly.
Středa 27.6.
Nanotechnologie, Přednáška fyzika s dvojnásobnou hustotou výkladu, Zatmění Slunce a zpracování
obrazu, Fyzikální exploratorium, Halové jev v atmosféře, Stojí SOČ za to?, Fundamentální konstanty
přírody.
Je velmi obtížné říci, co bylo pro účastníky nejpřínosnější a nejzajímavější. Podle ohlasu mezi
studenty by se na prvním místě jednoznačně umístilo Úžasné divadlo fyziky. Tento 90-ti minutový gejzír
dokonale předvedených fyzikálních experimentů se každému z téměř 300 diváků nesmazatelně zapsal do
paměti.
Podrobnější informace o jednotlivých přednáškách lze nalézt na stránkách: http://www.naturtech.cz/
Zdeněk Polák
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Mezinárodní konference fyziky
Ve dnech 20. až 23. června probíhala v České republice malá mezinárodní konference pořádaná
Matematicko-fyzikální fakultou v Praze s názvem PhysHOME 2012. Název je zkratkou vystihující obsah
konference: Physics by Hands-On Minds-on Experiments, tedy něco jako fyzika založená na
jednoduchých, ale velmi přesvědčivých experimentech. Na konferenci prezentovali své myšlenky
zástupci devíti evropských zemí – Francie, Itálie, Slovinska, Belgie, Rakouska, Ukrajiny, Polska,
Slovenska a České republiky. Naši republiku reprezentoval učitel naší školy Mgr. Zdeněk Polák svými
experimenty s infračerveným zářením.
Heuréka
Naše škola každoročně vždy o prvním říjnovém víkendu hostí velké mezinárodní setkání učitelů
fyziky s mezinárodní účastí. Letos bylo již deváté v pořadí a počet účastníků překročil stovku. Po tři dny
si učitelé v dílnách sdělovali své zkušenosti z výuky a seznamovali se se zkušenostmi druhých.
Konferenci v rámci neformálního hnutí „Heuréka“ pořádá Matematicko-fyzikální fakulta, katedra
didaktiky fyziky a organizaci na naší škole zajišťuje náš kolega Zdeněk Polák.
Z předmětové komise chemie
Také v tomto školním roce proběhla v areálu chemie celá řada chemických aktivit.
V listopadu navštívili studenti chemického semináře v rámci Dne otevřených dveří AV ČR Ústav
molekulární genetiky. Na tomto špičkovém pracovišti měli možnost pracovat s fluorescenčním
mikroskopem, pozorovat buněčné organely, strukturu nukleových kyselin a další.
V čase předvánočním proběhl v chemii Den her. Celkem 10 týmů soutěžilo v chemických kvízech,
přesmyčkách a hlavolamech. Na závěr si studenti sami vyzkoušeli na vlastní kůži několik atraktivních
pokusů.
A bonbonek na závěr školního roku – 25. června se v aule Jiráskova gymnázia uskutečnila nevídaná
chemická show. V rámci projektu Tajemství energie organizovaného s British Council předvedl Dr.
Michael Londesborough, Ph.D., populizátor vědy známý z pořadu ĆT PORT, experimenty, při kterých se
mnohdy až tajil dech. Show byla nabitá energií i vtipem a diváci byli zcela vtaženi do vědeckého příběhu.
Všem nadšeným chemikům, kteří věnovali svůj čas při přípravě a realizaci Dne her a Dne otevřených
dveří, patří poděkování.
Helena Karásková
Zpráva biologické komise
Ve školním roce 2011/2012 doznala drobných úprav biologická laboratoř. Snažili jsme se jimi zvýšit
bezpečnost při práci studentů v ní. Došlo ke změnám v uspořádání chemikálií, nákupu některých
bezpečnostních pomůcek a k úpravě vodovodní baterie. V učebně biologie byla nainstalována interaktivní
tabule a přeinstalován dataprojektor. Mohli jsme tak efektivněji využít již dříve zakoupené interaktivní
učebnice pro nižší stupeň gymnázia a své elektronické přípravy.
Velmi nás těší stále trvající spolupráce s Mikrobiologickým ústavem Akademie věd na Novém
Hrádku. Seminaristé biologie měli opět možnost toto pracoviště navštívit a prohlédnout si ho, zkusili si
práci v laboratoři a dozvěděli se mnoho zajímavých a cenných informací týkajících se vědecké práce. Na
příští školní rok je znovu připravena možnost zapojení do projektu Otevřená věda, tentokrát už s číslem 3.
Díky ní si v minulých letech několik našich studentů zpracovalo své seminární práce z biologie právě na
tomto pracovišti. Někteří z nich pak spolupráci s hrádeckým ústavem nepřerušili a pokračují v ní v rámci
tvorby bakalářských prací na vysokých školách. Máme radost, že si tuto další aktivitu obě zúčastněné
strany pochvalují. Chci touto cestou znovu poděkovat vědcům z Nového Hrádku, kteří se našim
studentům obětavě věnují, především pak Ing. Igoru Šplíchalovi, CSc.
Studenti biologických seminářů 4. ročníků se v listopadu společně se seminaristy z chemie zúčastnili
Dne otevřených dveří AV ČR. Ke své návštěvě si vybrali Ústav molekulární genetiky v Praze Krči.
Prohlédli si laboratoř a viděli typické experimenty z oborů molekulární genetiky, imunologie a virologie.
Následně proběhly diskuse na téma optická mikroskopie, cytometrie, analýza DNA, buněčný cytoskelet
atd. Věříme, že i tato akce byla pro studenty přitažlivá a poučná.
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Vybraní seminaristé 3. ročníku pod vedením prof. Ježka navštívili v březnu odborné pracoviště
chirurgického oddělení Oblastní nemocnice Náchod, které se zabývá diagnostikou. Zde byli seznámeni
s klasickými (RTG– rentgen, ultrazvuk) i nejmodernějšími (počítačový tomograf – CT) metodami, které
současná medicína používá při stanovování diagnóz. Odbornými průvodci nám byli lékaři Hana
Kalibánová a Petr Škoda, kterým patří náš velký dík.
Na závěr bych se chtěla zmínit o velmi kvalitní přednášce MUDr. Müllera, kterou jsme v březnu
uspořádali pro studenty čtvrtých ročníků. Jejím tématem byla onkologie a možnosti, jak nádorovým
onemocněním předcházet. Vzhledem k jejímu praktickému zaměření bude jistě užitečná všem
zúčastněným.
Ivana Matěnová
Předmětová komise dějepisu
Antický den
Primáni prožili jeden den v antickém světě. Těšili se. Svědomitě se připravovali. Konečně nastal od
jara očekávaný den-Antický den primánů třídy A a B.
6. června ráno spolu s profesorkami Dvořáčkovou, Fišerovou a Karáskovou se děti z obou tříd rozjely
do Hostinného v Podkrkonoší. V atriu tamější Galerie antického umění převyprávěli primáni třídy A dva
řecké mýty – O Prometheovi a O založení Říma. Primáni „béčka“ přestrojení do antických kostýmů se
vžili do rolí řeckých bohů. Jejich vystoupení uvedl nevidomý pěvec Homér. Zeus s manželkou Hérou
a Jupiter spolu s Juno zahájili vystoupení bohů sídlících na Olympu. O svých hrdinských činech hovořil
také Herakles, božský kovář Hefaistos se chlubil svým dílem a Poseidon vládl trojzubcem. Nechyběly ani
božské nymfy. Odměnou všichni účinkující obdrželi čokoládovou minci – platidlo pro převozníka do říše
mrtvých.
Druhou částí programu byla prohlídka galerie antického umění. Naši primáni byli pozornými
posluchači průvodce, který je seznamoval s uměleckými exponáty z Řecka a Říma. Prokázali dobré
dějepisné vědomosti.
V zahradě galerie malovaly děti výjevy z historie starověkého světa.
Antický den se vydařil. Primáni odjížděli domů plni dojmů a spokojení. Těšíme se na příští školní rok,
kdy se ve staletích přeneseme do středověku.
Blanka Dvořáčková
Den ve středověku
V letošním školním roce si studenti sekund mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jak se žilo ve středověké
vesnici i ve středověkém městě. Součástí tematického dne „Den ve středověku“, který je součástí ŠVP
v předmětu dějepis, byla totiž dne 16. 5. 2012 exkurze do archeoskanzenu v Uhřínově pod Deštnou, který
rekonstruuje vesnický život 12. – 14. století. Sekundáni si mohli zkusit, jak se kdysi zpracovával len
a tkaly látky, oblékli se do dobových oděvů a seznámili se s jejich výrobou, pokusili se vyrobit nádobí na
replice středověkého hrnčířského kruhu nebo umlít obilí na kopii žentouru. Průvodce expozicemi pan
Dragoun je také seznámil s druhy a výrobou středověkých zbraní a střelbu z luku si mohli hned také
vyzkoušet při honu na papírového kance. Přímo ve skanzenu jim pak odborník tesař vysvětlil, jak bylo ve
středověku provozováno tesařské řemeslo, jak a co se stavělo. Repliky středověkých vesnických stavení
a zařízení si pak mohli prohlédnout zvenku i zevnitř. Viděli např. roubenou polozemnici, stodolu, chlév,
kovárnu, oboroh, železářskou i chlebovou pec a ovocný sad. V chlebové peci si upekli chlebové placky
z vlastnoručně umleté mouky. Chutnaly prý báječně.
Následující den, 17. 5. 2012, navazoval pobyt ve středověkém městě. A proč jezdit daleko, když
Náchod je výborným příkladem středověké městské kolonizační činnosti. Den začal společnou
prohlídkou exteriéru náchodského zámku a seznámením s jeho počátky a středověkou historií. Ze
zámecké terasy pak bylo možno podle výkladu Mgr. Macury sledovat vývoj města až do současné
podoby. Po zámeckých schodech sekundáni sešli na náměstí a jedna třída pokračovala v prohlídce
historických míst přímo v ulicích města, druhá třída navštívila expozici se zajímavým výkladem
v náchodském vlastivědném muzeu. Asi po hodině se třídy vyměnily a poslední část programu proběhla
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ve třídách našeho gymnázia. Zde pak v odborných historických prezentacích prokázali studenti obou
sekund nejen vědomosti dějepisné (zhotovení a popis středověkých zbraní, středověkého oblečení
a způsobu života), ale i výtvarné a schopnosti práce s počítači.
Závěrem se pak všichni zamysleli nad otázkou, zda by chtěli či nechtěli žít ve středověku.
Jitka Fišerová, Štěpán Macura
Výuku dějepisu obohacují literárně historické exkurze, které připravujeme ve spolupráci s komisí
českého jazyka a které jsou součástí ŠVP. K oblíbeným patří např. návštěva Centra experimentální
archeologie ve Všestarech, Terezína, Židovské Prahy a Památníku hrdinů heydrichiády. Velký zájem
mezi studenty maturitního ročníku je o volitelnou exkurzi do Osvětimi a Krakova.
Tyto formy práce vzbuzují u žáků zájem o historii a po zkušenostech v uplynulých letech chceme
v těchto formách práce pokračovat.
Věra Štegerová
Exkurze do Osvětimi
Byl to zvláštní pocit procházet branou s nápisem Arbeit macht frei a vstoupit do hromadného hrobu
lidství. Cihlové budovy, ve kterých strávili své poslední chvíle tisíce Židů. Podle nacistické ideologie to
nebyli lidé. Pro dnešního člověka nepochopitelné. Pro mě nepochopitelné. Ti, kteří měli štěstí, vydrželi
žít v táboře až tři měsíce. Někteří šli na smrt do plynové komory přímo z nástupiště, na které je přivezl
vlak v podmínkách horších, než ve kterých nacisté převáželi dobytek.
V každé budově byly k zhlédnutí fotografie, které tajně pořídili někteří dozorci. Zachycovaly Židy,
kteří právě přijeli vlakem a byli selektováni. Smrt anebo prodloužení života o měsíc, o dva?
S fotografiemi se střídaly vitríny s kufry, vlasy, zubními kartáčky… Je neuvěřitelné, že tyto věci dokázali
nacisté chladně spotřebovat. Vlasy jako výplně polštářů. Lidský tuk na výrobu mýdla. Cennosti si
rozebírali dozorci. Jeden z cihlových domů mě zaujal nejvíce. Na chodbách byly pověšeny obrazy Židů,
kteří byli vyfoceni jako zločinci – z profilu, z ánfasu. S tímto fotografováním se přestalo již brzy, protože
Židů do tábora proudilo stále více a nebylo možné je fotit všechny. Všichni, muži i ženy, měli stejné oči.
Hluboké, skelné, smutné a především odevzdané.
Po prohlídce lidštějšího tábora, jestli to tak mohu nazvat, jsme přejeli do tábora zvaného Osvětim –
Birkenau. Každý, kdo viděl dokumentární film o holocaustu, musel vidět bránu s průjezdem pro vlak.
Pro pasažéry nebylo cesty zpět. Celý tábor byl obehnán vysokým oplocením s ostnatým drátem, aby
odtud nemohl nikdo uniknout. Udivila mě rozsáhlost tábora. Nedalo se spočítat, kolik zde bylo dřevěných
domů. Životní podmínky v nich byly strašlivé. Místo postele úzká tvrdá dřevěná deska, na které spalo až
osm žen nebo mužů. O těsnění domů se nedá mluvit. Je hrozné představit si, jak těžké bylo pro vězně
přežít zimu, když na sobě měli pouze pruhované pyžamo.
Dále už nebudu psát. Každý by se měl jednou za život jet podívat do Osvětimi, aby se nic podobného
holocaustu v budoucnu neopakovalo. Každý má právo na život.
Lucie Barešová, 8.W
Občanská výchova a základy společenských věd
Letošním školním rokem skončilo vzdělávání podle státem zadaných osnov na vyšším a čtyřletém
gymnáziu. Odmaturovaly tak poslední ročníky. Přesto komise přepracovala maturitní otázky, poprvé tak
byly jednotné a jednookruhové, na základě dohody PK jsme přistoupili i k posílení témat z oboru
ekonomie, práva, politologie, a to na úkor okruhů filozofických. Pro příští rok chystáme v této oblasti
ještě radikálnější změny v duchu ŠVP.
Poměrně úspěšně prošly svou pilotní fází i nové semináře ekonomie a práva. Pro příští rok jsme
připravili i výuku volitelného předmětu finanční a ekonomická gramotnost pro tercie a kvarty. Seminář
věnovaný sociologii a politologii se zatím připravit nepodařilo, zůstaly tak v nabídce i jednoleté semináře
základů společenských věd, a to i proto, že je o ně velký zájem.
Pro nižší gymnázium jsme připravili změnu v podobě hodinových dotací, a to tak, že se jedna hodina
výuky OV přesouvá z primy do kvarty.
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Seminář projektového řízení připravil školní projekt s názvem Finanční pohoda. Ten měl za úkol
prohloubit znalosti studentů o finanční gramotnosti. Měl několik fází, v první části proběhlo testování
