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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: 102 266 247 
Právní forma:  příspěvková organizace 
IČO: 48 623 687 
Č. účtu: 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/41 Gymnázium – všeobecné (4 – leté): kapacita: 240 cílová: 248 
79-41-K/81 Gymnázium – všeobecné (8 – leté): kapacita: 480 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 tříd Celkový počet žáků 

Počet žáků na 
jednu třídu 

Počet žáků na 
učitele 

Šk. rok 2011 – 12 2012 – 13 2011 – 12 2012 – 13 2011 – 12 2012 – 13 2011 – 12 2012 – 13 
 24 24 698 690 29,08 28,75 13,78 13,71 

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. 

Žáci mohou rozvíjet své schopnosti také v nepovinných předmětech a v zájmových útvarech 
organizovaných školou a při mimoškolní činnosti. 

                                                 
1 Počty k 30. 6. odpovídajícího školního roku 
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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 DREJG, kroužky 

historicko-dramatický HIDRAK, 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 (2011 – 2012) 

Kód oboru Název oboru 
Kapacita oboru 

(cílová) 
Učeb. dokumenty 

vydalo 
Pod č. j. Platnost od 

79-41-K/4012 Gymnázium 240 (248) MŠMT ČR 20 594/99-22 1. 9. 1999 
79-41-K/8012 Gymnázium 480 (472) MŠMT ČR 20 594/99-22 1. 9. 1999 

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 

Letošní školní rok (2012 – 2013) 

Kód oboru Název oboru 
Kapacita oboru 

(cílová) 
Učeb. dokumenty 

vydalo 
Pod č. j. Platnost od 

79-41-K/41 Gymnázium 240 (248) 
ŠVP 

„I cesta může být cíl“ 
Vydalo JG Náchod 

Ver. 1.1 
(sekunde až kvartě) 1. 9. 2010 

79-41-K/41 Gymnázium 240 (248) 
ŠVP 

„I cesta může být cíl“ 
Vydalo JG Náchod 

Ver. 2.0 
(v primě) 1. 9. 2012 

79-41-K/81 Gymnázium 480 (472) ŠVP „Na cestě…“ 
Vydalo JG Náchod 

Ver. 1.1 
(ve 2. – 4. ročníku 
a v sextě – oktávě) 

1. 9. 2010 

79-41-K/81 Gymnázium 480 (472) ŠVP „Na cestě…“ 
Vydalo JG Náchod 

Ver. 1.2 
(v 1. ročníku 

a kvintě) 
1. 9. 2012 

                                                 
2 Dobíhající obor 
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Učební plán pro školní rok 2012 – 2013 po přidělení disponibilních hodin ředitelem školy 

Předmět I 3 II III IV 
1.4 
V 

2. 
VI 

3. 
VII 

4. 
VIII 

Jazyková a komunikační výchova 2 2 2 2 1/1 2/1 2/1 2/1 

Literární a slohová výchova 2/1 2/1 2/1 2/1 2 2 2 2 

Cizí jazyk 1 (Aj, Nj) 5 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 

Cizí jazyk 2 (Nj, Aj, Fj, Šj, Rj) 6 - - - - 3/3 3/3 3/3 3/3 

Občanská výchova 1,5 2 2 1 - - - - 

Základy společenských věd - - - - 1,5 2 2 2 

Dějepis 2 2 2 2 2 2 2 2 

Zeměpis 2 2 2 2 2 2 2 - 

Matematika 4/1 4/1 4/1 4/1 4/1 4/1 4/1 3/1 

Základy přírodních věd 2/0,5 2/0,5 - - - - - - 

Fyzika - - 2 2 2 2 2 2 

Chemie - - 2 2 2 2 2 2 

Přírodopis 2 2 2 1 - - - - 

Biologie - - - - 3 2 2 2 

Informační a komunikační technologie - - 2/2 2/2 2/2 2/2 - - 

Estetická výchova 3 3 2 2 27 27 - - 

První pomoc 0,5/0,5 - - - 0,5/0,5 - - - 

Tělesná výchova 3/3 3/3 3/3 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 

Využití digitálních technologií - 1/1 - - - - - - 

Volitelný předmět 1 2/2 2/2 3/3 3/3 - - 2/2 2/2 

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

Volitelný předmět 3 - - - - - - - 2/2 

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

Laboratorní práce - - - - 1/1 1/1 1/1 - 

CELKEM 29/11 30/11,5 32/12 31/12 33/13,5 33/13 33/15 33/18 

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 

                                                 
3 ŠVP „Na cestě…“ - verze 2.0 
4 ŠVP „I cesta může být cíl“ - verze 1.2 
5 Jazyk, ve kterém žák pokračuje ze ZŠ. 
6 Žák si volí podle zájmu s přihlédnutím k možnostem školy. V tercii a kvartě byl cizí jazyk volitelným předmětem. 
7 Žák si na 2 roky volí buď hudební nebo výtvarnou výchovu, a to podle zájmu a možností školy.  

Hrátky s matematikou 
Přírodovědné praktikum 

Sportovní hry 
Cvičení z anglického jazyka 

Výtvarná odpoledne 

Sekunda 
Hrátky s matematikou 
Přírodovědné praktikum 

Sportovní hry 
Cvičení z anglického jazyka 

Dramatická výchova 

Tercie 
Francouzský jazyk 
Německý jazyk 

Ruský jazyk 
Španělský jazyk

Kvarta 
Španělský jazyk 
Sportovní hry 

Cvičení z anglického jazyka 
Finanční a ekonomická gramotnost 

Dramatická výchova 

3. ročník (dvouletý předmět) 
Seminář z anglického jazyka 
Konverzace v anglickém jazyce (2 skupiny) 

Anglická gramatika 
Konverzace ve španělském jazyce 
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Společenskovědní seminář (2 skupiny) 
Seminář z dějepisu 
Seminář z matematiky 
Seminář z fyziky 

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

4. ročník (pokračování ze 3. ročníku) 
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 (jednoletý předmět) 
Anglická literatura 
Konverzace v anglickém jazyce (2 skupiny) 
Konverzace ve francouzském jazyce 
Konverzace v německém jazyce 
Společenskovědní seminář 
Infinitezimální počet 
Cvičení z matematiky 

Seminář z fyziky 
Seminář z chemie (2 skupiny) 
Seminář z hudební výchovy 
Psaní na klávesnici 
Psychologie 
Ekonomie 
Základy práva 

ČÁST III. 
RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPE ČENÍ 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), slečna Frimlová (Šj) a paní Kubínová (Aj). 

Bez odborné kvalifikace tak bylo v loňském školním roce vyučováno pravidelně týdně 22 hodin IVT, 
12 hodin Šj a 21 hodin Aj. Celkem 55 z 1 088 hodin, tj. 5,1 % (proti 6,4 % ve školním roce 2011 – 2012). 

Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků na škole 

Školní rok 2011-12 v % Školní rok 2012-13 v % 
93,6 % 94,9 % 

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. 2013 zajišťovalo fyzicky 50 pedagogických pracovníků. Přepočtených pedagogických 
pracovníků bylo 50,321 (vloni 50,646). 

Jméno pracovníka 
Pracovní 
zařazení 

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

Délka 
praxe8 
(v letech) § písm. 

Pavel Škoda ředitel M, F 9 b 26 
PaedDr. Martina Javůrková  zást. ř. M, F 9 b 26 
DiS. David Barka učitel IVT – – 2 
Mgr. Richard Brát učitel M, F 9 b 30 
Mgr. Jiří Divišek učitel Tv, Z 9 a 14 
PaedDr. Blanka Dvořáčková učitel Čj, D 9 b 35 
Mgr. Zuzana Felklová učitel Aj, Fj 9 e 5 
Mgr. Pavel Fišer učitel Čj, Zsv, Aj 9 b + e 24 
Jitka Fišerová učitel Rj, D, Nj 9 b 27 
Ivo Forejt učitel Čj, Nj 9 b 27 

                                                 
8 Praxe započtená podle zákona. Neudává počet skutečně odučených let. 
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Bc. Kateřina Frimlová učitel Šj – – 0 
Mgr. Šárka Havlíčková učitel Ch, M 9 b 19 
Mgr. Aleš Chmelík učitel M, Hv 9 b 17 
Mgr. Jiřina Jaroušová učitel M, Bi 9 b 26 
Mgr. Jan Ježek učitel Bi, Z, geol. 9 a 14 
Mgr. Michaela Ježková učitel Aj, Hv 8 a 10 
Zdena Jirková učitel Aj 9 b 34 
Mgr. Helena Karásková učitel M, Ch 9 b 19 
Mgr. Jaroslav Klemenc učitel M, F 9 b 28 
Mgr. Jana Kolářská učitel Čj, Zsv 9 b 25 
Mgr. Zdeněk Košvanec učitel Z, Tv 9 b 28 
Hana Kubínová učitel Aj, Ov - - 3 
Mgr. Lubasová Helena učitel Aj 9 b 12 
Mgr. Daniel Luštinec, Ph.D. učitel Ch, Bi 9 a 8 
Mgr. Štěpán Macura učitel Čj, D, Z 9 a 13 
RNDr. Ivana Matěnová učitel M, Bi 9 b 25 
Mgr. Klára Mičíková učitel Vv 9 a 7 
Mgr. Hana Misarová učitel Čj, Vv 9 b 21 
Mgr. Štěpán Nosek učitel Aj, pedagog. 9 b 12 
Jindra Nývltová učitel Čj, Lj 9 b 25 
Mgr. Jana Olšanová učitel Čj, Zsv 9 b 17 
Ing. Pavlíčková Lucie učitel Šj 9 g 14 
Mgr. Daniel Pavlík učitel Šj, Pj 9 c 18 
Mgr. Zdeněk Polák učitel M, F 9 b 31 
Mgr. Milan Poutník učitel Čj, Hv 89 a 34 
Mgr. Petra Půlpánová učitel Čj, Tv 9 a 11 
RNDr. Jan Preclík, Ph.D. učitel M, IVT 9 a 15 
Iva Rojtová učitel Bi, Tv 9 b 28 
Mgr. Libor Slavík učitel Bi, Tv 9 b 30 
Mgr. Olga Slavíková učitel Z, Tv 9 a 35 
Mgr. Iva Sršňová učitel M, F 9 a 32 
Věra Ševeleva učitel Aj, Rj 9 e 34 
Michael Šimon učitel Aj, Rj 9 e 34 
Mgr. Gerda Škodová učitel M, F 9 b 29 
Mgr. Šárka Škodová učitel Čj, Nj 9 b 22 
Mgr. Věra Štegerová učitel D, Rj 9 b 37 
Mgr. Petr Šulc učitel Aj, Tv 9 b 29 
Ing. Dalibor Vích učitel IVT 9 c 22 
Hana Vrátilová  učitel Čj, Zsv 9 b 27 
Mgr. David Zapletal učitel Tv, Zsv 9 a 9 
Josef Zikmund učitel Tv 9 a 38 
Mgr. Hana Zikmundová učitel Ch, F 9 b 26 

c) Souhrnné údaje o počtu nepedagogických pracovníků, jejich kvalifikaci a odborné způsobilosti. 
K 30. 6. zde bylo 9,500 přepočtených nepedagogických pracovníků, oproti 9,500 k 30. 6. loňského 

roku. Rozdíl je způsoben loňským zástupem za dlouhodobou pracovní neschopnost. 

Jméno a příjmení Pracovní zařazení Vyučení (obor) Vzdělání Pedagog. Praxe 
Ing. Eva Hedvíková ekonom ekonom. vysokoškolské xx 31 
Petra Pejsarová účetní všeobec. ÚSV xx 22 
Ivana Balcarová mzd. účetní ekonom. ÚSV, ÚSO xx 21 
Ing. Jaromír Procházka správce počít. sítě strojní vysokoškolské xx 39 

                                                 
9 §30 
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Ladislav Mertlík školník klempíř SO xx 35 
Jana Červená uklízečka xx xx xx 410 
Zdena Janczarová uklízečka xx xx xx 1410 
Ivana Mertlíková  uklízečka xx xx xx 410 
Marie Siglová uklízečka xx xx xx 1610 
Helena Brahová uklízečka xx xx xx 210 

d) Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka. 
2011-2012 2012-2013 

0 0 

e) Počet ostatních pedagogických pracovníků, kteří nastoupili nebo odešli. 
 Školní rok 2011-2012 Školní rok 2012 – 2013 

Nastoupili 
fyz. 1 3 
přep. 0,714 3 

 Na jinou školu Mimo školství  Na jinou školu Mimo školství 

Odešli 
fyz. 0 2 1 1 
přep. 0 1,096 1 1 

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

Pracujících důchodců 
fyz. 4 3 
přep. 3,762 3,000 

z toho „plně 
invalidních“ 

fyz. 0 0 
přep. 0 0 

Nepedagogové 
 Minulý školní rok Tento školní rok  

Pracujících důchodců 
fyz. 0 0 
přep. 0 0 

g) Počet nekvalifikovaných pracovníků 
 Minulý školní rok  Tento školní rok  
Pedagog. pracovník 3 3 
Nepedagog. pracovník 0 0 

ČÁST IV. 
ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

11 
Přijímací řízení pro letošní školní rok 

Kód oboru Název oboru 1. kolo 2. kolo poč. přij.  
  poč. přihl. poč. přij.  poč. přihl. poč. přij. celkem 
79-41-K/41 Gymnázium 120 60 – – 60 
79-41-K/81 Gymnázium 120 60 – – 60 

Přijímací řízení pro příští školní rok 
Kód oboru Název oboru 1. kolo 2. kolo poč. přij.  
  poč. přihl. poč. přij.  poč. přihl. poč. přij. celkem 
79-41-K/41 Gymnázium 111 60 – – 60 
79-41-K/81 Gymnázium 127 60 – – 60 

                                                 
10  Délka zaměstnání v naší organizaci, délka praxe se u tohoto druhu práce nesleduje. 
11  Přijímací zkoušky SCIO z matematiky, českého jazyka a testu obecných studijních předpokladů museli konat všichni 

uchazeči. 
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ČÁST V. 
PŘEHLEDNÉ ÚDAJE O  VÝSLEDCÍCH VZD ĚLÁVÁNÍ ŽÁK Ů 

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

Kód oboru Název oboru 
1. 

roč. 
2. 

roč. 
3. 

roč. 
4. 

roč. 
5. 

roč. 
6. 

roč. 
7. 

roč. 
8. 

roč. 
Cel
kem 

Tříd 
celk. 

79-41-K/41 Gymnázium 61 60 56 57 – – – – 234 8 
79-41-K/81 Gymnázium 60 60 60 59 56 55 53 53 456 16 

b) prospěch žáků ve škole 
Ročník Počet žáků Prospěl s vyzn. Prospěl Neprospěl Opakuje 
Školní rok 2011 – 12 2012 – 13 2011 – 12 2012 – 13 2012 – 13 2012 – 13 2011 – 12 2012 – 13 2011 – 12 2012 – 13 

79-41-K/401 
4. ročník 60 – 14 – 46 – – – – – 
79-41-K/41 
1. ročník 60 61 13 10 46 50 1 1 1 0 
2. ročník 61 60 6 13 53 46 2 1 0 0 
3. ročník 58 56 8 8 48 48 2 0 1 – 
4. ročník – 57 – 5 – 52 – 0 – – 
79-41-K/801 
8. ročník 56 – 18 – 38 – – – – – 
79-41-K/81 
1. ročník 60 59 36 39 24 19 0 1 0 0 
2. ročník 60 60 24 33 36 27 0 0 0 – 
3. ročník 60 60 17 23 42 37 1 0 0 – 
4. ročník 59 59 29 22 30 37 0 0 0 – 
5. ročník 54 56 5 16 49 40 0 0 0 – 
6. ročník 58 55 12 9 43 46 3 0 2 – 
7. ročník 52 53 11 12 41 41 0 0 0 – 
8. ročník – 53 – 11 – 42 – 0 – – 
celkem 689 689 193 201 496 485 9 3 4 0 

c) Počet vyloučených žáků a průměrný počet zameškaných hodin na žáka. 
Ročník Počet celkem Důvod prospěch Důvod chování Jiné důvody Zameškáno na žáka 

Šk. rok 2011 – 12 2012 – 13 2011 – 12 2012 – 13 2011 – 12 2012 – 13 2011 – 12 2012 – 13 2011 – 12 2012 – 13 
79-41-K/401 
4. ročník 0 – 0 – 0 – 0 – 94,4 – 
79-41-K/41 
1. ročník 0 0 0 0 0 0 0 0 101,9 77,2 
2. ročník 0 0 0 0 0 0 0 0 102,8 112,5 
3. ročník 0 0 0 0 0 0 0 0 105,4 95,4 
4. ročník – 0 – 0 – 0 – 0 – 75,7 
79-41-K/801 
8. ročník 0 – 0 – 0 – 0 – 98,9 – 
79-41-K/81 
1. ročník 0 0 0 0 0 0 0 0 74,0 73,8 
2. ročník 0 0 0 0 0 0 0 0 101,2 85,6 
3. ročník 0 0 0 0 0 0 0 0 85,1 102,9 
4. ročník 0 0 0 0 0 0 0 0 97,9 103,7 
5. ročník 0 0 0 0 0 0 0 0 98,5 117,9 
6. ročník 0 0 0 0 0 0 0 0 132,9 141,4 
7. ročník 0 0 0 0 0 0 0 0 110,0 152,7 
8. ročník – 0 – 0 – 0 – 0 – 82,5 
Celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 92,4 101,4 
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d) Snížený stupeň z chování 
 2011 – 12 2012 – 13 
Stupeň chování Počet % z celku Počet % z celku 

1 696 99,713 686 99,565 
2 1 0,143 1 0,145 
3 1 0,143 2 0,290 

e) Celkový počet neomluvených hodin 
2011 – 12 2012 – 13 

120 262 

f) Souhrnný údaj o výsledcích maturitních zkoušek 
Maturitní zkoušky 2011 – 12 

 
Kód oboru 

 
Název oboru 

Počet ž. 
celkem 

Počet ž. 
nepřipuštěn 

Počet ž. 
s vyznamen. 

Počet ž. 
prospěl 

Počet ž. 
neprospěl 

79-41-K/401 Gymnázium 60 0 11 49 0 
79-41-K/801 Gymnázium 56 0 26 30 0 

Maturitní zkoušky 2012 – 13 

 
Kód oboru 

 
Název oboru 

Počet ž. 
celkem 

Počet ž. 
nepřipuštěn 

Počet ž. 
s vyznamen. 

Počet ž. 
prospěl 

Počet ž. 
neprospěl 

79-41-K/41 Gymnázium 57 0 18 39 0 
79-41-K/81 Gymnázium 53 0 24 29 0 

PŘEHLED TŘÍD – PŘIJETÍ NA VŠ, VOŠ 

Třída 
Počet 

absolventů 
Informaci 
poskytlo 

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

4.A 30 30 
25 

0 5 
83,33 % 

4.B 27 27 
25 

0 2 
92,59 % 

oktáva A12 28 28 
26 

0 2 
92,86 % 

oktáva B12 25 25 
21 

1 3 
84,00 % 

CELKEM 110 110 
97 

1 12 
88,18 % 

PŘEHLED UMÍST ĚNÝCH ABSOLVENT Ů NA JEDNOTLIVÉ VŠ A FAKULTY  
Číslo v závorce uvádí počet studentů přijatých ke studiu, rozdíl čísel, kolik z přijatých nastoupilo 

jinam (např. 2 (3) znamená, že ze tří přijatých studentů ke studiu skutečně nastoupili dva). 

Vysoká škola Fakulta (ústav) 4.A 4.B Oktáva 
A12 

Oktáva 
B12 

Univerzita Karlova 1. lékařská 1(1) - -(1) - 
 2. lékařská - - 1(1) - 
 3. lékařská - - -(1) - 
 lékařská Hradec Králové 1(1) - 1(1) 2(2) 
 farmaceutická H. Králové 2(5) - -(3) - 
 filozofická 1(1) - 1(1) 1(1) 
 matematicko-fyzikální 1(1) - - - 
 pedagogická - - 1(3) - 
 přírodovědecká - -(3) 3(5) 1(2) 

                                                 
12 Dva absolventi budou studovat dvě VŠ zároveň. 
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 sociálních věd 1(1) - - 1(1) 
 právnická - - 1(1) - 
 tělesné výchovy a sportu - 1(1) - - 
Masarykova univerzita Brno ekonomicko-správní - 1(2) - - 
 filozofická -(2) -(3) - - 
 lékařská - - -(2) -(1) 
 sportovních studií - -(1) - - 
 právnická 1(1) - -(2) - 
 přírodovědecká - 1(3) -(3) - 
 informatiky -(1) -(1) - - 
 pedagogická - 1(2) -(1) - 
 sociálních studií - - -(1) - 
Univerzita Palackého Olomouc právnická -(1) 1(1) - - 
 filozofická - 1(1) - - 
 přírodovědecká - 1(1) 1(2) - 
 pedagogická 1(1) - - - 
Univerzita Hradec Králové informatiky a managementu - 1(3) - - 
 filozofická 2(3) 1(1) - - 
 přírodovědecká - 1(1) - - 
 ústav sociální práce - - -(1) - 
 pedagogická 2(3) 2(5) 2(3) 1(3) 
Univerzita Pardubice zdravotnických studií -(1) - - -(1) 
 ekonomicko-správní 2(6) 1(3) -(1) 1(2) 
 filozofická 2(3) - -(1) - 
 chemicko-technologická 1(1) -(3) 1(2) - 
 elektrotechniky a informatiky - -(1) - - 
Technická univerzita Liberec ekonomiky a managementu -(1) - -(1) - 
 přírodovědně-humanitní a pedagogická - 1(1) -(1) - 
 ústav zdravotnických studií -(1) - - - 
 strojní -(1) - - - 
ČVUT Praha informačních technologií - 1(1) - 1(1) 
 elektrotechnická 2(2) - -(1) 2(2) 
 stavební - 2(2) 2(2) - 
 jaderného a fyzikálního inženýrství 1(1) 1(1) - 1(1) 
 biomedicínského inženýrství 2(2) - - 2(2) 
 Masarykův ústav vyšších studií 1(2) - - 1(1) 
VUT Brno informačních technologií - - - -(1) 
 stavební - - - -(1) 
 strojní - - 1(1) - 
 podnikatelská - - - 1(1) 
VŠE Praha financí a účetnictví -(1) - 1(2) -(1) 
 informatiky a statistiky - - 3(3) - 
 mezinárodních vztahů - - 1(1) 4(5) 
 národohospodářská -(2) 1(3) -(3) 2(3) 
 podnikohospodářská - - 1(4) -(2) 
 informatiky a managementu - - 1(3) - 
Česká zemědělská univerzita Praha provozně ekonomická 1(1)  1(1) - 
 agrobiologie, potrav. a přírod. zdrojů - -(1) - - 
 technická - - -(1) - 
 životního prostředí - -(2) -(1) - 
VŠCHT Praha chemického inženýrství - - -(1) - 
 chemickotechnologická - 3(5) -(1) - 
 potr. a biochem. technolog. -(3) 3(4) -(2) -(1) 
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Univerzita J. E. Purkyně Ústí n. L. přírodovědecká - - -(1) - 
Západočeská univerzita Plzeň ekonomická - - - 1(1) 
 právnická - - -(1) - 
 pedagogická - - 1(1) - 
VŠ technická a ekonomická 
Č. Budějovice 

xx - - - -(1) 

Veterinární a farmaceutická veterinárního lékařství - - 1(1) - 
univerzita Brno veterinární hygieny a ekologie - - -(1) - 
 farmaceutická - - 1(1) - 
Mendlova zemědělská a lesnická 
univerzita Brno 

agronomická - - -(1) - 

University of Glasgow xx - - -(1) - 
VŠ aplikovaného práva Praha xx - - 1(1) - 

ČÁST VI. 
ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLN Ě PATOLOGICKÝCH JEV Ů 

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, ale v tomto školním roce byl na rodičovské dovolené. 

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 2012 – 13 uskutečnily např. tyto besedy: 
• 6. prosince se žáci dvou posledních ročníků zúčastnili v aule přednášky "Bezpečný internet".  
• 11. prosince se žáci 1.V v rámci výuky předmětu první pomoc zúčastnili přednášky profesionálního 

zdravotníka o poskytování první pomoci. 
• 12. února se žáci sekundy až kvarty zúčastnili v aule přednášky PhDr. Ivana Doudy na téma "Drogy 

nebo aktivita?" 
• Pro dívky primy, kvinty a 1. ročníku se uskutečnily přednášky o reprodukčním zdraví. Pro starší 

děvčata měla přednáška název "S Tebou o Tobě" a primánky se zúčastnily přednášky "Čas proměn". 
Obě přednášky proběhly 28. února. 

• 25. dubna provedly pracovnice Ligy proti rakovině s děvčaty septimy a 3. ročníku instruktáž 
k samovyšetření prsu. 

• 11. června absolvovali terciáni tematický den věnovaný drogové problematice. 
• 27. června se žáci 3.W seznámili s prací hasičů. 

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.: 
• 18. října zhlédli žáci některých tříd projekci studentského Filmového klubu Jeden svět "Lekce 

běloruštiny". Hostem byl student broumovského gymnázia Andrej Paliashchuk, jehož rodina pod 
vlivem politické situace v Bělorusku byla nucena odejít z vlasti. 

• 29. října navštívil školu Martin Kopáček, absolvent Jiráskova gymnázia, který pracoval jako sociální 
pracovník v Tibetu. O své zkušenosti se podělil se studenty sexty, 2. ročníku, 3.A a zeměpisného 
semináře v programu nazvaném "Tibet - Ladak". 

• 5. listopadu jeli maturanti na exkurzi do vyhlazovacího tábora v Osvětimi. 
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• 8. listopadu se maturanti zúčastnili v aule programu Jiřího Černého "Vladimír Vysockij a Bulat 
Okudžava". 

• 21. listopadu zavzpomínali v aule na Karla Kryla spolu s jeho bratrem Janem Krylem žáci sexty 
a 2. ročníku. 

• 14. prosince si studenti dějepisného semináře z oktávy a 4. ročníku vyslechli přednášku ředitele 
náchodského muzea Dr. Václava Sádla "Náchod za protektorátu". 

• Ve dnech 16.-17. ledna byli na literárně historické exkurzi v Praze žáci 4.A. Navštívili Židovské 
město a Muzeum heydrichiády. Stejnou exkurzi absolvovali oktaváni 15. března. 

• 28. února zhlédli žáci 5.W, sexty a 2. ročníku v aule projekci filmu "Největší přání" spojenou 
s besedou s autorkou filmu dokumentaristkou Olgou Špátovou. Kvartáni se zúčastnili povídání 
o holocaustu s lidmi s autentickou zkušeností. 

• 20. března se studenti kvarty zúčastnili přednášky o holocaustu a antisemitismu pana Radka Hejreta 
na téma "Moderní stát Izrael - inspirace pro mladou českou generaci" v rámci projektu Světlo paměti. 

• 2. května jeli na exkurzi do Terezína žáci 4.V. 

ČÁST VII. 
ÚDAJE O DALŠÍM VZD ĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍK Ů 

Kurz, seminář 

P
oč

et
 

úč
as

tn
ík
ů

 

100 vědců do škol - intenzivní škola 1 

Anglický jazyk pro 2. stupeň ZŠ 1 

Celostátní konference ředitelů gymnázií 1 
Cloud pro učitele - využití technologie Cloud 
Computing ve školní praxi 

1 

Dějepis v muzeu 2 

Dnešní energetický svět 2 

Doškolovací kurz instruktorů LVVZ 3 

Dotační programy 1 
Emoce, empatická reakce, konflikty mezi dětmi, 
vytváření návyků 

1 

Exkurze Poznej a chraň - hnutí DUHA 1 

Exkurze v Synthesia, a.s. Pardubice, závod v Rybitví 2 

Finanční gramotnost 1 

Games for teens 1 

Hodnotitel maturitní písemné práce z českého jazyka 1 

Houby a rostliny Orlických hor 1 

ICT koordinátor 1 

Inspirace pro rozvíjení čtenářské gramotnosti v 
hodinách českého jazyka a literatury 

1 

Internetrecherche: wer findet was wo 1 

Jak na citlivá témata dialogovou formou 2 

Jak se dobře pohybovat na českém finančním trhu 1 

Jarní botanický víkend - Klobouky u Brna 2 

Konference "Kecejme do toho" 1 

Křesťanství v proměnách dvou tisíciletí 1 

Matematika a reálný svět - konference 1 

Kurz, seminář 

P
oč

et
 

úč
as

tn
ík
ů

 

Metodický kurz TKT - modul Practical 1 

Nezvyklé metody v hodinách češtiny 1 

Od přírody k welfare 2 

Otevřená věda pro pedagogy biologie 1 

Otevřená věda pro pedagogy chemie 1 

Počítač ve škole 3 

Podzimní botanický víkend 1 

Práce s interaktivní tabulí III. - pokračování 2 

Prezentace gramatiky a slovní zásoby 1 

Ptactvo a naše krajina 1 

Rolové hry v hodinách němčiny 2 

Řemeslná dílna. Šperky z různých materiálů. 1 

Seminář k projektu NIQES 1 

Seminář pro učitele španělštiny 1 

Skleněné mozaiky 1 
Smart Klub - krajská odborná konference o podpoře 
interaktivní výuky 

1 

Studentské volby - Člověk v tísni 1 

Školení maturitních komisařů 1 

Učitel - riziková profese aneb jak nevyhořet 1 

Veletrh nápadů učitelů fyziky 18 1 

Vlastivědné procházky 2 
Vzdělávací seminář ČEZ pro pedagogické 
pracovníky 

1 

Změny v občanském zákoníku 2 

CELKEM 61 
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ČÁST VIII. 
ÚDAJE O AKTIVITÁCH A  PREZENTACI ŠKOLY NA VE ŘEJNOSTI 

g) mezinárodní projekty, spolupráce se školami zahraničních států 

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

I v letošním školním roce opět proběhly úspěšně vzájemné výměnné pobyty našich studentů 
a studentů z partnerského gymnázia v Georgsmarienhütte v německém Dolním Sasku. 

Na podzim navštívili němečtí studenti své kamarády v Náchodě. Byli přijati na náchodské radnici, 
Město Náchod jim zajistilo bezplatnou prohlídku náchodského zámku. Podnikli celodenní výlet do Prahy, 
prohlédli si Nové Město nad Metují, naše žákyně Karolína Šustrová je provedla novoměstským zámkem, 
výklad provedla v anglickém jazyce. Ve škole si jedno odpoledne zahráli volejbal, prošli se i po 
Adršpašských skalách. 

Naši žáci jim návštěvu oplatili na jaře. Bydleli v německých rodinách, přivítal je ředitel školy, na 
radnici i nový starosta města Georgsmarienhütte. V Osnabrücku viděli románský dóm, vylezli na věž 
kostela sv. Marie. Při prohlídce osnabrücké radnice navštívili i sál, kde byl podepsán Vestfálský mír. 
Ochutnali medové perníčky při exkurzi do místní výrobny této sladkosti, podnikli celodenní výlet do 
Brém. V chráněné dílně viděli pracovat duševně i tělesně postižené lidi při výrobě součástek do 
automobilů známých německých značek. Hlavně však navázali nová přátelství s mladými Němci a je jen 
a jen na nich, zda budou v dalších kontaktech pokračovat. 

I v tomto školním roce se vzájemnou spoluprací podařilo zajistit bezplatné studium na partnerském 
Gymnasiu Oesede dvěma žákyním naší školy. Dita Jirková a Tereza Heinzelová se po celý školní rok 
zdokonalovaly v německém jazyce, byly bezplatně ubytovány v německých rodinách a poznávaly reálie 
Dolního Saska. 

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

Ivo Forejt 

Anglie 
V Anglii se nám stále nedaří najít partnerskou školu. Výměnné pobyty nahrazujeme alespoň částečně 

zájezdem, při kterém žáci bydlí a procvičují angličtinu v anglických rodinách. Zájezd se uskutečňuje 
každé dva roky a v tomto školním roce nebyl na programu. 

Do Anglie se ale opět po třech letech, jak je již mnoho let pravidlem, vypravil Sboreček, a to díky 
našim anglickým přátelům, kteří je tam pravidelně zvou a organizují tam pro ně bohatý program. 

Zájezd, tentokrát se zastávkou v Německu, se uskutečnil ve dnech 6. až 14. dubna 2013 a završil 20 
let těchto koncertních zájezdů, které započaly rokem 1993. Se Sborečkem navštívilo Manchester, 
Liverpool, Warrington, ale i mnoho dalších míst v Anglii už 270 studentů náchodského gymnázia, někteří 
z nich opakovaně. V programu letošního zájezdu byla mimo jiné i návštěva historického Chesteru nebo 
setkání s pěveckým sborem Univerzity of Centr Lancaschire, kde si oba sbory vzájemně zazpívaly. Za 
profesorský sbor cestovali se Sborečkem Michaela Ježková a Štěpán Macura, kteří přispěli svým dílem 
a pomocí k hladkému průběhu celé cesty. 

Pavel Škoda 

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. Oba zájezdy se 
uskutečnily právě v tomto školním roce. 
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Zájezd do Španělska 
Letos poprvé se podařilo zajistit zájezd do slunné Andalúzie, oblasti oplývající přírodními krásami 

a bohatým kulturním dědictvím. Základnou pro výlety po okolí bylo malé přímořské letovisko Los 
Álamos poblíž Málagy. Nejdůležitějším cílem naší cesty však byla návštěva magické Granady, města, 
v němž se psala významná část španělské historie a v němž jsou harmonicky propojeny vlivy 
křesťanského i arabského světa. Granada byla obsazena Maury až do roku 1492, kdy byli vypovězeni 
Katolickými králi. Z tohoto období se zachoval komplex paláců a zahrad Alhambra. Jedná se o stavby 
charakteristické jedinečným využitím prostoru a světla, vody a ozdob. Studenti měli jedinečnou možnost 
navštívit místa, o kterých čteme na hodinách, vyslechnout poutavé vyprávění místních průvodců 
a podniknout pomyslnou cestu v čase do dob největší slávy Španělska. Kromě Alhambry jsme zhlédli 
i Granadskou katedrálu, v níž jsou uloženy ostatky Katolických králů, jedněch z nejvýznamnějších 
panovníků španělské historie. Stejně zajímavým městem byla pro studenty i blízká Málaga. Připomněli si, 
že se zde narodil Pablo Picasso, a také to, že celá Andalúzie je propojením několika kulturních světů. 
Dalším z výletů byla cesta do britské královské kolonie Gibraltar. Zde jsme navštívili jeskyni svatého 
Michala, která fungovala za druhé světové války jako nemocnice a v současnosti slouží jako koncertní 
síň. Bezesporu nejzábavnější atrakcí pro studenty byl osobní kontakt s bezocasými opicemi, které skálu 
nad Gibraltarem obývají. Podle legendy zde budou tak dlouho, dokud budou na Gibraltaru Britové. 
Někteří studenti i kolegové si na vlastní kůži vyzkoušeli, jak dovedou být opičky neodbytné a jak 
nepohrdnou vaší svačinou nebo se budou chtít ozdobit vašimi brýlemi. Týden v Andalúzii utekl jako 
voda, ale dojmy, zážitky a zkušenosti, které jsme tu nasbírali, nám již nikdo nevezme. Doufáme, že 
v budoucnu bude více tak úspěšných cest, které nás budou motivovat k dalšímu studiu španělštiny 
a poznávání kultury a historie této překrásné země. 

