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ČÁST I. 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

a) Název školy, sídlo, IZO, právní forma, IČO, č. účtu, dálkový přístup, telefon 

Název školy: Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451 

Sídlo: Řezníčkova 451, 547 44 Náchod 

IZO: 102 266 247 

Právní forma: příspěvková organizace 

IČO: 48 623 687 

Č. účtu: 814 008 773/0300 u ČSOB Náchod 

Dálkový přístup: www.gymnachod.cz, e-mail: 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 tříd Celkový počet žáků 
Počet žáků na 

jednu třídu 

Počet žáků na 

učitele 

Šk. rok 2015 – 16 2016 – 17 2015 – 16 2016 – 17 2015 – 16 2016 – 17 2015 – 16 2016 – 17 

 24 24 696 693 29,00 28,88 14,05 13,65 

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 

http://www.gymnachod.cz/
mailto:sekretariat@gymnachod.cz
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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: pěvecký sbor Sboreček, vokálně-instrumentální soubor Musica Viva, divadelní 

soubory DREJG a FEJG, kroužky historicko-dramatický HIDRAK, 

robotiky (2), 3D tisku, elektrotechniky a praktické fyziky, chemický, 

fotografický, šachový, filmový klub, házená, frisbee 

Školní televize: Doutnák 

Další vyžití: posilovna a tělocvična, počítačová učebna, žákovská knihovna 

ČÁST II. 

PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 

Minulý školní rok (2015 – 2016) 

Kód oboru Název oboru 
Kapacita oboru 

(cílová) 

Učeb. dokumenty 

vydalo 
Pod č. j. Platnost od 

79-41-K/41 Gymnázium 240 (248) 
ŠVP 

„I cesta může být cíl“ 

Vydalo JG Náchod 
Ver. 1.2 1. 9. 2012 

79-41-K/81 Gymnázium 480 (472) 
ŠVP 

„I cesta může být cíl“ 

Vydalo JG Náchod 
Ver. 1.2 1. 9. 2012 

79-41-K/81 Gymnázium 
(nižší stupeň) 

480 (472) 
ŠVP „Na cestě…“ 

Vydalo JG Náchod 
Ver. 2.1 1. 9. 2013 

Letošní školní rok (2016 – 2017) 

Kód oboru Název oboru 
Kapacita oboru 

(cílová) 

Učeb. dokumenty 

vydalo 
Pod č. j. Platnost od 

79-41-K/41 Gymnázium 240 (248) 
ŠVP 

„I cesta může být cíl“ 

Vydalo JG Náchod 
Ver. 1.2 1. 9. 2012 

79-41-K/81 Gymnázium 480 (472) 
ŠVP 

„I cesta může být cíl“ 

Vydalo JG Náchod 
Ver. 1.2 1. 9. 2012 

79-41-K/81 Gymnázium 
(nižší stupeň) 

480 (472) 
ŠVP „Na cestě…“ 

Vydalo JG Náchod 
Ver. 2.2 1. 9. 2016 
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Učební plán pro školní rok 2016 – 2017 po přidělení disponibilních hodin ředitelem školy 

Předmět I II III IV 
1. 

V 

2. 

VI 

3. 

VII 

4. 

VIII 

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

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

Cizí jazyk 1 (Aj, Nj) 2 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 

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

Občanská výchova 1,5 2 2 2 - - - - 

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

Dějepis 2 2 2 2 2 2 2 2 

Zeměpis 2 2 2 2 2 2 2 - 

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

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

Fyzika - - 2 2 2 2 2 2 

Chemie - - 2 2 2 2 2 2 

Přírodopis 2 2 2 1 - - - - 

Biologie - - - - 3 2 2 2 

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

Estetická výchova 3 3 2 2 24 24 - - 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vysvětlivky: 2/1 – znamená, že na jednu hodinu ze dvou je třída dělena. 

Volitelné předměty: 

(každý rok se obměňují podle zájmu studentů a možností školy) 

Prima 

                                                 
2 Jazyk, ve kterém žák pokračuje ze ZŠ. 
3 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.  

Cvičení z anglického jazyka 

Hrátky s matematikou 

Přírodovědné praktikum 

Sportovní hry 

Hrátky s robotikou (2 skupiny) 

Sekunda 

Dramatická výchova 

Hrátky s matematikou 

Přírodovědné praktikum (2 skupiny) 

Sportovní hry 

Hrátky s robotikou (2 skupiny) 

Psychologie pro děti 

Tercie 

Německý jazyk Španělský jazyk 

Kvarta 

Francouzský jazyk 

Německý jazyk 

Ruský jazyk 

Španělský jazyk 

3. ročník (dvouletý předmět) 

Seminář z anglického jazyka 

Konverzace v anglickém jazyce 

Anglická gramatika 

Konverzace ve španělském jazyce 
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Společenskovědní seminář (2 skupiny) 

Seminář z dějepisu 

Seminář ze zeměpisu 

Seminář z matematiky 

Seminář z fyziky 

Seminář a cvičení z chemie (3 skupiny) 

Seminář z biologie (3 skupiny) 

Programování 

4. ročník (pokračování ze 3. ročníku) 

Seminář z anglického jazyka 

Konverzace v anglickém jazyce (2 skupiny) 

Konverzace ve španělském jazyce 

Společenskovědní seminář (2 skupiny) 

Základy práva 

Seminář z dějepisu 

Seminář ze zeměpisu 

Seminář z matematiky 

Seminář a cvičení z chemie (2 skupiny) 

Seminář z biologie (2 skupiny) 

Programování 

4. ročník (jednoletý předmět) 

Anglická gramatika 

Konverzace v anglickém jazyce 

Seminář ze zeměpisu 

Infinitezimální počet 

Cvičení z matematiky 

Seminář z fyziky 

Seminář z chemie 

Základy politologie 

Základy psychologie 

Základy ekonomie 

Základy práva 

Tvorba internetových stránek 

Tvorba dokumentů a jejich prezentace 

Seminář z hudební výchovy 

Seminář z výtvarné výchovy

ČÁST III. 

RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 

a) Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků školy 

Školní rok 2015-16 v % Školní rok 2016-17 v % 

100 % 99,99 % 

Nekvalifikovaně bylo vyučováno celkem 9,5 (z 1 090,5) hodiny týdně. Jednalo se o 5 hodin 

matematiky, 4 hodiny fyziky a 1 hodinu laboratorních prací z fyziky za 14 dní, které vyučovala Bc. Iva 

Jakubská. Ta absolvovala všechny semestry magisterského oboru učitelství M-F, ale neměla ještě složeny 

všechny státní zkoušky. 

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. 2017 zajišťovalo fyzicky 54 (včetně ředitele a jeho zástupce) pedagogických 

pracovníků. Přepočtených pedagogických pracovníků bylo 51,748 (z toho 1 asistent pedagoga) (vloni 

49,529). 

Jméno pracovníka 
Pracovní 

zařazení 
Aprobace 

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

Délka 

praxe5 
(v letech) § písm. 

Pavel Škoda ředitel M, F 9 b 30 

PaedDr. Martina Javůrková  zást. ř. M, F 9 b 30 

RNDr. Veronika Balcarová učitel Ch, Bi 9 a 16 

Mgr. Richard Brát učitel M, F 9 b 34 

Mgr. Jiří Divišek učitel Tv, Z 9 a 18 

PaedDr. Blanka Dvořáčková učitel Čj, D 9 b 39 

Mgr. Zuzana Felklová učitel Aj, Fj 9 e 9 

Mgr. Pavel Fišer učitel Čj, Zsv, Aj 9 b + e 28 

Mgr. Jitka Fišerová učitel Rj, D, Nj 9 b 31 

Mgr. Ivo Forejt učitel Čj, Nj 9 b 31 

Mgr. Jan Geťko učitel M, ZT 9 a 11 

                                                 
5 Praxe započtená podle zákona. Neudává počet skutečně odučených let. 
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Mgr. Kateřina Havrdová učitel Fj, psychologie 9 b 16 

Mgr. Lenka Hronková učitel Aj, Hv 9 b 14 

Mgr. Aleš Chmelík učitel M, Hv 9 b 21 

Bc. Iva Jakubská učitel M, F - - 1 

Mgr. Jiřina Jaroušová učitel M, Bi 9 b 30 

Mgr. Jan Ježek učitel Bi, Z, geol. 9 a 18 

Zdenka Jirková učitel Aj 9 b 38 

Mgr. Helena Karásková učitel M, Ch 9 b 23 

Mgr. Jaroslav Klemenc učitel M, F 9 b 32 

Mgr. Jana Kolářská učitel Čj, Zsv 9 b 29 

Mgr. Zdeněk Košvanec učitel Z, Tv 9 b 32 

Mgr. Helena Lubasová  učitel Aj 9 b 16 

Mgr. Štěpán Macura učitel Čj, D, Z 9 a 17 

Mgr. Martina Maršíková učitel Aj, Nj 9 b 12 

RNDr. Ivana Matěnová učitel M, Bi 9 b 29 

Mgr. Hana Misarová učitel Čj, Vv 9 b 25 

Mgr. Michaela Netíková učitel Bi, Ch 9 a 9 

Mgr. Štěpán Nosek učitel Aj, pedagog. 9 b 16 

Mgr. Jindra Nývltová učitel Čj, Lj 9 b 29 

Mgr. Jana Olšanová učitel Čj, Zsv 9 b 20 

Ing. Lucie Pavlíčková  učitel Šj 9 g 18 

Mgr. Daniel Pavlík učitel Šj, Pj 9 c 22 

Mgr. Zdeněk Polák učitel M, F 9 b 35 

Mgr. Milan Poutník učitel Čj, Hv 86 a 38 

Mgr. Petra Půlpánová učitel Čj, Tv 9 B 15 

RNDr. Jan Preclík, Ph.D. učitel M, IVT 9 a 19 

Mgr. Iva Rojtová učitel Bi, Tv 9 b 32 

Mgr. Libor Slavík učitel Bi, Tv 9 b 34 

Mgr. Olga Slavíková učitel Z, Tv 9 a 39 

Mgr. Iva Sršňová učitel M, F 9 a 36 

Věra Ševeleva učitel Aj, Rj 9 e 38 

Michael Šimon učitel Aj, Rj 9 e 38 

Mgr. Gerda Škodová učitel M, F 9 b 33 

Mgr. Šárka Škodová učitel Čj, Nj 9 b 26 

Mgr. Věra Štegerová učitel D, Rj 9 b 41 

Bc. Markéta Šťastná asist. pedag. - 20 a 10 

Mgr. Petr Šulc učitel Aj, Tv 9 b 33 

Mgr. Radka Uždilová učitel Rj, IKT 32 b 2 

Ing. Dalibor Vích učitel IVT 9 c 26 

Mgr. Hana Vrátilová  učitel Čj, Zsv 9 b 31 

Mgr. Lukáš Zapadlo učitel Aj, Fj 12 a 4 

Mgr. David Zapletal učitel Tv, Zsv 9 a 13 

Josef Zikmund učitel Tv 9 a 42 

Mgr. Hana Zikmundová učitel Ch, F 9 b 30 

c) Souhrnné údaje o počtu nepedagogických pracovníků, jejich kvalifikaci a odborné způsobilosti. 

K 30. 6. zde bylo 9,500 přepočtených nepedagogických pracovníků, stejně jako v loňském roce.  

Jméno a příjmení Pracovní zařazení Vyučení (obor) Vzdělání Pedagog. Praxe 

Ing. Eva Hedvíková ekonom ekonom. vysokoškolské xx 35 

Petra Pejsarová účetní všeobec. ÚSV xx 26 

Ivana Balcarová mzd. účetní ekonom. ÚSV, ÚSO xx 25 

                                                 
6 §30 



10 

Bc. Jan Efler správce počít. sítě teleinformatika vysokoškolské xx 1 

Ladislav Mertlík školník klempíř SO xx 39 

Simona Lokvencová  uklízečka xx xx xx 17 

Zdena Janczarová uklízečka xx xx xx 187 

Ivana Mertlíková  uklízečka xx xx xx 87 

Marie Siglová uklízečka xx xx xx 207 

Helena Brahová uklízečka xx xx xx 67 

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

2015-2016 2016-2017 

0 0 

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

 Školní rok 2015-2016 Školní rok 2016 – 2017 

Nastoupili 
fyz. 0 48 

přep. 0 2,905 

 Do jiné školy Mimo školství  Do jiné školy Mimo školství 

Odešli 
fyz. 0 2 0 0 

přep. 0 1,572 0 0 

f) Počet pracujících důchodců 

Pedagogové 

 Minulý školní rok Tento školní rok 

Pracujících důchodců 
fyz. 5 8 

přep. 4,095 6,286 

z toho „plně 

invalidních“ 

fyz. 0 0 

přep. 0 0 

Nepedagogové 

 Minulý školní rok Tento školní rok  

Pracujících důchodců 
fyz. 0 1 

přep. 0 1 

g) Počet nekvalifikovaných pracovníků 

 Minulý školní rok  Tento školní rok  

Pedagog. pracovník 0 1 

Nepedagog. pracovník 0 0 

ČÁST IV. 

ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 

Přijímací řízení pro letošní školní rok 

Kód oboru Název oboru 1. kolo 2. kolo poč. přij. 

  poč. přihl. poč. přij. poč. přihl. poč. přij. celkem 

79-41-K/41 Gymnázium 131 60 – – 60 

79-41-K/81 Gymnázium 120 60 – – 60 

Přijímací řízení pro příští školní rok 

Kód oboru Název oboru 1. kolo 2. kolo poč. přij. 

  poč. přihl. poč. přij. poč. přihl. poč. přij. celkem 

79-41-K/41 Gymnázium 115 60 – – 60 

79-41-K/81 Gymnázium 144 60 – – 60 

                                                 
7 Délka zaměstnání v naší organizaci, délka praxe se u tohoto druhu práce nesleduje.   
8 Z toho jeden asistent pedagoga. 
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ČÁST V. 

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

I. Prospěch a docházka žáků všech ročníků - k 30. 6. 2017 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Žáci celkem 693 

Prospěli s vyznamenáním 206 

Prospěli  485 

Neprospěli 2 

   z toho opakující ročník 2 

Průměrný prospěch žáků 1,794 

Průměrný počet zameškaných hodin na žáka 97,2 

   z toho neomluvených  0,09 

II. Žáci konající opravné či komisionální zkoušky 

Ročník Obor vzdělání Počet žáků Předmět 

1. 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

79-41-K/41 0   

79-41-K/81 0   

2. 

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

79-41-K/41 0   

79-41-K/81 1 matematika 

3.  

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

79-41-K/41 2 dějepis 

79-41-K/41 1 literární a slohová výchova 

79-41-K/81 0   

4.  

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

79-41-K/41 0   

79-41-K/81 0   

5.  

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

79-41-K/81 2 fyzika 

  1 chemie 

6.  

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

79-41-K/81 1 literární a slohová výchova 

  1 chemie 

7.  

Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

79-41-K/81 1 francouzský jazyk 

  4 matematika 

8.  
Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 

79-41-K/81 0   

Důvody konání opravné či komisionální zkoušky u nejčastěji uvedených předmětů: Všechny 

zkoušky byly opravné z důvodu neprospěchu na konci školního roku. 

IV. Výsledky maturitních zkoušek a závěrečných zkoušek - stav k 30. 6. 2017 

Kód a název oboru 
Žáci konající 

zkoušky celkem 

Prospěli s 

vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli 

Maturitní zkouška     

79-41-K/41 60 20 36 4 

79-41-K/81 50 19 30 1 

Celkem 110 39 66 5 
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V. Výsledky maturitních a závěrečných zkoušek - září 2016 

Kód a název oboru 
Žáci konající 

zkoušky celkem 

Prospěli s 

vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli 

Maturitní zkouška v podzimním 

zkušebním termínu 
5 0 5 0 

z toho 

   opravná maturitní zkouška 
5 0 5 0 

   maturitní zkouška v náhr. termínu - - - - 

Celkem 5 0 5 0 

VII. Hodnocení chování žáků 

  

Počet žáků - hodnocení 

velmi dobré uspokojivé neuspokojivé 

Obory vzdělání s maturitní zkouškou 692 1 0 
 

Výchovná opatření Počet  

 Napomenutí třídního učitele  1 

 Napomenutí učitele odborného výcviku  - 

 Důtka třídního učitele  2 

 Důtka učitele odborného výcviku  - 

 Důtka ředitele školy  1 

 Pochvala třídního učitele  246 

 Pochvala učitele odborného výcviku  - 

 Pochvala ředitele školy  0 

 Podmíněné vyloučení ze školy  0 

 Vyloučení ze školy  0 

Podrobnější údaje a porovnání s loňským školním rokem a přehled o umístění absolventů na 

jednotlivé VŠ najdete v Příloze č. 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 vztahů 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. 
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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, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Archa Náchod, Fond 

ohrožených dětí (linky důvěry), Policie ČR, SPC-Speciálně pedagogické centrum, Středisko volného času 

Déčko Náchod –nabídka volnočasových aktivit, 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 2016 – 17 uskutečnily např. tyto besedy: 

 3. listopadu se dívky 3.A a 3.B zúčastnily přednášky Ligy proti rakovině o prevenci rakoviny 

prsu. 

 16. listopadu se v aule pro žáky septim a 3. ročníku konala přednáška na téma Finanční 

gramotnost. 

 28. listopadu se dívky ze septimy zúčastnily přednášky o prevenci rakoviny prsu, kterou pro ně 

připravily ženy z Ligy proti rakovině. 

 16. února se žáci 7.V pod vedením p. uč. Kolářské zapojili do workshopu Škola odpovědného 

spotřebitele. 

 23. března se pět tříd zúčastnilo v rámci studentského projektu „Země na talíři - festival 

dokumentárních filmů o jídle“ promítání filmu Lovemeatender a následné besedy. 

 20. dubna se dívky z primy zúčastnily přednášky Čas proměn, chlapci z primy přednášky Na startu 

mužnosti a žáci kvinty a 1. ročníku přednášky Holky z Venuše, kluci z Marsu. Všechny přednášky 

byly o reprodukčním zdraví. 

 24. dubna byl pro žáky 1.W zorganizován kurz 1. pomoci. Přednášeli zaměstnanci záchranné 

zdravotní služby. Stejný kurz proběhl 4. května pro žáky 1.A. 

 Během března a dubna proběhly přednášky Veroniky Michlové, která bývala žákyní našeho gymnázia 

a potkala ji autonehoda s velmi těžkými zdravotními, a tím pádem i společenskými následky. 

Pokoušela se žáky varovat před mladickou nezodpovědností a hazardem. Působivé povídání bylo 

doplněno fotografiemi, video snímky a krátkým filmem, který o ní natočila Česká televize. 

 9. května se žáci 1.W zúčastnili školního představení o pravidlech slušnosti a etikety s Míšou 

Dolinovou a Ladislavem Ondřejem s názvem Trapas nepřežiju aneb ten řízek nezvedej. 

 15. května se žáci 3.A zúčastnili akce Čas je mozek, kterou pořádala náchodská nemocnice v rámci 

Světového dne boje proti mozkové mrtvici. 

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.: 

 20. září zorganizovali studenti politologického semináře volby do krajských zastupitelstev nanečisto. 

 23. listopadu vyslechli žáci sexty a 2. ročníku v aule koncert Bratříčku, zavírej vrátka. Jan Kryl 

v něm představil svého bratra Karla. 

 2. prosince navštítvilo 63 maturantů Krakov a muzeum po vyhlazovacím táboře v Osvětimi. 

 8. března navštívili žáci 8.V Židovské město a Muzeum heydrichiády v Praze. 

 31. března zhlédli maturanti v aule představení Audience. 

 20. dubna se zájemci z řad našich žáků účastnili v Hradci Králové projektu Rozhoduj o Evropě. 

 13. června se pro žáky kvart a 5.V uskutečnila v aule beseda o holocaustu s paní Ditou Krausovou, 

která přežila Osvětim. 

 19. června jela skupina žáků studující německý jazyk z 1.B na exkurzi do Broumova po stopách 

sudetských Němců. 

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 
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ČÁST VII. 

ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

Kurz, seminář 
Počet 

účastníků 

1. metodická konference Klett pro učitele německého jazyka 2 

30. setkání Klubu světa energie 1 

Angličtina - jazyk a metodika s novými materiály 1 

Autodesk Inventor 2 

Dílna čtení - prakticky a prožitkově 1 

Diseminační seminář Erasmus+ 1 

Dodržování autorských práv při výuce 2 

Elixír do škol 1 

Emoční a krizové situace v práci se žáky 2 

Energie ČEZ 1 

Evropská migrační krize a její historické kořeny 1 

Film ve výuce francouzštiny 1 

Grammar? No dread! No drill! 1 

Hodina pohybu navíc pro učitele tělesné výchovy a trenéry 1 

Hrubá slova v dětském slovníku 1 

Introduction to reading texts on secondary school level 1 

Jak fungují biologické hodiny v organismech - základy chronobiologie 1 

Jak motivovat nemotivovaného žáka 3 

Jak učit o Evropské unii 1 

Jak zvládat zlost a agresivitu? 1 

Jóga jako nástroj uzdravení 1 

Kašírování. Šperk 1 

Knowledge transmission vs knowledge construction. What makes a difference? 1 

Konference ředitelů gymnázií 1 

Konference Učení pro život 2 

Kritická bilance polistopadové české literatury 1 

Kurz carwingu, zákl. kurz pro instruktory škol. lyžování 3 

Latinská Amerika se mění 1 

Literatura a ideologie 3 

Literatura pro děti a mládež v novém miléniu 2 

Manipulace v jednání - aneb jak se nenechat zatlačit do kouta 2 

Mezinárodní konference učitelů fyziky "Science on stage 2017" 1 

Na pomoc učitelům dějepisu. Zlá léta 1 

Nejlepší kamarádi jsou  Beste Freunde 2 

Netradiční a zážitkové hry 1 

Nudí se, anebo jsou přetíženi? 1 

Občanské vzdělávání - nutnost doby 1 

Objektově orientované programování C# 1 

Od přírody k welfare - Fascinující svět hmyzu 3 

Píseň ve výuce francouzštiny 1 

Počítač ve škole 2 

Podzimní školy učitelů chemie 2 

Progresivní detekční metody ve výuce subatomové a částicové fyziky na ZŠ a SŚ 1 

Projekty DZS E+ 1 

První setkání na téma matematická gramotnost a polytechnické vzdělávání 1 

Psychosomatické potíže pedagogů a žáků 1 

Reálie německy mluvících zemí v činnostech a prožitkově 2 

Respektovat a být respektován 1 
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Roboseminář ČVUT 2 

Seminář IQRF 1 

Seminář k Erasmus+ 1 

Sloh všemi smysly II. 2 

Smaltování bez pícky 1 

Specifické funkce hemisfér mozku, jejich dominance a laterální souvislosti 1 

Stavba 3D tiskárny 2 

Support and Inspire 1 

Těžba nerostných surovin v ČR - proces transformace po roce 1989 2 

Tradiční podzimní geologická exkurze 1 

Tvůrčí psaní jako nástroj motivace a sebereflexe 1 

Uprchlíci před tabulí - Jak se žáky mluvit o migraci 1 

Vánoční zvyky pohledem chemika 2 

Vědci studentům II 2 

Veletrh nápadů učitelů fyziky 2017 2 

Vybrané motivační pokusy pro výuku chemie 1 

Výtvarná dílna. Modelovací hmoty 1 

Výtvarná dílna. Mramorování 1 

Výuka CLIL 1 

Výuka vedoucí k lepší a aktivnější komunikaci v angličtině 4 

Využití autentických dokumentů ve výuce francouzštiny 1 

Využívání písní ve výuce anglického jazyka 3 

Vzdělávání pedagogů v zoologických zahradách 3 

Vzdělávání pro výchovné poradce 1 

Workshop pro učitele chemie 1 

Za literárním odkazem Olšanských hřbitovů 2 

Základy programování v C# 1 

CELKEM 109 

 

ČÁST VIII. 

ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

a) mezinárodní projekty, spolupráce se školami zahraničních států 

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

Podzimní návštěva německých studentů 

Ve druhé polovině září strávili deset dní na našem gymnáziu naši němečtí přátelé 

z Georgsmarienhütte. 

Dvacet osm studentů a jejich pedagogický doprovod dorazili v odpoledních hodinách a my jsme měli 

možnost oplatit jim jejich pohostinnost z našeho jarního pobytu. Naši studenti připravili opět zajímavý 

a lákavý program, jehož součástí byly dva celodenní výlety. Tentokrát se podívali na naši nejvyšší horu 

Sněžku a do stověžaté Prahy, kde se projeli lodí po Vltavě. Již tradičně navštívili také místa v okolí 

Náchoda, např. pevnost Dobrošov, Adršpašské skály. 

Velmi si ceníme spolupráce s náchodskou radnicí, která zajistila slavnostní přijetí studentů a navíc 

bezplatnou prohlídku náchodského zámku. K upevnění osobních vztahů mezi našimi studenty přispěly 

společné sportovní aktivity, jako bowling nebo turnaje v míčových hrách. 