vybraných tříd i vyučujících. Na základě vyhodnocení testu se ukázalo, že pedagogové jsou na tom přece
jenom o něco lépe než studenti, mezi nimi se nejlépe umístila třída 6.V, následovaná v těsném sledu 4.B.
Zároveň byly ve škole umístěny informační tabule se zajímavostmi z oboru ekonomie. Vyvrcholení
projektu nastalo 20. 3. 2012, kdy se ve sborovně sešli studenti, kteří se rozhodli zúčastnit se soutěže
v deskové hře Finanční svoboda, kde se vžili do role finančních poradců běžných českých rodin, a to pod
vedením vyškolených „bankéřů“ – jinak studentů semináře projektové řízení. (Ti byli ve svých bílých
košilích tak přesvědčiví, že je ekonomka školy, která v nich nepoznala studenty, přišla napomenout, že
neoprávněně parkují na pozemku školy.) Soutěžilo se ve dvou kategoriích, v té první zvítězil Tomáš
Matyska z 5.V, následován byl Jakubem Regnerem z 4.V a Pavlem Pichem, opět z 5.V. V kategorii
starších studentů pak zvítězil Petr Rýgr z 8.W, druhé místo obsadil Šimon Macek z téže třídy a na třetím
místě se umístil Jan Fišer z 7.V. Protože hra studenty nadchla, rozhodli jsme se v projektu v příštím roce
pokračovat. Nutno také podotknout, že ceny do soutěže sehnali v rámci fundraisingu studenti výše
uvedeného semináře.
Na konci roku odešel do důchodu kolega Bedřich Nejman, pro příští školní roky bude nahrazen nově
příchozím vyučujícím, panem Davidem Zapletalem. Naše komise také přebrala pod svou patronaci
seminář psychologie a prevenci rizikového chování.
Hana Vrátilová
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 ve čtvrtém
ročníku a oktávách. V tercii a kvartě je dotace výtvarné výchovy jen jedna hodina týdně. To bohužel
velmi omezuje práci na větších projektech v těchto ročnících. Pro sekundy a kvarty 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.
Den her a anglický den
Zajímavé papírové objekty vytvořili studenti během obou tematických dnů.
Největší ohlas měla maketa anglické telefonní budky, kterou vytvořili studenti z tercie W. Vznikla
také spousta krásných maleb s anglickými motivy, mnohé z nich byly inspirovány dílem streatartového
umělce Banksyho.
Učitelé se svou kreativitou ani tentokráte nezůstali pozadu a během dne her vyrobili moderní
trojrozměrný Betlém.
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.
Středověký den
Chlapci ze sekundy V a W si v letošním roce vyzkoušeli vyrobit makety středověkých zbraní. Mohli
tak ohodnotit, jak se žilo rytířům a bojovníkům v dobách dávno minulých. Dívky nezůstaly pozadu
a nastudovaly složení středověkých oděvů a techniky jejich výroby.
Maturita z Vv
Zkoušku z dějin umění, popisu uměleckého díla a prezentace volné tvorby doplnila výstava
studentských maturitních prací. Rozsah technik a námětů byl široký. Na chodbách školy jsme mohli vidět
fotografie, instalace, keramické objekty, šperky, malby na hedvábí i na plátno, olejové techniky, koláž,
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asambláž, kresbu, počítačovou kresbu, kresbu podle fotografie, slámovou dekoraci velikonočních vajec
a jiné… Gratuluji všem úspěšným studentům a zároveň děkuji za krásnou prezentaci maturitních děl!
Závěrem bych chtěla poděkovat všem studentům, kteří svými výtvarnými díly a dílky pomáhají
zkrášlovat prostředí školy a úspěšně reprezentují naše gymnázium.
Klára Mičíková
DUMy (digitální učební materiál) na Jiráskově gymnáziu.
Koncem školního roku 2011-2012 se naše škola zapojila do operačního programu pro
konkurenceschopnost (OP VK), tedy do projektu EU – peníze školám. Z mnoha všech nabízených
programů, které se týkají individualizace výuky cizích jazyků, inovace a zkvalitnění výuky směřující
k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti, jazykových kurzů pro učitele cizích jazyků v zahraničí,
individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti žáků středních škol apod.
si naše škola vybrala jako prioritní program „Inovaci a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT“.
Na základě výše uvedeného programu, který byl ministerstvem školství přijat, by mělo naše
gymnázium obdržet až 1 900 000 Kč, které budou použity jak na tvorbu výše zmiňovaných digitálních
učebních materiálů, tak na vybavení učeben IT technologiemi. Z tohoto důvodu je tedy možné se těšit na
další interaktivní tabule, nové PC do všech tří počítačových učeben, moderní mikroskopy, učební
materiály pro matematiku a fyziku, digitální mapy pro zeměpis, audio techniku pro výuku jazyků apod.
To vše by během nastávajících dvou let, po které bude daný program probíhat, mělo naše gymnázium
obdržet, nakoupit a získat.
Dalibor Vích
Představu o dalším dění na Jiráskově gymnáziu si lze asi nejlépe udělat z jeho kroniky. Zde je část
týkající se školního roku 2011 – 2012.
Kronika Jiráskova gymnázia – školní rok 2011-12
Školní rok začal pro pedagogy 30. srpnem. Novou posilou sboru je prof. Michaela Ježková (anglický
jazyk), po rodičovské dovolené se vrátila prof. Petra Půlpánová (český jazyk, tělesná výchova) a do
pracovní neschopnosti a následně na rodičovskou dovolenou se začátkem školního roku nastoupila prof.
Martina Maršíková.
Ve dnech 30.-31. srpna se konaly opravné zkoušky. Pět studentů opravovalo matematiku, po dvou
fyziku a programování, jeden chemii a jeden jazykovou a komunikační výchovu. Opravná zkouška se
týkala osmi studentů, někteří opravovali dva předměty. Neuspěl jeden student z jazykové a komunikační
výchovy.
Ve dnech 30.-31. srpna absolvovala většina pedagogického sboru dvoudenní kurz první pomoci.
Září
1. září zasedli do lavic studenti, školním rozhlasem je přivítal ministr školství pan Josef Dobeš
a ředitel školy Pavel Škoda. Ve třídách třídní profesoři. Od 2. září se vyučovalo podle pravidelného
rozvrhu a po úvodním testování a drobných úpravách se rozvrh změnil 19. září na definitivní.
2. září probíhaly opravné ústní maturitní zkoušky. Profilovou zkoušku opravovali 4 studenti
z předmětů chemie, biologie, zeměpis a výtvarná výchova, z toho 1 ze dvou předmětů. Ústní část
společné zkoušky konali 3 studenti z českého, anglického a španělského jazyka. U ústních zkoušek
všichni uspěli a těm, kteří opravovali profilovou zkoušku, bylo vydáno maturitní vysvědčení 9. září. Ve
společné části čekal studenty ještě didaktický test a písemná práce, zde opravoval didaktický test
z matematiky ještě jeden (osmý) student. Písemná část probíhala v týdnu od 19. září. Kromě jednoho
studenta, který neuspěl ve španělském jazyce, všichni ostatní uspěli a maturitní vysvědčení a protokol jim
byly vydány 26. září.
K opravným maturitním zkouškám vyjeli z naší školy předsedové maturitních komisí. 1. září prof. Iva
Rojtová na Gymnázium v Trutnově, 2. září prof. Jindra Nývltová na Gymnázium a SIŠ v Úpici a 12. září
na Gymnázium v Broumově prof. Richard Brát a Jiří Divišek.
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Nové třídní kolektivy absolvovaly v měsíci září primárně preventivní pobyty. Ve dnech 6.-8. září byli
v Českém Šumburku u Tanvaldu studenti 1.B s prof. Sršňovou a Víchem, na stejném místě byli i studenti
1.A s prof. Preclíkem a Macurou ve dnech 19.-21. září. Primáni vyjeli ve dnech 21.-23. září. 1.V s prof.
Poutníkem a Krákorovou do Studené Vody u Božanova a 1.W s prof. Karáskovou a Jaroušovou do
Janoviček.
Ve dnech 8.-9. září byli na odloženém školním výletě z loňského školního roku studenti 4.W s prof.
Dvořáčkovou a Javůrkovou v České Skalici ve vile Čerych. Pracovníci místního občanského sdružení pro
ně připravili ekologický program.
13. září se naše studentka Anna Vlachová (4.A) a absolvent loňského roku Jan Šimbera zúčastnili
v Hradci Králové slavnostního setkání žáků, kteří se umístili do 6. místa v republikových kolech
předmětových soutěží, a představitelů Královéhradeckého kraje.
14. září navštívili terciáni s prof. Ježkem, Chmelíkem a Diviškem ZOO ve Dvoře Králové nad Labem.
15. září zhlédli studenti posledních dvou ročníků v Městském divadle Dr. Josefa Čížka hru Richarda
Nashe „Obchodník s deštěm“ v nastudování náchodských a hronovských ochotníků.
Od tohoto školního roku změnil svůj název školní vokálně-instrumentální soubor Skřivánci. Nově
bude vystupovat pod názvem Musica viva.
19. září jsme si v aule připomněli krátkým programem 110. výročí otevření budovy školy. O historii
budovy a školy promluvili prof. Javůrek a ředitel školy prof. Škoda, účastníky pozdravil starosta Města
Náchoda pan Jan Birke. Program zpestřili svým vystoupením sbory Sboreček pod vedením ing.
Vlastimila Čejpa a Musica viva pod vedením prof. Poutníka. Ve vestibulu školy byla instalována výstava
fotografií z historie i současnosti budovy, kterou připravili prof. Preclík a Mičíková. V soutěži vyhlášené
pro zúčastněné žáky (studenty primy, 1.B a 2.B) zvítězila Adéla Lisáková z 1.V.
19. září se opět konala veřejná sbírka Srdíčkový den, které se účastnilo 20 našich studentů. Organizuje
ji občanské sdružení Život dětem a výtěžek jde na dětská zdravotnická zařízení v České republice. Tato
záslužná činnost je veřejností stále méně podporována, magnetky v hodnotě 30,– Kč se studentům
nepodařilo prodat.
20. září se ve Dvoře Králové nad Labem uskutečnilo okresní kolo Středoškolského poháru CORNY
v atletice, tentokrát pro náchodský a trutnovský okres společně. Obě naše družstva si vedla skvěle
a svými vítězstvími si zajistila účast v krajském kole. Na úspěchu se podílela děvčata Pavla Rousková
(8.V), Lída Vlčková (4.A), Anna Zikmundová (7.V), Lenka Malinová (7.V), Markéta Slavíková (7.V),
Kateřina Hanušová (2.B), Šárka Čmelíková (6.V), Veronika Šimková (6.W), Lenka Hackerová (2.A)
a Barbora Kubečková (5.V) a chlapci Michal Kopecký (7.W), Zdeněk Rozinek (2.B), Filip Mertlík (8.W),
Jan Král (8.V), Arnold Heinzel (8.V), Jakub Zakouřil (7.V), Vojtěch Resl (6.W), Tomáš Roztočil (6.W)
a Matěj Fanta (7.W). Atlety doprovázeli prof. Rojtová a Slavík. Krajské kolo proběhne 4. října opět ve
Dvoře Králové.
Kino Vesmír umožnilo 23. září našim 15 studentům zdarma zhlédnout projekci filmu „Saxana
a lexikon kouzel“ za účastí tvůrců. Studenti z nižšího gymnázia byli za odměnu vybráni třídními
profesory.
Studentský Filmový klub Jeden svět zorganizoval v pondělí 26. září 2011 v aule projekci filmu „Vůle
žít“ o perzekuci Židů za 2. světové války. Film vznikl na ZUŠ v Polici nad Metují a tvůrci s ním zvítězili
v roce 2009 v soutěži vyhlášené Českou televizí Bojovníci proti totalitě očima dětí. Jedním z autorů byl
student oktávy A Štěpán Landa. Po promítání následovala beseda s paní Evou Zelenou, pamětnicí
holocaustu. Akci zorganizovali Pavla Rousková a Jakub Prouza z oktávy A v rámci projektu Jeden svět,
který zaštiťuje obecně prospěšná společnost Člověk v tísni. Účastnili se jí studenti posledního ročníku.
V úterý 27. září se konalo okresní kolo v přespolním běhu v Polici nad Metují. Naši školu
reprezentovaly tři desítky studentů, z nichž mnozí podali vynikající výkony. V kategorii DV zvítězila
s takřka minutovým náskokem Anna Zikmundová (7.V), také 3. a 4. místo v této kategorii obsadily naše
studentky Zuzana Boháčová (3.B) a Monika Venclová (6.V). Těmito výkony si děvčata zajistila
suverénní vítězství v kategorii družstev. Kategorii D VI vyhrála opět naše studentka Šárka Jirásková
(2.B). Tato děvčata získala v soutěži družstev 2. místo s jednobodovou ztrátou na broumovské
gymnázium. Nejmladším děvčatům o vlásek uniklo prvenství, ale i tak postupují jako starší děvčata do
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krajského kola. Podobně se vedlo i nejmladším chlapcům, i ti vybojovali 2. místo. Jan Havlena (2.W) se
stal vítězem této kategorie. I v další kategorii HV jsme měli vítěze, Michala Kopeckého (7.W), který
ostatním soupeřům utekl téměř o minutu. Ostatním našim studentům se v této kategorii dařilo méně, a tak
to ve výsledku stačilo pouze na 3. místo. V kategorii HVI získali studenti 1. místo a společně
s nejmladšími chlapci postupují do kola krajského, které se koná ve středu 12. října v Nové Pace.
Přespolní běžce doprovázeli prof. Divišek a Půlpánová.
Říjen
Ve dnech 3. – 6. října proškolila prof. Krákorová 26 kolegů v užívání interaktivní tabule.
3. října reprezentovali školu ve středoškolské lize ve frisbee studenti Anna Miltová (7.W), Samuel
Mareš (6.W), Marie Horčičková (5.W), Marek Pitaš (7.W), Ondřej Hladík (3.B), Michal Kopecký (7.W),
Matěj Fanta (7.W), Gabriela Ungrová (5.W), Zuzana Vančáková (4.W), Jan Halda (5.W), Monika
Venclová (6.V), Ondřej Kosek (1.B), Veronika Říhová (6.W), Alena Henclová (3.B), Vojtěch Hruša
(5.W), Jan Čečetka (5.W), Tereza Hurdálková (4.W) a Ludmila Vlčková (4.A). Doprovázela je prof.
Půlpánová.
4. října se konalo ve Dvoře Králové nad Labem krajské kolo Středoškolského atletického poháru
CORNY. V něm se letos, i přes bojovné výkony všech našich účastníků, nezadařilo tak, jak jsme byli
v posledních letech zvyklí. Omlazené družstvo dívek ve složení Ludmila Vlčková (4.A), Šárka Jirásková
(2.B), Anna Zikmundová (7.V), Klára Jelínková (2.A), Barbora Kubečková (5.V), Kateřina Hanušová
(2.B), Markéta Slavíková (7.V), Veronika Šimková (6.W) a Lenka Hackerová (2.A) tentokrát nedosáhlo
na medailové umístění a skončilo páté. Družstvo chlapců, oslabené neúčastí několika opor z důvodů
