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

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

Dálkový přístup: www.gymnachod.cz, e-mail: sekretariat@gymnachod.cz
Telefon:
491 423 243
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 osmiletého a dvě paralelní
třídy čtyřletého všeobecného gymnázia.
1
Počet žáků na
Počet žáků na
Počet tříd
Celkový počet žáků
jednu třídu
učitele
Šk. rok 2014 – 15 2015 – 16 2014 – 15 2015 – 16 2014 – 15 2015 – 16 2014 – 15 2015 – 16
24
24
688
696
28,67
29,00
14,06
14,05
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
šachový, historicko-dramatický HIDRAK, robotiky, elektrotechniky
a praktické fyziky, filmový klub, házená, frisbee
Školní televize:
Doutnák
Další vyžití:
posilovna a tělocvična, počítačová učebna, žákovská knihovna

ČÁST II.
PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ
Minulý školní rok (2014 – 2015)
Kapacita oboru Učeb. dokumenty
(cílová)
vydalo

Kód oboru

Název oboru

79-41-K/41

Gymnázium

240 (248)

79-41-K/41

Gymnázium

240 (248)

79-41-K/81

Gymnázium

480 (472)

79-41-K/81

Gymnázium

480 (472)

79-41-K/81

Gymnázium

480 (472)

79-41-K/81

Gymnázium

480 (472)

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

Učeb. dokumenty
vydalo

Pod č. j.

Platnost od

Ver. 1.1

1. 9. 2010

(v 4. ročníku)

Ver. 1.2
(v 1. až 3. ročníku)

Ver. 1.1
(v oktávě)

Ver. 1.2
(v kvintě a
septimě)

Ver. 1.3
(v kvartě)

Ver. 2.1
(v primě až tercii)

1. 9. 2012
1. 9. 2010
1. 9. 2012
1. 9. 2013
1. 9. 2013

Letošní školní rok (2015 – 2016)
Kód oboru

Název oboru

Kapacita oboru
(cílová)

79-41-K/41

Gymnázium

240 (248)

79-41-K/81

Gymnázium

480 (472)

79-41-K/81

Gymnázium

480 (472)

ŠVP
„I cesta může být cíl“
Vydalo JG Náchod
ŠVP
„I cesta může být cíl“
Vydalo JG Náchod
ŠVP „Na cestě…“
Vydalo JG Náchod
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Pod č. j.

Platnost od

Ver. 1.2

1. 9. 2012

Ver. 1.2

1. 9. 2012

Ver. 2.1

1. 9. 2013

Učební plán pro školní rok 2015 – 2016 po přidělení disponibilních hodin ředitelem školy
I

II

III

IV

1.
V

2.
VI

3.
VII

4.
VIII

Jazyková a komunikační výchova
Literární a slohová výchova
Cizí jazyk 1 (Aj, Nj) 2
Cizí jazyk 2 (Nj, Aj, Fj, Šj, Rj) 3
Občanská výchova
Základy společenských věd
Dějepis
Zeměpis
Matematika
Základy přírodních věd
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Biologie
Informační a komunikační technologie
Estetická výchova
První pomoc
Tělesná výchova
Využití digitálních technologií
Volitelný předmět 1
Volitelný předmět 2
Volitelný předmět 3
Volitelný předmět 4
Laboratorní práce

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

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

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

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

1/1
2
3/3
3/3
1,5
2
2
4/1
2
2
3
2/2
24
0,5/0,5
2/2
1/1

2/1
2
3/3
3/3
2
2
2
4/1
2
2
2
2/2
28
2/2
1/1

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

2/1
2
3/3
3/3
2
2
3/1
2
2
2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
-

CELKEM

29/11

30/11,5

32/12

31/12

33/13,5

33/13

33/15

33/18

Předmět

Vysvětlivky: 2/1 – znamená, že na jednu hodinu ze dvou je třída dělena.
Volitelné předměty:
(každý rok se obměňují podle zájmu studentů a možností školy)
Prima
Hrátky s matematikou
Hrátky s robotikou (2 skupiny)
Přírodovědné praktikum (2 skupiny)
Dramatická výchova
Sportovní hry
Sekunda
Hrátky s matematikou (2 skupiny) Sportovní hry (2 skupiny)
Psychologie pro děti
Přírodovědné praktikum
Hrátky s robotikou
Mediální výchova
Tercie
Francouzský jazyk
Ruský jazyk
Německý jazyk
Německý jazyk
Kvarta
Francouzský jazyk
Ruský jazyk
Německý jazyk
Německý jazyk
3. ročník (dvouletý předmět)
Seminář z anglického jazyka
Konverzace v anglickém jazyce (2 skupiny)

Konverzace ve španělském jazyce
Společenskovědní seminář (2 skupiny)

Jazyk, ve kterém žák pokračuje ze ZŠ.
Žák si volí podle zájmu s přihlédnutím k možnostem školy.
4
Žák si na 2 roky volí buď hudební, nebo výtvarnou výchovu, a to podle zájmu a možností školy.
2
3

6

Základy práva
Seminář z dějepisu
Seminář ze zeměpisu
Seminář z matematiky

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

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

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

4. ročník (jednoletý předmět)
Anglická gramatika
Konverzace v anglickém jazyce
Konverzace ve španělském jazyce
Seminář z dějepisu
Seminář ze zeměpisu
Infinitezimální počet (2 skupiny)
Cvičení z matematiky

Seminář z fyziky
Seminář z chemie
Seminář z biologie
Základy politologie
Základy psychologie
Základy ekonomie
Základy práva

ČÁST III.
RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY
a) Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků školy
Školní rok 2014-15 v % Školní rok 2015-16 v %
Do 31. 12. 2014 - 97,9 %
100 %
Od 1. 1. 2015 - 96,9 %
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. 2016 zajišťovalo fyzicky 50 (včetně ředitele a jeho zástupce) pedagogických
pracovníků. Přepočtených pedagogických pracovníků bylo 49,529 (vloni 48,924).
Odborná kvalifikace Délka
Pracovní
(dle zákona č. 563/2004 Sb.) praxe5
Jméno pracovníka
Aprobace
zařazení
§
písm.
(v letech)
Pavel Škoda
ředitel
M, F
9
b
29
PaedDr. Martina Javůrková
zást. ř.
M, F
9
b
29
RNDr. Veronika Balcarová
učitel
Ch, Bi
9
a
15
Mgr. Richard Brát
učitel
M, F
9
b
33
Mgr. Jiří Divišek
učitel
Tv, Z
9
a
17
PaedDr. Blanka Dvořáčková
učitel
Čj, D
9
b
38
Mgr. Zuzana Felklová
učitel
Aj, Fj
9
e
8
Mgr. Pavel Fišer
učitel
Čj, Zsv, Aj
9
b+e
27
Mgr. Jitka Fišerová
učitel
Rj, D, Nj
9
b
30
Mgr. Ivo Forejt
učitel
Čj, Nj
9
b
30
Mgr. Kateřina Havrdová
učitel Fj, psychologie
9
b
15
Mgr. Lenka Hronková
učitel
Aj, Hv
9
b
13
Mgr. Aleš Chmelík
učitel
M, Hv
9
b
20
Mgr. Jiřina Jaroušová
učitel
M, Bi
9
b
29
Mgr. Jan Ježek
učitel
Bi, Z, geol.
9
a
17
Zdenka Jirková
učitel
Aj
9
b
37
Mgr. Helena Karásková
učitel
M, Ch
9
b
22
5

Praxe započtená podle zákona. Neudává počet skutečně odučených let.
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Mgr. Jaroslav Klemenc
Mgr. Jana Kolářská
Mgr. Zdeněk Košvanec
Mgr. Lubasová Helena
Mgr. Štěpán Macura
Mgr. Martina Maršíková
RNDr. Ivana Matěnová
Mgr. Hana Misarová
Mgr. Michaela Netíková
Mgr. Štěpán Nosek
Mgr. Jindra Nývltová
Mgr. Jana Olšanová
Ing. Pavlíčková Lucie
Mgr. Daniel Pavlík
Mgr. Zdeněk Polák
Mgr. Milan Poutník
Mgr. Petra Půlpánová
RNDr. Jan Preclík, Ph.D.
Mgr. Iva Rojtová
Mgr. Libor Slavík
Mgr. Olga Slavíková
Mgr. Iva Sršňová
Věra Ševeleva
Michael Šimon
Mgr. Gerda Škodová
Mgr. Šárka Škodová
Mgr. Věra Štegerová
Mgr. Petr Šulc
Mgr. Radka Urbaníková
Ing. Dalibor Vích
Mgr. Hana Vrátilová
Mgr. Lukáš Zapadlo
Mgr. David Zapletal
Josef Zikmund
Mgr. Hana Zikmundová

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

M, F
Čj, Zsv
Z, Tv
Aj
Čj, D, Z
Aj, Nj
M, Bi
Čj, Vv
Bi, Ch
Aj, pedagog.
Čj, Lj
Čj, Zsv
Šj
Šj, Pj
M, F
Čj, Hv
Čj, Tv
M, IVT
Bi, Tv
Bi, Tv
Z, Tv
M, F
Aj, Rj
Aj, Rj
M, F
Čj, Nj
D, Rj
Aj, Tv
Rj, IKT
IVT
Čj, Zsv
Aj, Fj
Tv, Zsv
Tv
Ch, F

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
86
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
32
9
9
12
9
9
9

b
b
b
b
a
b
b
b
a
b
b
b
g
c
b
a
B
a
b
b
a
a
e
e
b
b
b
b
b
c
b
a
a
a
b

31
28
31
15
16
11
28
24
8
15
28
19
17
21
34
37
14
18
31
33
38
35
37
37
32
25
40
32
1
25
30
3
12
41
29

c) Souhrnné údaje o počtu nepedagogických pracovníků, jejich kvalifikaci a odborné způsobilosti.
K 30. 6. zde bylo 9,500 přepočtených nepedagogických pracovníků, stejně jako k 30. 6. loňského
roku.
Pedagog. Praxe
Jméno a příjmení
Pracovní zařazení Vyučení (obor)
Vzdělání
Ing. Eva Hedvíková
ekonom
ekonom.
vysokoškolské
xx
34
Petra Pejsarová
účetní
všeobec.
ÚSV
xx
25
Ivana Balcarová
mzd. účetní
ekonom.
ÚSV, ÚSO
xx
24
Ing. Jaromír Procházka
správce počít. sítě
strojní
vysokoškolské
xx
42
Ladislav Mertlík
školník
klempíř
SO
xx
38
Věra Štěpánová do 30.4.16
uklízečka
xx
xx
xx
17
Simona Lokvencová od 1.5.16
uklízečka
xx
xx
xx
07
Zdena Janczarová
uklízečka
xx
xx
xx
177
Ivana Mertlíková
uklízečka
xx
xx
xx
77
Marie Siglová
uklízečka
xx
xx
xx
197
Helena Brahová
uklízečka
xx
xx
xx
57
6
7

§30
Délka zaměstnání v naší organizaci, délka praxe se u tohoto druhu práce nesleduje.
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d) Počet absolventů škol, kteří nastoupili do školy na místo pedagogického pracovníka.
2014-2015
2015-2016
0
0
e) Počet ostatních pedagogických pracovníků, kteří nastoupili nebo odešli.
Školní rok 2014-2015
Školní rok 2015 – 2016
fyz.
2
0
Nastoupili
přep.
1,452
0
Do jiné školy
Mimo školství
Do jiné školy
Mimo školství
fyz.
1
1
0
2
Odešli
přep.
1
1
0
1,572
f) Počet pracujících důchodců
Pedagogové
Pracujících důchodců
z toho „plně
invalidních“
Nepedagogové
Pracujících důchodců

fyz.
přep.
fyz.
přep.

fyz.
přep.

Minulý školní rok
5
4,473
0
0

Tento školní rok
5
4,095
0
0

Minulý školní rok
0
0

Tento školní rok
0
0

g) Počet nekvalifikovaných pracovníků
Pedagog. pracovník
Nepedagog. pracovník

Minulý školní rok
1 -38
0

Tento školní rok
0
0

ČÁST IV.
ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ
Přijímací řízení pro letošní školní rok9
Kód oboru
Název oboru
79-41-K/41
79-41-K/81

Gymnázium
Gymnázium

Přijímací řízení pro příští školní rok10
Kód oboru
Název oboru
79-41-K/41
79-41-K/81

Gymnázium
Gymnázium

1. kolo
2. kolo
poč. přihl. poč. přij. poč. přihl. poč. přij.
123
60
–
–
139
60
–
–

poč. přij.
celkem
60
60

1. kolo
2. kolo
poč. přihl. poč. přij. poč. přihl. poč. přij.
131
60
–
–
120
60
–
–

poč. přij.
celkem
60
60

ČÁST V.
PŘEHLEDNÉ ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
a) členění podle oborů, ročníků a tříd dle výkonových výkazů
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Kód oboru
Název oboru
roč. roč. roč. roč. roč. roč. roč. roč.
79-41-K/41
Gymnázium
60 57 62 56
–
–
–
–
79-41-K/81
Gymnázium
60 60 58 58 58 62 52 54

Cel
kem

Tříd
celk.

235
462

8
16

do 31. 11.2014 jeden, od 1. 12 do 29.12 2014 dva, od 30. do 31. 12. 2014 tři a od 1. 1. 2015 do 4. 8 2015 dva, pak jeden a 0.
Přijímací zkoušky SCIO – testy z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů.
10
Přijímací zkoušky CERMAT – jednotné testy z českého jazyka a matematiky, SCIO – test obecných studijních předpokladů.
8
9

9

b) prospěch žáků ve škole
Ročník
Počet žáků
Prospěl s vyzn.
Školní rok 2014 – 15 2015 – 16 2014 – 15 2015 – 16
79-41-K/41
1. ročník
59
59
15
9
2. ročník
60
57
15
19
3. ročník
55
62
14
12
4. ročník
58
57
8
9
79-41-K/81
1. ročník
60
60
42
36
2. ročník
58
60
34
36
3. ročník
57
58
27
22
4. ročník
60
58
28
24
5. ročník
61
57
15
15
6. ročník
53
61
10
14
7. ročník
51
52
15
12
8. ročník
54
54
8
9
celkem
686
695
231
217

Prospěl

Neprospěl

Opakuje

2014 – 15

2015 – 16

2014 – 15

2015 – 16

2014 – 15

2015 – 16

43
45
41
50

50
38
48
48

1
0
0
0

0
0
2
0

0
0
0
0

0
0
1
0

18
24
30
32
46
42
36
46
453

24
24
36
33
42
45
38
45
471

0
0
0
0
0
1
0
0
2

0
0
0
1
0
2
2
0
7

0
0
0
0
0
1
0
0
1

0
0
0
0
0
2
1
0
4

c) Počet vyloučených žáků a průměrný počet zameškaných hodin na žáka.
Zameškáno na žáka
Ročník
Počet celkem Důvod prospěch Důvod chování
Jiné důvody
2014
–
15
2015
–
16
2014
–
15
2015
–
16
2014
–
15
2015
–
16
2014
–
15
2015
–
16
2014 – 15
2015 – 16
Šk. rok
79-41-K/41
1. ročník
0
0
0
0
0
0
0
0
73,2
82,7
2. ročník
0
0
0
0
0
0
0
0
78,8
94,8
3. ročník
0
0
0
0
0
0
0
0
89,8
105,5
4. ročník
0
0
0
0
0
0
0
0
99,9
91,86
79-41-K/81
1. ročník
0
0
0
0
0
0
0
0
71,6
63,8
2. ročník
0
0
0
0
0
0
0
0
77,9
91,0
3. ročník
0
0
0
0
0
0
0
0
83,1
94,4
4. ročník
0
0
0
0
0
0
0
0
94,4
88,1
5. ročník
0
0
0
0
0
0
0
0
83,5
89,3
6. ročník
0
0
0
0
0
0
0
0
121,2
114,6
7. ročník
0
0
0
0
0
0
0
0
121,8
130,1
8. ročník
0
0
0
0
0
0
0
0
85,5
93,0
Celkem
0
0
0
0
0
0
0
0
90,1
94,6
d) Snížený stupeň z chování
Stupeň chování
1
2
3

2014 – 15
Počet
% z celku
686
100
0
0
0
0

e) Celkový počet neomluvených hodin
2014 – 15
6

2015 – 16
Počet
% z celku
695
100
0
0
0
0
2015 – 16
57

f) Souhrnný údaj o výsledcích maturitních zkoušek
Maturitní zkoušky 2014 – 15
Počet ž.
Počet ž.
Počet ž.
Kód oboru
Název oboru
celkem nepřipuštěn s vyznamen.
79-41-K/41 Gymnázium
57
0
11
79-41-K/81 Gymnázium
54
0
30
10

Počet ž. Počet ž.
prospěl neprospěl
45
1
24
0

Maturitní zkoušky 2015 – 16
Kód oboru
79-41-K/41
79-41-K/81

Název oboru
Gymnázium
Gymnázium

Počet ž.
celkem
58
54

Počet ž.
Počet ž.
nepřipuštěn s vyznamen.
0
13
0
22

Počet ž. Počet ž.
prospěl neprospěl
43
2
32
0

PŘEHLED TŘÍD – PŘIJETÍ NA VŠ, VOŠ
Třída

Počet
absolventů

Informaci
poskytlo

VŠ

VOŠ

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

4.A
4.B
oktáva A
oktáva B

31
25
27
27

31
25
27
27

0
1
0
0

1
1
2
2

CELKEM

110

110

30 (96,77 %)
23 (92,00 %)
25 (92,59 %)
26 (96,29%)
104
94,54 %

1
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PŘEHLED UMÍSTĚNÝCH ABSOLVENTŮ NA JEDNOTLIVÉ VŠ A FAKULTY
Číslo v závorce uvádí počet studentů přijatých ke studiu, rozdíl čísel, kolik z přijatých nastoupilo
jinam (např. 2 (3) znamená, že ze tří přijatých studentů ke studiu skutečně nastoupili dva).
Vysoká škola
Univerzita Karlova

Masarykova univerzita Brno

Univerzita Palackého Olomouc

Univerzita Hradec Králové

Univerzita Pardubice

11

Fakulta (ústav)

4.A

4.B

1. lékařská
2. lékařská
3. lékařská
lékařská Hradec Králové
farmaceutická Hradec Králové
humanitních studií
matematicko-fyzikální
pedagogická
přírodovědecká
sociálních věd
právnická
lékařská
právnická
přírodovědecká
filozofická
ekonomicko-správní
informatiky
sociálních studií
právnická
filozofická
přírodovědecká
tělesné kultury
informatiky a managementu
filozofická
přírodovědecká
pedagogická
zdravotnických studií
filozofická
ekonomicko-správní
chemicko-technologická

1(1)
1(1)
-

1(1)
1(1)
1(2)
-(2)
2(2)
1(1)
2(3)
1(1)
1(1)
-(1)
-(1)
3(3)
-(1)
1(1)
2(4)

V oktávě B jeden absolvent studuje zároveň 2 VŠ a jeden zároveň VŠ a konzervatoř.
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1(3)
1(2)
1(1)
1(2)
1(1)
2(2)
1(1)
-(1)
1(2)
-(3)
2(2)
1(1)
2(3)
-(1)
-(1)
-(2)

Oktáva Oktáva
A
B11

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

-(1)
1(2)
2(2)
2(2)
2(3)
-(1)
-(1)
1(1)
-(1)
-(2)
-(1)
1(1)
2(4)
1(1)
1(1)
1(1)
-(1)
1(4)

Technická univerzita Liberec

pedagogická
strojní
ČVUT Praha
informačních technologií
elektrotechnická
stavební
biomedicínského inženýrství
strojní
VUT Brno
informačních technologií
elektrotechniky a komunik. technologií
strojní
chemická
VŠE Praha
informatiky a statistiky
mezinárodních vztahů
národohospodářská
podnikohospodářská
Česká zemědělská univerzita Praha
provozně ekonomická
lesnická a dřevařská
agrobiologie, potrav. a přírod. zdrojů
technická
VŠCHT Praha
chemickotechnologická
chemicko-inženýrská
potravinář. a biochemické technolog.
Jihočeská univerzita Č. Budějovice
filozofická
zdravotně-sociální
Veterinární a farmaceutická
veterinárního lékařství
univerzita Brno
VŠ Škoda Auto
xx
Mendelova univerzita Brno
agronomická
regionálního rozv. a mezinárod. studií
Metropolitní univerzita Praha
mediálních studií
Univerzita J. E. Purkyně Ústí n. L.
zdravotnických studií

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

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

-(1)
-(1)
1(1)
1(2)
2(5)
2(4)
1(2)
-

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

-

-

1(2)

1(1)

1(3)
1(1)
1(1)

-(1)
-

-(1)
1(1)
-

-(1)
-

-

ČÁST VI.
ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
Primární prevence naší školy vychází z Minimálního preventivního programu.
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.
Hlavním cílem primární prevence je vytvoření a udržení optimálního sociálního klimatu ve škole.
Základním principem školní strategie primární prevence je výchova a vzdělávání žáků ke zdravému
životnímu stylu a zaměření na jejich osobnostní a emočně sociální rozvoj a komunikační dovednosti.
Preventivní program je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, zapojení celého pedagogického sboru
školy a spolupráci se zákonnými zástupci nezletilých žáků školy. V tomto smyslu vedou pedagogové
a odborní pracovníci důsledně a systematicky žáky k osvojování norem mezilidských vztahu založených
na demokratických principech, respektujících identitu a individualitu žáka, a rozvíjejí zejména pozitivní
mezilidské vztahy a úctu k životu druhého člověka, humánní a tolerantní jednání, jednání v souladu
s právními normami a s důrazem na právní odpovědnost jedince.
12

V případě potřeby a zájmu poskytují naší škole poradenské služby, ve spolupráci s výchovným
poradcem a školním metodikem prevence, odborníci a instituce zaměřené na prevenci: regionální
pedagogicko-psychologické poradny (Náchod, okresní metodik prevence Mgr. Helena Kudelová),
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Archa Náchod, Fond ohrožených dětí (linky důvěry), Policie ČR,
SPC-Speciálně pedagogické centrum – Mgr. Iva Doudová, Středisko volného času Déčko Náchod –
nabídka volnočasových aktivit – Ing. Ludmila Pohanková, KÚ – odbor školství.
V tomto školním roce proběhly již tradiční zářijové primárně preventivní pobyty žáků prvních ročníků
a prim. Studenti sekund, tercií a prvních ročníků absolvovali lyžařský kurz a studenti septim a třetích
ročníků sportovní kurz, které jsou také součástí Minimálního preventivního programu naší školy. Školní
metodik prevence se zúčastnil školení a setkání školních metodiků prevence.
V rámci dalších preventivních aktivit se ve školním roce 2015 – 16 uskutečnily např. tyto besedy:
 22. ledna se dívky z primy zúčastnily přednášky Čas proměn, chlapci z primy přednášky Na startu
mužnosti a žáci kvinty a 1. ročníku přednášky s názvem Holky z Venuše, kluci z Marsu. Všechny
přednášky byly zaměřeny na správný fyzický, psychický a sociální vývoj a na reprodukční zdraví.
 30. května absolvovali žáci 2.B přednášku Radiofarmaka a nukleární medicína.
Pokud budeme prevenci sociálně patologických jevů pojímat ještě šířeji, můžeme sem zařadit
i následující akce upozorňující na dodržování autorských práv, hrůzy holocaustu nebo podporující
svobodu a demokracii. I na ně klade škola velký důraz. Např.:
 27. října se žáci kvarty zúčastnili přednášky O soudobém Izraeli.
 9. listopadu se žáci tercie, 1. ročníku, společenskovědního semináře ze 3. ročníku a septimy a žáci
právního semináře zúčastnili přednášky o autorských právech.
 16. listopadu vyslechli žáci sexty a 2. ročníku v aule koncert Jana Kryla Vzpomínka na Karla Kryla.
 4. prosince jeli zájemci z maturitního ročníku s prof. Macurou a Fišerem na exkurzi do Osvětimi.
 23. března zhlédli žáci posledních dvou ročníků v rámci projektu Jeden svět na školách film Nora
zpívá pro Sýrii a poté se zúčastnili besedy s paní Mílou Janišovou, členkou sdružení Lékaři bez
hranic, o emigrační krizi a o situaci na Blízkém východě.
 5. dubna si žáci 8.V prohlédli Památník obětem heydrichiády, Židovské muzeum a Památník na
Vítkově s expozicí Osudové křižovatky.
 7. dubna navštívili Židovské muzeum žáci 8.W a 19. dubna žáci 4.B.
 27. dubna se pro žáky kvarty uskutečnila přednáška o holocaustu a soudobém Izraeli.
 5. května navštívili žáci kvart Terezín.
Preventivní program je nutné neustále rozvíjet, aby se v naší škole i nadále udrželo zdravé sociální
prostředí.
Mgr. David Zapletal, školní metodik prevence, a Pavel Škoda

ČÁST VII.
ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Kurz, seminář

Počet
účastníků

30 aktivit pro začátečníky v němčině
Aktuální a problematické jevy v současné ruštině
America today
Arduino (nejen) ve fyzice
Bezkonfliktní výchova prarodičů a co na to škola
Biochemické pochody v těle člověka: struktura a funkce základních stavebních kamenů živé hmoty
Celostátní konference ředitelů gymnázií
Cesty energie - Tokamak
Cílená zpětná vazba aneb Jak pracovat se zážitkem ve skupině
Čteme, protože nás to baví!
Čtenářské dílny a jejich využití ve výuce
Čtením a psaním ke kritickému myšlení
Digitální technologie v jazykovém vzdělávání: Trendy, inovace - Co je blended learning
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Den otevřených dveří VUT Brno
Doškolovací kurz lyžování
Elixír do škol
English - Fun and Practical
Erasmus+
Geogebra ve výuce matematiky pro lehce pokročilé
Hodnotitel písemných prací Čj
Hodnotitel ústní zkoušky Čj
Chemie člověka aneb Žáci experimentují
Icebreakery & energizery
Internet im Deutschunterricht
Jak komunikovat a nedělat si z lidí nepřátele
Jak učit o EU - Erasmus
Jazykové hry v hodinách češtiny
Kapradí
Klíč k poznávání živočichů
Konzultační seminář pro školní maturitní komisaře
Konzultační semináře k maturitě pro management škol
Krajský seminář pro řešitele MO
Krmení exotických zvířat
Kurz právo II - právo veřejné
Les personnages celébres
Letní vědecký kemp
Literatur ist nicht nur Lesen
Metoda Hajného v matematice na 2. stupni ZŠ
Metodicko - didaktický seminář pro učitele španělštiny
Microsoft Akademie
Microsoft Roadshow pro školy
Mikroskopické praktikum drobných organismů
Moderní metody výuky o šoa na českých a slovenských školách
Motivace, tvořivý přístup a hra v literární výchově a slohu
Naděje a rizika digitálního věku
Nápadník do hodin literární výchovy
Nápady do hodin přírodovědných předmětů
Objektivita zpravodajského informování na základě srovnání textů různých médií
Biologická exkurze Ralsko
Pedagogický přístup při vzdělávání chlapců versus vzdělávání dívek
Počítač ve škole
Poezie ve škole i mimo ni
Pohybové hry pro děti
Pozitivní komunikace ve škole
Poznáváme vesmír
Praktická dílna. Drobné drátované dekorace
První pomoc pro pedagogické pracovníky
Připrava na BiO
Psychohygiena učitele
Respektovat a být respektován
Robotický LEGO seminář ČVUT
Rozmnožování obojživelníků. Žáby
Rozvíjíme matematickou gramotnost
Rozvoj čtenářství na 2. stupni ZŠ. Vedení záznamů o četbě
Řemeslná dílna. Drátování
Seminář Erasmus+
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Seminář k biologické olympiádě
Seminář k přijímacím zkouškám
Svět v otázkách: Filozofie pro děti
Škola dotykem
Šperky technikou Tiffany
Učitel - riziková profese aneb jak nevyhořet
Utiliser internet en classe de file
Úvod do technologie IQRF
Veletrh nápadů učitelů fyziky 2016
Veletrh nápadů učitelů chemie
Vypravování, popis a různá stylistická cvičení tentokrát trochu jinak
Výtvarná dílna. Šperky a vizitky ze smaltu
Výtvarná výchova a český jazyk
Výuka citací na ZŠ a SŠ
Vývoj vztahu člověka a přírody
Vzory a idoly
Workshop Vmware technologický seminář
Youtube v rukou učitele
Základní kurz školního lyžování
Základní kurz školního snowboardingu
CELKEM
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ČÁST VIII.
ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI
g) mezinárodní projekty, spolupráce se školami zahraničních států
Německo (Smlouva o vzájemné spolupráci Jiráskova gymnázia a Gymnasia Oesede)
Výměnný pobyt německých studentů v Čechách 2015
Na jaře roku 2015 navštívili naši žáci v rámci výměnného pobytu partnerské gymnázium
v Georgsmarienhütte a pobyli u našich německých přátel deset dní.
6. října 2015 nám Němci tuto návštěvu oplatili. Přijeli v odpoledních hodinách na parkoviště
v Raisově ulici a naši žáci si je podle předem připraveného seznamu rozebrali a odvezli domů, kde je
ubytovali.
Druhý den byli hosté přijati v aule panem ředitelem a později na náchodské radnici panem
místostarostou. Hlavními body našeho programu byly dva celodenní výlety. První směřoval do Prahy, kde
si prohlédli ty nejdůležitější pamětihodnosti. Druhý výlet začal v Mladé Boleslavi návštěvou automobilky
Škoda a prohlídkou jejího muzea. Poté jsme odjeli do Kutné Hory, tam jsme sfárali do středověkého dolu
a odpoledne obdivovali krásu Chrámu svaté Barbory.
V rámci polodenních výletů jsme navštívili Nové Město nad Metují, prohlédli si zámek a v továrně
Amman výrobu strojů na stavbu silnic. Němečtí žáci také prošli v Adršpachu skalním městem, zúčastnili
se sportovního odpoledne v tělocvičně a poslední den byl věnován bowlingu a kuželkám.
15. října ráno jsme se sešli u autobusu, rozloučili se, někteří se dokonce neubránili slzám, a zamávali
odjíždějícím německým přátelům.
Mgr. Ivo Forejt
Výměnný pobyt našich studentů v Německu 2015
Ve dnech 8. až 17. března se 27 žáků z vyššího i nižšího gymnázia zúčastnilo tradičního výměnného
pobytu, který naše škola za spolupráce s německým gymnáziem Oesede pořádá už více než 20 let. Čeští
studenti zde byli ubytováni v hostitelských rodinách a čas trávili se svými německými hostiteli.
Tak jako každý rok, i letos byl program zájezdu plně nabitý. První den přivítal studenty ředitel
partnerského gymnázia a poté se všichni vypravili na radnici, kde vyslechli krátký proslov starosty města
Georgsmarienhütte. Pak ještě zamířili do tamějšího historického muzea, vily Stahmer, a odpolední
program byl v rukou německých kamarádů.
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Ve čtvrtek následoval celodenní výlet do města Bremen, kde měli žáci možnost prohlédnout si
Muzeum zámořských objevů. Následovala krátká prohlídka města a volný čas, který mohl každý strávit
podle svého.
Další den se čeští studenti zúčastnili společně se svými partnery klasického vyučování, které probíhá
úplně jinak, než jak ho známe. Zbytek dne strávili návštěvou blízkého města Osnabrück. Víkend probíhal
individuálně v rodinách.
V pondělí navštívili žáci velkou chloubu Georgsmarienhütte, továrnu na zpracování oceli, jinak také
Stahlwerk. Odpoledne se se svými německými protějšky zúčastnili sportovního turnaje.
Hned další den všechny čekal druhý celodenní výlet, tentokrát do univerzitního města Münsteru. Tam
studenti navštívili přírodní muzeum a absolvovali zajímavou prohlídku města. Také předposlední den
zájezdu čekalo na české výletníky muzeum – tentokrát šlo o průmyslové Industriemuseum v Osnabrücku.
Celý desetidenní zájezd se podle ohlasů našich studentů velmi vydařil, a my už se můžeme jen těšit,
až nás naši noví němečtí kamarádi na podzim navštíví!
Článek v místních nejčtenějších novinách najdete pod:
http://www.noz.de/lokales/georgsmarienhuette/artikel/682049/tschechische-sch
Alena Žibřidová (6.V), Mgr. Jitka Fišerová, Mgr. Šárka Škodová
Roční studijní pobyt
Celý školní rok na partnerské škole studoval a v německých rodinách žil náš další, již 59. student.
Děkujeme partnerské škole i rodinám za příkladnou péči, kterou jim věnují.
Pavel Škoda
USA - Young Americans
Na podzim letošního školního roku jsme přivítali 40 studentů z kalifornské vysoké školy, kteří nám
přijeli ukázat jejich velkolepé představení Performing arts. Po svém úvodním vystoupení pozvali zájemce
z řad našich žáků a žáků Základní školy Komenského ke společnému třídennímu nacviku programu.
V průběhu nácviku objevili mezi našimi žáky řadu talentů. Na závěr předvedli američtí a čeští žáci tento
program svým spolužákům, rodičům a široké veřejnosti v prostorách Jiráskova gymnázia.
Toto setkání nebylo jen setkáním pracovním. Během týdne, stráveného společně nejen ve škole, ale
i v českých rodinách, se vytvořilo upřímné přátelství, plné silných emocí. Atmosféra ve škole se jakýmsi
záhadným způsobem změnila a stala se optimističtější, radostnější a usměvavější. (Kéž by to tak
pokračovalo i nadále ).
Po tomto úspěchu se obě školy – kalifornská a naše – dohodly, že celou akci zorganizujeme v příštím
školním roce ještě jednou.
Zdena Jirková
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. Letos ho uspořádala prof. Lenka Hronková v červnu.
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. Letos nebyly tyto
zájezdy na programu.
Slovinsko
Zde má svého partnera náš vokálně instrumentální soubor Musica Viva, která spolupracuje
s pěveckým souborem Mladski pevsi zbor ze slovinského Cerkjle na Gorenjskem.
V tomto školním roce se neuskutečnila žádná společná akce.
Turecko
Zde máme spřátelenou školu, se kterou jsme již v minulosti uskutečnili výměnu žáků. V současné
neklidné situaci ale nejsou žádné společné akce možné. Uvidíme, jestli se situace zlepší.
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Nepál
Letos jsme navázali spolupráci s nepálskou školou. Několik zájemců z řad našich žáků by se mělo
v blízké budoucnosti vypravit do Kathmandu a strávit tam 14 dní. Navštíví školu, navážou kontakty
(některé už navázány jsou), procestují zemi a pozvou nepálské studenty k nám. Práce je to nesnadná.
Velké komplikace jsou s udělením víz našim hostům, a to i přes to, že se jedná o výměnu žáků. Pevně ale
věříme, že se vše podaří a výměnný pobyt se uskuteční.
Pavel Škoda
h) okresní, oblastní a celostátní soutěže
Ve školním roce 2015–16 pořádala naše škola tyto soutěže (školní kola neuvádíme):
 14. října proběhla soutěž Přírodovědný klokan. Zúčastnilo se 112 našich žáků.
 14. října organizoval prof. Zapletal okresní finále ve stolním tenise.
 10. listopadu spoluorganizoval prof. Preclík turnaj v piškvorkách pro žáky škol z celého okresu.
 10. listopadu pořádal prof. Košvanec spolu s některými žáky v naší škole volejbalový turnaj SŠ
chlapců (okresní kolo).
 11. listopadu zorganizovali prof. Zapletal za pomoci žáků volejbalový turnaj SŠ dívek (okresní
kolo).
 24. listopadu proběhla ve škole Internetová matematická olympiáda pod vedením prof. Preclíka.
 3. prosince uspořádal prof. Košvanec s několika žáky okresní kolo středních škol ve florbalu
chlapců.
 16. prosince se konal již potřetí v řadě v prostorách Jiráskova gymnázia Náchod okresní přebor
čtyřčlenných školních týmů v šachu.
 13. ledna organizoval prof. Košvanec v naší škole florbalový turnaj dívek středních škol.
 4. března organizovaly v naší škole prof. Karásková a Zikmundová okresní kolo Chemické
olympiády v kategorii D.
 18. března se naši žáci v počtu 416 zapojili do soutěže Matematický klokan.
 23. března organizoval prof. Klemenc okresní kolo Fyzikální olympiády pro kategorie E a F.
 Ve dnech 29. března - 1. dubna proběhla při hodinách matematiky v primě, sekundě a tercii
Pythagoriáda.
 19. května pořádal prof. Klemenc v naší škole okresní kolo Fyzikální olympiády pro kategorii G.
Naši žáci se hojně a s úspěchem (viz článek o programu EXCELENCE) 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.
Středoškolská odborná činnost – SOČ
Jan Rýdlo (7.W), soutěžní obor 18 - Informatika
Název práce: Šifrování obrázků pomocí chaosu
Anotace: Hlavním cílem práce je prozkoumání vlastností chaotických systémů a jejich uplatnění
v praxi. Konkrétně se projekt zabývá šifrováním obrázků pomocí CML (Coupled Map Lattice) a atraktoru
zavedeného panem Lorenzem. Výsledkem práce je program, který vygeneruje chaotické systémy
z 280bitového klíče, jenž je součástí prvotních podmínek, a zašifruje obrázek. Program obsahuje
jednoduché uživatelské rozhraní s náhledem na původní a výstupní obrázek. Program je zatím relativně
jednoduchý, ale funkční. Jednotlivé kroky a funkce programu jsou v práci podrobně popsány.
Umístění: v okresním kole 2. místo, v krajském kole 3. místo.
Jan Jirman (8.W) a Jan Polák (8.V), soutěžní obor 18 - Informatika
Název práce: Kryptograficky bezpečný komunikační nástroj
Anotace: Cílem práce bylo vytvořit bezpečnou, robustní, rozšiřitelnou a multiplatformní chatovací
aplikaci (nástroj) pro zabezpečenou internetovou komunikaci v reálném čase. Podobné programy
a systémy již existují, chybí jim ale některá z výše jmenovaných důležitých funkcí. Proto byla aplikace
studenty naší školy vytvořena.
Umístění: v okresním kole 1. místo, v krajském kole 1. místo, v celostátním kole 1. místo.
Poděkování za výbornou reprezentaci školy patří všem těmto žákům.
Mgr. Věra Štegerová
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Český jazyk
Předmětová komise českého jazyka
blahopřeje oktavánce Tereze Venclové k úspěchu v okresním kole Olympiády v českém jazyce
a reprezentaci školy v kole krajském. Okresního kola se dále zúčastnili septimánka Anna Vlčková,
kvartánka Karolína Hrubá a tercián Jan Pěček.
děkuje primánu Jakubu Syrovátkovi za reprezentaci školy na krajské přehlídce uměleckého přednesu
Dětská scéna. Okresního kola se spolu s ním zúčastnil i další primán Jan Krčmář.
přeje si, aby na velký úspěch oktavánky Julie Minaříkové v literární soutěži Náchodské prima sezóny
navázali v příštím školním roce další gymnazisté. Juliiny povídky ocenila porota 1. a 2. místem.
s potěšením konstatuje, že i mezi mladšími gymnazisty jsou nadějní literáti a výtvarníci. V celostátní
soutěži Příběh obrazu, jíž se zúčastnilo více než 500 žáků, byly jako stříbrné oceněny práce kvartánky
Karolíny Hrubé a sekundánky Emy Strnadové.
chválí žáky sekundy A, kteří se zúčastnili čtenářské soutěže Kdo čte, ten žije mnoho životů, pořádané
Městskou knihovnou v Náchodě, a vysoutěžili bednu knížek pro svou třídní knihovničku.
Mgr. Jindra Nývltová
Anglický jazyk
Soutěž v anglickém jazyce
V letošním roce ve školním kole soutěže Konverzace v anglickém jazyce zvítězili tito žáci:
1. kategorie – Pavel Dědek (1.V)
2. kategorie – Kamila Dědková (4.V)
3. kategorie – Ondřej Horký (7.W)
V okresním kole se Pavel Dědek umístil na 1. místě, Kamila Dědková na 2. místě a Ondřej Horký na
1. místě.
V krajském kole skončil Ondřej Horký na 8. místě. Jeho ústní projev byl nejlepší ze všech.
Všem soutěžícím srdečně blahopřejeme a těšíme se na jejich úspěchy v příštím roce.
Zdena Jirková
Španělský jazyk
Naše žákyně nás velmi dobře reprezentovaly v krajském kole konverzační soutěže. V kategorii SŠII
se umístila na třetím místě Magdaléna Kovářová a v kategorii SŠI skončila na pátém místě Kateřina
Čermáková.
Děkujeme za reprezentaci školy a věříme, že i v příštích letech obsadíme přední místa v kraji
i v konkurenci jazykových gymnázií s vyšší dotací hodin.
Ing. Lucie Pavlíčková
Francouzský jazyk
V krajském kole Konverzační soutěže nás reprezentovali za úroveň A1 – Hana Štěpánová (6. místo),
B1 – Adéla Vávrová (6. místo) a B2 – Klára Jiránková (6. místo). Děkujeme.
Mgr. Zuzana Felklová, Mgr. Lukáš Zapadlo
Ruský jazyk
V letošním roce studovalo ruštinu celkem 88 studentů. I přesto, že počtem zájemců o tento předmět
v cizích jazycích nepatří tento jazyk mezi ty, které si studenti volí nejvíce, byli někteří ruštináři velmi
úspěšní v soutěžích. Po výběru nejlepších soutěžících ve školním kole konverzační soutěže nás výborně
reprezentovala v kategorii ZŠ kvartánka Ivana Lukášová, která získala 1. místo v krajském kole této
soutěže. Kromě ní byli velmi úspěšní i další – v kategorii SŠ – studium do 3 let obsadil z více než 10
soutěžících student 3.B Petr Roztočil velmi pěkné 3. místo a v kategorii SŠ – studium nad 3 roky získal
4. místo student sexty B Vojtěch Mervart.
O mimořádném úspěchu Natálie Kalivodové, letos studentky sexty A, v krajském kole přehlídky
festivalu Ars Poetica v Hradci Králové jste se mohli dovědět už v loňském roce. I letos se této recitační,
pěvecké a dramatizační soutěže zúčastnila. I když neměla možnost zpívat své dvě krásné soutěžní písně
s hudebním doprovodem klavíru, předvedla bezchybný výkon. Rovněž recitací básně E. Asadova –
Umělkyně patřila k nejlepším. Ale ani to bohužel letos nestačilo k postupu do státního kola této soutěže.
18