I pedagogové si našli čas na společné posezení, při kterém si ve vzájemné diskuzi vyměnili zkušenosti 

a poznatky své profese a prodiskutovali možnosti dalšího rozvoje našich vztahů. 

Mgr. Jitka Fišerová, Mgr. Šárka Škodová 

Výměnný pobyt v Oesede 

V pondělí 27. března 2017 se 28 žáků Jiráskova gymnázia v doprovodu dvou učitelů, Ivo Forejta 

a Jana Geťka, vydalo na desetidenní pobyt do německého Georgsmarienhütte. Přijeli jsme až kolem 
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18. hodiny, je to přeci jenom kus cesty. U budovy našeho partnerského gymnázia nás již čekali němečtí 

žáci se svými rodiči. Rozebrali si nás a odvezli domů. 

Druhý den nás ve školní knihovně slavnostně přivítal ředitel školy pan Schimke a pohostil nás 

specialitou zdejší kantýny, velkými preclíky. Poté jsme odešli na radnici, kde jsme byli přijati starostou 

města, dostali volné vstupenky do městského bazénu a vyfotil nás novinář místních novin. Z radnice jsme 

zamířili do městského muzea a tam jsme se seznámili s historií jednoho z nejmladších měst Německa. 

Ve středu nás čekal celodenní výlet do města Hameln. Nejprve jsme navštívili místní výrobnu skla 

a pak se nás ujal Krysař, provedl nás městem a vyprávěl nám známou pověst o dětech z Hameln, které 

Krysař odvedl neznámo kam. Badatelé dnes usuzují, že je odvedl někam na Moravu. 

Čtvrteční dopoledne jsme strávili v Bad Rothenfelde. Viděli jsme obrovskou stavbu tzv. saliny, kde se 

z pramene slané vody získávala odpařováním sůl. Odpoledne jsme ve školní tělocvičně hráli fotbal. 

V pátek jsme v blízkém Osnabrücku hráli hru, kterou pro nás připravili naši němečtí kamarádi. 

Hravou formou jsme se tak seznámili s městem a jeho historií. 

Víkend jsme strávili v rodinách, ty pro nás připravily program. Někdo byl v Holandsku, někdo 

u Severního moře, někdo v Brémách nebo Hannoveru. 

V pondělí jsme odjeli do Cloppenburgu. Nachází se zde skanzen s budovami ze 17. – 18. století, stojí 

zde i dva větrné mlýny. Pod vedením pracovnice muzea jsme si připravili polévku, která se tehdy vařila 

na statku. Odpoledne jsme odjeli na velké golfové hřiště, kde jsme se učili hrát tuto hru ve zjednodušené 

úpravě. 

Úterý jsme strávili v Gronau v Muzeu rockové a populární hudby. Prohlédli jsme si plakáty, hudební 

nástroje, poslechli mnoho nahrávek a viděli nahrávací studio ze sedmdesátých let s obrovským mixážním 

pultem a velkými cívkovými magnetofony. Někteří z nás našli odvahu, oblékli se do kostýmů, nasadili 

paruky, vzali do rukou nástroje a nahráli písničku, kterou jim pracovníci muzea zaznamenali na DVD. 

Ve středu ráno jsme se rozloučili, nasedli do autobusu a odjeli domů. 

Mgr. Ivo Forejt 

Roční studijní pobyt 

Celý školní rok na partnerské škole studovali a v německých rodinách žili 2 další naši žáci, již 

60. a 61. Děkujeme partnerské škole i rodinám za příkladnou péči, kterou jim věnují. 

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 nebyl tento zájezd na programu. 

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 se 

uskutečnil pouze zájezd do Španělska. Zájezd do Francie se nepodařilo naplnit. 

Pavel Škoda 

Zájezd do Španělska 

3. – 10. 6. 2017 

Místo pobytu: Lloret de Mar, oblast Fenals, Costa Brava, Katalánsko, Španělsko 

Počet studentů: 42 

Doprovod: 3 (Pavlík, Pavlíčková, Mičíková) 

V letošním roce měli studenti španělského jazyka opět možnost zúčastnit se jednoho ze zájezdů do 

Španělska, které jsou pravidelně pořádány vyučujícími španělštiny na naší škole. Letošní zájezd byl již 

11. v pořadí. Většinu pobytu jsme strávili na divokém pobřeží Costa Brava v letovisku Lloret de Mar, 

tentokrát zcela poprvé v novější čtvrti Fenals, kde jsme byli velmi spokojeni jak s hotelem, tak 

s nabízenými službami a All Inclusive stravováním, které si pochvaloval snad každý z nás. 

Prvním poznávacím výletem byla cesta po stopách slavného surrealistického malíře Salvadora Dalího. 

Vypravili jsme se do malebného pyrenejského městečka Figueres, kde jsme mohli navštívit jeho slavné 

muzeum-divadlo (Teatro-Museo). 
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Hlavním cílem naší cesty byla ale metropole Katalánska – Barcelona. Studenti zde mohli obdivovat 

úžasné stavby originálního architekta Antonia Gaudího, včetně bizarního parku Güell a velkolepého 

chrámu Sagrada Familia. Pro milovníky španělského fotbalu byla jedním z největších zážitků návštěva 

největšího stadionu v Evropě Camp Nou, který je domácím stadionem světově známého fotbalového 

klubu FC Barcelona. Z úžasné vyhlídky Mirador del Alcalde jsme mohli pozorovat obrovský, velmi rušný 

barcelonský přístav a celé město. Procházka po výstavní promenádě Las Ramblas a večerní osvětlené 

fontány s hudbou na Plaza España byly dokonalým závěrem dne plného zážitků a dojmů. Ti, kdo chtěli, 

mohli večer zajít na jedno z nepřeberného množství představení španělského flamenca. 

Poslední den poté, co jsme museli v dopoledních hodinách opustit náš příjemný hotel, jsme naprostá 

většina z nás strávili ve známém akvaparku, kde nám den plný úžasných vodních atrakcí utekl až moc 

rychle a s blížící se hodinou odjezdu jsme se pomalu začali loučit s tímto krásným letoviskem. 

I když se nám cesta nakonec zdála příliš krátká, vrátili jsme se plni dojmů a zážitků a ti, kteří měli 

možnost zúčastnit se tohoto zájezdu, budou určitě na výuku španělštiny nahlížet ze zcela jiného úhlu 

a s osobním zaujetím. A o to přece při takových akcích jde. Proto doufáme, že se nám v příštích letech 

podaří tuto tradici udržet a zároveň ji spojit s kvalitním jazykovým kurzem přímo na nějaké škole, nejlépe 

v jižním Španělsku nebo ve slavném hlavním městě Madrid. 

Mgr. Daniel Pavlík 

b) okresní, oblastní a celostátní soutěže 

Ve školním roce 2016–17 pořádala naše škola tyto soutěže (školní kola neuvádíme): 

 4. listopadu organizoval p. uč. Divišek okresní finále v minifotbalu starších žáků. 

 4. listopadu ve škole proběhl mezinárodní šachový turnaj Open Gymnázium Náchod. Zúčastnilo 

se 31 žákyň a žáků. Startovní listinu tvořily výpravy z Hronova, Broumova, Rychnova nad 

Kněžnou, Studnice, partnerské Kudowy Zdrój a Náchoda. 

 7. listopadu se naši žáci zapojili do celostátní online soutěže Bobřík informatiky. 

 8. listopadu organizoval v naší škole p. uč. Zapletal volejbalový turnaj pro dívky ze SŠ (okresní 

kolo). 

 9. listopadu pořádal p. uč. Košvanec stejný turnaj pro chlapce (okresní kolo SŠ ve volejbalu). 

 10. listopadu organizoval p. uč. Košvanec pro chlapce ZŠ a nižšího gymnázia florbalový turnaj 

(okresní kolo). 

 10. listopadu proběhla soutěž Bobřík informatiky pro žáky ZŠ a nižšího stupně gymnázií. 

Zúčastnilo se 55 našich žáků. 

 11. listopadu se p. uč. Preclík se podílel na organizaci oblastního kola turnaje v piškvorkách pro 

žáky z okolních ZŠ a SŠ v naší škole. 

 14. listopadu organizoval p. uč. Divišek v hale náchodské Rubeny 1. kolo Školní futsalové ligy 

starších žáků. 

 13. prosince se ve škole konalo Okresní kolo přeboru škol Náchodska v šachu v kategoriích 1.-5. 

tř. ZŠ, 6.-9. tř. ZŠ a kategorii středních škol. 

 3. března organizovaly p. uč. Karásková a Zikmundová ve škole okresní kolo Chemické 

olympiády pro kategorii D. Na organizaci soutěže se podíleli i naši žáci ze 6.W. 

 29. listopadu proběhla ve škole Internetová matematická olympiáda pod vedením p. uč. Preclíka. 

 30. listopadu v podvečerních hodinách proběhla internetová fyzikální soutěž v řešení fyzikálních 

úloh Fykosí fyziklání. Vedl ji p. uč. Polák. 

 3. března organizoval p. uč. Košvanec na naší škole florbalový turnaj dívek středních škol (okresní 

kolo). 

 17. března se naši žáci v počtu 350 zapojili do soutěže Matematický klokan. 

 27. března se naši žáci zapojili do Astronomické internetové olympiády. Organizace se ujal p. uč. 

Polák. 

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. 
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Středoškolská odborná činnost – SOČ 

Petr Kamarýt (4.B), soutěžní obor 1. Matematika a statistika 

Název práce: Diferenciální a integrální počet ve fyzice 

Studenti středních škol se s diferenciálním a integrálním počtem seznámí až na konci čtvrtého 

ročníku, s jeho využitím ve fyzice se často neseznámí vůbec. V této práci chce autor seznámit čtenáře 

s využitím diferenciálního a integrálního počtu ve fyzice, především v klasické mechanice. 

Umístění: v okresním kole 1. místo, v krajském kole 2. místo, v ústředním kole 11. místo. 

Tien Toan Ha (4.A), soutěžní obor 1. Matematika a statistika 

Název práce: Jak se měří Vesmír 

Na středních školách se většinou studenti seznámí pouze se zákony Keplera a Newtona. Cílem této 

práce je představení dalších astronomů, jejich měření a výpočtů. Konkrétně se zaměřil na antiku 

a novověk. 

Umístění: 2. místo v okresním kole 

Markéta Maršíková (4.A), soutěžní obor 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika 

volného času 

Název práce: Porovnání Hejného metody výuky matematiky a tradičního vyučování a malé 

nahlédnutí do světa geometrie 

Hlavním cílem práce je na základě získaných informací zjistit rozdíly mezi způsoby a přístupy 

k vyučování, jaký je vztah mezi učiteli a žáky a jakou kdo plní roli ve třídě. Dále také posoudit, jaké 

mohou u žáka nastat v matematice problémy. Cílem praktické části je zjistit, co lidé vědí o Hejného 

metodě a zda o této metodě vůbec slyšeli. 

Umístění: 2. místo v okresním kole 

Stanislav Kinzl (7.V), Jakub Kortus (7.V), soutěžní obor 18. Informatika 

Název práce: Baby-friendly Map 

Cílem bylo vytvořit aplikaci pro mobilní zařízení se systémem Android (chytré telefony a tablety), 

která pomocí intuitivní technologie Google Maps pomůže rodinám s dětmi vyhledat ve svém okolí 

zařízení, jež jsou „baby-friendly“ – „přátelská k dětem“. 

Umístění: v okresním kole 1. místo, v krajském kole 2. místo, v ústředním kole 3. místo. 

Dominik Resl (3.B), soutěžní obor 18. Informatika 

Název práce: Leonardo CMS 

Hlavním cílem práce je seznámení s funkcionalitou redakčního systému Leonardo CMS a jeho 

praktické využití. 

Umístění: v okresním kole 2. místo, v krajském kole 4. místo. 

Josef Kůst (4.B), soutěžní obor 4. Biologie 

Název práce: Potlačení infestace Varroa destructor ve včelstvu s využitím 3D tisku 

Tato práce se zabývá parazitickým onemocněním včely medonosné, varroázou. V teoretické práci se 

autor věnuje komplexnímu popisu onemocnění a jeho původci s důrazem na zajímavé a méně známé 

informace. Práce se zaměřuje převážně na možnosti léčby a v praktické části je popsán nový způsob, 

který má nabídnout čtenáři úplně jiný pohled na budoucí možnou léčbu. Tato práce je také kombinací 

jednoho z nejstarších lidských oborů s nejmodernější technologií a dokazuje, že dohromady tvoří zdárně 

nadějný a perspektivní pár. 

Umístění: v okresním kole 1. místo, v krajském kole 2. místo, v ústředním kole 15. místo. 

Na celostátní přehlídce prací Středoškolské odborné činnosti, která se konala ve dnech 16.-18. června 

2017 na Vyšší odborné škole ekonomické a zdravotnické v Boskovicích, naši školu výborně 

reprezentovaly hned tři práce, což je velký úspěch. Stanislav Kinzl a Jakub Kortus se se svojí prací 

„Baby-friendly Map“ získali kromě vynikajícího 3. místa ještě také další ceny. Zvláštní cenu – Návrh do 

soutěže o cenu České hlavičky – Ingenium „Svět počítačů a komunikace“, Cenu rektora ČVUT v Praze 

prof. Ing. Petra Konvalinky, CSc. (3. místo) a Cenu děkana Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze prof. 

Ing. Pavla Ripky, CSc. (3. místo). 

Všem studentům gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci našeho gymnázia! 

Mgr. Věra Štegerová 
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Český jazyk 

Předmětová komise českého jazyka 

blahopřeje a s radostí oznamuje, že tercián Tomáš Heger zvítězil v krajském kole Olympiády 

v českém jazyce a postoupil do kola celostátního. Je škoda, že toho se již nezúčastnil, neboť dal přednost 

svým skautským aktivitám. V krajském kole naši školu úspěšně reprezentovala kromě Tomáše 

i septimánka Alena Žibřidová. V okresním kole byla velmi úspěšná také Lucie Tučková ze 3. ročníku 

a terciánka Ema Strnadová. 

děkuje mladším gymnazistům, kteří se zúčastnili školního recitačního klání, pořádaného již tradičně 

kolegyní Janou Olšanovou. V okresním kole Dětské scény vystoupila primánka Markéta Dítětová. 

Mgr. Jindra Nývltová 

Anglický jazyk 

Soutěž v anglickém jazyce 

V letošním školním roce se školního kola soutěže Konverzace v anglickém jazyce zúčastnilo celkem 

48 studentů v 1. kategorii, 57 studentů ve 2. kategorii a 76 studentů ve 3. kategorii. 

V 1. kategorii se nejlépe  umístili Pavel Dědek (2.V), Leona Kaválková (2.V) a Jáchym Šmída (2.W). 

Ve 2. kategorii Julie Remešová (4.W), Jáchym Hůlek (4.W) a Evheniy Vorochta (3.W). 

Ve 3. kategorii David Továrek (6.W). Marta Špeldová (6.V) a Kateřina Pollaková (6.V). 

Do okresního kola postoupili vítězové z jednotlivých kategorií. Pavel Dědek získal 1. místo, Julie 

Remešová 2. místo s postupem do kraje a David Továrek 4. místo. 

V krajském kole obsadila Jule Remešová pěkné 5. místo. 

Všem vítězům blahopřejeme a těšíme se na jejich další úspěchy v příštím roce. 

Zdena Jirková 

Německý jazyk 

Dne 9. ledna 2017 proběhlo školní kolo konverzační soutěže v němčině pro vyšší gymnázium. 

Zúčastnili se ho zástupci ze 3.B a 5.W. Vítěz Pavel Růžička ze 3.B se probojoval na první místo 

i v okresním kole. V krajském kole se mezi silnou konkurencí umístil na krásném šestém místě. 

Mgr. Šárka Škodová, Mgr. Jitka Fišerová 

Francouzský jazyk 

V únoru proběhlo školní kolo konverzační soutěže. Nejlepší soutěžící reprezentovali naši školu 

v krajském kole v kategoriích A2, B1 a B2. Blahopřejeme Tereze Macháčkové (4.V), která se umístila na 

3. místě v kategorii A2. Kláře Jiránkové (7.W) a Anetě Vackové (5.W) děkujeme za vzornou 

reprezentaci. Všem přejeme mnoho dalších úspěchů. 

Mgr. Kateřina Havrdová 

Ruský jazyk 

V letošním školním roce studovalo ruštinu celkem 78 studentů v 7 učebních skupinách (kvartě, 

kvintě, sextě, septimě, oktávě, 2.A a 4.A/B). 

Nejaktivnější studenti se v únoru zapojili do školní konverzační soutěže, kde se v kategorii do 3 let 

studia umístily na prvních třech místech Ivana Lukášová (5.W), Denisa Nocarová a Anna Tecza (2.A). 

V kategorii pokročilejších byl nejlepší Vojtěch Mervart (7.W), 2. místo obsadil Petr Roztočil (4.A/B), 3. 

místo Kateřina Jermanová (6.W). 

Naši školu již potřetí reprezentovala v 5. ročníku ruštinářské soutěže Ars Poetica – Puškinův památník 

studentka Natalie Kalivodová (7.V). Získala výborné 3. místo v oblasti recitace (z 12 soutěžících) a navíc 

krásným pěveckým přednesem, za doprovodu 2 našich studentů – V. Tomka (5.V) a A. Cedidla (1.A) na 

klavír a housle, zaujala porotu 2 písněmi, vybranými z rockové opery a filmu, a získala také 3. místo ve 

zpěvu. Můžeme si jen přát a doufáme, že Natálie bude ve svém úsilí pokračovat a rozvíjet talent, který 

má. 

Děkujeme všem soutěžícím za vzornou reprezentaci gymnázia. 

Michael Šimon 
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Matematické soutěže 

K výuce matematiky neoddělitelně patří různé soutěže. Stejně jako v minulých letech se studenti naší 

školy zúčastnili různých matematických soutěží. 

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

Úspěšní řešitelé školního kola v nižších ročnících postupují do okresního kola a z kategorie Z9, A, B, 

C, to jsou kvarty, první až čtvrté ročníky, kvinty až oktávy, dále do kola krajského. Ve školním kole 

kategorie Z6 - prima se účastnilo 29 žáků, Z7 – sekunda 14 žáků, Z8 – tercie 7 žáků, Z9 – kvarta 16 žáků. 

V okresním kole olympiády pro nižší gymnázium nás reprezentovalo 16 žáků, kteří postoupili ze školního 

kola. 

Výsledky jednotlivých kategorií v okresním kole: Primy: 1. místo Markéta Dítětová 1.V, 4.-5. místo 

Filip Hejzlar 1.V, 6.-7. místo Tereza Havlenová 1.V, 8.-9. místo Eliška Gajdošová 1.W. Sekundy: 

1. místo Jan Krčmář 2.W, 4. místo Natálie Dvořáčková 2.V, 5.-7. místo Anežka Doubková 2.V, 8. místo 

Jan Homolka 2.W. Tercie: 1.-2. místo Dominik Rufer 3.W a Tomáš Heger 3.V, 3. místo Kryštof Veverka 

3.W, 4.-5. místo Martin Rydlo 3.W, 7. místo Ondřej Pitřinec 3.W. Kvarty: 8. místo Petr Šolc 4.W, 10.-13. 

místo Václav Kroutvar 4.W a Aneta Spilková 4.V. 

Pro vyšší gymnázium se pořádá školní kolo, kterého se účastní úspěšní řešitelé domácího kola. 

Úspěšní řešitelé školního kola postupují do krajského kola, které se koná v Hradci Králové. V kategorii 

C, kvinty a první ročníky se z 15 studentů, kteří soutěžili ve školním kole, do krajského neprobojoval 

žádný. Podmínkou postupu je dosažení alespoň 10 bodů z 18. Nejúspěšnější ve školním kole byli Jakub 

Ježek 5. W a David Černý 1.A. V kategorii B soutěžilo ve školním kole 12 studentů, z nich 5 

reprezentovalo školu v krajském kole. Vojtěch Balcar 6.V (6. místo), Tomáš Hak 2.B (7. místo), Ondřej 

Vít 6.V (8. místo) se stali úspěšnými řešiteli. Kategorie nejvyšší, kategorie A, zahrnuje studenty třetích 

a čtvrtých ročníků. Do Hradce Králové postoupili tři studenti, kteří vybojovali pro naši školu další 

úspěchy. Tomáš Macek 8.V obsadil 2. místo, Štěpán Jirman 7.V 10. místo a Eliška Sedláčková 3.B 

17. místo. 

Velmi početně obsazená soutěž je Matematický klokan, který probíhá každý rok v březnu. 

V kategorii Benjamín se na prvním místě ve školním kole umístil Jan Ježek 2.W. Počet bodů, které získal 

(108), mu stačilo na krásné 5.-7. místo v kraji. V této kategorii soutěžilo celkem 75 330 žáků, z toho 112 

z naší školy. Ve vyšší kategorii, v kategorii Kadet, ve školním kole byl první Kryštof Veverka 3.W. 

Svými 108 body se umístil na 3.-5. místě v kraji. Ve školním kole druhý Tomáš Heger 3.V se svými 104 

body obsadil v kraji 6.-7. místo. V této kategorii soutěžilo 112 studentů naší školy mezi 65 433 z celé 

republiky. V kategorii Junior Jakub Ježek 5.W‚ který se umístil ve školním kole na 1. místě, získal v kraji 

10. místo. V této kategorii soutěžilo 70 studentů z počtu 16 326. V kategorii Student Tomáš Macek 8.V 

získal 1. místo v kraji. Se svými 114 body se řadí i na přední místa (18.-26.) v republikovém pořadí. 

V této kategorii byla naše škola zastoupena 56 studenty ze 7 568. 

Každý školní rok na podzim „poskakuje po škole ještě jeden klokan“, a to Přírodovědný klokan. 

Soutěž probíhá pouze pro tercie, kvarty, první, druhé ročníky, kvinty a sexty. V letošním školním roce 

jsme museli nechat „klokana“ odskákat bez výsledků. Vše bylo připravené, ale den před konáním soutěže 

na doporučení hygieny z důvodu výskytu enterovirové meningitidy bylo konání soutěže odvoláno. 

Pro primy, sekundy a tercie je ještě organizována Pythagoriáda. Postup do okresního kola je nově 

podle počtu dosažených bodů ve školním kole. Dříve postupovali pouze tři nejlepší. Proto jsme letos měli 

početné zastoupení v okresním kole. Za primy postoupilo14 žáků. Mezi úspěšné řešitele patří: Martin 

Doucha 1.V 1. místo, Filip Hejzlar 1.V 2.-3. místo. Sekundy reprezentovali tři žáci. Úspěšnými se stali: 

Anna Kunteová 2.W 1. místo, Jan Krčmář 2.W 2.-4. místo. Za tercie postoupili čtyři žáci. Úspěšnými se 

stali: Kryštof Veverka 3.W 1.-3. místo, Tomáš Heger 3.V 4. místo a Jan Zákravský 3.V 6.-7. místo. 

Další soutěže Logické olympiády, která je rozdělena na kategorii pro nižší gymnázium a na kategorii 

pro vyšší gymnázium, se zúčastnilo v rámci kraje 925 řešitelů v kategorii nižší a 743 řešitelů v kategorii 

vyšší. V mladší kategorii se účastnilo 18 studentů, z nich se stalo 6 krajskými semifinalisty. Z nich se 

v krajském kole umístil nejlépe Jaroslav Grulich 4.V na 8. místě. Všech 6 studentů je mezi prvními 

čtyřiceti z 925. Ve starší kategorii reprezentovalo školu 26 studentů, z nich bylo 5 krajskými 

semifinalisty. Nejúspěšnější byla Bára Roztočilová 2.A 2. místo, a tím postoupila do celostátního kola, 

kde se umístila na 63. místě. 
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Studenti si také sami vyhledávají různé soutěže, případně korespondenční kurzy a stávají se 

dopisovateli do matematických časopisů. V rámci této aktivity vytvořili naši studenti 4 týmy, které se 

účastnily Internetové matematické olympiády. Bylo přihlášeno 214 týmů z ČR i SR. Náš nejúspěšnější 

tým ve složení Jan Bohadlo 7.V, Štěpán Jirman 7.V, Petr Kamarýt 4.B, Tomáš Kubíček 6.W, Tomáš 

Macek 8.V, Ondřej Vít 6.V, Vojtěch Brejtr 6.W se umístil na 44. místě. Další tým na 51. místě ve složení: 

Markéta Lipovská 7.V, Benjamín Sichrovský 6.V, Šimon Prudil 5.V, Timotej Mareš 8.V, Ha Toan Tien 

4.A, Petr Breuer 4.A, Jana Možíšová 6.W. 

V letošním školním roce si všichni žáci nižšího gymnázia v únoru vyzkoušeli školní kolo soutěže 

Pangea. Česká republika je jednou z 22 zemí, kde se tato soutěž koná, a letos se jí zúčastnilo téměř 41 

tisíc žáků z ČR. 