onemocnění či zranění, ve složení Michal Kopecký (7.W), Aleš Král (5.W), Jan Král (8.V), Arnold
Heinzel (8.V), Štěpán Štěpán (5.V), Jakub Zakouřil (7.V) a Jindřich Brzobohatý (5.V) skončilo na 8.
místě. Atlety doprovázeli prof. Rojtová a Slavík.
Od 4. do 13. října navštívili Jiráskovo gymnázium žáci partnerského gymnázia z Georgsmarienhütte
v Německu. Bydleli v rodinách českých studentů. První den návštěvy je v aule přijal ředitel školy Pavel
Škoda a na náchodské radnici pan starosta Jan Birke. Vedení města pro ně zajistilo bezplatnou prohlídku
náchodského zámku. Odpoledne se sportovalo v tělocvičně gymnázia. Čtvrtek byl vyhrazen celodennímu
výletu do Prahy a prohlídce jejích nejvýznačnějších pamětihodností. V pátek následovala návštěva
historického centra Nového Města nad Metují, společné focení v krásném prostředí zámecké zahrady
a výstup na zámeckou věž. V novoměstském nízkoprahovém centru Mandl se němečtí žáci seznámili
s jeho chodem a zahráli si fotbálek, stolní tenis, společenské hry. Víkend strávili Němci v českých
rodinách, ty se také postaraly o vyplnění volného času. Pondělní exkurze do náchodského pivovaru
spojená s mnoha dotazy zůstane jistě velmi dlouho v paměti zvídavých dětí. I navazující Stadtspiel se
všem líbil. Odpolední biliár v Rubenaklubu jen završil velmi pěkný den. Zato úterní výlet do Orlických
hor pokazilo deštivé počasí. V pevnosti Dobrošov déšť ještě nevadil, ale při výstupu na Masarykovu
chatu už ano. Po obědě jsme se přesunuli do Neratova. Zdejší kostel má nádhernou novou skleněnou
střechu, pod níž němečtí žáci dlouho diskutovali o znovuobnovení této památky nesmyslně zničené
Rudou armádou na konci války. Počasí se umoudřilo a středeční procházka po adršpašských skalách
i projížďka na lodičce po tamním jezeře se opravdu povedly. Byla to dobrá tečka za celým pobytem.
6. října zhlédli v královéhradeckém divadle studenti dramatické výchovy z primy a tercie inscenaci
hry Suchého a Šlitra „Dobře placená procházka“. Při té příležitosti jim zaměstnanci Klicperova divadla
umožnili jeho prohlídku. Žáky doprovázeli prof. Dvořáčková a Divišek.
6. a 7. října proběhly schůzky maturantů s výchovnou poradkyní prof. Nývltovou týkající se podávání
přihlášek na VŠ.
12. října se osm našich studentů zúčastnilo sbírky Bílá pastelka, jejíž výtěžek pomáhá slepým
a slabozrakým lidem v České republice.
12. října se naši studenti zúčastnili krajského kola v přespolním běhu družstev v Nové Pace. Ve
složitých podmínkách (déšť, zablácená podmáčená trať) jsme i v silné konkurenci vítězů jednotlivých
okresů Královéhradeckého kraje obstáli a obsadili pěkná umístění ve všech kategoriích. Nejmladší
chlapci (prima a sekunda) skončili na vynikajícím druhém místě, nejlepší výkon podal Jan Havlena
(2.W), který obsadil rovněž druhé místo mezi 55 závodníky. Družstvo dále úspěšně reprezentovali Jakub
Divišek (1.W), Jan Vondráček (2.W), Marek Vlček (2.V), Vojtěch Joska (1.W) a Vojtěch Mervart (2.W).
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Nejmladší děvčata ve složení Markéta Zeisková (2.V), Tereza Škodová (2.W), Alena Žibřidová (2.V),
Alžběta Jansová (1.W), Nikola Drábková (1.W) a Julie Hrušová (2.W) vybojovala krásné třetí místo.
V kategorii VIB, která je letos postupová do republiky, obsadili chlapci 7. a dívky 5. místo. Školu zdárně
reprezentovali chlapci Jindřich Brzobohatý (5.V), Ondřej Malík (1.B), Jaroslav Máslo (1.B) a Petr
Šanovec (4.V) a dívky Šárka Jirásková (2.B, skvělé druhé místo v konkurenci 42 závodnic), Tereza
Stehlíková (3.W), Kristýna Janušová (2.B), Viktorie Hanušová (3.W) a Kateřina Volhejnová (4.V).
V nejstarší kategorii skončily naše studentky na pěkném čtvrtém místě. Anna Zikmundová (7.V) doběhla
na pomyslném bronzovém stupínku a na velmi náročné trati ji doplnily Kateřina Žibřidová (7.W), Zuzana
Boháčová (3.B) a Monika Venclová (6.V). Sportovce doprovázeli prof. Divišek a Slavíková.
18. října se v polické tělocvičně uskutečnilo okresní kolo ve stolním tenisu družstev. Naše gymnázium
úspěšně reprezentovali chlapci Daniel Meduna (6.V), Samuel Mareš (6.W), Jaroslav Novotný (2.A),
Miloš Bernard (2.A), Dominik Kania (3.W a Martin Kováčik (3.W). Meduna a Mareš neprohráli jediný
zápas a Meduna navíc neztratil ani set. Čeká nás tak krajské kolo začátkem listopadu v Jičíně. Družstvo
dívek ve složení Kristina Pavlasová (3.W) a Kateřina Čápová (3.W) obsadilo třetí místo. Stolní tenisty
doprovázel prof. Divišek.
19. října se 178 studentů zúčastnilo soutěže Přírodovědný klokan 2011. V kategorii Kadet pro tercii
a kvartu obsadili první tři místa mezi 56 studenty Jan Rýdlo (3.W), Timotej Mareš (3.V) a Dominik Kania
(3.W). V kategorii Junior pro kvintu, sextu a 1.-2. ročník soutěžilo 122 studentů a první tři místa patří
Jaroslavu Novotnému (2.A), Monice Besedové (6.V) a Michalu Prokopovi (5.V). Tito tři také obsadili
první tři místa v kategorii Junior v rámci Královéhradeckého kraje.
19. října se družstvo našich chlapců zúčastnilo prvního ročníku okresního finále středních škol ve
fotbale o Pohár Josefa Masopusta. Turnaj uspořádala SPŠ, SOŠ a SOU Nové Město nad Metují na
stadionu generála Klapálka. Za stálého deště nastoupili Vojtěch Ruffer (2.B), Arnold Heinzel (8.V),
Jakub Vítek (4.A), Štěpán Landa (8.V), Radim Darebník (8.W), Matěj Dubovský (4.A), Kryštof Lanta
(3.A), Otakar Pšenička (8.V), Michal Schrötter (3.A), Michal Pokorný (8.W), Petr Hlávko (7.W), Jindřich
Brzobohatý (5.V), Tomáš Roztočil (6.W), Josef Voborník (8.V) a David Špelda (6.W). Chlapci skončili
na 5. místě ze sedmi mužstev. Doprovázel je prof. Košvanec.
24. října navštívili barokní Kuks studenti septimy a 3. ročníku za doprovodu prof. Forejta, Macury,
Mičíkové, Misarové, Š. Škodové a Vrátilové.
26.-27. října byly podzimní prázdniny.
Listopad
1. listopadu se naši studenti zúčastnili krajského kola ve stolním tenisu družstev v hale Masarykovy
obchodní akademie v Jičíně. V konkurenci pěti nejlepších krajských týmů obsadili výborné třetí místo.
Naši školu úspěšně reprezentovali Daniel Meduna (6.V), Samuel Mareš (6.W) a David Hejzlar (3.V).
Sportovce doprovodil prof. Divišek.
Žáci sekundy zhlédli 3. listopadu v aule projekci Lucie Kovaříkové a Michala Jona s názvem
„Národní parky USA“.
3. listopadu reprezentovali školu v okrskovém kole starších žáků ve florbale studenti Daniel Němeček
(3.W), Dominik Zítko (4.V), Ondřej Hušek (3.W), Tomáš Matoulek (3.W), Petr Šanovec (4.V), Martin
Kováčik (3.W), Ondřej Maršík (4.V), Dominik Kania (3.W) a Jakub Regner (4.V). Obsadili pěkné 2.
místo, ale do okresního kola postoupil pouze vítěz. Florbalisty doprovázel prof. Zikmund.
3. listopadu se v odpoledních hodinách konala hodnotící pedagogická rada.
Na 3. listopad připravilo Jiráskovo gymnázium do své auly podvečerní setkání ke 100. výročí
narození Jiřího Propilka, jednoho z nejvýraznějších profesorů této školy v její více než stoleté historii. Jiří
Propilek, bohemista a rusista, uznávaný překladatel lotyšské poezie, vyučoval na gymnáziu od roku 1937,
roku 1951 byl ze školy pro své zásadové postoje vyhozen a mohl se do ní (a do školství vůbec) vrátit až
roku 1968. O složitých peripetiích jeho života, který zrcadlí nejen dějiny školy, ale i osud vzdělanosti
v komunistickém režimu, promluvil Aleš Fetters. Na svého někdejšího učitele zavzpomínali jeho studenti.
Četlo se mj. z působivého dopisu, který napsal Jiří Propilek svým kolegům při svém nuceném odchodu ze
školství a ze kterého byl použit název pro celou akci „Nechci, aby byl někdo klamán“. O uskutečnění
vzpomínkové akce pro veřejnost se zasloužili prof. Nosek a Macura.
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4. listopadu se běžel závod „O pohár starosty města Náchoda“. Naši studenti obhájili ve dvou
kategoriích B a D prvenství družstev a zároveň i v jednotlivcích. V kategorii B v jednotlivcích zvítězil Jan
Havlena (2.W) a v kategorii D v jednotlivcích Anna Zikmundová (7.V). V této kategorii doběhla naše
děvčata na prvních pěti místech. V kategorii E se chlapcům nepodařilo obhájit vítězství, ale druhé místo
je také velikým úspěchem. Přesto máme v této kategorii vítěze Michala Kopeckého (7.W). Další družstvo
v kategorii C se umístilo na 4. místě.
4. listopadu se utkali v krajském kole Logické olympiády žáci nižšího gymnázia Miroslav Říha (1.V),
Petr Šanovec (4.V) a David Továrek (1.W) a studenti vyššího gymnázia Jan Hrubý (7.V), Jakub Kašpar
(4.B), Jan Staněk (2.B) a Milena Vaňková (1.A), kteří sem postoupili ze základního internetového kola.
V kategorii pro nižší stupeň dosáhl nejlepšího výsledku Šanovec, který byl 18. z 51 účastníka. V kategorii
pro vyšší stupeň se utkal 31 účastník, naši studenti se mezi nimi neztratili. Staněk byl 8., Kašpar 11.,
Hrubý 13. a Vaňková 18. Soutěžící doprovázel prof. Klemenc.
Ve středu 9. listopadu informovala paní Helena Kudelová z Pedagogicko-psychologické poradny
v Náchodě studenty o problémech spojených s užíváním drog a o problematice šikany. Přednášku
s besedou o drogách navštívili studenti 1. ročníku a o šikaně primáni.
Na podzim přišlo Jiráskovo gymnázium s další významnou kulturní akcí. Po loňských třívečerních
Dnech poezie, které zpoetičtily náchodské veřejnosti aulu Jiráskova gymnázia, vstoupil do Náchoda
velmi rozšířený druhý ročník. Jiráskovo gymnázium se spojilo s Alternativním čajovým klubem Poklop,
Náchodskou Prima sezónou, Městskou knihovnou Náchod a Základní uměleckou školou v Náchodě, aby
takto společně vydali Náchodu v plen takřka měsíční festival přinášející poezii v jejích nejrůznějších
podobách. Od 9. do 24. listopadu se na různých místech v Náchodě (aula školy, Divadlo Pod zámkem
náchodské ZUŠ, knihovna, klub Pranýř, čajovna Poklop) setkali Náchoďané s divadlem poezie, fyzickým
básnictvím, autorským čtením, vtrhli mezi ně autoři a interpreti již proslulí, stejně jako ti sotva začínající.
Těšit se mohli z vystoupení performera Petra Váši spjatého s kapelou Ty Syčáci, cimrmanologa Miloně
Čepelky, hradeckého Divadla Jesličky, studentů z Gymnázia Jaroslava Seiferta nebo anglisty,
překladatele a předního shakespearovského odborníka Martina Hilského. Náchod se tak díky podpoře
Královéhradeckého kraje a Kulturní a sportovní nadace města Náchoda zařadil do již velmi dlouhého
zástupu českých a moravských měst, která jsou již více než desítku let součástí celorepublikových Dnů
poezie.
Ve dnech 7.-18. listopadu prošli žáci kvarty testováním Stonožka 9. Srovnávací testy připravuje
společnost Scio pro porovnání vědomostí a kompetencí žáků 9. tříd ZŠ a odpovídajících tříd víceletých
gymnázií. Žáci vypracovali testy z obecných studijních předpokladů, matematiky, českého jazyka,
anglického jazyka a ti, kteří studují německý jazyk, i z německého jazyka. Po skončení testování obdrží
škola souhrnnou zprávu a každý z žáků individuální list se svými výsledky.
Jiráskovo gymnázium v Náchodě přivítalo 9. listopadu nejnabitější Královéhradecký pIšQworkový
turnaj, ve kterém ze sedmnácti příchozích týmů postupovaly čtyři nejlepší. Studentům reprezentujícím
své školy nechybí smysl pro humor a kreativita. Vtipné názvy týmů (například Bobíci, Narychlo, Nevim,
PC Neškrtnem si) a některé skrývající hlubší poselství (Dragones de la presa, Tesaři, Frajeři
a Korýtkovci) dávaly turnaji šťávu. Mezi zápasy si mohli hráči ve velké aule, která sloužila k odpočinku,
kromě deskových her od Albi, prostorových piškvorek INTI, zahrát i stolní fotbálek nebo na klavír. 1.
místo získali Dream Team (VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou), 2. místo Korytkovci A (SOŠOOM Malé
Svatoňovice) a 3. místo Nevim (Jiráskovo gymnázium Náchod) ve složení Jan Staněk (2.B), Daniel Vlček
(2.B), Daniel Winter (2.A), Zuzana Boháčová (3.B) a Veronika Říhová (6.W). Organizačně zajistil akci
prof. Preclík.
10. listopadu proběhly třídní schůzky a při té příležitosti volby do Rady školy a volby předsedy
SRPDŠ.
V rámci Týdne vědy a techniky vyslechli 11. listopadu studenti biologického a chemického semináře
ze 3. ročníku a septimy v aule přednášku Mgr. Martina Schwarzera z Akademie věd na Novém Hrádku na
téma „Využití gnotobiologie při studiu probiotik“. Přednáška je podporována z projektu Evropské unie
„Probiotika: společný výzkum, vzdělávání a osvěta“.
14. listopadu proběhl školní šachový turnaj, kterého se zúčastnilo 23 studentů. Zvítězil Kirill Juran
(6.V), druhý byl Jan Fišer (7.V) a třetí Dominik Vítek (6.V). Turnaj zorganizoval Ing. Petr Dusbaba.
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15. listopadu navštívili studenti biologického a chemického semináře posledního ročníku s prof.
Jaroušovou a Karáskovou Dny otevřených dveří na Akademii věd v Praze.
16. listopadu zhlédli žáci dramatické výchovy z primy a tercie v Hradci Králové muzikál „Ještěři“.
Doprovázeli je prof. Dvořáčková a Divišek.
Pěkného úspěchu dosáhl náš dívčí florbalový tým, který 15. listopadu v okresním finále v Polici nad
Metují skončil v konkurenci devíti škol na 2. místě. Naše děvčata hrála v sestavě Denisa Kolářová
(brankářka), Simona Besedová, Jana Prauseová, Zuzana Vančáková, Tereza Venclová (všechny 4.W)
a Markéta Zeisková (2.V). Simona Besedová byla se 14 vstřelenými brankami vyhlášena nejlepší
střelkyní turnaje. Florbalistky doprovázel prof. Slavík.