Děkujeme všem soutěžícím za vzornou reprezentaci gymnázia.
Michael Šimon
Matematické soutěže
Soutěží, ve kterých uplatníte znalosti z matematiky a logické uvažování, je velký počet. Soutěž pro
všechny ročníky od primy až po oktávu a pro první až čtvrté ročníky s nejdelší tradicí je Matematická
olympiáda.
Úspěšní řešitelé školního kola z nižších ročníků, tj. primy, sekundy, tercie (kategorie Z6, Z7, Z8),
postupují do okresního kola a z kategorie Z9, A, B, C (kvarty až oktávy a studenti prvních až čtvrtých
ročníků) dále do kola regionálního.
Umístění ve školním kole a postupující do kola okresního
Kategorie Z6 (prima) - 1. místo obsadil Jan Ježek (1.W), 2.-3. místo Jan Krčmář a Marián Bydžovský
(1.W), 4. místo Tereza Koukolová (1.V), celkem se zúčastnilo 25 žáků.
Kategorie Z7 (sekunda) - 1. místo obsadil Tomáš Heger (2.V), 2. místo Petr Duroň ( 2.W), 3. místo
Kryštof Veverka ( 2.W), celkem se zúčastnilo 13 žáků.
Kategorie Z8 (tercie) - 1. místo obsadil Jaroslav Grulich ( 3.V), 2.-3. místo Jan Pěček (3.W) a Jakub
Čejchan ( 3.V), 4. místo Kateřina Vydláková (3.V), celkem se zúčastnilo 11 žáků.
Kategorie Z9 (kvarta) - 1. místo obsadila Alena Šanovcová (4.V), 2. místo Jakub Ježek (4.W),
3. místo Jan Máslo (4.W), celkem se zúčastnilo 9 žáků.
Umístění v okresním kole
Kategorie Z6 (prima)
Všichni naši zástupci byli úspěšnými řešiteli. 1.– 3. místo obsadil Jan Krčmář, 6.-7. místo Tereza
Koukolová a Jan Ježek, 12.-13. místo Marián Bydžovský.
Kategorie Z7 (sekunda)
V této kategorii patřilo 1. místo Tomášovi Hegerovi, 3– 4.místo obsadil Kryštof Veverka, 5.-7. místo
Petr Duroň.
Kategorie Z8 (tercie)
Na 1.-5. místě Jakub Čejchan, 6.-7. místo Jaroslav Grulich, 8. místo Kateřina Vydláková, 10.-11.
místo Jan Pěček.
Kategorie Z9 (kvarta)
Velkého úspěchu dosáhl Jakub Ježek, který jako 2.-3. v okresním kole postoupil do regionálního kola
v Hradci Králové, kde obsadil 9. místo. Na 6.-7. místě v okresním kole skončila Alena Šanovcová, na
14. místě Jan Máslo.
V kategorii C se školního kola matematické olympiády účastnilo 13 studentů, z nichž 8 bylo
úspěšných a reprezentovali školu v Hradci Králové, kde se konalo kolo regionální.
Ze školního kola postoupili – z 1. místa Vojtěch Balcar (5.V), 2. místa Miroslav Říha (5.V), 3.-5.
místo Tomáš Kubíček (5.W), Benjamín Sichrovský (5.V), Ondřej Vít (5.V), 6.-7. místo Vojtěch Brejtr
(5.W), Tomáš Hak (1.B), 8. místo Vít Levinský (1.A). Mezi úspěšné řešitele regionálního kola se zařadili
Tomáš Hak na 5. místě a Vít Levinský na 6. místě.
V kategorii B se školního kola účastnilo 9 studentů, do regionálního kola postoupili z 1.-2. místa Jan
Bohadlo (6.V) a Petr Semerák (2.A), 3.-5. místo Štěpán Jirman (6.V), Pavel Růžička (2.B), Petr
Zákravský (2.B), 6.-7. místo Johan Remeš (2.B), Eliška Sedláčková (2.B). Úspěšnými řešiteli se stali
Štěpán Jirman na 6. místě a Jan Bohadlo na 10. místě.
V kategorii nejvyšší, v kategorii A, se účastnili 4 studenti. Z nich 3 postoupili do regionálního kola.
Z 1. místa Tomáš Macek (7.V), 2.-3. místo Jan Jirman (8.W), Ondřej Horký (7.W). Velkého úspěchu
dosáhl Tomáš Macek, který v regionálním kole obsadil 1. místo a tím se nominoval na účast v ústředním
kole, kde obsadil 42.-47. místo.
Pro primy, sekundy a tercie je již řadu let organizována Pythagoriáda. V letošním školním roce byli
pozváni do okresního kola všichni úspěšní řešitelé kola školního na rozdíl od let předešlých, kdy jsme
vysílali pouze první tři.
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Za primy se účastnilo okresního kola 13 studentů ze 31 soutěžících. Výborné umístění získali Jan
Krčmář (1.W) - 1. místo, Jan Ježek (1.W) - 2. místo a Anna Kunteová (1.W) - 4.místo.
Za sekundy byli pozvaní 3 naši studenti a pouze jediný z jiné školy. Kryštof Veverka (2.W) obsadil 1.2. místo, 3. místo Jakub Hejzlar (2.W), 4. místo Dominik Rufer (2.W).
Tercie reprezentovalo 19 studentů ze 26 soutěžících. Mezi úspěšné řešitele, po 13. místo, se zařadilo 9
našich reprezentantů. Nejlepších výsledků dosáhli Jaroslav Grulich (3.V) 1. místo, Michael Obst (3.V)
3. místo.
Velmi početně obsazená mezinárodní soutěž, která je pořádána pro všechny věkové kategorie, je
Matematický klokan. V naší škole se jí účastní každým rokem na 300 soutěžících. V letošním roce
přesněji 296.
V kategorii Benjamín získal 1. místo v okrese a 2. místo v kraji Kryštof Veverka (2.W), 2. místo
v okrese a 5. místo v kraji Anna Kunteová (1.W), 4. místo v okrese a 10. místo v kraji Tomáš Heger
(2.V). Šest našich studentů se umístilo v první desítce v okrese. Jsou to ještě Kristýna Dušková (2.V),
Jakub Hejzlar ( 2.W), Jan Krčmář (1.W).
V kategorii Kadet 1. místo v okrese a 7. místo v kraji patří Jakubovi Ježkovi (4.W), 3. místo v okrese
Jaroslavovi Grulichu (3.V). V první desítce v okrese jsou ještě Jiří Moc (4.W) a Petr Šolc (3.W).
V kategorii Junior 1.místo v okrese a 6. místo v kraji obsadil Vojtěch Balcar (5.V), 2. místo v okrese
a 7. místo v kraji Ondřej Vít (5.V), 3. místo v okrese Vojtěch Mervart (6.W). V první desítce v okrese se
ještě umístili Miroslav Říha (5.V), Vít Levinský (1.A), Barbora Chladová (2.B) a Michal Cepr (1.A).
V nejvyšší kategorii Student 1. místo v okrese a 3. místo v kraji obsadil Václav Šimon (8.V), 2. místo
v okrese a 8. místo v kraji Kamila Macková (7.W), 3. místo Jan Jirman (8.W). Do první desítky v okrese
se probojovalo 9 studentů. Jsou to ještě Tomáš Macek (7.V), Jakub Regner (8.V), Meriem Djemaiel
(7.V), Ha Tien Toan (3.A), Tereza Stehlíková (7.W) a Michaela Ježková (3.A).
Kromě soutěže Matematický klokan, která probíhá na jaře, se účastníme soutěže Přírodovědný
klokan, která je organizována obdobným způsobem na podzim. Tato soutěž je zatím pouze pro dvě
kategorie, Kadet a Junior, tzn. pro tercie, kvarty, kvinty, sexty, 1. a 2. ročníky. Počet účastníků každým
rokem vzrůstá. Letos se účastnilo 112 studentů.
Velkého úspěchu dosáhl v kategorii Kadet Jakub Ježek (4.W), který obsadil 1. místo v okrese,
1. místo v kraji a v celostátním kole získal místo 18. ze 38 017 soutěžících. Dále ještě 2. místo v okrese
obsadil Jaroslav Grulich (3.V) a 3. místo v okrese Matyáš Háze (3.W).
V kategorii Junior obsadil 2. místo v okrese Vojtěch Mervart (6.W), 3. místo v okrese Tomáš Hak
(1.B).
Další akcí, které se zúčastnili naši studenti, je Logická olympiáda. Krajské kolo se konalo v Hradci
Králové za účasti šesti našich studentů, kteří se umístili v kategorii C na místě 7.-8. Bára Roztočilová
(1.A), 17.-19. místě Jan Bohadlo (6.V). Letošního ročníku Logické olympiády se zúčastnilo 11 440
soutěžících, z toho 661 z Královéhradeckého kraje.
V kategorii B se umístil Jakub Ježek (4.W) na 1. místě a postoupil do celostátního kola, kde obsadil
38. místo. Na 11.-12. místě skončil Martin Stuchlík (4.W), 13.-14. místo Jiří Moc (4.W), 33. místo
Jaroslav Grulich (3.V).Celkem se zapojilo 20 736 řešitelů, z toho 911 z našeho kraje.
A ještě jedna soutěž, do které se zapojila družstva z naší školy. Je to Internetová matematická
olympiáda. Soutěžila dvě družstva. První ve složení: Jan Bohadlo, Štěpán Jirman, Vojtěch Balcar, Jan
Pikman, Ondřej Vít, Antonín Falta se umístilo na 34. místě. Druhé, tvořené studenty Jana Možíšová,
Markéta Lipovská, Markéta Dvořáková, Jan Vondráček, Jan Karvai, Vojtěch Mervart, Timotej Mareš,
zaujalo 140. pozici. Celkem se účastnilo 213 týmů.
Úspěchy těší nejen zúčastněné studenty, kteří si tímto způsobem mohou dokázat, že něco umí, ale
i všechny vyučující, kteří si velmi cení všech míst, která studenti v soutěžích vybojovali.
Přejeme všem další chuť a nové síly do soutěžních klání v nastávajícím školním roce. A pochopitelně
opět mnoho úspěchů.
Mgr. Iva Sršňová
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Fyzikální soutěže
Fyzikální olympiáda
Z naší školy postoupilo do krajského kola 27 žaků. Jmenovitě jsou uvedeni všichni, kteří jsou
úspěšnými řešiteli. Pro žáky nižšího gymnázia byla FO zakončena okresním kolem.
Okresní kolo
Kategorie G – 1. Kryštof Veverka 2.W, 3. Lukáš Fiedler 2.V, 4. Tomáš Heger 2.V, 5. Michal Štěpán
2.W, 6. Jan Chrastina 2.W, 7. Monika Mastíková 2.V, 13. Kristýna Novotná 2.W, 14. Monika Říhová
2.W.
Kategorie F – 1. Jaroslav Grulich 3.V, 3. Matyáš Háze 3.W, 6. Štěpánka Mazurová 3.V, 7. Michael
Obst 3.V, 11.Oluša Gajdošová 3.V, 14. Kristýna Bartošová 3.W.
Kategorie E – 1. Jakub Ježek 4.W, 2. Jakub Schejbal 4.V, 5. Hynek Pacák 4.V, 8. Alena Šanovcová
4.V, 9. Martin Stuchlík 4.W, 11.-12. Jiří Moc 4.W a Šimon Prudil 4.V, 13. Martin Horák 4.W.
Krajské kolo
Kategorie E – 3. Jakub Ježek 4.W
Kategorie D – 5. Jan Pikman 5.V, 6. Jana Možíšová 5.W, 7. Michal Matoulek 5.W, 8. Tomáš Hak
1.B, 9. Vojtěch Balcar 5.V, 11. Tomáš Kubíček 5.W, 19. Kurt Hartmann 1.B.
Kategorie C – 4. Jan Karvai 6.W
Kategorie A – 1. Pavel Bláha 4.A
Všem studentům děkujeme za výbornou reprezentaci školy. Poděkování patří i pedagogům za skvělou
přípravu studentů.
Mgr. Richard Brát
Vynikající úspěch studentů naší školy v soutěži řešení fyzikálních úloh
Již po páté se studenti Jiráskova gymnázia zúčastnili internetové soutěže řešení fyzikálních úloh
„Fykosí fyziklání On line“. Sestavili jsme pět týmů po pěti studentech a ve středu 2. 12. od 17 do 20
hodin v prostorách školy se 23 chlapců a dvě dívky snažili vyřešit co nejvíce příkladů. A jak to dopadlo?
Studenti byli skvělí. Tým s názvem 299792459m/s: Jan Bohadlo, Pavel Bláha, Mareš Timotej,
Vojtěch Mervart, Martin Vašina ve své kategorii B zvítězil! Za ním na 27. místě se umístil mix JGN:
Michal Matoulek, Jiří Rýdl, Tomáš Kubíček, Matěj Grohmann, Václav Šimon.
Ani třetí tým této kategorie nezůstal bez zisku: JGN: Jakub Suk, Markéta Lipovská, Jana Možíšová,
Martin Souček, Lukáš Ficek se umístili na 41. místě. Peta tým: Antonín Falta, Marek Vlček, David
Továrek, Petr Zákravský, Josef Soukup v kategorii C byli 22. Benjamínci soutěže v téže kategorii
PětNaGauči: Jakub Divišek, Vojtěch Vyskočil, Jan Laubacher, Antonín Herzig, Vojtěch Klikar na
64. místě nechali za sebou ještě pět dalších týmů
Pokračováním v této soutěži bylo Fykosí Fyziklání na MFF UK Praha. Uskutečnilo se bohužel
v termínu našich jarních prázdnin 12. 2. 2016. Přesto se našlo 9 statečných ve dvou týmech, kteří za naši
školu bojovali. Tým 299792459m/s v původním složení obsadil v tvrdé konkurenci 45 družstev krásné
11. místo. Další tým „Tým nebohých kvintánů“, Michal Matoulek, Matěj Grohman, David Továrek
a Jana Možíšová, všichni z kvinty B, obsadil ve své kategorii 27. místo a rozhodně nebyl poslední.
Mgr. Zdeněk Polák
Chemické soutěže
Ve školním roce 2015/16 proběhl již 52. ročník soutěže Chemická olympiáda. Studenti, kteří mají
o chemii zájem, si tak mohou poměřit své znalosti mezi sebou a rozšířit vědomosti nad rámec školní
výuky.
Nejlepší žáci, vybraní z celého kraje, pak měří své vědomosti se studenty ostatních škol v kraji a mají
možnost podívat se na pracoviště universit v Hradci Králové a v Pardubicích.
V nejnižší kategorii D (tercie, kvarta) probíhá školní, okresní a krajské kolo. Ve vyšších kategoriích
C, B a A probíhá soutěž ve dvou kolech, školním a krajském.
V kategorii D postoupilo do okresního kola celkem šest žáků. Jeho vítězem se stal Jakub Ježek
(4.W), druhé místo obsadila Kamila Dědková (4.V), na místě čtvrtém byla Monika Vydláková (4.V), na
šestém místě Aneta Vacková (4.W) , na sedmém Veronika Svobodová (4.W) a na osmém místě Jaroslav
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Grulich (3.V). Do krajského kola nás odjeli reprezentovat M. Vydláková, J. Ježek a K. Dědková. Zlatou
medaili získala Monika Vydláková, Jakub Ježek přivezl bronz a Kamila Dědková obsadila pěkné sedmé
místo.
Školního kola v kategorii C se zúčastnilo 19 studentů. Přední místa obsadili Lucie Tučková (2.B),
Jan Bohadlo (6.V), Jan Karvai (6.W) a Vojtěch Mervart (6.W). Do krajského kola byli pozváni dva
studenti Jan Bohadlo se umístil na 3. místě a Lucie Tučková na 5. místě.
V kategorii B byli do krajského kola pozváni Timotej Mareš (7.V) a Ondřej Horký (7.W). Zde
obsadil Timotej Mareš 2. místo a Ondřej Horký pěkné 5. místo.
Děkujeme všem řešitelům Chemické olympiády.
Mgr. Helena Karásková
Biologické soutěže
Ve školním roce 2015/2016 se různých biologických soutěží zúčastnilo 112 studentů. Potěšil nás
zejména počet zájemců z vyššího gymnázia. Úspěchy v biologických soutěžích mohou být u studentů
4. ročníků zohledňovány při přijímacím řízení na VŠ. Do krajského kola Biologické olympiády
postoupili v kategorii A Timotej Mareš (7.V, 9. místo), Magdalena Juranová (8.W, 18. místo) a Lucie
Maťátková (8.V, 24. místo). V kategorii B se krajského kola účastnili Anna Ester Petříková (6.V,
12. místo), Jan Karvai (6.W, 27. místo) a Lucie Lemfeldová (5.W, 32. místo), v kategorii C Monika
Vydláková (4.V, 11. místo) a Kateřina Vydláková (3.V, 24. místo) a konečně v kategorii D za nás
bojovali Tomáš Heger (2.V, 10. místo) a Daniel Fišer (2.V, 25. místo).
V soutěži Poznávání přírodnin do krajského kola v kategorii A (celé vyšší gymnázium) postoupila
Anna Ester Petříková, v kategorii C Kateřina Vydláková a v kategorii D Tomáš Heger. Podrobnější
výsledky všech účastníků okresních i krajských kol jsou obsaženy v příspěvku Kronika Jiráskova
gymnázia. Děkujeme studentům za reprezentaci školy, blahopřejeme úspěšným řešitelům a přejeme
mnoho štěstí a elánu do dalších biologických klání.
Další soutěží, které se studenti naší školy už tradičně účastní, je „SAPERE – vědět, jak žít, kterou
vyhlašuje MŠMT a společnost COFET. Soutěž se tematicky týká oblastí zdravé výživy, zdravého
životního stylu a problematiky životního prostředí. Školního kola se účastní jednotlivci – u nás to bylo 17
žáků z 1.W, 5.V a 1.B. V kategorii II (nižší gymnázium) získali první tři místa Martin Novák, Kristián
Herzig a Yuliya Kopanytsya (1.W). V kategorii III (vyšší gymnázium) se na prvních třech postupových
místech umístili postupně Lucie Drašnarová, Benjamin Sichrovský a Petr Mastík (všichni z 5.V).
V okresních a krajských kolech soutěží tříčlenné týmy, jsou realizována elektronickou formou po
internetu a do vyššího kola postupuje pouze vítězný tým. Naše družstvo z 1.W se probojovalo do
krajského kola, kde skončilo na třetím místě. Družstvo z 5.V postoupilo až do celostátního kola. To
probíhá prezenční formou za účasti poroty, diváků a zástupců MŠMT, organizátorů a sponzorů. Tentokrát
se konalo 27. 4. v Praze v Emauzském klášteře a náš tým z vyššího gymnázia získal 6. místo (nemocnou
Lucii Drašnarovou nahradila Marta Špeldová).
RNDr. Ivana Matěnová
Dějepisné soutěže
I v tomto školním roce změřili své síly žáci tercií a kvart v dějepisné olympiádě, kterou pro ně
každoročně vypisuje MŠMT. Tématem se v době oslav 700. výročí od narození Karla IV. stalo období
vlády dynastie Lucemburků – „Po stopách Lucemburků aneb Za císařskou korunou“. Písemný test
školního kola přišlo napsat celkem 26 studentů a studentek ze sekund, tercií a kvart. 1. místo obsadil
D. Fišer z 2.V, 2. místo J. Ježek ze 4.W, o 3. místo se podělili T. Heger z 2.V a F. Kolář z 3.W. Do
okresního kola mohli postoupit studenti z tercie a kvarty a dopadli takto: I. Novák 3. místo, P. Šolc
13. místo (oba 3.W), J. Ježek 31. místo (4.W) a F. Kolář 34. místo (3.W). Do krajského kola se
probojoval jen Ivo Novák, ve velmi těžké konkurenci především o rok starších soutěžících se umístil na
17. místě.
Matyáš Falta z 4.V se zapojil do mezinárodní soutěže Cemachu, určené studentům středních škol.
Umístil se na 1. místě s prací o historii a současnosti zdravotnictví v Izraeli. Cenu mu předal v Praze
izraelský velvyslanec a Matyáš hned první týden v červenci odletěl na poznávací zájezd do Izraele.
Mgr. Věra Štegerová, Mgr. Jitka Fišerová
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Zeměpisné soutěže
I v tomto školním roce jsme se snažili zapojit co nejvíce studentů do zeměpisných soutěží. Ze
školního kola zeměpisné olympiády, kterého se 28. 1. 2016 zúčastnilo ve čtyřech kategoriích celkem
94 studentů, postoupili do okresního kola: v kategorii A (primy) – Vojtěch Říha a Tereza Koukolová
z primy A, v kategorii B (sekundy) – Patrik Winter a Tomáš Heger ze sekundy A, v kategorii C (tercie
a kvarty) – Jakub Ježek z kvarty B a Michael Obst z tercie A. Konečně v kategorii D postoupil Petr
Breuer z 3.A a Jan Bohadlo ze sexty A.
Okresní kolo proběhlo dne 16. 2. 2016 na ZŠ TGM v Náchodě. V kategorii A obsadili první dvě
místa, a do krajského kola tak postoupili Vojta Říha a Tereza Koukolová. V kategorii B zvítězil Tomáš
Heger a 4. místo obsadil Patrik Winter. V kategorii C se Michael Obst i Jakub Ježek umístili na
nepostupových příčkách (7. resp. 9. místo). V kategorii D postoupil do krajského kola díky 2. místu Jan
Bohadlo. Ivana Paulusová (7.W) skončila třetí.
Krajské kolo ZO proběhlo 15. 3. v budově Metropolitní univerzity v Hradci Králové a našim
studentům se opravdu dařilo. V kategorii A zvítězil Vojta Říha a Tereza Koukolová skončila druhá!
V kategorii B skončil Tomáš Heger na výborném třetím místě! V kategorii D vybojoval Honza Bohadlo
čtvrté místo. Postup do celostátního kola nám tedy v letošním roce těsně unikl. Kategorie A a B bohužel
svá celostátní kola nemají!
Velmi úspěšní byli naši studenti také v celostátní zeměpisné vědomostní soutěži Eurorebus.
V celkovém hodnocení stovky zúčastněných škol jsme se umístili na 28. místě. V krajském kole, které se
konalo 1. dubna 2016 na Pedagogické fakultě UHK, v soutěži jednotlivců zvítězil Tomáš Heger (2.V)
v kategorii ZŠ 01. V kategorii ZŠ 02 vybojovala Štěpánka Mazurová z 3.V 3. místo. V kategorii SŠ 03
obsadil 5. místo Honza Bohadlo. Z třídních kolektivů se nejvíce dařilo zástupcům 2.V, kteří zvítězili,
a postup do celostátního kola si též vybojovali studenti 6.V, kteří obsadili 4. místo v kategorii SŠ.
Dne 6. 6. 2016 se v TOP hotelu Praha na Chodově konalo celostátní finále soutěže Eurorebus.
Nejvíce se dařilo a na medailové pozice dosáhl pouze Tomáš Heger, který obsadil krásné druhé místo.
Tím se zcela zaslouženě kvalifikoval do podzimní Expedice Eurorebus, kdy si v rámci týdenní exkurze
organizované pořadatelem soutěže prohlédne vybraný evropský region.
Dosažené výsledky jsou motivací i závazkem do příštího školního roku.
Mgr. Zdeněk Košvanec
Sportovní soutěže
Ve školním roce 2015-16 se naši studenti opět zúčastnili většiny sportovních soutěží organizovaných
AŠSK, ale i řady dalších. Většinou se jednalo o základní, tj. okresní kola, desetkrát o kola či soutěže na
krajské úrovni, postoupit do republikového finále se tentokrát podařilo jen atletickému družstvu chlapců
ve Středoškolském poháru CORNY. Dohromady to bylo 36 soutěží ve 12 druzích sportů. Osm z nich
bylo pořádáno naší školou – tři florbalové, dvě volejbalové a dále též minikopaná, futsal a stolní tenis.
Dalších soutěží se navíc zúčastnili členové školního oddílu ultimate frisbee a šachového kroužku.
Naše účast a výsledky:
atletika
Středoškolský pohár CORNY
okresní kolo (Nové Město nad Metují)
středoškolačky – 1. místo, středoškoláci 1. místo
krajské kolo (Dvůr Králové)
středoškolačky – 4. místo, středoškoláci 1. místo
republikové finále (Břeclav)
středoškoláci – 7. místo
Pohár Rozhlasu
okresní kolo (Nové Město nad Metují)
starší žákyně – 1. místo, starší žáci – 1. místo
krajské kolo (Nové Město nad Metují)
starší žákyně – 4. místo, starší žáci – 6. místo
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atletický čtyřboj – okresní kolo (Náchod)
starší žákyně – 3. místo, starší žáci – 5. místo
přespolní běh
okresní kolo (Police nad Metují)
mladší žákyně – 1. místo, mladší žáci – 3. místo
starší žákyně – 5. místo, starší žáci – 3. místo
středoškoláci – 1. místo
krajské kolo (Nová Paka)
mladší žákyně – 5. místo
středoškoláci – 6. místo
Běh do zámeckých schodů O pohár starosty města Náchoda
mladší žactvo – 3. místo, starší žactvo – 7. místo
středoškolačky – 1. místo, středoškoláci – 1. místo
volejbal
okresní kola
středoškolačky (JGN) – 1. místo, 2. místo
středoškoláci (JGN) – 1. místo
krajská kola
středoškolačky (Nová Paka) – 2. místo
středoškoláci (Jičín) – 3. místo
plážový volejbal – okresní kolo (Náchod)
středoškolačky – 2. místo
basketbal
okresní kola
starší žáci (Náchod) – 3. místo
středoškolačky (Broumov) – 1. místo, 2. místo
středoškoláci (Jaroměř) – 2. místo
krajské kolo
středoškolačky (Jičín) – 5. místo
florbal
okresní kola
mladší žáci (JGN) – 1. místo
starší žákyně (Police nad Metují) – 2. místo
starší žáci – okrskové kolo (Náchod) – 2. místo
středoškolačky (JGN) – 1. místo
středoškoláci (JGN) – 1. místo
krajská kola
mladší žáci (Dvůr Králové) – 2. místo
středoškolačky (Jičín) – 2. místo
středoškoláci (Hradec Králové) – 1. místo
Pohár České florbalové unie
základní krajské kolo (Předměřice n. L.)
středoškoláci – 2. místo
eliminační krajské kolo (Předměřice n. L.)
středoškoláci – 3. místo
fotbal – Pohár Josefa Masopusta
středoškoláci – okresní kolo (Náchod) – 3. místo
minikopaná– okresní kolo (JGN)
starší žáci – 1. místo, krajské kolo (Jičín) – 2. místo
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futsalová liga
starší žáci – 1. kolo (JGN) – 2. místo, 2. kolo (Pardubice) – 4. místo
středoškoláci – 1. kolo (Náchod) – 2. místo, 2. kolo (Náchod) – 4. místo
fairtrade fotbal smíšených družstev (Náchod)
středoškoláci – 1. místo
stolní tenis – okresní kolo (JGN)
středoškoláci – 4. místo
Alespoň k několika nejvýznamnějším úspěchům konkrétněji. O pěkné sedmé místo na republikovém
finále Středoškolského poháru CORNY se zasloužili atleti Jan Žaluda, Dominik Mojžíš, Jakub Vondra,
Miloslav Novotný, Ondřej Hušek, Martin Kováčik, Lukáš Michel, Jakub Havelka, David Vik a Petr
Roztočil. Škoda, že se chlapcům nepodařilo zopakovat výkony z krajského kola, neboť bodový zisk
v něm dosažený by v Břeclavi stačil na bronzové medaile.
Na loňské úspěchy navázali naši florbalisté, přestože tentokrát se do svých republikových finále
neprobojovali, nebo se v jejich kategoriích nekonala. Středoškolákům se podařilo vyhrát krajské finále
i v redukované sestavě, když školu reprezentovali Daniel Němeček, Ondřej Hušek, Martin Kováčik,
Dominik Kania, Patrik Bareš, Lukáš Michel, Jakub Divišek, Henrich Klimeš, a Erik Dao. Družstvo
středoškolaček ve složení Lenka Remešová, Diana Peterová, Kateřina Ulvrová, Radka Lecnarová,
Markéta Zeisková, Zuzana Vančáková, Adéla Vávrová a Kristýna Čechurová skončilo v krajském finále
těsně na druhém místě, když při rovnosti bodů i skóre rozhodl až nižší počet vstřelených branek. Tým
mladších žáků v sestavě Jakub Čejchan, Kryštof Janečka, Daniel Vik, Jan Meier, Adam Joudal, Antonín
Staněk, Martin Brejtr, Jan Chrastina, Šimon Petráš, Daniel Majer a Ondřej Lukáš po vítězství v okresním
kole vybojoval v krajském finále druhé místo.
Uznání si dále zaslouží naše nejmladší běžkyně. Sekundánky Monika Říhová, Lucie Žáčková, Ema
Strnadová, Adéla Breitrová, Klára Nováková a Zuzana Šnorbertová se staly vítězkami okresního kola
v přespolním běhu družstev, Monika navíc zvítězila i mezi jednotlivkyněmi. V krajském kole vybojovala
děvčata v početné konkurenci páté místo. Svými výkony též přispěla spolu s chlapci k třetímu místu
v Běhu do zámeckých schodů v kategorii mladšího žactva.
Pěkných výsledků letos dosáhli i naši volejbalisté a volejbalistky. Oba týmy středeoškoláků se
probojovaly do krajských finále, kde dívky skončily na druhém a chlapci na třetím místě. Děvčata hrála
v sestavě Julie Hrušová, Kristýna Malíková, Romana Šimková, Lucie Řezníčková, Pavla Brátová, Julie
Prokopová, Pavlína Ševců, Kristýna Ansorgová, Kristýna Čechurová, a Monika Baladová. Chlapecký
tým hrál ve složení Jakub Vlček, Marek Kortus, Vojtěch Šolc, Michal Cepr, Jan Škoda, Adam Bernard
a Martin Hrach.
I v tomto školním roce pracoval úspěšně šachový kroužek pod vedením pánů Ing. Čechury a Ing.
Dusbaby. Školního přeboru se zúčastnilo 26 studentů, vítězem se stal Jan Zahálka před Ondřejem Vítem
a Jakubem Pitřincem. Již potřetí v řadě byl s pomocí členů kroužku na Jiráskově gymnáziu uspořádán
okresní přebor družstev. Naše týmy v kategorii ZŠ v něm obsadily 3. a 5. místo, středoškoláci skončili na
1., 2. a 6. místě. Tři týmy se tak kvalifikovaly do krajského přeboru v Třebechovicích pod Orebem.
Šachisté kategorie ZŠ Miroslav Poláček, Jaroslav Grulich a Dominik Budař zde skončili na 10. místě,
jejich starší kolegové Martin Saučuk, Jan Zahálka, Ondřej Vít a Timotej Mareš obsadili 6. místo, zbylý
tým potom 10. místo.
Ve své sedmé sezóně prošel zásadními změnami školní oddíl ultimate frisbee „Trubky“. Nejen, že ho
byl nucen opustit z profesních důvodů jeho zakladatel a trenér Zdeněk Krákora, ale navíc z něho odešla
po maturitě většina opor, které se zasloužily o vynikající výsledky v několika posledních letech. Početně
oslabený mladý tým, vedený především Vojtěchem Joskou, se však nezalekl, poctivě trénoval, cestoval
po turnajích, bojoval v každém utkání a nelehkou situaci zvládl.
Cílem byl postup mezi 12 nejlepších týmů do republikového finále Středoškolské ligy UF. Cesta
k němu vedla přes úspěšně odehrané kvalifikační turnaje. Hned první dva v podzimní části dopadly nad
očekávání – v Praze 1. místo, v Hradci Králové 2. místo. Na jaře potom stačilo 3. místo z Hradce Králové
a 5. místo z Prahy k postupu do finále, které proběhlo 31. května opět v Praze. „Trubky“ v něm obstály se
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ctí, po postupu ze třetího místa v šestičlenné skupině pomýšlely možná výš, ale v dalších fázích
náročného turnaje se začal projevovat úbytek sil a výsledkem bylo konečné osmé místo. Hezkou tečkou
na závěr byl zisk ceněné trofeje „Spirit of the game“, která je udělována nejsympatičtějšímu
a nejférovějšímu týmu. Na finálovém turnaji nás reprezentovali – Vojtěch Joska, Petr Zákravský, Petra
Janečková, Martina Hrubá, Pavlína Hušková, Eliška Kavanová, Simona Horkelová, Zuzana Vančáková
a Magda Juranová.
Mgr. Libor Slavík
Výtvarná výchova
Ve školním roce 2015/16 se našim výtvarníků velmi dařilo!
Jan Šesták ze sekundy A se zúčastnil 10. ročníku výtvarné soutěže Poznáváme svět s tématem Země
mořeplavců, kterou pořádalo středisko volného času Bájo v České Skalici. Honza získal za svou
kolorovanou perokresbu hlavní cenu!
Gymnázium a SOŠ Hostinné ve spolupráci s městem Hostinné uspořádalo soutěž v grafice s názvem
Klíč ke grafice. Soutěž se konala při příležitosti 175. výročí narození hostinského rodáka, malíře, grafika
a vynálezce Karla Klíče. Studenti z různých škol se zúčastnili grafickými pracemi vytvořenými tradičními
grafickými technikami. Markéta Lipovská ze sexty A získala v silné konkurenci 1. místo za svoji grafiku
na abstraktní téma. Oběma výtvarníkům patří poděkování za reprezentaci školy a velká gratulace!
Mgr. Hana Misarová
Informační a komunikační technologie + robotika
1. První místo v celorepublikovém kole středoškolské odborné činnosti – SOČ – studentů Jana
Poláka a Jana Jirmana, kteří svým projektem překvapili odbornou porotu v oblasti programování
a zvítězili tak v celorepublikovém kole v této kategorii.
2. První místo v celorepublikovém kole soutěže zvané Prezentiáda, kde studenti Jan a Martin
Karvaiovi předvedli s využitím výpočetní techniky
odborné porotě své umění prezentace a komunikace.
Porota byla jejich výkonem natolik nadšena, že okamžitě
po ukončení soutěže byla oběma studentům nabídnuta
možnost studovat na Ekonomicko-správní fakultě
Masarykovy univerzity v Brně bez přijímacích zkoušek.
Krom toho bylo o našem týmu na internetových
stránkách napsáno:
Dva dny. Třicet čtyři týmů. Dvě kategorie a pouze
dvě první místa. Tyto pojmy nejlépe vystihují to, co se
dělo 21. a 22. dubna na Ekonomicko-správní fakultě
Masarykovy univerzity v Brně. Prezentiáda pořádala své hvězdné dvoudenní grandfinále. Vítězem se stal
tým JGN++. V loňském roce kluci získali na Prezentiádě druhé místo. To jim ale nestačilo, a tak se letos
opět vrátili – o něco schopnější a zkušenější a ve vítězství už jim nikdo nemohl zabránit.12
3. Úspěch na celorepublikové Robosoutěži, kterou
pořádá ČVUT v Praze. Jde o soutěž robotů postavených
ze stavebnice Lego Mindstorms. Letošní zadání bylo
„hašení ohnisek požáru“ – najít v bludišti červená
světélka a přiložením magnetu je uhasit (přebarvit na
zelená).
Jak jsme se dozvěděli od hlavního pořadatele
soutěže, jsme jednou z mála škol, která se této soutěže
účastní pravidelně od prvního ročníku. Není to tak úplně
pravda, prvního ročníku jsme se neúčastnili, protože
jsme o něm ještě nevěděli.
KOCIÁNOVÁ, Anna. JGN++ po roce Prezentiádu vyhráli [online]., 1 [cit. 2016-09-11]. Dostupné z: http://www.prezentiada.cz/novinky/1639-jgn-poroce-prezentiadu-vyhrali
12
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Letos se do soutěže přihlásil tým Sršňáci studentů kvinty (Vojtěch Balcar, Adam Brychta a Jan
Pikman) navštěvujících robotický kroužek. Šlo o naprosté začátečníky, kteří robotickou stavebnici viděli
poprvé měsíc a půl před konáním soutěže. Přesto dokázali postoupit ze základních skupin do play-off,
kde je ale vyřadil tým, který nakonec skončil na druhém místě. Prohráli s ním však o jeden jediný bod.
Pro studenty to byla určitě dobrá zkušenost a doufejme, že i motivace do budoucna.
Ing. Dalibor Vích a RNDr. Jan Preclík
MUSICA VIVA
Vokálně instrumentální soubor studentů Jiráskova gymnázia Musica Viva se v závěru loňského
listopadu účastnil v Opavě celostátní soutěžní přehlídky středoškolských pěveckých sborů Opava Cantat
2015.
Jako nejmladší a nejméně zkušení účastníci této přehlídky jsme se rozhodně neztratili. A takto vidí
cestu do Opavy sboristka Hanka Štimová:
„I když jsme v září nabrali spoustu nových posil do našich řad, tak jsme stejně zazářili a v celé své
kráse se předvedli na přehlídce v Opavě, tak jak to děláme každoročně i na našich koncertech. Soubor byl
v Opavě jediný svého druhu a sami musíte uznat, že vokálně-instrumentálních souborů, navíc plných
mladých lidí, moc není. Svou originalitou, jak ve složení, tak ve výběru písní, které pro nás upravuje
profesor Milan Poutník, jsme zazářili a z přehlídky si odvezli zvláštní cenu poroty za „sympatický projev
mladých interpretů“. Přehlídka Opava Cantat pro nás byla velkým přínosem a poznáním. Doufáme, že
i další rok navštívíme tohle krásné město a obhájíme zde svoje místo.“
Jako jediní z východních Čech se soubor Musica Viva účastnil nesoutěžní části přehlídky, protože pro
soutěžní nesplňuje nutná kritéria. Ale porota složená z profesionálních sbormistrů, skladatelů a pedagogů
hudby hodnotila podle stejných kritérií i tuto část přehlídky. A tak v rámci závěrečného gala večera
přebrala sbormistra souboru Věra Vlčková „Zvláštní cenu poroty za sympatický projev mladých
interpretů“. Porota ocenila, že soubor funguje jako kompaktní celek, s obrovskou chutí a radostí zpívat
a také přidala pár dobrých rad a hlavně povzbuzení, které náchodským benjamínkům rozhodně udělalo
radost. Ve čtyřdenním programu soubor absolvoval, kromě přehlídkového vystoupení, také vlastní
koncert pro studenty Mendelova gymnázia. A také společný závěrečný galakoncert, kdy se na pódium
postavilo společně skoro pět stovek zpěváků.
Mgr. Milan Poutník
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 a udržuje www stránky http://www.gymnachod.cz (zde lze
také nalézt všechny zprávy). Studenti provozují školní televizi na YouTube.
Odbornou a publikační činnost úspěšně vykonávají i někteří učitelé:
PaedDr. Blanka Dvořáčková
 publikační činnost
- monografie o J. F. Smetanovi a obci Svinišťany (2001)
- články v Rodným krajem
- kronikářka obce Svinišťany (od r. 1992)
- zprávy a reportáže v novinách ECHO
 přednáška k 210. výročí narození J. F. Smetany, Svinišťany
 přednáška o bitvě ve Sviništanech roku 1866, Svinišťany
 autorství divadelních scénářů pro dramatizaci pohádek a povídek z díla Karla Čapka
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
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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, cca 80 účastníků.
 Od roku 2012 provozuje informační portál Krajinou a přírodou východních Čech na adrese
http://bohemiaorientalis.cz/, články a fotografie z portálu jsou publikovány na dalších webech
i v tištěných mediích (Česko – země příběhů, MF Dnes, Naše Broumovsko, Naše příroda atd.).
 Publikování fotografií a textů na informačních panelech naučných stezek (PR Plachta, ČSOP
JARO, Hnutí Duha Podorlicko,…).
 Některé fotografie jsou publikovány i v odborném tisku v zahraničí (The University of Lausanne
in Switzerland (Atlas of amphibian distribution, evolution and conservation).
 11. 4. 2014 Přednáška Krajinou a přírodou Kladského pomezí (v rámci přeshraniční spolupráce
A. Rocha, projekt Spolu pro lidi a přírodu s partnerským městem Radkow).
 Květen 2014 lektorování terénní exkurze Orchideje naší přírody pro SEVER Horní Maršov.
 Prosinec 2014 2 x přednáška o přírodě východních Čech pro Náchodskou univerzitu volného času.
 12. 3. 2015 přednáška Krajinou a přírodou Kladského pomezí v náchodském městském divadle.
 27. 5. 2015 přednáška Krajinou a přírodou Kladského pomezí pro Charitu v Červeném Kostelci.
 Zima 2015 spoluúčast na výstavě o přírodě Broumovska v expozici Broumovského kláštera.
 Srpen 2015 2 x lektorování semináře Netradiční metody výuky pro SEVER Horní Maršov.
 2016 - publikace fotografií v tištěných i elektronických mediích regionálního i celostátního
rozsahu (MF Dnes, Krajina příběhů, atd…).
 Realizace fotografické části stálé expozice „Krajina, pískovec a člověk“ v broumovském klášteře.
 17. 3. 2016 přednáška Krajinou a přírodou Kladského pomezí v knihovně v N. Městě nad Metují.
 Odborný poradce vzdělávacího projektu Planeta Země 3000.
Zdena Jirková
 1995 – 2000 - lektorská činnost ve spolupráci s Britskou radou - metodik angličtiny
 2000 - lektorka metodologie na letním kurzu angličtiny v Janských Lázních
 Orgaizace projektu YoungAmericans 2015
 Členka Komorního orchestru Slávy Vorlové, housle
Mgr. Štěpán Macura
 publikační činnost:
- 2014 - redakce komiksového průvodce po stopách Danny Smiřického (ve spolupráci s MK
Náchod a ZUŠ Náchod)
- nekrolog Josefa Škvoreckého "Milej pane Škvoreckej", mimořádné číslo Náchodského
zpravodaje k autorovým nedožitým devadesátinám, únor 2012
- 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 a dramaturgie: inscenace F.A.U.S.T.U.D.Y. - koláž z (nejen) faustovských textů
(Marlowe, Kopecký, Goethe, Puškin, Chelčický, Koniáš...). Premiéra 2016, Hráno na
přehlídkách Audimafor Hradec Králové, Náchodská Prima sezóna, Deset deka Festival.
- režie a dramaturgie: mikroinscenace "Byl jednou jeden Emanuel F." - koláž z limericků
Emanuela Frynty. Premiéra 2015 v rámci Náchodských Dnů poezie.
- režie: inscenace Shaketharaphabaret - koláž z textů W. Shakespeara s naschválnými a
polepšujícími dramaturgickými posuny, Premiéra 2015, Deset Deka Festival Náchod.
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režie: Zni!Blá!Zni! textová koláž o bláznech a bláznovství podle Shakespeara, Leara,
Morgensterna, Nikla, Zátkové, McCartneyho, Lennona, Voskovce, Wericha, Sachse, Brandta,
Erasma Rotterdamského a dalších. Hráno v roce 2014 na Náchodské Prima sezóně, Audimafor
Hradec Králové, Náchodské Dny poezie...
- režie: (O)PADÁNÍ - textová koláž o pádech, padání a úpadcích všeho druhu dle Charmse,
Camuse, Poea, Čapka, Poláka a dalších. Hráno na Deset Deka Festival 2014.
- 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.
 přednášky a workshopy
- "Kostelecké prózy Josef Škvoreckého" (realizováno v MK Náchod v rámci semináře "Do
Náchoda za Josefem Škvoreckým", MK Nové Město nad Metují),
- "Josef Škvorecký - to má styl" (realizováno v MK Náchod v rámci semináře "Do Náchoda za
Josefem Škvoreckým"),
- "Po stopách (nejen) Zbabělců a Prima sezóny" (realizováno v rámci festivalu Náchodská
Prima sezóna 2015, 2016)
 organizační činnost:
- Deset Deka Festival - přehlídka divadel spjatých a spřátelených spjatých se soubory DREJG,
DRED a Jiráskovým gymnáziem (dosud 7 ročníků, vždy červen 2010-1016)
- Náchodské Dny poezie - festival různých podob poezie (7 ročníků, vždy listopad 2010-2016)
Mgr. Klára Mičíková
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
-
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- 2007 – Tvorba žen sdružení AMAG, hala Městské knihovny, Náchod
- 2008 – 60 let založení AMAG, Regionální muzeum v Náchodě, Náchod
 workshopy a symposia:
- 2001 – Workshop, pod vedením Borise Jirků, Olomouc
- 2001 – Workshop, pod vedením Jiřího Kornatovského, Olomouc
- 2004 – Česko – německé symposium, Teplá
- 2005 – Mezinárodní symposium ve Šternberku, Šternberk
 výtvarné realizace:
- spolupráce s historickými skupinami Salva qardia Olomouc, Novica Nové Město nad Metují
(návrhy a realizace kulis a kostýmů)
- návrhy a realizace kulis a kostýmů pro divadelní spolek z Hronova
- spolupráce na CD obalech skupin Tortharry a 6 na chodníku
- ilustrace básnické sbírky Milana Poutníka - Ještě jsou rána cítit létem, 2015
- 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
- 2013 – interiér ZŠ v Dobrém
- 2014 – malba fasády ZŠ Běloves, Náchod
- 2015 – interiér muzea Utzova mechanického betlému, Olešnice v Orlických horách
- 2015 – malba fasády restaurace ,,Na zámečku“, Olešnice v Orlických horách
- 2015 – realizace v Červeném Kostelci – Mezinárodní festival folklóru
- 2016 – interiér restaurace ,,Na staré poště“, Olomouc
- 2016 – interiér ZŠ v Deštném v Orlických horách
Mgr. Štěpán Nosek
 knihy (sbírky básní):
- Na svobodě, Opus, Zblov, 2011
- Negativ, Host, Brno, 2003
 knihy (próza):
- Jedna věta, Revolver Revue, Praha, 2016
 knižní překlady:
- Atak, Svět naruby, Baobab, 2014
- 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:
- Teď, tohle světlo (K obrazu Johna Singera Sargenta Carnation, Lily, Lily, Rose), Souvislosti,
č. 1 (2016), s. 25-33.
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Vyprávěj, Revolver Revue, roč. 2014, č. 97, s. 236-238
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
- 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
překladatelská činnost
 soudní znalec v oboru překlady a tlumočení (španělština a portugalština), odborný překladatel
(obchodní korespondence, technické překlady).
 Člen Komory soudních tlumočníků a překladatelů České republiky.
 Spolupráce s významnými českými, španělskými a portugalskými společnostmi z oblasti obchodu.
 Soudní překlady pro několik krajských a okresních soudů po celé České republice.
 Tlumočení u soudů, svateb, obchodních jednání.
 Spolupráce s Interpolem na Evropských zatýkacích rozkazech.
 Podíl na překladech některých jihoamerických telenovel (1996-1998)
publikační činnost
 spolupráce na učebnici Španělštiny nakladatelství Klett, konkrétně na učebnici Aventura 3, 2010
 Pavlík Daniel: Dějiny předkolumbovského Mexika, Olomouc 1998
hudební činnost
 Člen hudební skupiny TORTHARRY od roku 1992.
Za dobu svého působení odehrál na 850 koncertů po celé České republice a dále v Německu,
Polsku, Rakousku, Slovensku, Švýcarsku, Španělsku, Portugalsku, Itálii, Srbsku, Litvě, Lotyšsku
a v neposlední řadě v roce 2007 i na turné v Brazílii.
Oficiálně vydaná CD
1992 Mezi nebem a peklem, demo
-
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1993 Incriminated, demo
1994 When The Memories Are Free, Taga Records
1997 Book Of Dreams, Taga Records
1999 Unseen, CBR Records
2003 White, CBR Records
2006 Reborn, Redblack productions
2008 Round Table Of Suicide, Noisehead records
2010 Beneath, Metalgate records
2013 Follow, Metalgate records
- plus skladby v několika kompilacích po celém světě, zejména pak v USA.
- 5 oficiálních videoklipů (všechny byly v TV a v posledních letech jsou na portálech jako
Youtube, Facebook, Myspace, Bandzone, www.tortharry.com, apod.)
 Firemní kytarista USA kytar B.C. Rich (jediný v ČR)
 Firemní kytarista německých zesilovačů DIEZEL (jediný v ČR)
 Firemní kytarista USA tremol KAHLER (jediný v ČR)
 Firemní kytarista reprobeden DL David Laboga (Polsko)
 Zástupce firem DIEZEL a DL David Laboga pro Českou republiku.
 2010-2012 Redaktor a recenzent hudebního časopisu Pařát
 Za 20 let působení v TORTHARRY na 150 rozhovorů do všech možných hudebních časopisů a
pro MF Dnes.
 Několikrát rozhovor na ČT2 a TV Óčko a dále v mnoha rádiích po celé České republice.
 Spolupořadatel festivalu METALGATE CZECH DEATH FEST od roku 2009 (v roce 2014 jeden
z 10 nejlepších festivalů v České republice)
Mgr. Zdeněk Polák
 Ocenění
- 8. 5. 2015 převzal pamětní medaili hejtmana Královéhradeckého kraje za celoživotní
přínos pro výuku a propagaci fyziky.
- V srpnu 2015 převzal ocenění Jednoty matematiků a fyziků za dlouhodobou a soustavnou
činnost spojenou předváděním školních fyzikálních experimentů.
 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 807196-331-3
- Polák. Z.: Praktické úlohy okresního kola Archimédiády v Náchodě. In.: Sborník semináře „…
aby fyzika bavila…2“ (Odborná skupina pro vyučování fyzice na základní škole při Fyzikální
pedagogické sekci JČMF ve spolupráci s KDF MFF UK Praha, Vlachovice 2005). Ed.:
Kolářová R. 2005 str. 134 – 143, ISBN 80-244-1181-4
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Polák Z.: Kinematika rovnoměrného a zrychleného pohybu. In: Sborník konference Veletrh
nápadů učitelů fyziky 9 (Masarykova univerzita v Brně 2004) Ed. Svobodová J. Sládek P..
Brno 2004 str. 89-91, ISBN 80-7315-087-5
- Mezinárodní konference GIREP 2004, Ostrava 19. – 23. 7. 2004, Teaching and learning
physics in new contexts, poster Diamagnetic levitation
- Polák Z.: Hardware IKT ve výuce fyziky. In Sborník referátov zo 14. medzinárodnej
konferencie DIDFYZ 2004 (Račkova dolina, 13. – 16. oktobra 2004) Ed.: Zelenický L. Nitra
2005 str. 219-224, ISBN 80-8050-810-0
- Polák Z.: Pokusy s CD. In: Sborník konference Veletrh nápadů učitelů fyziky 8 (Jihočeská
univerzita v Českých Budějovicích 2003) Ed. Šerý M. České Budějovice 2003 str. 164-169,
ISBN 80-7040-547-X
- Polák. Z.: Stabilní fyzikální pokus. In.: Sborník semináře „… aby fyzika bavila…“ (Odborná
skupina pro vyučování fyzice na základní škole při Fyzikální pedagogické sekci JČMF ve
spolupráci s KDF MFF UK Praha, Vlachovice 2003). Ed.: Kolářová R. 2003 str. 101 – 110,
ISBN 80-244-0742-8
- Polák Z.: Jednoduché pokusy. In Sborník konference Veletrh nápadů učitelů fyziky 7
(Univerzita Karlova MFF KDF 2002) Ed. Svoboda E. Dvořák L. Praha 2002 str. 57-60, ISBN
80-7196-254-6
- Polák Z.: Jednoduchý pokus jako aktivizující prvek ve vyučovací hodině fyziky. In Sborník
referátov zo 13. medzinárodnej konferencie DIDFYZ 2002 (Račkova dolina, 16. – 19. oktobra
2002) Ed.: Zelenický L. Nitra 2003 str. 313-318, ISBN 80-8050-581-0
- Polák Z.:. In Sborník konference Veletrh nápadů učitelů fyziky 6 (Univerzita Palackého
v Olomouci 2001) Ed. Holubová, R. Olomouc 2001 str.
- Polák Z.: Měření rychlosti vzduchu a další pokusy. In Sborník konference Veletrh nápadů
učitelů fyziky 5 (Západočeská univerzita v Plzni 2000) Ed. Rauner,R. Plzeň 2000 str. 206-209,
ISBN 80-7082-649-5
- Polák Z.: Náměty na experimenty s infračerveným zářením. In: Sborník konf. Veletrh nápadů
učitelů fyziky 15, Praha 2010, Prometheus Praha 2010, str. 181-185, ISBN978-80-7196-417-9
- Polák Z., Koudelková V., Konečný M.: Pár věcí z tábora, tentokrát na téma Voda – základ
života. In sborník konf. Veletrh nápadů učitelů fyziky 15, Praha 2010, Prometheus Praha 2010,
str. 108-115, ISBN978-80-7196-417-9
- Polak Z.: „Infrared radiation in school experiments“. In. Project catalogue science on stage
festival Copenhagen 16-19 april 2011, str.46, Danish Science Communication, Copenhagen
Denmark 2011
- Polák Z.: Elektromagnetické vlny v experimentech. In: Sborník konf. Veletrh nápadů učitelů
fyziky 16, Olomouc 2011, Univerzita Palackého v Olomouci 2011, str. 211-216, ISB N97880-244-2894-9
- Polák Z., Koudelková V., Reichl J.: Pár věcí z tábora, tentokrát na téma Není malých úkolů,
jsou jen různá měřítka. In: Sborník konf. Veletrh nápadů učitelů fyziky 16, Olomouc 2011,
Univerzita Palackého v Olomouci 2011, str. 134-142, ISBN 978-80-244-2894-9
- Polák Z.: Elektromagnetické vlnění experimentálně. In: Dílny Heuréky 2011, Sborník
konference projektu Heuréka (Náchod, 30. 9. – 2. 10. 2011), str. 122-134, Prometheus, Praha
2011, ISBN 978-80-7196-426-1
- 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“.
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-