Z každého ročníku 50 nejlepších postoupilo do celostátního kola, které se konalo 5. května v Praze 

v Nové budově Národního muzea (v budově bývalého Federálního shromáždění) na Václavském náměstí. 

Žáci našeho gymnázia si vybojovali celkem 9 postupových míst (prima – Jakub Schön, Ema 

Nermuťová, Alexandra Kordová, sekunda – Tereza Koukolová, tercie – Jakub Hejzlar, Tomáš Heger, 

Kryštof Veverka, Antonín Staněk, kvarta – Kryštof Janečka). Nejlépe se umístil v primě Jakub Schön na 

11. místě, v sekundě Tereza Koukolová na 14. místě, v tercii Jakub Hejzlar na 9. místě a v kvartě Kryštof 

Janečka na 14. místě. 

V dubnu 2017 se dva týmy našich studentů zúčastnily v Praze matematické soutěže Náboj – jedná se 

o „matematický maraton“, kdy mají soutěžící v časovém limitu dvou hodin vyřešit co nejvíce úloh. 

Soutěž je mezinárodní a je do ní zapojena Česká republika, Slovensko, Polsko, Německo, Rakousko 

a Maďarsko. 

Tým Juniorů ve složení Vojtěch Brejtr 6.W, Ondřej Vít 6.V, David Černý 1.A a Jakub Ježek 5.W byl 

oslaben neúčastí jednoho svého člena, a tak obsadil v rámci České republiky 74. místo (ze 138 týmů), 

v mezinárodním pořadí byl 250. z celkem 449 týmů. 

Tým Seniorů ve složení Jan Bohadlo 7.V, Jan Karvai 7.W, Tomáš Macek 8.V, Timotej Mareš 8.V a 

Vojtěch Mervart 7.W si vedl lépe a obsadil pěkné 26. místo ze 138 týmů v rámci ČR a 95. místo ze 405 

týmů v mezinárodním srovnání. 

Úspěchy v soutěžích těší nejen všechny zúčastněné studenty, kteří si tímto způsobem mohou dokázat, 

že něco umí, ale těší i jejich vyučující. Přejeme všem novou chuť, hodně sil a úspěchů do bojů 

v nastávajícím školním roce. 

Mgr. Iva Sršňová 

Fyzikální soutěže 

Fyzikální olympiáda 

Z naší školy postoupilo do krajského kola 23 žáků. Jmenovitě jsou uvedeni všichni úspěšní řešitelé 

okresního a krajského kola. Pro žáky nižšího gymnázia byla FO zakončena okresním kolem. 

Okresní kolo 

Kategorie G– Archimediáda (7. třídy) 

2. Jan Krčmář 2.W, 3. Veronika Kvapilová 2.V, 4. Jan Ježek 2.W 

Kategorie F– (8. třídy) 

2. Kryštof Veverka 3.W, 3. Tomáš Heger 3.V, 5. Daniel Fišer 3.V, 8. Lukáš Fidler 3.V 

Kategorie E– (9. třídy) 

2. Matyáš Háze 4.W, 4. Jaroslav Grulich 4.V, 5. Michael Obst 4.V 

Krajské kolo 

Kategorie E 

1. Jaroslav Grulich 4.V, 10. Matyáš Háze 4.W 

Kategorie D 

1. Jakub Ježek 5.W, 5. Aneta Vacková 5.W, 6. Martin Stuchlík 5.W, 11. Jan Máslo 5.W 

Kategorie C 

5. Jan Pikman 6.V, 6. Tomáš Kubíček 6.W, 8. Kurt Hartman 2.B, 9. Michal Matoulek 6.W 

Všem studentům děkujeme za výbornou reprezentaci školy. Poděkování patří i pedagogům za skvělou 

přípravu studentů. 

Mgr. Richard Brát 
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Fyzikální náboj 

V pátek 4. listopadu proběhlo v Praze na Gymnáziu Christiana Dopplera české kolo mezinárodní 

soutěže Fyzikální náboj. V kategorii juniorů nás reprezentovali Vojtěch Balcar, Tomáš Kubíček, Michal 

Matoulek, Jana Možíšová a Jan Pikman, z 59 týmů obsadili 26. místo. Senioři ve složení: Štěpán Jirman, 

Jan Karvai, Timotej Mareš, Petr Semerák a Marek Vlček z 76 týmů dokonce 20. místo. Ve srovnání 

pořadí v České republice pak Junioři byli devátí ze 14 a Senioři osmí z 19 týmů. 

Fykosí fyziklání on line 2016 

Soutěž nejvýše pětičlenných družstev středoškoláků v řešení fyzikálních úloh po internetu proběhla 

30. 11. 2016. V kategorii B, kde soutěžilo celkem 44 týmů, jsme měli tři družstva. Nejlépe si vedli: Petr 

Kamarýt, Jan Bohadlo, Vojtěch Mervart a Šimon Prudil, kteří se umístili na 24. místě. Tomáš Hudcovic, 

Štěpán Filip, Josef Soukup, Markéta Lipovská na 35. místě a Václav Voltr, Jáchym Dostál, Pavel 

Růžička, Johan Remeš a Šimon Vojtíšek na 43. místě. V kategorii C vynikající 20. místo ze 67 obsadili: 

Michal Matoulek, Jan Pikman, Vojtěch Brejtr, Jana Možíšová, Tomáš Kubíček. Na 60. místě zůstali: 

Vojtěch Klikar, Michal Šraitr, Jan Laubacher a Vojtěch Vyskočil. 

Fykosí fyziklání 2017 

V pátek 17. února proběhla v Praze na Matematicko fyzikální fakultě soutěž družstev středních škol 

v řešení fyzikálních úloh. Naši školu reprezentovaly dva týmy a navíc dva studenti. Nejvíce bodů a hezké 

umístění ve své kategorii získali: Petr Semerák, Tomáš Kubíček, Michal Matoulek, Jana Možíšová 

a Jakub Ježek. Byli na 11. místě ze 40 družstev. Další tým ve složení: Petr Kamarýt, Vojtěch Mervart, Jan 

Bohadlo a Jan Pikman byl 30. z 34 družstev své kategorie. Dva studenti Tomáš Macek a Timotej Mareš 

vytvořili spolu se studentkami gymnázia Klatovy smíšený tým a umístili se na 33. místě ze 43. 

Vyrob si svůj Stirlingův motor. 

Letos poprvé se naši studenti zapojili do technické konstrukční soutěže výroby Stirlingova motoru. 

Soutěž měla dvě kola a ve finále, které se uskutečnilo 31. května, naši školu reprezentovaly výrobky Jana 

Vondráčka a Petra Semeráka. Honza se bohužel nemohl osobně soutěže zúčastnit, a tak jeho stroj 

předváděl náhradník Jan Kalivoda a nepodařilo se mu ho rozběhnout. Petr získal 6. pořadí z 19 

soutěžících a navíc byl oceněn 2. místem za inovativní přistup k chlazení motoru. 

Astronomická Olympiáda 

V letošním školním roce se naše škola poprvé zúčastnila soutěže Astronomická olympiáda. Soutěžící 

samostatně doma řešili zadané úkoly, prováděli vlastní astronomická pozorování, vyplňovali on-line testy 

na počítači a vše na závěr zakončili prezenčním řešením úloh z astronomie v daném časovém limitu. 

Štěpán Filip z 1.A obsadil 1. místo, za ním 2. místo získal Vít Levinský z 2. A a na 4. místě se umístil 

Šimon Prudil z kvinty A. Bohužel pro postup do ústředního kola bylo potřeba získat více bodů, než se 

podařilo Štěpánovi, a tak z Královéhradeckého kraje nikdo nepostoupil. 

Mgr. Zdeněk Polák 

Chemické soutěže 

Také v tomto školním roce proběhla celá řada chemických soutěží. 

Nejprve to bylo školní kolo nejvyšší kategorie chemické olympiády (CHO) – kategorie A. 

Úspěšnými řešiteli se stali Timotej Mareš (8.V) a Ondřej Horký (8.W). Do krajského kola konaného na 

Univerzitě v Pardubicích odjel naši školu reprezentovat Ondřej Horký a umístil se na krásném 2. místě. 

V prosinci začalo 13 studentů tercií a kvart pracovat na úlohách domácího kola a v laboratořích na 

praktických úlohách CHO kategorie D. Ve školním kole se na prvních třech místech umístili: Jaroslav 

Grulich (4.V), Matyáš Háze (4.W) a Tomáš Heger (3.V). 

Okresní kolo kategorie D probíhá právě na naší škole a organizačně ho zajišťují prof. Zikmundová 

a Karásková. Mezi 16 účastníky jsme měli sedm našich studentů. Zvítězil Tomáš Heger, druhý byl 

Jaroslav Grulich a třetí Matyáš Háze. Dalšími úspěšnými řešiteli se stali: Štěpánka Mazurová (4.V), Oluša 

Gajdošová (4.V), Michael Obst (4.V) a Jan Pěček (4.W). 

V krajském kole této kategorie zvítězil Tomáš Heger, Jaroslav Grulich obsadil 3. místo a Štěpánka 

Mazurová pěkné dvanácté místo. 

Dne 10. 2. 2017 se na Chemicko – technologické fakultě Univerzity Pardubice uskutečnil druhý 

ročník Chemiklání. Celkem 43 týmů z Čech a Slovenska se snažilo během 120 minut vyřešit co nejvíce 
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chemických úloh. Náš pětičlenný tým ve složení Jan Bohadlo (7.V), Simona Horkelová (6.W), Pavlína 

Knapovská (6.V), Vojtěch Mervart (7.W) a Lucie Tučková (3.B) skončil na 23. místě. 

V březnu probíhalo školní kolo CHO kategorií B a C. 

V kategorii C (kvinty, sexty, 1. a 2. r.) měřilo své znalosti 22 studentů a v čele výsledkové listiny 

byli: Jakub Ježek (5.W), Tomáš Hak (2.B) a Aneta Vacková (5.W). První dva postoupili do krajského 

kola. Tomáš Hak obsadil místo šesté a Jakub Ježek deváté a oba se stali úspěšnými řešiteli této kategorie. 

CHO kategorie B (septimy, 3. r.). Mezi 12 studenty zvítězil Jan Bohadlo (7.V) následovaný Lucií 

Tučkovou (3.B) a Vojtěchem Mervartem (7.W). Reprezentovat do kraje odjeli školu čtyři studenti. Jan 

Bohadlo získal bronz, Lucie Tučková obsadila velice pěkné 5. místo, Vojtěch Mervart deváté a Štěpán 

Jirman jedenácté místo. 

U6 – Úžasný svět vědy. Team tercie A ve složení Dominik Budař, Lukáš Fidler, Tomáš Heger, Jan 

Šesták a Monika Vlčková prožil 22. 5. 2017 jeden natáčecí den televizní soutěže U 6 v Ostravě, v areálu 

Vítkovických železáren. Soupeřem jim byl team Biskupského gymnázia Ostrava – Poruba. Vědomostní 

kvízy pro jednotlivce i skupiny, fyzický úkol a dokonce i pexeso – po úspěšném zdolání všech úkolů náš 

team zvítězil! 

Všem soutěžícím patří dík za vzornou reprezentaci naší školy. Jejich zásluhou patříme mezi nejlepší 

školy v kraji na poli chemickém. 

Mgr. Helena Karásková 

Biologické soutěže 

Ve školním roce 2016/2017 se různých biologických soutěží zúčastnilo 97 studentů, 44 z vyššího a 53 

z nižšího gymnázia. Do krajského kola Biologické olympiády postoupili v kategorii A Timotej Mareš 

(8.V, 16. místo), Jan Bohadlo (7.V, 18. místo), Mathias Huaman (4.B, 31. místo) a Tomáš Hudcovic (3.A, 

34. místo). V kategorii B se krajského kola účastnily Monika Vydláková (5.V, 10. místo), Kamila 

Dědková (5.V, 23. místo), Lucie Lemfeldová (6.W, 29. místo) a Miroslava Lorencová (1.A, 31. místo). 

V kategorii C se do kraje dostali Tomáš Heger (3.V, 5. místo), Eliška Shejbalová (4.V, 7. místo) 

a Kateřina Vydláková (4.V, 10. místo) a konečně v kategorii D za nás bojovala Alexandra Kordová (1.V, 

21. místo). 

V soutěži Poznávání přírodnin do krajského kola v kategorii A (celé vyšší gymnázium) postoupila 

Monika Vydláková (21. místo) a v kategorii C Eliška Shejbalová (6. místo) a Kateřina Vydláková (10. 

místo). 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 účastnilo 19 studentů. Ačkoli jsme 

v minulých letech byli v této soutěži velmi úspěšní, letos se studentům nezadařilo a nepostoupili ani do 

krajského kola. Doufáme, že je tento neúspěch neodradí od účasti v příštím roce. 

RNDr. Ivana Matěnová 

Dějepisné soutěže 

K výuce dějepisu patří již tradičně zapojení studentů tercií a kvart do Dějepisné olympiády, tentokrát 

zaměřené na znalosti o době vlády Marie Terezie. Školního kola se letos zúčastnilo 14 studentů. 1. místo 

obsadil Tomáš Heger, 2. místo Daniel Fišer, oba ze 3.V, třetí se umístil Jeroným Effenberk ze 4.W. Tito 

studenti nás pak také reprezentovali v okresním kole, kde T. Heger zvítězil, D. Fišer obsadil třetí 

postupové místo a J. Effenberk se umístil dvanáctý. Ve velké konkurenci v krajském kole se pak T. Heger 

probojoval na skvělé 2. místo, D. Fišer byl 25. 

Studenti dějepisného semináře se letos pod vedením prof. Štegerové zapojili do Dějepisné soutěže 

gymnázií Čech a Slovenska, kde v krajském kole obsadili vynikající postupové 3. místo. Tým ve složení 

A. Žibřidová, V. Šolc a J. Rohlena ze 7.W bude měřit své síly s dalšími vítězi krajských kol letos na 

podzim.  
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Všem soutěžícím děkujeme a vítězům srdečně blahopřejeme a přejeme dostatek nadšení i sil do 

dalších soutěžních klání v novém školním roce. 

Mgr. Jitka Fišerová 

Zeměpisné soutěže 

I v tomto školním roce jsme se snažili zapojit co nejvíce našich studentů do zeměpisných soutěží. Ze 

školního kola zeměpisné olympiády, kterého se 2. 2. 2017 zúčastnilo ve čtyřech kategoriích celkem 123 

studentů, postoupili do okresního kola: v kategorii A (primy) – Lucie Řehůřková a Tobiáš Mazura z 1.W, 

v kategorii B (sekundy) – Vojtěch Říha a Tereza Koukolová ze 2.V, v kategorii C (tercie a kvarty) –

 Štěpánka Mazurová 4.V a Tomáš Heger 3.V. Konečně v kategorii D postoupili Petr Breuer z 4.A a Jiří 

Rohlena ze 7.V. 

Okresní kolo proběhlo dne 28. 2. 2017 na ZŠ TGM v Náchodě. V kategorii A zvítězil a do krajského 

kola tak postoupil Tobiáš Mazura. Lucie Řehůřková obsadila 7. místo. V kategorii B se z vítězství 

i postupu radovala Tereza Koukolová a bronzový nepostupový stupínek obsadil Vojtěch Říha. V kategorii 

C zvítězil Tomáš Heger a díky druhému místu do krajského kola postoupila i Štěpánka Mazurová. 

V kategorii D postoupil do krajského kola díky 1. místu. Jiří Rohlena. Petr Breuer skončil na pěkném, ale 

nepostupovém 3. místě. Suma sumárum: z maximálního počtu 8 postupových míst naši studenti obsadili 5 

míst! Zbylá 3 místa obsadili studenti Gymnázia a SOŠ Jaroměř. 

Krajské kolo ZO proběhlo 22. 3. 2017 v budově Metropolitní univerzity v Hradci Králové. Našim 

studentům se vcelku dařilo, ale jedině vítězství by je „posunulo“ do celostátního finále, které se však koná 

jen pro kategorie C a D. Třetí místa obsadili: v kategorii A Tobiáš Mazura a v kategorii C Tomáš Heger. 

Na 4. místě skončila v béčku Tereza Koukolová, na 5. místě v céčku Štěpánka Mazurová. Nejméně se 

dařilo v kategorii D Jirkovi Rohlenovi, který obsadil 9. místo. Postup do celostátního kola nám tedy 

i v letošním roce těsně unikl. 

Úspěšní byli také naši studenti v celostátní zeměpisné vědomostní soutěži Eurorebus. Ta probíhá 

v celém průběhu školního roku nejprve jako korespondenční soutěž v několika kolech a na základě 

získaných bodů jsou nejlepší studenti a třídní týmy pozváni organizátory do krajského kola, z kterého se 

nejlepší kvalifikují do kola celostátního. V celkovém hodnocení stovky zúčastněných škol jsme se 

umístili na 18. místě. Zlepšili jsme se tak oproti loňskému roku o 10 míst. 

Celostátní finále se konalo 5. 6. 2017 v TOP hotelu Praha na Chodově. V soutěži jednotlivců se 

nejvíce dařilo Tomáši Hegerovi z 3.V, který obsadil jedenácté místo. Štěpánka Mazurová skončila 27. 

V soutěži tříčlenných třídních družstev v kategorii ZŠ 01 nejlépe zabojovala 2.V, která obsadila dvanácté 

místo. V kategorii ZŠ 02 skončila 4.V na dvacátém místě. Bohužel v kategorii SŠ se z krajského kola do 

celostátního finále žádný náš tým neprobojoval. 

Dosažené výsledky jsou motivací i závazkem do příštího školního roku. 

Mgr. Zdeněk Košvanec 

Sportovní soutěže 

Po sportovní stránce byl školní rok 2016-17 velmi bohatý na různé sportovní akce a našim studentům 

se tradičně dařilo. Svědčí o tom mj. účast a medailová umístění ve třech republikových finále a 10 

medailových umístění v krajských kolech sportovních soutěží. 

Ze soutěží, kterých jsme se zúčastnili, byla většina pořádána AŠSK. Převážně se jednalo o základní, 

tj. okresní kola, 13 krát o soutěže na krajské úrovni, dvakrát o soutěže na mezikrajské úrovni a tři 

republiková finále. Dohromady to bylo 44 soutěží ve 13 druzích sportů. 7 z nich bylo pořádáno naší 

školou – tři florbalové, dvě volejbalové a jedenkrát futsal a minikopaná. 

Řady dalších soutěží se potom ještě zúčastnili členové školního oddílu ultimate frisbee a šachového 

kroužku. 

Naše účast a výsledky: 

atletika 

 Středoškolský pohár CORNY 

okresní kolo (Nové Město n. Met.) 

středoškolačky – 1. místo, středoškoláci – 1. místo 

 krajské kolo (Dvůr Králové) 

středoškolačky – 5. místo, středoškoláci – 1. místo 
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republikové finále (Břeclav) 

středoškoláci – 9. místo 

 Pohár Rozhlasu 

okresní kolo (Nové Město nad Metují) 

mladší žákyně – 3. místo, mladší žáci – 4. místo 

starší žákyně – 1. místo, starší žáci – 6. místo 

 krajské kolo (Nové Město n. Met.) 

starší žákyně – 4. místo 

 Atletický čtyřboj – okresní kolo (Náchod) 

starší žákyně – 2. místo, starší žáci – 4. místo 

 Atletická olympiáda ZŠ náchodského okresu (Náchod) 

starší žákyně (jednotlivkyně) – 1x 1. místo, 1x 2. místo, 1x 3. místo 

starší žáci (jednotlivci) – 1x 1. místo, 1x 3. místo 

přespolní běh družstev¨ 

okresní kolo (Police nad Metují) 

mladší žákyně – 3. místo, mladší žáci – 3. místo 

starší žákyně – 2. místo, starší žáci – 5. místo 

středoškolačky – 1. místo, středoškoláci – 1. místo 

 krajské kolo (Hradec Králové) 

starší žákyně – 3. místo 

středoškolačky – 2. místo, středoškoláci – 7. místo 

Běh do zámeckých schodů O pohár starosty města Náchoda 

mladší žactvo – 3. místo, starší žactvo – 2. místo 

středoškolačky – 1. místo, středoškoláci – 1. místo 

Juniorský maraton 10 čl. družstev – krajské kolo (Hradec Králové) 

středoškoláci + středoškolačky – 2. místo 

plavání 

krajské kolo (Rychnov nad Kněžnou) 

středoškolačky – 1. místo, středoškoláci – 5. místo 

 republikové finále (Litoměřice) 

středoškolačky – 3. místo 

volejbal 

okresní kola 

středoškolačky (JGN) – 1. a 2. místo 

středoškoláci (JGN) – 3. místo 

krajské kolo (Nová Paka) 

středoškolačky – 2. místo 

plážový volejbal – okresní kolo (Náchod) 

středoškolačky – 2. místo 

přehazovaná – okresní kolo (Broumov) 

mladší žákyně – 6. a 7. místo 

basketbal 

okresní kola 

středoškolačky (Jaroměř) – 3. místo 

středoškoláci (Jaroměř) – 1. místo 

 krajské kolo (Jičín) 

středoškoláci – 4. místo 

florbal 

okresní kola 

mladší žáci (Náchod) – 2. místo 

starší žákyně (Police nad Metují) – 1. místo 
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starší žáci (JGN) – 4. místo 

středoškolačky (JGN) – 1. místo 

středoškoláci (JGN) – 2. místo 

 krajská kola 

starší žákyně (Jičín) – 6. místo 

středoškolačky (Jičín) – 1. místo 

středoškoláci (Předměřice nad Labem) – 2. místo 

 mezikrajské kolo (Liberec) 

středoškolačky – 1. místo 

 republikové finále (Jindřichův Hradec) 

středoškolačky – 3. místo 

 G2 challenge 

1. kolo (Náchod) 

středoškoláci – 1. místo 

 2. kolo (Předměřice nad Labem) 

středoškoláci – 2. místo 

házená – krajské kolo (Jičín) 

středoškoláci – 2. místo 

fotbal – O pohár J. Masopusta – okresní kolo (Náchod) 

středoškoláci – 1. místo 

minikopaná – okresní kolo (JGN) 

starší žáci – 2. místo 

futsal – Středoškolská liga 

1. kola 

starší žáci (JGN) – 1. místo 

středoškolačky (Předměřice nad Labem) – 2. místo 

středoškoláci (Náchod) – 2. místo 

 2. kola 

starší žáci (Předměřice nad Labem) – 1. místo 

středoškoláci (Náchod) – 3. místo 

 divizní kolo (Polička) 

starší žáci – 1. místo 

 mezikrajské kolo (Rousínov u Vyškova) 

starší žáci – 3. místo 

Odznak všestrannosti olympijských vítězů (OVOV) – okresní kolo (Police nad Metují) 

mladší žákyně – E. Gajdošová – 1. místo, Z. Tylšová – 2. místo 

Na úrovni republikových finále se o mimořádné úspěchy v podobě medailových umístění postaraly 

studentky vyššího gymnázia. Florbalistky v roli obhájkyň předloňského prvenství (RF se pro jednotlivé 

kategorie ve většině sportů pořádají ob rok) znovu slavily úspěch, když se přes okresní, krajské 

a mezikrajské kolo probojovaly do celostátního finále v Jindřichově Hradci, v němž vybojovaly tentokrát 

bronzové medaile. O úspěch se zasloužily Kristýna Čechurová, Diana Peterová, Adéla Vávrová, Markéta 

Zeisková, Martina Hrubá, Veronika Kosová, Veronika Thérová, Monika Baladová, Bára Roztočilová, 

Sára Kubíková, Sandra Peterová a Nikol Urbanová. 

Další bronzové medaile si z republikového finále v plavání v Litoměřicích přivezlo družstvo 

plavkyň – Daniela Felgrová, Lucie Kramlová, Kateřina Jermanová, Štěpánka Frimlová, Lucie 

Lemfeldová a Kateřina Čápová. Felgrová a Jermanová zde ještě navíc vybojovaly stříbrné medaile 

v individuálních disciplínách. 

Již poněkolikáté za sebou se do Břeclavi na republikové finále Středoškolského poháru CORNY 

probojovali naši atleti. Tým ve složení Jakub Vondra, Miloslav Novotný, Jan Žaluda, Dominik Mojžíš, 

Jan Hejzlar, Martin Jirásek, Josef Mrázek a Lukáš Kligl obsadil v šestnáctičlenné konkurenci cenné 9. 

místo. 
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Pozoruhodného výsledku dosáhli rovněž futsalisté z nižšího gymnázia, kteří svou zdařilou pouť 

turnaji Školní futsalové ligy „9“ ukončili až v konferenčním finále v Rousínově u Vyškova, v němž 

obsadili třetí, tj. první nepostupové místo. V této populární celorepublikové soutěži, které se zúčastnilo 

153 školních týmů, se tak celkově umístili na 5. - 6. místě. Tým hrál v sestavě – Vojtěch Ťokan, Lukáš 

Novohradský, Kryštof Janečka, Jakub Čejchan, Šimon Petráš, Ondřej Lukáš, Jan Horkel a Daniel Vik. 