Lucie Pavlíčková 

Zájezd do Francie 

I francouzštináři zakončili školní rok třešničkou na dortu, a to v podobě zájezdu na Azurové pobřeží. 
Za pár dní stihli obkroužit Monako ve stopách Formule 1, vykoupat se ve Středozemním moři, plavit se 
kaňonem Verdun, vyfotit se u četníka v Saint Tropez a hlavně nasát tu pravou provensálskou atmosféru. 
Těšíme se na další francouzská dobrodružství! 

Zuzana Felklová 

Slovinsko 
Zde má svého partnera náš vokálně instrumentální soubor Musica Viva. Letos se ve spolupráci 

s našim partnerem neuskutečnila žádná akce. 

AFS 
Ve 2. pololetí školního roku studovala na naší škole v rámci projektu AFS – Mezikulturní programy 

studentka z Turecka. 

h) okresní, oblastní a celostátní soutěže 

Ve školním roce 2012 – 13 pořádala naše škola tyto soutěže (okresní a vyšší kola, školní neuvádíme): 
• 17. října proběhla soutěž Přírodovědný klokan 2012. Zúčastnilo se 144 žáků. 
• 23. října organizoval prof. Zapletal okresní kolo turnaje ve stolním tenise pro střední školy. 
• 5. listopadu se na naší škole uskutečnilo oblastní kolo turnaje v pišQworkách. Zúčastnilo se 16 

týmů z okolních škol.  
• 8. listopadu prof. Košvanec organizoval v házenkářské hale okresní kolo Orion Florbal Cupu pro 

primy a sekundy a 6. a 7. třídy ZŠ. 
• 15. listopadu se na naší škole konalo okresní finále turnaje ve florbalu dívek. Organizaci 

zajišťoval prof. Košvanec. 
• 10. a 11. prosince zorganizovali naši profesoři na škole turnaj SŠ ve volejbale. 10. prosince 

uspořádala prof. Slavíková turnaj dívek a 11. prosince prof. Košvanec turnaj chlapců. 
• 1. března organizovaly prof. Havlíčková a Zikmundová na naší škole okresní kolo Chemické 

olympiády pro žáky nižšího gymnázia a ZŠ - kategorie D. 
• 22. března proběhla soutěž Matematický klokan, které se u nás ve škole zúčastnilo 354 žáků. 
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• 26. března pořádal prof. Klemenc na naší škole okresní kolo Fyzikální olympiády v kategoriích E 
a F. 

• 22. května organizoval prof. Klemenc na naší škole okresní kolo Fyzikální olympiády pro 
kategorii G. 

Naši žáci se hojně a s úspěchem zúčastňovali i olympiád a soutěží pořádaných jinými zařízeními. 
Hojná byla i účast ve školních kolech. O výsledcích soutěží se lze dočíst ve zprávách jednotlivých 
předmětových komisí. 

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 odbornou porotou. 

Proč se zúčastnit SOČ? Odpovědí může být ujištění, že se při vypracovávání SOČ hodně naučíte. 
Máte možnost jednak uplatnit svůj zájem, svoji odbornost, jednak příležitost prezentovat a obhájit svoji 
práci před odborníky z oboru. Naučíte se samostatně a tvořivě 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. 

SOČ má na Jiráskově gymnáziu dlouholetou a úspěšnou tradici, což se potvrdilo i v letošním školním 
roce, kdy se této soutěže zúčastnilo sedm studentů naší školy, kteří dosáhli výborného umístění 
v okresním i krajském kole SOČ. 

A kdo byli ti úspěšní „sočkaři“ a o čem psali? 

Václava Štěpánová (oktáva A) 
Soutěžní obor: 16 Historie 
Název práce: Skladatelé mého kraje 
Umístění v okresním kole: 2. místo, v krajském kole: 2. místo 
Práce se zabývá hudebními skladateli, pedagogy a zároveň virtuosy, kteří působili ve východních 

Čechách nebo měli k tomuto regionu nějaký vztah. Jde mnohdy o velké talenty, kteří se vepsali do dějin 
české kultury, či dokonce dobývali svým uměním svět, ale těmto mnohdy pozapomenutým umělcům 
nebyla dosud věnována jakákoliv souhrnná publikace. 

Tato práce není určena jen pro úzký okruh odborníků. Mohou ji využívat učitelé hudby, kteří se 
zabývají regionálními dějinami, a zároveň může sloužit i laické veřejnosti. 

Jakub Zakouřil (oktáva A) 
Soutěžní obor: 1 Matematika a statistika 
Název práce: Ruleta 
Umístění v okresním kole: 2. místo 
Práce seznamuje čtenáře s pravidly hraní rulety a s nejznámějšími ruletními systémy. Počítá 

pravděpodobnosti výhry u těchto systémů a v praxi (experimentálně) tyto výsledky ověřuje, tedy testuje 
tyto systémy v praxi. Výsledky jsou přehledně prezentovány pomocí grafů. 

Marek Bartoš (oktáva A) 
Soutěžní obor: 1 Matematika a statistika 
Název práce: Matematika v Texas hold’em pokeru 
Umístění v okresním kole: 1. místo, v krajském kole: 1. místo, v celostátní přehlídce: 11. místo 
Práce zkouší podpořit fakt, že poker by se mezi hazardní hry řadit rozhodně neměl. Také se zabývá 

možnými kombinacemi karet, které můžeme na pokerovém stole vidět, a je v ní popsáno podstupované 
riziko při hře a také naše šance na výhru v jistých situacích. 



18  

Jiří Valášek (oktáva B) 
Soutěžní obor: 18 Informatika 
Název práce: Počítačová verze německého šifrovacího přístroje Enigma 
Umístění v okresním kole: 1. místo 
Výsledkem práce je funkční počítačová aplikace, která simuluje funkci šifrovacího stroje Enigma I. 

Lze si na ní vyzkoušet, jak vypadala práce s přístrojem, a zašifrovat si důležité informace podle 
zvoleného klíče. 

Aplikaci lze využít i při výuce historie. 

Anna Zikmundová (oktáva A) 
Soutěžní obor: 3 Chemie 
Název práce: Obsah vápníku a hořčíku ve vodě 
Umístění v okresním kole: 1. místo, v krajském kole: 3. místo 
Tato práce si dává za cíl shrnout dostupné poznatky o přítomnosti vápníku a hořčíku ve vodě. Zabývá 

se příčinami výskytu těchto minerálních látek v přírodních vodách a z různých hledisek posuzuje jejich 
vliv na vlastnosti vody. 

Michal Kopecký (oktáva B) 
Soutěžní obor: 18 Informatika 
Název práce: Hlasová syntéza 
Umístění v okresním kole: 3. místo 
Práce řešila oblast hlasové syntézy a její možnosti při zpracování výpočetní technikou. Navržený 

program pak uměl přečíst libovolný česky napsaný text. Velmi kladně bylo hodnoceno, že student zvládl 
nejenom naprogramovat metodu hlasové syntézy a ve svém programu tuto metodu a její využití převedl 
do praxe, ale že se jako programátor velmi dobře vypořádal i s teorií hlasové syntézy jako takové, se 
základními pravidly fonetiky apod. 

Jan Štěpán (oktáva B) 
Soutěžní obor: 18 Informatika 
Název práce: Počítačová hra – 2D plošinovka, vytvořená v prostředí Borland Delphi 

Umístění v okresním kole: 2. místo 
Velmi kladně bylo hodnoceno, že student vytvořil tuto hru v prostředí Borland Delphi i přesto, že se 

v některých pramenech uvádí, že toto prostředí není pro tvorbu her vhodné. Na základě svých poznatků 
a přiloženého programu došel k závěru, že toto tvrzení není zcela pravdivé a že více záleží na umu 
a znalostech programátora, než na prostředí, v kterém programátor hru tvoří. Student kromě 
naprogramování graficky velmi propracované a herně povedené aplikace zvládl i vytvořil ucelený projekt, 
který umožňuje uživateli tvořit i vlastní herní místnosti, volit obtížnost hry apod. 

Poděkování za výbornou reprezentaci školy patří všem těmto studentům. 

Málokdo se chce spokojit s tím, čeho již dosáhl, co zná. A právě SOČ může přispět k dosažení cílů, 
k prohloubení poznatků. Takže vítejte i Vy mezi „sočkaři“. 

Věra Štegerová 

Předmětová komise českého jazyka 
s radostí oznamuje, že i letos měla naše škola důstojné zastoupení v krajském kole Olympiády 

v českém jazyce. Vítěz okresního kola Martin Mareš, student 3.B, se v kole krajském umístil na příčce 
7. – 9., v okresním kole druhý, septimán Radim Kvirenc, byl v kole krajském 11. Vítězka okresního kola, 
kvartánka Anna Vlčková, dosáhla v kole krajském na místo 8. – 9. Ve školním kole, kterého se zúčastnilo 
téměř 70 mladších i starších studentů, si postup do kola okresního zajistili i kvartánka Meriem Djemaiel 
a Jakub Staněk ze 3.B. 

děkuje primánu Hynku Pacákovi a sekundánce Adéle Uždilové za reprezentaci školy na krajské 
přehlídce uměleckého přednesu Dětská scéna, která se konala v hradeckém divadle Jesličky. Krajské 
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přehlídce předcházela účast vítězů školního recitačního klání na přehlídce okresní. Vedle výše 
jmenovaných se okresního kola účastnila kvartánka Markéta Mastíková a tercián Jan Karvai. 

Jindra Nývltová 

Anglický jazyk 
Soutěž v anglickém jazyce 
Do školního kola se přihlásilo 187 studentů, kteří soutěžili ve třech kategoriích. 
Na předních místech se umístili tito studenti: 
I. kategorie: Vojtěch Brejtr 2.W 
II.  kategorie: Nguyen Lami 4.V 
III.  kategorie: Daniela Štěpánková 7.W 
V okresním kole Nguyen Lami zvítězila a v krajském kole skončila na 6. místě. Daniela Štěpánková 

také zvítězila v okresním kole a v kraji obsadila 3. místo. 
Oběma dívkám děkujeme za výborné reprezentování naší školy a přejeme hodně úspěchů i v letech 

příštích. 
Zdena Jirková 

Německý jazyk 
V krajském kole reprezentovali naši školu Patricie Franková a Radim Kvirenc. V kategorii IIIB 

obsadili 4. a 6. místo. 
Pavel Škoda 

Francouzský jazyk 
21. března se studentka sexty Michaela Sandtnerová zúčastnila krajského kola olympiády ve 

francouzském jazyce, kde obstála i ve velmi silné konkurenci, a ve své kategorii B1 se umístila na 
krásném 4. místě. 

Zuzana Felklová 

Matematické soutěže 
Soutěž pro všechny ročníky od primy až po oktávu je Matematická olympiáda. 
Úspěšní řešitelé školního kola v nižších ročnících postupují do okresního kola a z kategorie Z9, A, B, 

C, to jsou kvarty a první až čtvrté ročníky, dále do kola oblastního, které se koná v Hradci Králové. 
Kategorie Z6 (prima): na prvních třech místech se ve školním kole se stejným počtem bodů umístili 

Ivana Lukášová, Jakub Horák a Jakub Ježek. Tito pak dále postoupili do okresního kola, kde Ivana 
Lukášová a Jakub Ježek obsadili pěkné 6. – 10. místo. 

Kategorie Z7 (sekunda): do okresního kola byli pozváni opět tři nejlepší, a to Tomáš Kubíček, 
Štěpánka Frimlová a Jana Možíšová. V okresním kole dosáhla vynikajícího výsledku Štěpánka Frimlová, 
obsadila 1. místo, Tomáš Kubíček pak 4. – 7. místo a 8. místo Jana Možíšová. 

Kategorie Z8 (tercie): v okresním kole nás reprezentovali Julie Hrušová, Jan Karvai a Jan Bohadlo. 
Tam se nejlépe umístila Julie Hrušová na 4. – 6. místě. 

Kategorie Z9 (kvarta): v okresním kole nás reprezentovali pouze dva studenti a těm se tentokrát moc 
nevedlo. Iva Paulusová se umístila na 9. – 10. místě a na 11. – 12. místě Ondřej Horký. 

Kategorie A, B, C: z klauzurní části školního kola, ve které soutěží studenti, kteří již prošli domácí 
částí školního kola, se vysílají studenti do kola oblastního, pokud dosáhnou aspoň 10 bodů z maximálního 
počtu 18. V kategorii C se účastnilo pouze 5 studentů, z nichž ani jeden nedosáhl 10 bodů. Velmi úspěšní 
byli studenti v kategorii B. Ze sedmi účastníků čtyři se probojovali do dalšího kola, a to Štěpán Štěpán 
téměř bez ztráty bodů. Za ním se umístil Václav Šimon, Milena Vaňková a Jan Halda. K naší velké lítosti 
se oblastního kola účastnila pouze Milena Vaňková, která obsadila nádherné 7. místo. V kategorii A, ve 
které soutěží studenti třetích i čtvrtých ročníků, septim a oktáv, se účastnilo 8 studentů, z nichž tři dosáhli 
10 bodů a odjeli reprezentovat školu do Hradce Králové. Byli to Matěj Fanta, Jan Hrubý a Jan Staněk. 
Úžasného úspěchu dosáhl Jan Hrubý, který se 1. místem v kraji nominoval do celostátního kola, kde 
obsadil pěkné 42. místo. 

Další a nejpočetněji zastoupenou soutěží je Matematický klokan . Z naší školy se zúčastnilo 360 
studentů, v rámci okresu 1 913 studentů a v rámci kraje 7 164 studentů. Studenti naší školy se objevili na 
prvních místech v rámci okresu i v rámci kraje ve všech kategoriích. 
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V kategorii Benjamín se umístili: na 2. místě v okrese a 3. místě v kraji Petr Mastík 2.V, na 3. – 4. 
místě v okrese Jan Dušek 2.W a Tomáš Kubíček 2.W. V kategorii Kadet se na 1. místě v okrese 
a 1. místě v kraji umístil Tomáš Macek 4.V. 

Velmi úspěšní byli naši studenti v kategoriích Junior  a Student. V kategorii Junior obsadili: 1. místo 
v okrese a 3. místo v kraji Václav Šimon 6.V, 2. místo v okrese a 5. místo v kraji Milena Vaňková 2.A, 
3. místo v okrese a 10. místo v kraji Michal Prokop 6.V, 4. místo v okrese Miroslav Málek 2.B , 5. – 6. 
místo v okrese Barbora Balcarová 6.W a Tran Tuan 2.A. V kategorii Student: 1. místo v okrese a 2. místo 
v kraji Karolína Pěčková 7.V, 2. místo v okrese a 8. místo v kraji Jakub Zakouřil 8.V, 4. místo v okrese 
Jan Hrubý 8.V. 

Matematický klokan je soutěž, která se pravidelně koná na jaře, většinou v březnu, Přírodovědný 
klokan se koná na podzim, v říjnu. Probíhá pouze pro dvě kategorie, pro kategorii Kadet a Junior, tedy 
pro tercie až sexty a první a druhé ročníky. Počet soutěžících v kategorii Junior byl letos 87, v kategorii 
Kadet 57. Nejlepší umístění v kategorii Junior  patřilo Štěpánu Štěpánovi z 6.V. V kategorii Kadet naši 
tři nejlepší dosáhli na 4., 5. a 6. místo v kraji. Byli to Tomáš Macek 4.V, Meriem Djemaiel El Gharred 
4.V a Timotej Mareš 4.V. 

Pro primy, sekundy a tercie je ještě organizována Pythagoriáda. V primách se účastnilo 53 
soutěžících, z nichž 39 bylo úspěšných. Úspěšný řešitel musí získat aspoň 9 bodů z 15 možných. Do 
okresního kola byli přihlášeni 3 nejlepší. Zde se nejlépe umístil Jakub Ježek 1.W na 3. – 7. místě. 
V sekundách soutěžilo 53 studentů, z nichž bylo 17 úspěšných. V okresním kole se na 6. místě umístil Jan 
Dušek 2.W a hned v závěsu 7. – 9. místo patřilo Michalu Matoulkovi a Tomáši Kubíčkovi, oba 2.W. 
V terciích se účastnilo 54 studentů a úspěšnými se stalo 11 z nich. Velmi se jim zadařilo v okresním kole. 
1. místo získala Julie Hrušová 3.W, 2. místo Vojtěch Mervart 3.W. 

Další soutěže, Logické olympiády, která je rozdělena na kategorii pro nižší gymnázium, kategorie B, 
a na kategorii pro vyšší gymnázium, kategorie C, se zúčastnilo v rámci kraje 529 řešitelů v kategorii B 
a 417 řešitelů v kategorii C. Ve starší kategorii reprezentovalo školu 6 studentů, z nichž nejúspěšnější 
byla Milena Vaňková z 2.A, která obsadila 3. místo. Dále našim studentům patřila místa: 10. Jakub 
Zakouřil 8.V, 12. Štěpán Štěpán 6.V, 28. Karolína Pěčková 7.V, 32. Martin Štěpánek 2.A. Vezmeme-li 
v úvahu počet účastníků, byly výsledky našich studentů vynikající. Obdobný závěr platí i pro mladší 
reprezentanty. Do krajského kola postoupili čtyři a obsadili: 13. místo Jakub Ježek 1.W, 21. – 23. místo 
Miroslav Říha 2.V a Michal Matoulek 2.W, 36. místo David Továrek 2.W. 

Studenti si již sami vyhledávají různé soutěže, případně korespondenční kurzy a stávají se 
dopisovateli do matematických časopisů. Věřím, že se jejich řady budou rozrůstat, a tyto studenty žádám, 
aby o svých aktivitách dali vědět vyučujícím matematiky. 

V rámci této aktivity vytvořili naši studenti 3 týmy, které se účastnily Internetové matematické 
olympiády. Bylo přihlášeno 207 týmů z ČR. Náš nejúspěšnější tým ve složení Daniel Čejchan, Radim 
Kvirenc, Bára Šourková, Jakub Zakouřil, Jan Hrubý, Marek Bartoš, Milena Vaňková obsadil 20. místo. 

Soutěž, které se účastnili naši studenti a do které se sami přihlásili, je Technoplaneta. Do finále, které 
se mělo konat v Praze 4. června, se probojovalo z internetové části 40 nejúspěšnějších týmů z celé 
republiky. Z našich z 27. místa postoupil tým Antiviry ve složení Jan Bohadlo, Terezie Hejnová, Anežka 
Hlavatá, Eliška Kavanová, Jakub Kortus, všichni z 3.V. Vzhledem k nepřízni počasí a povodním byl 
termín finále odložen na 17. září 2013. 

Na závěr přejeme všem hodně síly, chuti a dobrých nápadů v dalších soutěžních kláních 
v nastávajícím školním roce. 

A pochopitelně opět mnoho úspěchů nejen v soutěžích. 
Iva Sršňová 

Fyzikální soutěže 
Fyzikální olympiáda 
Z naší školy do krajského kola postoupilo celkem 37 studentů, z toho bylo12 úspěšných řešitelů. 

Jmenovitě jsou uvedeni všichni studenti, kteří do krajského kola postoupili, pořadí je uvedeno u studentů, 
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kteří jsou úspěšnými řešiteli. Úspěšný účastník FO musel získat aspoň 14 bodů. Pro žáky nižšího 
gymnázia byla FO zakončena okresním kolem. 

Okresní kolo 
Kategorie G – na prvních devíti místech se umístili naši studenti v tomto pořadí: 
Matoulek Michal, Kubíček Tomáš, Pikman Jan, Mastík Petr, Knapovská Pavlína, Balcar Vojtěch, 

Lukášek David, Dušek Jan, Černý Lukáš 
Kategorie F – na prvních třech místech se umístili naši studenti v tomto pořadí: 
Kukrálová Helena, Mervart Vojtěch, Karvai Jan 
Úspěšnými řešiteli byli v tomto pořadí: 
Bohadlo Jan, Lipovská Markéta, Havlena Jan, Vondráček Jan, Karvai Martin, Vlček Marek 

Krajské kolo 
Kategorie E 
4. Macek Tomáš 4.V, 8. Paulusová Ivana 4.W, 17. Mareš Timotej 4.V, dále se zúčastnily Andrlová 

Veronika 4.V a Lukášová Martina 4.V 
Kategorie D 
3. Bláha Pavel 1.A, 6. Rýdl Jiří 5.W, 7. Jirman Jan 5.W, 10. Čížková Pavla 5.W, dále školu 

reprezentovali Jansa Aleš 5.W, Suk Jakub 1.A, Souček Martin 1.A, Zikmundová Lenka 5.V, Zítková 
Kateřina 5.V, Lokvenc Dominik 1.A 

Kategorie C 
2. Štěpán Štěpán 6.V, 4. Balcarová Barbora 6.W, 5. Prokop Michal 6.V, dále školu reprezentovali 

Vaňková Milena 2.A, Hrůša Vojtěch 6.W, Šimon Václav 6.V, Vaňková Zuzana 6.V, Tran Tuan 2.A, 
Halda Jan 6.W, Málek Miroslav 2.B, Němec Martin 6.V, Košek Tomáš 6.W, Malík Ondřej 2.B, Štěpánek 
Martin 2.A, Hrodková Lenka 2.B, Peterková Alena 2.B, Vanická Michaela 2.B 

Kategorie B 
3. Čejchan Daniel 7.W, 4. Prokešová Daniela 7.W, dále školu reprezentovali Staněk Jan 3.B, Pěčková 

Karolína 7.V, Štěpánová Tereza 3.A 
Všem studentům děkujeme za výbornou reprezentaci školy. 
Dík patří i pedagogům za přípravu studentů. 

Richard Brát 

Fykos 
Kromě fyzikální olympiády se studenti naší školy účastní soutěže s dlouhodobou tradicí, Fyzikálního 

korespondenčního semináře – Fykosu. Ve čtvrtek 6. prosince 2012 proběhla internetová soutěž družstev 
v řešení fyzikálních úloh s názvem „Fykosí fyziklání online“. Zorganizovali ji studenti Matematicko-
fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Soutěž s mezinárodní účastí měla velký ohlas a zúčastnilo se jí 
celkem 156 týmů. V celkovém pořadí se družstvo naší školy „Gympláci“ umístilo na úžasném 8. místě. 
Ve své kategorii středoškolských studentů dokonce na 2. místě z 26. Za tímto skvělým úspěchem stojí 
výkon studentů: Petr Kafka 4.A, Jiří Valášek 8.W, Jan Staněk 3.B, Daniela Prokešová 7.W a Daniel 
Čejchan 7.W. A nebyl to jediný úspěch. 

V pátek 15. února se dva týmy studentů naší školy zúčastnily v Praze celonárodní soutěže v řešení 
fyzikálních úloh „Fykosí fyziklání“. Oba týmy soutěžily ve stejné kategorii, kde ve velké konkurenci 24 
družstev obstály velmi dobře. Tým A ve složení: Kafka Petr 4.A, Fanta Matěj 8.W, Prokešová Daniela 
7.W, Pěčková Karolína 7.V a Rýdl Jiří 5.W se umístil na 5. místě. Tým B ve složení: Valášek Jiří 8.V, 
Lokvenc Pavel 4.B, Staněk Jan 3.B, Štěpán Štěpán 6.V a Vaňková Milena 2.A na 9. místě. Celkově ve 
všech kategoriích bojovalo o umístění 76 týmů. Všechny výsledky lze nalézt na internetové adrese: 
fykos.cz. 

Zdeněk Polák 

Chemické soutěže 
Letošní školní rok byl pro nás spojen především se 49. ročníkem chemické olympiády. Naši studenti 

se soutěže zúčastnili ve všech jejích kategoriích. 

Kategorie A (4. ročníky, oktávy) – úlohy nejvyšší kategorie řešila úspěšně Anna Zikmundová (8.V), 
která v krajském kole obsadila 2. místo a postoupila do kola národního. To letos proběhlo ve dnech 28. 
1. – 31. 1. 2013 na Masarykově univerzitě v Brně. 
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Kategorie B (3. ročníky, septimy) – ve školním kole soutěžilo 20 studentů. Do krajského kola bylo 
pozváno pět našich studentek. Marie Hanušová (3.A) se umístila na 11. místě, Sára Hanušová (7.W) na 
místě třináctém, Patricia Franková (7.W) na patnáctém, Veronika Říhová (7.W) na sedmnáctém a Barbora 
Kováčová (7.W) na devatenáctém. 

Kategorie C (1. a 2. ročníky, kvinty a sexty) – školního kola se zúčastnilo 33 žáků. Na prvních třech 
místech se umístili Štěpán Štěpán (6.V), Lenka Zikmundová (5.V) a Michal Prokop (6.V). Do krajského 
kola, konaného na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové, nás odjeli reprezentovat dva 
studenti – Lenka Zikmundová se umístila na 3. místě a Michal Prokop obsadil 8. místo. 

Kategorie D (tercie, kvarty) – ve školním kole soutěžilo 14 studentů. Okresní kolo se konalo opět na 
naší škole a šest našich studentů se ocitlo v první desítce. Timotej Mareš (4.V) zvítězil, Anna Vlčková 
(4.V) byla druhá, Vojtěch Mervart (3.W) obsadil 4. místo, Martina Lukášová (4.V) 5. místo, Jan Bohadlo 
(3.V) se umístil na 8. místě a Terezie Hejnová na místě desátém. A v této kategorii máme i vítěze kola 
krajského. Timotej Mareš vyhrál a Anna Vlčková se umístila na pěkném 4. místě. 

SOČ – středoškolská odborná činnost – v letošním roce jsme měli jednoho zástupce i v této soutěži. 
Anna Zikmundová (8.V) se svou prací „Obsah vápníku a hořčíku ve vodě“ vyhrála kolo okresní 
a v krajském kole se umístila na 3. místě. 

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

Helena Karásková 

Biologické soutěže 
Ve školním roce 2012/2013 proběhla řada biologických soutěží. Už tradičně se naši studenti zapojují 

především do Biologické olympiády a Poznávání přírodnin . Biologické olympiády se letos zúčastnilo 
85 studentů a poznávání přírodnin 22 studentů. Nejlepších výsledků dosáhla Tereza Zobalová z 1.A, která 
obsadila 6. místo v krajském kole BiO kategorie B a získala první místo v okresním a 11. místo 
v krajském kole soutěže Poznávání přírodnin. Do krajského kola BiO se dále probojovali Hanušová 
Marie (3.A, 28. – 29. místo) a Prouzová Michaela (3.A, 39. místo) v kategorii A, Maťátková Lucie (5.V, 
23. místo) a Vanická Michaela (2.B, 36. místo) v kategorii B, Bohadlo Jan (3.V, 23. místo) v kategorii C 
a Vydláková Monika (1.V, 23. místo) v kategorii D. V krajském kole Poznávání přírodnin obsadila Marie 
Hanušová ze 3.A 23. místo. Blahopřejeme úspěšným studentům a děkujeme jim za reprezentaci školy. 

Ivana Matěnová 

Dějepisné soutěže 
Školního kola Olympiády v dějepise se v tomto školním roce zúčastnili studenti tercií a kvart. 

Písemný test školního kola přišlo napsat celkem 11 studentů a studentek. Téma letošní soutěže bylo „Od 
pohanských zvyků ke křesťanským tradicím“. Po vyhodnocení testu vybrali organizátoři 4 studenty, kteří 
postoupili do okresního kola. Byli to Markéta Mastíková (1. místo), Martin Karvai (2. místo), Jiří 
Rohlena a Meriem Djamael. Martin Karvai v okresním kole zvítězil a Markéta Mastíková zaujala 
2. místo. Oba pak reprezentovali naši školu v krajském kole, kde se umístili ve velmi silné konkurenci 
ostatních základních škol a gymnázií ve středu žebříčku. Markéta Mastíková obsadila 11. místo a Martin 
Karvai 23. 

Veronika Andrlová (4.V) a Kateřina Čápová (4.W) se zapojily do soutěže o Izraeli. 
Poděkování za výbornou reprezentaci školy v oboru historie patří Václavě Štěpánové (8.V), která 

s prací SOČ na téma Skladatelé mého kraje obsadila 2. místo v krajském kole SOČ. 

Jitka Fišerová, Věra Štegerová 

Debatní soutěž 
Podobně jako v loňském i v letošním roce uspěli na jaře naši studenti v debatní soutěži Agora, která 

má prověřit, jak studenti umí věcně argumentovat a pracovat s fakty. Samotnému vyvrcholení soutěže 
předcházely debatní semináře a veřejné debaty. Naši školu reprezentoval třináctičlenný tým ve složení: 
Jan Staněk, Karolína Pěčková, Veronika Bělinová, Monika Besedová, Martin Kůst, Ondřej Gelbič, 
Dominika Doležalová, Lenka Ptáčková, Kyrill Juran, Andrea Fiedlerová, Martin Mareš, Šárka Čmelíková 
a Hana Ježdíková. Na úspěchu se však nemalou měrou podílela i profesorka Jana Kolářská, která se jim 
ve svém volném čase obětavě věnovala a pomáhala jim s přípravou. V krajském kole zvítězili a postoupili 



23  

tak do kola celostátního. Navíc mezi jednotlivci výborně uspěla i Karolína Pěčková – získala titul 
nejlepšího debatéra kraje. Finále, ve kterém se stejně jako v kole krajském debatuje na témata 
formulovaná do kontroverzních tvrzení (např. obnovitelné zdroje, penzijní připojištění apod.) a kde si 
i podobně teprve těsně před soutěží vylosovali, zda budou pro, nebo proti, probíhalo na půdě Poslanecké 
sněmovny ČR. Největším úspěchem našeho týmu byl titul pro nejlepšího debatéra finálového kola, který 
obdržel Martin Mareš. Celé klání bylo velkým zážitkem i cennou zkušeností nejen pro ně, ale i pro jejich 
rodiče, kteří do PS ČR přijeli fandit. 

Hana Vrátilová 

Zeměpisné soutěže 
Také v tomto školním roce jsme se snažili zapojit co nejvíce našich studentů do zeměpisných soutěží. 

Na konci prvního pololetí (31. 1.) připravili 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 vesměs dobře, ale na loňské a zejména předloňské úspěchy (vyhráli 
jsme tehdy všechny kategorie) nenavázali. 

V kategorii A (primy a 6. třídy) obsadil 2. místo Filip Rufer z 1.V. Na 4. místě se skončila Aneta 
Vacková z 1.W. 

V kategorii B (sekundy a 7. třídy) skončil pátý Petr Mastík ze 2.V a sedmý Tomáš Kubíček ze 2.W. 
V kategorii C (tercie a kvarty + 8. a 9. třídy) obsadil sedmé místo Václav Kavalír z 4.V, Adam Budař 

z téže třídy uzavíral první desítku soutěžích. 
V nejstarší kategorii D (střední školy) obsadili naši studenti čelní pozice: 2. místo Jan Čečetka ze 

6.W, 3. místo Petr Šanovec z 5.V a 4. místo Martin Mareš z 3.B. 

V krajském kole, které se konalo 11. 4. 2013 na ZŠ Habrmanova v Hradci Králové, jsme tentokrát na 
medailové pozice nedosáhli a případný postup do celostátního kola tak byl na hony vzdálen. Filip Rufer 
vybojoval v kategorii A 8. místo a Honza Čečetka obsadil v kategorii D 9. místo. 

Další zeměpisnou soutěží, které se již tradičně zúčastňujeme, je Eurorebus. Jde o vědomostní soutěž, 
která je organizována vydavatelstvím Terra klub – autorem tematických atlasů Dnešní svět. Utkávají se 
v ní jednotlivci i školní třídy. Škola, jejíž třídy si v průběhu soutěže vedou 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 11. 4. 2013, se na základě předchozích výsledků 
z elektronických kol kvalifikovali nejlepší jednotlivci i třídní týmy. Na akademické půdě Univerzity 
Hradec Králové si postup do celostátního kola vybojovala dvě naše třídní družstva a tři jednotlivci. 

Celostátní finále se konalo 14. 6. 2013 v kongresovém sálu Top hotelu Praha. Nejlepšího umístění 
mezi jednotlivci dosáhl Jan Bohadlo (3.V), který obsadil mezi 54 finalisty kategorie ZŠ 02 17. místo. 
V téže kategorii se na 24. příčce umístil Václav Kavalír (4.V). V kategorii SŠ obsadil Martin Mareš (3.B) 
21. místo ze 49 účastníků. V soutěži třídních kolektivů kategorie ZŠ 02 vybojovali Anna Vlčková, 
František Šedivý a Václav Kavalír pro 4.V 20. příčku z celkového počtu 53 týmů. Do první desítky tak 
proniklo pouze družstvo 3.B ve složení Martin Mareš, Vojtěch Ruffer a Jan Staněk. V kategorii SŠ 
chlapci vybojovali 9. místo z 54 týmů! Nejen jim chci tímto poděkovat za vzornou reprezentaci naší 
školy. 

Celkově musím konstatovat, že se nepodařilo navázat na výborné výsledky z předchozích let. Proto 
jsem rád, že se v nadcházejícím roce vrací do učebního plánu naší školy i jednoletý zeměpisný seminář, 
který umožní vážným zájemcům o tento předmět hlubší a detailnější pohled a přispěje tak zcela jistě 
k rozšíření a prohloubení jejich zeměpisných znalostí. 

Zdeněk Košvanec 

Sportovní soutěže 
Ve školním roce 2012-13 se naši studenti opět zapojili do většiny sportovních soutěží organizovaných 

především AŠSK, ale rovněž do řady dalších. Většinou šlo o základní, tj. okresní kola, jedenáctkrát o kola 
či soutěže na krajské úrovni, podařilo se vybojovat i postup do republikového finále. Dohromady to bylo 
40 soutěží ve 12 druzích sportů. 
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Devět z nich bylo pořádáno naší školou – tři florbalové, dvě volejbalové a jedenkrát fotbal, 
minikopaná, futsal a stolní tenis. 