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 v 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 blok ukázek fyzikálních experimentů. Fotografie z vystoupení:
http://www.gypce.cz/prispevek.php? Tue,_20_Apr_2010_15__26__00_GMT&aktuality

-

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

-

30. 7. až 14. 8. 2010 působil jako odborný vedoucí na dvoutýdenním matematicko-fyzikálním
soustředění středoškolských studentů v Nekoři. Zde působil jako konzultant tří projektů.

-

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

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

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“

-

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

-

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

-

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

-

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 Minds-on Experiments),
mezinárodní konference s účastí zástupců devíti evropských zemí – Francie, Itálie, Slovinska,
Belgie, Rakouska, Ukrajiny, Polska, Slovenska a České republiky. Experimentální dílna pro
účastníky konference na téma „Infračervené záření v experimentech“

http://www.cvkhk.cz

http://www.cvkhk.cz

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

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

-
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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 s 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
„Měření ve fyzice“ na Gymnáziu Dašická v Pardubicích.
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 dílna 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“.
30. 8. – 1. 9. 2013 vystoupení na konferenci Veletrh nápadů učitelů fyziky 2013 v Hradci
Králové se dvěma příspěvky. „Pokusy z radioaktivity na střední škole“ a „Projekty na Letním
soustředění pro středoškoláky“.
25. - 27. 9. 2013 seminář v rámci DVPP „Energie a její využití“ v rámci cyklu Svět energie.
Pro učitele vystoupil s dílnou na téma Luminiscence.
4. - 6. 10. 2013 organizace konference učitelů fyziky s mezinárodní účastí Heureka – Náchod
2013 s vedením workshopů „Pokusy při zatemnění učebny“.
13. 11. 2013 seminář pro učitele fyziky v rámci „Elixír do škol“ - Pokusy při zatemnění
učebny.
3. 12. 2013 v Náchodě Metodický seminář pro učitele na téma Střídavý proud ve výuce fyziky.
26. 3. 2014 v Trutnově seminář pro učitele fyziky na téma Základy obvodů s polovodiči.
5. 4. 2014 Jednoduché experimenty v hodinách fyziky, Pardubice, gymnázium Dašická.
13. 5. 2014 metodický seminář pro učitele fyziky v rámci Projektu na téma Světlo a záření.
15. – 18. 5. 2014 v rámci semináře „Elixír do škol“, vedl workshopy pro učitele fyziky na
téma „Obvody s polovodiči“.
31. 5. až 1. 6. 2014 v rámci přehlídky prací učitelů fyziky předvedl dílnu na téma
„Luminiscence“, která získala nejlepší hodnocení a byla vybrána pro prezentaci na
mezinárodní přehlídce prací učitelů fyziky v Londýně v červnu 2015.
11. 6. 2014 přednáška pro učitele v Hradci králové na téma „Střídavý proud ve výuce fyziky.
13. 7. – 2. 8. 2014 lektor a vedoucí odborných projektů na soustředění mladých matematiků a
fyziků Plasnice 2014.
29. - 31. 8. 2014 Vystoupení na konferenci Veletrh nápadů učitelů fyziky 2014 Cheb
3. -5. 10. 2014 konference Heuréky v Náchodě, vedení workshopů a organizace konference se
120 účastníky.
17. 12. 2014 přednáška pro učitele v Hradci Králové na téma „Využití PC pro měření a jako
generátoru střídavého proudu ve výuce fyziky“.
18. 2. 2015 přednáška pro učitele v Hradci Králové na téma Radioaktivita.
24. 3. 2015 setkání metodiků KHK ve škole, 4 hod. přednáška.
15. – 17. 6. 2015 přednáška pro učitele KHK - Elixír do škol.
15. - 24. 6. 2015 mezinárodní konference učitelů fyziky Science on Stage v Londýně,
samostatné vystoupení s předváděním experimentů a vedení workshopu v angličtině na téma
Luminiscence.
18. 7. – 1. 8. 2015 vedoucí odborných projektů s fyzikálním zaměřením na letním soustředění
mladých fyziků a matematiků - Zadov - Šumava.
28. – 30. 8. 2015 Veletrh nápadů učitelů fyziky, konferenční vystoupení s náměty pro práci
učitelů ze Science on Stage v Londýně.
35

2. – 4. 10. 2015 Organizace Mezinárodní konference Heuréky na naší škole a vlastní vedení
dílny na Téma Experimenty z magnetismu s prezentací práce kroužku Elektroniky a řady
dalších experimentů.
- 1. 6. 2016 prezentace školy na konferenci ElektroJobs 2016 v Praze
- 15. 7. – 30. 7. 2016 vedoucí odborných projektů s fyzikálním zaměřením na letním soustředění
mladých fyziků a matematiků v Nekoři
- 16. 8. 2016 Vedení odborného semináře - dílny pro učitele fyziky na Letním vědeckém kempu
pořádaném Akademií věd ČR na téma Luminiscence.
- 26. – 28. 8. 2016 Veletrh nápadů učitelů fyziky v Brně, konferenční vystoupení se zkušeností
z práce na letním soustředění středoškoláků
Mgr. Milan Poutník
 kniha (sbírka veršů)
- Ještě jsou rána cítit létem, Vydavatelství Bor 2016
 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 2016, Lipnice nad Sázavou, 15. – 25. srpna 2016, série
workshopů na téma Stavebnice LEGO Mindstorms EV3 ve výuce a Robotické stavebnice
mBot. Akci pořádá Kabinet software a výuky informatiky MFF UK a Česká informatická
společnost, sekce Moderní programování.
- konference Počítač ve škole 2016, Nové Město na Moravě, 22. - 24. 3. 2016, workshop
„(nejen) Pacman ve Scratchi“ a přednáška „Scratch = skvělý nástroj pro výuku algoritmizace a
programování“, společně se Š. Baierlovou (SOŠ pro administrativu EU, Praha)
- lektor programování v KODU v rámci Akademie programování, kurz v rozsahu 10 hodin,
duben 2016
- Robotický workshop v rámci projektu Kantor Ideál (reg. číslo projektu
CZ.1.07/1.3.00/51.0023), Praha, 6. – 7. 2. 2015.
- Letní škola učitelů informatiky 2014, Lipnice nad Sázavou, 18. – 28. srpna 2014, 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.
- Setkání lektorů AVMedia, 7. srpna 2014, Nové Město na Moravě, přednáška Robotické
soutěže – správná cesta pro pedagogy?, spolu se Š. Baierlovou
- konference Počítač ve škole 2014, Nové Město na Moravě, 15. – 17. dubna 2014, workshop
Robotický workshop I a II, společně se Š. Baierlovou (gymnázium Sušice) a M. Hlinovským
(ČVUT Praha)
- Intenzivní škola pro pedagogy: Jihlava, 3. – 5. dubna 2014, přednáška a workshop
Robotické soutěže, workshop s Lego roboty, akce v rámci projektu 100 vědců do středních
škol, spolu se Š. Baierlovou
- Intenzivní škola pro pedagogy: Hradec Králové, 20. – 22. března 2014, přednáška a
workshop Robotické soutěže, workshop s Lego roboty, akce v rámci projektu 100 vědců do
středních škol, spolu se Š. Baierlovou
- 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.
-
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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.
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
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Mezinárodní konference Information and Communication Technology in Education 2000
pořádaná Přírodovědeckou fakultou Ostravské univerzity, 19. – 21. 9. 2000, Rožnov pod
Radhoštěm – příspěvek Autorské prostředky
- Letní škola učitelů informatiky 2000, Lipnice nad Sázavou, 21. 8. – 1. 9. 2000 – přednášky
Výukové programy a autorské prostředky, Prezentace systému Athelas.
- Letní škola učitelů matematiky 2000, Dobřichovice u Prahy, 1. – 5. 7. 2000 – přednáška Od
počítání na prstech k Napierovým hůlkám
- Mezinárodní konference Week of Doctoral Students 2000, Matematicko-fyzikální fakulta,
Karlova univerzita, Praha, 13. – 16. 6. 2000 – příspěvek Authoring Tools
- Doktorandský seminář, Matematicko-fyzikální fakulta, Karlova univerzita, Praha,
11. 4. 2000 – přednáška Historie početních pomůcek, mechanických počítacích strojů
a počítačů do roku 1900
- Seminář o výuce matematiky a informatiky pro středoškolské profesory pořádaný
Přírodovědeckou fakultou Ostravské univerzity společně s Gymnáziem M. Koperníka
v Bílovci a pobočkou JČMF v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita,
1. 2. 2000 – přednáška Autorské systémy – počítačová podpora výuky
publikace v odborných sbornících
- PRECLÍK, Jan. What authoring tool is the best? In ŠAFRÁNKOVÁ, J. (ed.). Week of
Doctoral Students 2002 – Proceedings of Contributed Papers, part I – Mathematics and
Computer Sciences: June 11-14, 2002, Praha. Praha: MATFYZPress, 2002, s. 128-133. ISBN
80-85863-88-X. (recenzovaný příspěvek, anglicky)
- PRECLÍK, Jan. Autorský systém Athelas. In MECHLOVÁ, Erika (ed.). Information and
Communication Technology in Education 2002 – Proceedings: 10 th – 13th September 2002,
Rožnov pod Radhoštěm. Rožnov pod Radhoštěm: Ostravská univerzita, 2002, s. 270-274.
ISBN 80-7042-828-7. (recenzovaný příspěvek, česky)
- PRECLÍK, Jan. Různé přístupy k tvorbě výukových aplikací demonstrované na
příkladech konkrétních systémů. In MANNOVÁ, Božena (ed.); ŠALOUN, Petr (ed.).
Technologie pro e-vzdělávání: 6. května 2002, Praha. Praha: ČVUT, VŠB-TU Ostrava, 2002,
s. 65-75. ISBN 80-01-02538-1. (česky)
- PRECLÍK, Jan. Authoring system development – problems and solutions. In
ŠAFRÁNKOVÁ, J. (ed.). Week of Doctoral Students 2001 – Proceedings of Contributed
Papers, part I – Mathematics, Computer and Educational Sciences: June 12-15, 2001, Praha.
Praha: MATFYZPress, 2001, s. 129-133. ISBN 80-85863-73-1. (recenzovaný příspěvek,
anglicky)
- PRECLÍK, Jan. Discussion on Some Problems in Authoring System Development. In
SPONBERG, H. (ed.); LUSTIGOVA, Z. (ed.); ZELENDA, S. (ed.). Proceedings of
International Conference Telecommunications for Education and Training 2001: May 23-26,
2001, Prague, Charles University. Praha: Karlova Univerzita, 2001, s. 270-271. ISBN 80-2387132-3. (recenzovaný příspěvek, anglicky)
- PRECLÍK, Jan. Authoring Tools. In ŠAFRÁNKOVÁ, J. (ed.). Week of Doctoral Students
2000 – Proceedings of Contributed Papers, part IV – Computer and Educational Sciences:
June 13-16, 2000, Praha. Praha: MATFYZPress, 2000, s. 570-575. ISBN 80-85863-59-6.
(anglicky)
- PRECLÍK, Jan. Autorské prostředky. In MECHLOVÁ, Erika (ed.). Information and
Communication Technology in Education 2000 – Proceedings, 18 th – 21th September 2000,
Rožnov pod Radhoštěm. Rožnov pod Radhoštěm: Ostravská univerzita, 2000, s. 221-225.
ISBN 80-7042-795-7. (recenzovaný příspěvek, česky)
publikace v časopisech, ostatní publikace
- Materiály vytvořené v rámci projektu Kantor Ideál (reg. číslo projektu
CZ.1.07/1.3.00/51.0023), 2015, dostupné online: Jednoduché konzolové aplikace v C#,
Počítačová grafika, Rastrová grafika, Robotické stavebnice a jejich využití ve výuce,
Typografie.
- PRECLÍK, Jan. Výukové programy a autorské prostředky – 1. část. Časopis MatematikaFyzika-Informatika, září 2001, roč. 11, č. 1, s. 40-46. (česky)
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PRECLÍK, Jan. Výukové programy a autorské prostředky – 2. část. Časopis MatematikaFyzika-Informatika, říjen 2001, roč. 11, č. 2, s. 107-119. (česky)
- PRECLÍK, Jan. Abakus. Časopis Rozhledy matematicko-fyzikální, 2000, roč. 77, č. 4,
s. 168-175. (česky)
- PRECLÍK, Jan. Počítače: Cesta od starověku až do konce 19. století. In BEČVÁŘ,
Jindřich (ed.); FUCHS, Eduard (ed.). Matematika v proměnách věků II, Praha: Prometheus,
2001, s. 81-105. ISBN 80-7196-218-X. (česky)
- PRECLÍK, Jan. Od počítání na prstech k Napierovým hůlkám. Materiál k přednášce pro
účastníky Letní školy učitelů matematiky, Dobřichovice u Prahy, červen 2000. (česky)
 podniká v oboru informačních technologií
Mgr. Petr Šulc
 odborný překladatel - odborné texty, které se týkají metodiky sportovního tréninku se zaměřením
na trénink házené pro EHF (Evropská házenkářská federace), AHF (Asijská házenkářská federace)
a pro ČSH (Český svaz házené)
 lektorská činnost pro Evropskou házenkářskou federaci, např.
- Konference o mládežnické házené, červenec 2011, Řecko
- Konference učitelů tělesné výchovy se zaměřením na míčové hry, červenec 2011, Malta
 trenérská a lektorská činnost pro Český svaz házené
 školení a přednášky pro trenéry s licencí „B“ a „C“
 držitel trenérských licencí „A“ a European Master Coach Evropské házenkářské federacé
- 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)
 vedení házenkářských kempů mládeže různých věkových kategorií
 evaluační činnost v rámci projektu MŠMT - 3. hodina TV
 spoluúčast na projektu „Handball at School“ (2016)
-