K nejpilnějším reprezentantům školy patřily bezesporu atletky z tercie a kvarty, které dosáhly řady 

úspěchů ve vícero soutěžích (mj. atletický čtyřboj, Pohár rozhlasu, Atletická olympiáda, přespolní běh, 

florbal). Byly to především Adéla Brejtrová, Oluša Gajdošová, Lucie Žáčková, Petra Lemfeldová, 

Karolina Křenková, Barbora Němečková či Jana Jirmanová. Vůbec nejčastěji reprezentovala a nejvíce 

úspěchů pro Jiráskovo gymnázium získala septimánka Markéta Zeisková, která se zúčastnila deseti 

sportovních soutěží. 

Pestrým a úspěšným byl školní rok pro šachisty a členy školního šachového kroužku vedeného Ing. 

Dusbabou a Ing. Čechurou. Tým středoškoláků Jiráskova gymnázia se po vítězství v okresním přeboru 

stal v Třebechovicích pod Orebem krajským přeborníkem a na konci školního roku se zúčastnil 

celostátního přeboru ve Zlíně. Zde v silné a početné konkurenci a v oslabené sestavě obsadil 20. místo 

s bilancí dvou výher, tří remíz a čtyř porážek. Titul krajského přeborníka vybojoval tým ve složení Martin 

Saučuk, Jan Zahálka, Jan Trojtl a David Černý, na celostátním přeboru nás potom reprezentovali Jan 

Zahálka, David Černý, Jan Trojtl, Jaroslav Grulich a Miroslav Poláček. „B“ tým, v němž se vystřídali 

Benjamin Sichrovský, Petr Mastík, Jakub Pitřinec, Ondřej Vít, Jakub Nosek a Miroslav Poláček též uspěl 

v okresním přeboru a v krajském přeboru se umístil na hezkém 6. místě. 

Členové kroužku se též organizačně podíleli na uspořádání několika turnajů, které proběhly na našem 

gymnáziu, jako např. okresní přebor žactva a SŠ nebo 3. ročník žákovského Open Gymnázium Náchod. 

Školní přebor, kterého se zúčastnilo 29 studentů, se hrál ve dvou turnajích. V tzv. uzavřeném, v němž 

soupeřili hráči hrající v šachových oddílech, zvítězil David Černý, v tzv. otevřeném turnaji pro členy 

šachového kroužku a ostatní žáky zvítězil Miroslav Poláček. Šachisté z nižšího gymnázia se též zúčastnili 

několika dalších turnajů, mj. v partnerské Kudowě Zdroj. Mezi nejaktivnější patřili Jaroslav Grulich, 

Jakub Schön, Pavel Dědek a Vojtěch Špaček. 

Další, v pořadí již osmou sezónu má za sebou školní oddíl ultimate frisbee „Trubky“. Tým, který se 

nadšením, bojovností, podporou bývalých hráčů, ale především poctivým celoročním tréninkem snaží po 

odchodu silné generace minulých let udržet mezi nejlepšími, splnil svůj hlavní cíl, když se po dvou 

podzimních a dvou jarních úspěšně zvládnutých kvalifikačních turnajích v Praze a Hradci Králové 

kvalifikoval na republikové finále Středoškolské ligy UF, které se hrálo v areálu SK Aritma Praha. 

„Trubky“ ve složení Vojtěch Joska, Petr Zákravský, Jan Laubacher, David Lukášek, Petra Janečková, 

Martina Hrubá, Pavlína Hušková, Simona Horkelová, Eliška Kavanová a Markéta Dvořáková zde 

odehrály sedm náročných utkání a v šestnáctičlenné konkurenci obsadily konečné 6. místo. Toto umístění 

je pro stávající tým, který zatím pořád ještě roste, skvělým výsledkem a v současnosti asi i maximem. Na 

úspěšné sezóně mají podíl i ostatní členové týmu, kteří svými výkony v kvalifikačních turnajích též 

přispěli k postupu mezi nejlepší – Marek Balcar, Tomáš Hak, Pavel Wolf, Jan Pěček, Eva Šefcová 

a Jaroslava Šintáková. 

Mgr. Libor Slavík 

KoduCup Česko 

V průběhu října a listopadu 2016 probíhalo nominační kolo soutěže Kodu Cup Česko 

(http://www.koducup.cz). Jde o celorepublikovou soutěž pro žáky základních škol a víceletých gymnázií 

(prima-kvarta), soutěží se ve tvorbě her v prostředí Kodu GameLab. (Kodu Game Lab je vizuální 

programovací jazyk od Microsoft Research Lab, pobočky firmy Microsoft, vytvořený speciálně pro 

tvorbu her). 

Nás reprezentovali Veronika Kvapilová (2.V) a Jan Homolka (2.W). Celkem se do soutěže zapojilo 

více jak 20 škol. 

Jan Homolka se se svojí hrou probojoval až do republikového finále, které se konalo 16. 12. 2016 

v Pardubicích. Sice se neumístil mezi pěti nejlepšími, ale i tak nasbíral cenné zkušenosti do budoucna. 

Děkujeme za výbornou reprezentaci našeho gymnázia! 

Ing. Dalibor Vích, RNDr. Jan Preclík 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Programovac%C3%AD_jazyk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Dov%C3%A1_hra
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Robosoutěž SŠ 2016 

Naši studenti se pravidelně účastní Robosoutěže ČVUT, jde o soutěž robotů postavených ze 

stavebnice LEGO. V pátek 2. 12. 2016 si pět studentů přivstalo, aby mohli do Prahy vyrazit již v 5 hodin 

ráno. 

Letošní soutěžní zadání bylo kombinací sledování čáry a průjezdu bludištěm, spojení těchto dvou 

zcela odlišných úkolů nebylo příliš šťastné – vzhledem k tomu, že roboti mohli být postaveni pouze 

z jedné stavebnice, neměli soutěžící k dispozici dostatek senzorů, a tak naprostá většina robotů byla velice 

podobné konstrukce a při soutěži hodně záleželo na náhodě. Ta nám chvíli přála, chvíli nepřála. Nakonec 

z toho bylo 9. místo týmu JGN (Let’s Win!) ve složení Vojtěch Balcar, Štěpán Filip a Šimon Prudil a 17. 

místo týmu Sršňáci ve složení Adam Brychta a Jan Pikman. Soutěže se letos zúčastnilo celkem 128 týmů 

ve čtyřech předkolech. 

Mgr. Radka Uždilová, RNDr. Jan Preclík 

Robotiáda 2017 

Jiráskovo gymnázium třetí ve sprintu robotů 

Dvanáct studentů Jiráskova gymnázia vyrazilo do 

Brna, kde se ve Vida! Science Centru konal čtvrtý 

ročník Robotiády – soutěže robotů postavených ze 

stavebnice Lego Mindstorms. Soutěžilo se v několika 

disciplínách – sledování černé čáry, záchrana medvěda 

z bludiště a sprint. V poslední jmenované disciplíně se 

nám dařilo nejlépe – tým složený ze studentů prvních 

a druhých ročníků (Štěpán Filip, Vojtěch Balcar 

a Šimon Prudil) obsadil v této kategorii krásné 3. místo 

z celkem 47 týmů. Robot měl samostatně a co 

nejrychleji projet rovnou dráhu širokou 80 cm 

a dlouhou 12 metrů zakončenou bílou čarou, za kterou 

musel do pěti metrů zastavit. Největším problémem, se 

kterým se všichni soutěžící a stavitelé robotů potýkali, 

bylo, aby robot jel rovně a nevybočil z dráhy – při 

konstrukci robota tak nešlo jen o rychlost. Ukázalo se, 

že jízda rovně může být pro robota pěkný oříšek. Čas našeho týmu byl 4,750 s, čas vítězného týmu ze 

Zlína 4,682 s. Dále sekundán Jan Homolka v disciplíně sledování černé čáry obsadil 17. místo z 27 

soutěžících. 

Ostatním týmům se sice tolik nevedlo, ale účast na takové akci jim dala možnost porovnat svá řešení 

a roboty s těmi vítěznými, poučit se a mít tak motivaci být za rok zase o kousek lepší. Kromě sledování 

robotických soutěží měli studenti v průběhu soutěže přístupné celé Vida! Science Centrum se spoustou 

zajímavých interaktivních exponátů. 

Jiráskovo gymnázium na Robotickém dni v Praze 

Robotický den 2017 stručně v číslech: 177 robotů postavených 277 účastníky z 9 zemí (Slovenska, 

Polska, Německa, Velké Británie, Portugalska, Řecka, Španělska, Číny a pochopitelně i České 

republiky), jde tak o největší setkání robotů a jejich příznivců u nás. 

Tým na třetím místě. 
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Devět různých soutěží – roboti tak například na čas jezdili po závodním okruhu, vozili ve skladu 

plechovky s kečupem, hledali plyšového medvěda, sbírali a třídili barevné puky nebo se přetlačovali 

s jiným robotem v „robotickém sumu“. 

Devět účastníků z Jiráskova gymnázia 

(s roboty postavenými ze stavebnic LEGO): tým 

Bagram snipers (Jana Možíšová, Alžběta Jansová, 

Markéta Dvořáková) zachraňoval plyšového 

medvěda z bludiště (soutěž Bear Rescue Beginner 

Kit), tým Deodatus (Adam Brychta, Jan Pikman, 

Šimon Prudil, Štěpán Filip) rovnal plechovky 

kečupu ve skladu (Ketchup House Kit) a sbíral 

barevné puky na hřišti (Puck Collect Kit) a tým 

DRT (Miroslav Jarý, Kurt Hartmann) také sbíral 

puky. 

Nejlépe se nakonec vedlo našim „sběračům 

puků“, kdy tým Deodatus obsadil krásné druhé 

místo a tým DRT místo třetí. Úkolem robotů bylo 

najít na hřišti puky své barvy a dovézt jich 

v časovém limitu do skladu více než soupeř. 

Děkujeme všem účastníkům za výbornou reprezentaci gymnázia a také červenokostelecké firmě Saar 

Gummi Czech za celoroční podporu technických kroužků na našem gymnáziu. 

StudNet 2017 

V pátek 21. 4. 2017 se na Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice konalo finále 

soutěže studentských projektů nazvané Czech StudNet Awards. Z našeho gymnázia postoupily dva 

projekty – Leonardo CMS Dominika Resla a Baby-friendly Map Stanislava Kinzla a Jakuba Kortuse. 

Projekty obhajovali před odbornou porotou složenou ze zástupců firem IBM, Foxconn, Unicorn, eBrána 

a ERA. Aplikace Baby-friendly Map nakonec obsadila první místo v kategorii mobilních aplikací. 

K velkému úspěchu gratulujeme a všem studentům děkujeme za výbornou reprezentaci gymnázia. 

RNDr. Jan Preclík 

3D tisk na Jiráskově gymnáziu v Náchodě 

Od počátku letošního školního roku působí na Jiráskově gymnáziu v Náchodě dva kroužky 3D tisku, 

které podporuje v rámci svého programu „T-Generace – technici pro budoucnost“ červenokostelecká 

firma Saar Gummi Czech. Získali jsme licence profesionálního softwaru Autodesk Inventor pro 3D 

modelování, naši studenti se tak mohou seznamovat s tím, co se skutečně používá v reálné praxi. Díky 

finančnímu příspěvku firmy Saar Gummi jsme také mohli vybavit moderní výpočetní technikou dvě 

pracoviště umístěná na chodbě školy, kde studenti mohou s tímto softwarem pracovat a vytvářet 3D 

modely pro následný tisk na 3D tiskárnách. 

Jiráskovo gymnázium nyní splnilo podmínky pro členství v programu Autodesk Academia – máme 

dva certifikované učitele na produkt Autodesk Inventor 2017 a potřebné vybavení. Naši studenti tak 

mohou získat mezinárodně platný certifikát firmy Autodesk, pokud v rámci výuky zpracují projekt 

splňující daná kritéria. Na základě vytvořených a odevzdaných prací již jeden ze studentů, Jan Kalivoda, 

daný certifikát získal. Uvedený certifikát pak může studentům pomoci při získání zajímavé brigády či 

budoucího zaměstnání nebo při studiu na vysoké škole. 

Do budoucna plánujeme výuku (a možnosti certifikace) rozšířit i o produkt 3DS Max a umožnit tak 

studentům nahlédnout i do světa 3D animace a vizualizace, tento software se používá například 

v televizním průmyslu při tvorbě filmových triků a reklam. 

Naši studenti se zúčastnili soutěže „3D pro všechny“, kterou pořádalo Gymnázium Arabská v Praze. 

Student Jan Kalivoda zvítězil v kategorii „Kosmické sci-fi lodě“ s modelem kosmické lodi Starbug, což je 

transportní loď z kultovního seriálu Červený Trpaslík. Dalšími soutěžními modely byl například model 

srubu N-S 75 Zelený na Dobrošově Jana Bohadla nebo budovy našeho gymnázia od Lubora Zoufala. 

Robot sbírající puky 
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Účastníky soutěže může těšit také to, že vybrané modely budou předány studentům Gymnázia pro 

zrakově postižené na Praze 5, kteří se tak budou moci s těmito objekty seznámit i hmatem. 

Jsme rádi, že naši studenti využívají 3D tisk i v jiných, nejen technických oborech, jako například 

student Josef Kůst ve své práci z biologie, se kterou postoupil do celorepublikového kola Středoškolské 

odborné činnosti. Navrhl a na 3D tiskárně vytiskl několik variant lapačů škůdce včelstev – roztoče 

způsobujícího nebezpečnou varroázu. 

RNDr. Jan Preclík, Ing. Dalibor Vích 

Opava cantat 

V březnu získal pěvecký sbor Sboreček na krajské přehlídce školních pěveckých sborů v Hradci 

Králové (31. 3.) Zlaté pásmo ve své kategorii a doporučení k účasti na celostátní přehlídce v Opavě. 

Ing. Vlastimil Čejp, sbormistr 

Rozhoduj o Evropě 

K zajímavým akcím patřila i vzdělávací akce s prvky soutěže s názvem Rozhoduj o Evropě, která se 

uskutečnila 20. 4. 2017 v Hradci Králové. Zúčastnilo se jí několik studentů společenskovědního semináře 

za doprovodu Hany Vrátilové. Naše škola zde uspěla a její studenti byli vyhodnoceni jako nejlepší 

debatéři. Měli za úkol prosazovat zájmy států EU, které si zvolili, vyzkoušeli si, jak funguje Evropský 

parlament, jak jsou tam debaty o zákonech a směrnicích projednávány. 

Mgr. Hana Vrátilová 

c) odborná a publikační činnost 

Jiráskovo gymnázium vydává tuto Výroční zprávu o činnosti, tradiční Výroční zprávu (pro žáky, 

rodiče, veřejnost atd.), Výroční zprávu o hospodaření, Výroční zprávu o poskytování informací, 

informace o studiu pro uchazeče o studium 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 

 Mgr. Pavel Fišer 

 Mgr. Jan Ježek 

 Zdena Jirková 

 Mgr. Štěpán Macura 

 Mgr. Klára Mičíková 

 Mgr. Štěpán Nosek 

 Ing. Lucie Pavlíčková 

 Mgr. Daniel Pavlík 

 Mgr. Zdeněk Polák 

 Mgr. Milan Poutník 

 RNDr. Jan Preclík, Ph.D. 

 Mgr. Petr Šulc 

Podrobnosti si můžete přečíst v Příloze č. 2 – Odborná a publikační činnost zaměstnanců školy. 

Model lodě Starbug Model srubu Model gymnázia 

http://www.gymnachod.cz/
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d) 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). 

ii) Školu velmi výrazně propagují oba naše pěvecké sbory (Sboreček, Musica Viva), divadelní 

sdružení DREJG a FEJG, žáci historicko-dramatického kroužku HI-DRAK a dramatické 

výchovy. 

Např. 

 Sboreček vystoupil na Martinsko-Cecilské lidové slavnosti v sále náchodské sokolovny, 

v prostorách Galerie náchodského zámku zahájil Náchodský výtvarný podzim a následoval 

vánoční koncert pro náchodskou veřejnost v kostele sv. Vavřince. Po novém roce zazpíval na 

Dni otevřených dveří Jiráskova gymnázia, zahajoval oba naše plesy a svým vystoupením 

v kostele sv. Michala odstartoval charitativní týdenní projekt našich žáků "Co tě drží na živu". 

31. března získal zlaté pásmo a nominaci do celostátní přehlídky na Krajské přehlídce 

školních pěveckých sborů v Hradci Králové. 

V květnu zahájil již 20. ročník festivalu Náchodská Prima sezona a zazpíval absolventům 

náchodského gymnázia z roku 1966 při tzv. „Zlatých maturitách“. Současným absolventům, 

jejich rodinám a dalším hostům zazpívali při slavnostním předávání maturitních vysvědčení. 

Každoroční celovečerní koncert před prázdninami se konal tradičně v galerii na náchodském 

zámku. 

 Musica Viva vystoupila na svém tradičním Vánočním koncertě v Galerii výtvarného umění 

v Náchodě, zúčastnila se Čakovického sborového festivalu, byla součástí červnové Noci 

kostelů v děkanském kostele sv. Vavřince v Náchodě a stihla udělat radost i obyvatelům 

náchodského Domova seniorů. Sezónu završili tradičním Jarním koncertem v kostele 

sv. Michaela archanděla v Náchodě. 

 DREJG zorganizoval 7. ročník Náchodských dnů poezie, na kterém také 2x vystoupil, a to 

s premiérami inscenace Sonet S. - William Shakespeare/Martin Hilský (verze - scénické 

čtení) a inscenace Bedřiši - Ivan Wernisch. Premiéra divadelní verze inscenace Sonet S. se 

uskutečnila v rámci našimi žáky pořádaného charitativního projektu "Co tě drží na živu“. 

Dále DREJG účinkoval na krajské přehlídce studentského divadla, alternativního divadla a 

divadla poezie Audimafor 2017 (Hradec Králové). Zde zahrali opět Sonet S. Stejnou hru a 

ještě inscenaci F.A.U.S.T.U.D.Y – hry s Fausty zahráli na 8. ročníku Deset Deka Festivalu - 

přehlídky divadel spjatých se soubory DRED, DREJG, FEJG a Jiráskovým gymnáziem, 

kterou v červnu v Náchodě zorganizovali. Sonet S. hráli také na festivalu Náchodská Prima 

sezóna. 

 FEJG nastudoval letos svou první inscenaci O SI(NE)BYLE[OJ] od P.-H. Camiho a 

vystoupil s ní v Hradci Králové na přehlídce amatérského divadla Audimafor, na Náchodské 

Prima sezóně, v Hradci Králové na akci na podporu lesní školky U tří veverek a na našem 

Deset Deka Festivalu. 

 HIDRAK a žáci dramatické výchovy nastudovali adventní program, který předvedli jak 

svým spolužákům, tak veřejnosti. HIDRAK byl také v mateřské škole v Komenského ulici se 

svým Mikulášským divadlem a Mikulášskou nadílkou. Společně pak ještě na konci školního 

roku předvedli našim žákům a veřejnosti dvě představení alternativního divadla. 

iii) Dne 14. září se několik našich žáků zúčastnilo slavnostního setkání na úřadu 

Královéhradeckého kraje pořádaného pro nejúspěšnější řešitele krajských a celostátních 

kol olympiád a vědomostních soutěží. 

iv) O roku 2002 se každoročně vždy na přelomu září a října uskutečňuje v rámci projektu Heuréka 

velké setkání učitelů fyziky z české republiky i ze zahraničí. Letos, v 15. ročníku, přijelo 

téměř 120 dospělých a asi 20 dětí, z toho 9 ze zahraniční. Z Ukrajiny, Polska a Slovenska. 

O víkendu od pátka 16. 9. do neděle 18. 9. se v celkem v osmi blocích realizovalo 21 dílen, 

s velmi pestrým spektrem zaměření. Od seznámení s využitím moderních technologií ve výuce, 

přes různé vyrábění pomůcek až ke hrám a zábavným experimentům. Každá se několikrát 
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opakovala, tak aby každý účastník si mohl vybrat podle svého zájmu. Organizačně v budově 

školy průběh zajišťoval náš učitel Zdeněk Polák, kterému pomohli jak noví učitelé Jan Geťko 

a Iva jakubská, tak také 14 studentů. Těm patří mimořádné poděkování za obětování volného 

víkendového času. Na druhou stranu si odnesli opravdu intenzivní zážitek z akce, kterou 

v budoucnu již asi nezažijí. Rozhodně nikde na světě nenajdete tak velkou a tak nadšenou 

skupinu učitelů, ochotných spát na zemi ve spacácích a strávit dva volné dny, aby obohatili svou 

práci o spoustu nápadů a myšlenek svých kolegů a přátel. 

v) Ve dnech 26.-27. září se několik žáků zúčastnilo v Pardubicích projektu Vědci studentům 2016. 

vi) 30. září zvítězil kolega Zdeněk Polák se svými fyzikálními experimenty z oblasti tepla 

v národním kole přehlídky Science on Stage a získal tak nominaci na mezinárodní přehlídku 

učitelů fyziky do Maďarska (http://www.genusplus.cz/zpravodajstvi/liberec-cesko-uz-zna-viteze-

narodniho-kola-science-on-stage). 

vii) 7. a 8. října jsme se s nabídkou studia v Náchodě zúčastnili na Prezentaci středních škola 

zaměstnavatelů 2016 organizované Krajskou hospodářskou komorou. Vzhledem k epidemii 

meningitidy jsme zde pouze nainstalovali informační stánek s tištěnými materiály. 

viii) 13. října sehráli naši žáci Adam Budař a František Šedivý rámci projektu Šikovné ruce pro hospic 

2016 aneb Lidé lidem charitativní představení Divadelní Mr. Bean ve vyprodaném divadle 

v Červeném Kostelci. Výtěžek byl věnován Hospici v Červeném Kostelci. 

ix) V listopadu (4. – 30. 11.) Jiráskovo gymnázium (konkrétně kolega Macura a divadelní soubor 

DREJG) uspořádalo pro veřejnost již 7. ročník festivalu Náchodské dny poezie. V 9 dnech na 

několika scénách vystoupili: Vladimír Václavek a Petr Nikl, 5pm Jazz Band a Jindřich Tošner, 

Petr Váša, Divadlo Dr. Krásy, Eva Turnová a Vráťa Brabenec, JAKKdo (ZUŠ F. A. Šporka 

Jaroměř), Veselé zrcadlo a Ivan Wernisch, Geisslers Hofcomedianten a náš DREJG. 

x) 17. listopadu byli žáci Adam Budař (8.V), František Šedivý (8.V) a Viktor Tomek(5.V) hosty 

moderátorky Pavly Kindernayové ve studiu Českého rozhlasu v Hradci Králové. Hovořili 

nejen o svých divadelních představeních ve prospěch charity a o svých životních plánech po 

složení maturitní zkoušky, ale i o Dni studentstva. Viktor, jeden z nejlepších houslistů své 

kategorie a milovník barokní hudby, zahrál posluchačům „naživo.“ 

xi) 28. listopadu se pět našich žáků a dva vyučující zúčastnili tiskové konference, kterou v Hradci 

Králové pořádala firma Saar Gummi Czech a kde představila svůj projekt T Generace, jehož 

cílem je podpora technického vzdělávání na školách, především technicky zaměřených kroužků. 

Naši žáci prezentovali malou část činnosti robotického kroužku a kroužku 3D tisku. Celá akce se 

setkala s velkým zájmem médií (ČT1 – zprávy z regionů, ČT24 – Studio 6 – živý vstup, MF 

DNES, Právo, Zpravodajství ČTK, Česká škola, Náchodský deník). 

xii) Na 16. prosinec naši žáci připravili GymFest – festival žákovských kapel. V průběhu dvou 

koncertů v aule vystoupil Michal Horák a  žákovské skupiny TT Band Rock a Warování. Pořad 

moderovali František Šedivý a Adam Budař. Výtěžek ze vstupného byl věnován 

červenokosteleckému hospicu. 

xiii) 19. ledna se konal Den otevřených dveří. Od 15:30 do 19:00 byly připraveny interaktivní akce, 

divadelní a hudební vystoupení, výstavy a prezentace. V 16:00 jsem se setkal v aule se žáky 

9. tříd ZŠ a jejich rodiči a v 17:00 se žáky 5. tříd ZŠ a jejich rodiči. 

xiv) V listopadu a v lednu se uskutečnily dva školní stužkovací plesy v Městském divadle Dr. Josefa 

Čížka. 

xv) Ve dnech 20. – 25. března proběhla našimi žáky zorganizovaná týdenní charitativní akce 

„Co Tě drží na živu“. Na programu byly kulturní akce a přednášky na ekologická témata. 

Vystoupili např. Sboreček Jiráskova gymnázia, DREJG, folkový písničkář Michal Horák 

z Biskupského gymnázia v Hradci Králové, Adam Budař a František Šedivý s divadelním Mr. 