Naše účast a výsledky: 
atletika 
Středoškolský pohár CORNY 
okresní kolo (Nové Město nad Metují) 

středoškolačky – 1. místo, středoškoláci 2. místo 
krajské kolo (Dvůr Králové) 

středoškolačky – 6. místo 
Pohár Rozhlasu 
okresní kolo (Nové Město nad Metují) 

mladší žákyně – 3. místo, mladší žáci – 2. místo 
starší žákyně – 1. místo, starší žáci – 1. místo 

krajské kolo (Nové Město nad Metují) 
starší žákyně – 2. místo, starší žáci – 4. místo 

přespolní běh družstev 
okresní kolo (Police nad Metují) 

mladší žákyně – 3. místo, mladší žáci – 2. místo 
starší žákyně – 2. místo, starší žáci – 2. místo 
středoškolačky – 1. místo, středoškoláci – 1. místo 

krajské kolo (Nová Paka) 
mladší žáci – 1. místo 
starší žákyně – 4. místo, starší žáci 8. místo 
středoškolačky – 5. místo, středoškoláci – 4. místo 

Běh do zámeckých schodů O pohár starosty města Náchoda 
mladší žactvo – 6. místo, starší žactvo – 2. místo 
středoškolačky – 1. místo, středoškoláci – 1. místo 

plavání 
krajské kolo (Trutnov) 

mladší žákyně – 3. místo 
středoškolačky – 1. místo, středoškoláci – 2. místo 

republikové finále (Jindřichův Hradec) 
středoškolačky – 6. místo 

volejbal 
okresní kola 

středoškolačky (JGN) – 1. místo 
středoškoláci (JGN) – 2. místo 

krajské kolo (Hořice) 
středoškolačky – 4. místo 

plážový volejbal – okresní kolo (Náchod) 
středoškolačky 2. a 3. místo 

basketbal – okresní kola 
mladší žákyně (Jaroměř) – 2. místo 
starší žákyně (Jaroměř) – 3. místo 
středoškolačky (Broumov) – 1. místo 
středoškoláci (Jaroměř) – 2. místo 

florbal 
okresní kola 

mladší žáci (JGN) – 1. místo 
starší žákyně (Police nad Metují) – 3. místo 
starší žáci (Jaroměř) – 1. místo + okrskové kolo (Náchod) – 1. místo 
středoškolačky (JGN) – 2. místo 
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středoškoláci (JGN) – 1. místo 
krajská kola 

mladší žáci (Dvůr Králové) – 2. místo 
starší žáci (Jičín) – 2. místo 
středoškoláci (Hradec Králové) – 3. místo 

fotbal 
okresní kolo (JGN) 

středoškoláci – 1. místo 
krajské kolo (Jičín) 

středoškoláci – 2. místo 
Pohár Josefa Masopusta (Náchod) 

středoškoláci – 5. místo 

minikopaná – okresní kolo (Náchod) 
starší žáci – 2. místo 

futsalová liga 
mladší žáci – 1. kolo (Česká Skalice) – 2. místo, 2. kolo (Hradec Králové) – 4. místo 
starší žáci – 1. kolo (Česká Skalice) ) – 1. místo, 2. kolo (Česká Skalice) – 1. místo, 3. kolo (Česká 
Skalice) – 1. místo, divizní finále (JGN) – 2. místo 
středoškoláci – 1. kolo (Malé Svatoňovice) – 3. místo 

stolní tenis – okresní kolo (JGN) 
středoškoláci – 5. a 6. místo 

šachy 
okresní přebor (Hronov) 

středoškoláci – 1., 3. a 4. místo 
krajský přebor (Žďárky) 

středoškoláci – 4. a 5. místo 

Mezi nejcennější výsledky patří bezesporu účast na republikových finále. Tentokrát se o takový 
úspěch postaral tým plavkyň z vyššího gymnázia ve složení Ema Umlaufová, Hana Rutová, Bára 
Čejchanová, Natálie Henclová, Aneta Nýčová a Kristýna Přibylová. V konkurenci dvanácti nejlepších 
týmů z celé ČR vybojovala děvčata 6. místo, Ema Umlaufová se navíc stala nejlepší znakařkou. 

Dalším vynikajícím výsledkem je vítězství nejmladších chlapců (prima, sekunda) v krajském kole 
v přespolním běhu, o který se postarali Tomáš Křivda, Jakub Divišek, Miroslav Říha, Vojtěch Joska, 
Daniel Vaňát a Jan Čejchan. Tomáš Křivda navíc obsadil 2. místo mezi jednotlivci. 

Medailová umístění v krajských kolech vybojovali také florbalisté. Chlapci z obou kategorií nižšího 
gymnázia skončili na druhých místech, středoškoláci na třetím. Podobně cenným úspěchem je též druhé 
místo atletek nižšího gymnázia v krajském kole Poháru Rozhlasu. 

Vítězem celoročního školního turnaje ve florbalu, organizovaného studenty v čele s Janem Čečetkou, 
se již po čtvrté za sebou stal tým „Narychlo“ (oktáva A). 

I v tomto školním roce pracoval aktivně šachový kroužek pod vedením pana Čechury a Ing. Dusbaby. 
Školního turnaje se zúčastnilo 15 studentů, loňské vítězství obhájil Kirill Juran. Škoda jen, že zatím chybí 
více zájemců z nižšího gymnázia. 

Nejen naši školu, ale i město Náchod úspěšně reprezentovalo 17 našich studentů s prof. Košvancem 
na tradičním cykloturistickém podniku Cyklo Glacensis, kterého se účastnili cyklisté z dvaceti českých 
a polských měst. 

Všem studentům – sportovcům, kteří se zúčastnili výše uvedených soutěží, děkujeme za reprezentaci 
školy a těšíme se na další spolupráci. 

Libor Slavík 



26  

ULTIMATE FRISBEE 
Školní tým ultimate frisbee, vedený Zdeňkem Krákorou, působí na Jiráskově gymnáziu již od roku 

2009. Po skvělém loňském výsledku v podobě druhého místa v celostátní Středoškolské lize ultimate 
frisbee se v sezóně 2012-13, už jako jeden z favoritů, zapojil do čtvrtého ročníku této stále populárnější 
soutěže. 

Zkušený a herně vyzrálý tým se na cestě za obhajobou loňského finále musel nejprve probojovat 
odpovídajícími výsledky systémem kvalifikačních turnajů, což se mu bez problémů podařilo, a dokonce 
se stal celkovým vítězem kvalifikace. Ve třech turnajích navíc získal cenu Spirit of the Game, což je 
ocenění udělované nejsympatičtějšímu a nejférovějšímu týmu. 

venkovní kvalifikace – podzim 2012 
Hradec Králové – 1. místo, B tým 3. místo (z 8 týmů) 
Praha – 2. místo (ze 7 týmů) 
České Budějovice – 2. místo (ze 7 týmů) 

venkovní kvalifikace – jaro 2013 
Praha – 2. místo (z 8 týmů) 
České Budějovice – 4. místo (ze 6 týmů) 
Hradec Králové – 1. místo, B tým 4. místo (ze 7 týmů) 

Protože konání pražského finále překazily červnové povodně a bylo přeloženo až na 23. září, 
nejdůležitější výsledek našeho týmu do uzávěrky výroční zprávy nebyl znám (lze ho vyhledat na 
www.cald.cz/novinky). 

V halové sezóně tým úspěšně absolvoval dva kvalifikační turnaje a výborně zvládl i finále. 

halová kvalifikace 
Hradec Králové – 1. místo, B tým 2. místo (z 5 týmů) 
Praha – 3. místo (z 10 týmů) 

finále Praha – 1. místo (z 8 týmů) 

Úspěšný tým Jiráskova gymnázia v sezóně 2012-13 reprezentovali studenti Jan Čečetka, Matěj Fanta, 
Jan Halda, Sára Hanušová, Alena Henclová, Daniel Hladík, Ondřej Hladík, Vojtěch Hruša, Michal 
Kopecký, Ondřej Kosek, Tomáš Košek, Vojtěch Mělnický, Anna Miltová, Marek Pitaš, Veronika Říhová, 
Jakub Schneider, Jakub Šmída, Zuzana Vančáková a Monika Venclová. 

Libor Slavík 

ROBOSOUTĚŽ 2012 
I když je Jiráskovo gymnázium v Náchodě gymnáziem všeobecným, dokáží se naši studenti prosadit 

i v ryze technických soutěžích. V posledních letech se výborně umísťují v soutěžích zaměřených na 
konstrukci a programování robotů. 

Dva týmy našich studentů se přihlásily do soutěže 
pořádané Fakultou elektrotechnickou ČVUT v Praze nazvané 
ROBOSOUTĚŽ 2012. Jedná se o soutěž robotů postavených 
ze stavebnice LEGO MINDSTORMS. Úkolem bylo překonat 
dráhu (na které se mohly nacházet dvě řeky – prohlubně) tak, 
aby se robot nedotknul dna řeky. Bylo tedy potřeba vymyslet, 
jak řeku překonat, například položením mobilního mostu 
nebo jiným způsobem. 

Dne 30. 11. 2012 tedy do Prahy vyrazil tým 
„OutOfBricks“ (ve složení Martin Němec, Jan Polák a Jan 

Jirman) a tým „Savo“ (který měl nakonec pouze jednoho člena, a to Jakuba Srnu). 
Tým „Savo“ ukončil svoji cestu ve vyřazovacích kolech, tým „OutOfBricks“, který zde obhajoval 

loňské vítězství, se probojoval až do čtvrtfinále, kde se k nám štěstí obrátilo zády. V poslední rozjížďce, 
která rozhodovala, zda budeme bojovat o první a druhé místo, vyjel robot týmu „OutOfBricks“ z dráhy, 
a tím dle pravidel prohrál. Stejná situace se bohužel opakovala i v boji o třetí místo. Někteří členové týmu 
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byli nakonec ze čtvrtého místa trošku zklamáni, být však na čtvrtém místě v konkurenci 30 týmů z celé 
republiky rozhodně není žádná ostuda a zaslouží si pochvalu. 

Náladu si dvojice Jan Jirman a Martin Němec spravila v sobotu 15. 12. 2012, kdy v soutěži MERKUR 
ROBODAY 2012 zvítězila v kategorii „Stopař“. Soutěž se konala v Polici nad Metují. Tentokrát bylo 
úkolem sestavit robota z dílů stavebnice Merkur tak, aby dokázal sledovat černou čáru. O umístění 
rozhodoval celkový čas projetí dráhy. Stavba robota byla v tomto případě obtížnější než ze stavebnice 
LEGO, studenti museli osadit desku s plošným spojem součástkami, připojit vhodná čidla, 
naprogramovat řídící procesor robota a zajistit spoustu dalších věcí. Studentům od začátku nepřála 
technika, když při prvním zapojení robota shořel H-můstek – obvod ovládající motory robota. Sehnat 
náhradní nebylo úplně jednoduché, nakonec se to ale podařilo. Dále jsme se potýkali s nekvalitními 
konektory světelných čidel, díky tomu v první jízdě robot čáru zcela ignoroval a namířil si to rovnou dolů 
ze stolu. Další jízdy již všechno fungovalo, a tak náš tým po zásluze vybojoval první místo – opět velký 
úspěch studentů našeho gymnázia v konkurenci více jak dvaceti škol z celé republiky, většinou 
odborných a zaměřených na elektrotechniku, a tedy mnohem lépe vybavených. 

Jan Preclík, Dalibor Vích 
 

BEAR RESCUE – ROBOT ZACHRAŇUJE MEDVĚDA 
V sobotu 8. 6. 2013 se studenti Martin Němec a Jan Jirman zúčastnili robotické soutěže Robotic Day 

2013 konané v hale Sparta Areny v Praze. Do soutěže bylo přihlášeno (dle údajů organizátorů) 
178 účastníků a 120 robotů (z 6 zemí). 

Naši studenti se svým robotem soutěžili v (pravděpodobně) nejobtížnější kategorii Bear Rescue 
Advanced. Úkolem (zcela autonomního) robota bylo v bludišti najít plyšového medvěda, uchopit ho 
a vytáhnout z bludiště ven. Úloha vypadá jednoduše, ale některým robotům činilo velké problémy vůbec 
bludištěm projet, natož ještě najít medvěda. 

Náš tým měl robota postaveného hlavně z Merkuru, pro pohyb používal motorky určené pro stahování 
oken aut. Orientaci robota zajišťovala kamera mobilního telefonu, který také měl za úkol analyzovat 
získaný obraz a najít medvěda. Celý řídící software byl napsán v jazyce Java pro OS Android. Přes 
Bluetooth tento mobil bezdrátově komunikoval s další řídící jednotkou (na platformě Arduino), která se 
starala o řízení motorů a serv i o vyhodnocování údajů ze senzorů (tlakových, senzorů otáček na kolech 
a ultrazvukových dálkoměrů). 

Hned po příjezdu do haly se ukázalo, že to nebude tak 
jednoduché. V hale nebylo příliš dobré osvětlení a také 
medvěd neměl úplně ideální barvu. Kamera mobilního 
telefonu tak nedokázala ve špatném osvětlení poskytnout 
dostatečně kvalitní obraz. Naštěstí to vyřešila žárovka 
z automobilu (z blikače) a staniol z čokolády posloužil jako 
reflektor. 

Hned po první jízdě přítomné publikum robota 
přejmenovalo na „robota pro výslech medvěda“, protože 
když robot medvěda našel, uchopil ho do klepet, zblízka mu 

do obličeje svítil silným reflektorem a navíc s ním ještě několikrát uhodil do stěny bludiště… 
Tým nakonec skončil v silné konkurenci na krásném 4. místě, kdy dokázal porazit i tým ČVUT. 

Všichni přítomní oceňovali technické řešení, kdy i s minimem prostředků byli studenti schopni v soutěži 
obstát. Za finanční podporu děkujeme Nadaci Jiráskova gymnázia. 

Jan Preclík 

Soutěž středoškolských pěveckých sborů 
Musica Viva 
Dalším důkazem našeho růstu bylo i historicky první přehlídkové soutěžení v rámci soutěže 

středoškolských pěveckých sborů „Opava Cantant 2013“, v dubnu roku 2013. Nepostoupili jsme sice do 
celostátního kola, ale obdrželi jsme, za tři naše skladby, stříbrné pásmo a hlavně povzbuzení od 
renomovaných sbormistrů. 

Milan Poutník 
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Studánecká Čapkiana 2013 
Již druhým rokem se děti z dramatických výchov a kroužku Hidrak aktivně účastnily přehlídky 

dětských dramatických souborů v Malých Svatoňovicích, tzv. Studánecké Čapkiany 2013. Studenti 
kvarty A Adam Budař a František Šedivý se umístili na druhém místě s dramatizací Čapkovy povídky 
Zločin v chalupě a studenti dramatické výchovy ze sekund získali čestné uznání s dramatizací povídky 
Ukradený kaktus. 

Blanka Dvořáčková 

i) 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) – v současné době na rodičovské dovolené 
• od roku 2005 vede jako předsedkyně občanského sdružení neziskovou organizaci Mateřské 

centrum Na zámečku v Novém Městě nad Metují 
• věnuje se vyhledávání a psaní dotačních žádostí 

PaedDr. Blanka Dvořáčková 
• publikační činnost 

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

• 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/stvanice-
dablova-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. 

• Od roku 2012 provozuje informační portál Krajinou a přírodou východních Čech na adrese 
http://bohemiaorientalis.cz/ 
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Zdena Jirková 
• 1995 – 2000 - lektorská činnost ve spolupráci s Britskou radou - metodik angličtiny 
• 2000 - lektorka metodologie na letním kurzu angličtiny v Janských Lázních 

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 Mi číková 
výtvarně umělecká činnost 
• samostatné výstavy: 

- 1999 – Bez názvu, Galerie Vinoř, Praha 
- 2001 – Bytovka, byt – Tržnice, Olomouc 
- 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 
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• 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 

• 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: 
- A roste všechno přečtené....(výběr z básní). Respekt 51-52. 17. 12. 2012, s. 102-103 (Literární 

příloha) 
- Jen s jejich pomocí (Bohdašín - Končiny 1942). Výčepní list. Všestranné periodikum 

příležitostné, roč. 2012, č. 23, příloha Litera, s. 2-3 
- 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 
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- 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 a publikace v časopisech 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 

- Polák Zdeněk: Vyrobte si elektromagnet, článek v časopise Třípól, v rámci programu Svět 
energie vydává ČEZ, a.s., září 2013 

• příspěvky na konferencích a seminářích, např. 
- Polák Z.: Střídavý proud v experimentech. In: Sborník konference Veletrh nápadů učitelů 

fyziky 13 (Západočeská univerzita v Plzni 2008) Ed. Rauner,R. Plzeň 2008 str. 206-209, ISBN 
978-80-7043-728-5 

- Polák Z.: Experimenty z elektřiny a magnetismu. In: Sborník konference Veletrh nápadů 
učitelů fyziky 11 (Univerzita 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 80-
7196-331-3 

- 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 



32  

- 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 N978-
80-244-2894-9 

- 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 

- Polák Z.: Teplotní čidlo. In.: Úlohy krajského kola Fyzikální olympiády kategorie A, šk. 
r. 2011/2012, 3. Úloha. 

- Polák Z.: Několik pokusů s LED. In: Sborník konf. Veletrh nápadů učitelů fyziky 17, Praha 
2012, Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha, str. 242-246 

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

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

- 8. 12. 2010 Hradec Králové, Přednáška pro učitele fyziky v rámci DVPP: „Teplo a teplota 
v experimentech“ 
http://www.cvkhk.cz 

- 30. 3. 2011 Hradec Králové, Přednáška pro učitele fyziky v rámci DVPP: „Fyzika v pokusech. 
Kmitání, vlnění, akustika„ 
http://www.cvkhk.cz 

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

- 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/tabor/main.php 

- 9. 11. 2011 Hradec Králové, Přednáška s experimenty pro učitele fyziky v rámci DVPP: 
„Magnetismus v experimentech“ 

- 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 M inds-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/ 

- 17. 11. 2012 Seminář s experimenty pro učitele středních škol v rámci dvoudenního semináře 
„M ěření ve fyzice“ na Gymnáziu Dašická v Pardubicích. 
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- 21. 11 2012, Přednáška s experimenty pro učitele fyziky v rámci DVPP pro Centrum 
vzdělávání královéhradeckého kraje na téma "Střídavý proud“. 

- 22. 11. 2012, Experimentální dílnu pro učitele na téma „Teplo v experimentech“ pro učitele 
základních a středních škol v rámci akreditovaného metodického semináře pořádaného v rámci 
DVPP organizovaného firmou ČEZ. 

- 20. 3. 2013 Hradec Králové, Přednáška s experimenty pro učitele fyziky v rámci DVPP: 
„Optika“ 

- 13. 7. až 27. 7. 2013 působil jako odborný vedoucí na dvoutýdenním matematicko-fyzikálním 
soustředění středoškolských studentů v Nekoři. Zde působil jako konzultant projektů 
„Detektory radioaktivního záření“ a „Slunce, Země a Měsíc ve vesmíru“. 

Mgr. Milan Poutník 
• umělecký vedoucí souboru Musica Viva 
• aranžér, hudební skladatel - Missa brevis cocentus, premiera Hradec Králové 2012 
• textař 

- CD 6 NaChodníku - Bar Babylon, 2008 
- CD 6 NaChodníku - Misky vah, 2012 

RNDr. Jan Preclík, Ph.D. 
• příspěvky na konferencích a seminářích 

- Letní škola učitelů informatiky 2013, Lipnice nad Sázavou, 19. srpna – 29. srpna 2013, série 
přednášek a workshopů na téma Robotika a její použití ve výuce. Programování v NXT-G 
a NXC. Akci pořádá Kabinet software a výuky informatiky MFF UK a Česká informatická 
společnost, sekce Moderní programování. 

- konference Počítač ve škole 2013, Nové Město na Moravě, 26. – 28. března 2012, plenární 
přednáška + příspěvek ve sborníku Robotické soutěže = správná cesta pro studenty 
i pedagogy(?). Společně se Štěpánkou Baierlovou, gymnázium Sušice. 

- konference Počítač ve škole 2013, Nové Město na Moravě, 26. – 28. března 2012, workshop 
Robotická soutěž na vlastní kůži. Společně se Štěpánkou Baierlovou, gymnázium Sušice. 

- 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 – 
itmapová 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. 
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- 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. 

- 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.). 
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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, 
2001, Prague, Charles University. Praha: Karlova Univerzita, 2001, s. 270-271. ISBN 80-238-
7132-3. (recenzovaný příspěvek, anglicky) 

- PRECLÍK, Jan. Authoring Tools.  In ŠAFRÁNKOVÁ, J. (ed.). Week of Doctoral Students 
2000 – Proceedings of Contributed Papers, part IV – Computer and Educational Sciences: 
June 13-16, 2000, Praha. Praha: MATFYZPress, 2000, s. 570-575. ISBN 80-85863-59-6. 
(anglicky) 

- PRECLÍK, Jan. Autorské prostředky. In MECHLOVÁ, Erika (ed.). Information and 
Communication Technology in Education 2000 – Proceedings, 18 th – 21th September 2000, 
Rožnov pod Radhoštěm. Rožnov pod Radhoštěm: Ostravská univerzita, 2000, s. 221-225. 
ISBN 80-7042-795-7. (recenzovaný příspěvek, česky) 

• publikace v časopisech, ostatní publikace 
- PRECLÍK, Jan. Výukové programy a autorské prostředky – 1. část. Časopis Matematika-

Fyzika-Informatika, září 2001, roč. 11, č. 1, s. 40-46. (česky) 
- PRECLÍK, Jan. Výukové programy a autorské prostředky – 2. část. Časopis Matematika-

Fyzika-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) 

j)  prezentace školy na veřejnosti 

i) Naše škola se aktivně zapojuje do řady charitativních akcí: Srdíčkové dny, Bílá pastelka, 
Květinový den, adopce na dálku. 
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ii)  Školu velmi výrazně propagují oba naše pěvecké sbory (Musica Viva – dříve Skřivánci, 
Sboreček), divadelní sdružení DREJG, žáci historicko-dramatického kroužku HI-DRAK 
a dramatické výchovy. 

Např. 
• Soubor Musica Viva vystoupil s vánočním koncertem "MUSICA CHRISTI" v Domově 

seniorů v Náchodě, v Domově seniorů Oáza v Novém Městě nad Metují a pro širokou 
veřejnost v galerii na náchodském zámku. Dále provedl tyto koncerty: 19. května 2013 - 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie Česká Skalice v rámci festivalu Camerata nova, 24. května 
2013 - Husův sbor CČSH Hronov – v rámci Noci kostelů, 20. června 2013 - Kostel 
Archanděla Michaela Náchod. 
26. dubna 2013 se ve Filharmonii Hradec Králové zúčastnil soutěže pěveckých sborů Opava 
cantat 2013 a získal stříbrné pásmo. 

• O Sborečku byl dvakrát pořad v Českém rozhlase. Zkrácená verze pořadu (30 minut) 
"O historii pěveckého sboru Jiráskova gymnázia v Náchodě" zazněla 23. 10. 2012 v 19,05 
v ČR Hradec Králové a plná 50-ti minutová verze na ČR 2 Praha dne 30. 10. 2012 v 01,05. 
Sboreček veřejně vystoupil na vernisáži výstavy "Náchodský výtvarný podzim", na 
Vánočním koncertě ve velkém sále náchodského Beránku a na obou plesech Jiráskova 
gymnázia. Na jaře intenzivně připravoval repertoár na dubnové turné po Anglii. To proběhlo 
ve dnech 6. – 14. dubna, tentokrát se zastávkou v Německu. Na turné, mimo jiné, uskutečnil 
3 celovečerní koncerty (1x Německo, 2x Anglie). 
Další významné koncerty: 10. května - v Jiráskově divadle v Hronově spolu s orchestrem 
a sborem ZUŠ Hronov - sborové party pětivěté sonáty Jakuba Mikundy, absolventa Jiráskova 
gymnázia, 12. května - v Novém Městě nad Metují u příležitosti Dne matek, 27. června - 
pravidelný koncert pro veřejnost v Náchodské galerii – zámecké jízdárně. 
23. května zazpíval Sboreček na mezinárodní soutěži záchranářských týmů „Rejvíz 
2013“. Pozvání k této originální akci se zrodilo z nahrávky Sborečku na YouTube. 

• DREJG, v čele s učitelem naší školy panem Macurou, zorganizoval 2 velké akce nejméně 
okresního významu s názvy Deset Deka Festival a Náchodské Dny poezie, na kterých také 
vystupoval. Spolupořadateli Náchodských dnů poezie byly dále SRPDŠ při JG Náchod, 
Městská knihovna Náchod, Alternativní čajový klub Poklop, ZUŠ Náchod a další organizace. 
Akci podpořilo Město Náchod a Královéhradecký kraj. 
Náchodské Dny poezie byly rozprostřené mezi 6. a 29. listopad. Odehrály se při nich 
koncerty, divadla i autorská čtení. Vystoupili frontman kapely Ty Syčáci Petr Váša, hudební 
publicista Jiří Černý, Divadlo Anfas, cimrmanolog a textař Miloň Čepelka a šansonové 
uskupení 6 NaChodníku, spisovatelka Daniela Fischerová, básníci Petr Hruška a Martin 
Stöhr, písničkář a divadelník Jiří Schmitzer, kukští divadelníci Geisslers Hofkomoedianten 
a redaktoři časopisu Plav. 
Po bok listopadových Náchodských Dnů poezie se v červnu zařadil 4. ročník Deset Deka 
Festivalu - přehlídky divadel spjatých se soubory DRED, DREJG a Jiráskovým gymnáziem. 
Během festivalu bylo na nejrůznějších místech Náchoda odehráno 11 představení 
nejrůznějších žánrů. 
Kromě toho DREJG např. v Náchodě zahrál K. Čapek: Apokryf Svatá noc, režie Vladimír 
Vondrák (4.B), vystoupil na Nonstop čtení k poctě Josefu Škvoreckému v kavárně Krásné 
ztráty v Praze, se scénickým čtením v Náchodském Beránku při oslavě 80-tých narozenin 
Aleše Fetterse - spisovatele, literárního historika a kritika, bývalého ředitele Jiráskova 
gymnázia, v Hradci Králové na Open Air Divadlo evropských regionů Hradec Králové 
a účastnil se krajských divadelních přehlídek Wolkr ův Prostějov (2x čestné uznání) 
a Audimafor , kde se podílel na společných projektech s DRED a J.S.T.E. (cena za hudbu 
k inscenaci Cyklop) a se ZUŠ Jaroměř (postup na celostátní přehlídku). 

• Žáci dramatických výchov a kroužku Hidrak se již druhým rokem aktivně účastnili 
přehlídky dětských dramatických souborů v Malých Svatoňovicích, tzv. Studánecké Čapkiany 
2013 (24. května). Žáci kvarty A Adam Budař a František Šedivý se umístili na druhém místě 
s dramatizací Čapkovy povídky Zločin v chalupě a žáci dramatické výchovy ze sekund získali 
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čestné uznání s dramatizací povídky Ukradený kaktus. V průběhu školního roku žáci sehráli 
Puškinovy pohádky pro místní MŠ a ZŠ. 

iii)  V rámci propagace školy jsme se aktivně zúčastnili Výstavy středních škol v Náchodě. 

iv) 5. prosince několik studentek z primy zprostředkovalo již tradičně příchod Mikuláše s čerty 
a andělem dětem z MŠ Komenského v Náchodě. 

v) V prosinci a lednu se uskutečnily dva školní stužkovací plesy. 

vi) K reprezentaci školy také jistě přispěl Den otevřených dveří. V aule jsem podával informace 
nejprve zájemcům o osmileté studium a pak zájemcům o čtyřleté studium. Pro návštěvníky byl 
připraven bohatý program. 

vii)  Několik našich žáků se pod vedením prof. Kolářské zúčastnilo akce Živá knihovna 
v náchodském Déčku. Jde o akci, kde jsou místo knih půjčováni lidé – tzv. živé knihy. Čtení 
probíhá formou rozhovorů, při nichž knihy nechávají nahlédnout čtenáře do svých příběhů. 

viii)  31. května jsme pro absolventy, kteří mají 50 let od maturity, zorganizovali ve škole slavnostní 
setkání s názvem Zlatá maturita . Maturanti z roku 1963 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. 

ix) V květnu se naši žáci významně podíleli na organizaci náchodské Prima sezóny. Řada z nich se 
jí také aktivně účastnila. 

x) Školu výrazně na veřejnosti reprezentuje i školní časopis Doutnák. 
Pavel Škoda 

Napsali o sobě podrobněji: 

Pěvecký sbor studentů – Sboreček 
V uplynulém školním roce 2012-13 vystoupil pěvecký sbor Jiráskova gymnázia na veřejnosti celkem 

19x. Tato bilance zahrnuje vystoupení od těch kratších, většinou souvisejících s činností školy (předávání 
maturitních vysvědčení, zlaté maturity, maturitní plesy apod.) až po celovečerní koncerty, z nichž 3 se 
uskutečnily v zahraničí (2x Anglie, 1x Německo). Kromě toho v říjnu 2012 odvysílal Český rozhlas 
Hradec Králové a následně i Český rozhlas 2 Praha v cyklu „Regionální scéna“ poměrně obsáhlý pořad 
o historii Pěveckého sboru Jiráskova gymnázia v délce 30 a 50 min. (ve dnech 23. a 30. 10.). Vedle 
vyprávění o Sborečku zde zaznělo celkem 7 skladeb nahraných při různých příležitostech na koncertech 
Sborečku. 

První vystoupení po prázdninách bylo už 12. září 2012 u příležitosti 20 let stacionáře NONA 
v Novém Městě nad Metují. Následovala tradiční vystoupení, kupř. na vernisáži Náchodského výtvarného 
podzimu a vánoční koncerty. Tentokrát se vánoční koncert pro veřejnost konal mimořádně ve velkém sále 
Beránku. Sboreček se tu podílel tradičně svým blokem a ve druhé polovině koncertu pak byla provedena 
Česká mše vánoční od Jakuba Jana Ryby se sólisty Národního divadla Praha, Národního divadla Brno 
a zpěváky sborů Hron, Dalibor a ZUŠ Hronov. 

Ve dnech 6. až 14. dubna 2013 uskutečnil Sboreček zájezd do Anglie, tentokrát se zastávkou 
v Německu, a završil tak 20 let těchto koncertních zájezdů, které započaly rokem 1993. Se Sborečkem tak 
navštívilo Manchester, Liverpool, Warrington, ale i mnoho dalších míst v Anglii už 270 studentů 
náchodského gymnázia, někteří z nich opakovaně. V programu letošního zájezdu byla mimo jiné 
i návštěva historického Chesteru nebo setkání s pěveckým sborem Univerzity of Centr Lancaschire, kde si 
oba sbory vzájemně zazpívaly. Za profesorský sbor cestovali se Sborečkem Michaela Ježková a Štěpán 
Macura, kteří přispěli svým dílem a pomocí k hladkému průběhu celé cesty. 

Po návratu z Anglie Sboreček nastudoval sborové party pětivěté sonáty Jakuba Mikundy, absolventa 
Jiráskova gymnázia, a účastnil se jejího provedení v pátek 10. května v Jiráskově divadle v Hronově 
spolu s orchestrem a sborem ZUŠ Hronov. Hned v neděli poté, 12. Května, měl Sboreček svůj koncert 
v Novém Městě nad Metují u příležitosti Dne matek a 23. května odcestoval do Koutů nad Desnou 
v Jeseníkách, kde na pozvání organizátorů mezinárodní soutěže záchranářských týmů „Rejvíz 2013“ 
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uskutečnil koncert pro účastníky tohoto mezinárodního setkání. Pozvání k této originální akci se zrodilo 
z nahrávky Sborečku na YouTube. 

Závěrečným vystoupením Pěveckého sboru Jiráskova gymnázia byl pak pravidelný koncert pro 
veřejnost v Náchodské galerii – zámecké jízdárně 27. června 2013. 

Tato zpráva se věnovala jen těm nejvýznamnějším nebo jinak zajímavým událostem činnosti 
pěveckého sboru ve školním roce 2012/2013. Naši zpěváci se museli vypořádat s nejrůznějšími situacemi 
a požadavky, které přinesl uplynulý školní rok, a lze s obdivem k nim říci, že vše dopadlo velmi dobře 
a, jako už nejednou, obohatili své posluchače i sebe zajímavými zážitky. Obdiv a poděkování všem, kteří 
tento školní rok se Sborečkem zpívali nebo Sborečku pomáhali, je proto na místě. 

Ing. Vlastimil Čejp, sbormistr 

Musica Viva 
Vokálně-instrumentální soubor MUSICA VIVA Jiráskova gymnázia Náchod má za sebou další 

úspěšnou koncertní a hudební sezónu 2012/2013. 

V té jsme hodně pracovali na novinkách v repertoáru, které nás posouvají stále dopředu. Vánoční 
program jsme uchystali už tradičně pro seniory v Náchodě a Novém Městě nad Metují, kam si nás 
dokonce už po dva roky obyvatelé domu Oáza zvou. Vrcholem byl hojně navštívený koncert v Galerii 
výtvarného umění, kterým se nám podařilo dokázat, že náš soubor je tradičním přispěvatelem ke 
klidnému prožití nejkrásnějších svátků v roce. Dalším důkazem našeho růstu bylo i historicky první 
přehlídkové soutěžení v rámci soutěže středoškolských pěveckých sborů „Opava Cantant 2013“, v dubnu 
roku 2013. Nepostoupili jsme sice do celostátního kola, ale obdrželi jsme, za tři naše skladby, stříbrné 
pásmo a hlavně povzbuzení od renomovaných sbormistrů. Potěšilo nás pozvání k účasti na festivalu 
Camerata nova Náchod 2013, takže jsme rádi zavítali v květnu do České Skalice. A velikou radost máme 
i díky hronovské paní farářce Olze Líbalové. Protože díky ní se, na náš popud, v Hronově uskutečnila 
Noc kostelů, a tak jsme v závěru máje přivezli část našeho repertoáru i do tamějšího Husova sboru. Závěr 
koncertní sezóny patřil tradičnímu „pozdně“ Jarnímu koncertu v útulném kostele sv. archanděla Michaela 
v Náchodě u Jiráskova gymnázia. 

V letošním školním roce bylo v souboru na tři desítky členů, kteří se pravidelně scházeli ve středu od 
15.00 do 17.00 hodin a, i když je těleso složeno ze studentů různých ročníků nižšího i vyššího gymnázia, 
dokázali jsme připravit celé dva repertoáry a hodláme i dál nacházet a tvořit tak, abychom dostáli svému 
názvu – MUSICA VIVA! 