j) prezentace školy na veřejnosti
i) Naše škola se aktivně zapojuje do řady charitativních akcí: Srdíčkové dny, Bílá pastelka,
Květinový den, adopce na dálku. Žáci z vlastní iniciativy pořádají nejrůznější akce, jejichž
výtěžek věnují na charitu (viz dále v textu). Naši žáci byli za svůj zájem o charitu 17. března
2016 nominování na krajskou i celostátní cenu Ď – dík mecenášům a dobrodincům. Byť
cenu nevyhráli, zúčastnili se jejich zástupci obou ceremoniálů, krajského v Hradci Králové i
celostátního v Národním divadle v Praze.
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.
 Vokálně instrumentální soubor Musica Viva si z jarní regionální přehlídky středoškolských
pěveckých sborů v Hradci Králové přivezl Stříbrné pásmo a byl doporučen k účasti na
celostátní přehlídce OPAVA CANTAT 2015 v Opavě. Ve dnech 20. - 22. listopadu se této
přehlídky zúčastnil a za svůj výkon byl odměněn zvláštní cenou poroty za sympatický projev
mladých interpretů. Z celé republiky vybraly odborné poroty 14 souborů, které se mohly
přehlídky zúčastnit.
Pro náchodskou veřejnost soubor vystoupil na svém Vánočním koncertě v Galerii výtvarného
umění 17. prosince, 10. června podpořil svým koncertem v kostele sv. Vavřince v Náchodě
projekt Noc kostelů. Dále vystoupil 20. června v domě pro seniory Oáza v Novém Městě nad
Metují a o dva dny později zcela zaplnil náchodský kostel sv. Michaela archanděla. Na tento
koncert si pozvali i spřátelený smíšený pěvecký sbor SMoG z Gymnázia v Mostě.
 Sboreček zahájil školní rok koncertním turné po Anglii (12. - 20. září). Cestou si zazpívali i
v Německu. Svým vystoupením v prostorách Galerie náchodského zámku otevřel Náchodský
výtvarný podzim. Následoval vánoční koncert pro náchodskou veřejnost v kostele
sv. Vavřince. Po novém roce zazpíval na Dni otevřených dveří Jiráskova gymnázia, zahajoval
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oba naše plesy, vystoupil na „Sousedském masopustu“, na náchodské Prima sezóně, zazpíval
absolventům náchodského gymnázia z roku 1966 při tzv. „Zlatých maturitách“, současným
absolventům, jejich rodinám a dalším hostům při slavnostním předávání maturitních
vysvědčení, jako host oslav patnácti let obnovení činnosti místního tradičního sboru Kácov a
školní rok zakončil každoročním celovečerním koncertem v galerii na náchodském zámku.
 DREJG, v čele s učitelem naší školy panem Macurou, opět zorganizoval 2 velké akce
nejméně okresního významu s názvy Deset Deka Festival (7. ročník) a Náchodské Dny
poezie (6. ročník), na kterých také vystupoval.
Hlavními lákadly Náchodských Dnů poezie byly Bodyvoiceband a jejich „Vojna", Petr Váša
a kapela Ty Syčáci, výtvarník, básník a performer Petr Nikl, básnířky a básníci Martina
Blažeková, Sylva Fischerová, Marie Iljašenko nebo Štěpán Nosek, šansonové uskupení
6 NaChodníku v doprovodu cimrmanologa a textaře Miloně Čepelky a v neposlední řadě
barokní divadelní experimentátoři Geisslers Hofcomoedianten se svou variací na legendu
o čarodějově učni „Já jsem Krabat.
Během Deset Deka Festivalu - přehlídky divadel spjatých se soubory DRED, DREJG a
Jiráskovým gymnáziem - bylo na nejrůznějších místech Náchoda odehráno 8 představení
nejrůznějších žánrů. Podrobnosti na http://www.amaterskascena.cz/kalendar/detail/1422 a
níže v textu.
DREJG si zahrál ve dnech 1. – 3 dubna na přehlídce experimentujícího divadla
AUDIMAFOR 2016 v Hradci Králové inscenaci F.A.U.S.T.U.D.Y – hry s Fausty, za které
získali cenu poroty za práci s tématem Fausta. Stejnou inscenaci předvedl DREJG 12. 5. na
Náchodské Prima sezóně (zde získal Prima cenu) a 6. 6. na domácím Deset Deka Festivalu.
 HIDRAK a žáci dramatické výchovy výchovy měli také bohatý program. 6. listopadu ve
večerních hodinách vystoupilo šest našich žáků, současných i bývalých členů Hidraku, ve
Stárkově s programem "S Čapkem", který zahrnoval šest zdramatizovaných povídek Karla
Čapka. Na dramatizaci se podíleli prof. Blanka Dvořáčková a žáci. Nejen, že sklidili ohromný
potlesk, ale všechno vybrané dobrovolné vstupné věnovali na charitu. Členové Hidarku
s prof. Dvořáčkovou zajistili také návštěvu Mikuláše s čerty v MŠ. 2. prosince navštívili MŠ
v Bělovsi, 3. prosince MŠ na Babí a 4. prosince MŠ Komenského v Náchodě. 30. března
vystoupili žáci Adam Budař (7.V) a František Šedivý (7.V) v aule školy s charitativním
programem "Tragédi". Jednotlivých představení se zúčastnili všichni naši žáci a výtěžek
byl věnován handicapovanému Tomáškovi Kolínskému z Malého Poříčí, který trpí
svalovou dystrofií a potřeboval by motomed.
Svoji divadelní sezónu žáci zakončili 1. června v aule gymnázia s pohádkou "O tulákovi" pro
děti z mateřské školky k Mezinárodnímu dni dětí.
iii) Ve spolupráci s Katedrou didaktiky fyziky MFF UK Praha se v naší škole opět uskutečnil
mezinárodní seminář Heureka pro studenty učitelství i již zkušené učitele fyziky. Ve dnech 2.4. října se přes 120 učitelů fyziky a spousta dětí z Čech i ze zahraničí sešlo na naší škole na
14. ročníku akce Heuréka, aby si v 21 dílnách vzájemně sdělovali, jak ozvláštnit výuku fyziky,
aby si vyzkoušeli nové fyzikální pokusy a získali spoustu námětů na inovaci výuky. O organizaci
akce se zasloužil prof. Polák spolu s několika svými žáky.
iv) Od 20. do 22. října jsme hostili skupinu amerických teenagerů Young Americans. Bylo jich
tolik, že zaplnili celý autobus. Ubytováni byli v rodinách našich žáků a žáků ZŠ Komenského
v Náchodě. 20. října se všem našim žákům kromě maturantů představili v tělocvičně krátkým
vystoupením. Hlavním cílem ale bylo, aby společně se zájemci z řad žáků naší školy a ZŠ
Komenského nacvičili společné taneční a pěvecké vystoupení. Tři dny na něm intenzivně
pracovali a povedlo se. Společně ho předvedli 22. října na závěrečném koncertu ve zcela
zaplněné tělocvičně naší školy. Celá akce byla neskutečným zdrojem optimismu a energie.
v) V rámci propagace školy jsme se aktivně zúčastnili náchodské Prezentace středních škol a
zaměstnavatelů organizované Krajskou hospodářskou komorou.
vi) 18. prosince se v aule školy konal GymFest, na kterém zahrály gymnaziální kapely TT Band
Rock a Jam Defect. Dobrovolné vstupné ze dvou koncertů věnovaly kapely na charitu.
vii) V listopadu a lednu se uskutečnily dva školní stužkovací plesy.
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viii) 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.
ix) V rámci projektu "Participace mládeže" a ve spolupráci se žáky z Polska a dalších
náchodských škol (SPŠ stavební, Obchodní akademie, ZŠ Plhov) připravili naši žáci a prof.
Kolářská na 6. únor Sousedský masopust. Na náměstí byly trhy a doprovodné akce a součástí
programu byl masopustní průvod masek od hranic podél řeky. Možná tak založili novou tradici
pro města Náchod a Kudowa Zdroj.
x) 31. března začaly Španělské dny v Náchodě. Jejich organizátorem byla prof. Pavlíčková.
V prvních dvou dnech akce se naši žáci španělštiny učili připravovat některé španělské speciality.
V dalších dnech následovaly i akce pro veřejnost. Viz níže.
xi) 11. května pomohlo 14 našich studentů s prof. Zapletalem při organizaci akce Atletika pro děti
v Novém Městě nad Metují.
xii) 13. května navštívil Náchod americký velvyslanec Andrew H. Schapiro. Po městě ho na přání
velvyslanectví USA provedlo 6 našich žáků.
xiii) 27. května jsme pro absolventy, kteří mají 50 let od maturity, zorganizovali ve škole slavnostní
setkání s názvem Zlatá maturita. Maturanti z roku 1966 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.
xiv) V květnu se někteří naši žáci významně podíleli na organizaci náchodské Prima sezóny. Řada
z nich se jí také aktivně účastnila.
xv) 1. června Elektrotechnická asociace sdružující výrobce elektrotechnických zařízení ve spolupráci
s Elektrotechnickou fakultou ČVUT v Praze uspořádala setkání zástupců průmyslových podniků,
středních a vysokých škol ElektroJobs 2016. Cílem je propojit požadavky a nabídky
zúčastněných subjektů. Zástupci podniků hovořili hlavně o požadovaném profilu absolventů škol
a naopak o možnostech sponzorovat některé činnosti na školách. Naše škola se zde prezentovala
jak představením spektra absolventů, tak také prací kroužků a polytechnicky zaměřenými
volitelnými předměty.
xvi) 8. června uspořádala Strojní fakulta ČVUT v Praze setkání žáků všech typů středních škol
StreTech (10. ročník). Žáci asi ze stovky škol zde prezentovali přes 200 projektů. Trojice našich
žáků připravila ukázku výrobků, které vznikly během uplynulých tří let na kroužku
Elektroniky a praktické fyziky. O náš stánek byl velký zájem a bylo jen málo chvil, kdy naše
přístroje nikdo neobdivoval.
xvii) 24. června bylo Jiráskovo gymnázium přítomno na slavnostním předávání Cen Ď v Praze.
Finálová ceremonie pro nominované a další hosty se konala od 14.30 hodin na Nové scéně
Národního divadla v Praze, pod záštitou ministra kultury pana Daniela Hermana, pod patronací
Nadace pro transplantace kostní dřeně, ve spolupráci se sklárnou Artcristal Bohemia, za podpory
mnoha firem, měst, společností, Královéhradeckého kraje a Moravskoslezského kraje…
xviii)I nadále provozujeme 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 je prací jejich učitele Jana Ježka. Adresa webu
je http://bohemiaorientalis.cz/
xix) 70 % žáků maturitního ročníku maturovalo z matematiky, a to velmi úspěšně
xx) I během tohoto školního roku provozovali naši studenti školní internetovou televizi Doutnák,
která vysílá na YouTube.
xxi) Na webových stránkách GymplRoku.cz byly zveřejněny výsledky hlasování o nejoblíbenější
gymnázium ve školním roce 2015/16. Jiráskovo gymnázium bylo svými absolventy
vyhodnoceno jako nejlepší gymnázium v Královéhradeckém kraji.
Pavel Škoda
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Napsali o sobě podrobněji:
Pěvecký sbor studentů – Sboreček
Ve školním roce 2015/2016 uskutečnil sbor celkem 20 vystoupení pro veřejnost. Je to o něco více než
obvykle, protože jen v Německu a Anglii v září 2015 účinkoval sbor šestkrát.
První koncert se uskutečnil již 12. září 2015 v německém Oesede, v místě partnerské školy Jiráskova
gymnázia. Tento celovečerní koncert v Helig Geist Kirche navštívili studenti místního gymnázia
v Oesede, dále studenti JG, kteří byli tou dobou v Německu a za vedení partnerského gymnázia jeho
ředitel pan Ulrich Schimke a paní Ilse Stonjeková, která dlouhodobě pracovala na uskutečnění výměn
studentů mezi Náchodem a Oesede.
Po koncertě pokračoval v cestě autobus se Sborečkem do Nizozemska, Belgie a Francie až do přístavu
Calais, kde najel na trajekt do Doveru v Anglii. V časných ranních hodinách tu nastává chvíle, která je
vždy rájem fotografů, kteří chtějí ulovit co nejpůsobivější záběry východu slunce nad kanálem La
Manche.
V Anglii se uskutečnily dva koncerty celovečerní a několik menších, cca půlhodinových vystoupení,
jak bylo v plánu koncertního programu zájezdu. Mezi tyto kratší vystoupení patřilo kupř. zpívání pro děti
jedné základní školy v Manchesteru, vystoupení v domě seniorů v Blackpoolu, neformální koncert
v moderní katedrále v Liverpoolu, která nabízí nevídanou akustiku a některá další. Zájezdu do Anglie se
zúčastnilo 43 zpěváků. Od roku 1993 to by již desátý zájezd a Anglii tak navštívilo se Sborečkem téměř
300 studentů Jiráskova gymnázia.
Po návratu z Anglie se Sboreček věnoval svým tradičním vystoupením, což byl Náchodský výtvarný
podzim (20. 11.), den sv. Cecilie – vystoupení s dalšími sbory v Náchodě (22. 11.), zahájení plesu
Jiráskova gymnázia (28. 11.) a vánoční koncerty. Nejprve na schodišti gymnázia (20. 12.) a pak v kostele
sv. Vavřince (22. 12.).
Po novém roce se účastnil sbor dne otevřených dveří Jiráskova gymnázia (14. 1.) a zanedlouho potom
zahájení gymnaziálního plesu (23. 1.).
V únoru zpíval sbor na česko-polské akci města „Sousedský masopust“. Zpívalo se venku, ale naštěstí
bylo krásné počasí, takže vše dobře dopadlo.
Svoje místo má také Sboreček v historii náchodského studentského festivalu Prima sezona. Vzhledem
k jeho kontaktům s Josefem Škvoreckým, které se datují od roku 1990, byl Sboreček i u zrodu Prima
sezony, kdy studentskou hymnou „Gaudeamus igitur“ zahájil její první ročník. Později pak účinkoval
v mnoha ročnících dalších, podle požadavků a přání organizátorů. Letos vystoupil na úvod festivalu při
tradiční vernisáži výtvarných děl studentů (9. 5.) a potom při ukončení festivalu v Beránku (13. 5.), kde
byly předávány ceny v jednotlivých kategoriích.
V květnu zazpívali studenti Sborečku absolventům náchodského gymnázia z roku 1966 na tzv.
„Zlatých maturitách“ (27. 5.). Současným absolventům zazpívali při předávání jejich maturitních
vysvědčení 29. 5.
Dne 2. června byl Sboreček pozván do Nového Města nad Metují jako host oslav patnácti let
obnovení činnosti místního tradičního sboru Kácov. Sborečku se dostalo velmi srdečného přijetí jak od
obecenstva, tak od členů Kácova s dirigentem Jiřím Skopalem ml. Na závěr zazpívali společně Kácov
a Sboreček sbor z Prodané nevěsty „Proč bychom se netěšili“, který je u obou často na programu.
Každoroční celovečerní koncert před prázdninami se konal tradičně v galerii na zámku (30. 6.).
Sboreček tu znovu přesvědčil své posluchače, o tom, jakou radost přináší společné zpívání všem, kteří se
na sborovém koncertě setkávají. To platí i o celém letošním působení Sborečku a nelze jinak, než
poděkovat všem jeho členům, kteří se tolik potřebnému společnému zpívání věnují.
Ing. Vlastimil Čejp, sbormistr
Musica Viva
Zatímco první pololetí bylo věnováno především soutěži Opava Cantat (viz výše), ve druhém pololetí
se soubor věnoval plně práci na repertoáru, výrazu a přednesu. Ale ani letos jsme si nenechali ujít účast
na Noci kostelů a jsme rádi, že jsme se této akce mohli poprvé zúčastnit přímo v Náchodě. 10. června
jsme se zkráceným programem zavítali do kostela sv. Vavřince a zahájili tamní velmi pestrý program.
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Před prázdninami jsme ještě byli součástí oslav 20. výročí založení domova pro seniory Oáza
v Novém Městě nad Metují, kam pravidelně zajíždíme. Ať už v čase adventu, nebo v „předletí“. Letos
jsme se za tamními obyvateli vypravili 20. června.
A jen o dva dny později jsme zcela zaplnili náchodský kostel sv. Michaela archanděla. Náš letošní
repertoár nabídl opět hudbu duchovní, ale i lidovou, ryze vokální, nebo jen orchestrální, ale samozřejmě
také typické spojení sboru se smyčcovo-flétnovým orchestrem. O úpravy skladeb se opět postaral Milan
Poutník a o nastudování Věra Vlčková. Na koncertě jsme ale nebyli sami. Pozvali jsme své přátele
z mosteckého gymnázia, které jsme potkali na soutěži v Opavě. Jejich smíšený pěvecký sbor SMoG je
nám blízký nejen věkem, ale i láskou k muzice.
Mgr. Milan Poutník
DREJG 2015/16 – Nejen F.A.U.S.T.
Díl 1. – Především FAUST
Dějství I. – V knihovně /Filantrop A Učitel Si Trpí!/
Marlowe: Tragická historie o doktoru Faustovi –  přečteno
Goethe: Faust, Urfaust –  přečteno
Kopecký a spol: Dr. Johan Faustus, Johanes doktor Faustus –  přečteno
A přečetli jsme, co se tak asi o Faustovi dalo přečíst. Od Steinerova Duchovního výkladu ke Goethově
Faustu, Justova Fausta jako stavu zadlužení, Pokorného Knihy o Faustovi,
Dějství II. – Ještě v knihovně /Filosof A Učenec Se Trápí/
A čteme dál: Puškin, Bulgakov, Nohavica, Chelčický, Koniáš, Schwab, Mann, Havel, Suchý.
A k tomu si posloucháme Wagnera, Gounoda, Liszta, Berlioze,… Někdo kouká i na Murnaua, Meliése
a Švankmajera.
Dějství III. – Ve zkušebně /Fíha Ajó Úúú Sakra Týjó/
Potkají se tři. Faust, Mefisto a Bůh. A Faust říká: „…“
Co to vlastně ten Faust chce? A co mu vadí? A co je vlastně zač ten Mefisto? A co si od toho všeho
slibuje Bůh? Může se vůbec Bůh vsadit? A baví se vůbec Bůh s Mefistem? A co když přijde ještě
Markétka? Fandíme Faustovi? Kdo je Faust? A Bůh?
Může být Bůh žena? Má Bůh pohlaví? A není to jedno? A co na to Kašpárek, vlastně Kašpárci? Co by
dělal Faust dnes? Jak by asi vypadal Mefisto? A jak vypadá Bůh? Vypadá vůbec nějak? Odkud
vypadává? Mohla být Markétka Marek? A kdo dnes dělá Kašpárka? A co na to Chelčický, Koniáš a Jan
Tleskač?
Dějství IV. – Ještě ve zkušebně /Frr Ááá Uají Sss Tytyty/
Máme název i odpovědi.
F.A.U.S.T.U.D.Y. – hry s Fausty. Trochu jako STUDY (to je anglicky), trochu jako ETUDY (to je
francouzsky). Faust je univerzální – světový.
Takže Bůh bude holka. Mefisto nebude Mefisto ale Ďábel. Fausti budou tři a jeden z nich bude
Fausta. Faust je slávista. A Faust je na prachy a nadrženej a zvědavej a maturant a stromoplodič
a domosazeč a synostavěč a abstinent a herec a plochej a vůbec a možná chce jen čapku s bambulí. Faust
jsme všichni. Nejvíc Kašpárků je v televizi. Stůl je důležitej.
Dějství V. – Na jevišti/ Na přehlídkách a festivalech /Fúj Ach Uf Sakra Tyvole/
Audimafor Hradec Králové – Zkoušíme ještě o půlnoci před premiérou. A zahráli jsme to od začátku
do konce. A máme CENU „Za práci s faustovským tématem“. Sukces.
Náchodská Prima sezóna – Už to asi trochu umíme. A máme Prima cenu.
Deset Deka festival – doma narváno. V aule i ve F.A.U.S.T.U.D.Y. jako doma. Má to cenu.
Díl (ek) 2.– Lear (ek) – Frynt (ek)
Exkluzivně pro Náchodské Dny poezie Frintovy limericky na gymnaziálních schodech. Byl jeden
Emanuel F. Na schodech to Fryntovi sluší. DREJGu to sluší černobíle. DREJGu sluší poezie. Nejen
Fryntova.
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Díl 3. – Jak je důležité míti Filipa (Stuchlíka)
Jeden den už nestačí. Krom čtvrtků už se DREJGuje i v pátek. Vlastně FEJGuje. S Filipem
Stuchlíkem. Scénář z Camiho je na světě. A k tomu i srpnový seminář improvizace. Dík.
A teď v kostce:
V sezóně 2015/16 fungoval DREJG ve dvou vzájemně se prolínajících sekcích. Čtvrtky s Mc, pátky
s absolventem a DREJGem Filipem Stuchlíkem. S inscenací F.A.U.S.T.U.D.Y. – Hry s Fausty objel
DREJG nějaké ty festivaly a vlastně se docela zadařilo. Vedle toho si stačil DREJG střihnout i schodištní
voicebandovou blbůstku s Fryntovými limericky, která možná neřekla svůj poslední rýmek.
DREJG/FEJG s Filipem Stuchlíkem pracoval hlavně na sobě a to až tak, že se ve skromném počtu potkal
i o prázdninách na třídenním improvizačním semináři. A To ještě DEJGové zorganizovali dva festivaly –
Náchodské Dny poezie a Deset Deka festival. Tohle fšechno uDREJGovali především: Marek Balcar,
Gabriela Balská, Honza Bohadlo, Kamča Dědková, Franta Havel, Vojta Hora, Magda Juranová, Naty
Kalivodová, Vláďa Máslo, Martin Přibyl, Debie Ritschelová, Filip Stuchlík, Lucka Šacherlová, Alice
Tučková, Ivana Turovská, Vojta Veselý, Petr Zákravský, Alena Žibřidová a vlastně už i Anežka Tučková
a, tak trochu i Bára Brzobohatá, Tadeáš Správka, Jáchym Šmída, Bára Štěpánová a Aďa Uždilová… Dík.
Občas se stavili a pomohli exDREJG Monika Venclová, Magda Kynčlová, Honza Staněk a Bára
Balcarová. Dík.
DREJGové se pořád kamarádí s náchodsko-kladsko-pražským soustrojím J.S.T.E. D.R.E.D.
P.S.: Filipe, vydrž!
P.P.S.: Marku, neztrať se!
P.P.P.S.: I Vy ostatní se vracejte, jste vítáni jakbysmet! A občas, vlastně dost často je potřeba pomoct!
P.P.P. P.S.: Vy všichni ostatní, vydržte!
P.P.P.P. P.S.: Vy, kdo jste se ještě neodvážili, odvažte se!
Deset Deka Festival – 7. ročník
Šťastná sedmička / Sedmý statečný
Proč to štěstí?
Protože opět byli/a a protože byla dobrá naše divadla. Který festival se může pochlubit tím, že Víc než
polovina jeho programu to dotáhla na vrcholné republikové přehlídky amatérského divadla (Šrámkův
Písek, Mladá scéna, Wolkrův Prostějov) a že tři z nich se zjevily až na Jiráskově Hronově? Taky nevíte.
Tak, to, že nevíte, není úplně důkaz, ale protože nevíme ani my, má to už svou váhu. My, Deset Deka si
totiž myslíme, že jsme výjimeční/á. Protože jsme letos navážili vzdělaného Martina Hilského, folklorního
K. J. Erbena, barokní Geisslers Hofcomoedianten, současného Marka Šindelku, domácí DREJGové
Fausty (hned tři v jednom), dokumentární Ukrajinu, našeho Pú ze Sobotky, DREDí snědené oči v zelí.
A to už má nějakou váhu!
Proč ta statečnost?
Protože jsme bojovali/a s krásným červnovým počasím, s fotbalovým EURO, možná i s něčím dalším,
co někdy vážilo i víc než našich Deset Deka. Takže ani podpora grantů Královéhradeckého kraje
a Kulturní a sportovní nadace města Náchoda, mediálních partnerů ČRO Hradec Králové,
Náchodský Swing a www.kupvstupenku.cz, sponzorů Kamat a.s., Atas. a.s., a Integraf Náchod ne
zcela stačila. Snad budeme smět poděkovat i Nadaci Jiráskova gymnázia a městu Náchod.
Snad budeme moci v dalších ročnících s pořadovými čísly 8, 9, ba dokonce i 10, tedy do našich
desátin Desíti Deka mezi své partery, kteří zvýší naši váhu, počítat i Vás. Jste na dalších Deset Deka
zváni!
Náchodské Dny poezie 2015 – 6. ročník
Poezie pod proudem – v proudech poezie
(Elektrický) proud je uspořádaný pohyb nosičů elektrického náboje.
Náchodský proud poezie v listopadu 2015 byl rozhodně uspořádaný, a to již pošesté Jiráskovým
gymnáziem.
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Rozhodně byl velmi v pohybu, a to z Auly JG Náchod, do Maštale, odtud do Beránku a odtud ještě do
Galerie výtvarného umění a do Městské knihovny atd.
A jeho „nosiči“ měli rozhodně náboj. Posuďte (v abecedním pořádku) sami: 6Na Chodníku,
Muḥammad ibn Muḥammad al-Nafzawi, Martina Blažeková, Vráťa Brabenec, Emil František Burian,
Miloň Čepelka, Sylva Fischerová, Emanuel Frynta, Geisslers Hofcomoedianten, Marie Iljašenko, Krabat,
Edward Lear, Jan Mrázek, Petr Nikl, Štěpán Nosek, Gabriela Palijová, Daniel Razím, Eva Turnová, Ty
Syčáci, Petr Váša… To je dostatečně elektrizující proud poezie na to, aby z toho byl Náchod zježený až
do příštího listopadu.
Takhle silný poetický proud mohl proletět listopadovým Náchodem jen díky mohutné podpoře
grantů Královéhradeckého kraje a Kulturní a sportovní nadace města Náchoda, mediálních
partnerů ČRO Hradec Králové, Náchodský Swing a www.kupvstupenku.cz, sponzorů Relaxhotel
Bára, Kamat a.s., Atas. a.s., a Integraf Náchod. S takovým napětím a nábojem v zádech míří už teď
Náchodské Dny poezie ke svému 7. ročníku, vlastně myslí už na dovršení své první dekády. Pošesté… to
už totiž je tradice!
Mgr. Štěpán Macura
P.S.: Mezi partnery a sponzory následujících ročníků jste vítáni. Nechte se nabít poezií!
GymFest pro Hospic
Ve středu 13. 1. 2016 jsme navštívili Hospic v Červeném Kostelci, kde
jsme předali částku 2 000 Kč – výtěžek z prvního ročníku akce s názvem
GymFest, pořádané studenty Jiráskova gymnázia v Náchodě. Při příchodu nás
přivítala paní Eva Wagenknechtová, převzala symbolický šek a částku a
věnovala nám děkovný certifikát. Provedla nás po hospicu, seznámila s jeho
posláním a podotkla, že i malé částky mají svůj velký význam. Setkali jsme se
i s panem ředitelem Ing. Mgr. Miroslavem Wajsarem, který byl nadšený a
velice ho potěšila naše návštěva.
Na GymFestu vystoupily kapely Jam Defect a TT Band rock, moderovali
ho Franta Šedivý s Adamem Budařem, kteří si také připravili zábavnou
hudební scénku. Startovací ročník tohoto "gympláckého" festivalu se nad
očekávání vydařil a všichni se již dnes těšíme na pokračování v příštím roce.
Věříme, že se nám povedlo založit novou tradici. Doufáme, že se Gymfest bude pořádat a dále rozvíjet i
v následujících letech, a objevíme tak spoustu mladých lidí se zájmem o hudbu a i nadále budeme moci
přispívat na dobrou věc.
text student Jiráskova gymnázia Tomáš Kubíček, foto RNDr. Jan Preclík

Španělské dny
Pod heslem Španělština pro nás není jen jazyk jsme i v letošním roce zapojili do výuky španělštiny
řadu zajímavých aktivit a uspořádali sérii akcí, které, jak věříme, zvýší motivaci studentů pro studium
tohoto stále významnějšího jazyka. Hodiny španělštiny navštěvoval v tomto roce španělský dobrovolník
David Montéz Vasquez. Kontakt s rodilým mluvčím je velmi důležitý, protože si studenti zvykají na
různé přízvuky a především ztrácejí ostych při použití cizího jazyka.
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David pomohl také s organizací Španělských dnů v naší škole, které proběhly v prvním dubnovém
týdnu. Studenti vytvořili díla na téma předkolumbovské civilizace, připravovali španělská jídla
a vyslechli poutavou přednášku o indiánech v Peru paní Olgy Vilímkové. Vstupné z této přednášky a celý
výtěžek z akce Španělské dny byl věnován na dobročinné projekty. V rámci celého festivalu se nám
podařilo, podobně jako v loňském roce, vybrat úctyhodnou částku 6 593,– Kč. Z toho 3 500,– bylo
použito na další pokračování projektu adopce na dálku v Bolívii. Naši studenti podporují již druhým
rokem dvanáctiletou Belqui Muiba Moye, nejmladší z dvanácti sourozenců. Kontakt s touto dívkou nám
umožňuje poznat život v Bolívii, psát dopisy a také si uvědomit, že možnost vzdělání je dar, kterého
bychom si měli vážit. Ne všechny děti na světě mají totiž tuto možnost. Zbývající částka byla poukázána
na rozvojový projekt Mayů v Guatemale. Do naší školy zavítaly také španělské dobrovolnice Elsa, Elena
a Elvira a ve svých prezentacích představily svoji práci v České republice a srovnaly rozdíly mezi Českou
republikou a Španělskem. Celý festival byl zakončen projekcí filmů La lengua de las mariposas o životě
ve Španělsku v období před občanskou válkou a ve večerních hodinách byl promítán v prostorách auly
naší školy neméně zajímavý film Azul oscuro casi negro.
Ing. Lucie Pavlíčková
Na procházce s americkým velvyslancem
V pátek 13. května provázeli studenti Jiráskova gymnázia Timotej Mareš, Eliška Pohnerová,
Adam Budař, Gabriela Palijová, Alice Tučková a Ngyuen Thi Lam amerického velvyslance
Andrewa H. Schapira na jeho přání při návštěvě Náchoda
Již devatenáctým rokem láká festival Náchodská Prima sezóna do Náchoda širokou veřejnost a mezi
ní tu a tam i známou osobnost, která neodolá atmosféře studentského umění a plna očekávání navštíví
naše město. Ani letošní ročník není výjimkou. O rozruch se tentokrát postaral americký velvyslanec
Andrew Schapiro, který dorazil v ranních pátečních hodinách a po formální snídani s náchodským
starostou se zúčastnil hudebně-divadelního festivalu pro handicapované žáky v divadelním sále. Také to
byl jeden z důvodů, proč nás nechal čekat. Nicméně o deset minut později jsme se přece jen setkali
usměvavým, charismatickým mužem v padnoucím obleku, který od prvního momentu oplýval humorem
a dobrou náladou.
Slunce svítilo, předpovídaný déšť se zdržel. S Jeho Excelencí jsme se přivítali před Beránkem,
a přestože nás všechny (tedy šest studentů našeho gymnázia, paní tlumočnici a snad i ochranku) sužovala
nervozita, Mr. Schapiro okamžitě odlehčil náladu několika pózami pro fotografy a krátkým
konstatováním, že pokud mu to časový harmonogram dovolí, rád si z přistaveného vozu vyzvedne
sluneční brýle.
Očima chráněnýma před sluncem si mohl pak již bez nesnází prohlížet náměstí a vše, o čem jsme se
mu rozhodli vyprávět. „Teach me!“ řekl jasně. A tak jsme se ho odhodlali vzdělat. Se zájmem nám
naslouchal a reagoval na jakoukoliv otázku či informaci, která ho zaujala. Jako správný Američan se hned
pozastavil nad budovou dostavěnou roku 1904, kterou my všichni se samozřejmostí označujeme jako
„Novou radnici“. „Nová? V Americe je to staré.“
Nelze říct, že společenský oblek je tím nejpříhodnějším oděvem
pro jakoukoliv fyzickou aktivitu, avšak to nám nemohlo zabránit vzít
pana velvyslance na zámek a ukázat mu Náchod z vrchu v celé jeho
kráse. Náš záměr se naplnil a Mr. Schapiro byl okouzlen. Obdivoval
kopcovitou krajinu stejně jako šeříky podél cesty, vzhlížel
k sgrafitovým zdem zámku a s úsměvem se nakláněl do medvědária.
Se zaujetím poslouchal naše vyprávění o městě, židovských
obyvatelích města za války, naší škole, Škvoreckém i Formanovi a sám
odpovídal na naše dotazy a uplácel tak naši zvědavost.
Na dotaz, proč si k návštěvě vybral právě Náchod, nezmínil ani tak
Prima sezónu, jako americký konvoj projíždějící tudy na konci
minulého roku. Prý už tehdy slyšel o městě, kde Američany vítalo
mnoho lidí.
Vzali jsme ho na terasu i na věž. Zajímal se, zda jsou ta místa
běžně přístupná, a následně nás pobavil, když jsme mu řekli, že ano,
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ale v tento konkrétní den ne. „Proč?“ ptal se. Nezbývalo nám, než mu říct, že samozřejmě kvůli němu.
Náš společný čas se nachýlil ke konci, a tak jsme pana velvyslance dovedli na parkoviště, kde již byl
přistaven jeho vůz a kde ho očekávali jeho lidé. Při příchodu k autu se překvapeně zadrhl v půli věty. „To
už náš společný čas končí?“ Ani nám by nevadilo strávit s ním několik dalších chvil, ale už tak jsme
nebyli příliš pilní v dodržování časového plánu, což nám bylo po celou dobu připomínáno pohledem
organizátorů. Na přání Jeho Excelence jsme ještě zapózovali na společné fotce a převzali dárkovou tašku
anglických výukových materiálů, jako poděkování.
It was nice to meet you. Krásný den! Auto se rozjelo. Stáli jsme a mávali. Pak se nám velký černý vůz
ztratil z očí a my zůstali sami. S pochvalou naší angličtiny na paměti a s americkými úsměvy na tvářích.
Eliška Pohnerová
StreTech 2016
Ve středu 8. června uspořádala Strojní fakulta ČVUT v Praze setkání studentů všech typů středních
škol, kteří se zde mohli představit svými pracemi a také inspirovat tím, co vytvořili druzí. Naše škola byla
na této akci letos poprvé. Trojice studentů Pavel Bláha, Martin Vašina a Matyáš Háze připravila
prezentaci výrobků, které vznikly během uplynulých tří let v kroužku Elektroniky a praktické fyziky.
V Praze pak bohužel vystupovali jen dva z nich, Pavel Bláha se pro úraz při sportu nemohl zúčastnit.
O náš stánek byl velký zájem a bylo jen málo chvil, kdy výtvory studentů nikdo neobdivoval
Mgr. Zdeněk Polák
k) další aktivity
Žákovská knihovna
Ve školním roce 2015/2016 přibylo do žákovské knihovny 26 nových svazků. V tomto období bylo
půjčeno 209 knih. Knihovnu navštěvovali jak žáci školy, tak zaměstnanci. K 1. září 2016 bylo v knihovně
6 893 knih.
Mgr. Ivo Forejt, správce žákovské knihovny
Ekovýchova v Jiráskově gymnáziu
Z našich aktivit spojených s ekovýchovou, které se uskutečnily v tomto školním roce, stojí za zmínku
zejména následující akce:
V úterý 19. dubna proběhl ve spolupráci s ČSOP Jaroměř ve škole Den Země. Studenti vybraných
tříd se zúčastnili cyklu filmů, přednášek a debat na téma ochrany přírody. Debatovali jsme například
o úbytku biodiverzity české krajiny, proběhla přednáška o zvláštnostech sudetské přírody a holandská
studentka veteriny Anna Blomgren Vilhelmsen seznámila studenty se svými zážitky z jižní Afriky, kde
pracovala jako dobrovolnice v Krugerově národním parku a podílela se na ochraně a ošetřování velkých
savců.
Ve dnech 27. 5. - 5. 6. jsme v rámci školní expedice opět navštívili Rumunsko. Smyslem celého
pobytu bylo seznámit se s nádhernou přírodou rumunských Karpat a hlavně navštívit naše krajany
v oblasti Banátu a šetrnou turistikou i přispět k záchraně mizející komunity banátských Čechů se
svébytnými zvyky, tradicemi, mentalitou, kulturou a archaickou češtinou.
Studenti 5.W se zúčastnili 21. 6. tradiční botanické exkurze spojené s brigádou, kdy jsme ve
spolupráci s ČSOP Jaroměř pomáhali s kosením ohrožených mokřadních luk na Dobrošově, podobnou
akci absolvovali 27. 6. i studenti 6.V, pro změnu v údolí Olešenky.
Tematický den nazvaný „Den se zvířaty“ proběhl 28. 6. a zúčastnili se jej studenti prim. Na Kylarově
statku v Bělovsi jsme poznali, jak dnes žijí zemědělci a jak vypadá rodinná farma zaměřená na chov skotu
„přírodním“ způsobem. Filip Laštovic z Českého svazu ochránců přírody seznámil studenty s fungováním
záchranné stanice pro handicapované živočichy v Jaroměři a naše bývalé studentky předvedly svým
mladším spolužákům ukázky parkuru a ukázaly jim, co obnáší péče o koně.
I nadále provozujeme 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/.
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V prosinci proběhla přednáška v broumovském klášteře a v březnu v knihovně v Novém Městě nad
Metují, obě na téma krajiny a přírody Kladského pomezí.
Pokračujeme také se sběrem tříděného papíru, vyřazených elektrospotřebičů i v podpoře
„adoptovaných“ dětí z Indie a Afriky, kterým pomáháme finančně zajistit pro ně jinak nedostupné
vzdělání.
Expedice Rumunsko 2016
Když už na školní výlet, tak do Rumunska
Ve dnech 27. 5. - 5. 6. jsme v rámci školní expedice opět navštívili Rumunsko. Smyslem celého
pobytu bylo seznámit se s nádhernou přírodou rumunských Karpat a dunajské soutěsky, dále pak poznat
naše krajany a šetrnou turistikou i přispět k záchraně mizející komunity banátských Čechů se svébytnými
zvyky, tradicemi, mentalitou, kulturou a archaickou češtinou.
Šlo o výlet nejen v prostoru, ale i v čase. Návštěvníka Banátu nutně zaujme různorodá mozaika
sestávající z políček, luk, pastvin a mezí, propojená hustou sítí cest a pěšin. Je to typ krajiny, která u nás
s kolektivizací venkova nenávratně zmizela. Bohužel tradiční vesnická společnost se dnes v Banátu
rychle rozpadá, mladší a dynamičtější lidé odcházejí, vesnice se vylidňují a krajina, po desetiletí
obdělávaná a pasená, už začíná pustnout a zarůstat. Za dvacet let bude Banát vypadat úplně jinak.
Výlet nám z organizačního hlediska pomáhali zajistit lidé ze společnosti Dovolená v Banátu
s podporou neziskové společnosti Člověk v tísni, o. p. s.. Nejdříve jsme se tři dny pohybovali v divoké
přírodě vysokých hor Tarcu. Tábořili jsme na poloninách u salaší a i přes problémy s ovčáckými psy bylo
nezapomenutelným zážitkem zejména setkání s pastevci. Při celodenním treku jsme pak zdolali nejvyšší
vrchol pohoří. V dalších dnech jsme se přesunuli na základnu v odlehlé vesnici Eibentál v Tisovém údolí.
Z mnoha zážitků stojí za zmínku průchod rozsáhlou jeskyní Ponicova k vodní hladině Dunaje s následnou
lodní vyjížďkou v soutěsce Železných vrat a výstup na vyhlídky a skalní stepi nad Dunajem. Pěšky jsme
doputovali i do nejodlehlejší české vesnice Bígru a nakonec jsme navštívili termální lázně Baile
Herculane, kde jsme před odjezdem v sirné vodě spláchli pot i špínu uplynulých dní.
Pro přírodovědce bylo velkým zážitkem setkání s mnoha vzácnými druhy rostlin i živočichů, které
z české krajiny úplně vymizely. Koukol polní, orchideje, dvoumetrové užovky stromové, roháči, vzácní
tesaříci či desítky druhů motýlů, něco podobného lze u nás vidět jen výjimečně. Ze studentů se stali
poutníci, kteří s batohem na zádech nachodili desítky kilometrů a prošli velkou část jednoho
z nejkrásnějších koutů Evropy. Daleko od signálu mobilních operátorů, místo koupelny řeka a místo
počítače večery u ohně. Dlouho budeme vzpomínat na malebné české vesničky se svéráznými krajany,
kteří dokázali vyrvat z rumunské divočiny kousek krajiny jak z Ladových obrázků. Napřesrok jedeme
znovu!
Fotoreportáž z expedice je na http://bohemiaorientalis.cz/na-skolni-vylet-do-rumunska-2/
Mgr. Jan Ježek
Předmětová komise českého jazyka
přeje si, aby se dále dařila spolupráce s městskou knihovnou. Skvělé představení Zahrada života Jane
Austenové, s nímž do Náchoda zavítalo pražské divadlo Viola, zhlédli studenti druhého ročníku a sexty.
tleská hercům pražského divadla Anfas, kteří předstoupili před starší gymnazisty s odvážnou úpravou
Nezvalovy Manon Lescaut a sklidili velký a zasloužený potlesk.
ráda opět uvítá herce souboru Geisslers Hofcomedianten, jimž za skvělé představení Dvě komedie
v komedii tleskali v rámci letošní Náchodské prima sezóny studenti 2. ročníku a sexty.
děkuje již tradičně Štěpánu Macurovi a studentům, kteří připravili a organizačně zajistili bohatý
program a laskavou atmosféru listopadových dnů poezie. Více o programu najdete v samostatném
příspěvku výše.
přeje panu profesorovi Martinu Hilskému pevné zdraví a chuť i někdy příště besedovat se studenty
a učiteli na téma William Shakespeare.
konstatuje, že nabídku knih z Klubu mladých čtenářů nakladatelství Albatros využívá stále více
studentů i učitelů.
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přeje si, aby literárně-historické exkurze, pořádané ve spolupráci s dějepisci a výtvarníky a tradičně
doplňované o návštěvu divadla, přinášely díky bohatému programu a dobré organizaci nejen poznání, ale
i zábavu a přispívaly k dobrému fungování třídních kolektivů.
Mgr. Jindra Nývltová
Anglický jazyk
Divadelní představení
Letos jsme vybrali pro studenty seminářů divadelní představení Martin Luther King, které se
uskutečnilo na podzim v Pardubicích.
Skotské dny
Na jaře jsme v rámci tematických dnů uspořádali Skotské dny. Jako každý rok si studenti ze všech
ročníků, kromě maturantů, si připravili prezentace o této anglicky mluvící zemi. Letos jsme vybrali
Skotsko i proto, že několik profesorů našeho gymnázia navštívilo ve Skotsku kurzy angličtiny a mohli se
podělit o své zkušenosti z pobytu v této krásné zemi. Profesor Jan Ježek si připravil zajímavou prezentaci
se spoustou krásných fotografií.
Studenti se také účastnili různých dílen – výtvarné, hudební a literární. Své práce pak předvedli
a umístili v prostorách školy.
Tematické dny si studenti oblíbili i proto, že na závěr dostanou za svou práci výborný dort,
zobrazující vlajku dané země.
Zdena Jirková
Německý jazyk
Dne 12. 10. 2015 se němčináři třetích a čtvrtých ročníků v doprovodu svých vyučujících němčiny
Š. Škodové a J. Fišerové zúčastnili divadelní exkurze do Drážďan, pořádané pardubickým
Goetheinstitutem. Exkurze započala v ranních hodinách v Hradci Králové. Po příjezdu do Drážďan
studenti nejprve zhlédli představení pro mládež Tschick německého autora W. Hernndorfa. Hra byla
určena právě českým divákům, proto byla doplněna českými titulky. Z výkonu německých herců byli
všichni diváci nadšeni.
Po skončení představení se vydali objevovat krásy „saských Benátek“, jak se také městu na Labi
někdy říká. Místo odjezdu bylo stanoveno u Zwingru, takže si mohli prohlédnout i tento zdejší barokní
klenot. Odjeli právě včas, aby se vyhnuli kontaktu s demonstranty hnutí PEGIDA. Tuto exkurzi
uspořádali němčináři již podruhé a předpokládají, že i do budoucna o ni bude velký zájem.
K. Volhejnová, Jitka Fišerová, Šárka Škodová
Francouzský jazyk
V listopadu zhlédli studenti francouzštiny divadelní představení Malý princ v pražském Salesiánském
divadle.
Vyučující se vzdělávali ve svém oboru na zahraničních pobytech v Paříži a v Nice.
Mgr. Lukáš Zapadlo
Chemie
Nejen Chemická olympiáda probíhala v areálu chemie.
V listopadu se uskutečnily Hodiny moderní chemie Vysoké školy chemicko – technologické
v Praze. Barevné přeměny, atraktivní pokusy s pevným oxidem uhličitým, s kapalným dusíkem byly
zakončeny výrobou smetanové zmrzliny. V druhé části následovaly ukázky metod forenzní analýzy –
daktyloskopie, zviditelňování krve, rozlišení lidské a zvířecí krve.
Další Hodina moderní chemie proběhla v březnu pro studenty třetích ročníků. Téma bylo Barvy
a barviva.
V předvánočním čase to byl také oblíbený Den her. V laboratořích chemie byl připraven pestrý
program – kvízy, hlavolamy, soutěž Riskuj a celá řada experimentů. Na některé z nich jsme navázali při
Dni otevřených dveří. Demonstrační pokusy byly provedeny v učebně chemie našimi studenty a setkaly
se s velkým ohlasem. Jednoduché pokusy pak bylo možné vyzkoušet v laboratořích chemie.
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Běstvina. Na základě dosažených úspěchů v krajských kolech Chemické olympiády odjeli Jakub
Ježek a Lucie Tučková o prázdninách na letní odborné soustředění řešitelů Chemické olympiády, které
pořádá VŠCHT Praha ve spolupráci s Národním centrem pro mladé chemiky
Poděkování patří všem nadšeným chemikům, kteří věnovali svůj čas přípravě a realizaci Dne her
a Dne otevřených dveří.
Mgr. Helena Karásková
Biologie
Seminaristé 3. ročníků navštívili s prof. Ježkem Oblastní nemocnici v Náchodě.
MUDr. Kalibánová je seznámila s klasickými i moderními diagnostickými metodami (ultrazvuk, RTG,
CT), které jsou v náchodské nemocnici k dispozici. Děkujeme za spolupráci. Zájemci z řad seminaristů
měli také možnost zúčastnit se exkurze do Prahy v rámci programu Dny otevřených dveří AV ČR.
Doprovodily je prof. Jaroušová a Rojtová. Navštívili Ústav mikrobiologie, kde byla pro ně připravena
přednáška, prohlédli si jednotlivá pracoviště ústavu a měli také možnost vyzkoušet si některé úkony
prováděné v laboratoři. Celá akce byla dobře připravena a pro studenty, kteří mají zájem o biologii, byla
velmi zajímavá a podnětná.
V tomto školním roce pokračovala spolupráce s Mikrobiologickým ústavem Akademie věd ČR na
Novém Hrádku. Studentce Kateřině Vítkové (7.W) se podařilo získat stáž v tomto ústavu (opět v rámci
projektu Otevřená věda). Bude tu, tak jako několik náchodských studentů před ní, pracovat v laboratoři
a vytvářet tak svoji seminární práci.
V letošním roce ukončil své mimopracovní aktivity, tedy i práci s našimi studenty, Ing. Igor Šplíchal,
CSc. Ráda bych mu i touto cestou poděkovala za trpělivost, ochotu a vstřícnost, se kterou pracoval
s našimi seminaristy. Bez jeho počátečního impulzu a následného nasazení by naše mnohaletá spolupráce
nevznikla a nemohla se zdárně rozvíjet. Přejeme mnoho zdraví do dalších let a doufáme, že naše
spolupráce s Mikrobiologickým ústavem na Novém Hrádku bude i nadále pokračovat, byť v jiném
obsazení.
Areál biologie byl před dvěma lety rozšířen o kmenovou učebnu sousedící s učebnou biologie, kterou
jsme postupně zařídili audiovizuální technikou a zatemněním. Zbývalo nám nainstalovat dobré ozvučení,
což se podařilo v loňském roce. Také jsme si nechali vyrobit nové držáky na nástěnné obrazy, které
zlepšily jejich skladování. Dále jsme vyměnili dataprojektor v učebně biologie a koupili velký model
srdce, který jsme už dlouho potřebovali.
RNDr. Ivana Matěnová
Dějepis
Učivo dějepisu doplňují také přednášky. K zajímavým patřila přednáška pana Radka Hejreta. Pan
Radek Hejret je odborným pracovníkem ICEJ při Velvyslanectví Izrael v Praze. Na našem gymnáziu
pravidelně přednáší o historii Izraele a o současném životě Izraelitů, o jejich úspěších a politických
otázkách. Organizuje také přednášku paní PhDr. Michaely Vidlákové, která jako malé děvče přežila
terezínské gheto. Právě panem Hejretem byl motivován Matyáš Falta z kvarty A, který, jak píšeme výše,
zvítězil se svojí prací o historii a současnosti zdravotnictví v Izraeli v mezinárodní soutěži CEMACH.
Výuku dějepisu rozšiřují četné literárně-historické exkurze, organizované ve spolupráci s vyučujícími
českého jazyka. Již tradičně navštívili studenti kvart Terezín, terciáni a studenti druhých ročníků Pražský
hrad a Staré Město pražské, studenti čtvrtého ročníku si prohlédli pražské Židovské Město, primáni
navštívili Centrum experimentální archeologie ve Všestarech, kde si vyzkoušeli některé činnosti
pravěkých lidí, např. mletí zrna, otesávání kamennou sekerou, tkaní látek ze srsti zvířat na primitivních
stavech. S velkým ohlasem se opět setkala exkurze maturantů do Osvětimi a Krakova.
Součástí dějepisné výuky na nižším stupni našeho gymnázia jsou i tematické dny. Primáni prožili svůj
tematický den v antickém světě. Den v antice proběhl tentokrát v aule školy, která se proměnila v antické
divadlo. Žáci dramatické výchovy představili obrazy ze starověké mytologie, žáci obou prim pak
předvedli svůj program s antickou tematikou, připravený ve spolupráci s vyučujícími českého jazyka.
Všichni byli oblečeni v dobových kostýmech, které si vyrobili v hodinách výtvarné výchovy. Program byl
zakončen dvouhodinovým olympijským kláním, které pro ně připravili učitelé tělesné výchovy.
50