Beanem, učitel našeho gymnázia Štěpán Nosek a Gabriela Palijová s autorským čtením, 

šansonové uskupení 6NaChodníku, kterému texty píše náš učitel Hv a Čj Milan Poutník, kapela 

Timotej a komorní verze Police Symphony Orchestra. Přednášelo se o životě a vodě v Indii, 

o darování jídla prostřednictvím potravinových bank, o spotřebě vody ve vyspělých zemích, 
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o zadržování vody v krajině a o jídle v popelnicích. Výtěžek celé akce bude použit na zajištění 

osvěty a charitních projektů v Indii. 

xvi) V dubnu zorganizovala kolegyně Pavlíčková na našem gymnáziu a po celém Náchodě Španělské 

dny. Žáci naší školy mohli např. zhlédnout předtančení mistryně České republiky v Latin Dance 

a naučit se základy salsy a bachaty, pobesedovat s naší absolventkou o cestě, studiu a práci 

v Ekvádoru. Součástí Španělských dnů byly také výtvarné dílny, filmové představení, přednáška, 

koncert, kurz hry na kytaru, setkání se španělskými dobrovolníky atd. Řada z akcí byla i pro 

veřejnost. Žáci 3.B připravili pro své spolužáky „Španělskou žranici“ na podporu adopce na 

dálku (dívka z Bolívie). Celkem se nám v roce 2017 podařilo získat částku 8 300 Kč, která 

byla použita nejen na adopci na dálku, ale i na projekt pomoci v Guatemale. 
Podrobnosti zde: https://www.mestonachod.cz/zivot-v-nachode/kultura/programy/programy_detail.asp?id=15870 

xvii) 18. května pomohli naši žáci s prof. Zapletalem při organizaci akce Štafetový pohár v Novém 

Městě nad Metují. 

xviii) U6 – Úžasný svět vědy. Team tercie A ve složení Dominik Budař, Lukáš Fidler, Tomáš Heger, 

Jan Šesták a Monika Vlčková prožil 22. 5. 2017 jeden natáčecí den televizní soutěže U 6 

v Ostravě, v areálu Vítkovických železáren. Soupeřem jim byl team Biskupského gymnázia 

Ostrava – Poruba. Vědomostní kvízy pro jednotlivce i skupiny, fyzický úkol a dokonce i pexeso –

 po úspěšném zdolání všech úkolů náš team zvítězil! 

xix) 26. května jsme pro absolventy, kteří mají 50 let od maturity, zorganizovali ve škole slavnostní 

setkání s názvem Zlatá maturita. 

xx) V květnu se naši žáci významně podíleli na organizaci náchodské Prima sezóny. Řada z nich 

se na ní také aktivně účastnila. 

xxi) 2. června v odpoledních hodinách proběhlo v aule slavnostní předávání maturitních 

vysvědčení. 

xxii) Ve dnech 4. až 28. června zorganizoval prof. Macura v Náchodě 8. ročník Deset Deka 

Festivalu - přehlídky divadel spjatých se soubory DRED, DREJG, FEJG a Jiráskovým 

gymnáziem. Během festivalu bylo převážně v aule Jiráskova gymnázia odehráno 8 představení 

nejrůznějších žánrů. Podrobnosti níže. 

xxiii) 27. června odjel p. uč. Polák na Mezinárodní konferenci učitelů fyziky Science on Stage 

2017 v Debrecenu v Maďarsku, kde reprezentoval Českou republiku jako jeden z devíti členů 

české delegace při předvádění fyzikálních experimentů. 

xxiv) Den se zábavnou chemií. Pro děti MŠ Libňatov a MŠ a ZŠ Havlovice předvedly naše 

studentky, pod vedením RNDr. Veroniky Balcarové, Lucie Tučková (3.B), Kateřina Jakušová 

(3.B) a Pavlína Knapovská (6.V) zajímavé pokusy, kterými přiblížily malým školákům chemii 

jako přírodní vědu. 

xxv) Velmi krásným počinem byl v tomto školním roce projekt „Spolupráce mezi generacemi“, do 

kterého se zapojily základní i střední školy z Náchoda. Studentky ze sexty Kateřina Čermáková, 

Veronika Mládková a Martina Hedrlínová pod vedením p. Misarové několikrát navštívily Domov 

seniorů v Náchodě. Se seniory, kteří měli o spolupráci s mladými lidmi zájem, vedly rozhovory, 

při  kterých se dozvěděly spoustu zajímavých informací o mládí, studiu a životním stylu 

generace, která prožila svůj aktivní život v minulém století. Studentky také nafotily řadu 

krásných portrétů a detailů gest. Z fotografií vznikl cyklus s názvem „Ruce“. Studentky si 

z tohoto projektu odnesly nejen řadu cenných zkušeností, ale taky mnoho krásných zážitků ze 

setkání. Fotografie z cyklu „Ruce“ byly velmi úspěšné na pozdější výstavě výtvarných prací 

zúčastněných škol, která se od srpna 2017 konala v prostorách náchodské knihovny. 

xxvi) 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/ 

xxvii) 70 % žáků maturitního ročníku maturovalo z matematiky, a to velmi úspěšně. 

https://www.mestonachod.cz/zivot-v-nachode/kultura/programy/programy_detail.asp?id=15870
http://bohemiaorientalis.cz/
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xxviii) I během tohoto školního roku provozovali naši studenti školní internetovou televizi 

Doutnák, která vysílá na YouTube. 

Pavel Škoda 

Podrobnosti o jednotlivých aktivitách si můžete přečíst v Příloze č. 3 - Napsali o sobě podrobněji. 

e) další aktivity 

Žákovská knihovna 

Ve školním roce 2016/2017 přibylo do žákovské knihovny 22 nových svazků. V tomto období bylo 

půjčeno 218 knih. Knihovnu navštěvovali jak žáci školy, tak zaměstnanci. K 1. září 2017 bylo v knihovně 

6 914 svazků. 

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: 

Největší osvětovou akcí, která se v tomto školním roce uskutečnila, byl studentský týdenní osvětový 

festival „Co tě drží naživu“. Akci zorganizovali studenti čtvrtých ročníků ve spolupráci a Farní charitou 

Náchod a šlo o cyklus přednášek, besed a dalších workschopů, které měly za cíl upozornit na 

problematiku tenčících se zdrojů pitné vody a plýtvání potravin. Debatovalo se například o tom, jak 

udržet v naší krajině vodu, či co to je potravinová banka a jak zamezit zbytečnému plýtvání s jídlem. 

V rámci akce proběhly i koncerty a divadelní představení, přičemž výtěžek z vybraného vstupného byl 

věnován Charitě. Celý festival byl určen nejenom studentům, ale i široké veřejnosti a odhadem se jeho 

akcí zúčastnilo na několik set návštěvníků. Vzhledem k tomu, že celou akci naplánovali i zrealizovali 

studenti, šlo jistě o velký úspěch. Tradiční Den Země tentokrát z organizačních důvodů neproběhl ve 

škole, ale v terénu a to formou brigády a odborné exkurze, která se uskutečnila v sobotu 22. 4. na 

jaroměřských loukách. Ve dnech 26. 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. Kromě Banátu jsme 

část putování strávili i na krasových plošinách Bihoru a například průchod podzemním jeskynním 

systémem Cetatile Ponorului patřil k nezapomenutelným zážitkům. Studenti 5.V se zúčastnili 6. 6. 

botanické exkurze spojené s brigádou, kdy jsme ve spolupráci s ČSOP Jaroměř pomáhali s kosením 

ohrožených mokřadních luk na Dobrošově. Tématický den nazvaný „Den se zvířaty“ proběhl 13. 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. Na závěr předvedla paní Kochová ukázky agility výcviku psů a hovořila s dětmi 

o tom, jak má vypadat správný výcvik psa. 

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/. 

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 2017 

Když už na školní výlet, tak do Rumunska 

Do roka a do dne opět putování se školní expedicí po rumunských horách a českých vesnicích 

v Banátu. Šlo již o náš třetí výlet. 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 

http://bohemiaorientalis.cz/
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krajiny, která u nás s kolektivizací venkova nenávratně zmizela. Krajina plná vzácných motýlů i orchidejí, 

krajina přívětivá pro přírodu i člověka. 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.. 

Vlastní průběh expedice jen velmi stručně: Nejdříve jednodenní přechod jižního hřebene pohoří 

Vladeasa a potom dva dny na krasové plošině Padiš. Táboření u řeky. Poiany – překrásné travnaté pláně 

spásané stády ovcí na anglický trávník. Ponorné hrady – strmé propasti a monumentální jeskyně. 

Soutěska řeky Galbeny – skály s řetězy, peřeje a vodopády. Banát – pomalu mizející svět českých vesnic, 

kde se čas zastavil. Rovensko – vymírající vesnička na hřebenech kopců. Pěšky na Gernik přes údolí 

u Petra s vodními mlýnky a hejny modrásků. Večer legendární hospoda u Piečků. Přechod na Svatou 

Helenu, spaní u krajanů a ráno sestup k Dunaji. Přesun do Eibenthalu a nakonec do Šumice, odkud přes 

kopce do Putny a Prigoru. Rumunská veselka na závěr. Bylo hezky. Předloni kousla studenta Čečetku 

infikovaná muška, loni po jiném nehezky vyjel ovčácký pes, tak jsem se tak trochu bál, aby to letos 

nebylo ještě něco většího, třeba medvěd. Ale dobrý, nikomu se, až na dvě povolená kolena, nic nestalo… 

Fotoreportáž z expedice je na http://bohemiaorientalis.cz/na-skolni-vylet-do-rumunska-3/ 

Mgr. Jan Ježek 

Předmětová komise českého jazyka 

je potěšena spoluprací s náchodskou knihovnou. Studovna hostila hned v září autorské čtení 

spisovatelky a naší absolventky paní Lidmily Kábrtové, určené septimánům a třeťákům, a byla místem 

prvního zastavení 1. ročníku náchodského Čtení pro Josefa Škvoreckého, kterého se kromě spisovatele 

Jaroslava Rudiše, zástupců města, knihovníků a Náchoďáků zúčastnili i někteří gymnazisté a kolegové. 

Ve vestibulu knihovny byly v srpnu a září vystaveny fotografie a rozhovory, které vznikly v rámci 

projektu Doteky generací, iniciovaného Občanskou poradnou v Náchodě, mezi obyvateli náchodského 

Domova seniorů. Členové fotografického kroužku kolegy Forejta a někteří další studenti opakovaně 

domov navštívili a svá setkání zdokumentovali. 

už teď ví, že i letos pozve do gymnaziální auly hradecké Divadélko Karla Čapka a divadlo My 

z Kostelce nad Orlicí. Havlova Audience u maturantů opět uspěla, úspěch mělo i interaktivní představení 

Jak jste to myslel, pane Shakespeare, určené kvintánům a prvákům, a Legenda V+W, zhlédnutá 

septimány a třeťáky. Ví ale také, že už nenabídne studentům představení volně inspirované slavným 

Cervantesovým románem, které pod názvem Don Quijote De La Ancha a s podporou evropských peněz 

v březnu uvedl a přinejmenším velké rozpaky u gymnazistů i kolegů vzbudil brněnský soubor Klaunika, 

soukromá scéna humoru. 

děkuje všem studentům a kolegům, kteří se podíleli na přípravě a konání listopadového Týdne 

poezie. Více prozradí příspěvek nejpovolanějšího, organizátora, dramaturga, moderátora a aktéra 

v jednom, kolegy Štěpána Macury. 

věří, že pravidelně a s invencí pořádané literárně-historické exkurze nepřestanou být pro studenty 

zdrojem poznání, zábavy, sblížení a odpočinku. 

nabídne studentům i letos knihy z Klubu mladých čtenářů nakladatelství Albatros prostřednictvím 

školního klubového důvěrníka. 

Mgr. Jindra Nývltová 

Anglický jazyk 

Havajské dny 

Na jaře 2017 jsme uspořádali Havajské Dny, ve kterých studenti od prim až po septimy a 3. ročníky 

připravili krásné prezentace o kultuře, přírodě a historii této pro nás exotické země. 

Zároveň se zájemci z řad studentů mohli účastnit výtvarné dílny, ve které zpracovali téma Havajské 

ostrovy podle jejich vlastní invence. Výsledky jejich prací byly vystaveny v prostorách naší školy. 

Zdenka Jirková 
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Francouzský jazyk 

Jak se již stalo zvykem francouzštinářů, podnikli jsme na podzim hned dva výjezdy za francouzskou 

kulturou. Nejdříve do Pardubic, kde na nás čekaly v Alliance française stážistky z Francie s připraveným 

programem. Studenti měli možnost vyzkoušet si své konverzační schopnosti formou různých her a na 

závěr zhlédli film v původním znění. Naše druhá cesta vedla do Prahy do Salesiánského divadla. Po 

předběžném seznámení se s obsahem hry ve škole sledovali studenti francouzskou divadelní klasiku od 

Molièra – „Zdravý nemocný“. 

V průběhu dne otevřených dveří jsme vítali návštěvníky školy hned při vstupu do budovy, a to v naší 

francouzské kavárně. Od studentů dostali příchozí lístek s nabídkou přichystaného občerstvení 

a objednávali si rovnou ve francouzštině. 

Mgr. Kateřina Havrdová 

Fyzika 

Dne 3. 1. 2017 vyslechli maturanti v aule zajímavou přednášku na téma Moderní teoretická fyzika. 

Přednášejícím byl významný německý fyzik Dr. Wolfgang Walkowiak, který působí na univerzitě 

v Siegenu a přednáší tam teoretickou fyziku a matematické modely ve fyzice. Současně se podílí i na 

projektu Atlas ve švýcarském centru CERN. Přednášející seznámil mimo jiné posluchače s celkovým 

chodem a činností CERNU (Evropská organizace pro jaderný výzkum) a pohovořil o provozu 

a experimentování s LHC (velký hadronový urychlovač). Výsledky měření z LHC jsou nesmírně důležité 

a otvírají nové možnosti výzkumu zatím neznámé stránky vesmíru. Na velmi zajímavé přednášce se 

podílel i otec jedné z našich žákyň pan Ing. Svoboda, který přednášku zprostředkoval a znamenitě se 

postaral o překlad. 

Mgr. Richard Brát 

Ampér 2017 

Ve středu 22. března skupina 19 studentů doprovázená Zdeňkem Polákem navštívila výstavu výrobců 

elektrických zařízení Ampér 2017 v Brně. Studenty zaujaly především robotické soustavy, počítačové 

modelování, bateriové dopravní prostředky i virtuální realita. Dopravu autobusem i vstupné sponzorsky 

uhradila za naše účastníky náchodská forma ATAS, která zde také měla svůj stánek. 

Kroužek elektroniky 

Po celý rok se jednou týdně scházeli v laboratoři fyziky pod vedením Zdeňka Poláka studenti, aby si 

zkusili, jaké to je, něco nového zkonstruovat. Vyrobili si zařízení pro bezdrátový přenos energie, 

elektromagnetické dělo, magnetický bezkontaktní závěs a řadu dalších obvodů. Kroužek finančně 

podporuje firma Saar Gummi Czech. 

Mgr. Zdeněk Polák 

Chemie 

Chemický kroužek 

Ve školním roce 2016/17 byl nově otevřen kroužek pro zájemce o chemické experimentování, který 

vznikl díky podpoře firmy Saar Gummi Czech. Kroužek navštěvovali zejména žáci kvart, dále tercií 

a prvních ročníků. Studenti se scházeli každé středeční odpoledne po dobu 2 hodin. Vyzkoušeli si 

přípravu různých prvků a sloučenin. V laboratoři vznikaly jak různé plyny, tak i pevné látky – krystaly 

solí a kovy. Z kroužku si studenti mohli odnést vlastní výrobky, například mýdlo, ozdoby z chemického 

těsta, hopíky či plastelínu. Věnovali jsme se i úlohám z analytické chemie, konkrétně chromatografii, 

kolorimetrii, titraci, a dále z elektrochemie. Velký zájem vzbudily efektní barevné pokusy, pokusy 

s hořením a výbuchy a další méně obvyklé úlohy, na které ve výuce chemie nezbývá čas. Účastníci 

kroužku si zábavnou formou rozšířili znalosti chemie a zdokonalili se v praktických dovednostech. 

Mgr. Hana Zikmundová 

Na počátku října se studenti Chemického semináře zúčastnili přednášky Nukleární medicína 

a radiofarmaka ing. Petry Mičolové z Kliniky nukleární medicíny a endokrinologie v FN Motol. 

Studenti se seznámili s principy tomografických zobrazení a typy léčby nádorových onemocnění. 

V čase předvánočním proběhl v chemii Den her. Celkem 10 týmů soutěžilo v chemických kvízech, 

přesmyčkách a hlavolamech. Na závěr si studenti sami vyzkoušeli na vlastní kůži několik atraktivních 

pokusů. 
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Poděkování patří všem nadšeným chemikům, kteří věnovali svůj čas přípravě a realizaci Dne her 

a Dne otevřených dveří. 

Mgr. Helena Karásková 

Biologie 

V rámci spolupráce naší školy s Gnotobiologickým ústavem Akademie věd na Novém Hrádku 

navštívili v květnu studenti semináře biologie toto pracoviště s prof. Matěnovou. Studentů se ujali Ing. 

Tomáš Hudcovic, CSc. a RNDr. Hana Kozáková, CSc., kteří pro ně měli připravené zajímavé přednášky 

týkající se práce hrádeckého ústavu. Poté studenti navštívili laboratoře, prohlédli si jejich vybavení 

a zúčastnili se zde různých aktivit. Seznámili se s anatomií konvenční a bezmikrobní myši, pracovali 

s makrofágy i tkáňovými buňkami, zkoušeli vytvořit nativní preparáty. V praktické části studentům 

pomáhaly také Mgr. Petra Hermanová a Mgr. Blanka Šestáková, Ph.D. Exkurze do světa vědy byla pro 

studenty, kteří se v budoucnu chtějí věnovat oborům spojeným s biologií, podnětná a doufám, že 

i inspirující. Děkujeme všem zúčastněným pracovníkům Gnotobiologického ústavu za jejich čas a ochotu 

se nám věnovat. 

Další skupina seminaristů 3. ročníků navštívila už tradičně s prof. Ježkem Oblastní nemocnici 

v Náchodě. Paní doktorka Kalibánová je tak jako v předchozích letech seznámila s klasickými 

i moderními diagnostickými metodami (ultrazvuk, RTG, CT), které jsou v náchodské nemocnici 

k dispozici. Děkujeme za spolupráci. 

Další akcí pro zájemce o biologii byla březnová exkurze do Prahy s prof. Jaroušovou a Rojtovou. 

Studenti navštívili výstavu Body the Exhibition. Jedná se o výstavu lidských těl, která na jedné straně 

šokuje a na straně druhé učí a pomáhá poznávat detailně lidské tělo a jeho funkční mechanismy. Součástí 

výstavy byla i expozice historie medicíny. Studenti měli také možnost si prakticky vyzkoušet první 

pomoc na trenažérech pod vedením mediků. 

V komisi biologie uzrálo rozhodnutí vyměnit učebnice přírodopisu na nižším gymnáziu. Proto jsme 

v loňském školním roce testovali některé učebnice a zejména pracovní sešity nakladatelství Nová škola, 

které se nám zdály pro potřeby gymnázia nejoptimálnější. Na základě získaných zkušeností jsme na tento 

školní rok objednali nové knížky i sešity pro primy. Očekáváme, že nám pomůžou zatraktivnit výuku 

přírodopisu. V loňském roce jsme také začali realizovat přestavbu laboratoře biologie. Koupili jsme nové 

židle a nástěnný televizor, který bude sloužit nejen k přenosu informací, obrázků a pořadů z internetu 

a různých nosičů, ale také obrazu z kamery mikroskopu. Součástí změn, které v laboratoři proběhnou, je 

také výměna pracovních stolů, dřezu a instalace myčky. Přibyla nám i mikrovlnná trouba. Doufáme, že se 

studentům tak zjednoduší pohyb i práce v laboratoři. 

RNDr. Ivana Matěnová 

Základy společenských věd 

V tomto školním roce byli vyučujícími ZSV a seminářů z nich vycházejících Hana Vrátilová, Jana 

Olšanová, Jana Kolářská, Pavel Fišer a David Zapletal. 

Velký zájem studenti tradičně projevili o společenskovědní semináře jak dvouleté, tak i jednoleté. 

Dále byl vyučován i seminář ekonomický, právní a psychologický. V tomto roce se navíc otevřel i 

seminář politologie. 

Hned v září studenti tohoto semináře spolu s vyučující Janou Kolářskou využili nabídku neziskové 

organizace Člověk v tísni a začali připravovat projekt Volby nanečisto, neboli studentské volby. Tohoto 

projektu se naše škola účastní už opakovaně. Tentokrát šlo o simulaci voleb do krajských zastupitelstev a 

uskutečnily se 20. září. Cílem projektu je zvýšit zájem studentů o politiku a o volby. 

10. října nás poctil v rámci projektu Bankéři do škol návštěvou vedoucí pracovník z nejvyššího vedení 

ČSOB. Setkání mělo podobu workshopu a účastnili se ho studenti třetích ročníků. Cílem rozhodně nebyla 

propagace této banky (a opravdu nebyla), ale zvýšení úrovně finanční gramotnosti mezi mladými lidmi. 

V říjnu 16. a 17. se zúčastnili někteří studenti posledních ročníků i mezinárodní akce Fórum 2000 

založené Václavem Havlem. 

V říjnu také proběhla tradiční Noc s občankou, tentokráte si ji pod vedením Jany Kolářské připravila 

3.V. Proběhla v noci ze 4. na 5. 10. Žáci si promítali zajímavé filmy a hráli hry, které rozšiřovaly jejich 
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osobnostní rozvoj, ale zejména pomáhaly získat pozitivní vztah k tomuto předmětu. 2. 12. se pak tato 

akce uskutečnila v režii 1.W.  

V listopadu dostala naše škola pozvání k účasti na Broumovských diskusích. Vybráno bylo 

8 studentů, kteří nás 7. - 8. 11. vzorně reprezentovali na této bezesporu významné události našeho kraje. 

Na předvánoční pondělí už tradičně připravila o velké přestávce 4.V spolu s dalšími velmi milé 

pohoštění pro všechny vyučující. Zazněly koledy a učitelé ochutnali spoustu dobrůtek, které pro ně jejich 

žáci připravili, za což jim určitě patří velké poděkování. 

Mgr. Hana Vrátilová 

Dějepis 

V červnu se uskutečnila neobyčejná beseda pro kvarty a kvinty. V aule gymnázia se setkali s paní 

Ditou Krausovou, ženou, která jako mladé děvče přežila hrůzy Osvětimi. Paní Krausová žije v Izraeli 

a po čas návštěvy České republiky si našla čas na naše studenty. Čtyři hodiny vyprávěla a zodpovídala 

dotazy o doktoru Mengelem a strašných životních prožitcích v táboře smrti. Na studenty velmi zapůsobila 

a odcházeli s přesvědčením, že ani dnes nemohou být lidé lhostejní a necitlivý k projevům podobné lidské 

zločinnosti. 

Učivo dějepisu rozšiřujeme každoročně o historicko-literární exkurze. Kvartáni opět navštívili 

Terezín, terciáni a studenti druhých ročníků Prahu a Staré Město pražské, studenti čtvrtých ročníků 

pražské Židovské Město a zájemci také Osvětim a Krakov. První ročníky zavítaly na Vyšehrad a primáni 

již tradičně strávili aktivní dopoledne v Centru experimentální archeologie ve Všestarech. 

Pro primány a sekundány připravili jejich vyučující dějepisu, českého jazyka, výtvarné výchovy, 

dramatické výchovy, fyziky a tělocviku zajímavé tematické dny. Den v antice proběhl v aule školy 

a nově byl rozšířen o muzeum sbírek a praktických pokusů antických učenců. Den ve středověku strávili 

sekundáni v Historickém centru řemesel a umění v Ostré u Lysé nad Labem. Kromě komentované 

prohlídky s průvodcem si opět s velkým zájmem zkusili vyrobit svíčky, uplést provaz, razit mince, střílet 

z luku či ruční tisk na papír. 

Den otevřených dveří v dějepisné učebně nabídl letos zájemcům výstavu projektových prací, které 

studenti vytvářejí v rámci dějepisného vyučování a výstavu výtvarných prací s dějepisnou tématikou, jako 

prostorové ztvárnění egyptských pyramid a středověkých hradů. 

Mgr. Jitka Fišerová 

Zeměpis 

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 na pracoviště Geodézie Náchod. Studenti sekund, tercií, 2. ročníku a sext se 

zúčastnili dvou poutavých projekcí cestovatelů manželů Špillarových. V říjnu to byla Etiopie – střecha 

Afriky a v únoru Havajské ostrovy – Perly Pacifiku. Zároveň pokračuje z titulu partnerské školy naše 

spolupráce na unikátním vzdělávacím projektu Davida Lelka Planeta Země 3000. Všichni studenti zhlédli 

v kině Vesmír program Brazílie – vášnivé srdce Jižní Ameriky. 