18. listopadu vyslechli v aule primáni a sekundáni Koncert ZUŠ Hronov.
18. listopad prožili studenti 4.V tematický den s názvem Lidé a krajina. Žáci „vybudovali“
ekonomicky a ekologicky vyvážené město při logické deskové hře Ekopolis, v terénu zmapovali původní
říční sítě v Náchodě a vývoj města a navštívili místní muzeum. Na tematický den naváže projekt Lokální
ekologické problémy. Organizačně akci zajistili prof. Ježek a Beránková.
Ředitel školy informoval maturanty o průběhu a přihlašování k maturitní zkoušce. 21. listopadu se
sešel s oktavány a 22. listopadu se studenty 4. ročníku čtyřletého studia.
21. listopadu vyslechli studenti 2. ročníku a sexty v aule koncert Jana Kryla „Vzpomínka na Karla
Kryla“. Jan Kryl je bratrem Karla Kryla.
22.listopadu naši studenti sehráli v České Skalici úvodní kolo školní futsalové ligy. Mladší chlapci
(primy a sekundy) stejně jako starší (tercie a kvarty) zvítězili jasně ve všech utkáních. Mladší chlapci
hráli v sestavě Vojtěch Joska (1.W), Jan Havlena (2.W), Jakub Divišek (1.W), Marek Vlček (2.V),
Matouš Macek (2.W), Jakub Pitřinec (1.V), Lubor Zoufal 1.V) a Miroslav Říha (1.V) a starší ve složení
David Vik (4.W), Tomáš Macek (3.V), Danile Němeček (3.W), Lukáš Mikšovský (4.W), Matěj Vítek
(4.V), Martin Blahota (3.W), Pavel Urban (3.V), Sebastian Štelzig (4.W) a Ondřej Maršík (4.V). Oba
týmy postoupili do druhého kola, které se odehraje v Hradci Králové. Futsalisty doprovázel prof. Divišek.
22. listopadu se na SPŠ v Hronově konal Okresní přebor středních a základních škol v šachu.
Jiráskovo gymnázium reprezentovala 3 družstva. V kategorii SŠ zvítězilo družstvo ve složení Kurill Juran
(6.V), Dominik Vítek (6.V), Jan Fišer (7.V) a Jakub Kosinka (7.V) a zajistilo si účast v lednovém
krajském přeboru. Družstvo ve složení Daniel Havrda (5.W), Vojtěch Hruša (5.W), Jan Čečetka (5.W),
Tomáš Košek (5.W), Pavel Lokvenc (3.B) a Marek Hanuš (3.B) vybojovalo pěkné druhé místo.
V kategorii ZŠ nás reprezentovalo družstvo ve složení Jan Dušek (1.W), Šimon Stejskal (2.V), Stanislav
Kinzl (2.V) a Petr Šanovec (4.V) a tito mladší šachisté obsadili 4.-6. místo.
Třetí sportovní akcí 22. listopadu byl turnaj v odbíjené dívek kategorie D VI.B, který se konal
v Červeném Kostelci. Naši školu skvěle reprezentovala děvčata Barbora Kubečková (5.V), Kateřina
Stehlíková (2.A), Zuzana Macháčková (2.A), Aneta Podstavcová (2.B), Tereza Hurdálková (4.W), Jana
Prauseová (4.W) a Pavla Čížková (4.W). Děvčata v turnaji suverénně zvítězila a zajistila si tím postup do
krajského kola. Volejbalistky doprovázela prof. Půlpánová.
Žáci primy, sekundy a tercie změřili své síly v matematické soutěži Pythagoriáda. 23. listopadu
roztočili mozkové závity primáni, 24. listopadu sekundáni a 25. listopadu terciáni. V kategorii pro primu
získali po 11 bodech Miroslav Říha (1.V) a Tomáš Kubíček (1.W), 10 bodů nasbírali Benjamin
Sichrovský (1.V), Jan Pikman (1.V) a Štěpánka Frimlová (1.W), úspěšných bylo dalších 11 řešitelů.
V kategorii pro sekundu daly úlohy žákům daleko více zabrat, protože mezi úspěšné řešitele se dostal jen
jeden z nich a to Vojtěch Mervart (2.W) s 11 body. V kategorii pro tercie uspělo 12 žáků, 1. místo obsadil
Jan Rýdlo (3.W) s 15 body a 2.-3. místo Tomáš Macek (3.V) a Ivana Paulusová (3.W) se 14 body.
Nejlepší z nich postoupili do okresního kola.
Ve čtvrtek 24. listopadu vyslechli studenti 2. a 3. ročníku a sexty v aule přednášku Martina Hilského
„Shakespearovy sonety“. Prof. PhDr. Martin Hilský, CSc., dr. h. c., MBE je profesor anglické literatury
na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích, překladatel z angličtiny a shakespearolog. V roce 2001 byl za zásluhy o šíření
anglické literatury v Česku jmenován čestným členem Řádu britského impéria. 28. října 2011 jej
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prezident republiky Václav Klaus vyznamenal Medailí Za zásluhy o stát v oblasti kultury a školství.
O den dříve obdržel z rukou ministra kultury Státní cenu za literaturu a překladatelské dílo.
24. listopadu organizoval prof. Košvanec v házenkářské hale v Náchodě Okresní kolo Orion Florbal
Cupu 2011-12 pro kategorii H III. Naši hoši v sestavě Tomáš Kubíček (1.W), Vojtěch Mervart (2.W), Jan
Havlena (2.W), Michal Šraitr (2.W), Jan Vondráček (2.W), Matouš Macek (2.W), Jan Bohadlo (2.V),
Marek Vlček (2.V), Miroslav Říha (1.V), Tomáš Křivda (1.V) a Jakub Divišek (1.W) vybojovali pěkné 3.
místo mezi 6 týmy. Havlena byl vyhlášen nejlepším střelcem turnaje. Ve stejný den probíhala
i Středoškolská futsalová liga, ve které nás za doprovodu prof. Zikmunda reprezentovali Otakar Pšenička
(8.V), Jakub Vítek (4.A), Arnold Heinzel (8.V), Štěpán Landa (8.V), Josef Voborník (8.V), Vojtěch
Ruffer (2.B), Radim Darebník (8.W), Michal Pokorný (8.W) a Petr Hlávko (7.W). Byli druzí a postoupili
do krajského kola.
Novinkou letošního školního roku byl studenty vyhlášený Kloboukový den 24. listopadu. Na hlavách
mnoha z nich byly k vidění klobouky všech typů, barev a velikostí. Jsme rádi, že studentská recese stále
žije.
25. prosince se v Hradci Králové na Biskupském gymnáziu konalo krajské kolo turnaje
v pIšQworkách. Naše gymnázium zde reprezentoval tým Nevim ve složení Jan Staněk (2.B), Daniel
Vlček (2.B), Daniel Winter (2.A), Zuzana Boháčová (3.B) a Veronika Říhová (6.W). Konkurence byla
veliká a nakonec z toho bylo pěkné 4. místo a čokoláda pro každého z týmu. Piškvorkáře doprovázel prof.
Preclík.
26. listopadu proběhl stužkovací ples studentů 4.A s třídním profesorem Ivo Forejtem a 4.B s třídní
profesorkou Ivanou Matěnovou.
28. listopadu proběhlo v Červeném Kostelci okresní kolo ve volejbale chlapců kategorie VI.B. Náš
tým ve složení Vojtěch Bílek (5.W), Vojtěch Hruša (5.W), Tomáš Košek (5.W), Jan Halda (5.W), Tomáš
Matyska (5.V), Vojtěch Vlček (5.V) a Tomáš Macek (3.V) vybojoval za doprovodu prof. Slavíkové
pěkné třetí místo.
29. listopadu se konala Internetová matematická olympiáda. Soutěž proběhla na všech přihlášených
středních školách v republice. Organizace soutěže na naší škole se ujal prof. Preclík. Z našeho gymnázia
se této matematické týmové soutěže zúčastnily tři týmy. Z celkem 173 týmů z celé republiky i zahraničí
(Slovenska) se umístily na 47. místě (Ondřej Míl, Radim Darebník, Michael Pokorný, Petr Rýgr, Jan
Matyska, Daniel Matěna z 8.W), na 93. místě (Jakub Zakouřil (7.V), Marek Bartoš (7.V), Jan Hrubý
(7.V), Vojtěch Hrabčuk (7.V), Kateřina Šutajová (3.A), Petr Kafka (3.A), Milena Vaňková (1.A) ) a na
101. místě (Jan Staněk (2.B), Pavel Lokvenc (3.B), Jiří Pacner (8.W), Martin Mareš (2.B), Hana
Ježdíková (6.V), Karolína Pěčková (6.V), Monika Besedová (6.V) ).
Prosinec
V prosinci proběhla ve škole sbírka použitého ošacení pro Občanské sdružení Diakonie Broumov.
Stoprocentně úspěšní byli plavci a plavkyně Jiráskova gymnázia v krajském finále v Trutnově 1.
prosince. Všechna naše zúčastněná družstva ve svých kategoriích zvítězila a zaslouženě si odvezla zlaté
medaile. Dosažené individuální výkony a příznivé věkové složení našich družstev jsou navíc i příslibem
do budoucna. Složení našich týmů: mladší žákyně – Kateřina Jermanová (1.W), Lucie Lemfeldová (1.W),
Markéta Zeisková (2.V), Eliška Kavanová (2.V), Terezie Hejnová (2.V), Petra Stará (2.V);
středoškolačky – Bára Čejchanová (1.A), Natálie Henclová (1.A), Aneta Nyčová (1.B), Dita Jirková
(2.A), Kristýna Přibylová (3.A). Lucie Dvořáková (4.B); – středoškoláci – Josef Matyáš (5.V), Jindřich
Čáp (5.V), Štěpán Remeš (2.B), Jiří Valášek (7.W), Michael Pokorný (8.W), Jakub Hubka (4.A). Plavce
doprovázel prof. Slavík.
2. prosince vyjelo 57 maturantů na exkurzi do Muzea vyhlazovacího tábora z 2. světové války
v polské Osvětimi a do Krakova. Studenty doprovázeli prof. Macura, Mičíková, Nosek a Rojtová.
5. prosince se dva týmy studentů ve složení Jan Jirman (4.W), Jan Polák (4.V), Martin Němec (5.V) –
tým JGN1 a Pavel Lokvenc (3.B), Jan Rydlo (3.B), Marek Hanuš (3.B) a pomocný technik Luboš
Koblása (3.B) – JGN2 vydaly do Prahy se svými roboty sestavenými ze stavebnice LEGO na
celorepublikové kolo soutěže vyhlašované Fakultou elektrotechnickou Českého vysokého učení
technického v Praze pod názvem ROBOSOUTĚŽ 2011. Cílem soutěže bylo sestrojit robota, který co
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nejrychleji převeze po nerovné dráze míček. Přihlášeno bylo 30 týmů z celé republiky, nakonec jich
nastoupilo 26. Tým JGN2 vybojoval pěkné sedmé místo a tým JGN1 zvítězil. Oba dva týmy předvedly
výborné výkony, a přestože někteří z našich studentů stavebnice LEGO Mindstorms, ze kterých byl robot
sestaven, viděli poprvé ani ne měsíc před soutěží, obstály i v konkurenci odborných škol, kde se robotika
a řídicí technika vyučuje v rámci běžné výuky. LEGO stavebnice gymnáziu zapůjčilo ČVUT. Vítězové
byli odměněni přenosnými harddisky, ostatní alespoň nasbírali cenné zkušenosti. Tým JGN1 se se svým
robotem zúčastnil dalšího kola soutěže – tentokrát proti robotům vysokoškolských studentů pražského
ČVUT 9. prosince. Zde v silné konkurenci obsadili výborné 5. místo.
5. prosince několik studentek z kvinty a kvarty zprostředkovalo již tradičně příchod Mikuláše s čerty
a andělem dětem z MŠ Komenského v Náchodě.
6. prosince absolvovali literárně-historickou exkurzi do Prahy studenti 2.A s prof. Š. Škodovou
a Mičíkovou. V Divadle ABC zhlédli hru „Král Lear“.
6. prosince proběhlo školní kolo Matematické olympiády v kategorii A. 1.-2. místo obsadili Jan
Hrubý (7.V) a Jakub Zakouřil (7.V) a budou pozváni do krajského kola a třetím úspěšným řešitelem byl
Matěj Fanta (7.W).
V sobotu 10. prosince se na Univerzitě v Pardubicích uskutečnilo krajské kolo Chemické Olympiády
v kategorii A, ve které naši školu reprezentovali dva studenti – Ondřej Míl (8.W) a Květa Stehlíková
(4.B). Ondřej Míl se umístil na velmi pěkném 5.místě a Květa Stehlíková obsadila 7.místo.
13. prosince se 35 studentů francouzštiny vydalo s prof. Havrdovou a Felklovou do Prahy na muzikál
„Bídníci“ ve francouzském jazyce.
13. prosince se konal v Hradci Králové – Kuklenách další v řadě turnajů středoškolské ligy ultimate
frisbee. Tentokrát se jednalo o turnaj halový, kvalifikaci do březnového finále, pořádaného v Praze. Naši
školu reprezentovali již ostřílení hráči a hráčky – Anna Miltová (7.W), Michal Kopecký (7.W), Marek
Pitaš (7.W), Jan Halda (5.W), Veronika Říhová (6.W), Monika Venclová (6.V), Daniel Hladík (7.W)
a Ondřej Hladík (3.B), Jan Čečetka (5.W), Zuzana Vančáková (4.W), Marie Magdalena Horčičková (5.W,
Alena Henclová (3.B), Sára Hanušová (6.W) a Vojtěch Hruša (5.W). Turnaje se zúčastnilo 5 týmů, z toho
2 týmy naší školy. Naši hráči měli postup do finále vybojován již z předešlých turnajů, ale tentokrát to
stačilo pouze na 3. a 4. místo. Sportovce doprovázela prof. Půlpánová.
14. prosince vyslechli všichni studenti kromě primánů a maturantů v Městském divadle Dr. Josefa
Čížka Rybovu „Českou mši vánoční“ v nastudování ZUŠ v Náchodě.
14. prosince odehráli naši fotbalisté z tercie a kvarty 2. kolo futsalové ligy, které uspořádala ZŠ
Kukleny Hradec Králové. K postupu do dalšího kola bylo třeba přehrát alespoň dva soupeře, což se
bohužel nepodařilo a z letošní soutěže jsme tak po čtyřech vyhraných a dvou prohraných utkáních
vypadli. Náš nezdar byl rozhodující měrou ovlivněn absencí nemocného brankáře Davida Vika, kterého
se ctí zastoupil Ondřej Maršík (4.V). Chlapci hráli v sestavě Ondřej Maršík (4.V), Lukáš Mikšovský
(4.W), Tomáš Macek (3.V), Pavel Urban (3.V), Sebastian Štelzig (4.W), Matěj Vítek (4.V), Martin
Blahota (3.W) a Daniel Němeček (3.W) a doprovázel je prof. Slavík.
Ve dnech 14. – 18. prosince reprezentovali školu ve Slovinsku členové souboru Musica viva pod
vedením prof. Milana Poutníka. Ve slovinských městech Cerklje na Gorenjskem a Orehek proběhly
celkem čtyři společné koncerty se třemi slovinskými pěveckými sbory. Jeden z koncertů se konal za
přítomnosti zástupkyně české ambasády v Lublani Mgr. Světlany Bařinové. Členové souboru si prohlédli
Cerklje, tamní muzeum, pamětihodnosti a na radnici byli přijati starostou města Francim Čebuljem. Na
cestě zpět navštívili hlavní město Lublaň.
15. prosince se v Malých Svatoňovicích konala středoškolská futsalová liga. Naši futsalisté Jakub
Vítek (4.A), Matěj Dubovský (4.A), Jakub Kašpar (4.B), Lukáš Dörner (8.V), Arnold Heinzel (8.V),
Michal Schrötter (3.A), Radim Darebník (8.W), Michael Pokorný (8.W) a Petr Hlávko (7.W) obsadili
čtvrté, nepostupové místo. Doprovodil je prof. Zikmund.
18. prosince vystoupil pro veřejnost na vánočním koncertě v kostele sv. Vavřince Sboreček společně
s pěveckým sborem Hron pod vedením Ing. Vlastimila Čejpa.
19. prosince se studenti sexty a 2. ročníku zúčastnili v aule cestopisné přednášky našeho absolventa
Marka Fialy na téma „Maroko“.
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19. prosince se v nové sportovní hale v Jaroměři konalo druhé kolo Školní futsalové ligy šestých
a sedmých ročníků ZŠ a jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Naši kluci první dvě
nejdůležitější utkání zvládli a postoupili ze druhého místa jako jediní z naší školy do dalších bojů. Hráli
v sestavě Lubor Zoufal (1.V), Vojtěch Joska (1.W), Jan Havlena (2.W), Jakub Divišek (1.W), Marek