Přehled koncertů 2012/2013 
 13. prosince 2012 Domov seniorů Náchod 
 20. prosince 2012 Domov seniorů Oáza Nové Město nad Metují 
 20. prosince 2012 GVU Náchod 
 26. dubna 2013 Filharmonie Hradec Králové – soutěž pěveckých sborů 
 19. května 2013 Kostel Nanebevzetí Panny Marie Česká Skalice 
 24. května 2013 Husův sbor CČSH Hronov 
 20. června 2013 Kostel Archanděla Michaela Náchod 

Milan Poutník 

DREJG – Úryvky z deníku 2012-2013 
6. 9. 2012 
První zkouška. Tak dneska to nebylo úplně marný. Nováčci z loňska přišli. Jinak to na žádnou smršť 

nevypadá, ale nemuselo by to bejt špatný. Docela se to skládá. 

6. 10. 2012 
Rozjezd je trošku pozvolnější, ale třeba to nakopnou semináře v Hradci. 

10. 11. 2012 
Seminář s Tomášem Jarkovským v Hradci. Tak to vypadá, že by se s těmi Kroky dalo něco dělat. 

Tedy když bude. 
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24. 11. 2012 
Seminář s Petrem Haškem v Hradci. Známé věci i objevy. Byli fajn a kreativní. Dobrý základ. Ale 

s Vánočkami to letos úplně nevypadá. 

21. 12. 2012 
Tak „Vánočky“ nebudou. Ale ten Vláďův – Čapkův Apokryf vypadal slibně. Alespoň něco se 

dotáhlo. Zkoušet jen ve třech asi má svoje výhody. 

3. 1. 2013 
„Škvorecké“ čtení tentokrát v Krásných ztrátách u Michala Prokopa. Dost fajn. Kdo dneska ví, že 

Škvorecký psal i poezii. A vlastně fajnovou. 
12. 1. 2013 
Seminář s Emou Zámečníkovou. Wolkrův Prostějov letos vypadá dost nadějně. Ferlinghetti, Aglaja, 

dokonce i Villon vypadá docela fajn. Snad to dotáhnou. Snad to dotáhnou až k přijímačkám. 

16. 2. 2013 
Seminář s Evou Spoustovou. Dost energie. Dost inspirativní. Teď to ještě použít. Zatím to dost drhne. 

Možná je fakt čas na něco komornějšího. 

24. 3. 2013 
Tak Audimafor letos bez nás. Ale k vidění bylo dost zajímavých věcí. Třeba i na Dny poezie nebo 

Deset Deka festival. Ale není to dobře. Ale lepší než vyjet s něčím nehotovým, s polopolotovarem. 

5. 4. 2013 
7. verze scénáře k Bláznům. Brandt, Erasmus, Shakespeare, Nikl, Lear a další si docela rozumějí. 

Tedy na papíře. Na scéně? To se uvidí. 

23. 4. 2013 
Vzpomínání s prof. Fettersem v Beránku. Trocha Šrámka, Seiferta i Škvoreckého. Veskrze veselé 

vzpomínání. Scénické čtení je vlastně dost zajímavá forma. 

27. 4. 2013 
„Maskovací“ seminář. Maska je věc. Do Bláznů i do Kroků by se asi něco dalo použít. Jestli tedy 

bude vůbec něco. Pořád to nějak nefunguje. Pořád je problém sejít se komplet. A z jara bude času čím dál 
míň. 

18. 5. 2013 
Divadlo na papíře s Hankou Voříškovou. Čistá radost. S tužkou a papírem se dají dělat kouzla. Takže 

Hanka určitě bude na listopadových Náchodských Dnech poezie. 

26. 6. 2013 
Tak jsme ty Blázny dali. Sice jako scénické čtení, sice dost okleštěné, sice vlastně s lidmi, kteří v tom 

fungovat neměli, sice tahle verze vznikla vlastně za 4 hodiny zkoušení, ale byli Blázni. Díky Báře, 
Pavlovi, Vláďovi, Elišce. Dík. 

Po prázdninách bude rozhodně co dělat. 

Letos DREJGovali především: Karolína Salome Lokvencová*, Karolína Kačerová*, Bětka 
Polončeková, Bára Balcarová, Tereza Pitašová, Schneiderovi Lucka s Jakubem, Honza Staněk, Vláďa 
Vondrák, Pavel Lokvenc, Franta Havel , Nikola Jará, Karolína Palečková, Filip Stuchlík, Karolína 
Hnyková, Jindra Brzobohatý, Ondra Kosek, Anežka Horáková; moc a moc pomohli, třeba jen tím, že se 
občas stavili: Eliška Vondráková, Karolína Kačerová, Pavla Rousková*, Zdíša Šplíchalová, Heidi 
Hornáčková*, Michal Presse, Radek Navrátil, Katka Janečková. Dík. 

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.: Pavle, Vláďo, 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 
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Deset Deka Festival 
Deset Deka Festival aneb Deset deka fiktivního rozhovoru (Náchodskému Swingu poskytl Deset 

Deka Festival v červenci 2013) 

Čtvrtý červen, nikoli čtvrtý den v červnu, ale již čtvrtý červen v po sobě jdoucích letech se objevuje 
v náchodských ulicích, hospodách, výstavních prostorech, tělocvičnách, sálech i kostelích Deset Deka 
Festival. Protože ho ale dosud ne všichni potkali, protože jej někteří dosud neznají, je na čase představit 
toto červnové divadelní zjevení v malém interview. Jak vlastně Deset Deka Festival vypadá? Kam 
směřuje? Proč se právě v Náchodě pravidelně objevuje a jaká byla jeho čtvrtá návštěva v Náchodě? Jak se 
mu daří? 

Je to na úvod trochu nezvyklá otázka, ale přesto: „Jak byste sám sebe čtenářům Náchodského 
Swingu popsal?“ 

Na první pohled jsem poměrně mladý, jsou mi teprve čtyři roky. Na svět mě přivedli na Jiráskově 
gymnáziu v Náchodě, odkud pochází hned několik mých rodičů. Soubor DRED, který zde působil 
a vlastně tak trochu i působí již více než deset let, jeho mladší sourozenec nebo také potomek DREJG 
(rodinné vztahy máme poněkud nevyjasněné), stařičká a dávno zapomenutá Haškova divadelní 
společnost, atmosféra Jiráskova gymnázia,… ti všichni za mě mohou. Těžko říct, čí rodičovství je jistější. 
Přivedli mě na svět s desetiletými narozeninami DREDu a už jsem tu zůstal. 

Vracíte se vždy v červnu. Jaký byl Váš náchodský pobyt letos? 
Vlastně se v Náchodě držím dost se svou „rodinou“, takže již tradičně s DREDem, s nímž jsem 

navštívil vstřícné prostředí náchodské Městské knihovny s performancí Cyklop. Prošli jsme se s diváky 
po balkonu poezie i sklepním podzemím, poslechli jsme trochu současné vážné hudby Marka Macka 
a přečetli něco málo z Vrchlického. Bylo to dost cyklické, ale přitom překvapující. Geisslers 
Hofcomoedianten sice momentálně bydlí v Kuksu a v Praze, když jsem ale v Náchodě, nikdy 
nevynechají. Letos přijeli na návštěvu do Divadla pod zámkem náchodské ZUŠ a přivezli pomeranče –
 tedy dost vitamínovou pohádku Láska ke třem pomerančům. Plnému sálu velmi chutnalo a diváci 
odcházeli o moc zdravější. Moc rád jsem byl za návštěvu Teď, nádech a leť, kterou z Kavkazu přivezli 
Karolína Plachá a David Zelinka. Jen letmo jsme se letos viděli s nejdomáčtějším DREJGem, který 
trochu bláznil, a tak jsme jen na konec něco málo přečetli. Znělo to bláznivě. Na podzim, na 
listopadových Náchodských Dnech poezie se snad uvidíme víc. 

Změnil jste se nějak od své poslední návštěvy? 
Trochu jsem přibral. Ale prý mi to sluší. Nejvíc asi na loutkách, což je jinak docela problémová 

partie, ale mně se to líbí. Ubytoval jsem se v poněkud mrtvolném rakvičkovém Hotelu jaroměřských 
v Aule JG Náchod, na dvoře JGN jsem se zakousl do výtvarně velmi výživné a poetické Zlaté rybky 
Hanky Voříškové (ta chutnala dětem i dospělým), i tak jsem ale Uměl létat podle receptu Karla Čapka 
a Jakuba Maksymova, stejně tak vzletěl i výživný Faust z Poniklé, oba podáváni pod Poklopem 
náchodské Archy. To se pak přibere snadno. V Hotelu jsem kradl, doslova žral, smilnil, škudlil, mordoval 
a nic jiného než rakev jsem si nezasloužil. Spravedlnost je spravedlnost, i když si hraje. Zlatá rybka 
živená blátem, čerstvými travinami, kalící se vodou, několika kopretinami i hlubokým basovým 
podkladem byla chuťově pestrá a dobře stravitelná. Mňam. Čapkův a Maksymovův recept na boj proti 
stereotypu a všelikému autoritářskému deptání svobodné mysli si stojí za to uvařit i několikrát do roka. 
A možná vás skutečně naučí létat. Faust Tomáše Hájka a lidových českých loutkářů byl lehkým, ale 
chuťově výrazným dezertem podávaným na meotarovém skle s velikou hravostí. Kulinářský divadelní 
zážitek. 

Nestrádal jsem ale ani duševně. Zajíčkův duchovní rébus DG 307 v Maštali se mnou zacvičil 
intelektuálně, duchovně i esteticky. Zážitek. 

Mrzí mě, že jsem ale letos přišel o Ucho českotřebovského Triaria. Náhlá nemoc se snad příští rok 
nevrátí. 

Proč jste si vlastně vybral Náchod? 
Jsem patriot. Tedy nikoli politicky. Prostě mám Náchod rád, mám zde kořeny, vím to a nechci na to 

zapomínat. A vracím se v červnu, protože čekání na náchodské kulturní léto, které snad už příští rok 
s nově fungující Náchodskou Prima sezónou přijde, je potřeba po cameratním a primesezónním květnu 
nějak živě ukrátit. V září slaví Petr Byron Kuronský, v listopadu poezie, v prosinci Ježíšek, v květnu 
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studenti a muzikanti, a slavit divadlem s DREDem jeho narozeniny se mi zamlouvalo. A protože se to 
zamlouvá čím dál víc i Městu Náchod, Královéhradeckému kraji, knihovně, Poklopu, ZUŠce, Maštali, 
Galerii výtvarného umění Náchod, Náchodské Prima sezóně a zejména Jiráskovu gymnáziu, které je 
mým hlavním hostitelem, rád přijedu i příští rok. 

Jak je ale možné, že Vás někteří Náchoďané dosud nenavštívili a neznají? 
To je mi trochu líto. Sám bych se s Náchoďany rozhodně rád setkával víc. Ačkoli občas musím 

prorážet davy, někdy potkám jen hloučky. S nimi to ale vždycky stojí za to. Když už Náchoďan někam 
přijde, je ke mně velmi vstřícný a vnímavý. Někdy je ale veliká práce ho někam dostat. Zvlášť není-li to 
místo úplně obvyklé. Ale polepším se. A třeba mé další návštěvě pomůže i Kulturní středisko Náchodská 
Prima sezóna. 

Děkujeme za rozhovor a budeme se těšit v červnu 2014. Popáté! 
Štěpán Macura 

Divadelníci nižšího gymnázia vzdali poctu Karlu Čapkovi 
Již druhým rokem se děti z dramatických výchov a kroužku Hidrak aktivně účastnily přehlídky 

dětských dramatických souborů v Malých Svatoňovicích, tzv. Studánecké Čapkiany 2013. Studenti 
kvarty A Adam Budař a František Šedivý se umístili na druhém místě s dramatizací Čapkovy povídky 
Zločin v chalupě a studenti dramatické výchovy ze sekund získali čestné uznání s dramatizací povídky 
Ukradený kaktus. V průběhu školního roku jsme pro gymnázium i pro MŠ a ZŠ sehráli Puškinovy 
pohádky. V adventním období mělo velký úspěch tradiční pojetí sv. Mikuláše spojené s nadílkou v MŠ 
Komenského a dramatizace Erbenovy balady Štědrý den pro školy. 

V prosinci 2013 uplyne sedmdesát pět let od úmrtí Karla Čapka. Druhé pololetí školního roku primáni 
a kvartáni z kroužku Hidrak a studenti dramatických výchov ze sekund a kvart studovali dvouhodinový 
program z tvorby Karla Čapka, který jsme nazvali „Pocta Karlu Čapkovi.“ Vzhledem k tomu, že 
v prosinci nového školního roku studenti sekund a kvart nebudou již mít předmět dramatická výchova, 
s programem jsme vystoupili již v červnu. Členové Hidraku hráli pohádku „O začarovaném tulákovi.“ 
Sekundáni vtipně sehráli známou povídku „Ukradený kaktus.“ Nechyběl pohyb, tanec, vtip. Ohlas mezi 
diváky byl veliký. Kvartáni zdramatizovali povídky „O lyrickém zloději“, „Zlo čin v chalupě“ a odvážně 
si vybrali část dramatu RUR a Matka. Matku ztvárnila studentka kvarty W Kateřina Čápová a její 
vynikající herecký výkon byl diváky hodnocen jako obdivuhodný. Studentům i pedagogům našeho 
gymnázia, kteří celý divadelní program zhlédli, se velmi líbil. V prvním pololetí školního roku 2013/14 
bychom chtěli vzdát poctu Karlu Čapkovi vystoupením před širokou veřejností v aule našeho gymnázia. 
Jsem velmi ráda, že naši studenti mají zájem o tvorbu Karla Čapka a uznávají ho nejen jako velkou 
osobnost naší kulturní fronty, ale i jako člověka s velkým Č. 

Blanka Dvořáčková 

k) další aktivity 

Žákovská knihovna 
Ve školním roce 2012/2013 přibylo do žákovské knihovny 13 nových svazků. V tomto období bylo 

půjčeno 301 knih. Knihovnu navštěvovali jak žáci školy, tak zaměstnanci. K 1. září 2013 bylo v knihovně 
6 885 knih. 

Ivo Forejt, správce žákovské knihovny 

Ekovýchova na Jiráskově gymnáziu 
Z našich aktivit spojených s ekovýchovou, které se uskutečnily v tomto školním roce, stojí za zmínku 

zejména následující akce: 

Projekt Lokální ekologické problémy, který byl studenty kvart realizován postupně během jarních 
měsíců. V rámci projektu studenti provedli v místě svého bydliště anketu na téma lokální 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. 
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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 seznámil studenty s fungováním záchranné stanice pro handicapované živočichy v Jaroměři, 
studentky vyššího gymnázia předvedly svým mladším spolužákům ukázky parkuru a seznámily je s tím, 
co obnáší péče o koně. 

17. dubna proběhl ve škole Den Země. Studenti vybraných tříd se zúčastnili cyklu krátkých filmů 
a přednášek na téma ochrany přírody. 

V červnu se studenti kvinty B zúčastnili botanické exkurze spojené s brigádou, kdy jsme ve 
spolupráci s ČSOP Jaroměř pomáhali s kosením ohrožených mokřadních luk na Dobrošově. 

V listopadu byl spuštěn nový web Krajinou a přírodou východních Čech. Kompletní zpracování 
webových stránek od grafického návrhu přes kódování a programování realizovali studenti gymnázia. 
Vlastní obsah stránek včetně fotografií má na svědomí jejich učitel Jan Ježek. Adresa webu je: 
http://bohemiaorientalis.cz 

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 a režiséru Petru Haškovi, kteří se letos představili 

gymnazistům dvakrát, byť nikoliv v aule školy. Součástí literárně historické exkurze do Kuksu, určené 
septimánům a třeťákům, bylo již tradičně představení Fitzli Putzli, hold hraběti Šporkovi, všichni starší 
gymnazisté pak zhlédli představení s názvem Po Fredricovi v podání jednoho herce a režii Petra Haška 
v rámci divadelní přehlídky Náchodské Prima sezóny. 

oznamuje, že neporuší tradici a i letos vsadí na jistotu a pozve divadlo My s Havlovou Audiencí 
a hradecké Divadélko pro školy s Legendou V+W a Divadelní učebnicí. Obě představení sklidila i letos 
velký potlesk. 

děkuje všem studentům, kteří se podíleli na přípravě a průběhu listopadového Týdne poezie, tentokrát 
na téma Přestup. Více se dočtete v příspěvku kolegy Štěpána Macury, bez jehož invence a úsilí by přišla 
poezie nejspíš zkrátka. Letos potěšil nejen již tradičně velký a vzrůstající zájem náchodské veřejnosti, ale 
i hojná účast našich zejména starších studentů, kteří se postarali o průběžnou reflexi a propagaci. 

připomíná zásluhu mnoha gymnazistů organizátorů na zdárném průběhu festivalu Náchodská prima 
sezóna. 

je potěšena pokračující spoluprací s náchodskou knihovnou. Kvartáni a septimáni se zúčastnili dvou 
setkání s knihou v rámci projektu Listování. Scénické čtení představilo knížku Markéty Baňkové Straka 
v říši entropie a některé povídky Miloše Urbana z povídkové knihy Mrtvý holky. Přejeme si, abychom se 
v útulném prostředí knihovny potkávali co nejčastěji. 

konstatuje, že divadelní abonentní cyklus v náchodském Beránku má své stálé příznivce a že 
vzrůstajícímu 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, který byl letos obohacen o návštěvu hradecké přehlídky Divadlo 
evropských regionů a Galerie moderního umění (určeno studentům septim a 3. ročníku). 

Jindra Nývltová 

Náchodské Dny poezie 2012 – PŘESTUP NA POEZII  
 6. 11. ze stanice Galerie výtvarného umění Náchod rozjetý expres Petr Váša – cíl: FYZICKÉ 

BÁSNICTVÍ 
 8. 11. ze stanice Aula JG Náchod meziepochální rychlík Jiří Černý – cíl: POEZIE V HUDBĚ, 

HUDBA V POEZII 
 9. 11. ze stanice Maštal podzemní ilegál Ivan Martin „Magor“ Jirous – cíl: IN MEMORIAM 
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 12. 11. ze stanice Beránek Náchod romantická ruská trojka Evžen Oněgin – cíl: DRAMA LÁSKY 
VERŠEM 

14. 11.  ze stanice Divadlo Pod zámkem ZUŠ Náchod veselý kabaretní vůz Čepelka + 
6 NaChodníku – cíl: ŠANSONU PLNÝ DŮM 

20. 11.  ze stanice Aula JG Náchod mezinárodní rychlík PLAV – cíl: POEZIE V PŘEKLADECH 
22. 11.  ze stanice Městská knihovna Náchod houpavě drncavý motoráček Daniela Fischerová – cíl: 

POEZIE MOUDROSTI 
23. 11.  ze stanice Poklop moravský parovlak Petr Hruška – Martin Stöhr – cíl: SOUČASNOST 

POEZIE 
24. 11.  ze stanice Slavie osobitý osobák Jiří Schmitzer – cíl: JEN JIŘÍ VÍ 
29. 11.  ze stanice Aula JG Náchod barokně současný lůžkový vůz Geisslers Hofcomoedianten – cíl: 

POLIBKY 

Už dost festival. Dost nabitý jízdní řád. Šest „výchozích stanic“. Deset poetických destinací. Co trať, 
to unikát. Cestování časem. Cestování světem. Cestování duchen. Cestování tělem, hlasem, slovem. 

Poezie v hudbě, ve slovech, v pohybech. Poezie dávno. Poezie teď. Poezie ve škole, v knihovně, 
v divadle, v galerii, v hospodě. Poezie v Náchodě… Poezie je v Náchodě… Poezie už je v Náchodě… 
Poezie už je v Náchodě doma! 

Štěpán Macura 

Anglický jazyk 
Trisha Remetir 
Letošní rok byl pro nás velice zajímavý a příjemný, neboť jsme měli ve škole asistentku anglického 

jazyka z Kalifornie Trishu Remetir, absolventku Berkley univerzity. Postupně vyučovala ve všech 
ročnících a seminářích anglického jazyka. Každou středu a pátek se setkávala se studenty, kteří projevili 
zájem o anglický jazyk, i mimo vyučování a zorganizovala Anglický klub. Kromě toho se zúčastnila 
některých školních výletů a dalších akcí pořádaných školou. Jak pro studenty, tak i pro učitele to byl 
veliký přínos. Škoda, že tady byla jen na tento rok. Fulbrightův program, díky kterému jsme tuto 
asistentku získali, umožňuje pobyt rodilého mluvčího jen na jeden školní rok. 

Kalifornské dny 
V únoru jsme uspořádali Kalifornské dny. Tuto zemi jsme vybrali právě proto, že jsme na škole měli 

Trishu Remetir, která pozvala další rodilou mluvčí Grace Osborne, a společně připravily prezentaci 
o životě v Kalifornii. 

Kromě toho Jakub Tesař z Fulbrightovy komise v Praze přiblížil našim studentům možnosti studia 
a práce v USA. 

Ing. Vlastimil Čejp a Michaela Ježková připravili hudební dílnu pro zájemce, Klára Mičíková se 
studenty vytvořila ve výtvarné dílně nádherné práce, které zkrášlily chodbu naší školy. 

Štěpán Nosek s literárně nadanými studenty vytvořil zajímavé práce v dílně nazvané Writing your 
own Howl. 

Nezbytnou součástí byly prezentace studentských projektů v anglickém jazyce. Témata se týkala 
kultury, historie geografie a různých zajímavostí ze života Kalifornie. Za to je čekala sladká odměna ve 
formě dortů. 

Ale činili jsme se i během roku. Např. V náchodském kině studenti vyššího gymnázia zhlédli záznam 
představení Národního divadla v Londýně Frankenstein. Do gymnázia jsme také pozvali divadelní 
skupinu The Bear, která zahrála tři představení: The Detectives, Frank Novotný and the Case of the 
Present Perfect a History of England I. 

Zdena Jirková 

Francouzský jazyk 
Tým francouzštinářů na nějakou dobu opustila kolegyně Kateřina Havrdová, která si „odskočila“ na 

mateřskou dovolenou se synem Josífkem, a naopak jsme získali posilu paní Janu Bašovou z Obchodní 
Akademie v Náchodě. 

Letos měli francouzštináři o zábavu postaráno. Hned v listopadu jsme se vydali do Branického 
divadla na Molièrovu hru L’Avare (tedy Lakomec) hranou samozřejmě v jazyce francouzském. 
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17. ledna se uskutečnil na našem gymnáziu Den otevřených dveří, kde jsme úspěšně pokračovali 
v naší, již osvědčené „Café français“, kde mohli rodiče i případní zájemci o studium na naší škole 
ochutnat café au lait, thé noir a další chutné nápoje a k nim malý zákusek, vyrobený našimi studenty. 
Podmínkou bylo objednat si ve francouzštině, což nečinilo většině problém, neboť na nápojovém lístku 
byla i fonetická transkripce daného nápoje. Studenti sexty tento den strávili ve školní kuchyňce pečením 
tradičního francouzského tříkrálového koláče zvaného „Galette de Rois“. 

Školní rok 2012/2013 jsme zakončili t řešničkou na dortu v podobě zájezdu na Azurové pobřeží. 
Podrobnosti v části VIII a). 

Zuzana Felklová 

Heuréka na Jiráskově Gymnáziu v Náchodě 
Každoročně se na naší škole, vždy první víkend v říjnu, setkává velká skupina učitelů fyziky a lidí, 

kteří jsou s výukou fyziky nějak spojeni. Letos to již byla 11. konference s mezinárodní účastí. Z největší 
dálky dorazil John Lucero, učitel z „Capuchino High School“, San Bruno, California. 

Panující atmosféru na setkání pěkně vystihl článek, který napsal jeden z účastníků, pracovník NIDV, 
Ing. Petr Pecha: 

„Ve dnech 5. – 7. 10. 2012 jsem navštívil mezinárodní konferenci a vzdělávací semináře pro učitele 
fyziky „Dílny Heuréky“. Konferenci organizují lidé z katedry didaktiky fyziky pražské matematicko-
fyzikální fakulty UK v čele s paní Irenou Dvořákovou. Budovu a další pomoc při pořádání již mnoho let 
poskytuje Jiráskovo gymnázium v Náchodě. 

Na rovinu musím přiznat, že i přes kladné reference, jsem byl ještě i velmi příjemně překvapen mnoha 
věcmi navíc. Sešlo se téměř sto vyučujících fyziky, z ČR byly zastoupeny prakticky všechny regiony 
a všechny typy škol: základní, gymnázia čtyřletá i víceletá, odborné školy a didaktici z vysokých škol. Na 
setkání panovala výjimečně přátelská a zcela neformální atmosféra. Přitom však kvalita všech mnou 
navštívených dílen, seminářů a školení byla neobyčejně vysoká. I tam, kde jsem problematice již docela 
rozuměl z dřívějška, jsem vždy odcházel s myšlenkou ve stylu no to je fakt zajímavé, škoda, že to 
nenapadlo zrovna mě. Za prezentacemi vedoucích dílen totiž stála opravdu hluboká zkušenost s danou 
problematikou. Naopak vedoucí dílen, kde jsem oblasti rozuměl jen minimálně, dokázali zcela přizpůsobit 
úroveň vedení, takže jsem odcházel často až zadumaně s hlavou plnou nápadů. 

Tím, že většina účastníků přespává přímo ve škole ve spacácích, jsou dílny pro učitele zcela zdarma. 
Na této úrovni kvality vedení to považuji za celosvětový unikát. Tedy pravda, nejsem si jist, zda je to 
zrovna unikát, kterým by se Česká republika chtěla chlubit. Buďme však realisté a na rovinu přiznejme, že 
jen málo ředitelů najde v současnosti peníze na další vzdělávání svých fyzikářů – pak tedy je dobré vědět, 
že Heuréka je jedno z nejlepších DVPP v ČR a nic nestojí.“ 

Tento článek, reportáž Johna Lucera z Kalifornie a další informace mohou zájemci nalézt na www 
stránkách Katedry didaktiky fyziky Matematicko fyzikální fakulty Univerzity Karlovy 
(kdf.mff.cuni.cz/heuréka). 

Zdeněk Polák 

Zpráva biologické komise 
Letošní školní rok byla i na naší škole odstartována tvorba digitálních učebních materiálů – DUMů, 

která je dotována z peněz evropské unie. Také vyučující biologie tvořili tyto materiály a pilotovali je 
v hodinách. Studenti se tak setkali s větším použitím digitální techniky ve výuce. Práce na DUMech 
budou pokračovat i v příštím školním roce. 

Nadále pokračuje spolupráce biologické komise s Gnotobiologickým ústavem Akademie věd ČR 
na Novém Hrádku. Základem naší spolupráce je už tradičně návštěva tohoto ústavu seminaristy biologie 
ze třetích ročníků čtyřletého a vyššího gymnázia, kterou jsme tentokrát rozšířili o zájemce z nižších 
ročníků. Studenti se zde každoročně seznamují s prostředím a stylem práce vědeckého ústavu 
a s podmínkami vědecké práce. To by jim mělo pomoci při výběru vysoké školy. Někteří také později 
navazují se zdejším ústavem spolupráci při tvorbě bakalářských a diplomových prací při studiu na VŠ. 
Tato spolupráce je vždy oboustranně zajímavá. 

Ve školním roce 2012/2013 byl zahájen projekt Otevřená věda III , který je realizován za finanční 
podpory ESF, konkrétně Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu 
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České republiky. Cílem projektu je vytvoření systematického rámce podpory pro zajištění kvalitních 
lidských zdrojů pro českou vědu a výzkum. Popularizuje tedy přírodovědné a technické obory a motivuje 
studenty k jejich studiu. Projekt je zaměřen na středoškolské a vysokoškolské studenty a také na 
středoškolské pedagogy. Studentům umožňuje stáže na vědeckých pracovištích a pro pedagogy připravuje 
vzdělávací kurzy. Účast na studentských vědeckých stážích může pro studenty znamenat značnou 
konkurenční výhodu v budoucím zaměstnání. Pedagogům pak účast na projektu umožní seznámení se 
s nejnovějšími poznatky vědy a techniky, které mohou předávat studentům při výuce. Také studenti naší 
školy se zapojili do tohoto projektu a využili tak nabídky výše zmíněného ústavu AV na Novém Hrádku, 
který je zapojen do uvedeného projektu. V rámci vědecké stáže si současně vypracovávají své seminární 
práce z biologie. Studentkami pracujícími v Otevřené vědě III jsou Hanušová Marie (3.A), Blažková 
Anna (3.A), Dočkalová Justýna (3.B), Koubová Kateřina (3.B) a Hanušová Sára (7.V). Za pedagogy se 
zúčastnila RNDr. Ivana Matěnová. Na Novém Hrádku zajišťuje naši spolupráci Ing. Igor Šplíchal, 
kterému touto cestou děkuji. 

Změny se v loňském školním roce nevyhnuly ani složení biologického týmu. Na mateřskou 
dovolenou odešla Michaela Netíková (Beránková) a nahradil ji Daniel Luštinec, který převzal její třídy. 
Pro letošní školní rok je nahrazen Hanou Pelouchovou. Kolegovi Luštincovi přejeme úspěšný start na 
novém pracovišti a paní Pelouchové bezproblémový přechod na naši školu. 

Změny doznala také biologická laboratoř, kam byla zakoupena digitální mikrokamera. Připojuje se na 
mikroskop a umožňuje projekci mikroskopických preparátů na monitor počítače. Je velmi užitečná při 
laboratorních pracích, kdy studenti mohou zhlédnout zdařilé preparáty, na kterých může vyučující 
demonstrovat daný materiál. V příštím školním roce chceme využívat tuto kameru i v učebně biologie 
k výkladu nové látky. 

Ivana Matěnová 

Předmětová komise dějepisu 
Dne 28. 2. 2013 proběhla pro třídy 4.V a 4.W beseda o holocaustu, organizovaná zástupcem 

Izraelského velvyslanectví panem Radkem Hejretem. Přednášející byla pamětnice holocaustu paní 
Vidláková, která jako dítě byla v koncentračním táboře v Terezíně. 

Dne 20. 3. 2013 se uskutečnila opět pro kvarty přednáška – beseda na téma Moderní stát Izrael. 
S žáky diskutoval pan R. Hejret. Po této přednášce byla ve vestibulu školy umístěna putovní výstava 
o Izraeli. Veronika Andrlová (4.V) a Kateřina Čápová (4.W) se také zapojily do soutěže o Izraeli. 

Poděkování za výbornou reprezentaci školy v oboru historie patří Václavě Štěpánové (8.V), která 
s prací SOČ na téma Skladatelé mého kraje obsadila 2. místo v krajském kole SOČ. 

V tomto školním roce se dobrou spoluprací češtinářů a historiků uskutečnily zajímavé literárně 
historické exkurze studentů různých ročníků. K oblíbeným patří exkurze do Prahy. 

Žáci sekund byli zase spokojeni s návštěvou Historického centra řemesel a umění v Ostré u Lysé nad 
Labem. Je zde vytvořena dobová kulisa a atmosféra pro jednotlivá řemesla, která byla nedílnou součástí 
života našich předků a která se v dnešní době pomalu vytrácejí. Žáci se např. seznámili s ukázkami práce 
dráteníka, hrnčíře, mýdlaře, svíčkaře a papírníka. Sami si mohli tato řemesla i vyzkoušet. Mnozí si domů 
odváželi vlastnoručně vyrobené svíčky. Za místní měnu groš si mohli některé výrobky na tržišti zakoupit 
nebo se občerstvit v hodovní síni. Po prohlídce historického areálu následovala procházka v ekologických 
Bylinných zahradách Botanicus. 

Ke zdařilým patřila také exkurze studentů 4. ročníků do koncentračního tábora Osvětim a historického 
centra Krakova. 

Dojmy, které návštěva Osvětimi zanechala, dokumentuje práce Jakuba Kosinky (8.V). 
Věra Štegerová 

Tou stejnou cestou, jakou šly kdysi statisíce… 
Je pondělí 5. listopadu 10 hodin, ponuré deštivé počasí a my vstupujeme branou s nápisem ARBEIT 

MACHT FREI do koncentračního tábora Auschwitz I. 

Právě vcházíme do prvního baráku, kde jsou vyvěšeny dokumenty vztahující se k tomuto místu. 

„Na této mapě je znázorněno, z jakých míst Evropy byly transporty vypravovány,“ začíná výklad nám 
přidělená průvodkyně. „Ti lidé jeli mnohdy až dva tisíce kilometrů v dobytčích vagonech bez jídla, bez 
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vody, ovšem s představou, že osídlí východ Evropy a budou zde pracovat – tak jim to alespoň bylo 
prezentováno.“ 

Procházíme barákem, v němž jsou vystaveny stovky kufrů (všechny jsou podepsané, aby snad nedošlo 
k záměně), dále hromady hrnců, zubních kartáčků, bot, dokonce protéz. Všechny ty věci měly své 
majitele. Ti všichni si mysleli, že budou žít. 

Vidíme zde i hromadu lidských vlasů – z nich se vyráběla krejčovská plátna. Říkalo se tomu 
racionální využití mrtvého těla. Z vytrhaných zubů byly vytaveny přibližně dvě tuny zlata. 

Skličující atmosféru tohoto prostředí dokreslovaly tisíce fotografií, které byly pořizovány za účelem 
evidence. Všechny ty tváře mají něco společného, všechny ty oči jako by se na nás stále dívaly. 

Později (v r. 1943) se od fotografování upustilo. Bylo totiž zavedeno tetování – každému vězni bylo 
na předloktí vytetováno číslo. 

Procházíme celým táborem. Míjíme blok 10 – zde působil profesor dr. Carl Clauberg – zabýval se 
sterilizací, jeho rukama prošly tisíce žen. Toho, co je darem každé ženy, je tento „doktor“ zbavoval. 
Nutno dodat, že většina žen se ať už jeho vinou či z jiných příčin konce války nedožila. 

Když opouštíme tábor, průvodkyně, ukazujíc na padesát metrů vzdálený barák, nám sděluje: „V tomto 
domě bydlel velitel koncentračního tábora. Jak vidíte, do práce to neměl daleko. A tady naproti bylo 
zřízeno první krematorium a první plynová komora. Později byly tyto místnosti využívány jako 
protiletadlový kryt, neboť byla zřízena krematoria ve vedlejším táboře.“ 

A to už stojím na vykládací rampě koncentračního a vyhlazovacího tábora Auschwitz II Birkenau 
(Osvětim II Březinka). Právě zde byli lidé po mnoha dnech vysilující cesty vyhnáni z vagonů a byla jim 
odebrána zavazadla. O přijetí transportů se staralo tzv. sonderkomando, složené z vězňů, které 
vykonávalo svou práci pod dohledem příslušníků SS. Členové sonderkomanda nesměli ani naznačit, co se 
v táboře děje nebo co nově přijaté vězně čeká, a nezřídka se stávalo, že v transportech nacházeli své 
příbuzné. Museli je však „odbavit“ jako každé jiné. 