Mgr. Zdeněk Košvanec 

Spolupráce s firmou Saar Gummi Czech z Červeného Kostelce 

Kroužky přivedou školáky k technice 

Firmy, které stále více postrádají kvalifikované techniky, se rozhodly vzít situaci do svých rukou 

a podporovat lásku k technice už u dětí základních a středních škol. Červenokostelecká firma Saar 

Gummi přispívá okolním školám na platy učitelů, kteří předávají odborné znalosti zábavně v různých 

kroužcích. 

HRADEC KRÁLOVÉ Školství v Královéhradeckém kraji zaspalo. Technické obory se často staly jen 

nutným zlem pro ty, kteří se nedostali na gymnázium, kde by je jejich rodiče viděli nejraději. Ubývá 

učitelů odborných předmětů, odcházejí buď do důchodu, nebo za lepšími penězi do soukromé sféry. Vše 

dopadá na průmysl, neboť i firmy, které ekonomicky rostou, mají problémy se sháněním nových 

kvalifikovaných zaměstnanců. Některé společnosti v kraji se proto rozhodly, že půjdou školám 

a potenciálním budoucím zaměstnancům naproti a samy finančně podpoří učitele, kteří na školách vedou 

technické kroužky. 
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Průkopníkem je firma Saar Gummi z Červeného Kostelce, která navázala spolupráci s pěti školami 

a podporuje jejich učitele, kteří vedou kroužky. „Zajímavou školu dělají zajímaví učitelé. My neumíme 

učit líp než oni, ale umíme vydělat peníze. Rozhodli jsme se proto, že jim každý měsíc dáme pár tisíc jako 

poděkování,“ říká ředitel společnosti Jan Tichý. Firma přispívá jedenácti učitelům, kteří vedou 17 

kroužků na pěti školách. Učitel dostane k výplatě dva tisíce korun čistého měsíčně, ten, který vede dva 

kroužky, dostane tři tisíce. Největší podporu získalo Jiráskovo gymnázium v Náchodě, které otevřelo pro 

studenty šest kroužků. 

Podle Dalibora Vícha z Jiráskova gymnázia Náchod je příspěvek od Saar Gummi pro učitele při 

vedení kroužků dobrou motivací. „Zabývat se technikou i na gymnáziu je dobré i z toho důvodu, že okolo 

30 procent našich absolventů jde na technické vysoké školy,“ uvedl dále Vích. 

„Máme dva kroužky robotiky pro začátečníky i pokročilé, kroužek elektrotechniky, chemický a také 

dva kroužky 3D tisku, o který je takový zájem, že se studenti zapisují do pořadníků, kdyby se uvolnilo 

místo,“ pochvaluje si Jan Preclík, učitel na Jiráskově gymnáziu. 

To je mezi gymnázii průkopníkem hlavně v robotice, kterou vyučují dokonce jako volitelný předmět. 

„Učíme ho v primě a sekundě a vybírá si ho na 50 procent dětí,“ říká Preclík, který se svými studenty 

zažil už několik úspěšných českých i mezinárodních soutěží. 

„Náš nejúspěšnější rok byl asi 2014, kdy jsme uspěli ve Vídni a jako hosté se dostali i na mezinárodní 

přehlídku do Los Angeles,“ popisuje učitel, jenž před šesti lety stál u zrodu robotiky na náchodském 

gymnáziu, „tehdy za námi přišla trojice studentů, že by si chtěli postavit robota a zúčastnit se soutěže. My 

jsme je podpořili, tehdy nedopadli špatně a rok na to už vyhráli a uspěli i v dalším kole v konkurenci 

vysokoškoláků.“ Pětice studentek a studentů náchodského gymnázia včera novinářům některá dílka 

předvedla. „Do kroužku 3D tisku jsem se přihlásil, protože si myslím, že je to velmi perspektivní 

záležitost,“ uvedl student František Havel. Pochlubil se hlavně kopií zámkové vložky i se zámkem, kterou 

sám zkonstruoval a pak na 3D tiskárně vytiskl. „Je to plně funkční cylindrická vložka, díky níž se mi už 

několika lidem podařilo přesně vysvětlit, jak zámek funguje. Teď jsme se s panem profesorem bavili, že 



40 

bychom ho mohli vytisknout i průhledně, aby to lidé mohli pochopit ještě lépe,“ pochlubil se student, 

jemuž jsou zámky všeho druhu velkým koníčkem… 

Vyňato ze zpráv ČTK a MF DNES 

Výtvarná výchova 

Den her 

21. 12. 2016 se v rámci projektu Den her uskutečnila výtvarná dílna. Tento výtvarný projekt má již 

mnoho let velkou úspěšnost. Letošní rekordní počet zájemců o tuto aktivitu svědčil o tom, že naši studenti 

tvoří rádi. 90 studentů v zastoupení od prim až po třetí ročníky zaplnilo 4 učebny a výtvarničilo pod 

vedením p. Misarové, Jirkové, Olšanové a Ševelevy. 

Nálada byla skvělá, studenti si výtvarnou činnost zpestřili poslechem vánoční hudby i přinesenými 

dobrotami. Kromě samostatných výtvarných počinů z oblasti kresby, malby či prostorové tvorby se 

několik studentů zapojilo i do řemesel, a tak se drátovalo a korálkovalo. Výtvarná tvorba přinesla radost 

nejen samotným studentům a pedagogům, ale i těm, kterým byla dílka o Vánocích věnována pod 

stromeček.  

Den otevřených dveří ve výtvarné výchově 

19. 1. 2017 se konal Den otevřených dveří na Jiráskově gymnáziu. Studenti výtvarníci jako 

každoročně vytvořili stovky krásných desek pro materiály o škole a studiu, které dostávají rodiče našich 

budoucích primánů a 1. ročníků. Zároveň v prostorách školy připravili panely s výtvarnými pracemi 

našich stávajících studentů. 

V učebně výtvarné výchovy probíhala prezentace výtvarných děl napříč ročníky, byly zde k vidění i 

práce našich maturantů, kteří již školu absolvovali. Jako každý rok zde probíhala výtvarná dílna pro 

návštěvníky. Studentky z tercie Zuzana Šnorbertová, Lucie Žáčková, Klára Holečková, Monika Říhová 

a Kristina Hubková ze sexty se o rodiče i budoucí zájemce o studium starali a pomohli jim vytvářet 

zajímavé obrazy technikou enkaustiky. 

Havaj ve výtvarné výchově 

V rámci projektové výuky se 6. 2. 2017 uskutečnila výtvarná dílna na téma „Havaj“. 

Studenti ze sekundy, tercie, kvarty, kvinty, sexty, 1. ročníků i maturanti zpracovávali náměty 

z historie či současnosti havajských obyvatel. 

Vystavené práce následně zaplnily chodby JG a potěšily studenty, pedagogy i návštěvníky naší školy. 

Havajská kultura přinesla pohodu nejen účastníkům výtvarné dílny, ale její barevnost také osvěžila a 

proteplila chladné dny naší únorové zimy. 

Maturity z výtvarné výchovy 

Naši studenti mají již řadu let možnost maturovat z dějin a teorie výtvarného umění. Součástí 

výtvarných maturit je také obhajoba originálního výtvarného díla studenta. V letošním školním roce 

odmaturovalo celkem 8 studentek, a to Karolína Bílková a Katrin Stryhalová z 8.V, Anna Chmelařová 

a Kamila Macková z 8.W, Lucie Švorcová, Anna Zelená a Alice Tučková ze 4.A a Klára Regnerová ze 

4.B Všechny studentky absolvovaly jednoletý volitelný seminář z výtvarné výchovy. Svými znalostmi 

z dějin umění a zejména svou volnou výtvarnou tvorbou přesvědčily zúčastněné o tom, že maturita 

z výtvarné výchovy má na naší škole velmi dobrou úroveň. 

Mgr. Hana Misarová 

Burza vysokých škol 

V pátek 6. ledna 2017 se ve velké tělocvičně Jiráskova gymnázia v Náchodě pořádala již tradičně 

burza vysokých škol. Tato akce měla za úkol představit studentům posledních dvou ročníků gymnázia 

vybrané vysoké školy a jimi nabízené obory. 

Úvodní řeči se chopil pan ředitel, který následně předal slovo jednotlivým absolventům našeho 

gymnázia. Ti nás krátce seznámili s VŠ, kde studují, popsali radosti i starosti studentského života 

a především se podělili, mnohdy s příjemnou dávkou humoru, o vlastní hodnocení dané školy – uvedli 

plusy, ale i mínusy, které studium na té či oné VŠ přináší. 

Množství prezentovaných škol a jejich oborů bylo vskutku nepřeberné – od zdravotnictví, vojenství 

a architektury až po zemědělské, strojní či počítačové obory. Vedle gymnaziálních absolventů přijali 
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pozvání taktéž představitelé cestovní agentury, která zprostředkovává studijní kurzy v zahraničí, či 

zástupci místní firmy Atas, jež nabízí pracovní uplatnění v oboru výroby elektromotorů. 

Druhá část programu patřila již samotným posluchačům z řad současných žáků JGN. Mohli se zeptat 

absolventů na cokoliv, co si o dané škole či oboru přáli vědět navíc a co by jim případně pomohlo 

v budoucím rozhodování. 

Burza VŠ byla vynikající příležitostí pro (budoucího) maturanta rozšířit své povědomí o různých 

vysokých školách a možnostech pomaturitního vzdělávání obecně. 

Saša Sedláčková, studentka Jiráskova gymnázia 

Představu o dalším dění na Jiráskově gymnáziu si lze asi nejlépe udělat z jeho kroniky. Tu najdete 

v Příloze č. 4 – Kronika Jiráskova gymnázia za školní rok 2016 – 2017. 

ČÁST IX. 

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ 

Ve dnech 18. dubna a 9. - 11. května provedla ČŠI ve škole komplexní inspekci. Zde jsou její 

závěry: 

Hodnocení vývoje 

 Škola se od poslední inspekční činnosti kromě všeobecného vzdělávání orientuje na podporu 

polytechnického a přírodovědného vzdělávání, 

 byl inovován školní vzdělávací program, nabídka volitelných předmětů byla více zaměřena na 

praktické dovednosti žáků v oblasti přírodních věd, informatiky a robotiky. Tomu odpovídá 

i zlepšující se materiální a technické zabezpečení vzdělávání, 

 prohloubila a zintenzivnila se se spolupráce se sociálními partnery, nově také z výrobní a 

podnikatelské sféry, 

 žáci školy se intenzivně angažují v sociální oblasti (charitativní projekty, sbírky, dobrovolnictví), 

 škola se zapojila do projektů, které umožňují žákům a učitelům absolvovat studijní pobyty 

v zahraničí, 

Silné stránky 

 koncepční řízení činnosti školy, které se dlouhodobě projevuje ve vytváření výborných 

materiálních, personálních a finančních podmínek pro vzdělávání žáků, 

 práce s nadanými žáky – motivace a podpora při přípravě na olympiády a soutěže, úspěšnost žáků, 

 systematická podpora vzdělávání žáků v přírodovědném, polytechnickém a matematickém 

vzdělávání, která se projevuje v počtu přihlášených žáků k maturitní zkoušce z matematiky 

a jejich vysokou úspěšností v didaktickém testu ve společné části, 

 podpora jazykového vzdělávání využitím metody CLIL v nejazykových předmětech, 

 spolupráce se sociálními partnery, nově také z výrobní, podnikatelské, akademické a vědecko-

výzkumné sféry pozitivně ovlivňuje výsledky vzdělávání žáků, 

Slabé stránky 

 málo využívané formativní a další formy průběžného hodnocení žáků, 

 závěry vyučovacích hodin nebyly využity ke shrnutí a zopakování učiva a k vyhodnocení 

dosaženého vzdělávacího cíle, 

Příklady inspirativní praxe 

 podpora prosociálních vztahů žáků a posilování sounáležitosti se školou realizací projektů, 

školních a mimoškolních aktivit (kulturních, sociálních, sportovních, jazykových, 

environmentálních aj.), 

 společenská angažovanost pedagogů, jejich publikační, přednášková, překladatelská a umělecká 

činnost, 

Doporučení pro zlepšení činnosti školy 

 podporovat motivaci žáků průběžným hodnocením jejich snahy, pokroku a přístupu k plnění 

učebních povinností, 

 respektovat didakticko-metodická pravidla pro dodržení struktury vyučovací hodiny. 

Pavel Škoda 
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ČÁST X. 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 
a) Příjmy (zaokrouhleno na koruny) 

CELKOVÉ PŘÍJMY INVESTIČNÍ 0 Kč 

CELKOVÉ PŘÍJMY NEINVESTIČNÍ 36 914 637 Kč 

poplatky od zletilých žáků nebo zákonných zástupců 0 Kč 

příjmy z hospodářské činnosti 0 Kč 

dotace přímé (ÚZ 33353) 29 432 600 Kč 

dotace na provoz 3 827 600 Kč 

ostatní výnosy 3 654 437 Kč 

b) Výdaje (zaokrouhleno na koruny) 

INVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM 0 Kč 

NEINVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM 36 879 162 Kč 

náklady na platy pracovníků 21 965 467 Kč 

platy pedagogických pracovníků celkem 19 823 010 Kč 

platové tarify 12 232 818 Kč 

osobní příplatky 1 241 993 Kč 

náhrady platu 4 010 338 Kč 

za přesčasy 99 182 Kč 

odměny 1 029 518 Kč 

zvláštní příplatky (třídnictví, za speciální činnosti, …) 241 818 Kč 

příplatky za vedení 155 739 Kč 

odměny za přespočetné hodiny 811 604 Kč 

platy nepedagogických pracovníků celkem 2 142 457 Kč 

platové tarify 1 623 154 Kč 

osobní příplatky 184 898 Kč 

náhrady platu 221 129 Kč 

za přesčasy 0 Kč 

odměny 43 980 Kč 

příplatky za vedení 57 678 Kč 

dělené směny 11 618 Kč 

ostatní osobní náklady 240 374 Kč 

zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění 7 469 612 Kč 

zákonné pojištění zaměstnanců 90 182 Kč 

zákonné odvody do FKSP 330 164 Kč 

náklady na učebnice, učební texty a pomůcky 1 020 833 Kč 

 učebnice 42 319 Kč 

 knihy 31 900 Kč 

 předplatné časopisů 30 973 Kč 

 učební pomůcky 915 641 Kč 

stipendia 0 Kč 

ostatní provozní náklady 5 762 530 Kč 

 materiálové náklady 464 731 Kč 

   úklidové prostředky 28 351 Kč 

   materiál na opravu a údržbu 8 135 Kč 

   materiál ostatní 212 485 Kč 

   drobný hmotný majetek 206 402 Kč 

   drobný nehmotný majetek 9 359 Kč 

 energie 1 313 644 Kč 

  elektrická energie 405 274 Kč 

  pára 863 599 Kč 

  vodné 44 771 Kč 
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 oprava, údržba 605 999 Kč 

  malování a nátěry 143 571 Kč 

  údržba a servis programového vybavení 119 801 Kč 

  oprava podlah 108 991 Kč 

  opravy topení 57 354 Kč 

  oprava soch na budově, oprava schodiště 55 150 Kč 

  výměna dveří u šaten v tělocvičnách 24 684 Kč 

  další drobné opravy a údržba 96 448 Kč 

 cestovné 146 910 Kč 

   na LVVZ 9 785 Kč 

   na sportovní kurzy 14 861 Kč 

   na školní výlety 9 546 Kč 

   na vzdělávání 77 478 Kč 

   na exkurze 13 400 Kč 

   na soutěže 16 076 Kč 

   služební cesty 1 730 Kč 

   na maturitní zkoušky 4 034 Kč 

 reprezentace 2 000 Kč 

 služby 2 301 584 Kč 

   nájemné 131 908 Kč 

   poštovné 17 432 Kč 

   telefony 33 304 Kč 

   poplatky bance 12 108 Kč 

   software 0 Kč 

   televizní a rozhlasové poplatky 0 Kč 

   praní prádla 4 410 Kč 

   Internet 60 000 Kč 

   odvoz odpadů 37 747 Kč 

   revize 32 634 Kč 

   stočné a srážkové vody 135 763 Kč 

   drobný program kraje PRK 15 017 Kč 

   výměnný pobyt Německo 95 115 Kč 

   projekt Erasmus+ 925 720 Kč 

   lyžařské kurzy 564 257 Kč 

   sportovní kurzy 150 835 Kč 

   odměny za maturity 24 289 Kč 

   další drobné služby 61 046 Kč 

 kolky 0 Kč 

 ostatní náklady 490 201 Kč 

   dlouhodobý hmotný majetek 203 666 Kč 

   technické zhodnocení majetku a budovy 0 Kč 

   ostatní poplatky 2 972 Kč 

   stravování 39 316 Kč 

   další vzdělávání pracovníků 113 557 Kč 

   ochranné pracovní pomůcky + lékařské prohlídky zaměstnanců 27 695 Kč 

   ošatné na kurzy 3 300 Kč 

   pojištění - spoluúčast 400 Kč 

   odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat osoby se ZPS 0 Kč 

   náhrada mzdy za pracovní neschopnost v prvních 14 dnech 45 537 Kč 

  kurzové rozdíly z grantu EU za období 2014-2016 53 759 Kč 

 odpisy 437 460 Kč 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 35 475 KČ 
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ČÁST XI. 

ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ 

Rozvojový program MŠMT na rok 2016 - Zvýšení platů pracovníků regionálního školství 

(čj. MSMT-26120/2016-1) 

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. 9. 2016. 

Finanční prostředky z tohoto rozvojového programu byly účelově určeny na platy a související 

zákonné odvody a FKSP pro zaměstnance právnických osob, kteří jsou odměňováni podle § 109 odst. 3 

zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

Z tohoto programu jsme získali 736 067 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 - Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016 – 

Excelence středních škol 2016 

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 2016-17 obdrželi 165 230 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 mezi prvními třemi v Excelenci 

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. 

V 5. ročníku byl náš výsledek stejně krásný. 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. 

Letos jsme po třech letech kralování obsadili až třetí místo v kraji. I to je ale pěkný úspěch. 

Královéhradecký kraj 

ŠKOLA Částka 

Biskup. gymn. B. Balbína, ZŠ a MŠ J.Pavla II Orlické nábřeží 1 Hradec Králové PSČ: 50002 199 102 Kč 

Gymnázium Boženy Němcové Pospíšilova tř. 324 Hradec Králové PSČ: 50003 176 496 Kč 

Jiráskovo gymnázium Řezníčkova 451 Náchod PSČ: 54744 165 230 Kč 

Gymnázium Fr. M. Pelcla Hrdinů odboje 36 Rychnov nad Kněžnou PSČ: 51611 90 126 Kč 

Gymnázium J. K. Tyla Tylovo nábř. 682 Hradec Králové PSČ: 50002 90 126 Kč 

Gymnázium Jiráskovo náměstí 325 Trutnov PSČ: 54101 82 615 Kč 

První soukr. jazyk. gymnázium Hradec Král. Brandlova 875 Hradec Králové PSČ: 50003 75 105 Kč 

Gymnázium Pulická 779 Dobruška PSČ: 51801 48 818 Kč 

SPŠ, SOŠ a SOU Hradební 1029 Hradec Králové PSČ: 50003 48 593 Kč 

Vyšší odborná škola a SPŠ Pod Koželuhy 100 Jičín PSČ: 50641 45 063 Kč 

SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky s.r.o. Hradecká 1151 Hradec Králové PSČ: 50003 44 988 Kč 
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Lepařovo gymnázium Jiráskova 30 Jičín PSČ: 50601 37 552 Kč 

SPŠ stavební Pospíšilova tř. 787 Hradec Králové PSČ: 50003 30 042 Kč 

Gymnázium Komenského 77 Nový Bydžov PSČ: 50401 22 531 Kč 

Gymnázium nám. Odboje 304 Dvůr Králové nad Labem PSČ: 54401 22 531 Kč 

SOŠ a SOU Vocelova 1338 Hradec Králové PSČ: 50002 22 531 Kč 

Gymnázium, SOŠ, SOU a VOŠ Riegrova 1403 Hořice PSČ: 50801 18 776 Kč 

VOŠ zdravotnická a Střední zdrav. škola Komenského 234 Hradec Králové PSČ: 50003 15 096 Kč 

Gymnázium Jaroslava Žáka Lužická 423 Jaroměř PSČ: 55123 15 021 Kč 

Gymnázium Komenského 586 Vrchlabí PSČ: 54301 15 021 Kč 

Obchodní akademie Malé náměstí 158 Trutnov PSČ: 54101 15 021 Kč 

Obchodní akademie T. G. Masaryka Komenského 522 Kostelec nad Orlicí PSČ: 51741 15 021 Kč 

Gymnázium a SOŠ pedagogická Kumburská 740 Nová Paka PSČ: 50901 11 266 Kč 

Gymnázium Hradební 218 Broumov PSČ: 55001 7 510 Kč 

OA, SPgŠ, VOŠ cest.ruchu a JŠ s pr. SJZ SNP 170 Hradec Králové 3 PSČ: 50003 7 510 Kč 

OA, SOŠ a jazyková škola s právem státní jaz. zkoušky Pospíšilova 365 H. Králové PSČ: 50003 7 510 Kč 

Střední průmyslová škola Školní 101 Trutnov PSČ: 54101 7 510 Kč 

Střední škola řemeslná Studničkova 260 Jaroměř PSČ: 55101 7 510 Kč 

VOŠ stavební a SPŠ stavební J.Letzela Pražská 931 Náchod PSČ: 54701 7 510 Kč 

ACADEMIA MERCURII soukromá SŠ, s.r.o. Smiřických 740 Náchod PSČ: 54701 3 755 Kč 

Masarykova obchodní akademie 17. listopadu 220 Jičín PSČ: 50611 3 755 Kč 

SŠ propagační tvorby a polygrafie Náchodská 285 Velké Poříčí PSČ: 54932 3 755 Kč 

VOŠ  a SOŠ Jana Maláta 1869 Nový Bydžov PSČ: 50401 3 755 Kč 

Hořické gymnázium Blahoslavova 2105 Hořice PSČ: 50801 3 755 Kč 

Na tomto úspěchu se podíleli svými výsledky v soutěžích školního roku 2015-16 studenti: 

Příjmení Jméno Třída Název soutěže Body 

Bláha Pavel 4.A Fyzikální olympiáda - kategorie A 1 

Bohadlo Jan 6.V Chemická olympiáda - kategorie C 1 

Bohadlo Jan 6.V Zeměpisná olympiáda - kategorie SŠ D 0,5 

Čermáková Kateřina 5.V Soutěže v cizích jazycích - španělština - kategorie I 0,5 

Hak Tomáš 1.B Matematická olympiáda - kategorie C 1 

Horký Ondřej 7.W Chemická olympiáda - kategorie B 1 

Jiránková Klára 6.W Soutěže v cizích jazycích - francouzština - kategorie B2 0,5 

Jirman Jan 8.W Fyzikální olympiáda - kategorie A 1 

Jirman Jan 8.W SOČ - obor informatika 0,5 

Jirman Jan 8.W SOČ - obor informatika 1 

Jirman Štěpán 6.V Matematická olympiáda - kategorie B 1 

Karvai Jan 6.W Fyzikální olympiáda - kategorie C 1 

Levinský Vít 1.A Matematická olympiáda - kategorie C 1 

Macek Tomáš 7.V Matematická olympiáda - kategorie A 1 

Mareš Timotej 7.V Chemická olympiáda - kategorie B 1 

Mervart Vojtěch 6.W Soutěže v cizích jazycích - ruština - kategorie II 0,5 

Možíšová Jana 5.W Fyzikální olympiáda - kategorie D 1 

Pikman Jan 5.V Fyzikální olympiáda - kategorie D 1 

Polák Jan 8.V SOČ - obor informatika 0,5 

Polák Jan 8.V SOČ - obor informatika 1 

Roztočil Petr 3.B Soutěže v cizích jazycích - ruština - kategorie I 0,5 

Rýdl Jiří 8.W Fyzikální olympiáda - kategorie A 1 



46 

Rýdlo Jan 7.W SOČ - obor informatika 1 

Tučková Lucie 2.B Chemická olympiáda - kategorie C 1 

Vašina Martin 4.B Fyzikální olympiáda - kategorie A 1 

Vávrová Adéla 3.A Soutěže v cizích jazycích - francouzština - kategorie B1 0,5 

Celkem bodů 
 

22,0 

Rozvojový program MŠMT - Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 

2015/2016 – Excelence základních škol 2016. 

Základním cílem programu je podpora, zvyšování kvality a rozšiřování péče o talentované žáky na 

základních školách, kteří jsou schopni dosahovat vynikajících výsledků v soutěžích. 

Poskytnuté finanční prostředky z tohoto programu 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 2016-17 obdrželi 30 889 Kč. Celá částka byla 

v souladu s pravidly programu vyčerpána na odměny učitelům, kteří se podíleli na vzdělávání v soutěžích 

úspěšných žáků. 