Vlček (2.V), Miroslav Říha (1.V), Matouš Macek (2.W) a Jakub Pitřinec (1.V) a doprovázel je prof.
Divišek.
20. prosince si někteří studenti připomněli v aule bývalého českého a československého prezidenta,
disidenta a významnou osobnost sametové revoluce Václava Havla, který 18. prosince zemřel. V aule byl
promítnut dokumentární film Igora Chauna o Václavu Havlovi natočený pro cyklus České televize
Největší Čech. 21. prosince jsme minutou ticha uctili jeho památku.
20. prosince se studenti ze 4.A vydali s prof. Forejtem na exkurzi „Po stopách Zbabělců Josefa
Škvoreckého“ a studenti 5.V s prof. Vrátilovou a Víchem na exkurzi „Krajem Aloise Jiráska“.
21. prosince proběhl ve škole Vánoční den her. Studenti se mohli zapojit do sportovních turnajů
(volejbal, fotbal, kuželky), turnajů ve stolních hrách (dáma, pexeso, Člověče nezlob se, šachy, piškvorky,
moderní společenské hry), do her na počítači, do vědomostních jazykových a přírodovědných soutěží
a aktivit nebo do výtvarného projektu. Pro zájemce z řad maturantů byly připraveny dvě přednášky
z psychologie (témata: domácí násilí, trénink mozku).
21. prosince vystoupil soubor Musica viva s vánočním koncertem „Krakonoš jde koledou“ v Domě
pečovatelské služby v Novém Městě nad Metují a v podvečer pro veřejnost v zámecké jízdárně pro
veřejnost.
Poslední školní den v tomto kalendářním roce mohli žáci věnovat třídním vánočním besídkám.
V poledne se se všemi studenty a učiteli rozloučil Sboreček malým vánočním koncertem na schodech
školy.
Leden
S pocitem ztráty jsme přijali zprávu, že 3. ledna 2012 zemřel Josef Škvorecký, spisovatel, exilový
nakladatel, překladatel a univerzitní profesor. V roce 1943 maturoval na náchodském gymnáziu a studenti
i pedagogové jsou na tohoto významného absolventa hrdi. Bez velké nadsázky můžeme říct, že tu s námi
stále žije. Studenti nejen, že chodí Náchodem „Po stopách Škvoreckého Zbabělců“, ale stejně jako v době
studia Josefa Škvoreckého hrají v hudebních kapelách, píší časopis, hrají divadlo, nechávají se mámit
studentskými láskami a navštěvují Port Artur. 5. ledna uctili studenti jeho památku o přestávkách ve
vestibulu školy a v aule četbou ukázek z jeho díla a hrou na Škvoreckého oblíbený nástroj, saxofon.
13. ledna připravil prof. Macura ve spolupráci se Sborečkem a studenty vzpomínkový pořad, který se
konal v aule za účasti kvartánů, kvintánů a studentů 1. ročníku. Ti všichni a někteří další byli svědky
milého rozloučení s Dannym Smiřickým.
3. ledna byli septimáni a studenti 3. ročníku účastníky cestopisné přednášky našeho absolventa Marka
Fialy na téma „Ukrajina a Moldavsko“.
3. ledna navštívilo naši školu několik absolventů, současných vysokoškoláků, aby předali současným
maturantům svoje zkušenosti se studiem na různých typech škol. Iniciativy, která vzešla od samotných
absolventů, si velmi vážíme a doufáme, že tím zahájili užitečnou tradici.
9. ledna se konalo školní kolo Matematické olympiády pro kategorii Z9, tj. pro naše kvartány. Postup
do okresního kola si mezi 18 účastníky „vypočítali“ Jan Jirman (4.W), Anna Zikmundová (4.V), Aleš
Jansa (4.W) a Jiří Rýdl (4.W).
10. ledna se osm studentů školy zúčastnilo v Hradci Králové přípravného semináře ke krajskému kolu
Matematické olympiády v kategoriích B a C (sexta a 2. ročník, kvinta a 1. ročník).
12. ledna pořádali prof. Košvanec a Divišek v naší tělocvičně okresní turnaj dívek středních škol ve
florbalu (kategorie DV). Této postupové soutěže se zúčastnila jen čtyři školní družstva, která po
rozlosování odehrála turnaj systémem každý s každým. Náš tým obsadil 3. místo. Bojovný výkon ve
všech zápasech předvedla děvčata: Denisa Kolářová (4.W, brankářka), Simona Besedová (4.W), Zuzana
Vančáková (4.W), Zuzana Boháčová (3.B), Veronika Navrátilová (3.A, nejlepší střelkyně týmu se 4
góly), Eliška Čápová (3.A), Johana Joudalová (6.W), Tereza Chobotská (6.W), Monika Venclová (6.V),
Barbora Dražanová (4.B) a Tereza Pivničková (4.B).
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16. ledna proběhlo školní kolo Biologické olympiády v poznávání přírodnin. Jde o jednu z částí
biologické olympiády.
17. ledna se konalo školní kolo Olympiády v českém jazyce. V I. kategorii pro studenty tercie
a kvarty zvítězila mezi 18 studenty Julie Minaříková (4.V), druhá byla Anna Vlčková (3.V) a o 3.-5.
místo se dělili Meriem Djemaiel (3.V), Magda Kynčlová (4.V) a Veronika Tluková (3.V). II. kategorie
pro vyšší gymnázium se zúčastnili 43 studenti. Zvítězil Šimon Macek (8.V) a 2.-3. místo získali Daniel
Rufer (7.V) a Lenka Nosková (3.A).
17. ledna reprezentovali školu v krajském kole Matematické olympiády v kategorii A Jan Hrubý (7.V)
a Jakub Zakouřil (7.V).
Ve dnech 18. a 19. ledna probíhalo školní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce pro primu
a sekundu. Pro ostatní studenty (kromě maturantů) se tato soutěž konala 25. a 26. ledna. V I. kategorii
(pro primu a sekundu) obsadili první tři místa Nikola Pošepná (2.V), Kateřina Vránová (2.V) a Kryštof
Halada (2.W), ve II. kategorii (pro tercii a kvartu) Anna Sergejko (4.V), Marek Oleják (4.W) a Petr
Šanovec (4.V) a ve III. kategorii (pro vyšší gymnázium) Daniel Rufer (7.V), Alžběta Polončeková (6.W)
a Klára Prokopová (7.W).
19. ledna doprovodila prof. Gerda Škodová studenty nižšího gymnázia na okresní kolo Pythagoriády.
V kategorii pro primu obsadil Benjamin Sichrovský (1.V) 2. místo a 3.-5. místo Miroslav Říha (1.V)
a Tomáš Kubíček (1.W), v kategorii pro sekundu vybojoval Vojtěch Mervart (2.W) 3.-4. místo
a v kategorii pro tercii Tomáš Macek (3.V) zvítězil, Ivana Paulusová (3.W) byla 5.-6. a Jan Rýdlo (3.W)
18.-21.
19. ledna se v odpoledních a večerních hodinách konal za velkého zájmu veřejnosti Den otevřených
dveří. Je určen nejen zájemcům o studium a jejich rodičům, ale i široké veřejnosti.
V měsíci lednu proběhlo školní kolo Dějepisné olympiády pro kvartu. Z 38 účastníků se do okresního
kola nominovali Ondřej Štauda (4.V), Denisa Kolářová (4.W), Jakub Regner (4.V). Jan Polák (4.V)
a Dominik Zítko (4.V).
Dny 21. – 28. ledna strávili žáci 2.V na lyžařském kurzu v Deštném v Orlických horách na chatě
Kačenka s prof. Košvancem, Beránkovou a MUDr. Třískou. O týden později, ve dnech 28. ledna – 4.
února, je vystřídali žáci 2.W s prof. Diviškem, G. Škodovou a Javůrkovou.
23. ledna se s výrobou piva seznámili v náchodském Primátoru studenti 8.W s prof. Karáskovou
a Polákem a 26. ledna studenti 8.V s prof. Karáskovou a Brátem.
25. ledna zvítězil v okresním kole Matematické olympiády v kategorii Z9 Jiří Rýdl (4.W), Jan Jirman
(4.W) byl třetí a Lenka Zikmundová (4.V) šestá.
25. ledna se v hale Slávia v Hradci Králové konal krajský přebor škol v šachu. Naši školu
reprezentovala dvě družstva. Družstvo ve složení Jan Fišer (7.V), Kirill Juran (6.V), Dominik Vítek (6.V)
a Daniel Havrda (5.W) se umístilo na 4. příčce, družstvo ve složení Vojtěch Hruša (5.W), Jan Čečetka
(5.W), Tomáš Košek (5.W), Pavel Lokvenc (3.B) a Marek Hanuš (3.B) na 7. místě.
26. ledna se konala klauzurní část školního kola Matematické olympiády pro kategorie B a C.
V kategorii B byli úspěšnými řešiteli Jan Staněk (2.B) a Martin Mareš (2.B), v kategorii C Štěpán Štěpán
(5.V), Václav Šimon (5.V) a Milena Vaňková (1.A).
26. ledna se konala klasifikační pedagogická rada za 1. pololetí. Vysvědčení dostali studenti 31. ledna.
3. února měli jednodenní pololetní prázdniny. Od 30. ledna platil nový rozvrh na 2. pololetí.
30. ledna zhlédli v aule představení „Škola malého stromu“ studenti kvinty a 1. ročníku.
31. ledna měli studenti naší školy možnost zapsat se do tanečních kurzů tanečního studia Takt
manželů Štěpových.
V měsíci lednu proběhlo školní kolo Chemické olympiády v kategorii D (pro tercii a kvartu). Z 20
účastníků obsadili první tři místa Lenka Zikmundová (4.V), Timotej Mareš (3.V) a Jiří Rýdl (4.W).
Únor
Na literárně-historické exkurzi v Praze byli 1. února studenti oktávy s prof. Macurou a Nývltovou.
9. února vyslechli v aule koncert Hlobilova tria s názvem „Jazz“ studenti tercie a 1. ročníku.
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10. února se v hale ZŠ Komenského v Trutnově odehrálo třetí kolo Školní futsalové ligy 7. Naši
chlapci ve složení Lubor Zoufal (1.V), Vojtěch Joska (1.W), Jakub Divišek (1.W), Jan Havlena (2.W),
Miroslav Říha (1.V), Jakub Pitřinec (1.V), Michal Šraitr (2.W), Matouš Macek (2.W) a Marek Vlček
(2.V) bojovali, ale nakonec nepostoupili. 13. února reprezentovali školu basketbalisté. Na obě akce
doprovázel sportovce prof. Divišek.
Od 11. do 18. února trávili studenti 1.B dny na lyžařském kurzu na chatě Labská 66 na Bártlově lávce
u Špindlerova Mlýna s prof. Zikmundem, Víchem a Rojtovou.
13. února se v hale náchodské SPŠ stavební konalo okresní kolo v basketbalu starších žáků. Naši
terciáni a kvartáni bojovali a družstvo A ve složení Tomáš Macek (3.V), Lukáš Kligl (3.V), Martin
Blahota (3.W), Ondřej Maršík (4.V), Marek Oleják (4.W) a Aleš Jansa (4.W) vybojovalo druhé místo.
Družstvo B ve složení Martin Kováčik (3.W), Ondřej Hušek (3.W), Pavel Urban (3.V), Matěj Vítek
(4.V), Dominik Zítko (4.V) a Petr Šanovec (4.V) bylo nalosováno do nesrovnatelně těžší skupiny
a skončilo celkově šesté. Basketbalisty doprovázel prof. Divišek.
14. února proběhlo školní kolo recitační soutěže. V I. kategorii postupují do okresního kola Petr
Mastík (1.V) a Lucie Drašnarová (1.V), ve II. kategorii Markéta Mastíková (3.V) a Jana Prauseová (4.W).
15. a 17. února se studenti sekundy a tercie zúčastnili přednášky a besedy s nprap. Mgr. Janou
Pecoldovou na téma „Trestní odpovědnost“.
16. února se vydali na regionální exkurzi do Adršpašských skal studenti 1.V s prof. Klemencem
a Košvancem.
17. února vyjel již tradičně prof. Polák se zájemci o fyziku z řad studentů na Fyziklání, celonárodní
soutěž v řešení fyzikálních úloh. Soutěže se zúčastnily dva týmy. Tým A ve složení Ondřej Míl (8.W),
Šimon Macek (8.W), Jan Staněk (2.B), Daniel Čejchan (6.W), Anna Zikmundová (7.V) a Pavel Lokvenc
(3.B) a tým B ve složení Daniela Prokešová (6.W), Matěj Fanta (7.W), David Česenek (3.A), Petr Kafka
(3.A) a Karolína Pěčková (6.V).
20. února 65 studentů maturitního ročníku zhlédlo v Pardubicích divadelní představení v angličtině
„The Canterville Ghost“ za doprovodu prof. Jirkové, Krákorové a Noska.
20. února v odpoledních hodinách odjeli na dvoudenní literárně historickou exkurzi do Prahy
s názvem „Židovská Praha“ studenti 4.A s prof. Forejtem a Havlíčkovou.
20. února 3.-4. hodinu proběhlo školní kolo Fyzikální olympiády pro 1. ročník a kvintu. 22. února se
uskutečnilo školní kolo Zeměpisné olympiády pro všechny kategorie. V ústní části Konverzační soutěže
ve francouzském jazyce se utkali francouzštináři, kteří měli za sebou poslechovou část soutěže. Třetí
soutěží tohoto dne bylo školní kolo Matematické olympiády pro primu, sekundu a tercii. 23. února se
utkali v Biologické olympiádě studenti se zájmem o tento předmět.
22. února absolvovali exkurzi do pivovaru studenti 4.B s prof. Havlíčkovou a Matěnovou a 23. února
studenti 4.A s prof. Havlíčkovou a Forejtem.
22. února se ústní částí uzavřelo školní kolo Konverzační soutěže ve francouzském jazyce.
V kategorii B1 obsadili první tři místa Michaela Sandtnerová (5.W), Lukáš Gondek (5.V) a Gabriela
Ungrová (5.W), v kategorii B2 Kateřina Žibřidová (7.W), Anna Zikmundová (7.V) a Veronika Brátová
(7.V). Vítězové jednotlivých kategorií postoupili do krajského kola.
22. února proběhlo také školní kolo Zeměpisné olympiády. V kategorii A (prima) se utkalo 10
soutěžících, první tři místa obsadili Vojtěch Brejtr (1.W), Vojtěch Balcar (1.V) a Miroslav Říha (1.V). 16
účastníků měla kategorie B (sekunda), na medailových pozicích skončili Jan Bohadlo (2.V), Jan Karvai
(2.W) a Vojtěch Mervart (2.W). V kategorii C (tercie a kvarta) se sešlo 22 soutěžících, zvítězil Petr
Šanovec (4.V), druhý byl Adam Budař (3.V) a třetí Václav Kavalír (3.V). Nejpočetněji zastoupenou
kategorií byla kategorie D pro SŠ se 45 účastníky. Zvítězili Petr Illner (3.A), Petr Hlávko (7.W) a Radka
Vlčková (7.W).
23. února se primáni a sekundáni zúčastnili testování Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání
BETA 12. Vypracovali testy z matematiky, českého jazyka a literatury a ze studijních předpokladů. Cílem
je porovnání úrovně testovaných dovedností na ZŠ a v odpovídajících třídách víceletého gymnázia.
Na 24. únor je pro kvartány připravena do auly přednáška s názvem „Antisemitismus a holocaust“.
V týdnu od 27. února do 2. března měli žáci školy jarní prázdniny.
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Březen
4. března odjeli na lyžařský kurz na chatu Bára na Benecku studenti 5.V s prof. Slavíkem, Matěnovou
a Vrátilovou. 11. března je vystřídali studenti 1.A s prof. Rojtovou, Víchem a Macurou a cyklus uzavírali
studenti 5.W od 18. do 25. března s prof. Slavíkem, Brátem a Matěnovou.
5. března organizovaly na naší škole prof. Zikmundová a Havlíčková okresní kolo Chemické
olympiády pro kategorii D. Ze 14 účastníků obsadili naši studenti prvních pět míst v tomto pořadí:
Timotej Mareš (3.V), Lenka Zikmundová (4.V), Jiří Rýdl (4.W), Lucie Havlíčková (4.W) a Aleš Jansa