Následovala tzv. selekce – vybírání práceschopných. To míval na starost nejčastěji dr. Joseph 
Mengele. Přeživší ho popisují jako vždy skvěle upraveného mladého muže v neposkvrněné uniformě SS 
a nablýskaných černých holínkách. Ten s veškerou povýšeností a lhostejností rozhodoval o tom, kdo bude 
pracovat a kdo půjde rovnou do plynové komory. Jedno slovo rozhodlo o životě jednoho člověka. 
Odhaduje se, že takto poslal na smrt čtyři sta tisíc lidí. Ten člověk – smím-li ho vůbec nazvat člověkem, 
si také mezi příchozími vybíral dvojčata a osoby s určitými tělesnými anomáliemi, které pak byly 
předmětem jeho lékařských pokusů. V krematoriu č. 2 v Birkenau byla vybudována dle jeho požadavků 
speciální patologická laboratoř. Byly zde prováděny pitvy čerstvě otrávených cyklonem B – plynem 
využívaným v plynových komorách. Zde také Mengele prováděl svůj „výzkum“, aby odkryl tajemství 
zdokonalení „árijské rasy“. Jeho výzkum se skládal z hrubých operací a bolestivých testů, prováděných 
téměř vždy bez narkózy. Šlo o zbytečné amputace, lumbální punkce, tyfové injekce a úmyslně infikovaná 
zranění, aby bylo možné sledovat reakce. Vstřikoval různé roztoky pod kůži na hlavě, aby změnil barvu 
vlasů z tmavé na světlou, a také vstřikoval barviva do očí, aby z tmavých učinil modré. Jestliže pokusné 
dvojče zemřelo, zabíjel Mengele okamžitě druhé, aby jejich pitvy proběhly simultánně.13 

A nyní už se blížíme ke krematoriím – tou samou cestou, kterou šly kdysi desetitisíce těch, kteří 
neprošli selekcí. 

Krematorium tvořila svlékárna – vybílená místnost, uprostřed čtyřhranné betonové pilíře. Kolem zdí 
a pilířů lavice, nad nimi věšáky s čísly, rovněž tabulky v několika jazycích: „ZACHOVEJTE KLID“, 
„UDRŽUJTE POŘÁDEK A ČISTOTU“ a šipky ukazující na dveře s nápisy: „DEZINFEKCE“, 
„KOUPELNA“. Tam byli všichni esesmany vyzváni, aby se svlékli, svůj oděv řádně složili, boty svázali 
a dobře si zapamatovali číslo věšáku, aby po koupeli a dezinfekci zase vše snadno našli. Posléze jim 
nařídili, aby vstoupili do koupelny. Někdy jim ještě dali do ruky mýdlo. Poté dveře těsně uzavřeli, a místo 
toho, aby spustili vodu, jak všichni lidé očekávali, vsypali svrchu do železných pilířů cyklonové 
krystalky. 

Umírání trvalo kratší nebo delší dobu, podle toho, kolik lidí bylo v komoře a jak veliká byla dávka 
plynu. Někdy trvalo dvacet, ponejvíce třicet minut; stávalo se však, že se oběti pro nedostatek plynu 
                                                 

13 v textu jsou obsaženy citace z knihy Geralda L. Posnera „Hitlerovy děti“ 
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trápily i několik hodin. A esesmani, kteří obsluhovali krematoria, posilněni značnou dávku alkoholu, se 
malými zasklenými okénky dívali, jak lidé umírají. 

V přízemí krematoria se nacházela spalovna s patnácti pecemi, popravčí síň a pitevna, kde lékaři – 
vězňové ze sonderkommanda – konali rozličné pokusy a pitvy za dozoru esesáckých lékařů. 

Dnes už z těchto krematorií zbyly jen ruiny, neboť je nacisté v rámci ničení důkazů nechali na začátku 
roku 1945 vyhodit do povětří. 

Při pomyšlení, že se zde ocitly tváří v tvář smrti především ženy s dětmi a staří lidé, na mne dolehl 
tíživý pocit, umocněný zamračenou šedivou oblohou a zežloutlým březovým listím, opadávajícím pod 
náporem studeného podzimního větru. 

Ale to už se nám naskýtá hrůzný pohled na cihlové baráky a dřevěné boudy, jež sloužily dříve jako 
koňské stáje. Právě zde byli „ubytováni“ ti, kteří měli to »štěstí« a selekcí zdárně prošli. 

Procházím jedním z mnoha baráků, cestu lemují dřevěné palandy, na nichž umíraly tisíce zesláblých, 
vyhladovělých, na kost vyhublých, nemocných, ztýraných mužů a žen. Přemýšlím, kam až může zajít 
lidská krutost a bezcitnost. 

Poté již, procházeje branou smrti, opouštím tábor. Je těžké k tomu cokoli dalšího říci. 

Jakub Kosinka, 8.V 

Primáni prožili jeden den v antickém světě 
Na tento den se naši primáni velmi těšili. Po hodinách svědomité přípravy nastal očekávaný den – 

Antický den primánů tříd A a B. 
4. června ráno se děti z obou tříd spolu s profesorkami Dvořáčkovou a Fišerovou rozjely do 

Hostinného v Podkrkonoší. V parku tamější Galerie antického umění sehráli primáni třídy A dramatické 
obrazy z Trojské války a příběh Orfea z podsvětí. Autory scénářů byli samotní primáni. Scénáře tvořili 
formou skupinové práce v hodinách literární a slohové výchovy. S velkým nadšením vyráběli i makety 
Odysseovy lodě, štíty, zbraně a přilbice řeckých a trójských bojovníků. Primáni z „béčka“ přestrojení do 
antických kostýmů převyprávěli dva řecké mýty. 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, a prokázali dobré 
dějepisné vědomosti. 

V prostorách 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 a Jitka Fišerová 

Občanská výchova a základy společenských věd 
V tomto školním roce pokračovaly změny, které po nás požadoval RVZP. V rámci OV a ZSV se 

posilovaly zejména oblasti finanční a ekonomické gramotnosti žáků, výchovy ke zdraví, mediální 
výchovy a primární prevence sociálně patologických jevů. Postupně se tak doplňují učebnice pro nižší 
stupeň gymnázia a sbírky se obohacují dalšími učebními pomůckami. 

Na čtyřletém a vyšším gymnáziu se otevřely semináře: ekonomický, právní, psychologický 
a společenskovědní, pro velkou náročnost už nebyl nabízen seminář projektového řízení. Na nižším 
gymnáziu žáci projevili zájem o volitelný předmět finanční gramotnost. Byl to poslední rok, protože od 
školního roku 2013-14 nařizuje RVP povinnou výuku druhého vyučovacího jazyka, a tak mizí možnost 
volitelných předmětů pro tercii a kvartu. 

V letošním roce byla také komise posílena o nového vyučujícího: z gymnázia v Jaroměři k nám přešel 
David Zapletal, který kromě společenskovědních předmětů vyučuje i tělesnou výchovu. Zároveň převzal 
zodpovědnost za primární prevenci sociálně patologických jevů. 

Maturovalo se už podle nových maturitních okruhů, nicméně pro příští školní rok se počítá s jejich 
další úpravou. 



49  

Hned z kraje školního roku se studenti Jiráskova gymnázia zapojili do projektu simulace krajských 
voleb. Organizace se ujala třída 4.B se svou vyučující ZSV, a ačkoliv měli na přípravu velmi málo času, 
akce proběhla úspěšně a bez velkých zádrhelů. 

Na studentské volby navazovala beseda s krajskými politiky kandidujícími do zastupitelstva. Beseda 
byla určena pro širokou veřejnost. Moderoval ji Martin Veselovský a vysílal ČRo 1 –Radiožurnál. 
Zúčastnili se jí i naši studenti společenskovědních seminářů. 

Politiky bylo v letošním roce opravdu hodně, čekaly nás prezidentské volby a i ty vzbudily zájem 
našich studentů, opět se konaly volby simulované, tentokrát pod taktovkou společenskovědního semináře. 
Na naší škole by mezi studenty zvítězil Karel Schwarzenberg. 

V květnu se pak naši žáci (2.V; 7.V; SVS za doprovodu Jany Kolářské) účastnili akce Živá knihovna. 
Akce probíhala v rámci Evropského týdne mládeže, konala se v prostorách náchodské knihovny. 
Pořadatelem bylo Déčko. Projekt Živé knihovny vznikl v roce 2000 v Dánsku, odkud se rozšířil do dalších 
evropských zemí. Mladí lidé nabízejí návštěvníkům půjčování lidí, kteří jsou něčím zvláštní a často se 
k nim vztahují předsudky většinové společnosti. Mezi protagonisty tak byli např.: divadelní režisér, 
slečna ochrnutá po těžké autohavárii, vegetarián, lesbička, pracovnice pracující s romskou menšinou, 
skeptik,… Koncept Živé knihovny je zamýšlen hlavně jako nástroj boje proti násilí, diskriminaci 
a předsudkům. 

Náš debatní tým se také účastnil konference Kecejme do toho konané v květnu na ministerstvu 
školství. Studenti se přímo podíleli na přípravě dokumentu MŠMT Koncepce státní politiky pro oblast 
dětí a mládeže na období 2014 – 2020. Smyslem celého projektu je, aby se mladí lidé účastnili 
spolurozhodování v otázkách, které se jich přímo týkají. Projekt dává příležitost mladým lidem ovlivnit 
to, s čím nejsou spokojeni na celostátní i evropské úrovni, podporuje participaci mladých na věcech 
veřejných, informuje o aktuálním dění a nabízí šanci prosadit navržené změny do reálného života. 
V druhé části konference si naši studenti tříbili názory v panelové diskusi s pracovníky ministerstva 
a s politiky (např. Karolína Peake, Michaela Marksová – Tominová,…). 

Můžeme tedy konstatovat, že se aktivity společenských věd v tomto roce hodně rozrostly, a to 
především díky paní profesorce Kolářské a studentům, kteří byli ochotni obětovat hodně svého volného 
času a do všech zmiňovaných akcí šli s velkým nadšením. 

Hana Vrátilová 

Výtvarná výchova 
Výtvarná výchova má dotaci dvou hodin týdně v primě, sekundě, kvintě, sextě a v prvním a druhém 

ročníku. V tercii a kvartě je dotace jedna hodina týdně. V ročnících se studenty realizujeme množství 
zajímavých výtvarných projektů, často ve spolupráci s jinými předměty. Pro primy byla otevřena 
dvojhodinovka výtvarného odpoledne. Jsou to hodiny rozšířené výuky, kde 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. 

Kalifornský den a den her 
Zajímavé papírové objekty vytvořili studenti během obou tematických dnů. 
Na výstavě jsme mohli vidět různá kalifornská zvířata a také sekvoj nakreslenou v téměř životní 

velikosti. 
Během dne her se učitelé také již tradičně zapojili a nechali se inspirovat blížícím se datem údajného 

konce světa. Na kartony namalovali čtyři moderní apokalyptické jezdce. 

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 kresbě i malbě studenty různého věku. Sami se pak do tvůrčí činnosti mohli zapojit. Nejvíce 
atraktivní byla pro příchozí technika enkaustiky, kterou si se zájmem vyzkoušeli i někteří rodiče. 

Antický den 
Již tradičně si chlapci z primy V a W vyrobili makety antických zbraní a tóg. Dívky vyráběly šperky 

a zkoušely antické účesy a šaty. Společná přehlídka proběhla v Hostinném v muzeu replik antických 
skulptur. 
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Maturita z Vv 
Zkoušku z dějin umění, popisu uměleckého díla a prezentace volné tvorby doplnila výstava 

studentských maturitních prací. Na chodbách školy maturanti představili svoje kresby, malby, sochařskou 
činnost i objektovou tvorbu. 

Malby na stěnách 
Od začátku roku se pracovalo na projektu pro gymnázium, jehož výsledkem jsou zatím částečně 

realizované velkoformátové malby. Cílem je ozvláštnit některé méně atraktivní prostory školy a vhodně 
je doplnit zajímavými projekty. V této činnosti se bude pokračovat i v příštím školním roce. 

Závěrem bych chtěla poděkovat všem studentům, kteří svou výtvarnou tvorbou pomáhají zkrášlovat 
prostředí školy a úspěšně reprezentují naše gymnázium. 

Klára Mičíková 

Představu o dalším dění na Jiráskově gymnáziu si lze asi nejlépe udělat z jeho kroniky. Zde je část 
týkající se školního roku 2012 – 2013. 

Kronika Jiráskova gymnázia – školní rok 2012-13 
Školní rok 2012-13 začal pro pedagogy 29. srpna. Na úvodní pedagogické radě přivítal ředitel školy 

nové členy pedagogického sboru: Mgr. Hanu Kubínovou (anglický jazyk), Mgr. Pavla Fišera (anglický 
jazyk), Mgr. Daniela Luštince (chemie – biologie) a Mgr. Davida Zapletala (základy společenských věd –
 tělesná výchova). V tomto školním roce bude na škole působit také studentka z Kalifornie Trisha 
Remetir, která je zde na roční pobyt v rámci Fullbrightova programu. Naši učitelé angličtiny ji využijí ve 
svých hodinách jako rodilou mluvčí. 

Do nového školního roku nenastoupili kolegové Bedřich Nejman, který odešel do důchodu, Petra 
Půlpánová a Andrea Krákorová, které odešly na rodičovskou dovolenou, a Michaela Beránková, která se 
během prázdnin vdala, změnila příjmení na Netíková a odešla do dlouhodobé pracovní neschopnosti 
a následně na rodičovskou dovolenou. 

Ve dnech 30. a 31. srpna se konaly opravné zkoušky 6 studentů (1 z angličtiny, 2 z fyziky 
a 6 z matematiky) s nevalným výsledkem. U jednotlivých opravných zkoušek někteří studenti uspěli, ale 
celkově neuspěl nikdo ze studentů, protože někteří měli zkoušky dvě. Tři z těchto studentů požádali 
o opakování ročníku a bylo jim vyhověno a tři odešli na jinou střední školu. 

Září 
Pro žáky začal školní rok 3. září. Prostřednictvím školního rozhlasu je přivítal ministr školství prof. 

PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. a ředitel školy Pavel Škoda a ve třídách třídní učitelé. Podle rozvrhu se 
začalo učit hned následující den 4. září. 

5. září přivítali školní rok v odpoledních hodinách učitelé neformálním setkáním v klubovně školy. 

6. září proběhly ve škole Studentské volby, které jsou simulací skutečných voleb do krajských 
zastupitelstev. Pořádá je v rámci projektu Jeden svět na školách sdružení Člověk v tísni a v letošním roce 
se do nich zapojilo na 180 středních škol. U nás akci zorganizovala se studenty maturitního ročníku prof. 
Kolářská. Do Studentských voleb se mohli zapojit studenti starší 15 let. 

7. září seznámili pracovníci Mikrobiologického ústavu na Novém Hrádku studenty biologického 
semináře pro 3. ročník a septimu s projektem Otevřená věda, v jehož rámci mohou studenti mimo jiné 
realizovat tvorbu seminárních prací právě ve spolupráci s tímto ústavem. 

11. září se konala opravná maturitní zkouška, jíž předsedala Mgr. Ludmila Lorencová z Gymnázia 
Broumov. Opravná maturita se týkala 4 studentů. Jeden opravoval ústní část společné části maturitní 
zkoušky z českého jazyka a literatury, ostatní profilovou část z různých předmětů (anglický jazyk, 
biologie, zeměpis). Všichni studenti u opravné maturitní zkoušky uspěli. Jako předsedové maturitních 
komisí z naší školy opět vyjeli prof. Divišek na Gymnázium Broumov, prof. Štegerová na Městské 
gymnázium a střední odbornou školu Úpice a prof. Fišer na Střední školu řemeslnou Jaroměř. 

V září absolvovali nově přijatí studenti primárně preventivní pobyty. Studenti 1.A byli ve dnech 11.-
13. září s prof. Polákem a Víchem v Českém Šumburku, studenti 1.B ve dnech 17.-19. září s prof. 



51  

Matěnovou a Macurou tamtéž, žáci 1.V s prof. Dvořáčkovou a Slavíkovou ve dnech 25.-27. září ve 
Studené Vodě u Božanova a žáci 1.W s prof. Klemencem a Barkou ve dnech 26.-28. září v Janovičkách. 

12. září navštívili ZOO ve Dvoře Králové studenti 3. ročníku s prof. Ježkem a Rojtovou, 18. září 
absolvovali tuto biologickou exkurzi studenti septimy s prof. Luštincem a Slavíkem a 20. září studenti 
tercie s prof. Jaroušovou, Rojtovou a Karáskovou. 

13. září reprezentovali školu na Literárním festivalu Studánecká ČAPKIANA v Malých 
Svatoňovicích studenti Adam Budař (4.V) a František Šedivý (4.V). 

17. září se pět našich studentů (Jiří Rýdl (5.W), Štěpán Štěpán (6.V), Daniel Čejchan (7.V), Timotej 
Mareš (4.V), Michaela Sandtnerová (6.W)) zúčastnilo slavnostního setkání na úřadu Královéhradeckého 
kraje pořádaného pro nejúspěšnější řešitele krajských a celostátních kol olympiád a vědomostních soutěží. 
Doprovodil je prof. Polák. 

18. září si studenti primy, kvinty a 1.A připomněli v aule 115. výročí založení školy. Vystoupil 
Sboreček pod vedením Ing. Vlastimila Čejpa, historii školy přiblížili prof. Javůrek, ředitel školy Škoda 
a studenti Adam Budař (4.V) a František Šedivý (4.V) a ti rovněž vystoupili s dramatizací Čapkovy 
povídky. Organizace slavnostního setkání se ujal bývalý profesor a bývalý ředitel školy Miloslav Javůrek. 

19. září absolvovali dějepisnou exkurzi do středověku v Historickém centru řemesel a umění 
v Botanicu v Ostré u Lysé nad Labem sekundáni s prof. Dvořáčkovou, Fišerovou, Štegerovou 
a Karáskovou. 20 studentů se již tradičně podílelo na celorepublikové sbírce Srdíčkový den pořádané 
sdružením Život dětem prodejem srdíček v ulicích města. 

21. září reprezentovali školu naši atleti v okresním kole středoškolského poháru CORNY v Novém 
Městě nad Metují. Doprovázeli je prof. Divišek a Rojtová. Obě naše družstva si vedla skvěle. Dívky 
Kateřina Hanušová (3.B), Šárka Jirásková (3.B), Tereza Hanušová (2.A), Lenka Hackerová (3.A), Adina 
Hovorková (2.B), Michaela Vanická (2.B), Anna Zikmundová (8.V), Lenka Malinová (8.V), Markéta 
Slavíková (8.V), Šárka Čmelíková (7.V), Zuzana Vančáková (5.W) a Lucie Havlíčková (5.W) si svými 
výkony vybojovaly první místo a zajistily si tak účast v krajském kole. Ačkoliv chlapci Aleš Král (6.W), 
Zdeněk Rozinek (3.B), Michal Kopecký (8.W), Jakub Zakouřil (8.V), Tomáš Roztočil (7.W), Jakub Plašil 
(4.B), Dominik Mach (6.V), Jindřich Brzobohatý (6.V), Martin Škoda (1.A), Adam Holeček (1.A) 
a Jaroslav Novotný (3.A) předvedli kvalitní sportovní výkony, podlehli protivníkům z Hronova, a tím 
pádem jim unikl postup do krajského kola. 

24. září doprovodili studenty na přespolní běh do Police nad Metují prof. Košvanec a Slavík. Za 
primány a sekundány běželi Nikola Drábková (2.W), Alžběta Jansová (2.W), Julie Prokopová (2.V), 
Pavla Brátová (2.V), Jana Možíšová (2.W), Jakub Divišek (2.W), Vojtěch Joska (2.W), Miroslav Říha 
(2.V), Daniel Vaňát (2.V), Jan Čejchan (1.W) a Tomáš Křivda (2.V). Terciány a kvartány zastupovali 
Markéta Zeisková (3.V), Alena Žibřidová (3.V), Karolína Bílková (4.V), Tereza Škodová (3.W), Jana 
Michelčíková (4.W), Tereza Stehlíková (4.W), Marek Vlček (3.V), Jan Havlena (3.W), Jan Vondráček 
(3.W), Lukáš Kligl (4.V), Pavel Urban (4.V) a Ondřej Hušek (4.W). Středoškoláky reprezentovali Anna 
Zikmundová (8.V), Šárka Jirásková (3.B), Kristýna Janušová (3.B), Tereza Hanušová (2.A), Monika 
Venclová (6.W), Kateřina Černá (1.B), Michal Kopecký (8.W), Zdeněk Rozinek (3.B), Jan Staněk (3.B), 
Martin Škoda (1.A) a Adam Holeček (1.A). Z okresního kola se podařilo postoupit pěti ze šesti našich 
týmů do krajského finále v Nové Pace. 

27. září se družstvo dívek za doprovodu prof. Rojtové zúčastnilo krajského kola středoškolského 
poháru CORNY ve Dvoře Králové nad Labem. Dívky v sestavě Tereza Hanušová (2.A), Lenka 
Hackerová (3.A), Adina Hovorková (2.B), Michaela Vanická (2.B), Anna Zikmundová (8.V), Lenka 
Malinová (8.V), Markéta Slavíková (8.V), Lucie Havlíčková (5.W), Klára Jelínková (3.A), Tereza 
Konvalinová (3.A), Petra Veverková (2.A) a Monika Venclová (5.W) nedosáhly na medailové umístění 
a skončily na šestém místě. 

27. září vyjeli do Kuksu na literárně historickou exkurzi studenti 3. ročníku a septimy s prof. 
Macurou, Misarovou, Mičíkovou, Š. Škodovou a Nývltovou. 

Říjen 
3. října byli na literárně-historické exkurzi v Praze žáci 4.W s prof. Dvořáčkovou a Felklovou. 
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3. října proběhlo krajské finále v přespolním běhu v Nové Pace. Mladší žáci (Křivda, Divišek, Říha, 
Joska, Vaňát, Čejchan) zvítězili a Křivda obsadil 2. místo a Divišek 5. místo v jednotlivcích. Starší 
žákyně (Žibřidová, Zeisková, Škodová, Bílková, Joudalová) vybojovaly 4. místo a Žibřidová 12. místo 
v jednotlivcích. Starší žáci (Kligl, Macek, Urban, Vlček, Vondráček) byli osmí a v jednotlivcích Kligl 
šestý. Středoškolačky (Jirásková, Zikmundová, Hanušová, Venclová, Janušová) obsadily 5. místo 
a Jirásková 6. místo. Středoškoláci (Kopecký, Škoda, Staněk, Holeček, Rozinek) získali svým výkonem 
4. místo a Kopecký 13. místo. Běžce opět doprovázeli prof. Košvanec a Slavík. 

4. října zvítězili chlapci Lukáš Mikšovský (5.W), Marek Oleják (5.W), David Vik (5.W), Sebastian 
Štelzig (5.W), Aleš Jansa (5.W), Matěj Vítek (5.V), Ondřej Maršík (5.V), Petr Šanovec (5.V), Martin 
Škoda (1.A), Marek Pokorný (1.B), Jaroslav Máslo (2.B), Jan Martínek (2.B), Tomáš Macek (4.V), Pavel 
Urban (4.V), Daniel Němeček (4.W), Martin Blahota (4.W), Ondřej Hušek (4.W) a Martin Kováčik (4.W) 
v okresním kole fotbalového turnaje a postoupili do krajského finále. Turnaj organizoval prof. Zapletal. 

5. října se výchovná poradkyně prof. Nývltová sešla s maturanty, aby je informovala o možnostech 
studia na vysokých školách a o formální stránce podávání přihlášek na VŠ. 12. října se uskutečnila 
v tělocvičně Burza vysokých škol. O možnostech studia na VŠ a o svých individuálních zkušenostech 
pohovořili se zájemci z řad maturantů naši absolventi, v současné době vysokoškoláci. 

8. října vyslechli v kině Vesmír studenti nižšího gymnázia a kvinty „kinokoncert“ s názvem „Jižní 
pól“ a studenti vyššího gymnázia (kromě maturantů) koncert nazvaný „Tibet“. 

9. října reprezentovaly školu 2 týmy na turnaji ve frisbee. Jeden z týmů zvítězil a druhý přivezl bronz. 
O úspěch se zasloužili Anna Miltová (8.W), Matěj Fanta (8.W), Michal Kopecký (8.W), Daniel Hladík 
(8.W), Marek Pitaš (8.W), Alena Henclová (4.B), Ondřej Hladík (4.B), Veronika Říhová (7.W), Samuel 
Mareš (7.W), Ondřej Kosek (2.B), Jan Čečetka (6.W), Vojtěch Hruša (6.W), Monika Venclová (6.W), 
Jakub Šmída (6.W), Jan Halda (6.W), Tomáš Košek (6.W) a Zuzana Vančáková (5.W). Oba sportovní 
týmy doprovázel prof. Zapletal. 

Ve dnech 10.-11. října se škola prezentovala na Výstavě středních škol, určené pro žáky 9. tříd 
základních škol a jejich rodiče. 

10. října v podvečerních hodinách přivítali naši studenti 27 německých studentů z partnerské školy 
v Georgsmarienhütte. Byl pro ně v rámci výměnného pobytu připraven bohatý program do 19. října. Byli 
přivítáni ve škole a na radnici. Prohlédli si náchodský zámek, pevnost Dobrošov, navštívili Harrachov 
a Liberec, Adršpašské skály a broumovský klášter, Prahu a Nové Město nad Metují. Další program pro ně 
připravily hostitelské rodiny. 

11. října se konalo krajské finále fotbalového turnaje v Jičíně. Zde hrál náš tým ve složení Lukáš 
Mikšovský (5.W), Marek Oleják (5.W), David Vik (5.W), Sebastian Štelzig (5.W), Aleš Jansa (5.W), 
Dominik Zítko (5.V), Petr Šanovec (5.V), Martin Škoda (1.A), Jaroslav Máslo (2.B), Jan Martínek (2.B), 
Tomáš Macek (4.V), Pavel Urban (4.V), Daniel Němeček (4.W), Martin Blahota (4.W) a Jan Havlena 
(3.W) a vybojoval pěkné 2. místo. Fotbalisty doprovázel prof. Zapletal. 

Ve dnech 12.-13. října a 19.-20. října byly v budově školy volební místnosti pro dva volební okrsky 
voleb do krajských zastupitelstev a do Senátu ČR. 

Ve dnech 10.-16. října prošli maturanti z 8.V a 4.A testováním Vektor společnosti Scio. Žáci byli 
testováni v kvintě a 1. ročníku a obě testování budou analyzována společně. Studenti vypracovávali testy 
z obecných studijních předpokladů, českého, anglického a německého jazyka a z matematiky. 

17. října se 144 studentů zúčastnilo mezinárodní soutěže ve znalostech přírodovědných předmětů 
Přírodovědný klokan. Soutěž je určena žákům tercie až sexty a 1. a 2. ročníku. V kategorii Kadet zvítězili 
mezi 57 účastníky žáci 4.V. První byl Tomáš Macek, druhá Meriem Djemaiel El Gharred (4.V) a třetí 
Timotej Mareš (4.V). V kategorii Junior soutěžilo 87 studentů. Zvítězil Štěpán Štěpán (6.V), stříbro získal 
Jiří Rýdlo (5.W) a bronz Jakub Šmída (6.W). 

17. října se již tradičně osm našich studentů zapojilo do sbírky Tyfloservisu na podporu nevidomých 
a slabozrakých lidí Bílá pastelka. 

18. října zhlédli studenti některých tříd projekci studentského Filmového klubu Jeden svět „Lekce 
běloruštiny“. Hostem byl student broumovského gymnázia Andrej Paliashchuk, jehož rodina pod vlivem 
politické situace v Bělorusku byla nucena z vlasti odejít. 
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Česká školní inspekce provedla ve dnech 18.-23. října na škole kontrolu. 

23. října jeli studenti 3. ročníku a septimy s prof. Sršňovou, Polákem, Zikmundovou a G. Škodovou 
do IQ centra v Liberci. 

23. října představili 4. hod. v aule žáci dramatické výchovy z kvarty Puškinovy pohádky. Vystoupení 
se zúčastnili primáni a žáci ZŠ Komenského v Náchodě. Dramatizaci s dětmi nacvičila prof. Dvořáčková. 

23. října organizoval prof. Zapletal okresní kolo turnaje ve stolním tenise pro střední školy. Naši 
chlapci Michal Schrötter (4.A), Aleš Jansa (5.W), Dominik Mach (6.V), Pavel Pich (6.V), Petr Šanovec 
(6.W), Marek Bartoš (8.V) a Jakub Zakouřil (8.V) postavili dva týmy, které skončily na 5. a 6. místě. 

24. října pak němčináři ze 3.A a 8.V navštívili v Pardubicích v Goethe-Institutu s prof. Fišerovou 
a Š. Škodovou Festival německého divadla. 

24. října doprovodil prof. Divišek fotbalový tým na turnaj SŠ v kopané „O pohár Josefa Masopusta“. 
Chlapci David Vik (5.W), Vojtěch Ruffer (3.B), Michal Schrötter (4.A), Sebastian Štelzig (5.W), Tomáš 
Roztočil (7.W), David Špelda (7.W), Marek Pokorný (1.B), Vojtěch Troutnar (2.A), Ladislav Tichý 
(7.V), Adam Darebník (7.V), Martin Škoda (1.A), Petr Hlávko (8.W), Jan Šanovec (6.W), Jindřich 
Brzobohatý (6.V), Daniel Koch (6.V), Ondřej Boroš (7.W), Jakub Haman (4.B) a Pavel Lokvenc (4.B) 
obsadili 5. místo. 

Ve dnech 25.-26. října měli žáci podzimní prázdniny. 

29. října navštívil školu Martin Kopáček, absolvent Jiráskova gymnázia, který pracoval jako sociální 
pracovník v Tibetu. O své zkušenosti se podělil se studenty sexty, 2. ročníku, 3.A a zeměpisného 
semináře v programu nazvaném „Tibet – Ladak“. 

29. října v podvečer jeli zájemci z dramatického kroužku s prof. Dvořáčkovou a Javůrkovou do 
Hradce Králové do studia Beseda na představení „Noc oživlých mrtvol“. 

30. října zhlédlo 34 studentů francouzštiny s prof. Felklovou v pražském Branickém divadle inscenaci 
Moliérova Lakomce ve francouzštině. 

Listopad 
2. listopadu reprezentovali školu studenti v krajském kole Logické olympiády. Do krajského kola se 

nominovali díky svým výkonům v základním kole, které proběhlo on-line. Studenty Jakuba Ježka (1.W), 
Miroslava Říhu (2.V), Davida Továrka (2.W), Vojtěcha Vyskočila (2.W) a Michala Matoulka (2.W) 
doprovodil prof. Klemenc. Za středoškoláky se nominovali Jan Hrubý (8.V), Milena Vaňková (2.A), 
Jakub Zakouřil (8.V), Karolína Pěčková (7.V), Štěpán Štěpán (6.V) a Martin Štěpánek (2.A). Milena 
Vaňková obsadila krásné 3. místo a nominovala se do finále. 

2. listopadu se konal tradiční již čtrnáctý ročník „Běhu do zámeckých schodů“. V kategorii B – 6.-
7. ročníky jsme obsadili celkové 6. místo, v kategorii C – 8.-9. ročníky výborné 2. místo a v obou 
středoškolských kategoriích jsme nenašli přemožitele a zvítězili. V jednotlivcích zvítězili Tomáš Křivda 
(2.V) a Šárka Jirásková (3.B). Na úspěchu se podíleli Alžběta Jansová (2.W), Julie Prokopová (2.V), Hoai 
Phuong Nguyen (1.V), Jana Možíšová (2.W), Nikola Drábková (2.W), Tomáš Křivda (2.V), Jakub 
Divišek (2.W), Vojtěch Joska (2.W), Daniel Vaňát (2.V), Tereza Stehlíková (4.W), Tereza Škodová 
(4.V), Julie Hrušová (3.W), Karolína Bílková (4.V), Lukáš Kligl (4.V), Ondřej Hušek (4.W), Jan Havlena 
(3.W), Martin Blahota (4.W), Jan Vondráček (3.W), Šárka Jirásková (3.B), Anna Zikmundová (8.V), 
Monika Venclová (6.W), Kateřina Žibřidová (8.W), Kristýna Janušová (3.B), Michal Schrötter (4.A), 
Michal Kopecký (8.W), Jan Staněk (3.B), Pavel Bláha (1.A), David Česenek (4.A) a prof. Divišek jako 
vedoucí týmu. 

5. listopadu se na naší škole uskutečnilo oblastní kolo turnaje v pišQworkách. Spolu s organizátory 
soutěže se o organizaci zasloužil prof. Preclík. Zúčastnilo se 16 týmů z okolních škol. Tým „Nevím“ 
z Jiráskova gymnázia ve složení Jan Staněk (3.B), Daniel Vlček (3.B), Daniel Winter (3.A), Zuzana 
Boháčová (4.B), Veronika Říhová (7.W) doslova převálcoval ostatní soupeře, a tak mu právem náleželo 
první místo a postup do krajského kola. 

5. listopadu jeli téměř všichni maturanti na exkurzi do vyhlazovacího tábora v Osvětimi. Studenty 
doprovodili prof. Štegerová, Macura, Karásková a Felklová. 

6. listopadu reprezentovali školu chlapci Daniel Němeček (4.W), Matouš Vancl (4.W), Ondřej Hušek 
(4.W), Martin Kováčik (4.W), Tomáš Matoulek (4.W), Dominik Kania (4.W), Tomáš Macek (4.V), Pavel 
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Urban (4.V), Jan Havlena (3.W) a Vojtěch Mervart (3.W) školu v okrskovém kole florbalového turnaje. 
Pod vedením prof. Zikmunda zvítězili a postoupili do okresního kola. Tento den doprovodil prof. Zapletal 
fotbalisty do Malých Svatoňovic na středoškolskou futsalovou ligu. Mužstvo ve složení David Vik (5.W), 
Sebastian Štelzig (5.W), Vojtěch Ruffer (3.B), Michal Schrötter (4.A), Tomáš Roztočil (7.W), David 
Špelda (7.W), Petr Hlávko (8.W), Jindřich Brzobohatý (6.V) a Daniel Koch (6.W) vybojovalo 3. místo, 
což nestačilo na postup. 