V 1. ročníku tohoto programu jsme získali v kraji slušné 4 - 5. místo. Je to pro nás výzva do 

budoucnosti. 

Královéhradecký kraj 

Škola Částka 

Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 84 351 Kč 

Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 70 095 Kč 

Gymnázium, Dobruška, Pulická 779 34 453 Kč 

Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451 30 889 Kč 

Gymnázium Jaroslava Žáka, Jaroměř, Lužická 423 30 889 Kč 

První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové, spol. s r.o., Hradec Králové, Brandlova 875 28 513 Kč 

Základní škola, Nový Bydžov, V. Kl. Klicpery 561, okres Hradec Králové 23 761 Kč 

Gymnázium Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněžnou, Hrdinů odboje 36 19 009 Kč 

Gymnázium, Dvůr Králové nad Labem, nám. Odboje 304 15 445 Kč 

Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod 15 445 Kč 

Lepařovo gymnázium, Jičín, Jiráskova 30 13 068 Kč 

Základní škola Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235 13 068 Kč 

Gymnázium a Střední odborná škola, Hostinné, Horská 309 11 880 Kč 

Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77 7 128 Kč 

První soukromá základní škola v Hradci Králové, s.r.o. Hradec Králové, Vocelova 1334 7 128 Kč 

Základní škola Nová Paka, Komenského 555 7 128 Kč 

Základní škola, Hradec Králové, tř. SNP 694 7 128 Kč 

Gymnázium, Broumov, Hradební 218 5 940 Kč 

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 5 940 Kč 

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou 5 940 Kč 

Základní škola a mateřská škola, Jičín, 17. listopadu 109 5 940 Kč 

Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod 5 940 Kč 

Gymnázium, SOŠ, SOU a vyšší odborná škola, Hořice, Riegrova 1403 3 564 Kč 

Gymnázium, Vrchlabí, Komenského 586 3 564 Kč 

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 3 564 Kč 

Základní škola Česká Skalice, okres Náchod 3 564 Kč 

Základní škola Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919 3 564 Kč 

Základní škola, Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou 3 564 Kč 

Základní škola, Trutnov, Komenského 399 3 564 Kč 

Základní škola, Třebechovice pod Orebem, okres Hradec Králové 3 564 Kč 
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Na tomto úspěchu se podíleli svými výsledky v soutěžích školního roku 2015-16 studenti: 

Jméno žáka a třída Název soutěže Počet bodů 

Jakub Ježek (4.W) Chemická olympiáda - kategorie D 0,5 

Jakub Ježek (4.W) Fyzikální olympiáda - kategorie ZŠ E 1 

Ivana Lukášová (4.W) Soutěže v cizích jazycích - ruština ZŠ 0,3 

Hana Štěpánová (4.V) Soutěže v cizích jazycích - francouzština ZŠ A1 0,3 

Monika Vydláková (4.V) Chemická olympiáda - kategorie D 0,5 

Celkem bodů 2,6 

Děkujeme a blahopřejeme. 

Pavel Škoda 

ČÁST XII. 

ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO 

VZDĚLÁVÁNÍ 
Akreditace pro vzdělávání dospělých: NE 

Autorizace ve smyslu zákona 179/2006 Sb.9: NE 

ČÁST XIII. 

ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH 

Z CIZÍCH ZDROJŮ 

1) U zřizovatele jsme uspěli se žádostmi o tyto mimořádné účelové prostředky (MUP) 

 56 000 Kč – „Oči“ pro naše roboty – stavebnice, senzory a software pro robotiku, 

 15 000 Kč – HiDrak – kostýmy, rekvizity atp. pro náš historicko-dramatický kroužek, 

 24 000 Kč – Výměnný pobyt s partnerskou školou v SRN – náklady na autobus, 

 12 000 Kč - Projekt primární prevence – stravování a ubytování žáků při seznamovacích 

pobytech. 

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 projekt „DePo 2017 – Náchodské Dny poezie 2017 – 8. ročník“, 

 20 000 Kč na projekt „Deset Deka Festival 2017 – 8. ročník“, 

b) od Města Náchoda formou Podpory de minimis  

 25 000 Kč na projekt „Preventivní program prevence kriminality, 

   8 000 Kč na projekt „Španělské dny v Náchodě – 3. ročník“, 

 10 000 Kč na projekt „Ekologická výchova na Jiráskově gymnáziu“, 

c) od KÚ Královéhradeckého kraje  

 21 000 Kč na projekt „Španělské dny v Náchodě – Hispana“ (17KPG01-0066), 

 29 000 Kč na projekt „Deset Deka Festival 2017 – 8. ročník“ (17KPG01-0080), 

 27 000 Kč na projekt „DePo 2017 – Náchodské Dny poezie 2017 – 8. ročník“ (17KPG01-

0079). 

3) Darem jsme ve sledovaném období získali: 

a) jménem školy 

 118 800 Kč – od firmy Saar Gummi Czech, s.r.o. na odměny pro vedoucí 5 technických 

kroužků (2x robotika, 3D modelování, elektrotechnika a praktická fyzika, chemie), 

 58 000 Kč - od firmy Saar Gummi Czech, s.r.o. na 2x Pc, 2x LCD, 1x 3D skener, 

 10 556 Kč - od sdružení Život dětem na nákup učebních pomůcek. 

                                                 
9 o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů 
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 Detektor MX-10 - (digitální částicová kamera) k měření radioaktivity v ceně 14 000 Kč. 

Zařízení má mnohem vyšší hodnotu (cca 81 000 Kč), ale čip v našem zařízení nesplňuje o 

nějaké malé procento přísná kritéria pro vědecké použití). Jsme druhou střední školou v ČR, 

které se ho podařilo získat. Detektor darovala firma JABLOTRON ALARM. 

 70 000 Kč – od firmy ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav na realizaci projektu „Zapojení 

žáků do vývoje autonomních aut – aby auto nebylo jen černou skříňkou“ v rámci 

grantového programu dárce „Popularizace technického vzdělávání na základních školách“. 

b) prostřednictvím SRPDŠ 

 od soukromých osob 

- od mnoha dárců drobné příspěvky do soutěže o ceny na plesy 

 od firem 

- 2 000 Kč na činnost SRPDŠ (podpora akcí pro žáky, které nelze financovat z prostředků 

školy) od Knihkupectví Horová, 

- 6 000 Kč na činnost SRPDŠ (podpora akcí pro žáky, které nelze financovat z prostředků 

školy) od Atelieru TSUNAMI s.r.o., 

- 6 000 Kč na účast našich žáků na Mistrovství České republiky středních škol v šachu. 

Od Saar Gummi Czech s.r.o., Červený Kostelec, prostřednictvím Ing. Jaromíra 

Osoby. 

- 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 realizovalo v období od 14. 9. 

2014 do 13. 9. 2016 svůj dvouletý projekt, který byl zaměřen na 

vzdělávání pedagogických pracovníků v zahraničí. Projekt, Kvalitní 

učitel znamená vzdělaný žák, byl podán v programu EU Erasmus Plus 

(Erasmus+). 

Cílem projektu bylo umožnit profesní rozvoj učitelů gymnázia absolvováním aktivity job –

 shadowing na naší partnerské škole v Německu a účastí na vzdělávacích kurzech v zemích EU. 

Dopad projektu ve školním roce 2016/2017 na žáky školy i na samotnou organizaci má tyto 

integrující prvky: 

1) Prostřednictvím sdílení poznatků získaných na mobilitách mezi pedagogy naší školy došlo k podpoře 

aktivity učitelů směrem k využití všech nově získaných poznatků, aby se podpořilo samostatné 

myšlení studentů a jejich smysl pro cílevědomou práci. 

2) Byl vidět motivační přínos mobilit jak pro učitele, kteří velice ocenili výhody vzdělávání v zemích 

EU, tak i pro studenty, kteří viděli praktické výhody studia cizích jazyků a jejich spojitost 

s nejazykovými předměty, což je současným trendem ve vzdělávání mladé generace. 

3) Prostřednictvím projektu se škola snaží ukázat veřejnosti, že neustále pracuje na své kvalitě, aby 

mohla stále lépe vzdělávat své studenty. 

4) Projekt se stal svým rozsahem a náplní příkladem pro ostatní školy. 

5) Škola zavedla metodu CLIL do ŠVP a ta pak byla prakticky využita v hodinách ZSV, dějepisu 

a literatury. 

6) Byl vytvořen nový plán předmětu Hrátky s robotikou. 

Úplné informace o projektu 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 

http://erasmus.gymnachod.cz/
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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 2016-17 realizovali výuku ve zrekonstruované 

laboratoři (cca 34 hodin týdně), využívali jsme veškeré z projektu nakoupené vybavení a vedli jsme 

kroužek robotiky (11 žáků, cca 2 hodiny týdně) a kroužek elektrotechniky a praktické fyziky (6 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. 2017 máme za sebou pátý, tedy poslední, rok udržitelnosti projektu. Během tohoto roku jsme 

provedli aktualizaci již popsaných procesů a vytvořených formulářů v oblasti systému managementu 

kvality tak, aby byly v souladu s platnou legislativou a změněnými skutečnostmi. 

Použité procesy proběhly správně a byly efektivní. 

Systém se jeví jako funkční s výjimkou formalizovaného vyhodnocování procesů a auditování 

systému. To jsou nepřiměřeně časově náročné administrativní činnosti. Při omezené kapacitě našich 

zaměstnanců je pro nás cennější, když se zaměstnanci místo toho věnují žákům. 

Dotazníková šetření, jimiž se u žáků, rodičů, zaměstnanců a dalších partnerů sleduje spokojenost 

s nejrůznějšími oblastmi práce školy, nebyla pro letošní rok plánována. 

Zhodnocení celého projektu 

Hlavní přínosy tohoto projektu byly dva: 

1. Dostali jsme zpětnou vazbu od žáků, rodičů, učitelů i absolventů o atmosféře ve škole a možnost 

porovnat ji s jinými středními školami. Potěšitelné bylo, že jsou všichni respondenti s činností i 

vybavením naší školy převážně spokojeni. 

2. Systém managementu kvality nás donutil zamyslet se nad procesy probíhajícími ve škole, nějak je 

formalizovat a popsat. Popisy procesů i navazující formuláře a směrnice jsme umístili do společného 

úložiště přístupného všem zaměstnancům školy. To přispělo ke snazší orientaci zaměstnanců 

v procesech, ke sjednocení výstupů a došlo také ke zvýšení zastupitelnosti jednotlivých pracovníků. 

Pavel Škoda 

Projekt T Generace 

Nově byla navázána spolupráce s firmou Saar Gummi Czech, s.r.o. z Červeného Kostelce. Firma nám 

v rámci projektu na podporu technického vzdělávání T-Generace financuje činnosti 5 technických 

kroužků (2x robotika, 3D technologie, elektrotechnika a praktická fyzika, chemie) a to částkou 

118 800 Kč na školní rok 2016-17. V rámci podpory technického vzdělávání nám také zakoupili 

vybavení a software pro 3D modelování. 

Pavel Škoda 
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ČÁST XIV. 

ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI 

ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ 

Odborová organizace není ve škole zřízena. 

Spolupracujeme 

 s firmou Saar Gummi Czech s.r.o., Červený Kostele (finančně, v rámci jejich projektu T-Generace, 

podporují učitele 5 technicky zaměřených kroužků - 2x robotika, 3D tisk, praktická fyzika a 

elektrotechnika, chemie). Zakoupili nám vybavení a software pro 3D modelování. 

 s firmou ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav (získali jsme od nich grant na zřízení modelářského 

kroužku, který pokryje náklady na část jeho jeho vybavení a náklady na práci vedoucího kroužku), 

naši žáci, zajímající se o robotiku, byli u nich na exkurzi a vývojoví pracovníci ŠKODA AUTO jim 

poskytli i konzultace k robotům, které si sami postavili a které jim přivezli ukázat. 

 s firmou ATAS Náchod (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.). 

 s firmou Microrisc s.r.o. Jičín (využívání IQRF technologie ve výuce – „internet věcí“, jsme členy 

IQRF alliance). 

 s Mikrobiologickým ústavem Akademie věd ČR, v.v.i. a dalšími v rámci projektu Otevřená věda 

(praktické aktivity našich žáků na pracovištích ústavů). 

 s Výzkumným ústavem technické a experimentální fyziky v Praze (darovali nám částicovou 

kameru MX 10). 

 s FG Forrest, a.s., Praha, pobočka Náchod (1 žák tam je na praxi a tvoří nové webové stránky naší 

školy). 

 s Atelierem TSUNAMI s.r.o. (generel rozvoje školy, technické konzultace, firma nás sponzoruje,…). 

 S Městem Náchod (spolupráce na koncepci školství v Náchodě, granty, spolupráce v kultuře, 

sportu…). 

11. listopadu jsem od Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje převzal v Hradci 

Králové za naši školu diplom za nominaci na ocenění Škola firmě 2016. 

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. 

Samozřejmostí jsou u nás ve škole praxe studentů učitelství. 

6. ledna proběhla Burza VŠ. Naši absolventi, nyní žáci VŠ, přijeli na Jiráskovo gymnázium, aby 

informovali žáky posledních dvou ročníků a další zájemce o studiu na své VŠ a zodpověděli jejich 

případné dotazy. Na burze byli přítomni i zástupci VOŠ a dokonce zaměstnavatelů (ATAS). 

Virtuální návštěva v centru pro kosmické technologie ESTEC. Ve čtvrtek 2.2.2017 měli zájemci 

z řad žáků unikátní příležitost se virtuálně, prostřednictvím přímého on-line přenosu, podívat do 

vývojového střediska ESTEC (European Space Research and Technology Centre). To se zaměřuje na 

návrh a testování satelitů. Celým přenosem provázel James Carpenter, vědec, který se podílí například na 

misích sloužících k průzkumu Měsíce. Žáci měli možnost nahlédnout do špičkového vědeckého 

pracoviště, dozvědět se spoustu informací o tom, jak se satelity navrhují a testují, jaké mise má ESA 

(Evropská kosmická agentura) ze sebou a jaké plánuje, jak probíhá výzkum Měsíce a Marsu, mohli 

nahlédnout do modulu Mezinárodní vesmírné stanice ISS… Na závěr mohli žáci pokládat i své dotazy. 

Další vzdělávání ve škole 

Naše škola splnila podmínky pro členství v programu Autodesk Academia – máme dva certifikované 

učitele na produkt Autodesk Inventor 2017 a potřebné vybavení. Naši žáci tak mohou získat 

mezinárodně platný certifikát firmy Autodesk, pokud v rámci výuky zpracují projekt splňující daná 
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kritéria. Na základě vytvořených a odevzdaných prací již jeden ze žáků certifikát získal. Certifikát může 

pomoci při získání zajímavé brigády či budoucího zaměstnání nebo při studiu na vysoké škole. 

ČÁST XV. 

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., 

O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 

Ve smyslu výše uvedeného zákona v roce 2016: 

a) byla podána 1 žádost o informace, které bylo vyhověno, 

b) nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí, 

c) neobdržela organizace žádný rozsudek soudu, 

d) nebyla poskytnuta žádná výhradní licence, 

e) nebyla podána žádná stížnost podle §16a. 

Informace dle §5 ods. l písmen a) až j) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

jsou zveřejněny na nástěnce ve vestibulu školy a na WWW stránkách školy. 

Pavel Škoda 
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PŘÍLOHA Č. 1 

PODROBNÝ PŘEHLED O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

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

Kód oboru Název oboru 
1. 

roč. 

2. 

roč. 

3. 

roč. 

4. 

roč. 

5. 

roč. 

6. 

roč. 

7. 

roč. 

8. 

roč. 
Cel

kem 

Tříd 

celk. 

79-41-K/41 Gymnázium 60 60 58 60 – – – – 238 8 

79-41-K/81 Gymnázium 60 60 60 57 53 58 57 50 455 16 

b) prospěch žáků ve škole 

Ročník Počet žáků Prospěl s vyzn. Prospěl Neprospěl Opakuje 

Školní rok 2015 – 16 2016 – 17 2015 – 16 2016 – 17 2015 – 16 2016 – 17 2015 – 16 2016 – 17 2015 – 16 2016 – 17 

79-41-K/41 

1. ročník 59 60 9 13 50 47 0 0 0 0 

2. ročník 57 60 19 6 38 53 0 1 0 1 

3. ročník 62 58 12 21 48 37 2 0 1 0 

4. ročník 57 60 9 7 48 53 0 0 0 0 

79-41-K/81 

1. ročník 60 60 36 34 24 26 0 0 0 0 

2. ročník 60 60 36 25 24 35 0 0 0 0 

3. ročník 58 60 22 23 36 37 0 0 0 0 

4. ročník 58 57 24 21 33 36 1 0 0 0 

5. ročník 57 53 15 17 42 36 0 0 0 0 

6. ročník 61 58 14 19 45 39 2 0 2 0 

7. ročník 52 57 12 11 38 45 2 1 1 1 

8. ročník 54 50 9 9 45 41 0 0 0 0 

celkem 695 693 217 206 471 485 7 2 4 2 

c) Počet vyloučených žáků a průměrný počet zameškaných hodin na žáka. 

Ročník Počet celkem Důvod prospěch Důvod chování Jiné důvody Zameškáno na žáka 

Šk. rok 2015 – 16 2016 – 17 2015 – 16 2016 – 17 2015 – 16 2016 – 17 2015 – 16 2016 – 17 2015 – 16 2016 – 17 

79-41-K/41 

1. ročník 0 0 0 0 0 0 0 0 82,7 72,0 

2. ročník 0 0 0 0 0 0 0 0 94,8 127,7 

3. ročník 0 0 0 0 0 0 0 0 105,5 112,8 

4. ročník 0 0 0 0 0 0 0 0 91,86 92,7 

79-41-K/81 

1. ročník 0 0 0 0 0 0 0 0 63,8 70,6 

2. ročník 0 0 0 0 0 0 0 0 91,0 77,0 

3. ročník 0 0 0 0 0 0 0 0 94,4 96,7 

4. ročník 0 0 0 0 0 0 0 0 88,1 105,7 

5. ročník 0 0 0 0 0 0 0 0 89,3 94,3 

6. ročník 0 0 0 0 0 0 0 0 114,6 108,1 

7. ročník 0 0 0 0 0 0 0 0 130,1 103,0 

8. ročník 0 0 0 0 0 0 0 0 93,0 115,9 

Celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 94,6 97,2 
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d) Snížený stupeň z chování 

 2015 – 16 2016 – 17 

Stupeň chování Počet % z celku Počet % z celku 

1 695 100 692 99,9 

2 0 0 1 0,1 

3 0 0 0 0 

e) Celkový počet neomluvených hodin 

2015 – 16 2016 – 17 

57 59 

f) Souhrnný údaj o výsledcích maturitních zkoušek 

Maturitní zkoušky 2015 – 16 (stav po opravných maturitních zkouškách) 

 

Kód oboru 

 

Název oboru 

Počet ž. 

celkem 

Počet ž. 

nepřipuštěn 

Počet ž. 

s vyznamen. 

Počet ž. 

prospěl 

Počet ž. 

neprospěl 

79-41-K/41 Gymnázium 58 0 13 43 2 

79-41-K/81 Gymnázium 54 0 22 32 0 

Maturitní zkoušky 2016 – 17 (stav po opravných maturitních zkouškách) 

 

Kód oboru 

 

Název oboru 

Počet ž. 

celkem 

Počet ž. 

nepřipuštěn 

Počet ž. 

s vyznamen. 

Počet ž. 

prospěl 

Počet ž. 

neprospěl 

79-41-K/41 Gymnázium 60 0 20 40 0 

79-41-K/81 Gymnázium 50 0 19 31 0 

PŘEHLED TŘÍD – PŘIJETÍ NA VŠ, VOŠ 

Třída 
Počet 

absolventů 

Informaci 

poskytlo 
VŠ 

VOŠ, ostatní 

(konzervatoř, jaz. 

kurzy, nultý ročník) 
Zaměstnání 

4.A 29 29 23 (79,31 %) 5 1 

4.B 31 31 27 (87,09 %) 2 2 

oktáva A 24 24 23 (95,83 %) 0 1 

oktáva B 26 26 24 (92,30 %) 1 1 

CELKEM 110 110 97 (88,18 %) 8 5 

PŘEHLED UMÍSTĚNÝCH ABSOLVENTŮ NA JEDNOTLIVÉ VŠ A FAKULTY 

Číslo v závorce uvádí počet studentů přijatých ke studiu, rozdíl čísel, kolik z přijatých nastoupilo 

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

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

A10 

Oktáva 

B 

Univerzita Karlova 1. lékařská - -(1) 1(3) - 

 2. lékařská -(1) 1(1) 3(3) - 

 lékařská Hradec Králové - -(1) - - 

 farmaceutická Hradec Králové 1(1) - - 2(3) 

 humanitních studií - - 1(1) - 

 matematicko-fyzikální - - 1(2) - 

 pedagogická - 2(2) 2(4) - 

 přírodovědecká -(1) 1(1) 1(3) 3(4) 

 sociálních věd - 2(2) - 2(2) 

 právnická - -(1) 1(1) - 

 filozofická - 1(1) - - 

 tělesné výchovy a sportu - - - 1(2) 

Univerzita Hradec Králové informatiky a managementu 2(3) - -(1) 1(2) 

 přírodovědecká -(1) 2(3) 1(1) 1(3) 

 pedagogická 1(1) - 1(3) - 

                                                 
10 V oktávě A jeden absolvent studuje zároveň 2 VŠ. 
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Masarykova univerzita Brno lékařská 1(1) -(1) -(1) 1(1) 

 právnická - 1(1) 1(2) - 

 přírodovědecká 1(3) 1(1) - -(1) 

 filozofická 1(2) - -(1) - 

 ekonomicko-správní 1(1) 1(1) - - 

 sportovních studií - - 1(1) - 

 pedagogická - 2(4) 2(3) - 

Univerzita Palackého Olomouc právnická - -(1) -(1) - 

 filozofická - 1(1) - 2(2) 

 přírodovědecká 1(2) 1(2) 2(2) - 

 tělesné kultury 1(2) - - - 

 lékařská - -(1) -  

Univerzita Pardubice zdravotnických studií - 1(1) 1(1) 1(2) 

 dopravní 2(2) - -(1) - 

 filozofická - - - 1(1) 

 ekonomicko-správní 1(3) - - - 

 chemicko-technologická -(1) - - -(1) 

Technická univerzita Liberec strojní - - - 1(1) 

ČVUT Praha informačních technologií 1(1) - - - 

 dopravní - - 2(2) 1(1) 

 stavební - 1(1) 1(2) - 

 jaderného a fyzikálního inženýrství - -(1) - - 

 biomedicínského inženýrství  1(1) - -  

 strojní 1(1) 1(1) - - 

VUT Brno elektrotechniky a komunik. technologií - -(1) - - 

 podnikohospodářská 1(1) - - - 

 strojní - 1(1) - - 

VŠE Praha mezinárodních vztahů 1(1) 2(2) - 1(1) 

 financí a účetnictví -(1) - - - 

 podnikohospodářská -(1) - - - 

Česká zemědělská univerzita Praha provozně ekonomická 2(2) -(2) - 1(1) 

 životního prostředí - - 1(1) - 

 agrobiologie, potrav. a přírod. zdrojů -(1) 2(2) - - 

VŠCHT Praha technické ochrany - 1(1) - - 

 chemicko-inženýrská - - - 1(1) 

 potravinář. a biochemické technolog. 1(1) -(1) - -(1) 

Jihočeská univerzita Č. Budějovice filozofická 1(1) - - - 

Západočeská univerzita Plzeň pedagogická - - - 1(1) 

 právnická - -(1) 1(1) - 

Univerzita Ostrava filozofická - 1(1) - - 

 lékařská - - -(1) - 

Univerzita Tomáše Bati Zlín humanitních studií - -(1) - - 

Policejní akademie Praha  - - - 2(2) 

Univerzita J. E. Purkyně Ústí n. L. pedagogická 1(1) - - - 

University of Aberdeen  - -(1) - -(1) 

Keele University  - -(1) - - 

Western Sydney Univeristy  - -(1) - - 

Univeristy of Edinburg  - - - 1(1) 

University of Glasgow  - - - -(1) 

Tvind DNS  - 1(1) - - 
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PŘÍLOHA Č. 2 

ODBORNÁ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY 

PaedDr. Blanka Dvořáčková 

 publikační činnost 

- monografie o J. F. Smetanovi a obci Svinišťany (2001) 

- kronikářka obce Svinišťany (od r. 1992) 

- kronikářka OÚ Dolany (kronika všech pěti obcí spadajících pod OÚ Dolany) 

- zprávy a reportáže v novinách ECHO 

- články v Rodným krajem 

- šéfredaktorka časopisu OÚ Dolany - jazyková a stylistická korektura článků, vlastní články 

v čísle 1 a 2 / 2017: „Rozcestník ve Svinišťanech,“ „Kaštanová alej na Sebuči zachráněna,“ 

„Pocta svinišťanskému rodákovi v Plzni,“ „O ptáku Prašivci nad svinišťanským ovčínem,“ 

„Pocta svinišťanskému rodákovi v Plzni,“ „Slovo šéfredaktorky časopisu,“ „Parkoviště na 

návsi ve Svinišťanech,“ „Komu vadí? Aneb konec „kešek“ ve Svinišťanech?“ „Ve 

Svinišťanech se opět konaly závody rybářů,“ „Po naučné stezce bojištěm šestašedesáté aneb 

cestička k domovu,“ „Bludičky, žhavý muž a spropadenec v lukách u řeky Úpy a Hofmanovy 

studánky.“ 

 přednáška k 210. výročí narození J. F. Smetany, Svinišťany 

 přednáška o bitvě ve Sviništanech roku 1866, Svinišťany 

 odborná přednáška v Plzni na konferenci u příležitosti 100. výročí založení České astronomické 

společnosti. Konferenci pořádala Západočeská univerzita Plzeň, Západočeské muzeum Plzeň a 

západočeská astronomická společnost v Plzni 

 režisérka „Divadelní scény mladých“ při náchodské divadelní scéně 

 autorství divadelních scénářů pro dramatizaci pohádek a povídek z díla Karla Čapka 

Mgr. Pavel Fišer 

 Odborný překladatel (anglický jazyk) – metodika tréninku mládeže 6 – 19 let pro KFS Hradec 

Králové, FAČR, Dukla Praha 

 Praktický a odborný konzultant, překladatel, jazykový korektor publikace: Trenér mládeže 6 – 15, 

Olympia 2005 

 Praktický a odborný konzultant, překladatel, jazykový korektor publikace: Trenér mládeže 16 – 

19, Olympia, 2009 

 Držitel trenérské UEFA A licence v kopané 

 Držitel ocenění Mládežnický trenér kopané roku 2003, KFS Hradec Králové 

 Trenér fotbalové reprezentace České republiky U12, Danone cup 2006 

 Lektorská činnost pro KFS Hradec Králové 2006 – 2010 

 Projekt Science across Europe, program Socrates, Pedagogisch  Studie centrum Amsterdam – 

hlavní koordinátor projektu pro Českou republiku, 2000 - 2002 

 Školitel v projektu MEJA, metodika a výuka anglického jazyka, NIDV Praha 2006 – 2008 

 Autor a koordinátor projektu v rámci programu Erasmus+ pro JG Náchod 2014 – 2016 

Mgr. Jan Ježek 

 10. 4. 2010 – historicko-přírodopisná vycházka okolím Nového Města nad Metují – o vývoji 

osídlení, přetváření krajiny a přírodě našeho regionu pohovořili a vycházku vedli Mgr. Jan Tůma 

(archeolog, pracovník Regionálního muzea v Náchodě) a Mgr. Jan Ježek (profesor náchodského 

gymnázia). I přes krutou nepřízeň počasí se sešlo deset účastníků. 