(4.W).
5. března proběhlo školní kolo Olympiády v ruském jazyce. Ze 6 účastníků zvítězil Stanislav Horník
(3.B) a postoupil do krajského kola, které se konalo 20. března. Zde vybojoval 3. místo.
6. března reprezentovali školu v okresním kole v basketbalu v Jaroměři hráči Jakub Hubka (4.A),
Ondřej Nosek (4.A), Dominik Fečo (4.B), Radim Darebník (8.W), Michal Schrötter (3.A), Jakub Haman
(3.B), Tomáš Pácl (7.W), Daniel Winter (2.A), Miloš Bernard (2.A), Petr Suchánek (2.B), Petr Šmejkal
(2.B), Vojtěch Resl (6.W) a Samuel Mareš (6.W). Z pěti týmů byli třetí a doprovázel je prof. Košvanec.
8. března zhlédli v Klicperově divadle v Hradci Králové studenti 4.W a studenti dramatické výchovy
z tercie s prof. Javůrkovou a Diviškem hru „Věc Čapek“.
8. března proběhlo okresní kolo recitační soutěže. Naše recitátory Petra Mastíka (1.V), Lucii
Drašnarovou (1.V), Markétu Mastíkovou (3.V) a Janu Prauseovou (4.W) doprovodil prof. Poutník. Do
krajského kola postoupili Mastík, Mastíková a Prauseová.
9. března doprovázel prof. Zikmund basketbalistky na okresní kolo Středoškolských her. Dívky Jana
Brátová (6.V), Dominika Doležalová (6.V), Aneta Podstavcová (2.B), Johana Joudalová (6.W), Tereza
Hurdálková (4.W), Julie Joudalová (3.V), Karolína Bílková (3.V) a Karolína Müllerová (6.V) vybojovaly
v Broumově 2. místo.
12. března se studenti 3.V a 4.W s prof. Nývltovou zúčastnili v Městské knihovně v Náchodě besedy
se spisovatelkou Ivonou Březinovou.
13. března byli studenti 2. ročníku a sexty seznámeni se systémem volitelných předmětů pro poslední
dva roky studia. Informace podávaly prof. Javůrková a Nývltová.
Dny 14. – 23. března trávilo 28 studentů s prof. Fišerovou a Š. Škodovou na výměnném pobytu
v Georgsmarienhütte v Německu.
Ve dnech 14. – 15. března pořádali naši učitelé na Jiráskově gymnáziu okresní kolo v odbíjené. 14.
března organizovala prof. Slavíková turnaj dívek. Naši školu reprezentovala dvě družstva. Družstvo A ve
složení Markéta Slavíková (7.V), Barbora Kubečková (5.V), Kateřina Stehlíková (2.A), Johana Joudalová
(6.W), Jana Brátová (6.V) a Aneta Podstavcová (2.B) skončilo na třetím místě a družstvo B, které tvořily
Ivana Havlová (4.A), Ludmila Vlčková (4.A), Daniela Erychlebová (4.A), Kateřina Přibylová (4.A),
Kateřina Řezníčková (4.A) a Zuzana Macháčková (2.A), bylo v celkovém pořadí páté. 15. března
uspořádal volejbalový turnaj chlapců prof. Košvanec. Za chlapce postavila škola rovněž 2 týmy. Tým ve
složení Václav Pich (8.V), Radim Darebník (8.W), Jan Matyska (8.W), Daniel Hladík (7.W), Ondřej
Hladík (3.B) a Jakub Haman (3.B) vybojoval 3. místo. O příčku za nimi se umístili Jan Pádr (4.A), Ondřej
Nosek (4.A), Jakub Hubka (4.A), Matěj Dubovský (4.A), Jakub Vítek (4.A), Vojtěch Hrabčuk (7.V),
Tomáš Pácl (7.W), Vojtěch Resl (6.W) a Jaroslav Novotný (2.A).
16. března se konala mezinárodní soutěž Matematický klokan 2012. Z naší školy se do ní zapojilo 281
studentů. V kategorii Benjamín obsadili 1.-2. místo Julie Hrušová (2.W) a Miroslav Říha (1.V) a 3. místo
Jan Havlena (2.W). V kategorii Kadet první tři místa vybojovali Jiří Rýdl (4.W), Tomáš Macek (3.V)
a Meriem Djemaiel El Ghrarred (3.V). V kategorii Junior zvítězil Michal Prokop (5.V), druhý byl Václav
Šimon (5.V) a o 3.-5. místo se dělili Pavla Macková (6.W), Daniel Meduna (6.V) a Daniela Urbanová
(2.B). V nejvyšší kategorii Student zvítězil Šimon Macek (8.W) před Veronikou Horáčkovou (8.W)
a Janem Matyskou (8.W).
16. března se 38 studentů zúčastnilo ve sborovně debatního semináře „Cestou do Parlamentu“. Akci
zorganizovala prof. Kolářská.
20. března vyslechli v aule studenti kvarty, 5.V a 1. ročníku koncert Válkova tria „Jaroslav Ježek
a Semafor“.
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20. března reprezentovaly školu v krajském kole Konverzační soutěže ve španělském jazyce Jana
Sotonová (8.V) a Lenka Kalivodová (8.W). Doprovázela je prof. Frimlová.
Studenti volitelného předmětu Projektové řízení maturitního ročníku s prof. Vrátilovou pracovali na
projektu Finanční svoboda, který vyvrcholil 20. března soutěží se 16 účastníky.
21. března reprezentovali školu v krajském kole Matematické olympiády v kategorii Z9 Jiří Rýdl
(4.W) a Jan Jirman (4.W). Rýdl vybojoval čtvrté a Jirman páté místo mezi 11 účastníky. Studenty
doprovázela prof. Javůrková.
21. března se konalo okresní kolo Olympiády v českém jazyce. V I. kategorii reprezentovala školu
Anna Vlčková (3.V), která obsadila 6.-8. místo. Ve II. kategorii byl Šimon Macek (8.W) druhý, Lenka
Nosková (3.A) na 4.-6. místě a Daniel Rufer (7.V) na 7.-9. místě.
22. března reprezentovaly školu v krajském kole Olympiády ve francouzském jazyce studentky
Michaela Sandtnerová (5.W) a Kateřina Žibřidová (7.W). Sandtnerová zvítězila v kategorii B1
a Žibřidová byla v kategorii B2 čtvrtá. Studentky doprovodila prof. Havrdová. Ve stejný den dosáhl
pěkného úspěchu i Daniel Rufer (7.V). V krajském kole konverzační soutěže v angličtině byl třetí. Druhé
místo mu uniklo o pouhý bod.
23. března zhlédli maturanti v aule představení Havlovy hry „Audience“ v nastudování Divadla My
z Kostelce nad Orlicí.
23. března se v Jaroměři konalo okresní kolo v basketbalu dívek pro nižší gymnázium. Naši školu
reprezentovala děvčata Nela Voborníková (1.V), Martina Hedrlínová (1.V), Markéta Dvořáková (1.B),
Pavlína Naglová (2.V), Markéta Lipovská (2.V) a Alexandra Sedláčková (2.V) v doprovodu prof.
Půlpánové. Dívky vybojovaly bronzovou medaili.
V měsíci březnu probíhala školní kola Chemické olympiády. V kategorii C obsadili první tři místa
Marie Hanušová (2.A), Monika Besedová (6.V) a Dominik Vítek (6.V).
Ve spolupráci s náchodskou pobočkou organizace Liga proti rakovině se uskutečnily dvě akce.
K prevenci rakoviny prsu přispělo poučení a nácvik samovyšetření prsu pro dívky ze septimy a 3.
ročníku, které proběhlo 26. března a 29. března. Druhou akcí byla 28. března přednáška MUDr. Vladimíra
Müllera „Genetické aspekty onkologických onemocnění“ pro studenty oktávy, 4. ročníku a studenty
biologického semináře ze 3. ročníku a septimy.
28. března organizoval na naší škole prof. Klemenc okresní kolo Fyzikální olympiády. V kategorii F
zvítězil Timotej Mareš (3.V) a na 2. místě byl Tomáš Macek (3.V), mezi úspěšné řešitele se zařadili ještě
Ivana Paulusová (3.W), František Šedivý (3.V) a Dominik Kania (3.W). V kategorii E jsme rovněž
obsadili první dvě místa, zvítězil Jan Jirman (4.W) a druhá byla Lenka Zikmundová (4.V). Mezi úspěšné
řešitele se zařadili Jiří Rýdl (4.W, 4. místo) a Antonín Koutský (4.V).
29. března se vydalo 38 studentů s prof. Havrdovou a Felklovou do Hradce Králové vyzkoušet si své
znalosti angličtiny, francouzštiny, ale i českého jazyka v rámci Dne jazyků pořádaného Pedagogickou
fakultou Univerzity Hradec Králové. Měli také možnost prohlédnout si univerzitní knihovnu a studovnu.
Odpoledne navštívili v Pardubicích Alliance Française, kulturní středisko podporující výuku
francouzského jazyka.
31. března se na katedře chemie Univerzity Hradec Králové konal 48. ročník krajského kola chemické
olympiády kategorie C. Naši školu reprezentovaly studentky Monika Besedová (6.V), která se umístila na
krásném 4. místě, a Marie Hanušová (2.A), která obsadila 10. místo z celkového počtu 19 soutěžících.
Studentky doprovázela prof. Havlíčková.
Duben
2. dubna se studentky kvinty a 1. ročníku zúčastnily přednášky o reprodukčním zdraví s názvem
„S Tebou o Tobě“ a dívky z primy podobné přednášky s názvem „Čas proměn“.
4. dubna proběhl tematický den „Technika a průmyslová revoluce“ v režii terciánů, kteří připravili
prezentace pro kvartány a studenty 1. ročníku.
Ve dnech 5. a 6. dubna měli studenti velikonoční prázdniny.
10. dubna navštívili hvězdárnu v Úpici oktaváni s prof. Brátem a Polákem a 13. dubna studenti
4. ročníku s prof. Klemencem a Polákem.
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11. dubna reprezentovali školu naši studenti v okresním kole Matematické olympiády v kategoriích
Z6, Z7 a Z8. Doprovázela je prof. Karásková. V kategorii Z6 byl Petr Mastík (1.V) na 2.-4. místě, Tomáš
Kubíček (1.W) a Michal Matoulek (1.W) skončili na 9.-11. místě. V kategorii Z7 se na 3.-6. místě
umístili Jan Havlena (2.W) a Vojtěch Mervart (2.W), Šimon Stejskal (2.V) byl 13.-14. V kategorii Z8
jsme měli vítěze. Byl jím Tomáš Macek (3.V), Timotej Mareš (3.V) byl třetí a školu reprezentoval ještě
Lukáš Čermák (3.W).
Ve dnech 11.-13. dubna probíhaly ve škole Anglické dny. Studenti měli připravenu řadu prezentací
o Anglii pro své spolužáky, probíhala výtvarná a pěvecká dílna, pro primány připravili angličtináři kvíz,
kvartáni zdramatizovali téma „Cestujeme do Anglie“. O životě v Anglii studentům vyprávěl Tijan Njai,
původem z Gambie, který od svých 9 let žil v Londýně, kde vystudoval VŠ. Od roku 2004 žije v České
republice a působí na soukromém jazykovém gymnáziu v Orlové.
12. dubna se konala hodnotící pedagogická rada.
13. dubna reprezentovali školu v krajském kole Biologické olympiády v kategorii B Michaela
Prouzová (2.A), Marie Hanušová (2.A), Dominik Regner (6.V), Jan Ďuriška (1.B), Michaela Vanická
(1.B) a Tomáš Matyska (5.V). Soutěžící studenty doprovázel prof. Slavík.
14. dubna se na katedře chemie Přírodovědecké fakulty UHK konalo krajské kolo Chemické
olympiády v kategorii D. Timotej Mareš (3.V) zvítězil a Lenka Zikmundová (4.V) byla čtvrtá. Školu
reprezentovali ještě Jiří Rýdla (4.W) a Aleš Jansa (4.W). Studenty doprovázela prof. Havlíčková.
14. dubna navštívili studenti biologického semináře 3. ročníku a septimy s prof. Matěnovou Ústav AV
na Novém Hrádku.
16. dubna vyrazili na exkurzi do Kartografického ústavu v Dobrušce studenti zeměpisného semináře
pro oktávu a 4. ročník s prof. Košvancem a Slavíkovou.
16.-17. dubna se v hradeckém divadle Jesličky konalo krajské kolo přehlídky uměleckého přednesu
s názvem Dětská scéna. Školu reprezentovali Markéta Mastíková (3.V), Jana Prauseová (4.W) a Petr
Mastík (1.V). Doprovázela je prof. Nývltová.
17. dubna připomněl prof. Ježek na škole Den Země cyklem krátkých filmů a přednášek na téma
ochrany přírody v aule. Studenti měli možnost zhlédnout filmy „Silva Gabreta“ o kácení a vývoji lesa
v NP Šumava, „Oblasti lidské a ptačí“, „The Story of Bottled Watter“ o manipulaci lidí reklamou
a „Nedej se“ o problematice průzkumu a těžby břidličného plynu na Broumovsku. Na chodbách byla
k vidění výstava fotografií o přírodě a krajině východních Čech. Zájemci o historii a přírodu se mohli
21. dubna zúčastnit terénní exkurze do okolí Nového Města nad Metují, kterou zorganizoval prof. Ježek
spolu s Mgr. Janem Tůmou, archeologem a pracovníkem regionálního muzea v Náchodě.
17. dubna doprovodila prof. Sršňová naše studenty do krajského kola Matematické olympiády
kategorie B a C.
18. dubna proběhlo krajské kolo Fyzikální olympiády v kategorii E. Jiří Rýdl (4.W) vybojoval pěkné
druhé místo, Jan Jirman (4.W) byl čtvrtý a Lenka Zikmundová (4.V) 5.-6. Soutěže se zúčastnil také
Antonín Koutský (4.V). Fyziky doprovázela prof. Zikmundová. 18. dubna se konalo také krajské kolo
Zeměpisné olympiády.
18. dubna šli „Po stopách Zbabělců“ s prof. Nývltovou studenti 8.V, stejnou vycházku absolvovali
studenti 8.W s prof. Nývltovou 20. dubna.
19. dubna se konala klasifikační pedagogická rada pro maturanty, všichni zdárně ukončili poslední
ročník studia a mohou přistoupit k vykonání maturitní zkoušky. V tento den proběhly také schůzky
rodičů.
19. dubna proběhlo také krajské kolo Konverzační soutěže v německém jazyce. V kategorii IIIB byla
naše Patricia Franková (7.V) čtvrtá a v kategorii IIIA Ondřej Kopřiva (3.A) pátý.
Ve dnech 23. a 24. dubna proběhly přijímací zkoušky. Do obou typů studia (osmiletého a čtyřletého)
se přihlásilo shodně po 120 uchazečích, přijato jich bude 60 na každý obor.
23. dubna zhlédli všichni studenti kromě maturantů v kině Vesmír vzdělávací program agentury
MediaPro „Tajemný svět Ekvádoru a Galapág“. Vstupné bylo 50 Kč.
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Maturanti šli 23. dubna naposledy do školy, od 24. dubna mají „svatý“ týden a pak budou do školy
docházet jen na jednotlivé zkoušky.
Na 24. duben bylo pro studenty 3. ročníku a septimy vyhlášeno ředitelské volno z důvodu konání
přijímacích zkoušek.
24. dubna vystoupí primáni z dramatické výchovy v aule s představením „O moudrosti, chytrosti
a důvtipu nejen lidí aneb dva příběhy dvou odlišných kultur a světů“. Jejich vystoupení zhlédnou primáni,
sekundáni a terciáni. Vstupné 5 Kč bude použito na výrobu kulis pro další představení.
24. dubna se studenti Tereza Lindrová (3.B), Alžběta Kropáčková (3.B), Nicol Jará (3.A), Lucie
Schneiderová (7.W), Barbora Kocourková (3.B), Lubomír Koblása (3.B), Jakub Srna (3.A), Jakub Plašil
(3.B), Radim Nyč (3.A) a Vojtěch Bílek (5.W) zúčastnili pod vedením prof. Kolářské v Hradci Králové
diskusní soutěže AGORA. Mezi 10 týmy Královéhradeckého kraje vybojovali jen s těsným odstupem za
vítězem skvělé 2. místo.
Na 25. duben připravil studentský filmový klub Jeden svět projekci filmu „Svědectví z Tibetu“.
Promítání se zúčastní studenti kvinty, sexty, septimy a 2. a 3. ročníku. Projekce se jako host zúčastnila