8. listopadu se maturanti zúčastnili v aule programu Jiřího Černého „Vladimír Vysockij a Bulat 
Okudžava“. 

8. listopadu se konaly dva sportovní turnaje. Prof. Košvanec organizoval v házenkářské hale okresní 
kolo Orion Florbal Cupu pro primu a sekundu a 6. a 7. ročník ZŠ. Tým Jiráskova gymnázia hrál v sestavě 
Tomáš Kubíček (2.W), Miroslav Říha (2.V), Daniel Vaňát (2.V) vyhlášený nejlepším hráčem turnaje, 
Tomáš Křivda (2.V), Jakub Divišek (2.W), Vojtěch Joska (2.W), Hynek Pacák (1.V), Jiří Dostál (1.V), 
Jan Čejchan (1.W), Martin Stuchlík (1.W), Tomáš Lipovský (1.W) a Jakub Ježek (1.W) a mezi 6 týmy 
zvítězil. Florbalisté tak postoupili do krajského kola, které proběhne 20. listopadu ve Dvoře Králové nad 
Labem. Prof. Divišek doprovodil kluky do 1. kola Školní futsalové ligy v České Skalici. Chlapci Martin 
Blahota (4.W), Martin Kováčik (4.W), Pavel Urban (4.V), Tomáš Macek (4.V), Daniel Němeček (4.W) 
Ondřej Hušek (4.W), Jan Havlena (3.W) a Tomáš Matoulek (4.W) zvítězili a postoupili do dalšího kola. 

8. listopadu se v odpoledních hodinách konala hodnotící pedagogická rada. 

12. listopadu zhlédli studenti sexty, septimy, 2. a 3. ročníku v Městském divadle Dr. Josefa Čížka 
inscenaci Divadla Anfas „A. S. Puškin – Evžen Oněgin“. 

Chlapci primy a sekundy jeli v pondělí 12. listopadu reprezentovat školu s prof. Diviškem na školní 
futsalovou ligu do Červeného Kostelce. Mužstvo hrálo v sestavě Lubor Zoufal (2.V), Tomáš Kubíček 
(2.W), Vojtěch Joska (2.W), Jakub Divišek (2.W), Jan Čejchan (1.W), Jakub Pitřinec (2.V), Miroslav 
Říha (2.V), Tomáš Křivda (2.V) a Daniel Vaňát (2.V). Z druhého místa postoupili do dalšího kola. 

13. listopadu se do Klicperova divadla v Hradci Králové vydali žáci dramatické výchovy ze sekundy 
a kvarty a členové dramatického kroužku Hidrak na představení „Figarova svatba“. Studenty doprovázeli 
prof. Dvořáčková a Divišek. 

14. listopadu se konal školní šachový turnaj. Přes nízký zájem především ze strany studentů nižšího 
gymnázia se turnaje zúčastnilo 15 studentů. Po velmi vyrovnaném boji, kdy pořadí na prvních čtyřech 
místech muselo při shodě bodů určit až pomocné hodnocení, obhájil loňské vítězství Kirill Juran (7.V). 
Z účastníků turnaje budou sestavena družstva pro okresní kolo, které proběhne 13. prosince v Hronově. 
Za organizaci turnaje vděčíme šachovému oddílu TJ Náchod. 

15. listopadu se na naší škole konalo okresní finále turnaje ve florbalu dívek. Organizaci zajišťoval 
prof. Košvanec. Náš tým ve složení Lenka Remešová (1.B), Simona Besedová (5.W), Zuzana Vančáková 
(5.W), Anna Kollertová (1.A), Petra Prouzová (1.A), Michaela Kosová (1.B), Kateřina Ulvrová (1.B), 
Markéta Zeisková (3.V), Radka Lecnarová (2.A), Petra Veverková (2.A) a Veronika Navrátilová (4.A) 
vybojoval pěkné 2. místo. 

15. listopadu proběhly od 16:00 třídní schůzky. Od 15:00 se v aule konalo setkání zástupců z řad 
rodičů v Radě rodičů SRPDŠ. 

19. listopadu protestovalo několik našich studentů spolu se studenty jaroměřského gymnázia na 
ustavujícím jednání krajského zastupitelstva Královéhradeckého kraje proti uzavření koalice s KSČM 
a zvláště pak proti tomu, že odbor školství povede kandidátka za KSČM Táňa Šormová. Hejtmanovi 
Královéhradeckého kraje panu Lubomíru Francovi předali dopis. 

20. listopadu reprezentovali chlapci z primy a sekundy s prof. Košvancem školu ve Dvoře Králové 
nad Labem v krajském finále ve florbalovém turnaji. Chlapci Tomáš Kubíček (2.W), Miroslav Říha 
(2.V), Tomáš Křivda (2.V), Daniel Vaňát (2.V), Josef Prouza (2.V), Jakub Divišek (2.W), Vojtěch Joska 
(2.W), Hynek Pacák (1.V), Jiří Dostál (1.V), Lukáš Prouza (1.V) a Martin Stuchlík (1.W) byli druzí. 

Ředitel školy se sešel s maturanty, aby je informoval o aktuálních změnách maturitní zkoušky. 
21. listopadu se konala schůzka se 4.A a 4.B a 22. listopadu s 8.V a 8.W. Maturanti se přihlašují 
k maturitní zkoušce nejpozději do konce listopadu. 
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21. listopadu zavzpomínali v aule na Karla Kryla spolu s jeho bratrem Janem Krylem ve 
vzpomínkovém pořadu studenti sexty a 2. ročníku. 

22. listopadu se odehrály dva florbalové turnaje. Prof. Zapletal doprovodil tým dívek ve složení 
Viktorie Hanušová (4.W), Kateřina Vítková (4.W), Tereza Stehlíková (4.W), Kamila Macková (4.W), 
Nina Brožková (4.W), Kristina Pavlasová (4.W), Kateřina Čápová (4.W), Ivan Paulusová (4.W) 
a Markéta Zeisková (3.V) do Police nad Metují na okresní kolo florbalového turnaje. Dívky obsadily 
3. místo. Další florbalový tým reprezentoval školu pod vedením prof. Diviška. V náchodské házenkářské 
hale se uskutečnilo okresní finále ve florbalu chlapců SŠ. V konkurenci 8 družstev naši studenti 
Květoslav Hájek (8.V), Michael Balcar (8.V), Ondřej Malík (2.B), Martin Kováčik (4.W), Ondřej Hušek 
(4.W), Marek Bartoš (8.V), Jakub Zakouřil (8.V), Jan Hrubý (8.V), Jan Čečetka (6.W) a Dominik Regner 
(7.V) zvítězili ve všech 5 utkáních a zcela jednoznačně postoupili do krajského kola, které proběhne 
5. prosince v Hradci Králové. Kromě vítězství v soutěži družstev byl vyhlášen nejlepším střelcem turnaje 
Jakub Zakouřil a nejlepším brankářem Slávek Hájek. Celý turnaj řídili naši studenti Martin Mareš (3.B), 
Daniel Meduna (7.V) a Jan Čečetka (6.W). 

„Všemi kontinenty světa“ se na kole s Lucií a Michalem Jonovými rozjeli žáci nižšího gymnázia. 
Cestopisný program se konal 22. listopadu v aule. 

23. listopadu reprezentovaly naše dva týmy školu v krajském kole středoškolského turnaje 
v piškvorkách na Biskupském gymnáziu v Hradci Králové. Oba naše týmy postoupily ze základního kola, 
ale dál se již nedostaly. Za tým Nevim soutěžili Jan Staněk (3.B), Daniel Vlček (3.B), Daniel Winter 
(3.A), Zuzana Boháčová (4.B) a Veronika Říhová (7.W) a tým Narychlo tvořili Marek Bartoš (8.V), 
Jakub Zakouřil (8.V), Michal Kulek (8.V), Tomáš Voborník (8.V) a Jan Hrabčuk (8.V). Soutěžící 
doprovodil prof. Preclík. 

26. listopadu zavítali do školy členové divadelního souboru The Bear Educational Theatre Prague, 
aby pro naše studenty v aule sehráli tři různá představení v angličtině (The Detectives, Frank Novotny 
and the Case of the Present Perfect, History of England 1). Vystoupení se zúčastnili studenti víceletého 
gymnázia od tercie do oktávy a studenti 4. ročníku čtyřletého gymnázia. 

27. listopadu zhlédli žáci primy s prof. Dvořáčkovou, Chmelíkem a Poutníkem v Klicperově divadle 
v Hradci Králové dramatizaci knihy Karla Poláčka „Bylo nás pět“. 

27. listopadu se tři týmy našeho gymnázia (celkem 21 studentů) účastnily Internetové matematické 
olympiády. Měly dvě hodiny na vyřešení celkem 10 příkladů. Přihlášeno bylo 207 týmů z celé ČR 
i Slovenska. Nejlepší z našich týmů se umístil na pěkném 20. místě. 20. místo vybojoval tým ve složení 
Daniel Čejchan (7.W), Radim Kvirenc (7.W), Barbora Šourková (7.W), Jakub Zakouřil (8.V), Jan Hrubý 
(8.V), Marek Bartoš (8.V) a Milena Vaňková (2.A), 50. místo obsadil tým ve složení Karolína Pěčková 
(7.V), Monika Besedová (7.V), Hana Ježdíková (7.V), Jan Staněk (3.B), Petr Šmejkal (3.B), Daniel 
Meduna (7.V) a Michal Šimbera (7.V) a 124. místo tým ve složení Matěj Fanta (8.W), Petr Kafka (4.A), 
Pavel Lokvenc (4.B), Marek Hanuš (4.B), Zuzana Boháčová (4.B), Michal Kopecký (8.W) a Jiří Valášek 
(8.W). 

28. listopadu zvítězili v okresním kole v Jaroměři florbalisté Daniel Němeček (4.W), Matouš Vancl 
(4.W), Ondřej Hušek (4.W), Martin Kováčik (4.W), Tomáš Matoulek (4.W), Dominik Kania (4.W), 
Tomáš Macek (4.V), Pavel Urban (4.V), Vojtěch Mervart (3.W), Jan Havlena (3.W) a Miroslav Říha 
(2.V) pod vedením prof. Zikmunda. 

29. listopadu se naši studenti zúčastnili krajského finále družstev v plavání v Trutnově pod vedením 
prof. Slavíka. Za žákyně soutěžily Kateřina Jermanová (2.W), Kateřina Čápová (2.W), Lucie Lemfeldová 
(2.W), Štěpánka Frimlová (2.W), Markéta Zeisková (3.V) a Eliška Kavanová (3.V) a obsadily 3. místo. 
Dorostenci Josef Matyáš (6.V), Jindřich Čáp (6.V), Štěpán Remeš (3.B), Aleš Král (6.W), Radim Kvírenc 
(7.W) a Dominik Ševců (1.B) si odvezli stříbrné medaile a dorostenky Aneta Nyčová (2.B), Bára 
Čejchanová (2.A), Natálie Henclová (2.A), Kristýna Přibylová (4.A), Ema Umlaufová (5.V) a Hana 
Rutová (5.V) si vítězstvím zajistily postup na republikové finále, které se uskuteční 28. ledna 
v Jindřichově Hradci. 

29. listopadu se pro účastníky Matematické olympiády kategorie A konal v Hradci Králové přípravný 
seminář. 
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30. listopadu doprovodil prof. Vích soutěžící na Robosoutěž 2012 (soutěž v konstrukci robotů) na 
elektrotechnickou fakultu Českého vysokého učení technického v Praze. Letošním úkolem robotků 
postavených ze stavebnice LEGO MINDSTORMS bylo přejet trasu širokou 40 cm, na které se mohou 
nacházet až dvě řeky (prohlubně o hloubce 15 cm a délce 30 cm) tak, aby se robotek nedotknul dna řeky. 
Tak jako loni se do soutěže přihlásily dva týmy. Tým „OutOfBriks“ ve složení Martin Němec (6.V), Jan 
Polák (5.V) a Jan Jirman (5.W) a tým „Savo“ ve složení Jakub Srna (4.A), Jan Štěpán (8.W) a David 
Česenek (4.A). Do Prahy vyrazil tým „OutOfBriks“ v plném složení, tým „Savo“ měl nakonec však 
pouze jednoho člena, a to Jakuba Srnu. Na startu se na FEL ČVUT sešlo z celé republiky 30 týmů. Tým 
„Savo“ ukončil svoji cestu ve vyřazovacích kolech, tým „OutOfBriks“, který zde obhajoval loňské 
prvenství, se probojoval až do čtvrtfinále a obsadil pěkné 4. místo. 

Prosinec 
Oktaváni dokončili 30. listopadu přípravy na svůj stužkovací ples od 11:00 hod. přímo v Beránku. 

Ples se konal v sobotu 1. prosince. 

V měsíci listopadu (6. – 29. 11.) se konal festival Náchodské dny poezie, jehož hlavním 
organizátorem je prof. Štěpán Macura a Jiráskovo gymnázium podporuje festival zapůjčením prostor 
školy. V aule školy hovořil o poezii a o poezii v hudbě Jiří Černý, představil se literární časopis Plav 
a diváci zhlédli předpremiéru divadelního souboru Geisslers Hofcomoedianten „Polibky“. Součástí 
festivalu byla řada dalších představení v náchodských divadlech, klubech, kavárnách a jiných prostorech. 

1. prosince ošerpovali třídní učitelé prof. Ježek a Havlíčková v Městském divadle Dr. Josefa Čížka na 
stužkovacím plese oktavány. 

3. prosince proběhla soutěž v poznávání rostlin a živočichů jako dílčí část Biologické olympiády pod 
vedením prof. Rojtové a Luštince. Účastnilo se 84 studentů z nižšího i vyššího gymnázia. Z možných 
30 bodů dosáhli nejlepších výsledků studenti Tereza Zobalová (1.A; 29,5 bodu), Petr Mastík (2.V; 
27,5 bodu), Michaela Vanická (2.B; 26 bodů), Marie Hanušová (3.A; 24 bodů) a Jan Bohadlo (3.V; 
23,5 bodu). 

4. prosince zhlédli v aule studenti sekundy, tercie a kvarty představení žáků dramatické výchovy 
z kvarty „Puškinovy pohádky“, které s nimi nastudovala prof. Dvořáčková. 

4. prosince se našich 20 studentů opět zúčastnilo sbírky občanského sdružení Život dětem Srdíčkový 
den. 

5. prosince navštívilo několik žáků primy MŠ Komenského v Náchodě jako Mikuláš a čerti. 
Doprovodila je opět prof. Dvořáčková. Do dalších kol florbalového turnaje úspěšně postoupily dva týmy, 
které doprovodili prof. Divišek a Šulc. Prof. Divišek byl v Hradci Králové v krajském kole s florbalisty 
Jakubem Zakouřilem (8.V), Květoslavem Hájkem (8.V), Janem Hrubým (8.V), Markem Bartošem (8.V), 
Petrem Máčkou (1.B), Ondřejem Malíkem (2.B), Janem Čečetkou (6.W), Danielem Medunou (7.V), 
Martinem Kůstem (7.V), Jakubem Regnerem (7.V), Tomášem Roztočilem (7.W) a Janem Šanovcem 
(6.W). Naši studenti se vedli velmi dobře a po výborných výkonech obsadili třetí místo. Prof. Šulc vedl 
do krajského kola florbalového turnaje, které se konalo v Jičíně, chlapce Daniela Němečka (4.W), 
Matouše Vancla (4.W), Ondřeje Huška (4.W), Martina Kováčika (4.W), Tomáše Matoulka (4.W), 
Dominika Kaniu (4.W), Tomáše Macka (4.V), Pavla Urbana (4.V), Vojtěcha Mervarta (3.W) a Miroslava 
Říhu (2.V). Chlapci přivezli stříbrnou medaili. 

Na začátku prosince se uskutečnila halová kvalifikace středoškolské ligy v ultimate frisbee, týmovém 
sportu s létajícím talířem. V kvalifikaci v Praze vybojoval tým Jiráskova gymnázia 3. místo a ještě si 
odnesl prestižní ocenění „Spirit of the game“. Vzhledem k zajištěnému postupu do jarního finále se hráči 
rozhodli na druhou kvalifikaci v Hradci Králové postavit dva týmy a o výsledku rozhodl jejich vzájemný 
souboj. Tým A si odvezl zlato, tým B stříbro. Stejně těsný byl i souboj o ocenění Spirit of the game, kde 
o jeden bod opět zvítězil tým A před týmem B. 

6. prosince se studenti dvou posledních ročníků zúčastnili v aule přednášky „Bezpečný internet“. 
Přednášku zajistila prof. Matěnová. 

6. prosince proběhla internetová soutěž družstev v řešení fyzikálních úloh s názvem „Fykosí fyziklání 
online“. Zorganizovali ji studenti Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Soutěž 
s mezinárodní účastí měla velký ohlas a zúčastnilo se jí celkem 156 týmů. V celkovém pořadí se družstvo 
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naší školy „Gympláci“ umístilo na krásném 8. místě. Ve své kategorii středoškolských studentů dokonce 
na 2. místě ze 26. Za tímto skvělým úspěchem stojí výkon těchto studentů: Petr Kafka (4.A), Jiří Valášek 
(8.W), Jan Staněk (3.B), Daniela Prokešová (7.W) a Daniel Čejchan (7.W). 

Prof. Zapletal doprovodil 6. prosince futsalový tým do 2. kola školské ligy do Hradce Králové. 
Vojtěch Joska (2.W), Jakub Divišek (2.W), Jakub Pitřinec (2.V), Miroslav Říha (2.V), Lubor Zoufal 
(2.V), Tomáš Křivda (2.V), Vojtěch Vyskočil 2.W) obsadili 4. místo a nepostoupili do dalšího kola. 

7. prosince jel prof. Divišek do České Skalice s jiným týmem rovněž do školní futsalové ligy. Chlapci 
v sestavě Tomáš Macek (4.V), Pavel Urban (4.V), David Hejzlar (4.V), Martin Blahota (4.W), Daniel 
Němeček (4.W), Tomáš Matoulek (4.W) postoupili do třetího kola soutěže. 

V sobotu 8. prosince se na Univerzitě v Pardubicích uskutečnilo krajské kolo Chemické olympiády 
kategorie A. Naši školu velice úspěšně reprezentovala Anna Zikmundová (8.V). V silné konkurenci 
vybojovala 2. místo. 

Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. Zároveň také přejeme mnoho úspěchů 
v kole národním, které proběhne poslední týden v lednu na Masarykově univerzitě v Brně. 

10. a 11. prosince zorganizovali naši profesoři na škole turnaj SŠ ve volejbale. 10. prosince 
uspořádala prof. Slavíková turnaj dívek a 11. prosince prof. Košvanec turnaj chlapců. Družstvo dívek 
tvořily Markéta Slavíková (8.V), Barbora Kubečková (6.V), Kateřina Stehlíková (3.A), Johana Joudalová 
(7.W), Jana Brátová (7.V), Aneta Podstavcová (3.B), Aneta Thérová (1.B), Pavla Čížková (5.W) a Jana 
Prauseová (5.W). Dívky zvítězily a zajistily si postup do krajského finále. Chlapci Martin Müller (4.A), 
Jakub Haman (4.B), Ondřej Hladík (4.B), Daniel Hladík (8.W), Vojtěch Hrabčuk (8.V), Pavel Pich (6.V), 
Martin Chráska (2.B), Matěj Šimek (1.B) a Matouš Vancl (4.W) vybojovali stříbro mezi šesti 
zúčastněnými týmy. 

11. prosince proběhly Studentské prezidentské volby. Akci organizovalo ve SŠ v celé české republice 
obecně prospěšné sdružení Člověk v tísni v rámci projektu Jeden svět na školách. Studenti starší 15 let si 
mohli vyzkoušet volbu prezidenta „nanečisto“. Na naší škole by zvítězil Vladimír Franz (87 hlasů) před 
Janem Fischerem (86 hlasů) a Karlem Schwarzenbergem (71 hlas). Organizátoři zveřejnili výsledky 
studentských voleb z celé republiky. Organizace voleb na škole se ujal Daniel Rufer (8.V). 

11. prosince proběhlo školní kolo Matematické olympiády pro kategorii A (studenti posledních dvou 
ročníků). Úspěšnými řešiteli se stali a do krajského kola postupují shodně s 10 body Matěj Fanta (8.W), 
Jan Hrubý (8.V) a Jan Staněk (3.B). Další místa obsadili Daniel Čejchan (7.W), Jakub Zakouřil (8.V), 
Martin Mareš (3.B), Radim Kvirenc (7.W) a Jiří Valášek (8.W). 

11. prosince se žáci 1.V v rámci výuky předmětu první pomoc zúčastnili přednášky profesionálního 
zdravotníka o poskytování první pomoci. Přednášku zajistila prof. Rojtová. 

12. prosince většina studentů (kromě septimy, oktávy, 2.A a 4. ročníku) vyslechla v Městském divadle 
Dr. Josefa Čížka koncert ZUŠ v Náchodě „Amadeus“. 

13. prosince vystoupil v dopoledních hodinách soubor Musica Viva pod vedením prof. Milana 
Poutníka s prvním vánočním koncertem v Domově důchodců v Náchodě. 

13. prosince reprezentovali školu na okresním přeboru škol v šachu studenti Ondřej Vít (2.V), Vojtěch 
Vlček (6.V), Michal Matyska (6.V), Jan Šanovec (6.W), Vojtěch Hruša (6.W), Jan Čečetka (6.W), Tomáš 
Košek (6.W), Daniel Havrda (6.W), Dominik Vítek (7.V), Kirill Juran (7.V), Jakub Zakouřil (8.V), Jan 
Hrubý (8.V), Jan Fišer (8.V), Jakub Kosinka (8.V) a Lukáš Michel (1.A). 

14. prosince se „Po stopách Zbabělců“ vydali studenti 8.W s prof. Forejtem. Studenti dějepisného 
semináře z oktávy a 4. ročníku vyslechli v rámci semináře přednášku ředitele náchodského muzea 
Dr. Václava Sádla „Náchod za protektorátu“. 

15. prosince se dvojice Jan Jirman (5.W) a Martin Němec (6.V) vypravila s prof. Preclíkem do 
soutěže MERKUR ROBODAY 2012 do Police nad Metují. Chlapci zvítězili v kategorii „Stopař“. 
Úkolem bylo sestavit robota z dílů stavebnice Merkur tak, aby dokázal sledovat černou čáru. O umístění 
rozhodoval celkový čas projetí dráhy. Studentům od začátku nepřála technika, ale nakonec náš tým po 
zásluze vybojoval první místo v konkurenci více jak dvaceti škol z celé republiky, většinou odborných 
a zaměřených na elektrotechniku. 
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18. prosince si období adventu a Štědrý den v lidových zvycích a obyčejích z 19. století připomněli 
žáci primy, sekundy a tercie v komponovaném pořadu žáků dramatické výchovy pod vedením prof. 
Dvořáčkové. Studenti 1. – 4. ročníku a septimy zhlédli v kině Vesmír projekci záznamu divadelního 
představení z londýnského Národního divadla „Frankenstein“. 

20. prosince se již tradičně konal Vánoční den her. Studenti se zapojili dle svého výběru do 
volejbalového nebo futsalového turnaje, do turnaje v kuželkách, piškvorkách, počítačových hrách nebo do 
šachového turnaje. Otevřena byla výtvarná, divadelní a loutková dílna, fyzikální herna, kvízy z reálií 
anglicky mluvících zemí a kvíz Riskuj s přírodovědnou tematikou. Objevila se řada stolních deskových 
a karetních her a také korálkový butik s možností vlastní výroby korálkového šperku. 

20. prosince vystoupila Musica Viva pod vedením prof. Poutníka v Domě pečovatelské služby Oáza 
v Novém Městě nad Metují s vánočním koncertem. 

21. prosinec byl posledním školním dnem roku 2012. Studenti ho prožili většinou na třídních 
vánočních besídkách. V poledne nás vánočně naladil Sboreček pod vedením Ing. Vlastimila Čejpa. Pak 
jsme se rozešli na vánoční prázdniny. Do školy jsme nastoupili ve čtvrtek 3. ledna 2013. 

Leden 
5. ledna odjeli na lyžařský kurz na chatu Kačenka v Deštném v Orlických horách studenti 2.W s prof. 

Diviškem, Víchem a Javůrkovou. 12. ledna je vystřídali studenti 2.V s prof. Košvancem, G. Škodovou 
a MUDr. Třískou a jejich pobyt končil 19. ledna. 

9. ledna zhlédli žáci dramatické výchovy ze sekundy a kvarty s prof. Dvořáčkovou a Chmelíkem 
v Klicperově divadle v Hradci Králové představení „Richard III.“ 

10. ledna proběhlo školní kolo Matematické olympiády v kategorii Z9. Z deseti účastníků se o 1.-2. 
místo dělili Ivana Paulusová (4.W) a Jan Rýdlo (4.W), třetí skončil Ondřej Horký (4.W) a 4.-5. místo 
obsadili Tomáš Macek (4.V) a Daniel Němeček (4.W). 

Ve dnech 11. a 12. ledna a 25. a 26. ledna byly v prostorách školy vyhrazeny místnosti pro dva 
volební obvody prezidentských voleb. 

15. ledna reprezentovali naši žáci Jan Hrubý (8.V), Matěj Fanta (8.W) a Jan Staněk (3.B) školu 
v krajském kole Matematické olympiády v kategorii A (poslední dva ročníky studia). Jan Hrubý (8.V) 
zvítězil a postoupil do ústředního kola, které proběhne 17.-20. března v Jihlavě. V Hořicích v krajském 
kole volejbalového turnaje se utkalo naše družstvo ve složení Jana Brátová (7.V), Aneta Podstavcová 
(3.B), Aneta Thérová (1.B), Pavlína Čížková (5.W), Johana Joudalová (7.W), Nikol Rýznarová (3.B) 
a Jana Prauseová (5.W) pod vedením prof. Slavíkové. Děvčata byla čtvrtá. 

Ve dnech 16.-17. ledna byli na literárně historické exkurzi v Praze studenti 4.A s prof. Š. Škodovou 
a Štegerovou. Navštívili Židovské město a Muzeum heydrichiády a v Národním divadle zhlédli „Zkrocení 
zlé ženy“. 

17. ledna proběhl za velkého zájmu veřejnosti Den otevřených dveří pro uchazeče o studium, jejich 
rodiče a veřejnost. Zájemci dostali informace o studiu, prohlédli si školu a měli možnost zapojit se do 
nejrůznějších aktivit. 

18. ledna proběhla praktická část školního kola Biologické olympiády. 

21. ledna se konalo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Kategorie pro tercii a kvartu se účastnilo 
22 studentů a první tři postupová místa obsadily Anna Vlčková (4.V), Veronika Andrlová (4.V) a Meriem 
Djemaiel El Gharred (4.V). V kategorii pro vyšší gymnázium se utkalo 64 účastníků. Nejlepší tři 
postoupili do okresního kola. Byli jimi Martin Mareš (3.B), Radim Kvirenc (7.W) a Jan Staněk (3.B). 

22. ledna se v hale v České Skalici uskutečnilo již třetí kolo Školní futsalové ligy 9 – žáků 8.-9. tříd 
ZŠ a jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Naši kluci Daniel Němeček (4.W), Tomáš Macek 
(4.V), Pavel Urban (4.V), Jan Havlena (3.W), Ondřej Hušek (4.W), Martin Blahota (4.W), David Hejzlar 
(4.V), Tomáš Matoulek (4.W) a Martin Kováčik (4.W) pod vedením prof. Diviška opět nezaváhali 
a postoupili do divizního finále. 

23. ledna doprovodil prof. Chmelík žáky 4.W Ivanu Paulusovou a Ondřeje Horkého do okresního kola 
Matematické olympiády v kategorii Z9. 
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24. ledna se utkali žáci kvinty, sexty a 1.-2. ročníku ve školním kole Matematické olympiády 
v kategorii B a C. V kategorii B byli úspěšnými řešiteli Štěpán Štěpán (6.V), Václav Šimon (6.V), Milena 
Vaňková (2.A) a Jan Halda (6.W) v uvedeném pořadí a všichni postoupili do krajského kola. Dalšími 
účastníky byli Vojtěch Hruša (6.W), Martin Štěpánek (2.A) a Tuan Tran (2.A). V kategorii C nikdo 
nedosáhl takového výsledku, aby byl úspěšným řešitelem a mohl postoupit do krajského kola. O řešení se 
pokusili Antonín Koutský (5.V), Jakub Regner (5.V), Kateřina Ulvrová (1.B), Jan Prouza (1.B) 
a Veronika Ostrá (1.B). 

Ve stejný den uspořádali studenti 7.V SnackDay. Prodejem vlastních kulinářských výrobků (hotdogů, 
hamburgerů, grilovaných kuřecích křidýlek, chlebíčků, toastů, palačinek, koláčů, buchet) získali 
prostředky na Adopci na dálku, jejímž prostřednictvím umožňují vzdělávání „adoptovaného“ dítěte 
z třetího světa. 

25. ledna pokračovala praktická část školního kola Biologické olympiády a teoretická část školního 
kola Chemické olympiády. Ve školním kole Chemické olympiády v kategorii D zvítězil mezi 
14 účastníky Timotej Mareš (4.V), druhá byla Anna Vlčková (4.V) a o 3.-4. místo se dělili Martina 
Lukášová (4.V) a Vojtěch Mervart (3.W). 

26. ledna se v Městském divadle Dr. Josefa Čížka konal stužkovací ples studentů 4.A a 4.B. K tanci 
hrála skupina Geny pod vedením pana Leoše Nývlta. Kromě vlastního stužkování maturantů se 
slavnostním nástupem mohli návštěvníci zhlédnout předtančení maturujících tříd. 

28. ledna a 30. ledna proběhlo školní kolo Olympiády v anglickém jazyce. V 1. kategorii obsadili 
první tři místa Vojtěch Brejtr (2.W), Lukáš Černý (2.W) a Kateřina Skořepová (1.W), ve 2. kategorii Thi 
Lam Nguyen (4.V), Ondřej Horký (4.W) a Patrik Bareš (4.W) a ve 3. kategorii Daniela Štěpánková 
(7.W), Vojtěch Resl (7.W) a o třetí místo se dělili Tereza Pitašová (6.W) a Radim Kvirenc (7.W). 
Vítězové jednotlivých kategorií postoupili do okresního kola. 

28. ledna doprovodila prof. Rojtová plavecký tým na republikové finále do Jindřichova Hradce. Naše 
gymnázium reprezentovaly Ema Umlaufová (5.V), Hana Rutová (5.V), Bára Čejchanová (2.A), Natálie 
Henclová (2.A), Aneta Nyčová (2.B) a Kristýna Přibylová (4.A). Děvčata zde podala výborné výkony 
a v konkurenci dvanácti nejlepších družstev z celé ČR se umístila na krásném 6. místě. Individuálního 
úspěchu navíc dosáhla Ema Umlaufová, která se stala nejlepší znakařkou. 

28. ledna se v odpoledních hodinách konala pololetní klasifikační pedagogická rada a pro zájemce 
z řad studentů zápis do tanečních kurzů, které začnou v září. 

29. ledna reprezentovali školu v okresním kole Dějepisné olympiády Martin Karvai (3.W), Markéta 
Mastíková (4.V), Jiří Rohlena (3.V) a Meriem Djemaiel El Gharred (4.V). Karvai byl druhý a Mastíková 
třetí v konkurenci 39 soutěžících. 

31. ledna proběhlo pod vedením vyučujících zeměpisu školní kolo Zeměpisné olympiády. Celkem se 
jí zúčastnilo ve 4 kategoriích 133 soutěžících. V kategorii A (prima) zvítězil Filip Rufer (1.V) před 
Anetou Vackovou (1.W). V kategorii B (sekunda) byl nejúspěšnějším řešitelem Petr Mastík (2.V) před 
Tomášem Kubíčkem (2.W). V kategorii C (tercie a kvarta) obsadil první místo Václav Kavalír (4.V) před 
Adamem Budařem (4.V). V kategorii D (vyšší gymnázium) zvítězil Martin Mareš (3.B) před Petrem 
Šanovcem (5.V) a Janem Čečetkou (6.W). Všichni jmenovaní studenti nás budou reprezentovat 
v okresním kole. 

31. ledna dostali žáci pololetní vysvědčení a 1. února byly jednodenní pololetní prázdniny. 

Únor 
Od 4. února začal platit rozvrh upravený na 2. pololetí. 

6. února doprovodil prof. Zapletal basketbalový tým na okresní finále do Jaroměře. Chlapci soupeřili 
s ostatními týmy ve složení Pavel Novák (6.V), Martin Müller (4.A), Petr Hlávko (8.W), Tomáš Pácl 
(8.W), Michal Schrötter (4.A), Petr Šmejkal (3.B), a Petr Suchánek (3.B). Vybojovali pěkné 2. místo. 

7. února se na Matematicko-fyzikální fakultu do Prahy vydali studenti fyzikálního semináře s prof. 
Polákem na Den s fyzikou. V okresním kole Olympiády v českém jazyce nás reprezentovaly Anna 
Vlčková (4.V) a Meriem Djemaiel El Gharred (4.V) v kategorii pro ZŠ a víceletá gymnázia. Vlčková 
mezi 32 účastníky zvítězila a Djemaiel byla na 15.-18. místě. V kategorii pro SŠ zvítězil Martin Mareš 
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(3.B), druhý byl Radim Kvirenc (7.W) a na 4.-6. místo dosáhl Jan Staněk (3.B). Tři naši nejlepší studenti 
budou reprezentovat školu v krajském kole. 

11. února vyslechli v aule studenti kvinty a 1. ročníku koncert „Barokní hudba“. 

12. února se studenti sekundy, tercie a kvarty zúčastnili v aule přednášky PhDr. Ivana Doudy na téma 
„Drogy nebo aktivita?“. 

12. února proběhlo školní kolo Olympiády v ruském jazyce. Zvítězila Iveta Papežová (8.W) a o 2.-3. 
místo se dělili Klára Prokopová (8.W) a Stanislav Horník (4.B). 

13. února se konalo školní kolo Olympiády ve španělském jazyce. 14. února pokračovalo další částí 
školní kolo Chemické olympiády. 

15. února se 10 našich studentů vydalo s prof. Polákem na Fykosí Fyziklání do Prahy. Tým A ve 
složení Petr Kafka (4.A), Matěj Fanta (8.W), Daniela Prokešová (7.W), Karolína Pěčková (7.V) a Jiří 
Rýdl (5.W) byl mezi 24 týmy pátý. Tým B tvořili Jiří Valášek (8.V), Pavel Lokvenc (4.B), Jan Staněk 
(3.B), Štěpán Štěpán (6.V) a Milena Vaňková (2.A) a byli desátí. 