Tematický den s názvem Den ve středověku pro sekundy byl pro velký úspěch znovu spojen
s návštěvou Historického centra řemesel a umění v Ostré u Lysé nad Labem, které své návštěvníky
přenese do středověkého městečka s dokonalou dobovou atmosférou. Žáci nejprve absolvovali
komentovanou prohlídku s průvodci a poté si sami vyzkoušeli některá středověká řemesla, např. ražení
mincí, výrobu svíček, rýžování zlata, drátování nádob, výrobu mýdel a provazů, ruční tisk na papír.
Pro terciány byl vyučujícími fyziky připraven den Průmyslová revoluce. Učitelé dějepisu zde mají
úlohu odborných konzultantů. Žáci vypracovávali postery k jednotlivým objevům a seznamovali se jejich
prostřednictvím s nejvýznamnějšími vynálezci a vynálezy tohoto historického období.
Pro letošní Den otevřených dveří připravili vyučující dějepisu výstavu studentských projektových
prací. Sekundáni zhotovili postery k tématu historie mého rodiště, terciáni ve dvojicích vyráběli koláže
k jednotlivým uměleckým slohům a stylům, o kterých se dosud učili, studenti prvních ročníků
vypracovali individuální projekty o starověkých památkách světa.
Také výměnný pobyt v Německu na partnerském gymnáziu v Georgsmarienhütte nabídl svým
účastníkům dvě zajímavé akce s historickým obsahem. Byla to návštěva vlastivědného muzea Villa
Stahmer, kde se studenti seznámili s historií železné hutě a životem jejích zaměstnanců v 19. století
a v 1. polovině 20. století. V Muzeu průmyslové kultury na Piesbergu si pak mohli prohlédnout expozici
funkčních starých parních strojů a přístrojů, které byly kdysi využívány při těžbě černého uhlí a důlních
pracích, a prošli si starou důlní šachtu. Průvodce je seznámil s podmínkami práce horníků i s využitím
a osudem šachty v období světových válek.
Radost z úspěchů v soutěžích i z vydařených exkurzí a akcí těší nejen zúčastněné studenty, ale také
všechny vyučující, kteří se na nich podíleli. Doufáme, že i příští školní rok přinese nové úspěchy
a zajímavé dějepisné zážitky.
Mgr. Věra Štegerová, Mgr. Jitka Fišerová
Student našeho gymnázia zvítězil v mezinárodní soutěži s odbornou prací „Současné lékařství
a zdravotnická péče v Izraeli“
Matyáš Falta, student našeho gymnázia, zvítězil v květnu loňského školního roku v mezinárodní
soutěži s projektovou prací na téma Současné lékařství a zdravotnická péče v Izraeli. Zapojil se do
projektu CEMACH a ICEJ – „Světlo paměti.“ K tvorbě práce byl motivován nejen při výuce dějepisu, ale
hlavně přednáškou pana Hejreta, pracovníka ICEJ. Matyáš vytvořil v patnácti letech rozsáhlou
projektovou práci, uvádí plejádu odkazů na odborný tisk a literaturu nejen v mateřském jazyce, ale hlavně
v angličtině. Práci nechybí dostupný obrazový materiál.
Významnou cenu – týdenní zájezd do Izraele a pobyt v Jeruzalémě – obdržel v červnu t. r. na
izraelském velvyslanectví. V Izraeli strávil prázdninové červencové dny. Své zkušenosti z odborné práce
na projektu a zážitky z pobytu v Izraeli přednese zájemcům z řad studentů i pedagogů v aule gymnázia
v tomto školním roce.
Matyáš Falta reprezentoval naše gymnázium a k jeho velkému úspěchu mu blahopřejeme.
PaedDr. Blanka Dvořáčková
Občanská výchova a základy společenských věd
Tento školní rok příliš mnoho nového nepřinesl. Dolaďovaly se pouze maturitní okruhy, ale komise se
stále shoduje v tom, že nechá okruhy hodně obecné, aby mohli vyučující dobře prověřovat znalosti
studentů u profilové části maturit.
Studenti jako obvykle projevili zájem o semináře, které jsou ze strany vyučujících ZSV nabízeny.
Jedná se o seminář práva, psychologie, základů ekonomie a společenskovědní seminář.
Hned v září odjelo 10 studentů na Fórum 2000, které se každoročně koná v Praze. Měli se tak
možnost seznámit s celou řadou významných světových osobností a zároveň se pocvičit v anglickém
jazyce.
V říjnu se další studenti vydali na kurz do Vižňova, který jim měl pomoci při přípravě projektů
a zdokonalit jejich komunikační dovednosti.
Před Vánoci připravili žáci tercie B milé překvapení pro učitele v podobě občerstvení a koled.
Nechyběla ani čokoládová fontána a hromada dalších dobrot včetně vánočního cukroví.
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V únoru spolu se studenty z některých dalších středních škol v Náchodě uspořádali Sousedský
masopust, který se odehrával na náchodském náměstí. Celá akce měla za cíl bojovat proti předsudkům
a xenofobii a všichni se shodli, že to byla akce úspěšná.
I letos došlo na Noci s občankou, konanou vždy pod záštitou paní profesorky Kolářské. Tentokráte
akci dotáhli do dokonalosti žáci kvarty B (Martin Stuchlík, Jan Máslo, Kuba Horák, Kuba Nosek).
Připravili celovečerní týmovou a zážitkovou hru v duchu stylu cosplay. Studenti ohromili svými kostýmy,
ale i organizačními schopnostmi.
26. 5. se deset tříd naší školy účastnilo Živé knihovny, což je akce, při které se jednotlivé skupinky
studentů posouvaly po stanovištích, na kterých mohli debatovat a vyslechnout zajímavé informace od
zajímavých lidí, a to jak v jazyce českém, tak i anglickém.
V závěru roku se pak mohli naši studenti seznámit s možnostmi studia v zahraničí a dozvědět se
základní informace o možnostech zapojení do projektu dobrovolnictví. Všechno proběhlo hravou formou,
prostřednictvím soutěží, debat a her. Akci pro ně připravilo náchodské Déčko.
Mgr. Hana Vrátilová
Zeměpis
Zeměpis byl, stejně jako v předchozích letech, dotován 2 hodinami týdně (kromě 4. ročníku a oktávy,
kde není zařazen do ŠVP). Zeměpis byl vyučován i jako volitelný předmět pod hlavičkou Zeměpisného
semináře. Zároveň byl již tradičně zařazen mezi volitelnými předměty ústní části maturitní zkoušky
Kromě výuky v hodinách zeměpisu jsme připravili pro studenty několik zeměpisných exkurzí.
Tradičně to byla pro primány exkurze do Hvězdárny a planetária v Hradci Králové a pro studenty
zeměpisných seminářů do Vojenského kartografického a hydrometeorologického ústavu v Dobrušce
a také na pracoviště Geodézie Náchod. Studenti sekund, tercií, 2. ročníku a sext se zúčastnili dvou
poutavých projekcí cestovatelů manželů Špillarových: Keňa – život pod Kilimanjarem a Americkou
divočinou. Zároveň pokračuje z titulu partnerské školy naše spolupráce na unikátním vzdělávacím
projektu Adama Lelka Planeta Země 3000. Všichni studenti zhlédli v kině Vesmír program Filipíny – za
obry a trpaslíky.
Mgr. Zdeněk Košvanec
Výtvarná výchova
Výtvarná výchova má na Jiráskově gymnáziu dotaci dvou hodin týdně v primě, sekundě, kvintě
a v prvním a druhém ročníku. V tercii a kvartě je dotace jedna hodina týdně. V jednotlivých ročnících
studenti realizují zajímavé výtvarné projekty, často ve spolupráci s jinými předměty, zapojují se do
výtvarných soutěží. V sextě a druhém ročníku jsou do výuky zavedeny tzv. individuální výtvarné
projekty, které umožňují studentům realizovat samostatné výtvarné projekty podle vlastních témat
a nápadů.
Den her – výtvarná dílna
Předvánoční výtvarná dílna i letos měla četné příznivce. Výtvarničilo se dokonce ve třech učebnách,
kde se sešli uměnímilovní studenti od prim až po maturanty. Kromě tradičních technik, jako je kresba,
malba, prostorová tvorba, se studenti pod vedením prof. Misarové věnovali i uměleckým řemeslům,
korálkování a drátování.
Den otevřených dveří ve Vv
Do Dne otevřených dveří se jako každoročně zapojili i výtvarníci. Výtvarný program se tradičně
konal v učebně Vv, kde byla instalována výstava studentských výtvarných prací. Výstava se setkala
s velkou odezvou u návštěvníků. Zájemci o studium na naší škole i jejich rodiče se mohli zapojit do
výtvarné dílny, kde si vyzkoušeli techniku enkaustiky.
Výtvarné projekty ve spolupráci s jinými předměty
Studenti výtvarníci se během školního roku podíleli na několika projektech realizovaných v rámci
mezipředmětových vztahů. V březnu se zapojili do výtvarničení při projektu Skotské dny, které pořádali
vyučující anglického jazyka. V dubnu skotské téma předalo štafetu indiánské a španělské kultuře v rámci
Španělských dnů. Ani antický den primánů se neobešel bez vydatné pomoci výtvarníků. V hodinách Vv
vznikala výzbroj antických bojovníků, ozdoby a oblečení antických bohyň a krásek. Projekty se
každoročně těší velkému zájmu studentů.
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Malby na stěnách
Výzdoba školy pokračovala i v letošním školním roce. Studentky Alexandra Sedláčková a Markéta
Lipovská ze sexty A v rámci hodin individuálních výtvarných projektů realizovaly nástěnnou malbu
„atlet“, která zdobí bok schodiště vedoucího z vestibulu k šatnám tělocvičen. Studentky zaslouží velkou
pochvalu nejen za výtvarný návrh, ale zejména za trpělivost a precizní provedení malby.
Papírové šachy
Martin Mervart a Martin Pitřinec ze sexty A při hodinách individuálních výtvarných projektů
zrealizovali vlastní návrh originálních papírových šachů. Šachy byly umístěny na chodbě ve 2. patře
školy a okamžitě se setkaly se zájmem ostatních studentů, kteří o přestávkách využívají možnost zahrát si
partii této královské hry. Máme radost, že naši studenti šachy neničí, ale aktivně je užívají. Záměr
vytvořit něco originálního, hezkého i užitečného se autorům opravdu vydařil.
Mgr. Hana Misarová
Polytechnické vzdělávání v Jiráskově gymnáziu a naše skvělé výsledky.
V posledním roce se velmi často v médiích i odborných kruzích diskutuje o zavádění polytechnického
vzdělávání do všech typů škol.
I u nás, na Jiráskově gymnáziu, jdeme právě v oborech informačních a komunikačních technologií,
robotiky a elektroniky těmto trendům naproti. Na gymnáziu bylo otevřeno několik kroužků robotiky,
připravuje se otevření kroužku 3D tisku.
Kromě výše zmiňovaných úspěchů v soutěžích jsme se se studenty také účastnili mnoha akcí,
seminářů a workhopů. Např.:
1. S Atasem na Amér do Brna – Již druhým
rokem pokračuje úspěšná spolupráce mezi Jiráskovým
gymnáziem v Náchodě a náchodskou firmou ATAS
elektromotory, a.s. Díky ní mají naši studenti možnost se
zdarma podívat na veletrhy Ampér a Strojírenský veletrh
do Brna nebo na dny otevřených dveří různých
technických vysokých škol.
Ve středu 16. 3. 2016 jsme tak mohli vyrazit do Brna
na veletrh elektrotechniky, automatizace a komunikace
Ampér. Studenti mohli na vlastní oči vidět
„budoucnost“, tedy to, s čím se pravděpodobně budou
v praxi setkávat – zjistili, jak může fungovat Internet
věcí (Internet of Things), dozvěděli se, co je to Průmysl
4.0, a také viděli, jak velký je zájem firem o technicky
zdatné odborníky.
2. Akademie programování – Není pochyb o tom, že počítačové hry jsou (nejen) mezi studenty
velmi oblíbené. V minulých týdnech měli studenti Jiráskova gymnázia možnost si vyzkoušet něco
zajímavějšího než jen prosté hraní her – zkusili si, jaké to je být vývojářem počítačových her. V rámci
Akademie programování byl pro ně připraven
desetihodinový kurz zaměřený na tvorbu 3D her.
Akademie programování je vzdělávací projekt
společnosti Microsoft a organizace Czechitas, který si
klade za cíl jednoduchou a hravou formou ukázat
studentům svět programování.
Kurz úspěšně absolvovalo 18 studentů (zájem byl
mnohem větší, ale učebna výpočetní techniky není
nafukovací), skupina to byla velice věkově různorodá,
od primy až po septimu. Na závěr studenti prezentovali
jimi navržené a vytvořené hry. Bylo se na co dívat, od
závodních her přes bludiště až po klasické střílečky.
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Vývoj her probíhal ve velice intuitivním prostředí firmy Microsoft KODU Game Lab. Již po první
hodině byli studenti schopni vytvořit jednoduchou hratelnou hru. Dozvěděli se, jak jednotlivým herním
objektům nastavovat jejich vlastnosti a jak tyto postavy mohou reagovat na své okolí, a ani si
neuvědomovali, že se tak učí základům objektově orientovaného programování. Vývojové prostředí je
volně dostupné, proto mohli studenti na svých hrách pracovat i doma a v budoucnu se s nimi mohou
zúčastnit různých soutěží. Na nejlepší z nich čeká pozvání přímo do pražské centrály firmy Microsoft
3. Holky, pojďme kódovat – kde o návštěvě Prahy a sídla společnosti Google napsala jedna
z účastnic – Eliška Kavanová:
Ve dnech 24. a 29. 3. 2016 jsme se zúčastnily akce Holky, pojďte kódovat v pražském sídle
společnosti Google. Měly jsme možnost vyzkoušet si základy programování, seznámit se s novými lidmi
a dozvědět se od inženýrek a vývojářek, jaké je to pracovat jako holka v IT. Hezké prostředí, atmosféra
a ochotní a nadšení pořadatelé zvýšili naši motivaci zajímat se o technické obory.
Ing. Dalibor Vích a RNDr. Jan Preclík
Představu o dalším dění na Jiráskově gymnáziu si lze asi nejlépe udělat z jeho kroniky. Zde je část
týkající se školního roku 2015 – 2016.
Kronika Jiráskova gymnázia – školní rok 2015-16
Školní rok 2015-16 začali pedagogové připravovat 26. srpna. Pedagogický sbor posílila prof. Petra
Půlpánová (český jazyk – tělesná výchova), která nastoupila po rodičovské dovolené.
Ve dnech 27.-28. srpna konali žáci, kteří na konci předcházejícího roku neprospěli z nějakého
předmětu, opravné zkoušky. Celkem bylo vypsáno 7 opravných zkoušek. Jeden z žáků se omluvil
a požádal o opakování ročníku a ze zbývajících 6 jeden žák neprospěl. Ten přestoupil na jinou střední
školu.
Září
Žákům začal školní rok 1. září. Vyslechli si projev ministryně školství Mgr. Kateřiny Valachové,
Ph.D., a ředitele školy Pavla Škody. Ve třídách je přivítali třídní učitelé a následující den 2. září se začali
učit podle pravidelného rozvrhu hodin.
Nově příchozí žáci se se svými třídními kolektivy zúčastnili seznamovacích pobytů. Ve dnech 8.-10.
září jeli do Kořenova studenti 1.A s prof. Víchem a Rojtovou, ve dnech 14.-16. září žáci 1.V s prof.
Karáskovou a Rojtovou na Lyžařskou boudu do Pece pod Sněžkou a žáci 1.W s prof. Poutníkem
a Misarovou na Ostaš a ve dnech 23.-25. září studenti 1.B s prof. Slavíkem a Brátem rovněž do Kořenova.
9. září zhlédli studenti 3.A a 3.B s prof. Dvořáčkovou a Olšanovou v Klicperově divadle v Hradci
Králové dopolední představení „Figarova svatba“.
11. září se konaly ústní opravné a náhradní maturitní zkoušky. Předsedou maturitní komise byl
jmenován Ing. Ondřej Lev, Ph.D. z Gymnázia Trutnov. Byli pozváni tři studenti, jeden k opravné a dva
ke zkoušce řádné. Jeden ze studentů, který měl konat zkoušku v řádném termínu, se omluvil ze
zdravotních důvodů, písemnou část maturitní zkoušky předtím úspěšně vykonal. Zbývající dva u zkoušky
uspěli. Opravnou písemnou zkoušku z matematiky konali 1. září další dva studenti, kteří u ní rovněž
uspěli.
12. září odjeli na zájezd do Anglie členové Sborečku pod vedením sbormistra Ing. Vlastimila Čejpa
a za doprovodu prof. Felklové. Vrátili se 20. září.
14. září doprovodila prof. Kolářská zájemce z řad studentů do Prahy na konferenci Forum 2000.
15. září se naši atleti utkali ve Středoškolském atletickém poháru Corny v Novém Městě nad Metují
za doprovodu prof. Diviška a Zapletala. Obě družstva s přehledem zvítězila a postoupila do krajského
kola této soutěže. Školu reprezentovali studenti Jan Žaluda (3.A), Dominik Mojžíš (3.A), Miloslav
Novotný (1.B), Jakub Vondra (3.A), Ondřej Hušek (7.W), Lukáš Kligl (7.V), Martin Kováčik (7.W),
Jakub Havelka (4.A), David Vik (8.W), Lukáš Michel (4.A) a Petr Roztočil (3.B) a studentky Tereza
Škodová (6.W), Tereza Stehlíková (7.W), Bára Roztočilová (1.A), Markéta Zeisková (6.V), Kristýna
Malíková (2.B), Lucie Řezníčková (2.B), Viktorie Hanušová (7.W), Julie Hrušová (6.W), Pavla Čížková
(8.W), Denisa Kolářová (8.W) a Pavlína Štěpánová (6.W).
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16. září byli na exkurzi v ZOO ve Dvoře Králové nad Labem studenti 3.W a 3.A s prof. Ježkem. Prof.
Polák doprovodil studenty do Hradce Králové na slavnostní setkání vítězů krajských kol předmětových
soutěží s představiteli Královéhradeckého kraje, spojené s předáním ocenění. Z naší školy byli pozváni
Tomáš Macek (7.V), Pavel Bláha (4.A) a Timotej Mareš (7.V). Prof. Vích jel se 12 studenty na
strojírenský veletrh do Brna. Zájezd zajišťoval sponzorsky ATAS Náchod.
18. září navštívili studenti 1.A s prof. Půlpánovou Městskou knihovnu v Náchodě.
Ve dnech 21.-26. září se naši studenti zúčastnili E.ON Expedice Eurorebus 2015. Účast na ní si
vybojovali vítězstvím v celostátním kole jubilejního 20. ročníku této prestižní geografické vědomostní
soutěže. Účastníci navštívili České Budějovice a pak nejrůznější místa v Rakousku, Slovinsku a Itálii.
Studenty Jana Čečetku, Jakuba Šmída, Vojtěcha Hrůšu, Daniela Kocha, Marii Magdalenu Horčičkovou,
Andreu Fiedlerovou (bývalá 8.W), Jindřicha Brzobohatého (bývalá 8.V), Matyáše Strelce (3.V)
a Matyáše Vojtíška (3.V) doprovázel prof. Divišek.
22. září se dvacet našich studentů podílelo na celonárodní sbírce Srdíčkový den, kterou organizuje
občanské sdružení Život dětem.
24. září se studenti společenskovědního semináře ze 3. ročníku a studenti ekonomického semináře
zúčastnili besedy Bankéři do škol. Čtyři zahraniční studenti se u nás pokoušeli složit nostrifikační
zkoušky. Konaly se dvě sportovní akce. Prof. Půlpánová a Zikmund doprovodili atlety do Dvora Králové
nad Labem na atletický pohár Corny. Dívky Tereza Škodová (6.W), Tereza Stehlíková (7.W), Bára
Roztočilová (1.A), Markéta Zeisková (6.V), Alena Žibřidová (6.V), Kristýna Malíková (2.B), Lucie
Řezníčková (2.B), Viktorie Hanušová (7.W), Pavla Čížková (8.W), Julie Hrušová (6.W), Markéta
Kubínová (2.A) a Anita Curzio (3.B) skončily na 4. místě. Chlapci Jakub Vondra (3.A), Jan Žaluda (3.A),
Dominik Mojžíš (3.A), Ondřej Hušek (7.W), Martin Kováčik (7.W), Lukáš Michel (4.A), David Vik
(8.W), Jakub Havelka (4.A) a Petr Roztočil (3.B) zvítězili a postoupili do celostátního kola, které se
konalo 5.-6. října v Břeclavi. Přespolního běhu v Polici nad Metují se zúčastnili studenti za doprovodu
prof. Košvance a Šulce. Vítězství a postup do krajského kola v Nové Pace 9. října vybojovalo družstvo
nejmladších dívek ve složení Monika Říhová (2.W, zvítězila i mezi jednotlivci), Ema Strnadová (2.W),
Klára Nováková (2.W), Zuzana Šnorbertová (2.W) a Adéla Breitrová (2.V). Nejmladší chlapci vybojovali
3.místo ve složení: Jakub Hejzlar (2.W), Martin Brejtr (2.W), Martin Rydlo (2.W), Tobiáš Strnad (2.W),
Antonín Staněk (2.V) a Bohdan Ptáček (2.V). Na 3. místě skončili i starší chlapci Jakub Čejchan (3.V),
Daniel Vik (3.V), Kryštof Janečka (3.V), Daniel Ježek (3.W) a Filip Kolář (3.W). Na 5. místě se umístila
děvčata kategorie Petra Lemfeldová (3.V), Oluša Gajdošová (3.V), Alžběta Kratěnová (3.W), Michaela
Šnorbertová (4.V), Natálie Linhardtová (4.V) a Karolína Hrubá (4.W). Mezi chlapci středních škol
suverénně zvítězili naši kluci: Pavel Bláha (4.A), Jakub Žaluda (3.A), Šimon Vojtíšek (2.B), Tomáš
Křivda (5.V) a Jakub Divišek (5.W). Krajské kolo se pro tuto kategorii letos bohužel nepořádá.
25. září se studenti septimy a 3. ročníku zúčastnili v aule besedy s atletkami Jarmilou Kratochvílovou
a Lídou Formanovou.
30. záři jeli na exkurzi do ZOO do Dvora Králové nad Labem studenti 7.W a 3.V s prof. Jaroušovou
a Rojtovou.
Říjen
Ve dnech 5.-6. října reprezentovali školu v celostátním kole Středoškolského atletického poháru
Corny v Břeclavi chlapci Jakub Vondra (3.A), Jan Žaluda (3.A), Dominik Mojžíš (3.A), Ondřej Hušek
(7.W), Martin Kováčik (7.W), Lukáš Michel (4.A), David Vik (8.W), Jakub Havelka (4.A), Petr Roztočil
(3.B) a Miloslav Novotný (1.B) v doprovodu prof. Zikmunda. Obsadili 7. místo. Kdyby zopakovali svůj
výkon z krajského kola, tak by s 8871 body dosáhli na bronzovou medaili.
6. a 7. října naši studenti zabojovali ve Středoškolské lize Ultimate Frisbee. 6. října doprovodila do
Prahy prof. Půlpánová studenty Vojtěcha Josku (5.W), Jakuba Schneidera (7.V), Elišku Kavanovou
(6.V), Petru Janečkovou (2.B), Petra Zákravského (2.B), Davida Lukáška (5.W), Jana Laubachera (5.W)
a Antonína Herziga (5.W) a náš tým zvítězil a získal ocenění za hru fair play Spirit of the game. 7. října
doprovázel prof. Slavík studenty Elišku Kavanovou (6.V), Petru Janečkovou (2.B), Jakuba Schneidera
(7.V), Vojtěcha Josku (5.W), Petra Zákravského (2.B), Davida Lukáška (5.W), Jana Laubachera (5.W),
Martinu Hrubou (2.B), Pavlínu Huškovou (2.B), Moniku Čermákovou (2.B), Terezu Holou (2.B),
Danielu Felgrovou (2.B), Simonu Horkelovou (5.W), Nikolu Drábkovou (5.W), Karolínu Hrubou (4.W),
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Markétu Dvořákovou (5.W) a Antonína Herziga (5.W) do Hradce Králové. Mezi sedmi družstvy
vybojovali 2. místo.
7. října vyslechli v Městském divadle Dr. Josefa Čížka studenti tercie až septimy a 1. až 3. ročníku
koncert Českého saxofonového kvarteta. S maturanty se sešla výchovná poradkyně prof. Nývltová, aby je
informovala o podávání přihlášek na VŠ.
Ve dnech 6.-15. října pobývalo na škole a v hostitelských rodinách našich studentů 31 žáků
z partnerské školy v německém Oesede. 7. října je ředitel školy přivítal v aule, pak byli přijati na radnici
a prohlédli si náchodský zámek. 8. října navštívili automobilové závody a automobilové muzeum v Mladé
Boleslavi a historické památky Kutné Hory. 9. října absolvovali exkurzi v Ammannu v Novém Městě nad
Metují. Víkendový program pro ně připravili hostitelské rodiny. 12. října se prošli po TeplickoAdršpašských skalách a v odpoledních hodinách se utkali v různých sportovních aktivitách v tělocvičně
školy. 13. října vyrazili na celodenní výlet do Prahy a 14. října si zahráli bowling, kuželky a kulečník.
15. října v ranních hodinách odjeli do vlasti.
9. října doprovodil prof. Košvanec atlety do krajského kola závodů v přespolním běhu do Nové Paky.
Školu reprezentovali chlapci Jakub Hejzlar (2.W), Martin Rydlo (2.W), Martin Brejtr (2.W), Tobiáš
Strnad (2.W), Bohdan Ptáček (2.V) a Antonín Staněk (2.V) a dívky Adéla Breitrová (2.V), Klára
Nováková (2.W), Zuzana Šnorbertová (2.W), Lucie Žáčková (2.W), Monika Říhová (2.W) a Ema
Strnadová (2.W). Chlapci skončili na 6. a děvčata na 5. místě.
Skupina studentů němčiny z posledních dvou ročníků jela 12. října s prof. Fišerovou a Š. Škodovou
do Drážďan na divadelní exkurzi, pořádanou pardubickým Goetheinstitutem. Zhlédli představení pro
mládež německého autora W. Hernndorfa. Hra byla určena českým divákům, proto byla doplněna
českými titulky. Po skončení představení se vydali objevovat krásy „saských Benátek“, jak se také městu
na Labi někdy říká. Nevynechali zdejší barokní klenot Zwingr.
13. října se studenti sekundy a tercie zúčastnili v aule projekce manželů Špillarových „Americkou
divočinou“ a studenti sexty a 2. ročníku projekce Keňa – život pod Kilimanjarem.
14. října se 8 našich studentů podílelo na dobročinné sbírce Tyfloservisu Bílá pastelka, jejíž výtěžek je
věnován na pomoc slepým a slabozrakým lidem. Zájemci z tercie až sexty a 1.-2. ročníku se utkali
v soutěži Přírodovědný klokan. V kategorii Kadet soutěžilo 46 žáků a první tři místa obsadili Jakub Ježek
(4.W), Jaroslav Grulich (3.V) a Matyáš Háze (3.W). 66 soutěžících se zapojilo do kategorie Junior,
zvítězil Vojtěch Mervart (6.W) a 2.-3. místo patřilo Tomáši Hakovi (1.B) a Markétě Lipovské (6.V).
Prof. Zapletal organizoval okresní finále ve stolním tenise. Naši studenti David Fanta (4.B), David
Hejzlar (7.V) a Timotej Mareš (7.V) skončili na 4. místě. Jakub Ježek (4.W) se v celostátním kole umístil
na krásném 18. místě mezi 38 017 soutěžícími.
16. října trávili žáci kvarty B ve škole Noc s občanskou výchovou s prof. Kolářskou. Připravili si
týmovou soutěž na motivy teenagery oblíbené kultovní knihy Hra o trůny. Martin Stuchlík, Jakub Nosek,
Jakub Horák a Jan Máslo vyrobili kostýmy, doplňky a odměny pro celou třídu, vytvořili prezentaci
o pravidlech a průběhu hry.
19. října se studenti 3. – 4. ročníku a septimy a oktávy podrobili pilotnímu testování společnosti Scio
z obecných studijních předpokladů a maturanti ještě z anglického jazyka. Testování mělo posloužit
k tvorbě testů Národních srovnávacích zkoušek.
Ve dnech 19.-22. října se vokálně-instrumentální soubor Musica Viva pod vedením prof. Poutníka
zúčastnil celostátní přehlídky pěveckých sborů v Opavě.
Od 20. do 22. října jsme hostili skupinu amerických teenagerů Young Americans. Ubytováni byli
v rodinách našich studentů a žáků ZŠ Komenského v Náchodě. 20. října se všem našim studentům kromě
maturantů představili v tělocvičně krátkým vystoupením. Společně se zájemci z řad našich studentů
a žáků ZŠ Komenského nacvičili pěvecké vystoupení a představili se s ním na závěrečném koncertu
22. října v tělocvičně školy.
20. října zhlédli v Pardubicích studenti semináře anglického jazyka ze 3. ročníku a septimy za
doprovodu prof. Noska, Felklové a Ševelevy představení v anglickém jazyce Martin Luther King. Žáci
primy navštívili s prof. Diviškem, Dvořáčkovou, Fišerovou a Košvancem Planetárium v Hradci Králové
a Muzeum archeologie ve Všestarech.
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21. října doprovodil prof. Divišek chlapce Jana Čejchana (4.W), Jakuba Čejchana (3.V), Daniela Vika
(3.V), Kryštofa Janečku (3.V), Vojtěcha Ťokana (3.V), Jana Meiera (3.V), Lukáše Novohradského (3.V),
Jakuba Hejzlara (2.W), Ondřeje Lukáše (1.V) a Michala Doležala (4.W) na turnaj v minifotbale. Chlapci
zvítězili a postoupili do krajského kola. Studenti sexty až oktávy a 2.-4. ročníku zhlédli v Městském
divadle Dr. Josefa Čížka představení „Manon Lescaut“ v nastudování Divadla Anfas z Prahy.
22. října se utkal v Jaroměři tým chlapců ve složení Šimon Vojtíšek (2.B), Jiří Šperling (1.B), Jakub
Žaluda (3.A), Jan Žaluda (3.A), Michal Šraitr (6.W), Dominik Lokvenc (4.A), Jakub Havelka (4.A),
Lukáš Michel (4.A) a Mychajlo Chlebov (4.A) v basketbale za doprovodu prof. Zapletala. Vybojovali
pěkné 2. místo.
27. října se žáci kvarty zúčastnili přednášky „O soudobém Izraeli“. Prof. Slavík doprovodil chlapce
Davida Vika (8.W), Lukáše Mikšovského (8.W), Sebastiana Štelziga (8.W), Aleše Jansu (8.W), Pavla
Urbana (7.V), Pavla Růžičku (2.B), Jáchyma Dostála (2.B), Jana Ježka (2.B), Ondřeje Maršíka (8.V),
Ondřeje Huška (7.W) a Matěje Vítka (8.V) na hřiště FK Náchod v Bělovsi do okresního kola fotbalového
Poháru Josefa Masopusta. V početně a kvalitně obsazeném turnaji se naši fotbalisté prezentovali
pohledným fotbalem a vybojovali pěkné 3. místo. Basketbalový tým ve složení Tomáš Lipovský (4.W),
Martin Stuchlík (4.W), Jan Čejchan (4.W), Miroslav Poláček (4.W), Erik Dao (4.W), Lukáš Novohradský
(3.V), Jan Hagara (4.W), Michal Doležal (4.W), Jiří Moc (4.W) a Šimon Vojtíšek (2.B - rozhodčí)
vybojoval za doprovodu prof. Diviška také 3. místo na turnaji na ZŠ Plhov.
28. října byl státní svátek Den vzniku samostatného československého státu. Ve dnech 29. – 30. října
měli studenti podzimní prázdniny.
V průběhu září a října probíhalo nominační internetové kolo Logické olympiády. Do krajského kola
postoupili Jakub Ježek (4.W), Jaroslav Grulich (3.V), Jiří Moc (4.W), Martin Stuchlík (4.W), Jana
Ježková (1.W), Jan Bohadlo (6.V), Bára Roztočilová (1.A). Krajské kolo se konalo v pátek 6. listopadu
a studenty doprovodil prof. Klemenc.
Listopad
3. listopadu se studenti 8.V s prof. Nývltovou a Štegerovou zúčastnili ve Studijní a vědecké knihovně
v Hradci Králové vzdělávacího programu o Václavu Havlovi, prohlédli si historickou část města
a v Klicperově divadle zhlédli inscenaci Puškinova Evžena Oněgina.
4. listopadu doprovodil prof. Zikmund studenty Jiřího Dostála (4.V), Hynka Pacáka (4.V), Lukáše
Prouzu (4.V), Michala Jarolímka (4.V), Jana Čejchana (4.W), Erika Dao (4.W), Daniela Ježka (3.W),
Pavla Horáčka (4.V) a Filipa Rufera (4.V) na okrskové finále florbalového turnaje. Chlapci vybojovali
sice nepostupové, ale pěkné 2. místo.
5. listopadu studenti biologického semináře prof. Jaroušové a Rojtové navštívili Akademii věd
v Praze, kde probíhaly Dny otevřených dveří. Dívky reprezentovaly školu v okresním finále turnaje
v basketbalu v Broumově za doprovodu prof. Slavíka. Postavily dva týmy. Tým A ve složení Markéta
Lipovská (6.V), Pavlína Naglová (6.V), Alžběta Jansová (5.W), Nela Voborníková (5.V), Jana Možíšová
(5.W) a Karolina Bílková (7.V) zvítězil a postoupil do krajského kola. Tým B tvořily dívky Pavlína
Štěpánová (6.W), Markéta Dvořáková (5.W), Adéla Vondrášková (1.A), Julie Joudalová (7.V), Martina
Hedrlínová (5.V) a Radka Lecnarová (4.A). Vybojovaly stříbro. V odpoledních hodinách se konala
hodnotící pedagogická rada.
Ve dnech 5.-11. listopadu se 11 studentů středních škol v Náchodě (z toho 6 z naší školy) a 11
studentů z Polska účastnilo v rámci projektu „Naučme se, jak učit mládež společenské odpovědnosti“
pobytu ve Vižňově u Meziměstí s cílem získat dovednosti v oblasti participace mladých lidí na
společenském a politickém životě. Projekt byl financován z prostředků programu Erasmus+.
6. listopadu doprovodil prof. Klemenc postupující studenty do krajského kola Logické olympiády.
V kategorii B pro druhý stupeň ZŠ a nižší gymnázium náš Jakub Ježek (4.W) zvítězil, Martin Stuchlík
(4.W) obsadil 11.-12. místo, Jiří Moc (4.W) 13.-14. místo a Jaroslav Grulich (3.V) 33. místo z 51
zúčastněných. V kategorii C pro studenty SŠ se Bára Roztočilová (1.A) dostala na 7.-8. místo a Jan
Bohadlo (6.V) na 17.-19. místo mezi 52 soutěžícími.
6. listopadu ve večerních hodinách vystoupilo šest našich studentů, současných i bývalých členů
Hidraku, ve Stárkově s programem „S Čapkem“, který zahrnoval šest zdramatizovaných povídek Karla
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Čapka. Na dramatizaci se podíleli prof. Blanka Dvořáčková a studenti. František Šedivý (7.V), Adam
Budař (7.V), Martin Přibyl (3.B), Kateřina Čápová (7.W), Anna Tecza (1.A) a Viktor Tomek (4.V)
sklidili ohromný potlesk a dobrovolné vstupné z jejich vystoupení věnovali na charitu. Mimochodem,
ochotnický spolek ve Stárkově založil před 4 lety právě náš student František Šedivý.
9. listopadu se studenti tercie, 1. ročníku, společenskovědního semináře ze 3. ročníku a septimy
a studenti právního semináře zúčastnili přednášky o autorských právech. Studenti 2.B navštívili
s prof. Balcarovou čističku odpadních vod v Bražci.
10. listopadu spoluorganizoval prof. Preclík turnaj v piškvorkách pro žáky škol z celého okresu.
Jiráskovo gymnázium reprezentovaly čtyři třídní týmy. Tým 5.V (Ondřej Vít, Miroslav Říha, Benjamin
Sichrovský, Vojtěch Balcar, Adam Brychta), 3.A (Dominik Mojžíš, Toan Ha Tien, Adéla Vávrová,
Gabriela Balská, Petr Breuer), 2.V (Tomáš Heger, Jan Zetek, Patrik Winter, Dominik Budař, Jan Doležal)
a 3.B (Stanislav Jungwirth, Anna Nývltová, Tereza Brejtrová, Martin Saučuk, Veronika Hornychová).
Tým 5.V zvítězil pod názvem Sršňáci a tým 3.A HaGaming* vybojoval bronzovou medaili.
Prof. Košvanec organizoval 10. listopadu v naší škole volejbalový turnaj chlapců SŠ a o den později
11. listopadu prof. Zapletal další volejbalový turnaj pro dívky SŠ. Chlapci sestavili tým ve složení Michal
Cepr (1.A), Jan Manych (4.A), Matěj Šimek (4.B), Jakub Kortus (6.V), Marek Vlček (6.V), Tomáš Tyler
(4.B), Jakub Žaluda (3.A), Martin Kolář (3.B) a Antonín Falta (3.B). Zvítězili, čímž si vybojovali postup
do krajského kola, a Marek Vlček byl vyhlášen nejlepším hráčem celého turnaje.Turnaj pomáhaly
organizačně zajišťovat jako rozhodčí a zapisovatelky Pavla Čížková (8.W), Aneta Thérová (4.B),
Michaela Plšková (3.B), Vanesa Čepková (3.B), Marie Novotná (3.B) a Kristýna Malíková (2.B). Dívčí
turnaj jsme obsadili dvěma týmy. Tým A tvořily Tereza Stehlíková (7.W), Kristýna Malíková (2.B),
Pavla Čížková (8.W), Romana Šimková (2.B), Aneta Thérová (4.B), Julie Prokopová (5.V), Pavlína
Ševců (2.A) a Kristýna Ansorgová (2.A) a děvčata vybojovala 2. místo. Tým B ve složení Lucie
Řezníčková (2.B), Kristýna Čechurová (2.A), Monika Baladová (1.A), Anna Hrachová (1.A), Julie
Hrušová (6.W), Michaela Šnorbertová (4.V), Pavla Brátová (5.V) a Natálie Linhardtová (4.V) zvítězil.
Organizačně vypomohli Marek Vlček (6.V), Jakub Kortus (6.V) a Michal Cepr (1.A).
10. listopadu a 12. listopadu pan ředitel postupně seznámil studenty maturitních tříd se způsobem
přihlašování k maturitní zkoušce a průběhem jejího konání.
Ve dnech 10. a 11. listopadu byly zahájeny plavecké kurzy v rámci tělesné výchovy pro studenty 2.A
a 6.V. Celkem zahrnovaly 10 lekcí.
11. listopadu proběhlo školní kolo Dějepisné olympiády pro žáky tercie a kvarty. Zúčastnilo se ho 26
studentů včetně dvou sekundánů. Do okresního kola postoupili z prvních třech míst Jakub Ježek (4.W),
Filip Kolář (3.W) a Ivo Novák (3.W). Hostující sekundán Daniel Fišer (2.V) by zvítězil a druhý Tomáš
Heger (2.V) by obsadil 3.-4. místo. Prof. Košvanec jel s basketbalistkami Markétou Lipovskou (6.V),
Pavlínou Náglovou (6.V), Alžbětou Jansovou (5.W), Markétou Dvořákovou (5.W), Janou Možíšovou
(5.W), Karolínou Borsovou (3.A), Radkou Lecnarovou (4.A), Adélou Vondráškovou (1.A), Pavlínou
Štěpánovou (6.W) a Martinou Hedrlínovou (5.V) na krajské finále do Jičína. Přes veškerou snahu
obsadily dívky po soubojích s daleko zkušenějšími týmy bez jediné výhry poslední 5. místo.
12. listopadu se konaly třídní schůzky.
13. listopadu se studenti zúčastnili Běhu do zámeckých schodů o putovní pohár města Náchoda.
Smíšená kategorie B byla zastoupena těmito žáky: Lucie Žáčková (2.W), Monika Říhová (2.W), Ema
Strnadová (2.W), Adéla Brejtrová (2.V), Kateřina Bartošová (2.V), Jan Zetek (2.V), Antonín Staněk
(2.V), Bohdan Ptáček (2.V), Jakub Hejzlar (2.W) a Martin Brejtr (2.W). Tým obsadil 3. místo z deseti
zúčastněných. Žáci kategorie C Natálie Linhardtová (4.V), Julie Remešová (3.V), Ivana Lukášová (4.W),
Karolína Kaniová ( 4.V), Petra Lemfeldová (3.V), Filip Kolář (3.W), Daniel Vik (3.V), Marek Rosa
(3.V), Kryštof Janečka (3.V), Petr Šolc (3.W) a Emma Niklová (4.V) jako náhradník obsadili 7. místo.
V kategorii D dívky Petra Marková (1.A), Ema Umlaufová (8.V), Hana Rutová (8.V), Markéta Zeisková
(6.V), Lucie Kramlová (2.B) a Anna Hrachová (1.A) jako náhradnice zvítězily stejně jako chlapci
Miroslav Říha (5.V), Jakub Žaluda (3.A), Pavel Bláha (4.A), Tomáš Křivda (5.V), Jakub Divišek (5.W)
a Josef Prouza (5.V) v kategorii E. Oba vítězné týmy obdržely putovní pohár starosty města Náchoda.
16. listopadu vyslechli studenti sexty a 2. ročníku v aule koncert Vzpomínka na Karla Kryla
v provedení jeho bratra Jana Kryla.
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17. listopadu byl státní svátek Den boje za svobodu a demokracii.
18. listopadu navštívili studenti 8.V s prof. Karáskovou a Brátem cukrovar v Českém Meziříčí.
19. listopadu doprovodil prof. Preclík studenty do Hradce Králové do krajského kola v Piškvorkách.