paní Zuzana Ježková, která Tibet opakovaně navštívila. Své zajímavé vyprávění podložila autentickými
fotografiemi a zodpověděla řadu dotazů.
26. dubna jedou na exkurzi na hvězdárnu v Hradci Králové studenti 5.W a 1.B s prof. Polákem
a Sršňovou, stejnou exkurzi absolvují o den později studenti 5.V a 1.A s prof. Brátem a Klemencem.
Květen
Od 2. do 11. května maturanti psali písemné práce a didaktické testy společné části maturitní zkoušky.
Povinnou částí je zkouška z českého jazyka a literatury a pak z cizího jazyka nebo matematiky. Z cizích
jazyků si letos studenti vybrali k maturitě jazyk anglický, německý, španělský a ruský. Kromě povinných
zkoušek se někteří studenti rozhodli vypracovat didaktický test nepovinných zkoušek. Vždy alespoň jeden
student si vybral dějepis, dějiny umění, občanský a společenskovědní základ, fyziku, chemii a biologii.
Výsledek nepovinné zkoušky nemá vliv na celkový prospěch u maturity. Z naší školy byl jako školní
maturitní komisař delegován prof. Polák na Academia Mercurii v Náchodě.
3. května jeli na literárně historickou exkurzi do Prahy studenti 2.A a 5.W s prof. Fišerovou, Š.
Škodovou a Štegerovou. V Národním divadle zhlédli představení „Radúz a Mahulena“.
3. května sekundáni prožili svůj tematický den „Ekosystémy“ na Rozkoši s prof. Jaroušovou,
Rojtovou a Karáskovou.
Studenti 6.V, 6.W a 2.B zhlédli v rámci studentského festivalu Prima sezóna představení „Lakomec“
v nastudování Geisslers Hofcomoedianten Kuks.
Prof. Klemenc organizoval 3. května na naší škole okresní kolo Fyzikální olympiády.
4. května jeli naši studenti reprezentovat školu do krajského kola Fyzikální olympiády s prof. Brátem.
4. května se studenti naší školy zúčastnili krajského kola vědomostní soutěže „Eurorebus“. Na
akademické půdě Univerzity Hradec Králové si vedli znamenitě a celkem čtyři školní třídy a stejný počet
jednotlivců postoupili do celostátního kola do Prahy 8. června. V kategorii ZŠ01 (6.-7. třídy ZŠ a jim
odpovídající ročníky nižšího gymnázia) postoupilo družstvo 2.W ve složení Klára Jiránková, Jan Karvai
a Michal Šraitr z vynikajícího druhého místa. V jednotlivcích si postup vybojovala Eliška Kavanová ze
2.V. Nejvíce se nám dařilo v kategorii ZŠ02 (8.-9. třídy + tercie a kvarty). V soutěži tříd deklasovala
všechny ostatní 3.V ve složení Václav Kavalír, Anna Vlčková a František Šedivý. Do finále do Prahy ji
navíc doplnila třída 4.V ve složení Antonín Koutský, Lenka Zikmundová a Jakub Regner. Václav Kavalír
nenašel přemožitele v kategorii jednotlivců a úspěch podtrhly postupem Kateřina Zítková (4.V) třetím
a Ivana Paulusová (3.W) čtvrtým místem v soutěži jednotlivců.
Ani kategorie středních škol nezůstala bez postupu a také zde máme svoje zástupce. Z posledního
postupového pátého místa se do naši metropole podívá třída 2.B, kterou reprezentovali Martin Mareš,
Vojtěch Ruffer a Jan Staněk. Studenty doprovázeli prof. Divišek a Slavíková.
5. května reprezentovali školu v krajském kole Chemické olympiády v kategorii B Anna Zikmundová
(7.V), Klára Krunková (3.B), Veronika Regnerová (3.A), Jan Štěpán (7.W), Tereza Stejskalová (3.B), Eva
Pinkasová (7.V), Jana Hencelová (3.A), Monika Hanousková (3.B) a Zuzana Boháčová (3.B). Anna
Zikmundová vybojovala se ztrátou jediného bodu krásné druhé místo.
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10. května proběhlo fotografování tříd a profesorského sboru, kterého se s profesionalitou ujali prof.
Preclík a Forejt.
11. května jela prof. Dvořáčková se svými dvěma studenty na dramatickou soutěž Čapkiáda. Protože
jeden ze studentů noc před odjezdem onemocněl, zaskočila paní prof. za něj, za což na soutěži získali
ocenění. Student František Šedivý (3.V) získal uznání za svůj dramatický projev.
16. května byly maturantům předány Výpisy výsledků didaktických testů společné části maturitní
zkoušky.
16. května navštívilo školu Malé Vinohradské divadlo. Pro 1. ročník a kvintu sehráli představení
„Elektra“ a primáni a terciáni zhlédli „Staré pověsti české“.
16. května se naši studenti již tradičně zapojili do sbírky Květinový den pořádané Ligou proti
rakovině.
Středověké dny si prožili sekundáni. 16. května jeli na exkurzi do Centra středověké archeologie
v Uhřínově s prof. Fišerovou, Macurou a Košvancem. 17. května navázali tematickým dnem s názvem
Den ve středověku, který s nimi zorganizovali dějepisci prof. Fišerová a Macura.
Dny 16.-18. května trávili školní výlet sjížděním Vltavy studenti 2.A s prof. Rojtovou, Zikmundem
a Jaroušovou. Na místo vyrazili už v úterý 15. května v odpoledních hodinách.
17. května jeli na Techmánii do Plzně studenti septimy a 3. ročníku s prof. Klemencem, Polákem,
Sršňovou, Brátem, G. Škodovou a Zikmundovou.
Od 21. do 31. května probíhala ústní část společné části maturitní zkoušky a profilové maturitní
zkoušky. V týdnu od 21. května maturovali studenti ze 4.A a 4.B, v týdnu od 28. května studenti 8.V a
8.W. Předsedou maturitní komise ve 4.A byl Mgr. Karel Kašpar z gymnázia v Úpici, ve 4.B Mgr.
Ludmila Lorencová z gymnázia v Broumově, v 8.V PaedDr. Libor Turek z gymnázia v Trutnově a v 8.W
Mgr. Zuzana Valášková z gymnázia v Broumově. U ústní zkoušky neprospěli 4 studenti (po jednom
z profilové zkoušky z anglického jazyka, biologie a zeměpisu a jeden ze společné části z českého jazyka
a literatury). Z naší školy byli delegováni za předsedy maturitní komise prof. Věra Štegerová na
gymnázium v Úpici, prof. Jiří Divišek a Štěpán Macura na gymnázium do Broumova a prof. Šárka
Škodová na gymnázium v Trutnově.
21. května navštívili studenti 1.A a 5.W s prof. Beránkovou, Preclíkem a Slavíkem botanickou
a zoologickou zahradu a IQ park v Liberci.
22. května doprovázel prof. Zikmund dívky do Nového Města nad Metují na krajského finále Poháru
Rozhlasu v atletice.
Ve dnech 22.-30. května se kvartáni účastnili generální zkoušky na testování žáků 5. a 9. tříd ZŠ
a odpovídajících tříd víceletých gymnázií připravené MŠMT. Testováni byli on-line z českého
a anglického jazyka a z matematiky.
24. května probíhaly v odpoledních hodinách konzultační rodičovské schůzky.
25. května hovořil v aule Prof. Bedřich Moldan, profesor Karlovy univerzity v Praze, ke studentům
sexty a 2. ročníku na téma „Summit OSN o udržitelném rozvoji“. Zodpověděl řadu dotazů týkajících se
životního prostředí.
28. květnem začaly sportovní kurzy. Prvními studenty, kteří odjeli na Pastvický rybník u Kutné Hory,
byli studenti 3.B s prof. Slavíkem, Zikmundem a Barkou. 4. června je vystřídali studenti 7.V s prof.
Rojtovou, Ježkem a Víchem, od 11. června následoval kurz 7.W s prof. Diviškem, Havlíčkovou
a Javůrkovou a od 18. června kurz studentů 3.A s prof. Zikmundem, Rojtovou a Pavlíkem.
Od 30. května do 1. června byli na školním výletě v Božanově žáci 1.V s prof. Poutníkem
a Kolářskou. 30. května prožili svůj tematický den Lidé a krajina na Náchodsku studenti 4.W s prof.
Diviškem a Javůrkovou výjezdem na Ostaš a okolí. 31. května pomáhali studenti 6.W s prof. Beránkovou
na Dni dětí na novoměstském zámku. 1. června zhlédli v Klicperově divadle v Hradci Králové žáci
dramatické výchovy a někteří žáci 4.W s prof. Dvořáčkovou a Diviškem představení „Jedlíci čokolády“.
31. května proběhla v aule schůzka budoucích primánů a prváků a jejich rodičů s ředitelem školy.
Byli informováni o rozdělení do tříd, o volitelných předmětech, dostali studentské průkazy, seznamy
učebnic a pomůcek a řadu dalších informací.
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Červen
1. června jsme pro absolventy, kteří mají 50 let od maturity, zorganizovali na škole slavnostní setkání
s názvem Zlatá maturita.
3. června odjeli na výlet k Jinolickým rybníkům studenti 6.W s prof. Beránkovou a Pavlíkem a vrátili
se 6. června. Na Malou Skálu v Českém ráji se vydali v rámci výletu žáci 3.V s prof. Diviškem a Brátem
ve dnech 4.-6. června.
4. června navštívili Pražský hrad a Národní galerii v Praze studenti 2.B s prof. Macurou. V Divadle
v Celetné zhlédli představení „Růže pro Algernon“. 5. června absolvovali literární exkurzi do Malých
Svatoňovic studenti 3.A s prof. Š. Škodovou a Mičíkovou.
Ve dnech 6.-8. června trávili školní výlet na Pecce u Nové Paky studenti 2.W s prof. G. Škodovou
a Felklovou, studenti 2.V na Malé Skále v Českém ráji s prof. Košvancem a Šimonem a sjížděním řeky
Sázavy studenti 4.V s prof. Zikmundem a Klemencem. 7. a 8. června byli na výletě v Teplicích nad
Metují studenti 1.B s prof. Sršňovou a Zikmundovou.
Do antiky se vydali 6. června studenti primy s prof. Dvořáčkovou, Fišerovou a Karáskovou v rámci
tematického dne Den v antice. Navštívili Muzeum antiky v Hostinném.
7. června navštívili školu herci Divadélka Karla Čapka s představením „Legenda V+W“, které zhlédli
terciáni, studenti 2. ročníku, 3.B a 7.W. Studenti 3.A vyjeli s prof. Fišerovou a Mičíkovou do Hradce
Králové do Galerie moderního umění a do Klicperova divadla na představení „Bylo nás pět“.
7. června dostali maturanti na slavnostním předávání maturitního vysvědčení za účasti příbuzných
maturitní vysvědčení.
8. června reprezentovali školu v republikovém finále zeměpisné soutěže Eurorebus naši studenti.
Doprovázeli je prof. Divišek a Slavíková. Terciáni se účastnili tematického dne Návykové látky a jejich
alternativa s prof. Olšanovou.
V Obřím dole v Krkonoších byli žáci 1.W s prof. Karáskovou a Beránkovou na školním výletě.
Studenti 1.A s prof. Preclíkem a Macurou si vybrali za cíl školního výletu Dlouhé Rzy ve dnech 11.-12.
června. Ve dnech 12.-15. června sjížděli studenti 6.V s prof. Víchem a Rojtovou Vltavu.
11. června navštívili studenti 3.V s prof. Klemencem a G. Škodovou Požární stanici v Hronově
a o den později studenti 3.W se stejnými učiteli. 12. června vyrazili na botanickou exkurzi studenti 1.B
s prof. Slavíkem a 13. června studenti 5.V s prof. Ježkem a Vrátilovou. 14. června zhlédli v Klicperově
divadle v Hradci Králové představení „Bylo nás pět“ žáci dramatické výchovy a 4.W s prof. Dvořáčkovou
a Chmelíkem.
Ve dnech 13.-17. června se konal zájezd zájemců z kvinty, sexty, 1. a 2. ročníku do Anglie s prof.
Noskem, Felklovou a Šimonem.
Na republikové finále Technoplanety se nominovalo z naší školy 6 týmů, tj. 30 studentů. S prof.
Karáskovou a Jaroušovou se vydali do Prahy reprezentovat školu 14. června. Šlo o studenty 4.W a 2.V.
18. června dostali maturanti Protokoly o průběhu společné části maturitní zkoušky, které vydává
Cermat.
Ve dnech 18.-20. června vyjeli do Chotěvic na školní výlet studenti 5.W s prof. Slavíkem a Brátem
a na Vernéřovickou studánku studenti 5.V s prof. Vrátilovou a Matěnovou. Na Jižní Moravu do Velkých
Pavlovic s výjezdem do Vídně se vydali ve dnech 19.-21. června studenti 4.W s prof. Dvořáčkovou
a Javůrkovou. V Ostružně u Jičína strávili výlet studenti 3.B s prof. Fišerovou a Kolářskou ve dnech 20.22. června. Sjezd Vltavy zažili studenti 2.B s prof. Macurou, Víchem a Barkou ve dnech 20.-22. června.
21. června jeli na exkurzi do výtopny v Jaroměři studenti 6.V s prof. Sršňovou a Nývltovou. Na Ostaš
a okolí se podívali žáci 2.W s prof. Klemencem a G. Škodovou v rámci předmětu základy přírodních věd.
22. června žáci nižšího gymnázia odevzdali učebnice a dostali nové na další školní rok.
25. června proběhla v aule Chemická show. Ve dnech 25. – 27. června probíhal projekt NaturTech,
během kterého se studenti na různých přednáškách, prezentacích a jako účastníci pokusů seznamovali se
„zázraky“ fyziky.
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25. června navštívili výtopnu v Jaroměři studenti 2.B s prof. Sršňovou a G. Škodovou, studenti
6.V navštívili s prof. Slavíkem ZOO ve Dvoře Králové nad Labem a žáci 2.V byli s prof. Jaroušovou na
botanické vycházce.
26. června proběhl tematický den Lidé a zvířata pro primány, 3.V se s prof. Nývltovou a Diviškem
vydala krajem Boženy Němcové a 2.B s prof. Rojtovou a Macurou na biologickou vycházku.
26. června se odpoledne konala klasifikační pedagogická rada.
27. června absolvovali biologickou exkurzi studenti 5.V s prof. Ježkem a Vrátilovou, do Ratibořic se
vydali studenti 2.A s prof. Š. Škodovou a Mičíkovou, do Malých Svatoňovic studenti 3.B s prof.
Fišerovou, do Hronova studenti 3.A s prof. Pavlíkem, na biologickou vycházku studenti 2.W s prof.
Jaroušovou a Rojtovou a na literárně historickou exkurzi do Prahy studenti 3.V s prof. Nývltovou.
28. června opět proběhla řada exkurzí a tematických výletů. Biologickou vycházku absolvovali žáci
1.W s prof. Jaroušovou a Karáskovou, 2.V s prof. Košvancem a 3.V s prof. Diviškem a Barkou se vydali
na letiště do Velkého Poříčí. Na regionální exkurzi se vydali 2.W s prof. G. Škodovou, 4.V s prof.
Klemencem, 5.W s prof. Brátem, 6.V s prof. Nývltovou, 7.V s prof. Ježkem, 1.A s prof. Preclíkem
a Ježkovou, 2.A s prof. Š. Škodovou, 2.B s prof. Macurou, 3.A s prof. Pavlíkem. Do Malých Svatoňovic
se vydali žáci 4.W s prof. Dvořáčkovou a Felklovou a studenti 7.W s prof. Forejtem a Havlíčkovou a do
Hronova studenti 5.V s prof. Vrátilovou a Matěnovou.
28. června se se školním rokem rozloučili na neformálním setkání členové pedagogického sboru,
oficiálně pak 29. června na závěrečné poradě.
29. června obdrželi všichni žáci školy, kromě maturantů, vysvědčení.
Martina Javůrková