16. února odjela třída 1.A na týdenní lyžařský výcvik na Bártlovu lávku u Špindlerova Mlýna s prof. 
Rojtovou, Víchem a Vrátilovou. 

18. února se s provozem náchodského pivovaru seznámili studenti 8.W a 4.B s prof. Havlíčkovou 
v rámci výuky chemie. 

19. února odjelo 30 studentů s prof. Forejtem a Preclíkem na desetidenní výměnný pobyt do 
partnerské německé školy v Georgsmarienhütte. 

19. února jely naše basketbalistky Tereza Hurdálková (5.W), Denisa Kolářová (5.W), Jana Brátová 
(7.V), Johana Joudalová (7.W), Barbora Šourková (7.W), Nikol Rýznarová (3.B), Aneta Podstavcová 
(3.B), Denisa Bergerová (3.A), Michaela Prouzová (3.A), Adéla Bártová (3.A) a Tereza Konvalinová 
(3.A) s prof. Šulcem reprezentovat školu na turnaj do Broumova. Dívky zvítězily, postoupily do 
krajského kola do Jičína (21. února), ale tam nejely, protože nebylo možné na poslední chvíli zajistit 
dozor. 20. února se o úspěch v okresním kole Olympiády v anglickém jazyce pokusili vítězové školního 
kola. Ve čtvrtek 21. února pokračovalo další částí školní kolo Chemické olympiády. 

Na dny 20. – 22. února připravili angličtináři spolu se studenty Kalifornské dny. Proběhla řada 
žákovských prezentací, hudební, výtvarný a literární workshop. Vlastní program připravila pro studenty 
do auly americká lektorka Trisha Remetir, která v tomto školním roce působí na škole díky Fullbrightově 
nadaci. Přijeli i zástupci této nadace informovat naše studenty o možnostech studia v zahraničí. 

Na 28. únor se sešlo hned několik akcí: Studenti 5.W, sexty a 2. ročníku zhlédli v aule projekci filmu 
„Největší přání“ spojenou s besedou s autorkou filmu dokumentaristkou Olgou Špátovou. Kvartáni se 
zúčastnili povídání o holocaustu s lidmi s autentickou zkušeností. Pro dívky primy, kvinty a 1. ročníku se 
uskutečnily přednášky o reprodukčním zdraví. Pro starší děvčata měla přednáška název „S Tebou o Tobě“ 
a primánky se zúčastnily přednášky „Čas proměn“. Prostor byl i na dotazy. Studenti 4.A s prof. 
Zikmundovou se seznámili s provozem náchodského pivovaru. Futsalisté reprezentovali školu v divizním 
finále školské futsalové ligy 9 za doprovodu prof. Diviška. Naši chlapci v sestavě Daniel Němeček (4.W), 
Pavel Urban (4.V), Jan Havlena (3.W), Ondřej Hušek (4.W), Martin Blahota (4.W), Martin Kováčik 
(4.W), Tomáš Matoulek (4.W) a David Hejzlar (4.V) sehráli dvě utkání, a přestože neprohráli, do 
konferenčního finále do Brna bohužel nepostoupili. 

Březen 
1. března organizovaly prof. Havlíčková a Zikmundová na naší škole okresní kolo Chemické 

olympiády pro žáky nižšího gymnázia a ZŠ. Soutěžilo 13 studentů z pěti škol. Zvítězil Timotej Mareš 
(4.V), 2. místo obsadila Anna Vlčková (4.V), 4. místo patří Vojtěchu Mervartovi (3.W), 5. místo Martině 
Lukášové (4.V), 8. místo Janu Bohadlovi (3.V) a 10. místo Terezii Hejnové (3.V). Prof. Karásková 
provedla další část školního kola Chemické olympiády s kvintány a studenty 1. ročníku. Prof. Divišek 
doprovodil basketbalisty Karolínu Bílkovou (4.V), Julii Joudalovou (4.V), Veroniku Tlukovou (4.V), 
Terezu Stehlíkovou (4.W), Pavlínu Štěpánovou (3.W), Pavlínu Naglovou (3.V), Markétu Lipovskou 
(3.V), Julii Hrušovou (3.W) a Nelu Voborníkovou (2.V) na turnaj do Jaroměře. Dívky vybojovaly 
3. místo. 

V týdnu od 4. do 10. března měli studenti jarní prázdniny. 
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Studenti dvou tříd v týdnu od 10. do 17. března lyžovali na Benecku, ubytováni byli v hotelu Bára. 
Hlavním vedoucím 1.B byl prof. Divišek, instruktorem prof. Košvanec a instruktorem a zdravotníkem 
třídní prof. Matěnová. Třídní prof. Zapletal byl hlavním vedoucím 5.W, instruktorem prof. Macura 
a zdravotníkem prof. Javůrková. O týden později je vystřídali studenti 5.V s prof. Slavíkem a Rojtovou. 

13. března vyslechli v aule koncert Válkova tria s názvem „Semafor“ studenti primy a sekundy 
a koncert s názvem „Jaroslav Ježek“ studenti tercie a kvarty. 

13. března prošli terciáni a kvartáni školním kolem Fyzikální olympiády. 

14. března zhlédli v Městském divadle Dr. Josefa Čížka terciáni a kvartáni představení Divadla Drak 
z Hradce Králové „U kanónu stál“. 

15. března absolvovali studenti oktávy s prof. Štegerovou a Vrátilovou literárně historickou exkurzi 
do Prahy. Navštívili židovskou Prahu a pamětník obětem Heydrichiády. V divadle ABC zhlédli divadelní 
představení „Pan Kaplan má třídu rád“. 

19. března proběhla další část školního kola Chemické olympiády. Do školního kola Chemické 
olympiády kategorie B se zapojilo 20 studentů, první tři místa obsadily Veronika Říhová (7.W), Sára 
Hanušová (7.W) a Barbora Kováčová (7.W). V kategorii C se utkalo 33 soutěžících a první tři místa 
vybojovali Štěpán Štěpán (6.V), Lenka Zikmundová (5.V) a Michal Prokop (6.V). 

20. března se studenti kvarty zúčastnili přednášky certifikovaného lektora přednášek o holocaustu 
a antisemitismu pana Radka Hejreta na téma „Moderní stát Izrael – inspirace pro mladou českou 
generaci“ v rámci projektu Světlo paměti. 

20. března se v Jaroměři uskutečnilo okresní kolo v basketbalu mladších žákyň. Naše děvčata 
v sestavě Alžběta Jansová (2.W), Markéta Dvořáková (2.W), Jana Možíšová (2.W), Nela Voborníková 
(2.V), Martina Hedrlínová (2.V), Adéla Cejnarová (1.V), Natálie Linhardtová (1.V), Michaela 
Šnorbertová (1.V) a Karolína Hrubá (1.W) vybojovala po výborných výkonech zcela zasloužené druhé 
místo. Basketbalistky doprovázel prof. Divišek. 

21. března proběhla okresní recitační soutěž v divadle náchodské ZUŠ. I tentokrát budeme mít 
zastoupení na krajské přehlídce recitace Dětská scéna, která proběhne v posledním dubnovém týdnu 
v královéhradeckém divadle Jesličky. Postup vybojoval Hynek Pacák (1.V) a Adéla Uždilová (2.W). 
Čestné uznání si ze soutěže odnesla Markéta Mastíková (4.V), které letošní výkon na postup nestačil, 
a poděkování za účast Jan Karvai (3.W). Recitátory doprovodily prof. Lubasová a Nývltová. 

21. března reprezentovala školu v krajském kole Olympiády ve francouzském jazyce Michaela 
Sandtnerová (6.W) a vybojovala pěkné 4. místo. Na soutěž ji doprovázela prof. Felklová. 

22. března proběhla soutěž Matematický klokan, která se koná zároveň v různých zemích světa. 
Z naší školy byli přihlášeni 402 studenti, nakonec se zúčastnilo 354 studentů. V kategorii Benjamín 
zvítězil Petr Mastík (2.V) a o 2.-3. místo se dělili Jan Dušek (2.W) a Tomáš Kubíček (2.W), v kategorii 
Kadet zvítězil Tomáš Macek (4.V), druhá byla Kateřina Čápová (4.W) a o 3.-4. místo se dělili Timotej 
Mareš (4.V) a Ivana Paulusová (4.W). Z vyššího gymnázia v kategorii Junior obsadili první tři místa 
Václav Šimon (6.V), Milena Vaňková (2.A) a Michal Prokop (6.V) a v kategorii Student Karolína 
Pěčková (7.V), Jakub Zakouřil (8.V) a Jan Hrubý (8.V). O velké přestávce se konala mimořádná 
pedagogická rada. 

Daniela Štěpánková (7. W) se umístila na výborném třetím místě krajského kola soutěže v anglickém 
jazyce v kategorii III. Už třetím rokem tak máme zástupce mezi třemi nejlepšími studenty v kraji. 

25. března navštívili studenti 8.W a 4.A s prof. Brátem a Polákem hvězdárnu v Úpici. Stejnou exkurzi 
absolvovali o den později studenti 8.V a 4.B s prof. Sršňovou a Zikmundovou. 

25. března proběhlo 5.-6. hodinu školní kolo Matematické olympiády pro kategorie Z6, Z7 a Z8. 
V kategorii Z6 obsadili první tři místa se stejným bodovým ziskem Jakub Horák (1.W), Jakub Ježek 
(1.W) a Ivana Lukášová (1.W), v kategorii Z7 Tomáš Kubíček (2.W), Štěpánka Frimlová (2.W) a Jana 
Možíšová (2.W) a v kategorii Z8 Julie Hrušová (3.W), Jan Karvai (3.W) a Jan Bohadlo (3.V). V tento den 
jeli v doprovodu prof. Fišerové reprezentovat školu naši studenti do krajského kola Dějepisné olympiády 
do Hradce Králové. Markéta Mastíková (4.V) byla jedenáctá mezi třiceti účastníky a Martin Karvai (3.W) 
obsadil 23. místo. 
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26. března pořádal prof. Klemenc na naší škole okresní kolo Fyzikální olympiády v kategoriích E a F. 
Studenti naší školy obsadili první místa. V kategorii E (9. třída ZŠ a kvarta) se na prvním místě umístil 
Timotej Mareš (4.V) a na druhém místě Martina Lukášová (4.V), v kategorii F (8. třída ZŠ a tercie) se na 
prvním místě umístila Helena Kukrálová (3.W), na druhém místě Vojtěch Mervart (3.W) a na třetím 
místě Jan Karvai (3.W). 

27. dubna se studenti Jan Staněk (3.B), Ondřej Gelbič (7.V), Martin Mareš (3.B), Kirill Juran (7.V), 
Andrea Fiedlerová (6.W), Hana Ježdíková (7.V), Monika Besedová (7.V), Martin Kůst (7.V), Šárka 
Čmelíková (7.V), Dominika Doležalová (7.V), Veronika Bělinová (3.B), Lenka Ptáčková (7.V) 
a Karolína Pěčková (7.V) pod vedením prof. Kolářské zúčastnili v Hradci Králové krajského kola debatní 
soutěže Agora 2013. Debatovali na připravená i nepřipravená společenskovědní témata. Náš tým zvítězil 
a postupuje do republikového kola a Karolína Pěčková byla vyhlášena nejlepší debatérkou. 

Ve dnech 28.-29. března měli studenti velikonoční prázdniny. 

Duben 
4. dubna proběhl tematický den „Průmyslová revoluce“. Terciáni již delší dobu pracovali na svých 

prezentacích a výsledky jejich práce si prohlédli kvartáni, kteří mají podobnou práci za sebou v loňském 
školním roce. Sextáni a studenti 2. ročníku byli informováni o systému volitelných předmětů prof. 
Javůrkovou a Nývltovou. 

6. dubna odjel Sboreček se sbormistrem Ing. Vlastimilem Čejpem a prof. Ježkovou a Macurou na 
zájezd do Anglie. Vrátili se 14. dubna. 

6. dubna reprezentovali školu v krajském kole Chemické olympiády v kategorii C naši dva studenti za 
doprovodu prof. Zikmundové. Mezi 16 účastníky si Lenka Zikmundová (5.V) zajistila pěkné 3. místo 
a Michal Prokop (6.V) 8. místo. 

9. dubna jela reprezentovat školu do krajského kola Matematické olympiády v kategorii C Milena 
Vaňková (2.A) s prof. Preclíkem, mezi úspěšné řešitele se nezařadila. Krajského kola Olympiády 
v českém jazyce se zúčastnili tři naši studenti v doprovodu prof. Nývltové. Anna Vlčková (4.V) obsadila 
ve své kategorii 8.-9. místo v konkurenci 17 soutěžících, Martin Mareš (3.B) takřka shodně 7.-9. místo 
a Radim Kvirenc (7.W) místo 11., oba taktéž v konkurenci 17 soutěžících. 

11. dubna se řada našich studentů utkala na akademické půdě pedagogické fakulty univerzity v Hradci 
Králové v krajském kole zeměpisné vědomostní soutěže Eurorebus za doprovodu prof. Diviška 
a Slavíkové. V kategorii ZŠ 02 reprezentovali školu Jan Bohadlo (3.V), Jakub Kortus (3.V), Eliška 
Kavanová (3.V), Jan Karvai (3.W), Martin Karvai (3.W), Michal Šraitr (3.W), Anna Vlčková (4.V), 
František Šedivý (4.V) a Václav Kavalír (4.V). V kategorii SŠ jsme měli tyto zástupce: Tomáše Hamáčka 
(1.A), Jiřího Joneše (1.A), Jakuba Havelku (1.A), Janu Prauseovou (5.W), Martinu Zelenou (5.W), 
Kateřinu Vanclovou (5.W), Jana Martínka (2.B), Adélu Škodovou (2.B), Martina Chrásku (2.B), Kristýnu 
Hofmanovou (2.B), Jana Žďárka (2.B), Jakuba Šmídu (6.W), Vojtěcha Hrušu (6.W), Jana Čečetku (6.W), 
Martina Mareše (3.B) a Vojtěcha Ruffera (3.B). Naši studenti opět předvedli vynikající znalosti a dvě 
školní družstva a tři jednotlivci postoupili do celostátního kola do Prahy 14. června. V kategorii ZŠ 02 
(8.-9. ročníky ZŠ/tercie + kvarta gymnázií) nenašla přemožitele 4.V ve složení Václav Kavalír, Anna 
Vlčková a František Šedivý a stejně jako loni opět zvítězili. Kavalír vítězství umocnil jasným postupem 
v soutěži jednotlivců 1. místem. Ve stejné kategorii skončili t ěsně za postupem studenti 3.W ve složení 
Jan a Martin Karvaiovi a Michal Šraitr na pěkném 6. místě. V kategorii jednotlivců doplní na cestě do 
Prahy Václava Kavalíra student Jan Bohadlo (3.V) krásným třetím místem. Do Prahy se podívají rovněž 
studenti 3.B Martin Mareš a Vojtěch Ruffer díky 3. místu v soutěži družstev kat. SŠ a Mareš navíc 
v soutěži jednotlivců. Zároveň se konalo i krajské kolo Zeměpisné olympiády, kterého se účastnili Jan 
Čečetka (6.W) a Filip Rufer (1.V). 

11. dubna se konala hodnotící pedagogická rada. 

12. dubna zhlédli maturanti v aule inscenaci hry Václava Havla „Audience“ v nastudování Divadla 
My z Kostelce nad Orlicí. 

12. dubna se několik kolegů zúčastnilo ve sborovně dvouhodinové přednášky „Zlatá nit“ pracovníka 
Ekocentra Sluňákov. Šlo o přednášku o sluneční činnosti. 
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13. dubna proběhlo na katedře chemie Přírodovědecké fakulty UHK krajské kolo Chemické 
olympiády kategorie D. Do soutěže byli pozváni dva studenti Jiráskova gymnázia. Vynikající první místo 
získal Timotej Mareš (4.V) a pěkné čtvrté místo obsadila Anna Vlčková (4.V). 

17. dubna proběhlo jako připomínka Dne Země v aule promítání dokumentárních filmů spojené 
s krátkými přednáškami, které zajišťoval prof. Ježek. Studenti 5.W, 6.V, 6.W a 7.V zhlédli norský film 
Na sever od slunce o problému vyplavovaných odpadků z moře u břehů Norska. Na nizozemský film 
Tanzánie (Nigérie) o devastující těžbě ropy v deltě řeky Niger firmou Shell se podívali studenti 3.A, 3.B 
a 3.V. 

17. dubna šli naši žáci za doprovodu prof. Karáskové reprezentovat školu do okresního kola 
Matematické olympiády v kategoriích Z6, Z7 a Z8. V kategorii Z6 obsadili Jakub Ježek (1.W) a Ivana 
Lukášová (1.W) 6.-10. místo a Jakub Horák (1.W) 17.-19. místo. V kategorii Z7 Štěpánka Frimlová 
(2.W) zvítězila, Tomáš Kubíček (2.W) byl na 4.-7. místě a Jana Možíšová (2.W) osmá a v kategorii Z8 
dosáhla nejlepšího výsledku (4.-6. místo) Julie Hrušová (3.W), Jan Karvai (3.W) skončil na 7.-9. místě 
a Jan Bohadlo (3.V) byl patnáctý. 

18. dubna se konala klasifikační pedagogická rada pro maturanty. Od 16:00 proběhly schůzky rodičů. 

Maturanti se neformálně rozloučili se studiem na gymnáziu posledním zvoněním. 18. dubna měli své 
poslední zvonění studenti 4.A a 4.B a 19. dubna maturanti z 8.V a 8.W. 

18. dubna jeli studenti 5.V s prof. Nývltovou na literárně-historickou exkurzi do Prahy. Hlavní náplní 
programu byla prohlídka Vyšehradu a návštěva Divadla pod Palmovkou, kde zhlédli inscenaci „Král 
Oidipus“. 

18. dubna šli v rámci předmětu základy přírodních věd na regionální exkurzi po stopách magnetismu 
žáci 1.W s prof. Klemencem a Zikmundovou. Stejnou exkurzi absolvovali 19. dubna žáci 1.V s prof. 
Klemencem a Brátem. 

22.-23. dubna se konaly přijímací zkoušky. Do osmiletého studia se hlásilo 127 uchazečů a do 
čtyřletého studia 111 žáků. 22. dubna měli studenti kvinty-oktávy a 1.-4. ročníku ředitelské volno. 
23. dubna měli ředitelské volno studenti septimy a 3. ročníku. 

25. dubna provedly pracovnice Ligy proti rakovině s děvčaty septimy a 3. ročníku instruktáž 
k samovyšetření prsu. 

25. dubna doprovodil prof. Zapletal mužstvo hráčů na turnaj ve frisbee. 

Ve dnech 25.-26. dubna jel prof. Preclík se třemi studenty na AV v Praze na akci Sto vědců do škol. 
Cílem projektu je podpořit komunikaci vědců se studenty a pedagogy, zlepšit přístup ke vědě na středních 
školách a vyvolat zájem středoškolských studentů o vědeckou práci, povzbudit jejich chuť uskutečňovat 
svoje nápady pomocí samostatných projektů a později se stát vědcem. Klíčovým záměrem je vytvořit 
řadu nových potenciálních vědců. 

26. dubna reprezentoval školu soubor Musica Viva pod vedením prof. Milana Poutníka a Mgr. Věry 
Vlčkové na Regionální přehlídce školních pěveckých sborů v Hradci Králové. Svým výkonem se dostal 
do „stříbrného pásma“. 

30. dubna proběhlo krajské kolo Středoškolské odborné činnosti. V oboru Matematika a statistika 
zvítězil Marek Bartoš (8.V) a postupuje do celostátního kola, Jakub Zakouřil (8.V) byl druhý. V oboru 
Chemie byla Anna Zikmundová (8.V) třetí, v oboru Historie Václava Štěpánová (8.V) druhá a v oboru 
Informatika Jiří Valášek (8.W) pátý a Jan Štěpán (8.W) šestý. 

Květen 
Od 2. do 9. května probíhala písemná část společné části maturitní zkoušky. Studenti vypracovávali 

písemné práce z jazyků a didaktické testy z jazyků a matematiky. Každý student maturoval z českého 
jazyka a literatury a pak buď z cizího jazyka, nebo z matematiky. V tomto školním roce byly všechny jen 
v základní úrovni a nešlo nepovinně maturovat z dalších předmětů. 

2. května jeli na exkurzi do Terezína a do Prahy studenti 4.V s prof. Nývltovou a studenti 6.W s prof. 
Štegerovou. 
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3. května zhlédli studenti kvarty, sexty a 2. ročníku v Městském divadle Dr. Josefa Čížka v rámci 
festivalu Náchodská Prima sezóna 2013 hru Mattiase Brunna „Po Frederikovi“ v nastudování Divadla 
LETÍ z Prahy. 

3. května jelo 31 studentů s prof. Polákem reprezentovat školu do krajského kola Fyzikální 
olympiády. 

9. května doprovázeli prof. Divišek a Košvanec studenty na atletickou soutěž Pohár rozhlasu na 
stadion generála Klapálka v Novém Městě nad Metují. Naši mladí atleti a atletky se ukázali ve 
vynikajícím světle a dvě družstva postoupila do krajského kola soutěže. Družstva starších žáků a žákyň 
vyhrála a postoupila do krajského kola 21. května opět v Novém Městě nad Metují, mladší žáci skončili 
druzí a mladší žákyně na pěkném třetím místě. Za mladší žákyně závodily Kateřina Jermanová (2.W), 
Jana Možíšová (2.W), Petra Čížková (2.V), Nela Voborníková (2.V), Denisa Křížová (2.W), Nikola 
Drábková (2.W), Julie Prokopová (2.V), Pavla Brátová (2.V), Adéla Lisáková (2.V) a Marta Špeldová 
(2.V). Družstvo mladších atletů tvořili Vojt ěch Joska (2.W), Jakub Divišek (2.W), Martin Hrach (2.V), 
Vojtěch Vyskočil (2.W), Josef Prouza (2.V), Miroslav Říha (2.V), Daniel Vaňát (2.V), Tomáš Křivda 
(2.V) a Jan Čejchan (1.W). Ve vítězných družstvech starších dívek a chlapců se vyznamenali Viktorie 
Hanušová (4.W), Tereza Stehlíková (4.W), Markéta Zeisková (3.V), Alena Žibřidová (3.V), Karolina 
Bílková (4.V), Alexandra Sedláčková (3.V), Pavlína Štěpánová (3.W), Tereza Škodová (3.W), Martin 
Blahota (4.W), Ondřej Hušek (4.W), Tomáš Macek (4.V), Jan Hejzlar (4.V), Pavel Urban (4.V), David 
Lichtenberg (4.V) a Martin Kováčik (4.W). 21. května v krajském kole starší žákyně vybojovaly krásné 
2. místo mezi šesti týmy a starší žáci byli čtvrtí rovněž ze šesti týmů. Atlety do krajského kola doprovázel 
prof. Košvanec. 

13. května zhlédli v kině Vesmír studenti sekundy, tercie, sexty a 2. ročníku projekci agentury 
MediaPro „Madagaskar – příběh pradávné Lemurie“. 

Začaly školní výlety. Dny 13.-15. května strávili studenti 4.W s prof. Chmelíkem a Zapletalem na 
školním výletě v Orlických horách. Ubytováni byli na chatě Horalka. 14.-16. května sjížděli studenti 4.V 
s prof. Diviškem, Rojtovou a Víchem v rámci školního výletu Sázavu. Do Lachova na Teplicku jeli ve 
dnech 15.-17. května studenti 5.V s prof. Brátem a Klemencem. 

14. května jeli studenti 1.B a 5.V s prof. Matěnovou, Havlíčkovou a G. Škodovou na exkurzi do ZOO 
a botanické zahrady v Liberci. Stejnou exkurzi absolvovali o den později studenti 5.W a 1.A s prof. 
Ježkem, Luštincem a Polákem. 16.-17. května navštívili Prahu studenti 2.A s prof. Nývltovou a Macurou. 
Prohlédli si Vyšehrad, Pražský hrad, budovu Národního divadla, navštívili redakci deníku Právo a část 
studentů zhlédla v Divadle v Dlouhé hru „Tři mušketýři“ a druhá část v divadle Disk představení „Romeo 
a Julie“. 

14. května jelo 13 studentů s prof. Kolářskou do Prahy na přípravný seminář k debatérské soutěži 
Agora. 

15. května se naši žáci již tradičně zapojili do sbírky Ligy proti rakovině Květinový den. Devět našich 
studentů reprezentovalo školu v okresním kole Pythagoriády. V nejnižší kategorii byl nejúspěšnější Jakub 
Ježek (1.W), který obsadil 3.-7. místo, dalšími účastníky byli Jan Čejchan (1.W) a Karolína Kaniová 
(1.V), kteří skončili na 14.-22. místě. V kategorii pro sekundu obsadil Jan Dušek (2.W) 6. místo a Michal 
Matoulek (2.W) a Tomáš Kubíček (2.W) 7.-9. místo. V kategorii pro tercie jsme měli vítěze. 1.-2. místo 
vybojovali Julie Hrušová (3.W) a Vojtěch Mervart (3.W), Matyáš Horký (3.W) byl na 12.-20. místě. Žáky 
doprovázela prof. G. Škodová. 

16. května proběhlo fotografování tříd, kterého se zhostili prof. Preclík a Forejt. Maturanti obdrželi 
Výpis výsledků didaktických testů společné části maturitní zkoušky. Všichni naši maturanti 
u didaktických testů uspěli. 

17. května se několik studentů s prof. Košvancem zúčastnilo 12. ročníku cyklojízdy česko-polským 
příhraničím v rámci projektu CYKLO GLACENSIS. 

Ve dnech 20.-23. května se konaly ústní části společné části maturitní zkoušky a profilové zkoušky, 
které probíhají na naší škole rovněž ústní formou. Předsedkyní maturitní komise ve 4.A byla jmenována 
prof. Květoslava Strašilová z Gymnázia Broumov a ve 4.B Mgr. Zuzana Vařáková z Gymnázia Trutnov. 
Třídy 8.V a 8.W maturovaly ve dnech 27.-30. května. Předsedkyní maturitní komise v 8.V byla 



65  

jmenována Mgr. Šárka Rambousková z Gymnázia v Broumově a v 8.W Mgr. Hana Levinská z Gymnázia 
v Úpici. 

Z naší školy vyjeli jako předsedové maturitních komisí prof. Štěpán Nosek a prof. Jindra Nývltová na 
Gymnázium v Broumově a prof. Blanka Dvořáčková na Gymnázium v Úpici a v dalším týdnu prof. 
David Zapletal na Gymnázium v Trutnově. 

22. května organizoval prof. Klemenc na naší škole okresní kolo Fyzikální olympiády pro kategorii G. 
Z naší školy se zúčastnilo 10 žáků a obsadili prvních 9 míst. Zvítězil Michal Matoulek (2.W), Tomáš 
Kubíček (2.W) byl druhý a Jan Pikman (2.V) třetí. 

23. května zhlédli studenti kvarty, kvinty, septimy, 1. a 3. ročníku v kině Vesmír film „Anna 
Karenina“. 

24. května jeli žáci dramatické výchovy ze sekundy a kvarty pod vedením prof. Dvořáčkové 
reprezentovat školu na festival dětských dramatických souborů Čapkova Studánečka do Malých 
Svatoňovic. 

27. května odjela první třída na týdenní cyklistický kurz na Pastvický rybník nedaleko Kutné Hory. Se 
studenty 7.W jeli prof. Slavík, Barka a Zikmundová. Špatné počasí je donutilo vrátit se o den dříve. Další 
týden od 3. června je měli vystřídat studenti 7.V s prof. Rojtovou, Nývltovou a Víchem, ale kurz byl 
odložen z důvodu zvýšení vodní hladiny Pastvického rybníka a zatopení tábora. Nakonec absolvovali 
studenti 7.V cyklistický kurz ve dnech 4.-10. června na Studánce u Vernéřovic. 10. června odjeli na 
Pastvický rybník studenti 3.A s prof. Diviškem, Brátem a Javůrkovou a cyklus uzavírali od 17. června 
studenti 3.B s prof. Rojtovou, Macurou a Zapletalem. 

27. května jeli na literárně historickou exkurzi do Prahy studenti 5.W a 1.B s prof. Macurou 
a Matěnovou. Navštívili Vyšehrad, prohlédli si historickou budovu Národního divadla a část studentů 
zhlédla v Divadle Disk Shakespearovu hru „Romeo a Julie“ a druhá část v Divadle ABC „Sen noci 
svatojánské“. Několik našich studentů se pod vedením prof. Kolářské zúčastnilo akce Živá knihovna 
v náchodském Déčku. Jde o speciální typ knihovny, kde jsou namísto knih půjčováni lidé – tzv. živé 
knihy. Čtení probíhá formou rozhovorů, při nichž knihy nechávají nahlédnout čtenáře do svých příběhů. 

30. května doprovodil prof. Divišek na turnaj družstvo fotbalistů. V odpoledních hodinách se konala 
schůzka ředitele školy s budoucími studenty. 

31. května se sešli absolventi školy, kteří maturovali před 50 lety na akci Zlatá maturita. 

Červen 
Dny 3.-5. června strávili žáci 3.W s prof. Kubínovou a Felklovou na školním výletě na Dlouhých 

Rzech. 

Studenti 2.B se 3. června vydali s prof. Misarovou a Macurou do Prahy na literárně historickou 
exkurzi. V Divadle ABC zhlédli představení Bedřich Smetana: „The Greatest Hits“. 

Studenti septimy a 3. ročníku s prof. Kolářskou jeli reprezentovat 3. června školu do celostátního kola 
debatní soutěže Agora do Prahy. 

4. června měli tematický „Antický den“ primáni a strávili ho v Hostinném v Galerii antického umění. 
Pro primány ho zorganizovaly prof. Dvořáčková, Fišerová a Mičíková, které děti také doprovodily. 
4. června měl jet tým 3.V reprezentovat školu do celostátního kola Technoplanety, ale soutěž byla 
z důvodu špatného počasí zrušena. 

5. června navštívili Prahu také studenti 1.A s prof. Fišerovou a Š. Škodovou. Prohlédli si Vyšehrad 
a výstavu Tutanchamon. 

5. června odjeli na odložený výlet do kempu Bučnice v Teplicko-adršpašských skalách žáci 3.V 
s prof. Košvancem a Luštincem. 

6. června zhlédli studenti kvinty, 7.W a 1.-3. ročníku v Městském divadle Dr. Josefa Čížka hru G. B 
Shawa „Pygmalion“ v nastudování Divadelního souboru Jiráskova divadla v Hronově. V odpoledních 
hodinách si za účasti rodinných příslušníků slavnostně převzali maturitní vysvědčení letošní maturanti. 

7. června absolvovali studenti 6.W s prof. Forejtem a Misarovou literární exkurzi do Ratibořic. 
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Ve dnech 10.-12. června byli na školním výletě studenti 2.W s prof. Karáskovou a Jaroušovou ve 
Spáleném Mlýně v Krkonoších, studenti 1.B s prof. Matěnovou a Havlíčkovou v Lachově v Teplicko-
adršpašských skalách a studenti 5.W s prof. Zapletalem na chatě Kačenka v Orlických horách. 

Od 11. do 16. června jelo na poznávací zájezd do Francie 23 studentů s prof. Felklovou a Kubínovou. 

Studentům 2.A musel být z důvodu povodňové situace zrušen výlet, chystali se sjíždět Vltavu. 

11. června absolvovali studenti 2.B s prof. Slavíkem terénní biologickou exkurzi. Pro terciány 
připravila prof. Olšanová tematický den věnovaný drogové problematice. 

12. června odjeli na školní výlet do Orlických hor na Šerlišský mlýn studenti 1.V s prof. Dvořáčkovou 
a Kolářskou. 

13. června uspořádal prof. Slavík terénní biologickou exkurzi pro žáky 2.V. Terciáni jeli s prof. 
Fišerovou, Macurou a Mičíkovou do Prahy na historickou exkurzi. Prohlédli si Pražský hrad. 

14. června reprezentovalo školu několik studentů v celostátním kole vědomostní zeměpisné soutěže 
Eurorebus. Doprovázela je prof. Slavíková. Studenti 5.W absolvovali s prof. Ježkem a Zapletalem terénní 
biologickou exkurzi. 

17. června měli letošní maturanti dostat protokol o maturitní zkoušce. Cermat z důvodu povodní 
zdržel vydání maturitních protokolů až na 24. červen, proto jsme i my museli přesunout termín předávání 
protokolů na 24. červen. 

Ve dnech 17.-20. června měli jet na Vltavu studenti 2.B s prof. Víchem a Šimonem a studenti 6.W 
s prof. Slavíkem a Ježkem, ale výlety byly zrušeny z důvodu povodňové situace. 

17. června vystoupili žáci dramatické výchovy v aule s představením „Pocta Karlu Čapkovi“, které 
s nimi nastudovala prof. Dvořáčková. Publikem byli žáci nižšího gymnázia. Studenti 6.V byli s prof. 
Zikmundovou na exkurzi v čističce odpadních vod. 

18. června zhlédli v aule vystoupení Divadélka Karla Čapka z Hradce Králové „Legenda V+W“ 
terciáni a studenti 2.A a představení „Divadelní učebnice“ septimáni a studenti 3.A. Studenti 2.W šli 
s prof. Dvořáčkovou a Lubasovou po stopách regionálních pověstí. Kvartáni trávili výletem na Ostaš 
tematický den „Lidé a krajina na Náchodsku“ za doprovodu prof. Diviška, Slavíkové, Chmelíka 
a Javůrkové. 

Do Lachova v Teplicko-adršpašských skalách se vydali na školní výlet ve dnech 19.-21. června 
studenti 1.W s prof. Klemencem a Barkou. 

20. června jeli na literární exkurzi do Malých Svatoňovic studenti 4.V s prof. Nývltovou a 21. června 
na exkurzi do jaroměřské výtopny studenti 2.B s prof. Sršňovou a G. Škodovou a studenti 2.A s prof. 
Nývltovou do Ratibořic. 

Ve dnech 23.-30 června jelo na zájezd do Španělska 22 studentů s prof. Pavlíkem a Pavlíčkovou. 

24. června probíhala výměna učebnic na nižším gymnáziu. Studenti 6.V s prof. Brátem navštívili 
výtopnu v Jaroměři. V odpoledních hodinách proběhla klasifikační pedagogická rada. 

25. června navštívili hvězdárnu v Hradci Králové studenti 5.V a 1.A s prof. Brátem a Polákem 
a 26. června studenti 5.W a 1.B s prof. G. Škodovou a Košvancem. 