Tým Sršňáci ve složení Ondřej Vít (5.V), Miroslav Říha (5.V), Benjamin Sichrovský (5.V), Vojtěch
Balcar (5.V) a Adam Brychta (5.V), který s přehledem vyhrál oblastní kolo turnaje, zde už tolik štěstí
neměl a ze základních skupin nepostoupil. Vylosoval si základní skupinu, ve které byly ty nejsilnější
týmy, včetně loňského vítěze celorepublikového turnaje.
19. a 20. listopadu reprezentovali školu naši studenti ve futsalových turnajích. 19. listopadu
doprovodil prof. Zapletal Sebastiana Štelziga (8.W), Davida Vika (8.W), Pavla Růžičku (2.B), Aleše
Jansu (8.W), Pavla Urbana (7.V), Jáchyma Dostála (2.B) a Jana Ježka (2.B) do 1. kola Středoškolské
futsalové ligy. Chlapci vybojovali 2. místo a zajistili si tak postup do 2. kola. 20. listopadu doprovázel
futsalisty Jana Čejchana (4.W), Jakuba Čejchana (3.V), Kryštofa Janečku (3.V), Daniela Vika (3.V), Jana
Meiera (3.V), Vojtěcha Ťokana (3.V) a Ondřeje Lukáše (1.V) do haly Rubeny na náchodských Hamrech
na 1. kolo Školní futsalové ligy žáků 8. – 9.tříd ZŠ a jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
prof. Divišek. Chlapci dvakrát zvítězili, jednou remizovali a obsadili druhé postupové místo v turnaji.
Druhé kolo odehráli 11. prosince v Pardubicích.
Ve dnech 20. – 22. listopadu se vokálně-instrumentální soubor Musica Viva s prof. Poutníkem
zúčastnil v Opavě 7. celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů OPAVA CANTAT 2015. Za
svůj výkon byl odměněn zvláštní cenou poroty za sympatický projev mladých interpretů. Z celé republiky
vybraly odborné poroty 14 souborů, které se mohly přehlídky zúčastnit.
24. listopadu zhlédli žáci tercie, kvarty, septimy a 2. ročníku v Městském divadle Dr. Josefa Čížka
divadelní hru „R.U.R.“. Ve škole proběhla Internetová matematická olympiáda pod vedením prof.
Preclíka. V matematických dovednostech soutěžily dva týmy. Tým ve složení Jan Bohadlo (6.V), Štěpán
Jirman (6.V), Vojtěch Balcar (5.V), Jan Pikman (5.V), Ondřej Vít (5.V) a Antonín Falta (3.B) obsadil
34. místo. To je mezi 220 týmy z celé České i Slovenské republiky pěkné umístění. Druhý tým ve složení
Jana Možíšová (5.W), Markéta Lipovská (6.V), Markéta Dvořáková (5.W), Jan Vondráček (6.W), Jan
Karvai (6.W), Vojtěch Mervart (6.W) a Timotej Mareš (7.V) se umístil na 140. místě. Do okresního kola
florbalového turnaje starších žákyň do Police nad Metují doprovodil studentky Terezu Macháčkovou
(3.V), Barboru Chobotskou (3.V), Anetu Spilkovou (3.V), Karolínu Křenkovou (3.W), Karolínu Hrubou
(4.W), Nikolu Hlavatou (4.W), Kateřinu Němečkovou (3.V) a Petru Lemfeldovou (3.V) prof. Divišek.
Naše dívky čtyřikrát vyhrály a jen jednou prohrály, což bohatě stačilo na celkové druhé místo. Jedenáct
branek z celkových třinácti nastřílela Barbora Chobotská. Krajského finále volejbalového turnaje v Jičíně
se zúčastnili studenti Marek Vlček (6.V), Jakub Kortus (6.V), Vojtěch Šolc (6.V), Michal Cepr (1.A), Jan
Škoda (1.A), Adam Bernard (1.B) a Martin Hrach (5.V) s vedoucím prof. Košvancem. Volejbalisté
vybojovali pohár za 3. místo.
25. listopadu se Vojtěch Marvart (6.W) a Jan Karvai (6.W) zúčastnili krajského kola výběru do
programu Studentské trenérské centrum společnosti Microsoft na Gymnáziu Jaroslava Žáka v Jaroměři,
kde působí Vzdělávací centrum Microsoft pro Královéhradecký kraj. Studenty doprovodil prof. Vích.
Ve dnech 26. a 27. listopadu se studenti tercie, kvinty, 1. ročníku a chemických seminářů zúčastnili
Hodiny moderní chemie v režii VŠCHT Praha.
27. listopadu doprovodil prof. Preclík studenty na Robosoutěž do Prahy na ČVUT, jíž se naši studenti
již několik let pravidelně účastní. Jde o soutěž robotů postavených ze stavebnice Lego Mindstorms.
Letošní zadání bylo „hašení ohnisek požáru“ – najít v bludišti červená světélka a přiložením magnetu je
uhasit (přebarvit na zelená). Letos se do soutěže přihlásil tým Sršňáci studentů 5.V (Vojtěch Balcar,
Adam Brychta a Jan Pikman) navštěvujících robotický kroužek. Šlo o začátečníky, kteří robotickou
stavebnici viděli poprvé měsíc a půl před konáním soutěže. Přesto dokázali postoupit ze základních
skupin do play-off, kde je ale vyřadil tým, který nakonec skončil na druhém místě. Prohráli s ním však
o jeden jediný bod. Pro studenty to byla dobrá zkušenost a doufejme, že i motivace do budoucna.
Studenti 4.A a 8.W si se svými třídními profesory vyzkoušeli 27. listopadu v Beránku nástup na
stužkovací ples, který se konal v sobotu 28. listopadu.
30. listopadu obsadil Jakub Ježek (4.W) 38. místo v celostátním kole Logické olympiády.
Doprovodila ho prof. Urbaníková.
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Prosinec
2. prosince jel prof. Divišek s „chlapeckým“ florbalovým týmem ve složení Jakub Divišek (5.W),
Miroslav Říha (5.V), Tomáš Křivda (5.V), Josef Prouza (5.V), Lubor Zoufal (5.V), David Kaválek (1.B),
Vojtěch Prouza (1.B), Jan Škoda (1.B), Josef Matyska (1.B), Tomáš Kubíček (5.W), Henrich Klimeš
(1.A) a Markéta Zeisková (6.V) na 1. kolo Poháru České florbalové unie do Předměřic nad Labem. Druhé
místo v turnaji znamenalo postup do druhého kola soutěže. Již po páté se studenti naší školy zúčastnili
internetové soutěže v řešení fyzikálních úloh. 23 chlapců a 2 dívky se 2. prosince mezi 17:00 a 20:00
snažili vyřešit jich co nejvíce. Tři týmy byly zařazeny do kategorie B (vyšší ročník), kde soutěžilo 49
týmů, a dva do kategorie B (nižší ročník), které se účastnilo 69 týmů. Tým s názvem „299792459m/s“ ve
složení Jan Bohadlo (6.V), Pavel Bláha (4.A), Timotej Mareš (7.V), Vojtěch Mervart (6.W) a Martin
Vašina (4.B) v kategorii B zvítězil. Na 27. místě se v této kategorii umístil „mix JGN“ ve složení Michal
Matoulek (5.W), Jiří Rýdl (8.W), Tomáš Kubíček (5.W), Matěj Grohmann (5.W) a Václav Šimon (8.V)
a na 41. místě tým „JGN“, za který zabojovali Jakub Suk (4.A), Markéta Lipovská (6.V), Jana Možíšová
(5.W), Martin Souček (4.A) a Lukáš Ficek (3.A). V kategorii C dosáhl „Peta tým“ ve složení Antonín
Falta (3.B), Marek Vlček (6.V), David Továrek (5.W), Petr Zákravský (2.B) a Josef Soukup (2.B) na
22. místo. Tým „PětNaGauči“ tvořili Jakub Divišek (5.W), Vojtěch Vyskočil (5.W), Jan Laubacher
(5.W), Antonín Herzig (5.W) a Vojtěch Klikar (5.W). Ti zvolili zrádnou taktiku, která je nakonec
připravila o téměř všechny získané body, a tak zůstali na 64. místě.
3. prosince organizoval prof. Košvanec okresní kolo turnaje ve florbalu, ve kterém jsme měli také
zastoupení. Naši školu reprezentovali Jakub Čejchan (3.V), Kryštof Janečka (3.V), Daniel Vik (3.V), Jan
Meier (3.V), Adam Joudal (3.W), Antonín Staněk (2.V), Martin Brejtr (2.W), Jan Chrastina (2.W), Šimon
Petráš (2.W), Daniel Majer (2.W) a Ondřej Lukáš (1.V). Organizačně pomáhali turnaj zajistit
certifikovaní rozhodčí Ondřej Hušek (7.W), Dominik Kania (7.W), Martin Kováčik (7.W) a Daniel
Němeček (7.W). Mezi šesti týmy naši chlapci zvítězili a postoupili do krajského kola, které se konalo
9. prosince ve Dvoře Králové nad Labem. Martin Brejtr byl vyhlášen nejlepším hráčem turnaje. Prof.
Zapletal jel s postupujícími děvčaty Julií Hrušovou (6.W), Kristýnou Malíkovou (2.B), Romanou
Šimkovou (2.B), Lucií Řezníčkovou (2.B), Pavlou Brátovou (5.V), Julií Prokopovou (5.V), Pavlínou
Ševců (2.A), Kristýnou Ansorgovou (2.A), Kristýnou Čechurovou (3.A) a Monikou Baladovou (1.A) na
krajské kolo turnaje ve volejbale do Nové Paky, kde dívky vybojovaly 2. místo.
Členové Hidarku s prof. Dvořáčkovou zajistili návštěvu Mikuláše s čerty v mateřských školách.
2. prosince navštívili MŠ v Bělovsi, 3. prosince MŠ na Babí a 4. prosince MŠ Komenského v Náchodě.
3. prosince organizovali studenti 8.V Vánoční baštonádu. Prodejem svačin a občerstvení na chodbách
školy si tak přivydělali na výdaje za maturitní ples.
4. prosince jeli zájemci z řad maturantů v doprovodu prof. Macury a Fišera na exkurzi do polské
Osvětimi. Prof. Felklová naučila studenty francouzského jazyka ze sexty vařit některé francouzské
speciality v rámci Francouzského dne. Ve škole se konal přebor školy v šachu. Při neúčasti Martina
Saučuka byl velkým adeptem na vítězství Jan Zahálka (2.A). To se také potvrdilo, když porazil všechny
své soupeře. Druhé místo si zajistil Ondřej Vít (6.V) a o pomyslný bronz usilovalo hned několik hráčů,
z nichž měl nakonec důvod k radosti Jakub Pitřinec (5.V). Turnaje se zúčastnilo 26 hráčů.
8. prosince se naši studenti již tradičně zapojili do veřejné sbírky Srdíčkový den. Polovina výtěžku
byla rozdělen mezi těžce nemocné děti v České republice a druhá polovina byla věnována škole na nákup
pomůcek. V týž den proběhlo školní kolo Matematické olympiády v kategoriích Z9 (kvarta) a A (poslední
dva ročníky studia). Kategorii Z9 vyhrála Alena Šanovcová (4.V), 2.-3. místo obsadili Jakub Ježek (4.W)
a Jan Máslo (4.W). V kategorii A zvítězil Tomáš Macek (7.V), 2.-3. místo obsadili Jan Jirman (8.W)
a Ondřej Horký (7.W) a 4. místo Jiří Rýdl (8.W). V odpoledních hodinách vystoupili soutěžící ve školním
kole recitační soutěže. V první kategorii pro primu a sekundu zvítězil Jakub Syrovátko (1.V), druhé místo
obsadil Jan Krčmář (1.W), třetí místo uděleno nebylo. V druhé kategorii pro tercii a kvartu nebylo
uděleno první ani třetí místo. Druhé místo obsadily a do okresního kola postoupily hned tři dívky, Anna
Marie Bílková (3.W), Nikola Hlavatá (4.W) a Klára Drábková (3.V).
9. prosince zhlédli studenti primy, sekundy a tercie v aule představení Stalo se v Betlémě a studenti
kvarty, sexty, septimy a 2.-3. ročníku program S Čapkem. Obě vystoupení byla nastudována žáky
dramatické výchovy a členy divadelního souboru Hidrak pod vedením prof. Dvořáčkové. Prof. Košvanec
jel s postupujícími florbalisty Jakubem Čejchanem (3.V), Kryštofem Janečkou (3.V), Danielem Vikem
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(3.V), Janem Meierem (3.V), Adamem Joudalem (3.W), Antonínem Staňkem (2.V), Martinem Brejtrem
(2.W), Janem Chrastinou (2.W), Šimonem Petrášem (2.W), Danielem Majerem (2.W) a Ondřejem
Lukášem (1.V) do krajského kola do Dvora Králové nad Labem. Náš tým byl přes výborné výkony
politováníhodným způsobem diskvalifikován. V době plánovaného ukončení, kdy naši hoši už spěchali na
linkový autobus, byli pořadatelem osloveni, aby šli znovu na nájezdy, protože gól soupeře z posledního
utkání byl uznán až po časovém limitu. To z časových důvodů odmítli. Protože se nezúčastnili ani
závěrečného vyhlášení výsledků, pořadatel jim neuznal ani druhé místo v soutěži a tým diskvalifikoval.
10. prosince organizovala prof. Maršíková ve spolupráci s dobrovolnicí z Anglie pro studenty z 4.V
vánoční posezení s angličtinou. Studenti se seznámili s vánočními zvyky v Anglii a připravili si i stylové
vánoční občerstvení. Prof. Divišek doprovodil fotbalový tým ve složení Jan Čejchan (4.W), Jakub
Čejchan (3.V), Kryštof Janečka (3.V), Daniel Vik (3.V), Jan Meier (3.V), Vojtěch Ťokan (3.V) a Ondřej
Lukáš (1.V) na futsalový turnaj do Pardubic. Chlapci obsadili 4. místo.
15. prosince se studenti 3.A, 3.B a 4.V zúčastnili v aule přednášky o současných problémech na
Východě.
16. prosince se konal již potřetí v prostorách Jiráskova gymnázia Náchod okresní přebor čtyřčlenných
školních týmů v šachu. V kategorii pro 6.-9. třídu obsadily naše týmy třetí a páté místo, v kategorii
středních škol první, druhé a šesté místo. Postup na krajský pohár do Třebechovic pod Orebem, které se
hraje 26. ledna si nakonec vybojovaly 3 týmy Jiráskova gymnázia. Bronz v kategorii pro 6.-9. třídu
vybojovali Jakub Nosek (4.W), Miroslav Poláček (4.W), Josef Krtička (4.V) a Jaroslav Grulich (3.V).
V kategorii pro SŠ zvítězil tým ve složení Martin Saučuk (3.B), Jan Zahálka (2.A), Ondřej Vít (5.V)
a Michal Šraitr (6.W), stříbro patřilo Timoteji Marešovi (7.V), Jakubovi Pitřincovi (5.V), Petru Mastíkovi
(5.V) a Martinu Přibylovi (3.B).
17. prosince doprovodil prof. Zapletal studenty Sebastiana Štelziga (8.W), Davida Vika (8.W), Aleše
Jansu (8.W), Pavla Urbana (7.V), Jáchyma Dostála (2.B), Pavla Růžičku (2.B), Martina Škodu (4.A)
a Tomáše Macka (7.V) na 2. kolo Středoškolské futsalové ligy. Ze 4. místa už naši fotbalisté dále
nepostupují. Musica Viva pod vedením prof. Poutníka připravila Vánoční koncert v náchodské galerii.
18. prosince zahrály gymnaziální hudební kapely TT Band Rock (Jakub Regner (8.V), Hynek Pacák
(4.V), Tomáš Kubíček (5.W) ) a Jam Defect (Vojtěch Mrověc, Marián Linhart (8.W), Štěpán Knapp
(8.W), Eda Paseka, Kateřina Havlíková, Michal Vančák) v aule studentům 1.W, 2.W, 4.V, 4.W, 5.V,
5.W, 6.W, 7.V, 8.V, 2.A a 3.B na dvou koncertech. Koncerty moderovali František Šedivý (7.V) a Adam
Budař (7.V) a technicky zajišťovali Tomáš Kubíček st. a Monika Kubíčková.
Leden
Po vánočních prázdninách začala výuka v pondělí 4. ledna.
8. ledna se konala Burza vysokých škol, na které naši absolventi, nyní vysokoškolští studenti,
seznamovali maturanty a další zájemnce z řad studentů se svými zkušenostmi ze studia na VŠ.
11. ledna se naši studenti zúčastnili v Hradci Králové za doprovodu prof. Chmelíka přípravného
semináře na Matematickou olympiádu.
12. ledna reprezentovali školu v krajském kole Matematické olympiády kategorie A studenti Tomáš
Macek (7.V), Jan Jirman (8.W) a Ondřej Horký (7.W). Macek zvítězil a postoupil do ústředního kola,
které proběhlo 3.-6. dubna v Pardubicích. Mezi 17 účastníky byl Jirman sedmý a Horký dvanáctý.
13. ledna organizoval prof. Košvanec v naší škole florbalový turnaj. Sestava dívek Lenka Remešová
(4.B), Diana Peterová (3.A), Adéla Vávrová (3.A), Kristýna Čechurová (3.A), Markéta Zeisková (6.V),
Radka Lecnarová (4.A), Simona Besedová (8.W), Zuzana Vančáková (8.W) a Kateřina Ulvrová (4.B)
s převahou zvítězila. 27. ledna obhajovaly vítězství z předchozích let v krajském kole v Jičíně. Proběhlo
také školní kolo Olympiády v českém jazyce. Kategorie pro mladší studenty se zúčastnilo 19 žáků, do
okresního kola postoupili Jan Pěček (3.W) a Karolína Hrubá (4.W). Z 28 starších studentů postoupily do
kola okresního Anna Vlčková (7.V) a Tereza Venclová (8.W).
14. ledna navštívili sextáni v Městské knihovně v Náchodě literární pořad Zahrada života Jane
Austenové. V odpoledních hodinách se za velkého zájmu veřejnosti konal Den otevřených dveří.
15. ledna reprezentovalo školu v krajském kole Fyzikální olympiády kategorie A pět studentů
z celkem sedmi zúčastněných z celého Královéhradeckého kraje. Jako jediný úspěšný řešitel zvítězil
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Pavel Bláha (4.A), třetí v pořadí byl Martin Vašina (4.B), čtvrtý Jan Jirman (8.W), pátý Jiří Rýdl (8.W)
a sedmý Jakub Suk (4.A).
16. ledna jela prof. Jaroušová s asi 20 studenty do Dvora Králové nad Labem na přípravný seminář
k Biologické olympiádě.
18. ledna se žáci nižšího gymnázia v doprovodu prof. Fišerové snažili uspět v okresním kole
Dějepisné olympiády. Ivo Novák (3.W) obsadil pěkné 3. místo a Petr Šolc (3.W) se zařadil mezi úspěšné
řešitele v konkurenci 23 studentů. Bylo zahájeno školní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce,
které pokračovalo další částí o týden později.
19. ledna navštívili studenti 4.A s prof. Balcarovou náchodský pivovar. V okresním kole Matematické
olympiády kategorie Z9 řešili úlohy tři kvartáni, Jakub Ježek (4.W), Jan Máslo (4.W) a Alena Šanovcová
(4.V), doprovodil je prof. Brát. Ježek obsadil 2.-3. místo a Šanovcová 6.-7. místo. Studenti primy, tercie,
kvinty a 1. ročníku absolvovali pilotní testy společnosti Scio z českého jazyka a z obecných studijních
předpokladů.
20. ledna doprovodil prof. Divišek chlapce na krajskou eliminaci Poháru české florbalové unie
středních škol do Předměřic nad Labem. V pěti utkáních s nejlepšími týmy Královéhradeckého kraje
chlapci Josef Matyska (1.A), Martin Brejtr (2.W), Lubor Zoufal (5.V), David Kaválek (1.A), Vojtěch
Prouza (1.A), Miroslav Říha (5.V), Jakub Divišek (5.W), Tomáš Křivda (5.V) a Josef Prouza (5.V) třikrát
zvítězili a dvakrát odešli poraženi. V turnaji obsadili pěkné třetí místo. Nejlepším střelcem turnaje se stal
Jakub Divišek (5.W) se 6 brankami, byl také zařazen do „All star“.
21. leden byl opět dnem soutěží. Probíhala praktická část Chemické olympiády, Biologické
olympiády a školní kolo Matematické olympiády pro kategorie B a C (kvinta-sexta, 1.-2. ročník).
Kategorie B Matematické olympiády se zúčastnilo 9 studentů, z nichž 7 se stalo úspěšnými řešiteli.
O 1. místo se dělili Jan Bohadlo (6.V) a Petr Semerák (2.A), o 2. Štěpán Jirman (6.V), Pavel Růžička
(2.B) a Petr Zákravský (2.B) a o 3. místo Johan Remeš (2.B) a Eliška Sedláčková (2.B). V kategorii C
soutěžilo 13 studentů, z nich bylo 8 úspěšných. Zvítězil Vojtěch Balcar (5.V), druhý byl Mirosalv Říha
(5.V) a o třetí místo se dělili Tomáš Kubíček (5.W), Benjamin Sichrovský (5.V) a Ondřej Vít (5.V).
Úspěšnými řešiteli byli také Vojtěch Brejtr (5.W), Tomáš Hak (1.B) a Vít Levinský (1.A). Prof. Polák jel
s 12 zájemci z řad studentů na exkurzi na Fakultu elektrotechniky Západočeské univerzity v Plzni.
Exkurzi sponzoroval Atas Náchod. V odpoledních hodinách se konala klasifikační pedagogická rada.
22. ledna vyslechli naši studenti přednášku o reprodukčním zdraví. Dívky z primy absolvovaly
přednášku Čas proměn, chlapci z primy přednášku Na startu mužnosti a studenti kvinty a 1. ročníku
přednášku Holky z Venuše, kluci z Marsu.
V sobotu 23. ledna se v Městském divadle Dr. Josefa Čížka konal maturitní ples tříd 8.V a 4.B.
25. ledna proběhlo 2. kolo školní části Konverzační soutěže v anglickém jazyce. V každé z kategorií
bylo 7 soutěžících. V 1. kategorii pro primu a sekundu obsadili první tři místa Pavel Děděk (1.V),
Evheniy Vorokhta (2.W) a František Cvrkal (2.W), ve 2. kategorii pro tercii a kvartu obstáli nejlépe
Kamila Dědková (4.V), Jakub Horký (4.V) a Matyáš Strelec (3.V) a ve 3. kategorii pro studenty vyššího
gymnázia zvítězil Ondřej Horký (7.W), druhá byla Marta Špeldová (5.V) a o 3.-4. místo se dělili David
Továrek (5.W) a Vojtěch Hora (6.W). Studenti 4.B s prof. Balcarovou navštívili náchodský pivovar.
27. ledna jelo 18 našich studentů s prof. Preclíkem a Víchem na Den otevřených dveří na Fakultu
elektrotechniky a komunikačních technologií do Brna. Prof Košvanec doprovodil dívčí tým na krajské
kolo florbalového turnaje do Jičína.
O našem druhém místě rozhodlo při bodové rovnosti a stejném rozdílu ve skóre až třetí kritérium,
tj. vyšší počet vstřelených branek v náš neprospěch. Děvčata podala pěkný výkon, přestože z důvodu
nemocí hrál tým jen v osmi lidech.
O úspěšnou reprezentaci školy se zasloužily Lenka Remešová (4.B), Kateřina Ulvrová (4.B), Zuzana
Vančáková (8.W), Radka Lecnarová (4.A), Kristýna Čechurová (3.A), Diana Peterová (3.A), Adéla
Vávrová (3.A) a Markéta Zeisková (6.V).
28. ledna se konalo školní kolo Zeměpisné olympiády. V kategorii A pro primu soutěžilo 14 žáků,
úspěšnými řešiteli byli jen dva, a to Vojtěch Říha (1.V) a Tereza Koukolová (1.V). Kategorie B pro
sekundu měla 20 účastníků, úspěšných bylo 14. Do okresního kola postoupili Patrik Winter (2.V)
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a Tomáš Heger (2.V). Kategorie C určené pro terciány a kvartány se zúčastnilo 22 žáků, z nich bylo 17
úspěšných. Z 1. místa postoupil Jakub Ježek (4.W) a z 2. místa Michael Obst (3.V). Kategire D pro
střední školy měla 38 účastníků, úspěšných bylo 5 a mezi nimi nejlepší Petr Breuer (3.A) a Jan Bohadlo
(6.V). Uskutečnilo se školní kolo konverzační soutěže ve francouzském jazyce. Do krajského kola, které
proběhlo 16. března v Hradci Králové, postoupily vítězky jednotlivých kategorií. V kategorii A1 to byla
Hana Štěpánová (4.V), v kategorii A2 Klára Jiránková (6.W) a v kategorii B1 Adéla Vávrová (3.A).
Pokračovala praktická část školního kola Chemické olympiády. Studenti dostali vysvědčení za 1. pololetí.
29. ledna měli studenti jednodenní pololetní prázdniny.
Únor
Od 1. února platil nový rozvrh. Na rodičovskou dovolenou nastoupila prof. Felklová a naopak se po
rodičovské dovolené vrátila prof. Havrdová. Personální změny si vyžádaly změnu v úvazcích a v rozvrhu.
2. února se pro zájemce uskutečnil zápis do Kurzů společenského tance a chování.
3. února se konala Konverzační soutěž v ruském jazyce a proběhla další část školního kola Chemické
olympiády. Konverzační soutěže se zúčastnilo 5 studentů a do krajského kola postoupili Vojtěch Mervart
(6.W), Ivana Lukášová (4.W) a Petr Roztočil (3.B).
4. února proběhlo školní kolo Biologické olympiády pro žáky nižšího gymnázia a další část školního
kola Chemické olympiády.
V rámci projektu „Participace mládeže“ a ve spolupráci se studenty z Polska a dalších náchodských
škol (SPŠ stavební, Obchodní akademie, ZŠ Plhov) připravili studenti 6.V Jan Bohadlo, Jiří Rohlena,
Natálie Kalivodová, Stanislav Kinzl, Anežka Hlavatá, Martin Mervart a prof. Kolářská na 6. únor
Sousedský masopust. Na náměstí byly trhy i doprovodné akce a součástí programu byl masopustní
průvod masek od hranic podél řeky. Možná tak založili novou tradici měst Náchod a Kudowa Zdroj.
V týdnu od 8. února měli studenti jarní prázdniny.
15. února navštívili studenti zeměpisného semináře s prof. Košvancem a Slavíkovou pracoviště
Geodézie Náchod. Čtyři studenti za doprovodu prof. Lubasové se zúčastnili okresního kola Olympiády
v českém jazyce. Tereza Venclová (8.W) zvítězila v kategorii SŠ zvítězila a Anna Vlčková (7.V) byla
čtvrtá. V I. kategorii žáků nižšího gymnázia obsadila Karolína Hrubá (4.W) 11. místo a Jan Pěček (3.W)
byl patnáctý.
16. února proběhlo okresní kolo Zeměpisné olympiády, kterého se v doprovodu prof. Košvance a
Diviška zúčastnilo 8 studentů. V kategorii A zvítězil Vojtěch Říha (1.V) a Tereza Koukolová (1.V) byla
druhá. V kategorii B jsme měli také vítěze, byl jím Tomáš Heger (2.V). Pěkné 4. místo obsadil Patrik
Winter (2.V). V kategorii C soutěžili Michael Obst (3.V, 7. místo) a Jakub Ježek (4.W, 9. místo). Úspěšní
byli i soutěžící v kategorii D pro SŠ. Jan Bohadlo (6.V) obsadil 2. místo a Ivana Paulusová (7.W) byla
třetí. Studenti, kteří se umístili v okresním kole na prvních třech místech, postoupili do krajského kola,
které proběhlo 15. března.
17. února ve škole proběhla další část Chemické olympiády. Do školního kola kategorie D se zapojilo
8 studentů a 7 z nich postoupilo do okresního kola, které se konalo 4. března. Studenti skončili ve
školním kole v tomto pořadí: Kamila Dědková (4.V), Jakub Ježek (4.W), Monika Vydláková (4.V),
Michaela Šnorbertová (4.V), Veronika Svobodová (4.W), Aneta Vacková (4.W), Jaroslav Grulich (3.V)
a Michael Obst (3.V).
18. února pokračovalo další částí školní kolo Biologické olympiády.
19. února zhlédli studenti sexty, septimy a 2. a 3. ročníku v Městském divadle Dr. Josefa Čížka
inscenaci hry Aloise Jiráska Vojnarka.
23. února reprezentovali školu florbalisté v okresním kole turnaje SŠ za doprovodu prof. Diviška.
Chlapci hráli v sestavě: Daniel Němeček (7.W), Josef Matyska (1.A), Lukáš Michel (4.A), Jakub Divišek
(5.W), David Kaválek (1.A), Vojtěch Prouza (1.A), Lubor Zoufal (5.V), Ondřej Hušek (7.W), Martin
Kováčik (7.W) a Dominik Kania (7.W). Ve čtyřech utkáních čtyřikrát zvítězili a přesvědčivě postoupili
do krajského kola, které se konalo 2. března. Nejlepším hráčem turnaje se stal náš Ondřej Hušek.
Na týdenní lyžařské kurzy odjeli 27. února studenti 1.A s prof. Rojtovou, Zikmundem a Víchem na
chatu Labská 66 na Bártlově lávce u Špindlerova Mlýna a 28. února studenti 5.V s prof. Zapletalem,
Diviškem a Javůrkovou do hotelu Bára na Benecku. Na Benecku byli vystřídáni studenty 1.B
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s prof. Slavíkem, Brátem a Pavlíčkovou. Zkrácený lyžařský kurz absolvovali ve dnech 7.-11. března také
žáci 2.V s prof. Šulcem, Matěnovou a Vrátilovou a žáci 2.W s prof. Košvancem, G. Škodovou
a Zikmundovou na chatě Deštná v Deštném v Orlických horách.
Březen
1. března proběhlo školní kolo Matematické olympiády pro žáky nižšího gymnázia. Kategorie Z6 se
účastnilo 26 primánů. Zvítězil Jan Ježek (1.W) a o 2.-3. místo se dělili Jan Krčmář (1.W) a Marián
Bydžovský (1.W). 13 sekundánů soutěžilo v kategorii Z7 a první tři místa obsadili Tomáš Heger (2.V),
Petr Duroň (2.W) a Kryštof Veverka (2.W). Mezi devíti terciány v kategorii Z8 zvítězil Jaroslav Grulich
(3.V) a o 2.-3. místo se dělili Jan Pěček (3.W) a Jakub Čejchan (3.V).
2. března jsme se dočkali dalšího skvělého sportovního výsledku. Naši chlapci i v silně zredukované
a oslabené sestavě zvítězili v krajském finále ve florbalu středních škol v Hradci Králové – Třebši.
O úspěšnou reprezentaci školy se zasloužili Daniel Němeček (7.W), Ondřej Hušek (7.W), Martin Kováčik
(7.W), Dominik Kania (7.W), Patrik Bareš (7.W), Lukáš Michel (4.A), Jakub Divišek (5.W), Henrich
Klimeš (1.B) a Erik Dao (4.W). Florbalisty doprovodil prof. Košvanec.
3. března proběhlo školní kolo Fyzikální olympiády pro tercii a kvartu. Ze šesti terciánů obsadili první
tři místa Jaroslav Grulich (3.V), Matyáš Háze (3.W) a Michael Obst (3.V). V kategorii pro kvartu soutěž
dokončilo 12 soutěžících. První tři místa vybojovali Alena Šanovcová (4.V), Jakub Schejbal (4.V)
a Hynek Pacák (4.V).
4. března organizovaly prof. Karásková a Zikmundová v naší škole okresní kolo Chemické olympiády
pro kategorii D. Naši studenti si vedli velmi dobře. Jakub Ježek (4.W) zvítězil a Kamila Dědková (4.V)
byla druhá. 4. místo vybojovala Monika Vydláková (4.V), 5.-6. Aneta Vacková (4.W), 7. Veronika
Svobodová (4.W), 8. Jaroslav Grulich (3.V) a 13. Michaela Šnorbertová (4.V).
8. března jela skupina 27 studentů s prof. Fišerovou a Š. Škodovou na výměnný pobyt do
Georgsmarienhütte v SRN. Vrátili se 17. března.
V tomto týdnu zorganizovali angličtináři Skotské dny. V průběhu celého týdne probíhaly
v jednotlivých třídách žákovské prezentace o Skotsku. 7. března měl v aule přednášku o Skotsku
prof. Ježek pro studenty kvinty, sexty a 1.-2. ročníku. 10. března proběhla výtvarná dílna pod vedením
prof. Misarové a Jirkové a během prvních dvou vyučovacích hodin hudební dílna pod vedením
prof. Hronkové a sbormistra Ing. Čejpa. Na 11. březen připravily prof. Jirková a Hronková literární dílnu,
která se uskutečnila 1.-4. hodinu.
9. března doprovodil prof. Šimon studenty do krajského kola Konverzační soutěže v ruském jazyce.
V kategorii pro ZŠ a víceletá gymnázia zvítězila naše studentka Ivana Lukášová (4.W), v kategorii SŠ I.
byl Petr Roztočil (3.B) třetí a v kategorii SŠ II. Vojtěch Mervart (6.W) čtvrtý. Prof. Polák jel s několika
studenty na přípravný seminář k Fyzikální olympiádě.
10. března se uskutečnila další část školního kola Chemické olympiády kategorie C. Zapojilo se do ní
20 studentů. Zvítězila Lucie Tučková (2.B), 2. místo obsadil Jan Bohadlo (6.V), o 3. místo se dělili Jan
Karvai (6.W) a Vojtěch Mervart (6.W) a 4. místo patřilo Davidu Lukáškovi (5.W).
15. března doprovodil prof. Divišek studenty Vojtěcha Říhu (1.V), Terezu Koukolovou (1.V), Tomáše
Hegera (2.V), Jana Bohadla (6.V) a Ivanu Paulusovou (7.W) do krajského kola Zeměpisné olympiády do
Hradce Králové. Dne 15. 3. 2016 se v budově Metropolitní univerzity v Hradci Králové konalo krajské
kolo Zeměpisné olympiády. V kategorii A pro primu zvítězil Vojtěch Říha, druhé místo obsadila Tereza
Koukolová. V kategorii B pro sekundu skončil Tomáš Heger na výborném třetím místě. V kategorii D pro
střední školy obsadil Jan Bohadlo čtvrté místo.
16. března jel prof. Zapadlo se soutěžícími studentkami Hanou Štěpánovou (4.V), Klárou Jiránkovou
(6.W) a Adélou Vávrovou (3.A) na krajské kolo Konverzační soutěže ve francouzském jazyce do Hradce
Králové. Žáci dramatické výchovy z primy zhlédli s prof. Dvořáčkovou a G. Škodovou v Klicperově
divadle v Hradci Králové představení „Tři mušketýři“. Pro studenty septimy a 3. ročníku zorganizovaly
profesorky chemie Hodinu moderní chemie, kterou prezentovali studenti VŠCHT Praha. Prof. Preclík jel
se šesti studenty do Brna na mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky, automatizace, komunikace,
osvětlení a zabezpečení Ampér. Zájezd pořádá a studentům financuje společnost ATAS Náchod.
17. března se naše studentky Magdaléna Kovářová (8.V) a Kateřina Čermáková (5.V) zúčastnily
v doprovodu prof. Pavlíčkové krajského kola Konverzační soutěže ve španělském jazyce. Magdaléna
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Kovářová se umístila na třetím místě v kategorii SŠ II a Kateřina Čermáková na 5. místě v kategorii SŠ I.
Jakub Syrovátka (1.V), Jan Krčmář (1.W) a Anna Marie Bílková (3.W) se v doprovodu prof. Olšanové
pokusili o úspěch v okresním kole recitační soutěže Dětská scéna. Jakub Syrovátka postoupil ve třetí
kategorii do krajského kola. Prof. Urbaníková jela se studenty Matyášem Horkým (6.W), Veronikou
Andrlovou (7.V) a Šimonem Prudilem (4.V) na dvoudenní workshop Naděje a rizika digitálního věku na
Ústav informatiky Akademie věd do Prahy.
18. března se konal Matematický klokan. V kategorii Benjamín pro žáky primy a sekundy soutěžilo
106 studentů. První tři místa obsadili Kryštof Veverka (2.W), Anna Kunteová (1.W) a Tomáš Heger
(2.V). I v rámci okresu Veverka zvítězil a Kunteová byla druhá. Mezi 91 účastníky v kategorii Kadet pro
tercii a kvartu zvítězil Jakub Ježek (4.W), druhý byl Jaroslav Grulich (3.V) a třetí Jiří Moc (4.W). Ježek
byl první i v rámci okresu a Grulich obsadil 3. místo. Kategorie Junior (kvinta, sexta, 1.-2. ročník) měla
71 účastníků, z nichž nejlepšího výsledku dosáhli Vojtěch Balcar (5.V), Ondřej Vít (5.V) a Vojtěch
Mervart (6.W). I v okresním měřítku obsadili první tři místa. 59 studentů posledních dvou ročníků se
zapojilo do kategorie Student. Zvítězil Václav Šimon (8.V) před Kamilou Mackovou (7.W) a Janem
Jirmanem (8.W). I v této kategorii patřila první tři místa v okresním kole našim studentům.
21. března se Ivo Novák (3.W) pokusil o úspěch v krajském kole Dějepisné olympiády. Do Hradce
Králové ho doprovodila prof. Fišerová. Umístil se ve středu startovního pole.
21. března navštívili náchodský pivovar studenti 8.V s prof. Karáskovou a Brátem a o den později
studenti 8.W s prof. Karáskovou a Zapletalem.
22. března jel prof. Klemenc s Jakubem Ježkem (4.W) do Hradce Králové na krajské kolo
Matematické olympiády pro kategorii Z9. Z 27 zúčastněných studentů se stalo 11 úspěšnými řešiteli.
Mezi nimi byl i náš student, který obsadil 9. místo. Studenti 8.V pořádali Velikonoční baštonádu, jejíž
výtěžek byl věnován Hospicu Anežky České v Červeném Kostelci. Studenti 2. ročníku a sexty byli na
schůzce se zástupkyní ředitele prof. Javůrkovou a výchovnou poradkyní prof. Nývltovou informováni
o výběru volitelných předmětů pro další školní rok.
23. března organizoval prof. Klemenc v naší škole okresní kolo Fyzikální olympiády pro žáky z 8.-9.
ročníku ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. V kategorii F pro tercii a 8. ročník ZŠ se sešlo
23 studentů, z nichž 13 se stalo úspěšnými řešiteli. Zvítězil Jaroslav Grulich (3.V) a třetí byl Matyáš Háze
(3.W). Mezi úspěšné řešitele se zařadili Štěpánka Mazurová (3.V, 6. místo), Michael Obst (3.V, 7.-9.
místo) a Oluša Gajdošová (3.V, 11. místo). Školu reprezentovala ještě Kristýna Bartošová (3.W,
14. místo). V kategorii E pro kvartu a 9. ročník ZŠ se utkalo 19 žáků, z nichž 7 bylo úspěšných. Z našich
žáků byli úspěšní vítězný Jakub Ježek (4.W), druhý Jakub Schejbal (4.V) a pátý Hynek Pacák (4.V).
V této kategorii reprezentovali školu ještě Alena Šanovcová (4.V, 9. místo), Martin Stuchlík (4.W, 9.-10.
místo), Jiří Moc (4.W, 11.-12. místo), Šimon Prudil (4.V, 11.-12. místo) a Jakub Horák (4.W, 13.-14.
místo). Několik studentů školy si připravilo přednášku o expedici do Gruzie z názvem „Ko (u) ření
života“. Zúčastnily se jí třídy, které projevily o přednášku zájem (5.V+W, 6.W, 7.V, 1.A+B, 2.A+B
a 3.A+B). Studenti posledních dvou ročníků zhlédli v rámci projektu Jeden svět na školách film „Nora
zpívá pro Sýrii“ a poté se zúčastnili besedy s paní Mílou Janišovou, členkou sdružení Lékaři bez hranic,
o emigrační krizi a o situaci na Blízkém východě.
Od 24. do 29 března měli studenti velikonoční prázdniny.
Ve dnech 29. března – 1. dubna proběhla při hodinách matematiky v primě, sekundě a tercii
Pythagoriáda. V primě získali nejvíc bodů Jana Ježková (1.W), Barbora Jirsová (1.W) a Jan Krčmář
(1.W), v sekundě Kryštof Veverka (2.W), Jakub Hejzlar (2.W) a Dominik Rufer (2.W) a v tercii Jakub
Čejchan (3.V), Jaroslav Grulich (3.V), Michael Obst (3.V) a Jan Pěček (3.W).
30. března vystoupili studenti Adam Budař (7.V) a František Šedivý (7.V) s charitativním programem
„Tragédi“. Představení se zúčastnili všichni studenti a výtěžek byl věnován handicapovanému Tomáškovi
Kolínskému z Malého Poříčí, který trpí svalovou dystrofií a potřeboval by motomed.
Ve dnech 31. března a 1. dubna začaly Španělské dny, které pokračovaly i v dalším týdnu.
Prof. Pavlíčková zorganizovala dny španělské kuchyně, v nichž se studenti španělštiny naučili
připravovat některé španělské speciality.
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31. března odjeli v odpoledních hodinách na literárně-historickou exkurzi do Prahy studenti 4.A
s prof. Forejtem a Polákem. Večer zhlédli v Divadle v Dlouhé kabaret S úsměvy idiotů. 1. dubna
navštívili Židovské Město.
Duben
1. dubna jeli na krajské kolo zeměpisné soutěže Eurorebus na Pedagogickou fakultu Univerzity
Hradec Králové postupující studenti s prof. Diviškem a Slavíkovou. Naši studenti opět zabodovali a do
celostátního kola tradiční soutěže postoupila dvě družstva a tři jednotlivci. Největšího úspěchu dosáhl tým
2.V ve složení Tomáš Heger, Antonín Staněk a Lukáš Fidler. Zvítězili v kategorii ZŠ 01 (6. a 7. třídy ZŠ).
Tomáš Heger navíc rovněž zvítězil v kategorii jednotlivců. Dalším družstvem, které postoupilo
v kategorii SŠ, byla 6.V (celkové 4. místo) ve složení Jan Bohadlo, Jiří Rohlena, Michal Matyáš. Jan
Bohadlo se pátým místem kvalifikoval také v soutěži jednotlivců. Do republikového kola, které se
uskutečnilo 6. června v TOP hotelu Praha, postoupila rovněž Štěpánka Mazurová (3.V) z 3. místa
v kategorii jednotlivců ZŠ 02 (8. a 9. třídy ZŠ). V soutěži jsme měli dalších devět tříčlenných třídních
družstev. Ve stejný den jsme měli účastníky i v krajském kole Biologické olympiády v kategorii A.
Timotej Mareš (7.V) byl 9., Magdalena Juranová (8.W) 18. a Lucie Maťátková (8.V) 24. mezi čtyřiceti
soutěžícími.
31. března a 2. dubna se naši studenti za doprovodu prof. Zikmundové úspěšně zúčastnili krajského
kola Chemické olympiády v kategorii D. Zvítězila Monika Vydláková (4.V), Jakub Ježek (4.W) byl třetí