ČÁST IX.
ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ
Ve školním roce 2011-12 Česká školní inspekce školu nenavštívila.

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

0 Kč

CELKOVÉ PŘÍJMY NEINVESTIČNÍ

30 710 521 Kč

poplatky od zletilých žáků nebo zákonných zástupců
příjmy z hospodářské činnosti
dotace přímé
dotace na provoz (nepřímé)
RP „Kompenzace maturitní zkoušky“
Granty z KÚ KHK
ostatní příjmy

0 Kč
0 Kč
26 436 000 Kč
3 080 800 Kč
12 480 Kč
44 700 Kč
1 136 541 Kč

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

platy pedagogických pracovníků celkem
platové tarify
osobní příplatky
náhrady platu
za přesčasy
odměny
zvláštní příplatky (třídnictví, za speciální činnosti,…)
příplatky za vedení
ostatní příplatky
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0 Kč
30 539 862 Kč
19 200 823 Kč

17 313 068 Kč
10 810 379 Kč
1 342 935 Kč
3 203 575 Kč
100 836 Kč
398 849 Kč
232 182 Kč
141 533 Kč
1 082 779 Kč

1 887 755 Kč
1 458 198 Kč
153 510 Kč
185 577 Kč
0 Kč
34 500 Kč
45 480 Kč
10 490 Kč

platy nepedagogických pracovníků celkem
platové tarify
osobní příplatky
náhrady platu
za přesčasy
odměny
příplatky za vedení
dělené směny

123 700 Kč
6 528 239 Kč
81 281 Kč
192 009 Kč
292 638 Kč

ostatní osobní náklady
zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění
zákonné pojištění zaměstnanců
zákonné odvody do FKSP
výdaje na učebnice, učební texty a pomůcky

65 498 Kč
21 192 Kč
28 021 Kč
177 927 Kč

učebnice
knihy
předplatné časopisů
učební pomůcky

0 Kč
4 121 171 Kč

stipendia
ostatní provozní náklady

360 703 Kč
31 153 Kč
7 162 Kč
125 278 Kč
197 110 Kč
0 Kč
170 659 KČ

materiálové náklady
úklidové prostředky
materiál na opravu a údržbu
materiál ostatní
drobný hmotný majetek
drobný nehmotný majetek
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

ČÁST XI.
ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ
Škola se ve školním roce 2011-12 zapojila do následujících rozvojových programů.
Z rozvojového programu MŠMT (č.j. 29 127-2010-26, ÚZ 33027) s názvem Posílení platové úrovně
pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle
zákona č. 563/2004 Sb., jsme obdrželi 769 600 Kč. Tyto prostředky byly v souladu s programem řádně
vyčerpány na posílení platové úrovně pedagogických pracovníků.
Z rozvojového programu MŠMT pod názvem Částečná kompenzace výdajů vzniklých při realizaci
společné části maturitní zkoušky, č.j. 15586/2011-26, ze dne 25. května 2011 (ÚZ 33032) nám bylo
přiděleno 12 480 Kč. Tyto prostředky byly v souladu s programem a příslušnou legislativou použity
k úhradě dvou kusů stavebnice MINDSTORMS NXT (dodavatel Educo s.r.o.). Nákup této poměrně
drahé učební pomůcky byl uskutečněn pro potřeby našich nadaných studentů, kteří dosahují výborných
výsledků v nejrůznějších soutěžích ve stavbě, programování a řízení robotů. Doplatek ve výši 23 900 Kč
byl uhrazen z provozních prostředků.

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

Akreditace pro vzdělávání dospělých:
Autorizace ve smyslu zákona 179/2006 Sb.10:

10

NE
NE

o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů
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ČÁST XIII.
ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH
Z CIZÍCH ZDROJŮ

Kromě obvyklých dotací na přímé náklady související se vzděláváním a na provoz školy (nepřímé
náklady) jsme získali následující částky:
• V rámci příspěvku na provoz – 25 600 Kč z programu Královéhradeckého kraje „Podpora
příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol a školských zařízení s výbornými
výsledky talentovaných žáků“. Tato částka byla použita na nákup učebních pomůcek do sbírek
těch předmětů, v nichž byli žáci úspěšní. Jednalo se např. o hry a učebnice do matematiky,
dataprojektor do biologie, gramofon do českého jazyka, knihy do zeměpisu.
Přičiněním jednotlivých učitelů a ekonomky školy jsme obdrželi následující granty a příspěvky:
• 10 000 Kč jako účelovou neinvestiční finanční podporu z rozpočtu poskytovatele ve formě dotace
dle smlouvy č. 12KPG01-0042 pro akci Mgr. Štěpána Macury, a to na divadelní přehlídku „Deset
deka festival“. Na akci byla poskytnuta spoluúčast školy ve výši 5 038 Kč, další náklady byly
hrazeny ze vstupného na akcích. Velkou měrou se na financování podílelo i SRPDŠ při Jiráskově
gymnáziu v Náchodě a jeho prostřednictvím i Kulturní a sportovní nadace města Náchoda.
Podrobnosti viz část VIII. písm. d).
• V příjmech se také objevila dotace 15 000 Kč jako účelová neinvestiční finanční podpora
z rozpočtu poskytovatele, tj. Královéhradeckého kraje dle smlouvy č. 12MR05-0011, a to na
pobyt
na
partnerském
gymnáziu
realizaci
projektu
s názvem
„Výměnný
v Georgsmarienhütte“. Část byla již proúčtována na úhradu faktury za dopravu do SRN na jaře
2012, zbytek vč. spoluúčasti školy bude použit na úhradu nákladů pobytu německých studentů dle
smlouvy.

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, Musica Viva, DRED, DREJG, HI-DRAK,… vystupují na různých akcích Města Náchoda,
studenti se podílejí na organizaci 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.
Jiráskovo gymnázium je Fakultní školou Přírodovědecké fakulty UK v Praze.
Úspěšně pokračuje i spolupráce školy s Mikrobiologickým ústavem Akademie věd ČR na Novém
Hrádku. Studenti tak mají možnost okusit vědeckou práci přímo v laboratoři. Znovu touto cestou
děkujeme Ing. Igoru Šplíchalovi CSc. za čas, který nám ve svém volnu věnuje.
Odborová organizace není ve škole zřízena.

ČÁST XV.
VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY
V říjnu 2010 vydala škola zprávu o vlastním hodnocení školy za školní roky 2007-8, 2008-9
a 2009-10. Zpráva je k nahlédnutí v kanceláři školy.
Pavel Škoda
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ČÁST XVI.
POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.,
O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

Ve smyslu výše uvedeného zákona v roce 2011:
a)
b)
c)
d)
e)

nebyla podána žádná žádost o informace,
nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí,
neobdržela organizace žádný rozsudek soudu,
nebyla poskytnuta žádná výhradní licence,
nebyla podána žádná stížnost podle §16a.

Informace dle §5 ods. l písmen a) až j) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
jsou zveřejněny na nástěnce ve vestibulu školy a na WWW stránkách školy.
Pavel Škoda
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