25. června jeli na literární exkurzi do Ratibořic studenti 2.B s prof. Misarovou a Forejtem a do 
Malých Svatoňovic studenti 3.A s prof. Š. Škodovou a studenti 4.W s prof. Dvořáčkovou a Chmelíkem. 
Studenti 3.B s prof. Macurou a Noskem a studenti 7.V s prof. Nývltovou navštívili v Hradci Králové 
Galerii moderního umění a v Klicperově divadle dopolední představení pro školy „Žebrácká opera“. 
Primáni strávili s prof. Ježkem, Klemencem a Olšanovou tematický den „Lidé a zvířata“. 

Ve dnech 25.-27. června proběhly poslední školní výlety. 2.V s prof. Poutníkem a Kolářskou se vydali 
do Jinolic a studenti 2.A s prof. Preclíkem, Barkou a Víchem na Malou Skálu a sjíždět řeku Jizeru. 26.-
27. června byli na školním výletě ve Vlčkovicích u Trutnova studenti 2.B s prof. Sršňovou 
a Zikmundovou. V tomto týdnu měl proběhnout také odložený výlet 6.V na Vltavu, ale opět byl zrušen 
z důvodu špatného stavu řeky po povodních. 

Botanickou vycházku do okolí absolvovali 26. června žáci 2.W s prof. Jaroušovou a Karáskovou 
a „anglickou“ vycházku pak studenti 1.A s prof. Jirkovou, Kubínovou a Noskem a Trishou. Do výtopny 
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v Jaroměři se vydali studenti 6.W s prof. Polákem a po stopách války 1866 studenti 3.B s prof. Macurou. 
Ve dnech 26. a 27. června absolvovali regionální exkurzi žáci 4.V s prof. Diviškem. 

27. června pořádala pro kvartány prof. Dvořáčková česko-polský den ve skanzenu ve Stroužném 
a v Bardu. 1.V trávila dopoledne botanickou vycházkou do okolí s prof. Jaroušovou a Rojtovou, stejně 
jako 6.W s prof. Slavíkem a 1.B s prof. Matěnovou. Na literární exkurzi v Hronově byli studenti 7.W 
s prof. Misarovou, v Malých Svatoňovicích studenti 3.B s prof. Macurou a v Malých Svatoňovicích 
a v Hronově studenti 7.V s prof. Nývltovou. S prací hasičů se ve Velkém Poříčí seznámili žáci 3.W 
s prof. G. Škodovou a Kubínovou a historickou exkurzi v Náchodě absolvovali studenti 3.A s prof. 
Š. Škodovou a Štegerovou. Regionální exkurzi po okolí zorganizoval prof. Polák pro 1.A, prof. Vrátilová 
pro 6.V a prof. Klemenc pro 1.W. 

V odpoledních hodinách se se školním rokem neformálně rozloučili pedagogové a zaměstnanci školy. 

28. června si žáci převzali vysvědčení. 
Martina Javůrková 

ČÁST IX. 
ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEK ČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ  
Ve dnech 18. – 23. října 2012 uskutečnila ČŠI v naší škole komplexní inspekci. 

Předmět inspekční činnosti 

• Získání a analyzování informací o vzdělávání dětí, žáků a studentů, o činnosti škol zapsaných do 
školského rejstříku, sledování a hodnocení efektivnosti vzdělávací soustavy podle § 174 odst. 2 
písm. a) školského zákona. 

• Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného střední školou podle § 174 
odst. 2 písm. b) školského zákona, zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání 
podle příslušných školních vzdělávacích programů.  

• Zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich souladu s právními předpisy 
a rámcovými vzdělávacími programy podle § 174 odst. 2 písm. c) školského zákona. 

Závěry 
Vzdělávací nabídka školy umožňuje účinnou podporu rozvoje osobnosti žáka a dosahování 

stanovených cílů gymnaziálního vzdělávání.  

Ředitel školy preferuje osobní odpovědnost pedagogických pracovníků, oceňuje jejich týmové 
i individuální úsilí. Pracovní atmosféru školy příznivě ovlivňují fungující informační systém 
i otevřená komunikace. DVPP je plánováno s ohledem na potřeby a finanční možnosti školy a také 
v závislosti na nabídce vzdělávacích institucí. Důraz je kladen na jazykové vzdělávání 
pedagogických pracovníků, na školení k nové maturitě a k moderním metodám výuky. Úroveň 
vedení a řízení školy je celkově hodnocena jako standardní. Oblast spolupráce školy s dalšími 
sociálními partnery je přínosná.  

Škola zajišťuje rovné podmínky a přístup ke vzdělávání pro všechny uchazeče. Prohlídkou školy 
a studiem příslušné dokumentace bylo zjištěno, že škola dbá na bezpečný fyzický a psychický rozvoj 
žáků a ve své preventivní strategii minimalizuje vznik úrazů a sociálně patologických jevů.  

Finanční prostředky přidělené ze státního rozpočtu škola použila hospodárně v souladu s účely, 
na které jí byly poskytnuty. Vhodně využívá i další možnosti k naplňování svého rozpočtu (projekty, 
granty). 

V materiálním zázemí školy došlo ve srovnání se stavem při poslední inspekci k pozitivnímu 
posunu. Rekonstrukce šaten a hygienických zařízení výrazně zlepšila podmínky pro žáky a učitele, 
k podstatnému zlepšení došlo i ve vybavení výpočetní a moderní didaktickou technikou. 
Pedagogický sbor je stabilizovaný, má vysokou kvalifikovanost.  

Ve zhlédnuté výuce bylo zaznamenáno cílené vedení žáků k rozvoji požadovaných gramotností 
a kompetencí. Dílčí metodické nedostatky byly zaznamenány v hodinách cizích jazyků. Přestože 
v hospitovaných hodinách převažovala frontální forma výuky, metoda výkladu a rozhovoru, 
sledovaný průběh vzdělávání měl celkově velmi dobrou úroveň. Dílčí rezervy zůstávají ve využití 
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moderní didaktické techniky pro zefektivnění výuky, ve vyčleňování dostatečného časového 
prostoru v závěrech hodin pro hodnocení plnění vytčených cílů a aktivity žáků. Zřídka se 
objevovala i podpora žáků k vlastní sebereflexi.  

Škola sleduje úspěšnost žáků při ukončování vzdělávání a přijímá opatření v souladu se závěry 
vlastního hodnocení. V oblasti evaluačních procesů používá testy externích hodnotitelů. 
V programu Excelence středních škol obsadila v roce 2011 přední místa.  
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ČÁST X. 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O  HOSPODAŘENÍ ŠKOLY  

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

CELKOVÉ PŘÍJMY NEINVESTI ČNÍ 31 721 208 Kč 

poplatky od zletilých žáků nebo zákonných zástupců 0 Kč 
příjmy z hospodářské činnosti 0 Kč 
dotace přímé 27 247 476 Kč 
dotace na provoz (nepřímé) 3 280 100 Kč 
ostatní příjmy 1 193 632 Kč 

b) Výdaje (zaokrouhleno na koruny) 
INVESTI ČNÍ VÝDAJE CELKEM 0 Kč 
NEINVESTI ČNÍ VÝDAJE CELKEM 31 659 312 Kč 
náklady na platy pracovníků 19 924 858 Kč 
platy pedagogických pracovníků celkem 17 938 384 Kč 
platové tarify 10 811 538 Kč 
osobní příplatky 1 079 011 Kč 
náhrady platu 3 533 540 Kč 
za přesčasy 111 951 Kč 
odměny 957 916 Kč 
zvláštní příplatky (třídnictví, za speciální činnosti, …) 224 423 Kč 
příplatky za vedení 146 093 Kč 
ostatní příplatky 1 073 912 Kč 
platy nepedagogických pracovníků celkem 1 986 474 Kč 
platové tarify 1 508 737 Kč 
osobní příplatky 162 703 Kč 
náhrady platu 187 131 Kč 
za přesčasy 0 Kč 
odměny 61 250 Kč 
příplatky za vedení 54 689 Kč 
dělené směny 11 964 Kč 
ostatní osobní náklady 87 100 Kč 
zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění 6 776 490 Kč 
zákonné pojištění zaměstnanců 81 368 Kč 
zákonné odvody do FKSP 200 216 Kč 
výdaje na učebnice, učební texty a pomůcky 291 631 Kč 
 učebnice 65 850 Kč 
 knihy 30 612 Kč 
 předplatné časopisů 32 428 Kč 
 učební pomůcky 162 741 Kč 
stipendia 0 Kč 
ostatní provozní náklady 4 297 649 Kč 
 materiálové náklady 313 593 Kč 
   úklidové prostředky 20 596 Kč 
   materiál na opravu a údržbu 13 709 Kč 
   materiál ostatní 120 921 Kč 
   drobný hmotný majetek 158 367 Kč 
   drobný nehmotný majetek 0 Kč 
 energie 1 318 476 Kč 
  elektrická energie 510 055 Kč 
  pára 768 087 Kč 
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  vodné 40 334 Kč 
 oprava, údržba 568 882 Kč 
  oprava topení 176 400 Kč 
  údržba a servis programového vybavení 135 054 Kč 
  malování 107 574 Kč 
  zednické práce (zejména oprava fasády) 80 720 Kč 
  oprava podlah 18 958 Kč 
  další drobné opravy a údržba 50 176 Kč 
 cestovné 138 143 Kč 
   na LVVZ 16 739 Kč 
   na sportovní kurzy 13 487 Kč 
   na školní výlety 7 736 Kč 
   na vzdělávání 72 736 Kč 
   na exkurze 11 371 Kč 
   na soutěže 8 923 Kč 
   služební cesty 1 699 Kč 
   na maturitní zkoušky 5 452 Kč 
 reprezentace 3 021 Kč 
 služby 1 434 046 Kč 
   nájemné 126 810 Kč 
   poštovné 16 082 Kč 
   telefony 40 370 Kč 
   poplatky bance 17 576 Kč 
   programový servis 6 962 Kč 
   televizní a rozhlasové poplatky 0 Kč 
   praní prádla 3 880 Kč 
   Internet 60 000 Kč 
   odvoz odpadů 36 488 Kč 
   revize 35 474 Kč 
   stočné a srážkové vody 123 288 Kč 
   drobný program kraje PRK 18 320 Kč 
   výměnný pobyt Německo 94 158 Kč 
   lyžařské kurzy 614 773 Kč 
   sportovní kurzy 148 145 Kč 
   odměny za maturity 21 679 Kč 
   další drobné služby 70 042 Kč 
 kolky 0 Kč 
 ostatní náklady 243 153 Kč 
   technické zhodnocení majetku a budovy 0 Kč 
   ostatní poplatky 6 831 Kč 
   stravování 39 505 Kč 
   další vzdělávání pracovníků 68 851 Kč 
   ochranné pracovní pomůcky 3 724 Kč 
   ošatné na kurzy 3 549 Kč 
   pojištění 7 200 Kč 
   odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby se 
ZPS 11 594 Kč 
   náhrada mzdy za pracovní neschopnost v prvních 14 
dnech 101 438 Kč 
  opravné položky a zaokrouhlení 461 Kč 
 odpisy 278 335 Kč 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK  61 896 KČ 
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ČÁST XI. 
ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A  MEZINÁRODNÍCH PROGRAM Ů 

Výsledky programu Excelence středních škol 2012 

Z rozvojového programu „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2012 – 
Excelence středních škol 2012“ jsme obdrželi 93 888 Kč. Celá částka byla v souladu s pravidly 
programu vyčerpána na odměny učitelům, kteří vedli v soutěžích úspěšné žáky. 

Hlavním cílem programu, vyhlášeného MŠMT, 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 2. ročníku soutěže byly zařazeny tyto soutěže: 

Skupina 1 s koeficientem 1 (dosažené body žáků u těchto soutěží jsou násobeny koeficientem – 1): 
Matematická olympiáda – kategorie A, B, C, P; Fyzikální olympiáda – kategorie A, B, C, D; Turnaj 

mladých fyziků; Astronomická olympiáda – kategorie AB a CD; Biologická olympiáda – kategorie A, B; 
Chemická olympiáda – kategorie A, B, C; Němčina pro bystré hlavy; České hlavičky – ceny Futura, 
Merkur, Ingenium, Genus; Soutěž v programování – SŠ programování, SŠ webové aplikace; 
Středoškolská odborná činnost – obory: matematika a statistika; fyzika; chemie; biologie; geologie 
a geografie; zdravotnictví; zemědělství, potravinářství, lesnictví a vodní hospodářství; ochrana a tvorba 
životního prostředí; strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design; elektrotechnika, elektronika 
telekomunikace; stavebnictví, architektura a design interiérů; tvorba učebních pomůcek, didaktická 
technologie; informatika. Mezinárodní soutěže navazující na soutěže zařazené v tomto programu 
a finančně podporované MŠMT. 

Skupina 2 s koeficientem 0,2 (dosažené body žáků u těchto soutěží jsou násobeny koeficientem –
0,2): 

Soutěže v cizích jazycích – Anglický jazyk – kategorie – III. A, B; Německý jazyk – kategorie SŠ III. 
A, III. B; Francouzský jazyk – kategorie B1, B 2; Španělský jazyk – SŠ I, II; Ruský jazyk – SŠ I, II; 
Latinský jazyk – SŠ A, B; Olympiáda v Českém jazyce – kategorie SŠ; Zeměpisná olympiáda – SŠ D; 
Mistrovství ČR v grafických předmětech – psaní na klávesnici; Středoškolská odborná činnost – obory: 
ekonomika a řízení; pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času; teorie kultury, 
umění a umělecké tvorby; historie; filosofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory. 

Skupina 3 s koeficientem 1 (první tři jednotlivci nebo družstva z ústředního kola obdrží jeden bod –
neprobíhají všechna postupová kola, nižší účast žáků, zapojuje se jen část škol, není dlouholetá tradice 
soutěže, e – learningová forma): 

Finanční gramotnost – kategorie – SŠ; Soutěž Náboj – kategorie Junior, Senior; Matematický 
klokan – kategorie Junior, Student; Přírodovědný klokan – kategorie Junior; Autodesk Academia Design 
2012 – kategorie – projektování ve 2D, projektování ve 3D; Práce s grafickými programy na stavební 
průmyslovce – projektování ve 3D; Autoopravář – junior – kategorie automechanik JUNIOR; Mechanik 
instalatérských a elektrotechnických zařízení; Studentský design; Soutěž Absolvent; Ekologická 
olympiáda; Soutěžní přehlídka řemesel SUSO – 2 obory – zedník, truhlář; Soutěž konzervatoří – 
kategorie 5.-6. ročník – 4 obory – housle, viola, violoncello, kontrabas; SAPERE – vědět jak žít – 
kategorie SŠ; Lipová ratolest; Učeň instalatér; AHOL CUP; Gastro JUNIOR – 2 obory – kuchař, cukrář; 
Machři roku –3 obory – truhlář, obkladač, natěrač; Vzdělání a řemeslo – 3 obory – obor elektrotechnik – 
bytová elektroinstalace, obor elektrotechnik – programování jednočipů, obor CNC – programátor CNC; 
Pokrývač; Klempíř; Tesař; Soutěž zručnosti mladých knihařů; Soutěž první pomoci; Mechanik plynových 
zařízení. 

Soutěže jednotlivců byly hodnoceny takto: 
1) Úspěšný řešitel krajských kol .................................................................................. 1 bod 

(prvních šest soutěžících) 
2) Úspěšný řešitel ústředních kol ................................................................................. 1 bod 

(max. 30 % soutěžících u soutěžních kategorií do 30 účastníků a max. deset soutěžících 
u soutěžních kategorií s 30 a více účastníky) 
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3) Vítězové ústředního kola (první tři)  ....................................................................... 1 bod 
4) Účastníci mezinárodních soutěží bez ohledu na umístění ....................................... 1 bod 

Soutěž v družstvech byla započítána tak, že: 
a) družstvo s počtem do tří členů získává stejný počet bodů jako jednotlivec (1 bod celé družstvo) 
b) družstvo s počtem členů větším než tři získává dvojnásobný počet bodů než jednotlivec (celé 

družstvo dva body). 

Body byly násobeny koeficientem 1 a 0,2 podle výše uvedené kategorie soutěže. 

Ve druhém ročníku tohoto programu bylo rozděleno 20 mil. Kč mezi 385 středních škol. V programu 
byly přiděleny body 3 800 žákům za umístění v krajských, ústředních a mezinárodních kolech v 98 
soutěžích a kategoriích. 

A jak dopadla naše škola? Jiráskovo gymnázium Náchod bylo opět mezi nejlepšími školami 
v Královéhradeckém kraji . Škoda, že jsme se v hodnoceném roce nezúčastnili soutěže SOČ, ale to už 
jsme v novém ročníku napravili. 

Škola 

Přidělené 
finanční 

prostředky 
ONIV 

Gymnázium J. K. Tyla Tylovo nábř. 682 Hradec Králové PSČ: 50002 143 706 Kč 

Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o Hradecká 1151 Hradec Králové PSČ: 50002 140 832 Kč 

Gymnázium Boženy Němcové Pospíšilova tř. 324 Hradec Králové PSČ: 50003 126 461 Kč 

Gymnázium Jiráskovo náměstí 325 Trutnov PSČ: 54101 103 468 Kč 

Jiráskovo gymnázium Řezníčkova 451 Náchod PSČ: 54744 93 888 Kč 

První soukr.jazyk.gymnázium Hradec Král. Brandlova 875 Hradec Králové PSČ: 50003 74 727 Kč 

Gymnázium Fr. M. Pelcla Hrdinů odboje 36 Rychnov nad Kněžnou PSČ: 51611 63 231 Kč 

Lepařovo gymnázium Jiráskova 30 Jičín PSČ: 50601 61 314 Kč 

Gymnázium, SOŠ, SOU a VOŠ Husova 1414 Hořice PSČ: 50822 61 314 Kč 

Gymnázium Pulická 779 Dobruška PSČ: 51801 61 314 Kč 

Gymnázium Hradební 218 Broumov PSČ: 55001 49 818 Kč 

Gymnázium nám. Odboje 304 Dvůr Králové nad Labem PSČ: 54401 47 902 Kč 

SPŠ stavební Pospíšilova tř. 787 Hradec Králové PSČ: 50003 45 028 Kč 

Gymnázium a SOŠ Lužická 423 Jaroměř PSČ: 55123 44 070 Kč 

Střední odborná škola veterinární Pražská 68 Hradec Králové PSČ: 50101 38 322 Kč 

SOŠ a SOU Vocelova 1338 Hradec Králové PSČ: 50002 28 741 Kč 

Střední průmyslová škola Školní 101 Trutnov PSČ: 54101 27 783 Kč 

Střední průmyslová škola Hostovského 910 Hronov PSČ: 54931 19 161 Kč 

Gymnázium Komenského 586 Vrchlabí PSČ: 54301 15 329 Kč 

Vyšší odborná škola a SPŠ Pod Koželuhy 100 Jičín PSČ: 50641 14 371 Kč 

Střední škola řemeslná Studničkova 260 Jaroměř PSČ: 55101 9 580 Kč 

Stř. umprům. škola hud. nástr. a náb. 17. listopadu 1202 Hradec Králové PSČ: 50003 9 580 Kč 

VOŠ zdravotnická a Střední zdrav. škola Komenského 234 Hradec Králové PSČ: 50003 9 580 Kč 

Střední průmyslová škola Hradecká 647 Hradec Králové PSČ: 50003 9 580 Kč 

VOŠ  a SOŠ Jana Maláta 1869 Nový Bydžov PSČ: 50401 5 748 Kč 

OA, SOŠ a JŠ s pr. st. jaz. zk. V Lipkách 692 Hradec Králové PSČ: 50002 5 748 Kč 

Gymnázium Komenského 77 Nový Bydžov PSČ: 50401 3 832 Kč 

Gymnázium a SOŠ pedagogická Kumburská 740 Nová Paka PSČ: 50901 1 916 Kč 

CELKEM 1 316 344 Kč 
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Na tomto úspěchu se podíleli svými výsledky v soutěžích školního roku 2011-12 studenti: 

Jméno žáka Název soutěže Body 
Petr Illner Zeměpisná olympiáda - kategorie D 0,2 

Stanislav Horník Soutěž v cizích jazycích - ruština - kategorie II 0,2 
Kateřina Žibřidová Soutěž v cizích jazycích - francouzština - kategorie B2 0,2 

Michaela Sandtnerová Soutěž v cizích jazycích - francouzština - kategorie B1 0,2 
Štěpán Štěpán Matematická olympiáda - kategorie C 1 

Milena Vaňková Matematická olympiáda - kategorie C 1 
Ondřej Kopřiva Soutěž v cizích jazycích - němčina - kategorie SŠ III.A 0,2 

Patricia Franková Soutěž v cizích jazycích - němčina - kategorie SŠ III.B 0,2 
Daniel Rufer Soutěž v cizích jazycích - angličtina - kategorie A 0,2 

Monika Besedová Chemická olympiáda - kategorie C 1 
Ondřej Míl Chemická olympiáda - kategorie A 1 

Anna Zikmundová Chemická olympiáda - kategorie B 1 
Šimon Macek Olympiáda v českém jazyce 0,2 

Daniel Čejchan Fyzikální olympiáda - kategorie C 1 
Karolína Pěčková Fyzikální olympiáda - kategorie C 1 

Štěpán Štěpán Fyzikální olympiáda - kategorie D 1 
Jana Sotonová Soutěž v cizích jazycích - španělština - kategorie II 0,2 
Celkem bodů   9,8 

Děkujeme a blahopřejeme. 
Pavel Škoda 

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

VZDĚLÁVÁNÍ  
Akreditace pro vzdělávání dospělých: NE 
Autorizace ve smyslu zákona 179/2006 Sb.14: NE 

ČÁST XIII. 
ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A  ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH 

Z CIZÍCH ZDROJ Ů 
Kromě obvyklých dotací na přímé náklady související se vzděláváním a na provoz školy (nepřímé 

náklady) jsme získali následující částky: 
• V rámci příspěvku na provoz – 12 200 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. 

• Z drobných programů KHK jsme v červnu získali 
- 15 000 Kč na organizaci Deset Deka Festivalu 2013 pořádaného DREJGem (viz výše), 
- 15 000 Kč na opět DREJGem pořádané Náchodské Dny poezie 2013. 

Přičiněním jednotlivých učitelů a ekonomky školy jsme obdrželi následující granty a příspěvky: 
• V lednu jsme získali prostřednictvím SRPDŠ grant z Kulturní a sportovní nadace Města Náchoda 

ve výši 8 000 Kč k dofinancování projektu Náchodské Dny poezie 2012. 

                                                 
14 o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů 
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• V březnu jsme získali od stejné nadace opět přes SRPDŠ 20 000 Kč na divadelní Deset Deka 
Festival 2013 a 20 000 Kč na Náchodské Dny poezie 2013. 

• V červnu jsme také prostřednictvím SRPDŠ získali 
- 10 000 Kč na ekologickou výchovu na Jiráskově gymnáziu z OŽP Náchod, 
- 6 000 Kč od soukromého dárce na provoz souboru MUSICA VIVA. 

Darem jsme získali jednotná trička pro Sboreček v celkové hodnotě 8 013 Kč a 7 922 Kč od sdružení 
Život dětem. 

V srpnu jsme v rámci projektu Královéhradeckého kraje získali 1 929 226 Kč na podporu 
přírodovědného a technického vzdělávání. Viz dále. 

IPo - Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji 
Dne 26. 8. 2013 bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace z OP VK v rámci realizace 

individuálního projektu č. CZ.1.07/1.1.00/44.0001 Podpora přírodovědného a technického vzdělávání 
v Královéhradeckém kraji. Základním cílem projektu je zkvalitnit a zmodernizovat výuku 
přírodovědných a technických oborů na školách v Královéhradeckém kraji a tím zvýšit motivaci žáků SŠ 
i ZŠ ke vzdělávání se v těchto oborech. Pro realizaci moderního vyučování budou vybaveny nové učebny, 
laboratoře a pracoviště, učitelé budou proškoleni v používání nově zakoupeného zařízení a vybavení. 

Partnerem tohoto projektu jsme se stali i my. 

V Jiráskově gymnáziu chceme pomocí tohoto projektu uvést výuku fyziky, zejména laboratorních 
měření, do souladu s postupy používanými v praxi. Prostřednictvím robotických stavebnic, měřících 
souprav a dalších činností hrazených z projektu chceme posílit technické a přírodovědné vzdělání našich 
žáků a zájem o něj. 

Současná fyzikální laboratoř se svým prostorovým uspořádáním a přístrojovým vybavením 
neumožňuje vyučovat fyziku a realizovat fyzikální měření v souladu se současnou praxí, kdy se naprostá 
většina měření provádí digitálně s napojením a zpracováním výsledků na počítačích. Proto je hlavní částí 
projektu modernizace této laboratoře a její vybavení moderními měřícími soupravami a notebooky ke 
zpracování naměřených dat. 

Pomocí nového vybavení, robotických stavebnic a měřících souprav chceme také podchytit rostoucí 
zájem o robotiku a elektrotechniku. Pro žáky budou otevřeny dva nové kroužky: kroužek elektrotechniky 
a praktické fyziky a kroužek robotiky. 

Zájem o přírodovědné a technické obory by měly podpořit i tři exkurze financované z projektu: do 
Techmanie v Plzni, do IQparku v Liberci a do hvězdárny v Hradci Králové. Exkurzí se zúčastní cca 300 
žáků. 

A protože se zájem o přírodovědné a odborné vzdělávání utváří zčásti již na základní škole, je 
součástí projektu setkání učitelů v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání. Naši zkušení učitelé 
Zdeněk Polák a Jaroslav Klemenc předvedou svým kolegům praktické využití nově pořízených pomůcek 
a vymění si zkušenosti s výukou fyziky, elektrotechniky, robotiky, … 

Celková částka přidělená z projektu škole činí 1 929 226 Kč. Užitek by měla přinést všem žákům 
školy. 

Pavel Škoda 

Projekt „Zvyšování kvality vzd ělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách 
KHK“ 

Ve dnech 5. 2. 2010 až 31. 8. 2012 realizoval Královéhradecký kraj projekt s názvem Zvyšování 
kvality vzdělávání standardizací a zlepšováním řídících procesů ve školách Královéhradeckého kraje, reg. 
číslo CZ.1.07/1.1.00/08.0015, jehož jsme se jako partner projektu zúčastnili i my. 

Cílem projektu byla standardizace procesů řízení a evaluace škol poskytujících střední vzdělání za 
účelem zajišťování a zlepšování kvality vzdělávání a udržitelnosti těchto procesů. 

Tohoto má být dosaženo prostřednictvím zavedení systémů řízení kvality na vzorku středních škol 
zapojených do tohoto projektu, které díky tomu získají nástroj pro vlastní evaluaci a následné zlepšování 
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systému řízení na základě analyzovaných výsledků evaluace a přijetí opatření, která povedou k dalšímu 
zlepšování. 

Standardizace procesů řízení kvality do středních škol je důležitá nejen pro samotné školy, ale 
samozřejmě také pro Královéhradecký kraj jako jejich zřizovatele, neboť jasně nastavený systém 
poskytuje lepší možnost kontroly výchovně vzdělávacího procesu. 

Dílčí cíle projektu: 
• příprava metodiky a provedení vstupního a závěrečného hodnocení kvality středních škol 

v Královéhradeckém kraji, 
• zavedení systémů řízení kvality dle zásad mezinárodní normy ISO 9001, resp. aplikované 

směrnice ve školství ISO/IWA 2:2003, 
• vytvoření informačního systému Q-portál pro prezentaci, sběr a vyhodnocení dat kvality školy 

včetně přidané hodnoty pro podporu řízení školy, 
• vyhodnocení a zajištění udržitelnosti systému řízení kvality. 

Do projektu bylo zapojeno 25 škol. 

Během výše uvedeného období absolvovali ředitel školy, jeho zástupkyně a také ekonomka školy 
řadu seminářů a školení na téma normy ISO 9001. Na základě takto získaných informací postupně 
vypracovali dokumenty požadované normou ISO 9001 přímo na míru škole. Jednalo se o Příručku kvality 
a Politiku a Cíle kvality, Mapu procesů a popisy celé řady procesů řízení školy včetně k nim příslušných 
formulářů. Zároveň nastavili pravidla hodnocení výkonnosti procesů, plán interních auditů a proces 
přezkoumání systému managementu kvality vedením školy. K vykonávání auditů byli proškoleni a získali 
certifikát interního auditora. 

Zavádění systému bylo několikrát konzultováno s firmou ATTEST s. r. o., která na projektu rovněž 
spolupracovala. 

Celý systém je provázán hypertextovými odkazy a umístěn ve vnitřní počítačové síti školy. Se 
systémem managementu kvality byli během projektu seznámeni i ostatní zaměstnanci školy. 

Součástí projektu byla i dvě externí hodnocení kvality školy provedená firmou ATTEST s. r. o., a to 
v obou případech vždy formou vyhodnocení dotazníků určených žákům, zákonným zástupcům, vedení 
školy, pedagogickým i nepedagogickým zaměstnancům, absolventům, partnerům školy i veřejnosti a dále 
formou auditního šetření spočívajícího ve studiu dokumentace školy a v následných rozhovorech 
s vedením školy, pedagogy, nepedagogy i žáky. 

První externí hodnocení proběhlo jako vstupní na začátku projektu a druhé jako výstupní na konci 
projektu. 

Výstupem z této části projektu jsou Dvě zprávy o hodnocení kvality školy a dvě Zprávy z auditního 
šetření. Všechny zprávy vyznívají pro školu příznivě, ale vedou i k zamyšlení. Zprávy jsou k nahlédnutí 
u ředitele školy. 

Součástí projektu bylo také vybudování internetového portálu Q-Portál, pomocí kterého lze ona 
dotazníková šetření provádět a zpracovávat. Zde si mohou školy i mezi sebou porovnávat výsledky. 

Zpráva o udržitelnost projektu 
K 31. 8. 2013 máme za sebou první rok udržitelnosti projektu. Během tohoto roku jsme nejprve 

systém dolaďovali. Zlepšovali jsme popisy procesů, sjednocovali vzhled dokumentů a zlepšovali jejich 
provázanost. Do složky systému managementu kvality byly postupně přesunuty i další dokumenty 
(vnitřní směrnice, školní vzdělávací programy, různé plány, další formuláře školy,…) a byly se systémem 
rovněž provázány. 

Pracovníci, kteří mají systém využívat, byli seznámeni s jeho funkčností. 

Ostrý provoz systému byl spuštěn 1. 1. 2013. Během ostrého provozu se ukázalo jako nutné některé 
procesy ještě upravit. Poměrně velkých změn doznal proces P20 – Vnitřní kontroly a interní audity. Proto 
od 1. 9. 2013 začala platit jeho 2. verze. 

Procesy, u kterých již nastal termín hodnocení výkonnosti, byly podle předem daných kritérií 
vyhodnoceny. Zatím jsme nezaznamenali proces, jehož výkonnost by byla nevyhovující. 



76  

Na dva z procesů H10 – Přijímací řízení a H30 – Ukončování vzdělávání byly už také v souladu 
s plánem vypracovány vnitřní audity. 

Formuláře hodnocení procesů a zprávy z interních auditů jsou shromažďovány u zástupkyně ředitele 
školy a budou v lednu 2014 podkladem pro přezkoumání systému managementu kvality vedením školy. 
Tam budou přijata případná opatření k dalšímu zlepšení výkonnosti procesů i celého systému. 

K 1. 9. 2013 byl také zaveden nový proces H60 – Povinná dokumentace třídního učitele. Přesný popis 
tohoto procesu a jeho monitorování by měly přispět ke zkvalitnění vedení dokumentace třídním učitelem. 
Díky vzniku nového procesu se své druhé verze dočkaly i Příručka kvality a Mapa procesů. 

Vedení školy věří, že přesné popisy jednotlivých činností, jejich vyhodnocování a soustředění veškeré 
dokumentace a všech formulářů do jednoho systému přispěje ke zkvalitnění každodenní činnosti školy. 

Dotazníková šetření navazující na externí hodnocení kvality školy nebyla v tomto školním roce 
prováděna. Jsou plánována na 2. a 4. rok v pětiletém období udržitelnosti projektu. První z nich se tak 
uskuteční ve školním roce 2013-14. 

Pavel Škoda 

DUMy (digitální u čební materiály) v Jiráskově gymnáziu 
Jak jsme již informovali v minulé výroční zprávě, koncem školního roku 2011-2012 se naše škola 

zapojila do operačního programu pro konkurenceschopnost (OPVK), tedy do projektu EU – peníze 
školám, a to s projektem „Jiráskovo gymnázium Náchod – šablony EU“, reg. číslo: 
CZ.1.07/1.5.00/34.0980. Nejvíce získaných prostředků z tohoto programu by mělo jít na tvorbu již 
zmiňovaných digitálních učebních materiálů, tedy elektronických dokumentů, které by jak učitelům, tak 
i studentům měly pomoci v jejich snažení a ke zkvalitnění, ale i zpestření výuky. 

Druhá neméně důležitá část finančních prostředků by pak měla být použita na nákup nového vybavení 
učeben výpočetní technikou, interaktivních dataprojektorů, moderních digitálních mikroskopů, 
chemických digitálních vah, měřících souprav do fyziky apod. 

V současné době se nacházíme v polovině dvouletého období daného projektu a můžeme tedy 
hodnotit. 

a) Mnoho pedagogů se již zapojilo do tvorby DUMů a začínají je aktivně využívat ve svých 
hodinách. Veškeré uvedené materiály jsou pak veřejné a je možné si je prohlédnout, popřípadě stáhnout 
z našeho webu na adrese - dumy.gymnachod.cz. 

b) Využití finanční prostředků k nákupu výše zmiňovaných elektronických, počítačových, 
chemických či fyzikálních pomůcek se již také blíží ke svému vrcholu. Asi za největší překážku této části 
projektu se dá považovat legislativně značně složité vypsání výběrového řízení na dodavatele těchto 
učebních pomůcek, které se ale už blíží ke svému závěru. 

První rok tedy máme za sebou a čeká nás rok druhý, ve kterém je nutné vytvořit další digitální učební 
materiály a pokud proběhne zdárně výběrové řízení, tak dovybavit školu moderní technikou. 

Dalibor Vích 

ČÁST XIV. 
ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI , ORGANIZACEMI 

ZAM ĚSTNAVATEL Ů A DALŠÍMI PARTNERY P ŘI PLNĚNÍ ÚKOL Ů 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, 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. Podrobnosti výše ve 
zprávě. 
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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. 
POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., 

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM  
Ve smyslu výše uvedeného zákona v roce 2012: 

a) nebyla podána žádná žádost o informace, 
b) nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí, 
c) neobdržela organizace žádný rozsudek soudu, 
d) nebyla poskytnuta žádná výhradní licence, 
e) 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 