a Kamila Dědková (4.V) sedmá mezi osmnácti účastníky.
4. dubna jeli studenti zeměpisného semináře s prof. Košvancem a Slavíkovou na exkurzi do
Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu v Dobrušce.
V rámci Španělských dnů měla v pondělí 4. dubna paní Olga Vilímková v aule přednášku O životě
mezi indiány. Přednáška byla určena studentům španělštiny. V dalších dvou dnech probíhaly v hodinách
španělštiny debaty se španělskými dobrovolníky.
5. dubna se pokusili postupující žáci z primy, sekundy a tercie o úspěch v okresním kole Matematické
olympiády za doprovodu prof. G. Škodové. Ve všech třech kategoriích jsme měli vítěze. V kategorii Z6
zvítězil Jan Krčmář (1.W), Tereza Koukolová (1.V) a Jan Ježek (1.W) se dělili o 6.-7. místo a Marián
Bydžovský (1.W) byl na 12.-13. místě mezi sedmnácti účastníky. V kategorii Z7 zvítězil Tomáš Heger
(2.V), Kryštof Veverka ( (2.W) obsadil 3.-4. místo a Petr Duroň (2.W) 5.-7. místo. Jakub Čejchan (3.V)
zvítězil v kategorii Z8, Jaroslav Grulich (3.V) byl na 6.-7. místě a Jan Pěček (3.W) na 10.-11. místě.
V odpoledních hodinách odjeli na literárně-historickou exkurzi do Prahy studenti 8.V s prof. Nývltovou
a Štegerovou. Vrátili se ve středu 6. dubna. Prohlédli si Památník obětem heydrichiády, Židovské
muzeum, památník na Vítkově s expozicí Osudové křižovatky a večer zhlédli v Divadle v Celetné
představení Zbabělci v provedení hostujícího souboru Divadla Petra Bezruče.
6. dubna reprezentovala Natalia Kalivodová (6.V) školu v krajském kole soutěže Puškinův památník.
Do Hradce Králové ji doprovodil prof. Šimon.
Na literárně-historickou exkurzi do Prahy jeli 7. dubna studenti 8.W s prof. Olšanovou
a Dvořáčkovou. Prohlédli si Židovské muzeum a v divadle Laterna magika zhlédli představení
Podivuhodné cesty J. Verna. V odpoledních hodinách se konala hodnoticí pedagogická rada.
Literární exkurzi Po stopách Josefa Škvoreckého absolvovali 8. dubna studenti 4.B s prof. Macurou.
9. dubna se v Hradci Králové konalo krajské kolo Chemické olympiády, tentokrát v kategorii C. Naši
studenti nezklamali a prezentovali naši školu v tom nejlepším světle. Krásné 3. místo získal Jan Bohadlo
(6.V) a na 5. místě skončila Lucie Tučková (2.B).
V týdnu od 11. dubna proběhla řada soutěží. 11. dubna jel prof. Slavík s týmem hráčů na SL ultimate
frisbee turnaj do Hradce Králové a 14. dubna do Prahy prof. Vrátilová. Tým ‚Trubky‘ na obou turnajích
ukázal, že přes zimu nezahálel, a dobrými výkony navázal na úspěšné výsledky podzimní. V Hradci
Králové obsadil mezi deseti účastníky 3. místo a v Praze v konkurenci 11 týmů 5. místo. Tým hrál ve
složení: Vojtěch Joska (5.W), Jakub Schneider (7.V), Petra Janečková (2.B), Pavlína Hušková (2.B),
Martina Hrubá (2.B), Petr Zákravský (2.B), Eliška Kavanová (6.V), Simona Horkelová (5.W), David
Lukášek (5.W), Jan Laubacher (5.W), Jan Pěček (3.W), Markéta Dvořáková (5.W), Zuzana Vančáková
(8.W) a Magda Juranová (8.W). 12. dubna doprovodila prof. Sršňová soutěžící studenty do Hradce
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Králové na krajské kolo Matematické olympiády v kategorii B a C. V kategorii B se mezi úspěšné řešitele
probojovali Štěpán Jirman (6.V, 6. místo) a Jan Bohadlo (6.V, 10. místo). Školu reprezentovali ještě Petr
Semerák (2.A), Pavel Růžička (2.B), Johan Remeš (2.B), Eliška Sedláčková (2.B) a Petr Zákravský (2.B).
V kategorii C se stali úspěšnými řešiteli Tomáš Hak (1.B, 5. místo) a Vít Levinský (1.A, 6. místo).
Dalšími řešiteli byli Ondřej Vít (5.V), Vojtěch Balcar (5.V), Vojtěch Brejtr (5.W), Tomáš Kubíček (5.W),
Benjamin Sichrovský (5.V) a Miroslav Říha (5.V). 13. dubna se pokusili o úspěch v okresním kole
Biologické olympiády v kategorii C naši studenti Monika Vydláková (4.V), Kateřina Vydláková (3.V)
a Eliška Shejbalová (3.V) v doprovodu prof. Jaroušové. Monika Vydláková obsadila krásné 2. místo,
Kateřina Vydláková byla šestá a Eliška Shejbalová sedmá mezi 18 účastníky. 14. dubna jel prof. Vích
s Janem a Martinem Karvaiovými (6.W) na krajské kolo Prezentiády do Hradce Králové
a prof. Urbaníková s Vojtěchem Balcarem (5.V) do Jaroměře na krajské kolo soutěže Office Aréna.
15. dubna doprovodila prof. Matěnová studenty do Hradce Králové na krajské kolo Biologické olympiády
a prof. Preclík podpořil studenty v matematické soutěži Náboj.
13. dubna vystoupilo v aule pro naše studenty Válkovo trio. Žáci primy a sekundy vyslechli písničky
Semaforu, žáci tercie a kvarty se zúčastnili programu s názvem Folkové návraty a studenti kvinty
a 1. ročníku nahlédli prostřednictvím koncertu do československého popu.
14. dubna měli studenti tercie tematický den Technická revoluce pod vedením prof. Klemence
a G. Škodové. Dlouhodobá příprava vyvrcholila v úterý 12. dubna 5.-6. hodinu tak, aby 14. dubna mohli
studenti prezentovat své práce vzájemně mezi sebou a také pro studenty kvarty, loňské účastníky tohoto
tematického dne.
14. dubna se Vojtěch Balcar (5.V) s prof. Urbaníkovou zúčastnil krajského kola soutěže z informatiky
Office aréna v kategorii B, které se konalo se na jaroměřském Gymnáziu Jaroslava Žáka. Mezi jedenácti
účastníky si vybojoval postup do celostátního kola, které proběhlo 16. května. Konalo se také krajské
kolo Prezentiády 2016, což je soutěž v prezentačních schopnostech studentů základních a středních škol
s využitím výpočetní techniky. Z naší školy se zúčastnili studenti Jan a Martin Karvaiovi (6.W) jako tým
JGN++, kteří přijeli na Fakultu informatiky a managementu Univerzity Hradce Králové obhajovat loňské
prvenství. Se svojí prezentací prvenství obhájili a postoupili do celostátního kola.
14. dubna se v odpoledních hodinách konaly třídní schůzky. 14.-15. dubna probíhal sběr papíru.
Ve dnech 15.-19. dubna proběhly přijímací zkoušky. K osmiletému studiu se přihlásilo 122 uchazečů
a ke čtyřletému studiu 131. Všichni uchazeči museli projít přijímacími zkouškami z českého jazyka
a matematiky od společnosti Cermat buď v naší škole, nebo v jiné střední škole, kterou si napsali na první
místo v pořadí zájmu. Dále pak absolvovali test obecných studijních předpokladů od společnosti Scio
v naší škole. V souvislosti s náročnou organizací přijímacích zkoušek vyhlásil ředitel školy ředitelské
volno na 15. duben pro žáky 2.-3. ročníku a sexty a septimy a na 18. duben pro všechny žáky vyššího
gymnázia.
15. dubna se dva týmy našich studentů za doprovodu prof. Preclíka zúčastnily v Praze matematické
soutěže Náboj. Jde o jakýsi „matematický maraton“, kdy mají soutěžící v časovém limitu dvou hodin
vyřešit co nejvíce úloh. Soutěž je mezinárodní, zapojena je Česká republika, Polsko, Německo, Rakousko
a Maďarsko. Tým Juniorů ve složení Štěpán Jirman (6.V), Jan Bohadlo (6.V), Tomáš Kubíček (5.W), Jan
Pikman (5.V) a Vojtěch Balcar (5.V) obsadil v rámci České republiky 63. místo (ze 133 týmů),
v mezinárodním pořadí byl 195. z celkem 414 týmů. Protože byl ze strany kvintánů o soutěž velký zájem,
doplnili tým Seniorů ve složení Tomáš Macek (7.V), David Lichtenberg (7.V), Ondřej Vít (5.V), Vojtěch
Brejtr (5.W), Miroslav Říha (5.V). Měli jsme tak v této kategorii věkově nejmladší tým v celé ČR
a pravděpodobně i mezi zahraničními týmy. Přesto obsadil 62. místo ze 128 týmů v rámci ČR
a 161. místo ze 336 týmů v mezinárodním srovnání.
15. dubna se naši studenti Anna Ester Petříková (6.V), Jan Karvai (6.W) a Lucie Lemfeldová (5.W)
utkali s vrstevníky z kraje v krajském kole Biologické olympiády v kategorii B. Nejlepšího výsledku
dosáhla Petříková, která byla mezi 36 účastníky dvanáctá. Mladé biology doprovodila prof. Matěnová.
18. dubna zhlédli žáci nižšího gymnázia v kině Vesmír 3D film „Aldabra: Byl jednou jeden ostrov“.
V odpoledních hodinách se konala pedagogická rada pro maturitní ročník.
19. dubna organizoval prof. Ježek Den Země. Celkem 12 tříd se vystřídalo na třech prezentacích:
„Divočinou Skotska“, „Taking care for wild animals in Africa“ a „Přírodou sudetských hor“. Druhá
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z prezentací proběhla v anglickém jazyce. Studenti 4.B jeli s prof. Macurou a Matěnovou na literárněhistorickou exkurzi do Prahy. Navštívili Židovské Město a v Činoherním klubu zhlédli představení Ujetá
ruka.
Ve dnech 20. a 21. dubna se rozloučili maturanti se studiem svým posledním zvoněním. 20. dubna
naposledy zazvonilo v 8.V a 4.A a 21. dubna v 8.W a 4.B.
20. dubna šli na fyzikální vycházku po okolí žáci 2.W s prof. Klemencem a Košvancem a 21. dubna
absolvovali stejnou akci žáci 2.V s prof. Klemencem a Brátem. 20. dubna prof. Divišek doprovodil
chlapce na Krajské finále v minikopané starších žáků do Jičína. Chlapci hráli v sestavě Vojtěch Ťokan
(3.V), Jakub Čejchan (3.V), Šimon Petráš (2.W), Jan Horkel (2.V), Filip Kolář (3.W), Jan Meier (3.V),
Daniel Vik (3.V), Kryštof Janečka (3.V), Ondřej Lukáš (1.V) a Matyáš Vojtíšek (3.V). Mladí fotbalisté
dvakrát zvítězili a dvakrát remizovali a obsadili pouze vinou horšího skóre krásné druhé místo. Nejlepším
střelcem turnaje se stal Vik se sedmi brankami.
Prof. G. Škodová doprovodila 20. dubna žáky do krajského kola Fyzikální olympiády. V kategorii B
reprezentoval školu Timotej Mareš (7.V), ale nebodoval. V této kategorii byli jen dva úspěšní řešitelé.
V kategorii C Jan Karvai (6.W) obsadil 4. místo a zařadil se mezi čtyři úspěšné řešitele. Školu
reprezentovali ještě Petr Semerák (2.A), Vojtěch Mervart (6.W), Jan Bohadlo (6.V), Markéta Lipovská
(6.V), Eliška Kavanová (6.V) a Jan Vondráček (6.W). V kategorii D bylo celkem 24 úspěšných řešitelů,
mezi něž se zařadili i naši Jan Pikman (5.V, 5. místo), Jana Možíšová (5.W, 6. místo), Michal Matoulek
(5.W, 7. místo), Tomáš Hak (1.B, 8. místo), Vojtěch Balcar (5.V, 9. místo), Tomáš Kubíček (5.W,
11. místo) a Kurt Hartmann (1.B, 19. místo). Školu reprezentovali ještě Matěj Grohmann (5.W),
Benjamin Sichrovský (5.V) a David Tolárek (5.W). Studenti Jan Jirman (8.W) a Jan Polák (8.V)
obhajovali v okresním kole Středoškolské odborné činnosti práci „Kryptograficky bezpečný komunikační
nástroj“ a Jan Rýdlo (7.W) práci „Šifrování obrázků pomocí chaosu“. Obě práce byly zařazeny do oboru
Informatika. Jirman s Polákem zvítězili a postoupili do krajského kola, kde obhájili 1. místo a postoupili
do celostátního kola. Rýdlo byl v okresním kole druhý a v krajském kole obsadil pěkné třetí místo.
Ve dnech 21.-22. dubna reprezentovali naši žáci Jan a Martin Karvaiovi (6.W) školu na Grandfinále
Prezentiády 2016 za doprovodu prof. Vícha. Grandfinále se konalo na Fakultě ekonomicko-správní
Masarykovy univerzity v Brně. Naši studenti obdrželi první den dvě témata: „Život na baterky“
a „Investice do života“. Z daných témat si vybrali „Investice do života“ a měli přibližně deset hodin na
zpracování. Prezentaci museli druhý den předvést před plnou přednáškovou místností a odbornou
porotou. Prezentace byla perfektní a chlapci obsadili v celkovém hodnocení týmů ze všech krajů České
republiky a dvou týmů ze Slovenska první místo.
21. dubna se konalo okresní kolo Biologické olympiády pro kategorii D. Žáky doprovodila prof.
Jaroušová. Tomáš Heger (2.V) zvítězil, Daniel Fišer (2.V) byl třetí a Michal Jerman (1.V) osmý mezi
18 účastníky. Královéhradeckou hvězdárnu navštívili studenti 5.V a 1.A s prof. Sršňovou, G. Škodovou
a Slavíkovou. Po stopách Škvoreckého Zbabělců se vydali studenti 8.V s prof. Nývltovou.
22. dubna zhlédli studenti sexty a 2. ročníku projekci manželů Špillarových „Americkou divočinou“
a žáci sekundy a tercie projekci „Keňa – život pod Kilimanjarem“. Maturanti obdrželi závěrečné
vysvědčení. Prof. Preclík doprovodil studenty na Robosoutěž, soutěž robotů postavených ze stavebnice
LEGO, kterou pořádá České vysoké učení technické v Praze. Letošní úloha (pro žáky nižšího gymnázia)
byla naučit robota sledovat co nejrychleji černou čáru. Zadání bylo ztíženo vyvýšeným mostem uprostřed
dráhy, který bylo nutno překonat. Naše dva týmy FastCore (Šimon Prudil (4.V), Kryštof Veverka (2.W)
a Evheniy Vorokhta (2.W) ) a GymplBot (Tomáš Heger (2.V) ) to i s časovou rezervou zvládaly, a tak
postoupily ze základních skupin do následného play-off. Tomáš Heger nakonec obsadil krásné čtvrté
místo a druhý tým došel až do osmifinále, což je v konkurenci 48 týmů z celé republiky pěkný výsledek.
V sobotu 23. dubna se na Chemicko-technologické fakultě Univerzity Pardubice konalo krajské kolo
Chemické olympiády v kategorii B. Naše gymnázium mělo dva zástupce a oba dva zabodovali. Timotej
Mareš (7.V) obsadil stříbrnou příčku a Ondřej Horký (7.W) skončil na 5. místě.
Od 25. dubna nastoupili maturanti na tzv. svatý týden.
25. dubna prof. Forejt a Preclík vyfotografovali v průběhu dne třídní kolektivy.
27. dubna jeli na exkurzi do hvězdárny v Hradci Králové studenti 5.W a 1.B s prof. Polákem, Brátem
a Košvancem. Prof. Jaroušová doprovodila studenty 5.V Benjamina Sichrovského, Petra Mastíka a Martu
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Špeldovou do celostátního kola soutěže o zdravém životním stylu Sapere – vědět, jak žít. Marta nahradila
ve finále nemocnou Lucii Drašnarovou, která se o postup do finále také zasloužila. V Praze vybojovali
6. místo z 11 zúčastněných týmů. Žáci kvarty se ve škole zúčastnili programu o holocaustu.
29. dubna doprovodil prof. Klemenc soutěžící Fyzikální olympiády v kategorii E do krajského kola
v Hradci Králové. Jakub Ježek (4.W) se stal spolu s dalšími šesti účastníky úspěšným řešitelem a dosáhl
na pěkné 3. místo. Školu reprezentovali ještě Hynek Pacák (4.V) a Jakub Schejbal (4.V).
Květen
Ve dnech 2.-5. května absolvovali maturanti písemnou část společné části maturitní zkoušky.
3. května jeli na literárně-historickou exkurzi do Prahy studenti 2.A s prof. Misarovou a Fišerovou.
Prohlédli si Hradčany a v Divadle ABC zhlédli představení Bylo nás pět. Soutěže Kdo čte, ten žije mnoho
životů, pořádanou Městskou knihovnou v Náchodě, se zúčastnili žáci 2.V s prof. Nývltovou.
5. května navštívili Terezín žáci kvarty s prof. Fišerovou a Dvořáčkovou. Prof. Divišek doprovodil
atlety na závody do ZŠ Plhov v Náchodě. Starší žákyně v sestavě Lucie Žáčková (2.W), Oluša Gajdošová
(3.V), Julie Remešová (3.V), Jana Jirmanová (3.V) a Tereza Macháčková (3.V) vybojovaly 3.místo.
Starší žáci v sestavě Filip Kolář (3.W), Martin Rydlo (2.W), Daniel Vik (3.V), Marek Rosa (3.V) a Jan
Meier (3.V) obsadili 5.místo.
9. května navštívili botanickou a zoologickou zahradu v Liberci studenti 1.A a 5.V s prof. Jaroušovou
a Rojtovou. Pražský hrad a Národní divadlo si prohlédli žáci 3.W s prof. Lubasovou a Fišerovou.
V rámci festivalu Náchodská Prima sezóna zhlédli 10. května studenti 6.V, 2.A a 2.B v Městském
divadle Dr. Josefa Čížka představení „Dvě komedie v komedii“ v provedení Geisslers Hofcomoedianten,
divadelního spolku Praha, v režii Petra Haška, absolventa naší školy. 12. května studenti 2.A, 2.B a 6.W
navštívili představení „F.A.U.S.T.U.D.Y.“ v nastudování divadelní skupiny naší školy DREJG Náchod.
11. května pomohlo 14 našich studentů s prof. Zapletalem při organizaci akce Atletika pro děti
v Novém Městě nad Metují. Žáci sekundy s prof. Dvořáčkovou a Fišerovou strávili Den ve středověku
v Ostré u Lysé nad Labem v Centru řemesel společnosti Botanicus. Naši studenti obhajovali své práce
SOČ v krajském kole. Žáci primy byli podrobeni on-line testování České školní inspekce ze čtenářské
gramotnosti. Prof. Slavík doprovodil studenty na turnaj ve smíšené fairtradové sálové kopané. Turnaj
proběhl v hale SOU stavebního a zúčastnilo se ho 5 týmů z náchodských škol a jeden z polského
Božkowa. Tento typ sálového fotbalu se hraje s počtem hráčů 4 + 1, přičemž v poli musí hrát stále
nejméně dvě dívky a branka vstřelená dívkou platí za dvě. Náš tým ve složení Jáchym Dostál (2.B), Pavel
Růžička (2.B), Tomáš Macek (7.V), Pavel Urban (7.V), Veronika Thérová (1.B), Tereza Macková (3.B)
a Gabriela Palijová (3.B) získal v turnaji zasloužené prvenství, když v pěti utkáních zvítězil a pouze
jednou remizoval. Veronika Thérová se navíc s osmi (16) góly stala suverénně nejlepším střelcem turnaje.
20 našich studentů se již tradičně zapojilo do sbírky Květinový den, jejíž výtěžek byl věnován na léčbu
pacientů s rakovinou. Letošní osvětová činnost byla zaměřena na rakovinu prsu.
12. května navštívili Zoologickou zahradu ve Dvoře Králové nad Labem studenti 7.V a 3.B
s prof. Slavíkem a Slavíkovou. V odpoledních hodinách proběhly konzultační rodičovské schůzky.
13. května přišla jedna uchazečka o studium složit přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka
v náhradním termínu.
Naši studenti Timotej Mareš (7.V), Eliška Pohnerová (3.B), Adam Budař (7.V), Gabriela Palijová
(3.B), Alice Tučková (3.A) a Thi Lam Ngyuen (7.V) provázeli na jeho přání amerického velvyslance
Andrewa H. Schapira při jeho návštěvě Náchoda.
Ve dnech 16. – 19. května probíhala ústní část maturitních zkoušek ve třídách 4.A a 4.B. Předsedou
maturitní komise ve 4.A byl jmenován Mgr. Pavel Káňa z Gymnázia Trutnov a ve třídě 4.B Mgr. Pavel
Trenčanský z Gymnázia Broumov. Ve dnech 23. – 26. května pokračovaly ústní maturitní zkoušky v 8.V
a 8.W. Předsedou maturitní komise v 8.V byl jmenován Mgr. Jan Nývlt z Gymnázia a SOŠ v Úpici
a v 8.W Mgr. Marek Lengál z Gymnázia Broumov.
16. května jela prof. Urbaníková s Vojtěchem Balcarem (5.V) na celostátní kolo soutěže Office
Aréna, které se konalo v pražské pobočce Microsoftu. V programu akce byla také prohlídka od srpna
otevřené nejmodernější budovy firmy Microsoft. Ačkoliv Vojta nezvítězil, účast ve všech kolech soutěže
byla pro něj velkým přínosem.
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17. května doprovodil prof. Zikmund studenty na atletický turnaj Pohár rozhlasu. Chlapci ve složení
Martin Rydlo (2.W), Jakub Nosek (4.W), Filip Kolář (3.W), Daniel Vik (3.V), Marek Rosa (3.V), Michal
Doležal (4.W), Jiří Moc (4.W) a Martin Stuchlík (4.W) obsadili 6. místo a dívky Lucie Žáčková (2.W),
Oluša Gajdošová (3.V), Petra Lemfeldová (3.V), Karolína Hrubá (4.W), Natálie Linhardtová (4.V),
Karolína Křenková (3.W), Jana Jirmanová (3.V), Monika Vydláková (4.V) a Karolína Kaniová (4.V)
4. místo.
18. května se pokusily sestry Vydlákovy za doprovodu prof. Slavíka o úspěch v krajském kole
Biologické olympiády. Monika Vydláková (4.V) obsadila mezi 37 účastníky pěkné 11. místo a Kateřina
Vydláková (3.V) 24. místo. Obě dívky se staly úspěšnými řešitelkami.
19. května organizoval prof. Klemenc u nás ve škole okresní kolo Fyzikální olympiády pro 7. roč. ZŠ
a sekundu. Kryštof Veverka (2.W) zvítězil a pak našim žákům patřilo 3.-7. místo v tomto pořadí: Lukáš
Fidler (2.V), Tomáš Heger (2.V), Michal Štěpán (2.W), Jan Chrastina (2.W) a Monika Mastíková (2.V).
Dále školu reprezentovali Julián Kincl (2.W), Kristýna Novotná (2.W) a Monika Říhová (2.W).
20. května vyslechli všichni studenti kromě primánů a maturantů koncert Police Symphony Orchestra.
23. května se pokusili o úspěch v okresním kole Pythagoriády žáci primy za doprovodu prof.
Matěnové. Jan Krčmář (1.W) zvítězil, Jan Ježek (1.W) byl druhý a Anna Kunteová (1.W) čtvrtá mezi 31
účastníky. Na 5.-11. místě skončili Barbora Jirsová (1.W), Tereza Koukolová (1.V), Pavel Dědek (1.V)
a Libor Hylena (1.V) a na dalších místech ještě Anna Máslová (1.V), Jáchym Šmída (1.W), Petr Luciak
(1.V), Natan Hagara (1.W), Veronika Kvapilová (1.V) a Jana Ježková (1.W). 24. května se konalo okresní
kolo Pythagoriády pro žáky sekundy a tercie, které doprovodila prof. G. Škodová. V kategorii pro
sekundu byli jen 4 soutěžící, z nichž Kryštof Veverka (2.W) obsadil 1.-2. místo, Jakub Hejzlar (2.W)
3. místo a Dominik Rufer (2.W) 4. místo. 26 soutěžících změřilo své síly v kategorii pro tercii. Zvítězil
Jaroslav Grulich (3.V), Michael Obst (3.V) byl třetí, na 5.-8. místě skončili Daniel Ježek (3.W), Petr Šolc
(3.W) a Jakub Čejchan (3.V) a dalšími soutěžícími byli Štěpánka Mazurová (3.V), Jan Pěček (3.W),
Richard Popl (3.V), Ondřej Ptáček (3.W), Matyáš Háze (3.W), Tereza Berthová (3.W), Matyáš Strelec
(3.V), Filip Šimek (3.V), Filip Kolář (3.W), Kristýna Bartošová (3.W) a Alžběta Kratěnová (3.W).
23. května zhlédli studenti sexty, septimy a 2.-3. ročníku v kině Vesmír vzdělávací program
„Filipíny – za obry a trpaslíky“.
Krajského kola Biologické olympiády pro kategorii D se ve čtvrtek 26. května zúčastnili naši studenti
za doprovodu prof. Rojtové. Tomáš Heger (2.V) obsadil 10. místo a Daniel Fišer (2.V) 25. místo mezi
39 účastníky.
27. května navštívili školu absolventi gymnázia z roku 1966. Nadace Jiráskova gymnázia a vedení
školy pro ně uspořádali slavnostní akt Zlatá maturita.
Ve dnech 27. května – 5. června se několik studentů vypravilo s prof. Ježkem do rumunských hor.
30. květnem začala série týdenních sportovních kurzů. Místem pobytu byl tábor u Pastvického
rybníka u Chlístovic nedaleko Kutné Hory. Jako první vyjeli studenti 7.V s prof. Diviškem, Forejtem
a Javůrkovou, vystřídali je studenti 3.A s prof. Zapletalem, Pavlíkem a Pavlíčkovou. Od 13. do 20. června
sportovali studenti 3.B s prof. Slavíkem, Půlpánovou a Zikmundovou a poslední běh studentů 7.W
s prof. Rojtovou, Zikmundem a Víchem skončil 27. června.
Rozběhly se také školní výlety. Do Sedmihorek se ve dnech 30. května – 1. června vydali žáci 3.W
s prof. Lubasovou a Kolářskou. 30. května odjeli na vodácký výlet na Vltavu studenti 2.A
s prof. Rojtovou, Zikmundem a Jaroušovou, návrat byl plánován na 2. červen. Dny 1.– 3. června prožili
studenti 1.A s prof. Víchem a Půlpánovou na školním výletě na Malé Skále.
30. května jeli na literárně-historickou exkurzi do Prahy studenti 1.A s prof. Půlpánovou a Macurou.
Prohlédli si Vyšehrad, absolvovali komentovanou prohlídku v Galerii moderního umění a v Divadle
v Dlouhé zhlédli představení Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách. Studenti 2.B
absolvovali přednášku Radiofarmaka a nukleární medicína, kterou zajistila prof. Balcarová.
31. května vyvrcholil v Praze 7. ročník Středoškolské ligy ultimate frisbee a ve finálových bojích opět
nechyběli zástupci Jiráskova gymnázia. S medailemi se, na rozdíl od minulých let, tentokrát počítat
nedalo a pro omlazený tým, navíc oslabený absencí několika hráčů, byla úspěchem již samotná účast ve
dvanáctičlenném finále. Výsledkem bylo konečné osmé místo. Cenným úspěchem a hezkou tečkou za
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letošní sezónou je potom zisk poháru za ‚Spirit of the game‘, což je ocenění udělované
nejsympatičtějšímu a nejférovějšímu týmu. Na finálovém turnaji nás reprezentovali Vojtěch Joska (5.W),
Petr Zákravský (2.B), Petra Janečková (2.B), Martina Hrubá (2.B), Pavlína Hušková (2.B), Eliška
Kavanová (6.V), Simona Horkelová (5.W), Zuzana Vančáková (8.W) a Magda Juranová (8.W).
K dobrým výkonům a příjemné atmosféře přispěli svou účastí a cennými radami i bývalí členové týmu,
nyní pražští vysokoškoláci. Městskou knihovnu v Náchodě navštívili studenti 2.B s prof. Š. Škodovou.
Červen
1. června vystoupili v aule žáci dramatické výchovy z primy pod vedením prof. Dvořáčkové
s pohádkou „O tulákovi“ pro děti z mateřské školky k Mezinárodnímu dni dětí.
1. června Elektrotechnická asociace sdružující výrobce elektrotechnických zařízení ve spolupráci
s Elektrotechnickou fakultou ČVUT v Praze uspořádala setkání zástupců průmyslových podniků,
středních a vysokých škol ElektroJobs 2016. Cílem bylo propojit požadavky a nabídky zúčastněných
subjektů. Zástupci podniků hovořili hlavně o požadovaném profilu absolventů škol, a naopak
o možnostech sponzorovat některé činnosti na školách. Naše škola se zde prezentovala jak představením
spektra absolventů, tak také prací kroužků a polytechnicky zaměřenými volitelnými předměty.
2. června v odpoledních hodinách proběhlo v aule slavnostní předávání maturitních vysvědčení.
3. června navštívili Městskou knihovnu v Náchodě žáci 1.V s prof. Lubasovou. Na ekofarmu do
České Metuje se vydali studenti 2.A s prof. Jaroušovou a Rojtovou.
V Lachově byli ve dnech 6.-8. června na školním výletě studenti 1.B s prof. Slavíkem a Brátem a ve
dnech 8.-10. června studenti 4.W s prof. Klemencem a Brátem. V Bučnici trávili svůj výlet ve dnech 6.-8.
června žáci 2.W s prof. Košvancem a Matěnovou a v Ostružně u Jičína žáci 1.W s prof. Poutníkem
a Misarovou. 7. června odpoledne odjeli na vodácký výlet na Vltavu studenti 6.V s prof. Víchem
a Ježkem a studenti 6.W s prof. Rojtovou a Macurou. Vrátili se 10. června. Od 7. do 9. června byli na
výletě v Orlických horách žáci 4.V s prof. Dvořáčkovou a Zikmundovou. Do Vlčkovic v Podkrkonoší jeli
ve dnech 9. a 10. června studenti 5.V s prof. Sršňovou a G. Škodovou.
6. června byli na exkurzi v čistírně odpadních vod v Bražci studenti 6.V s prof. Zikmundovou.
7. června jela prof. Nývltová s žáky 3.V na literárně-historickou exkurzi do Prahy. Prohlédli si Pražský
hrad a v Divadle ABC zhlédli představení „Bylo nás pět“. Do Ratibořic se na literární exkurzi vydali
v úterý 7. června studenti 2.B s prof. Š. Škodovou a Balcarovou, ve středu 8. června žáci 3.W
s prof. Lubasovou a G. Škodovou a v pátek 10. června studenti 2.A s prof. Misarovou a Jaroušovou.
8. června uspořádala Strojní fakulta ČVUT v Praze setkání studentů všech typů středních škol
StreTech, kteří zde mohli prezentovat své práce. Paleta prací byla neuvěřitelně široká, od zcela
individuálních, vycházejících z osobního zaměření a zájmu studenta, přes seminární a ročníkové
závěrečné práce až po rozsáhlé dlouhodobé školní projekty, na kterých pracovala celá skupina lidí. Práce
byly z oblasti strojírenství, elektrotechniky, elektroniky, architektury, bytové a oděvní tvorby,
automatizace, zdravotnictví, vzdělávání, ochrany životního prostředí, umělecké tvorby, šperkařství,
zemědělství a z řady dalších oblastí. Celkově zde studenti asi ze stovky škol prezentovali přes 200
projektů. ČVUT tuto akci organizovalo již po desáté, takže nejde o náhodný počin, ale systematický
prvek, se kterým lze počítat i do budoucna. Každý účastník obdržel diplom za účast a tašku s drobnými
dárky. Naše škola byla na této akci letos poprvé. Trojice studentů Pavel Bláha (4.A), Martin Vašina (4.B)
a Matyáš Háze (3.W) připravila ukázku výrobků, které vznikly během uplynulých tří let v kroužku
elektroniky a praktické fyziky. V Praze pak bohužel vystupovali jen dva z nich, Pavel Bláha se pro úraz
nemohl zúčastnit. O náš stánek byl velký zájem a bylo jen málo chvil, kdy naše přístroje nikdo
neobdivoval.
10. června doprovodila prof. Balcarová Tomáše Hegera (2.V) a Kateřinu Vydlákovou (3.V) na krajské
kolo soutěže Poznávání přírodnin. Soubor Musica Viva pod vedením prof. Poutníka podpořil svým
koncertem v kostele sv. Vavřince v Náchodě projekt Noc kostelů.
Čtyři nejúspěšnější „absolventi“ Akademie programování Adam Brychta (5.V), Vojtěch Balcar (5.V),
Miroslav Poláček (4.W), Jan Ježek (1.W) byli na sobotu 11. června pozváni na slavnostní zakončení této
akce do pražské centrály firmy Microsoft. Na akci dorazilo 54 nejlepších žáků a 9 pedagogů z celkem
11 škol ze všech koutů České republiky. Bylo pro ně připraveno několik soutěží – zahráli si hry, které
v rámci Akademie programování naprogramovaly děti z ostatních škol, programovali v MineCraftu,
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odpovídali na záludné otázky ve vědomostním kvízu a vyzkoušeli si týmovou spolupráci při
Marshmallow Challenge. Pro naše studenty bylo (snad příjemným) překvapením to, že byly vybrány
právě jejich hry, ve kterých měli ostatní soutěžící sbírat body. Jan Ježek (1.W) si vedl tak dobře, že mu ve
výsledném hodnocení náleželo 3. místo.
Žáci 1.V navštívili 13. června s prof. Rojtovou a Jaroušovou včelín pana Čápa v Teplicích nad Metují.
14. června se vydali do Prahy na literárně-historickou exkurzi studenti dvou tříd. Žáci 6.V s prof.
Nývltovou si prohlédli Pražský hrad a v divadle Rokoko zhlédli inscenaci Gogolových Hráčů. Studenti
2.B s prof. Š. Škodovou a Štegerovou zhlédli po prohlídce Pražského hradu v Národním divadle
představení Manon Lescaut.
V Sedmihorkách strávili školní výlet studenti 5.W s prof. Preclíkem a Ježkem ve dnech 13.-15.
června.
Den v antice prožili primáni 14. června díky tematickému dni. Nechyběla ani olympiáda v antickém
duchu.
Prof. Maršíková se v závěru školního roku věnovala se studenty projektu Dny anglické kuchyně.
14. června zapojila žáky 2.V, 15. června studenty 2.B, 17. června žáky 4.V+W a další skupiny studentů se
projektu zúčastnily v dalších týdnech.
15. června proběhl další tematický den Lidé a krajina na Náchodsku, tentokrát pro kvartány.
Organizovala ho prof. Slavíková.
17. června absolvovali studenti 7.W s prof. Rojtovou a Víchem ekovycházku na Broumovsku. Zahájili
ji už 16. června v odpoledních hodinách.
Do Londýna na poznávací zájezd jel autobus studentů v pátek 17. června s prof. Hronkovou,
Zapadlem a Štegerovou. Vrátili se 21. června.
Test obecných studijních předpokladů společnosti Scio si v těchto dnech zdarma on-line vyzkoušeli
studenti 7.V, 7.W, 3.A a 3.B.
Do Studené Vody u Božanova jeli 20. června na školní výlet žáci 2.V s prof. Nývltovou a Vrátilovou.
Soubor Musica Viva pod vedením prof. Poutníka vystoupil se dvěma Jarními koncerty, 20. června
v Oáze v Novém Městě nad Metují a 21. června v kostele sv. Michaela v Náchodě.
21. června absolvovali botanickou exkurzi studenti 5.W s prof. Ježkem a žáci 4.V navštívili
s prof. Dvořáčkovou a Olšanovou Muzeum bratří Čapků v Malých Svatoňovicích a pak v Klicperově
divadle v Hradci Králové zhlédli představení Pěna dní v rámci Přehlídky divadelních scén. Přednášku
Martina Hilského Fenomén Shakespeare si ve škole vyslechli studenti 1.A, 1.B, 5.V, 2.A, 2.B, 6.W a 3.B.
Pokračoval projekt Dny anglické kuchyně v režii prof. Maršíkové. 22. června se zúčastnili někteří
studenti 6.V, 23. června studenti 5.V a 24. června studenti 4.V.
22. června uspořádala SOŠ sociální – EA Náchod na Hamrech tradiční turnaj v plážovém volejbalu
dívek. Naši školu reprezentoval tým ve složení Julie Prokopová (5.V), Pavla Brátová (5.V), Julie Hrušová
(6.W) a Monika Baladová (1.A). V konkurenci šesti družstev obsadily letos naše beachvolejbalistky
druhé místo, když nejtěsnějším rozdílem prohrály pouze s vítězkami z Obchodní akademie Náchod.
23. června proběhla klasifikační pedagogická rada.
24. června absolvovali zoologickou vycházku studenti 6.W s prof. Balcarovou. Filmového workshopu
s Moliérovým „Lakomcem“ a s prof. Vrátilovou se zúčastnili studenti 5.V. Prof. Misarová doprovodila do
Hostinného na vernisáž k výtvarné soutěži soutěžící studentky Radku Gavlasovou (5.V), Lucii
Drašnarovou (5.V), Kateřinu Čermákovou (5.V), Martu Špeldovou (5.V), Alžbětu Jansovou (5.W),
Kristýnu Ansorgovou (2.A) a Markétu Lipovskou (6.V).
Studenti Jiráskova gymnázia uspěli při záchraně medvěda. Jednalo se sice jen o medvěda plyšového,
ale zase byl jeho zachráncem robot. Tři týmy našich studentů se o víkendu 25. – 26. června zúčastnily
mezinárodní robotické soutěže Robotic Day v Praze. Do soutěže se letos přihlásilo 204 účastníků ze 7
zemí se 132 roboty, soutěžilo se v osmi disciplínách. Tým ButterPower (Martin Stuchlík (4.W) a Šimon
Prudil (4.V) ) soutěžil právě v disciplíně Bear Rescue (Záchrana medvěda), v kategorii Bear Rescue
Beginner (kit) obsadil krásné první místo a v kategorii Bear Rescue Advanced (kit) místo třetí. Druhý tým
Preclíci (Jana Možíšová (5.W) a Markéta Dvořáková (5.W) ) se v kategorii Bear Rescue Beginner (kit)
umístil na místě druhém. Třetímu týmu Sršňáci (Jan Pikman (5.V), Vojtěch Balcar (5.V) a Adam Brychta
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(5.V)), který soutěžil v disciplíně Ketchup House, se tolik nedařilo a skončil ve středu startovního pole.
Získal ale cenné zkušenosti a určitě bude v příštím ročníku bojovat o lepší umístění.
Poslední týden školní roku byl ve znamení nejrůznějších aktivit. V pondělí 27. června se vracela
z cyklistického kurzu poslední třída – 7.W s prof. Rojtovou, Zikmundem a Víchem. Ve dnech 27.-29.
června byli na školním výletě ve Velkých Losinách žáci 3.V s prof. Diviškem a Zapletalem a studenti 3.A
s prof. Pavlíkem v Adršpašských skalách.
27. června si žáci nižšího gymnázia vyměňovali učebnice. Na botanické vycházce byli studenti 1.B
s prof. Slavíkem, studenti 6.V s prof. Ježkem a biologickou vycházku absolvovali také studenti 2.A
s prof. Jaroušovou a Misarovou. Na literární exkurzi byli studenti 2.B s prof. Š. Škodovou. Regionální
exkurzi po okolí absolvovali studenti 5.V s prof. Sršňovou a G. Škodovou, studenti 5.W s prof. Preclíkem
a Půlpánovou a studenti 3.B s prof. Fišerovou. Historickou procházku po středověkém Náchodě uzavřeli
„středověkým vařením“ ve školní klubovně studenti 6.W s prof. Macurou.
Ve dnech 28.-29. června byli na komplexní exkurzi v CHKO Broumovsko studenti 1.A
s prof. Víchem
28. června jeli na literárně-historickou exkurzi do Prahy žáci 4.V s prof. Dvořáčkovou a Olšanovou.
Navštívili Vyšehrad a Slavín, Petřín, Staroměstské náměstí a Betlémskou kapli a prošli se po Karlově
mostě. Literární exkurzi do Ratibořic absolvovali studenti 6.V s prof. Nývltovou. Pro žáky primy
připravil prof. Ježek projektový den Den se zvířaty. Primy se účastnili i se svými třídními učiteli, prof.
Karáskovou a Poutníkem. Regionální procházku připravila prof. Lubasová pro svou třídu 3.W. Studenti
7.W se účastnili filmového workshopu s prof. Vrátilovou. Studenti 1.B, 5.V, 5.W, 2.A, 2.B, 6.W a 3.B
zhlédli v kině Vesmír přenos divadelního představení „Hamlet“.
Třídnický den měli 29. června žáci 1.V s prof. Karáskovou, 1.W s prof. Poutníkem, 3.W
s prof. Lubasovou, 6.W s prof. Macurou, 2.A s prof. Jaroušovou a 1.B s prof. Slavíkem. Prof. Půlpánová
organizovala pro zájemce volejbalový turnaj v Bražci s přispěním studentů 3.B. Prof. Preclík a Klemenc
připravili ve škole robotický den pro žáky Hrátek s robotikou z primy a sekundy. Organizačně jim
vypomohli studenti 5.W. Na literární exkurzi do Ratibořic se vydali žáci 2.V s prof. Nývltovou, do
výtopny v Jaroměři studenti 5.V s prof. Sršňovou a G. Škodovou. Regionální exkurzi „Spisovatelé našeho
kraje“ absolvovali studenti 7.V s prof. Forejtem a Vrátilovou. Na terénní biologickou exkurzi se vydali
studenti 6.V s prof. Ježkem a studenti 7.W s prof. Rojtovou. Regionální procházkou uzavřeli školní rok
také žáci 4.V s prof. Dvořáčkovou a Zikmundovou. V odpoledních hodinách se se školním rokem
neformálně rozloučili pedagogové na závěrečném večírku.
30. června si studenti odnesli závěrečná vysvědčení a od 1. července užívali prázdnin.
PaedDr. Martina Javůrková

ČÁST IX.
ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ
Ve školním roce 2015-16 nebyla v naší škole provedena žádná inspekční činnost.

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

0 Kč

CELKOVÉ PŘÍJMY NEINVESTIČNÍ

34 876 396 Kč

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

0 Kč
0 Kč
28 464 128 Kč
3 514 000 Kč
2 898 268 Kč
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b) Výdaje (zaokrouhleno na koruny)
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM

0 Kč

NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM
náklady na platy pracovníků

34 682 275 Kč
20 542 796 Kč

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

18 437 658 Kč
11 316 210 Kč
1 137 816 Kč
3 751 681 Kč
135 383 Kč
851 195 Kč
235 916 Kč
136 397 Kč
873 060 Kč
2 105 138 Kč
1 615 218 Kč
189 442 Kč
199 346 Kč
0 Kč
30 250 Kč
58 938 Kč
11 944 Kč
294 285 Kč

ostatní osobní náklady
zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění

7 011 581 Kč
86 451 Kč

zákonné pojištění zaměstnanců
zákonné odvody do FKSP
výdaje na učebnice, učební texty a pomůcky

206 087 Kč
657 261 Kč

72 243 Kč
10 592 Kč
30 150 Kč
544 276 Kč

učebnice
knihy
předplatné časopisů
učební pomůcky

0 Kč

stipendia

5 883 814 Kč

ostatní provozní náklady

materiálové náklady
úklidové prostředky
materiál na opravu a údržbu
materiál ostatní
drobný hmotný majetek
drobný nehmotný majetek
energie
elektrická energie
pára
vodné
oprava, údržba
malování a nátěry
údržba a servis programového vybavení
truhlářské práce (obklady ve třídách, opravy tabulí, nábytku…)
výměna bočních dveří do auly
oprava podlah
další drobné opravy a údržba
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403 159 Kč
20 040 Kč
13 609 Kč
246 711 Kč
107 809 Kč
14 990 Kč
1 323 818 Kč
415 493 Kč
867 444 Kč
40 881 Kč
453 803 Kč
136 234 Kč
114 973 Kč
51 194 Kč
58 990 Kč
38 299 Kč
54 113 Kč

cestovné
na LVVZ
na sportovní kurzy
na školní výlety
na vzdělávání
na exkurze
na soutěže
služební cesty
na maturitní zkoušky
reprezentace
služby
nájemné
poštovné
telefony
poplatky bance
software
televizní a rozhlasové poplatky
praní prádla
Internet
odvoz odpadů
revize
stočné a srážkové vody
drobný program kraje PRK
výměnný pobyt Německo
projekt Erasmus+
lyžařské kurzy
sportovní kurzy
odměny za maturity
další drobné služby
kolky
ostatní náklady
dlouhodobý hmotný majetek
technické zhodnocení majetku a budovy
ostatní poplatky
stravování
další vzdělávání pracovníků
ochranné pracovní pomůcky + lékařské prohlídky
zaměstnanců
ošatné na kurzy
pojištění
odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby se ZPS
náhrada mzdy za pracovní neschopnost v prvních 14 dnech
opravné položky a zaokrouhlení
odpisy

149 736 Kč
16 350 Kč
13 855 Kč
10 364 Kč
76 132 Kč
9 419 Kč
18 054 Kč
2 818 Kč
2 744 Kč
2 000 Kč
2 699 672 Kč
138 389 Kč
19 204 Kč
30 671 Kč
15 990 Kč
9 809 Kč
0 Kč
4 190 Kč
60 000 Kč
35 750 Kč
35 999 Kč
132 084 Kč
67 668 Kč
95 616 Kč
846 074 Kč
934 873 Kč
150 294 Kč
22 548 Kč
100 514 Kč
0 Kč
414 165 Kč
136 054 Kč
37 161 Kč
2 383 Kč
36 663 Kč
98 135 Kč
20 779 Kč
4 279 Kč
4 400 Kč
8 419 Kč
65 892 Kč
0 Kč
437 460 Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
194 121 KČ
Hospodaření školy v hlavní činnosti skončilo kladným hospodářským výsledkem ve výši 194 121 Kč.
V této částce je zahrnuta odložená daň ve výši 39 008 Kč. Dále je zde promítnuta částka 150 000 Kč,
kterou jsme letos nestihli z objektivních důvodů vyčerpat na výstavbu optické přípojky k internetu. Firma,
která toto připojení v Náchodě jako jediná provozuje, vyhrála výběrové řízení na velkou veřejnou
zakázku a neměla kapacity naši přípojku vybudovat. Vybudování přípojky bude provedeno v roce 2016.
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ČÁST XI.
ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ
Rozvojový program MŠMT na rok 2015 - Zvýšení platů pracovníků regionálního školství
(čj. MSMT-43910/2014)
Rozvojový program zvýšil rozpočtové zdroje jednotlivých krajů tak, aby krajské úřady mohly
zohlednit v rozpočtu právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení, které jsou
zřízeny krajem, obcí, nebo svazky obcí (dále jen „právnické osoby“) na rok 2015 dopad novely nařízení
vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění
pozdějších předpisů, účinné od 1. 11. 2014.
Finanční prostředky z tohoto rozvojového programu byly účelově určeny na platy a související
zákonné odvody pro zaměstnance právnických osob, kteří jsou odměňováni podle § 109 odst. 3 zákoníku
práce.
Z tohoto programu jsme získali 872 183 Kč a všechny jsme je vyčerpali v souladu s pravidly
programu na platy a související zákonné odvody pro zaměstnance naší školy.
Pavel Škoda
Rozvojový program MŠMT na rok 2015 - Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství
v roce 2015 (č.j.: MSMT-34352/2015-1)
Rozvojový program zvýšil rozpočtové zdroje jednotlivých krajů tak, aby krajské úřady mohly
zohlednit v rozpočtu právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení, které jsou
zřízeny krajem, obcí, nebo svazky obcí (dále jen „právnické osoby“) na rok 2015 dopad novely nařízení
vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění
pozdějších předpisů, účinné od 1. 11. 2015.
Finanční prostředky z tohoto rozvojového programu byly účelově určeny na platy a související
zákonné odvody pro zaměstnance právnických osob, kteří jsou odměňováni podle § 109 odst. 3 zákoníku
práce.
Z tohoto programu jsme získali 137 175 Kč a všechny jsme je vyčerpali v souladu s pravidly
programu na zvýšení platů pracovníků naší školy.
Pavel Škoda
Rozvojový program MŠMT - Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2015 –
Excelence středních škol 2015
Hlavním cílem rozvojového programu je především podpora, zvyšování kvality a rozšiřování péče
o talentované žáky na středních školách, kteří jsou schopni dosahovat vynikajících výsledků v soutěžích.
Poskytnuté finanční prostředky z tohoto programu školy začlení do fondu mzdových prostředků a jsou
určeny na odměny pedagogů podílejících se na odborné přípravě žáka, který byl v tomto programu
ohodnocen body za výsledky v soutěži.
Z tohoto rozvojového programu jsme ve školním roce 2015-16 obdrželi 223 483 Kč. Celá částka byla
v souladu s pravidly programu vyčerpána na odměny učitelům, kteří se podíleli na vzdělávání v soutěžích
úspěšných žáků.
Jiráskovo gymnázium v Náchodě je opět excelentní
Jiráskovo gymnázium v Náchodě dosahuje v této soutěži škol dlouhodobě vynikajících umístění.
V 1. ročníku se umístilo na 2. místě v Královéhradeckém kraji a bylo v kraji nejlepší ze všech gymnázií,
ve 2. ročníku bylo páté (čtvrté z gymnázií), a to jen proto, že se nezúčastnilo středoškolské odborné
soutěže. Ve 3. ročníku žáci tuto soutěž opět obsadili a i díky bodům z ní se Jiráskovo gymnázium stalo
nejúspěšnější krajskou školou. Loni, ve 4. ročníku, jsme svůj náskok před ostatními školami v kraji ještě
zvýšili a v celorepublikovém měřítku jsme se umístili na 9. místě ze 420 škol, které v soutěži bodovaly.
Letos bylo náš výsledek stejně krásný jako loni. V kraji jsme zvítězili s obroským náskokem
a v celorepublikovém měřítku jsme se umístili na 12. místě ze 376 škol, které v soutěži dokázaly
bodovat.
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Královéhradecký kraj
ŠKOLA

Částka (Kč)

Jiráskovo gymnázium Řezníčkova 451 Náchod PSČ: 54744
Biskup.gymn.B.Balbína,ZŠ a MŠ J.Pavla II Orlické nábřeží 1 Hradec Králové PSČ: 50002
Gymnázium Boženy Němcové Pospíšilova tř. 324 Hradec Králové PSČ: 50003
SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky s.r.o. Hradecká 1151 Hradec Králové PSČ: 50003
Gymnázium Jiráskovo náměstí 325 Trutnov PSČ: 54101
První soukr.jazyk.gymnázium Hradec Král. Brandlova 875 Hradec Králové PSČ: 50003
Gymnázium J. K. Tyla Tylovo nábř. 682 Hradec Králové PSČ: 50002
Vyšší odborná škola a SPŠ Pod Koželuhy 100 Jičín PSČ: 50641
Gymnázium Pulická 779 Dobruška PSČ: 51801
Lepařovo gymnázium Jiráskova 30 Jičín PSČ: 50601
VOŠ a SOŠ Jana Maláta 1869 Nový Bydžov PSČ: 50401
Gymnázium Fr. M. Pelcla Hrdinů odboje 36 Rychnov nad Kněžnou PSČ: 51611
Integrovaná střední škola Kumburská 846 Nová Paka PSČ: 50931
SPŠ stavební Pospíšilova tř. 787 Hradec Králové PSČ: 50003
Gymnázium Hradební 218 Broumov PSČ: 55001
Gymnázium, SOŠ, SOU a vyšší odborná škola Riegrova 1403 Hořice PSČ: 50801
Obchodní akademie T. G. Masaryka Komenského 522 Kostelec nad Orlicí PSČ: 51741
Gymnázium Jaroslava Žáka Lužická 423 Jaroměř PSČ: 55123
SOŠ a SOU Vocelova 1338 Hradec Králové PSČ: 50002
SPŠ, SOŠ a SOU Hradební 1029 Hradec Králové PSČ: 50003
Střední odborná škola veterinární Pražská 68 Hradec Králové PSČ: 50101
VOŠ stavební a SPŠ stavební J.Letzela Pražská 931 Náchod PSČ: 54701
Gymnázium a SOŠ pedagogická Kumburská 740 Nová Paka PSČ: 50901
Gymnázium Komenského 77 Nový Bydžov PSČ: 50401
Gymnázium nám. Odboje 304 Dvůr Králové nad Labem PSČ: 54401
SPŠ elektrotechniky a inform.technologií Čs. odboje 670 Dobruška PSČ: 51801
SŠ zem.a ekol. a SOU chlad. a klim.tech. Komenského 873 Kostelec nad Orlicí PSČ: 51741
Střední škola informatiky a služeb E. Krásnohorské 2069 Dvůr Králové nad Labem PSČ: 54401
Střední škola řemeslná Studničkova 260 Jaroměř PSČ: 55101
Obchodní akademie Malé náměstí 158 Trutnov PSČ: 54101
SŠ propagační tvorby a polygrafie Náchodská 285 Velké Poříčí PSČ: 54932
Gymnázium a Střední odborná škola Horská 309 Hostinné PSČ: 54371
OA, SOŠ a JŠ s pr. st. jaz. zk. V Lipkách 692 Hradec Králové PSČ: 50002
VOŠ zdravotnická a Střední zdrav. škola Komenského 234 Hradec Králové PSČ: 50003
Gymnázium Komenského 586 Vrchlabí PSČ: 54301

223 483 Kč
158 166 Kč
154 261 Kč
117 160 Kč
109 349 Kč
95 681 Kč
91 775 Kč
78 107 Kč
62 485 Kč
50 769 Kč
37 101 Kč
33 195 Kč
29 290 Kč
24 408 Kč
23 432 Kč
23 432 Kč
23 432 Kč
21 479 Kč
19 527 Kč
19 527 Kč
19 527 Kč
19 527 Kč
15 621 Kč
13 669 Kč
9 763 Kč
9 763 Kč
9 763 Kč
9 763 Kč
9 763 Kč
5 858 Kč
4 882 Kč
3 905 Kč
3 905 Kč
3 905 Kč
1 953 Kč

Na tomto úspěchu se podíleli svými výsledky v soutěžích školního roku 2014-15 studenti:
Příjmení
Balcarová
Balcarová
Bláha
Čečetka
Hrodková
Jirman
Jirman
Karvai

Jméno Třída
Název soutěže
Barbora 8.W Fyzikální olympiáda - kategorie A
Barbora 8.W Středoškolská odborná činnost (SOČ) - obor fyzika
Pavel
3.A Fyzikální olympiáda - kategorie B
Jan
8.W Eurorebus - kategorie 15-19 let
Lenka
4.B Středoškolská odborná činnost - obor fyzika
Jan
7.W Fyzikální olympiáda - kategorie B
Jan
7.W SOČ - obor elektrotechnika, elektronika, telekomunikace
Jan
5.W Fyzikální olympiáda - kategorie D
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Body
1
1
1
0,5
1
1
0,33
1

Macek
Tomáš
6.V Fyzikální olympiáda – kategorie C
Macek
Tomáš
6.V Matematická olympiáda - kategorie B
Machová
Bára
8.W Soutěž v cizích jazycích - španělština - kategorie II
Mareš
Timotej 6.V Biologická olympiáda - kategorie B
Mareš
Timotej 6.V Chemická olympiáda - kategorie B
Mareš
Timotej 6.V Chemická olympiáda - kategorie C
Matúšová Veronika 3.A Soutěž v cizích jazycích - francouzština - kategorie B1
Mervart
Vojtěch 5.W Fyzikální olympiáda - kategorie D
Němec
Martin
8.V SOČ - obor elektrotechnika, elektronika, telekomunikace
Polák
Jan
7.V SOČ - obor elektrotechnika, elektronika, telekomunikace
Prokop
Michal
8.V Fyzikální olympiáda - kategorie A
Remeš
Johan
1.B Matematická olympiáda - kategorie C
Rýdl
Jiří
7.W Fyzikální olympiáda - kategorie B
Semerák
Petr
1.A Fyzikální olympiáda - kategorie D
Štěpán
Štěpán
8.V Fyzikální olympiáda - kategorie A
Štěpán
Štěpán
8.V Středoškolská odborná činnost - obor zdravotnictví
Vaňková
Milena
4.A Matematická olympiáda - kategorie A
Vaňková
Milena
4.A Středoškolská odborná činnost - obor matematika a statistika
Vašina
Martin
3.B Fyzikální olympiáda - kategorie B
Celkem bodů

1
1
0,2
1
1
1
0,2
1
0,33
0,33
1
1
1
1
1
1
1
1
1
22,89

Děkujeme a blahopřejeme.
Pavel Škoda

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

Akreditace pro vzdělávání dospělých:
Autorizace ve smyslu zákona 179/2006 Sb.13:

NE
NE

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

1) Z drobných programů KHK
Prostřednictvím určovacího dopisu o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku na provoz
příspěvkové organizaci zřízené Královéhradeckým krajem jsme obdrželi
 25 000 Kč na realizaci projektu s evidenčním číslem 16MUP06-0004 s názvem „Výměnný
pobyt na partnerském gymnáziu v Georgsmarienhütte“
 16 000 Kč na realizaci projektu s evidenčním číslem 16MUP08-0002 s názvem „Deset Deka
festival 2016 – 7. ročník“
 16 000 Kč ne realizaci projektu s evidenčním číslem 16MUP08-0003 s názvem „DePo 2016 –
Náchodské dny poezie 2016 – 7. ročník“
2) Přičiněním jednotlivých učitelů a ekonomky školy jsme obdrželi prostřednictvím SRPDŠ následující
granty a příspěvky:
a) z Kulturní a sportovní nadace Města Náchoda
 20 000 Kč na organizaci Náchodských Dnů poezie 2015 – 7. ročník
 20 000 Kč na organizaci divadelního Deset deka festivalu 2015 – 7. ročník
13

o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů
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b) od Města Náchoda formou Podpory de minimis
 smlouvou č. SMF/142/2016 25 000 Kč na projekt „Pobytová akce“ v rámci Preventivního
programu prevence kriminality
 smlouvou č. SMF/69/2016 15 000 Kč na projekt „Španělské dny v Náchodě“
c) z KÚ Královéhradeckého kraje smlouvou č. 16KPG01-0062 o poskytnutí dotace z dotačního
fondu
 20 000 Kč na „Španělské dny v Náchodě“
3) Darem jsme ve sledovaném období získali:
a) jménem školy
 od gymnázia Oesede v Georgsmarienhütte 16 ks PC v hodnotě 34 080 Kč
 od Střediska společných činností AV ČR, v.v.i. laboratorní váhy v hodnotě 4 345 Kč
 od organizace Život dětem o.p.s. dar v hodnotě Kč 8 315 Kč na učebnice dějepisu
 od soukromé osoby – 20 ks triček v hodnotě 3 339 Kč pro činnost Sborečku
 od Národní sekce evropského sdružení pro obnovitelnou energii publikaci od Hermanna
Scheera „Světové sluneční hospodářství“ v hodnotě 257 Kč
 od firmy KAMAT spol. s r.o. Nové Město nad Metují 7 000 Kč na organizaci Deset Deka
Festivalu 2016 – 7. ročník
 od Regionální rady soudržnosti drobný nábytek v celkové hodnotě 20 346 Kč
 od firmy ATAS elektromotory Náchod a.s. peněžní dar v hodnotě 36 000 Kč na podporu
polytechnického vzdělávání ve školství
b) prostřednictvím SRPDŠ
 od soukromých osob
- od Laily Hanouskové na činnost SRPDŠ
- od MUDr. Iva Nováka 9 000 Kč na účast souboru Musica Viva na festivalu v Opavě
- od Jana Birkeho 5 000 Kč na setkání našich žáků se skupinou YOUNG AMERICANS
z USA
- od mnoha dárců drobné příspěvky do soutěže o ceny na plesy
 od firem
- od firmy SAVIOTECHNICS s.r.o. – 2 000 Kč na setkání našich žáků se skupinou
YOUNG AMERICANS z USA
- od mnoha dárců drobné příspěvky do soutěže o ceny na plesy
Všem, kteří nám přispěli na některou z činností, děkujeme.
Ing. Eva Hedvíková, Pavel Škoda
Erasmus+
Jiráskovo gymnázium v Náchodě 13. 9. 2016 ukončilo dvouletý
projekt, který byl zaměřen na vzdělávání pedagogických pracovníků.
Projekt „Kvalitní učitel znamená vzdělaný žák“ byl podán v programu
EU Erasmus Plus (Erasmus+), který vstoupil v platnost 1. 1. 2014. Jedná
se o program Evropské unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport na období 2014 –2020
a pokrývá všechny oblasti vzdělávání. Cílem našeho projektu bylo podpořit profesní rozvoj našich učitelů
absolvováním aktivity job – shadowing v naší německé partnerské organizaci a umožnit jim účast na
vzdělávacích kurzech v zahraničí.
Dvouletý projekt gymnázia vznikl po důkladné analýze potřeb naší vzdělávací instituce, která cíleně
naplánovala další vzdělávání svých pedagogických pracovníků v EU vzhledem k svému dalšímu rozvoji
a vzhledem k rozvoji vzdělávacích potřeb žáků školy s ohledem na jejich motivaci k učení a podpory
jejich talentu.
Cílovou skupinou projektu byli učitelé matematiky, fyziky robotiky, dějepisu, společenských věd,
výtvarné výchovy, hudební výchovy, anglické literatury, anglického, německého, španělského,
francouzského a ruského jazyka. Ti se účastnili těchto mobilit (kurzů):
 CLIL – učitelé M, ZSV, VV, HV, Bi, D, Z, F
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 jazykový kurz – učitelé Bi, M
 kombinovaný kurz (metodika, kultura, literatura, reálie, cizí jazyk) – učitelé Aj, Šj, Rj, Fj, Nj
 robotika – učitelé VT, M
 ICT a tablety – učitelé VT, M, F, ZSV, Aj
Ředitel školy jmenoval konkrétní projektový tým, hlavní koordinátor: Mgr. Pavel Fišer,
1. koordinátor RNDr. Jan Preclík PhD, 2. koordinátor Mgr. Štěpán Nosek, účetní: Petra Pejsarová.
Z administrativních finančních prostředků byly zakoupeny tablety, aby byly zajištěny podmínky pro
sběr dat pro zprávu z mobility a bylo zajištěno monitorování, spojení s koordinátory projektu v průběhu
vlastní mobility. Zároveň byla zajištěna Informační podpora účastníků využitím Google Apps pro
vzdělávání (on-line sdílení všech dostupných dokumentů a jejich pravidelná aktualizace, e-mailová
skupina pro všechny zapojené do projektu), která je součástí formálních i neformálních konzultací
s koordinátory.
Velký význam měla jazyková podpora účastníků, kteří neučí cizí jazyk. Ta byla zajištěna naší
organizací a jazykovými školami. Přípravných jazykových kurzů se zúčastnili tito učitelé: Ivana
Matěnová, Jan Preclík, Martina Javůrková, Štěpán Macura.
V průběhu života projektu bylo nutné zpracovat Průběžnou zprávu za období 14. 9. 2014 – 31. 05.
2015 pro DZS Praha, na základě výběru DZS Praha prezentovat projekt na monitorovacím semináři, jenž
se konal dne 21. 4. 2016 v prostorách Národní technické knihovny v Praze a shromažďovat materiály pro
Závěrečnou zprávu pro DZS Praha. Od školního roku 2016/2017 je metoda CLIL součástí ŠVP pro nižší
i vyšší gymnázium, což umožňuje její aktivní využití ve vyučování na našem gymnáziu.
V projektovém období 14. 9. 2016 – 13. 9. 2016 se uskutečnilo 31 mobilit:
Jitka Fišerová
Job-shadowing, Termín mobility: 16. 3. –20. 3. 2015, Místo: Gymnasium Oesede, Georgsmarienhütte,
Německo
Kurz: Fortbildungskurs für Deutschlehrer, Termín mobility: 4. 1. – 15. 1. 2016, Organizátor kurzu:
Did deutsch-institut Berlin, Místo: Berlín, Německo
Šárka Škodová
Job-shadowing, Termín mobility: 16. 3. –20. 3. 2015, Místo: Gymnasium Oesede, Georgsmarienhütte,
Německo
Kurz: Fortbildungskurs für Deutschlehrer, Termín mobility: 4. 1. – 15. 1. 2016, Organizátor kurzu:
Did deutsch-institut Berlin, Místo: Berlín, Německo
Lenka Hronková
Kurz: CLIL Teacher Refrecher Course, Termín mobility: 13. 9. 2015 – 25. 9. 2015 Organizátor kurzu:
Globe English Centre Exeter, Místo: Exeter, Anglie
Martina Javůrková
Kurz: CLIL, Termín mobility: 13. 9. 2015 – 25. 9. 2015, Organizátor kurzu: Globe English Centre
Exeter, Místo: Exeter, Anglie
Zdenka Jirková
Kurz: ACE Practical Methodology Teacher Training Course, Termín mobility: 5. 9. – 20. 9. 2015,
Organizátor kurzu: ACE English Malta, Místo: St Julians, Malta
Kurz: Meta Learning and Thinking skills, Termín mobility: 7. 5. – 14. 5. 2016, Organizátor kurzu:
EEKHOUTCENTRUM Flanders – Belgium, Místo: Reykjavik, Island
Helena Lubasová
Kurz: ACE Practical Methodology Teacher Training Course, Termín mobility: 5. 9. – 20. 9. 2015,
Organizátor kurzu: ACE English Malta, Místo: St Julians, Malta
Daniel Pavlík
Kurz: Curso de formación para docentes de Espańol como Lengue Extranjera, Termín mobility:
21. 9. – 25. 9. 2015, Organizátor kurzu: Tandem Escuela Internacional Madrid, Místo: Madrid, Španělsko
Zuzana Felklová
Kurz: Language and Methodology Refresher Course, Termín mobility: 3. 10. 2015 – 17. 10. 2015,
Organizátor kurzu: Edinburgh School of English, Místo: Edinburgh, Skotsko, Velká Británie
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Věra Ševeleva
Kurz: Language and Methodology Refresher Course, Termín mobility: 3. 10. 2015 – 17. 10. 2015,
Organizátor kurzu: Edinburgh School of English, Místo: Edinburgh, Skotsko, Velká Británie
Kurz: Standard Russian Language and Russian as a Foreign Language Teacher Proffesional
Develepment Course, Termín mobility: 27. 6. – 8. 7. 2016, Organizátor kurzu: Education Centre Durbe,
Russian Language Academy, Místo: Riga, Lotyšsko
Štěpán Nosek
Kurz: British Culture for Teachers of English as a Foreign Language, Termín mobility: 8. 6. – 12. 6.
2015, Organizátor kurzu: Language Link, Místo: Londýn, Anglie
Kurz: Special Course of English as a Foreign Language focused on Methodology and Irish History,
Culture and Literature, Termín mobility: 13. 6. – 24. 6. 2016, Organizátor kurzu: The Linguaviva Centre
Ltd., Místo: Dublin, Irsko
Lukáš Zapadlo
Kurz: English as a Foreign Language with modules in Immersion in Irish History, Culture and
Literature and In-Service Training for Non-Native Teachers of English, Termín mobility: 30. 3. – 10. 4.
2015, Organizátor kurzu: The Linguaviva Centre Ltd., Místo: Dublin, Irsko
Kurz: Advanced English and English history and culture, Termín mobility: 22. 6. – 3. 7. 2015,
Organizátor kurzu: Kaplan International, Místo: Londýn, Anglie
Kurz: Francais Intensif, culture et pedagogie francaises, Termín mobility: 25. 4. – 6. 5. 2016,
Organizátor kurzu: Paris Langues, Místo: Paříž, Francie
Ivana Matěnová
Kurz: English Language, Termín mobility: 11. 7. 2015 – 26. 7. 2015, Organizátor kurzu: St. Giles
international language school, Místo: Brighton, Anglie
Kurz: Content and Language Integrated Learning (CLIL) for Secondary Teachers, Termín mobility:
8. 8. – 19. 8. 2016, Organizátor kurzu: International Projects Centre Exeter, Místo: Exeter, Anglie
Lucie Pavlíčková
Kurz: Curso metodológico para profesores de español C1/C2, Termín mobility: 17. 8. – 28. 8. 2015,
Organizátor kurzu: Hispania Valencia, Místo: Valencie, Španělsko
Kurz: Vídeo y storytelling, Termín mobility: 18. 8. – 29. 8. 2016, Organizátor kurzu: Iria Flavia,
Místo: Santiago de Compostela, Španělsko
Jan Preclík
Kurz: Design learning scenarions for educational robotics, Termín mobility: 7. 9. – 11. 9. 2015,
Organizátor kurzu: Associação Educativa para o Desenvolvimento da Criatividade, Místo: Lisabon,
Portugalsko
Kurz: Tap-Swipe-Pinch– General, Termín: 3. 4. – 9. 4. 2016, Organizátor kurzu: Euneos Corporation,
Finland, Místo: Barcelona, Španělsko
Pavel Fišer
Kurz: CLIL, Termín 14. 3. – 25. 3. 2016, Organizátor kurzu: Centre of English Studies Wimbledon,
Místo: Londýn, Anglie
Kurz: Creative Use of Technology, Termín: 13. 6. 2016 – 24. 6. 2016, Organizátor kurzu: Alpha
School of English Malta, Místo: St Paul’s Bay, Malta
Štěpán Macura
Kurz: CLIL, Termín mobility: 11. 4. –15. 4. 2016, Organizátor kurzu: Anglolang, Místo:
Scarborough, Anglie
Kurz: CLIL in Secondary Classroom, Termín mobility: 11. 7. –15. 7. 2016, Organizátor kurzu: Lake
School of English, Místo: Oxford, Anglie
Kateřina Havrdová
Kurz: Activités ludiques en classe de FLE, L’interculturel en classe de FLE, Créez votre jeu de
société, Activités en classe pour corriger la prononciation, Organizátor kurzu: Azurlingua Universités du
Monde, Termín mobility: 4. 7. – 15. 7. 2016, Místo: Nice, Francie
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Michael Šimon
Kurz: Standard Russian Language and Russian as a Foreign Language Teacher Proffesional
Develepment Course, Termín mobility: 27. 6. – 8. 7. 2016, Organizátor kurzu: Education Centre Durbe,
Russian Language Academy, Místo: Riga, Lotyšsko
Zdeněk Polák
Kurz: Tap-Swipe-Pinch– General, Termín: 3. 4. –9. 4. 2016, Organizátor kurzu: Euneos Corporation,
Finland, Místo: Barcelona, Španělsko
Úplný popis mobilit lze najít na stránkách školy – Projekty a na http://erasmus.gymnachod.cz/
Mgr. Pavel Fišer
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 bylo 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 byly vybaveny nové učebny,
laboratoře a pracoviště, učitelé byli proškoleni v používání nově zakoupeného zařízení a vybavení.
Partnerem tohoto projektu jsme byli i my.
Celková částka přidělená z projektu škole činila 1 929 226,72 Kč a užitek přinesla všem žákům školy.
Úspěšný projekt skončil k 30. 6. 2015 a přešel do fáze tříleté udržitelnosti, ve které musíme plnit
některé jeho indikátory, ale už bez zajištění finančních prostředků na jejich realizaci.
V rámci udržitelnosti projektu jsme ve školním roce 2015-16 realizovali výuku ve zrekonstruované
laboratoři (cca 34 hodin týdně), využívali jsme veškeré z projektu nakoupené vybavení a vedli jsme
kroužek robotiky (17 žáků, cca 2 hodiny týdně) a kroužek elektrotechniky a praktické fyziky (9 žáků, cca
2 hodiny týdně).
Pavel Škoda
Projekt „Zvyšování kvality vzdělávání 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.
Zpráva o udržitelnost projektu
K 31. 8. 2016 máme za sebou čtvrtý rok udržitelnosti projektu. V tomto roce proběhlo dotazníkové
šetření mezi žáky a pedagogickými pracovníky školy. Sledovány byly následující oblasti práce školy:
 podmínky ke vzdělávání,
 průběh vzdělávání,
 podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů
a dalších osob na vzdělávání,
 výsledky vzdělávání žáků, uplatnění absolventů na trhu práce, řízení školy, kvalita personální
práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
Dotazníkového šetření, které bylo realizováno anonymně přímo na počítačích, se zúčastnilo 260 žáků
a 25 pedagogických pracovníků, tj. přibližně polovina pedagogů a více než třetina žáků.
Dotazníky byly zpracovány pomocí Q-Portálu, který je jedním z výstupů projektu.
Výsledky aktuálního dotazníkového šetření jsou pro školu stejně jako v roce 2013-14 velmi
potěšitelné.
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Žáci i učitelé zapojení do dotazování se ve škole cítí příjemně a bezpečně. Prostory se jim jeví jako
uklizené, s materiálním vybavením jsou v naprosté většině spokojeni. Naprostá většina žáků také
konstatuje, že učitelé je berou vážně a mohou jim sdělit svůj názor a že jsou chváleni za dobré výsledky.
Ocenili by ovšem více individuálního přístupu a větší možnost pracovat vlastním tempem. Učitelé
považují přístup žáků k výuce za většinou zodpovědný, oceňují také zájem rodičů o prospěch a chování
svých dětí. V otázce, zda je pro rodiče učitel autoritou, se rozdělili zhruba na polovinu. Žáci se, až na
výjimky, cítí dobře ve třídě mezi svými spolužáky. Valná většina jich ví, kam a komu může podat stížnost
nebo návrh, a až na výjimky jsou všichni spokojeni s tím, kolik dostávají o škole informací.
Všichni zapojení učitelé si myslí, že škola dává absolventům vše potřebné pro uplatnění v zaměstnání
nebo pro vstup na vyšší typ školy a naprostá většina z nich, že žáci mají dobré pracovní návyky, a to
i přesto, že cca třetina dotazovaných žáků konstatuje, že není při vyučování aktivní.
Všichni zúčastnění učitelé uvádějí, že škola je dobře vedena a řízena. Totéž, až na několik výjimek,
potvrzují žáci. Podle naprosté většiny žáků je vedení školy srozumitelné a demokratické. Stejná
spokojenost je u žáků i s předáváním informací mezi vedením školy, učiteli a žáky. Všichni učitelé
konstatují, že je vedení školy při práci motivuje, že využívání finančních zdrojů je efektivní a že školní
vzdělávací program vyhovuje potřebám a podmínkám školy.
Proti minulému šetření, které se uskutečnilo na přibližně stejně početném vzorku respondentů, jsou
letos ve všech ukazatelích ještě lépe hodnoceny podmínky ke vzdělávání, průběh vzdělávání a řízení
školy. Ve všech těchto oblastech jsme se tedy i přes výborné výsledky v minulosti ještě dokázali zlepšit.
V oblasti podpora školy, vztahy se také většina již tak dobrých výsledků zlepšila. Lehce jsme se zhoršili
pouze v těchto aspektech: méně učitelů se cítí být pro rodiče autoritou, rodiče mají podle mínění učitelů
nepatrně menší zájem o prospěch a chování svých dětí.
V oblasti systému managementu kvality jsme v praxi využili některé popisy procesů. Použité procesy
proběhly správně a byly efektivní, systém managementu kvality se jevil jako funkční. V některých
dokumentech byly provedeny drobné změny v souvislosti se změnou legislativy.
Pavel Škoda

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

Kromě spolupráce uvedené v předchozích částech se škola snaží spolupracovat i s řadou dalších
partnerů. Například s atelierem TSUNAMI spolupracuje na rozvoji školy (generel rozvoje školy,
mediatéka, bezbariérová škola atp.), Sboreček, Musica Viva, DREJG, HIDRAK,… vystupují na různých
akcích Města Náchoda, studenti se podílejí na organizaci festivalu Náchodská Prima sezóna.
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
v textu.
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.
Z firem spolupracujeme s firmou ATAS elektromotory Náchod a.s. Obsahem spolupráce je
oboustranná podpora přírodovědného a hlavně technického vzdělávání, spočívající v propagaci
tohoto typu vzdělávání (exkurze, návštěvy strojírenských a elektrotechnických veletrhů, setkání vedení
firmy s maturanty…), ve sponzorování některých školních aktivit a v materiální podpoře kroužku
elektrotechniky a praktické fyziky a kroužku robotiky. Spolupracujeme také s firmou Microrisc s.r.o.
Jičín, která nás přijala do IQRF alliance. To nám otevřelo další možnosti na poli výuky, fyziky,
programování, robotiky a elektrotechniky. Dostane se nám zdarma školení a materiálů z oboru
bezdrátových sítí – „Internetu věcí“ a slevy na nákup těchto technologií. Chceme se s nimi zúčastnit
soutěží a plánujeme je využít i při Středoškolské odborné činnosti. Alliance je mezinárodní sdružení
firem, škol a dalších institucí, založené za účelem vzájemné spolupráce na využívání IQRF technologií.
Odborová organizace není ve škole zřízena.
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ČÁST XV.
POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.,
O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

Ve smyslu výše uvedeného zákona v roce 2015:
a)
b)
c)
d)
e)

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

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