 7. 2. a 22. 3. 2011 – Přednášky Lidé a krajina – přednáška se zabývá přírodou a krajinou 

východních Čech. V komentovaném promítání autorských fotografií se Mgr. Jan Ježek pokusil 

popsat, jakým způsobem byla během historického vývoje místní krajina a příroda formována lidmi 

a k jakým změnám dochází v současnosti. První přednáška byla pro účastníky Náchodské 

univerzity volného času, konala se v městské knihovně v Náchodě a zúčastnilo se jí přibližně 100 

posluchačů, druhá akce se konala v budově Nového Adalbertina v Hradci Králové v klubu Salaš. 

Přednáška byla volně přístupná pro studenty i veřejnost a zúčastnilo se jí přibližně 20 návštěvníků. 
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 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. 

 Říjen 2016, Mikroregion Bělá, Kvasiny, Realizace putovní výstavy fotografií Krajina Orlických 

hor. 

 Odborný poradce vzdělávacího projektu Planeta Země 3000. 

Zdenka 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. 

- režie: Zni!Blá!Zni! textová koláž o bláznech a bláznovství podle Shakespeara, Leara, 

Morgensterna, Nikla, Zátkové, McCartneyho, Lennona, Voskovce, Wericha, Sachse, Brandta, 

http://bohemiaorientalis.cz/
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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 

- 2007 – Tvorba žen sdružení AMAG, hala Městské knihovny, Náchod 

- 2008 – 60 let založení AMAG, Regionální muzeum v Náchodě, Náchod 
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 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. 

- Vyprávěj, Revolver Revue, roč. 2014, č. 97, s. 236-238 
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- 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. 

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, Holandsku, Maltě, Slovensku, Švýcarsku, Španělsku, Portugalsku, Itálii, 

Srbsku, Litvě, Lotyšsku a v neposlední řadě v roce 2007 i na turné v Brazílii a v roce 2017 

v Mexiku. 
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Oficiálně vydaná CD 

1992  Mezi nebem a peklem, demo 

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, Bandcamp, Soundcloud, 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 80-

7196-331-3 

- Polák. Z.: Praktické úlohy okresního kola Archimédiády v Náchodě. In.: Sborník semináře „… 

aby fyzika bavila…2“ (Odborná skupina pro vyučování fyzice na základní škole při Fyzikální 

http://www.tortharry.com/
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pedagogické sekci JČMF ve spolupráci s KDF MFF UK Praha, Vlachovice 2005). Ed.: 

Kolářová R. 2005 str. 134 – 143, ISBN 80-244-1181-4 

- Polák Z.: Kinematika rovnoměrného a zrychleného pohybu. In: Sborník konference Veletrh 

nápadů učitelů fyziky 9 (Masarykova univerzita v Brně 2004) Ed. Svobodová J. Sládek P.. 

Brno 2004 str. 89-91, ISBN 80-7315-087-5 

- Mezinárodní konference GIREP 2004, Ostrava 19. – 23. 7. 2004, Teaching and learning 

physics in new contexts, poster Diamagnetic levitation 

- Polák Z.: Hardware IKT ve výuce fyziky. In Sborník referátov zo 14. medzinárodnej 

konferencie DIDFYZ 2004 (Račkova dolina, 13. – 16. oktobra 2004) Ed.: Zelenický L. Nitra 

2005 str. 219-224, ISBN 80-8050-810-0 

- Polák Z.: Pokusy s CD. In: Sborník konference Veletrh nápadů učitelů fyziky 8 (Jihočeská 

univerzita v Českých Budějovicích 2003) Ed. Šerý M. České Budějovice 2003 str. 164-169, 

ISBN 80-7040-547-X 

- Polák. Z.: Stabilní fyzikální pokus. In.: Sborník semináře „… aby fyzika bavila…“ (Odborná 

skupina pro vyučování fyzice na základní škole při Fyzikální pedagogické sekci JČMF ve 

spolupráci s KDF MFF UK Praha, Vlachovice 2003). Ed.: Kolářová R. 2003 str. 101 – 110, 

ISBN 80-244-0742-8 

- Polák Z.: Jednoduché pokusy. In Sborník konference Veletrh nápadů učitelů fyziky 7 

(Univerzita Karlova MFF KDF 2002) Ed. Svoboda E. Dvořák L. Praha 2002 str. 57-60, ISBN 

80-7196-254-6 

- Polák Z.: Jednoduchý pokus jako aktivizující prvek ve vyučovací hodině fyziky. In Sborník 

referátov zo 13. medzinárodnej konferencie DIDFYZ 2002 (Račkova dolina, 16. – 19. oktobra 

2002) Ed.: Zelenický L. Nitra 2003 str. 313-318, ISBN 80-8050-581-0 

- Polák Z.:. In Sborník konference Veletrh nápadů učitelů fyziky 6 (Univerzita Palackého 

v Olomouci 2001) Ed. Holubová, R. Olomouc 2001 str. 

- Polák Z.: Měření rychlosti vzduchu a další pokusy. In Sborník konference Veletrh nápadů 

učitelů fyziky 5 (Západočeská univerzita v Plzni 2000) Ed. Rauner,R. Plzeň 2000 str. 206-209, 

ISBN 80-7082-649-5 

- Polák Z.: Náměty na experimenty s infračerveným zářením. In: Sborník konf. Veletrh nápadů 

učitelů fyziky 15, Praha 2010, Prometheus Praha 2010, str. 181-185, ISBN978-80-7196-417-9 

- Polák Z., Koudelková V., Konečný M.: Pár věcí z tábora, tentokrát na téma Voda – základ 

života. In sborník konf. Veletrh nápadů učitelů fyziky 15, Praha 2010, Prometheus Praha 2010, 

str. 108-115, ISBN978-80-7196-417-9 

- Polak Z.: „Infrared radiation in school experiments“. In. Project catalogue science on stage 

festival Copenhagen 16-19 april 2011, str.46, Danish Science Communication, Copenhagen 

Denmark 2011 

- Polák Z.: Elektromagnetické vlny v experimentech. In: Sborník konf. Veletrh nápadů učitelů 

fyziky 16, Olomouc 2011, Univerzita Palackého v Olomouci 2011, str. 211-216, ISB N978-

80-244-2894-9 

- Polák Z., Koudelková V., Reichl J.: Pár věcí z tábora, tentokrát na téma Není malých úkolů, 

jsou jen různá měřítka. In: Sborník konf. Veletrh nápadů učitelů fyziky 16, Olomouc 2011, 

Univerzita Palackého v Olomouci 2011, str. 134-142, ISBN 978-80-244-2894-9 

- Polák Z.: Elektromagnetické vlnění experimentálně. In: Dílny Heuréky 2011, Sborník 

konference projektu Heuréka (Náchod, 30. 9. – 2. 10. 2011), str. 122-134, Prometheus, Praha 

2011, ISBN 978-80-7196-426-1 

- Polák Z.: Teplotní čidlo. In.: Úlohy krajského kola Fyzikální olympiády kategorie A, šk. 

r. 2011/2012, 3. Úloha. 

- Polák Z.: Několik pokusů s LED. In: Sborník konf. Veletrh nápadů učitelů fyziky 17, Praha 

2012, Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha, str. 242-246 

- Polák Z.: Hrajeme si s teplem. In: Dílny Heuréky 2016. Sborník konferencí projektu Heuréka. 

Ed.: L. Dvořák. Prometheus, Praha 2017, ISBN 978-80-7378-338-9  

 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 
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prezentoval stavebnici vyvinutou pro elektronická zapojení při laboratorních a frontálních 

pracích žáků našimi dvěma pedagogy, Jaroslavem Klemencem a Zdeňkem Polákem. 
http://kdf.mff.cuni.cz/heureka/nachod-2009 

- 18. 11. 2009 vedl v Trutnově seminář pro učitele na téma „Záření v pokusech“. 

- 2. 12. 2009 vedl v Náchodě dílnu učitelů fyziky na téma „Elektrické obvody se stejnosměrným 

proudem ve školní praxi“. 

- 27. 1. 2010 na semináři Svět energie v Pardubicích vystoupil s demonstračními experimenty 

na téma „Elektřina a magnetismus“. 

- 10. 3. 2010 vedl 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. 
http://kdf.mff.cuni.cz/tabor/main.php 

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

učitelů fyziky“ v Praze. 
http://kdf.mff.cuni.cz/veletrh/ 

- 1. až 3. 10. 2010 Organizace mezinárodního setkání učitelů fyziky na Jiráskově gymnáziu 

v Náchodě. Pořádáno v rámci hnutí Heuréka s účastí 95 aktivních účastníků. Pro zúčastněné 

učitele 4x zopakoval dílnu „Experimenty s infračerveným zářením“. Článek z dílny ve 

sborníku „Dílny Heuréky Náchod 2010.“ 
http://kdf.mff.cuni.cz/heureka/ 

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

v experimentech“ 
http://www.cvkhk.cz 

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

Kmitání, vlnění, akustika„ 
http://www.cvkhk.cz 

- 15. 4. – 20. 4. 2011 Aktivní účast na prestižní mezinárodní konferenci učitelů fyziky „Science 

on stage“ v Kodani, kde vystupoval za Českou republiku s projektem „Experimenty 

s infračerveným zářením ve školní praxi“. Abstrakt vystoupení uveřejněn ve sborníku: Polak 

Z.: „Infrared radiation in school experiments“. In. Project catalogue science on stage festival 

Copenhagen 16-19 april 2011, str.46, Danish Science Communication, Copenhagen Denmark 

2011  
http://www.science-on-stage.cz/ 

- 30. 7. – 13. 8. 2011. Na „Soustředění mladých matematiků a fyziků“ pořádaném MFFUK 

Praha v Nekoři vedení dvou projektů a fyzikálního kurzu „Okénka experimentální fyziky“ 
http://kdf.mff.cuni.cz/tabor/main.php 

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

„Magnetismus v experimentech“ 

- 21. 3. 2012 Hradec Králové, Přednáška s experimenty pro učitele fyziky v rámci DVPP: 

„Světlo a záření v experimentech“ 

- 25. 5. 2012 Praha, Přednáška pro učitele fyziky v rámci semináře projektu Heuréka na téma 

Moderní technologie ve škole s názvem „Moderní diagnostické metody v medicíně“ 

- 25. 5. 2012 Praha, Experimentální dílna pro učitele fyziky v rámci semináře projektu Heuréka 

na téma Moderní technologie ve škole s názvem „Světlo a blízké elektromagnetické vlnění“ 

http://kdf.mff.cuni.cz/tabor/main.php
http://www.cvkhk.cz/cvis/detail.php?kurz=1288458367&ret=&from=/cvis/index.php&skrok=2010&polo=2
http://www.cvkhk.cz/cvis/detail.php?kurz=1288458367&ret=&from=/cvis/index.php&skrok=2010&polo=2
http://kdf.mff.cuni.cz/tabor/main.php
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- 20. až 23. 6. 2012 PhysHOME 2012 (Physics by Hands-On Minds-on Experiments), 

mezinárodní konference s účastí zástupců devíti evropských zemí – Francie, Itálie, Slovinska, 

Belgie, Rakouska, Ukrajiny, Polska, Slovenska a České republiky. Experimentální dílna pro 

účastníky konference na téma „Infračervené záření v experimentech“ 

- 21. 7. až 4. 8. 2012 působil jako odborný vedoucí na dvoutýdenním matematicko-fyzikálním 

soustředění středoškolských studentů v Kořenově v Jizerských horách. Zde působil jako 

konzultant projektů „Rádio pro trosečníka“ a „Levitující motor“. 

- 31. 8. až 2. 9. 2012 vystoupení na konferenci učitelů fyziky s mezinárodní účastí „Veletrh 

nápadů učitelů fyziky“ v Praze 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 H. 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 experimenty 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. 

http://kdf.mff.cuni.cz/veletrh/
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- 28. – 30. 8. 2015 Veletrh nápadů učitelů fyziky, konferenční vystoupení s náměty pro práci 

učitelů ze Science on Stage v Londýně. 

- 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. 

- Září 2016 - organizace 14. ročníku konference učitelů fyziky „Heuréka Náchod 2016“ na 

Jiráskově gymnáziu v Náchodě (účast 120 učitelů, z toho 9 ze zahraničí). A vedení vlastní 

dílny na téma „Hrajeme si s teplem“. 

- 30. 9. 2016 Za vystoupení se souborem experimentů na soutěžní přehlídce pro kvalifikaci na 

mezinárodní konferenci „Science on stage 2017“ hodnocen na prvním místě ze 13 soutěžících. 

- 28. 6. – 2. 7. 2017 člen české delegace na Science on stage 2017 Debrecen, kde prezentoval 

projekt „Hrajeme si s teplem – měníme teplo na práci“. 

- 1. – 3. září 2017 Veletrh nápadů učitelů fyziky v Olomouci, konferenční vystoupení 

s prezentací inspirativních námětů z mezinárodní konference Science on stage 2017 

Debreceen. 

Mgr. Milan Poutník 

 kniha (sbírka veršů) 

- Ještě jsou rána cítit létem, Vydavatelství Bor 2016 (za dílo udělena Mobelova pochvala) 

 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 

- Roboseminář ČVUT, Praha, 15.–16. 9. 2017, workshop „Programování EV3 v NXC“, 

společně s Š. Baierlovou. 

- konference Počítač ve škole 2017, Nové Město na Moravě, 11.–13. 4. 2017, workshop 

„Využití Arduino robotů mBot ve výuce na gymnáziu“, společně se O. Horáčkem 

(HWkitchen). 

- konference Počítač ve škole 2017, Nové Město na Moravě, 11.–13. 4. 2017, workshop 

„Programování robotů LEGO Mindstorms EV3 pomocí NXC“, společně se M. Hlinovským 

(ČVUT FEL Praha). 

- Roboseminář ČVUT, Praha, 27.–28. 1. 2017, workshop „Programování EV3 v NXT-G“, 

společně s Š. Baierlovou. 

- 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. 
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- 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. 

- 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. 
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- Letní škola učitelů informatiky 2004, Lipnice nad Sázavou, 16. – 27. srpna 2004 – 

přednášky a praktická cvičení na téma OpenOffice, Microsoft Office (Excel), Tvorba 

výukových aplikací. 

- Letní škola učitelů informatiky 2003, Lipnice nad Sázavou, 18. – 29. 8. 2003 – série 

přednášek a cvičení na téma Open Office – alternativa k MS Office. 

- Mezinárodní konference Information and Communication Technology in Education 2002 

pořádaná Přírodovědeckou fakultou Ostravské univerzity, 10. – 23. 9. 2002, Rožnov pod 

Radhoštěm – příspěvek Autorský systém Athelas 

- Mezinárodní konference Week of Doctoral Students 2002, Matematicko-fyzikální fakulta, 

Karlova univerzita, Praha, 11. – 14. 6. 2002 – poster What authoring tool is the best? 

- Seminář Technologie pro e-vzdělávání pořádaný Fakultou elektrotechnickou Českého 

vysokého učení v Praze a Fakultou elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava s podporou 

Czech ACM Chapter, Praha, 6. 5. 2002 – příspěvek Různé přístupy k tvorbě výukových 

aplikací demonstrované na příkladech konkrétních systémů 

- Letní škola učitelů informatiky 2001, Lipnice nad Sázavou, 20. – 31. 8. 2001 – série 

přednášek a cvičení na téma Tvorba aplikací v Microsoft Office 2000 (Excel 2000). 

- Mezinárodní konference Week of Doctoral Students 2001, Matematicko-fyzikální fakulta, 

Karlova univerzita, Praha, 12. – 15. 6. 2001 – poster Authoring System Development –

Problems and Solutions 

- Mezinárodní konference Telecommunications for Education and Training 2001, Karlova 

univerzita, Praha, Česká republika, 23. – 25. 5. 2001 – příspěvek a poster Discussion on Some 

Problems in Authoring System Development 

- Mezinárodní konference Information and Communication Technology in Education 2000 

pořádaná Přírodovědeckou fakultou Ostravské univerzity, 19. – 21. 9. 2000, Rožnov pod 

Radhoštěm – příspěvek Autorské prostředky 

- Letní škola učitelů informatiky 2000, Lipnice nad Sázavou, 21. 8. – 1. 9. 2000 – přednášky 

Výukové programy a autorské prostředky, Prezentace systému Athelas. 

- Letní škola učitelů matematiky 2000, Dobřichovice u Prahy, 1. – 5. 7. 2000 – přednáška Od 

počítání na prstech k Napierovým hůlkám 

- Mezinárodní konference Week of Doctoral Students 2000, Matematicko-fyzikální fakulta, 

Karlova univerzita, Praha, 13. – 16. 6. 2000 – příspěvek Authoring Tools 

- Doktorandský seminář, Matematicko-fyzikální fakulta, Karlova univerzita, Praha, 

11. 4. 2000 – přednáška Historie početních pomůcek, mechanických počítacích strojů 

a počítačů do roku 1900 

- Seminář o výuce matematiky a informatiky pro středoškolské profesory pořádaný 

Přírodovědeckou fakultou Ostravské univerzity společně s Gymnáziem M. Koperníka 

v Bílovci a pobočkou JČMF v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita, 

1. 2. 2000 – přednáška Autorské systémy – počítačová podpora výuky 

 publikace v odborných sbornících 

- PRECLÍK, Jan. What authoring tool is the best? In ŠAFRÁNKOVÁ, J. (ed.). Week of 

Doctoral Students 2002 – Proceedings of Contributed Papers, part I – Mathematics and 

Computer Sciences: June 11-14, 2002, Praha. Praha: MATFYZPress, 2002, s. 128-133. ISBN 

80-85863-88-X. (recenzovaný příspěvek, anglicky) 

- PRECLÍK, Jan. Autorský systém Athelas. In MECHLOVÁ, Erika (ed.). Information and 

Communication Technology in Education 2002 – Proceedings: 10 th – 13th September 2002, 

Rožnov pod Radhoštěm. Rožnov pod Radhoštěm: Ostravská univerzita, 2002, s. 270-274. 

ISBN 80-7042-828-7. (recenzovaný příspěvek, česky) 

- PRECLÍK, Jan. Různé přístupy k tvorbě výukových aplikací demonstrované na 

příkladech konkrétních systémů. In MANNOVÁ, Božena (ed.); ŠALOUN, Petr (ed.). 

Technologie pro e-vzdělávání: 6. května 2002, Praha. Praha: ČVUT, VŠB-TU Ostrava, 2002, 

s. 65-75. ISBN 80-01-02538-1. (česky) 

- PRECLÍK, Jan. Authoring system development – problems and solutions. In 

ŠAFRÁNKOVÁ, J. (ed.). Week of Doctoral Students 2001 – Proceedings of Contributed 

Papers, part I – Mathematics, Computer and Educational Sciences: June 12-15, 2001, Praha. 
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Praha: MATFYZPress, 2001, s. 129-133. ISBN 80-85863-73-1. (recenzovaný příspěvek, 

anglicky) 

- PRECLÍK, Jan. Discussion on Some Problems in Authoring System Development. In 

SPONBERG, H. (ed.); LUSTIGOVA, Z. (ed.); ZELENDA, S. (ed.). Proceedings of 

International Conference Telecommunications for Education and Training 2001: May 23-26, 

2001, Prague, Charles University. Praha: Karlova Univerzita, 2001, s. 270-271. ISBN 80-238-

7132-3. (recenzovaný příspěvek, anglicky) 

- PRECLÍK, Jan. Authoring Tools. In ŠAFRÁNKOVÁ, J. (ed.). Week of Doctoral Students 

2000 – Proceedings of Contributed Papers, part IV – Computer and Educational Sciences: 

June 13-16, 2000, Praha. Praha: MATFYZPress, 2000, s. 570-575. ISBN 80-85863-59-6. 

(anglicky) 

- PRECLÍK, Jan. Autorské prostředky. In MECHLOVÁ, Erika (ed.). Information and 

Communication Technology in Education 2000 – Proceedings, 18 th – 21th September 2000, 

Rožnov pod Radhoštěm. Rožnov pod Radhoštěm: Ostravská univerzita, 2000, s. 221-225. 

ISBN 80-7042-795-7. (recenzovaný příspěvek, česky) 

 publikace v časopisech, ostatní publikace 

- ŠANDOVÁ, Hana a PRECLÍK, Jan. mBot – One Robot Per Child aneb Každé dítě by 

mělo mít svého robota. In E-Mole.cz. Dostupné online: http://www.e-

mole.cz/system/files/magazine/e-mole_009-2017-mobile.pdf, duben 2017, str. 86-92. 

- 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 Matematika-

Fyzika-Informatika, září 2001, roč. 11, č. 1, s. 40-46. (česky) 

- PRECLÍK, Jan. Výukové programy a autorské prostředky – 2. část. Časopis Matematika-

Fyzika-Informatika, říjen 2001, roč. 11, č. 2, s. 107-119. (česky) 

- PRECLÍK, Jan. Abakus. Časopis Rozhledy matematicko-fyzikální, 2000, roč. 77, č. 4, 

s. 168-175. (česky) 

- PRECLÍK, Jan. Počítače: Cesta od starověku až do konce 19. století. In BEČVÁŘ, 

Jindřich (ed.); FUCHS, Eduard (ed.). Matematika v proměnách věků II, Praha: Prometheus, 

2001, s. 81-105. ISBN 80-7196-218-X. (česky) 

- PRECLÍK, Jan. Od počítání na prstech k Napierovým hůlkám. Materiál k přednášce pro 

účastníky Letní školy učitelů matematiky, Dobřichovice u Prahy, červen 2000. (česky) 

 podniká v oboru informačních technologií 

Mgr. Petr Šulc 

 odborný překladatel - odborné texty, které se týkají metodiky sportovního tréninku se zaměřením 

na trénink házené pro EHF (Evropská házenkářská federace), AHF (Asijská házenkářská federace) 

a pro ČSH (Český svaz házené) 

 lektorská činnost pro Evropskou házenkářskou federaci, např. 

- Konference o mládežnické házené, červenec 2011, Řecko 

- Konference učitelů tělesné výchovy se zaměřením na míčové hry, červenec 2011, Malta 

 trenérská a lektorská činnost pro Český svaz házené 

 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) 

 člen Trenérsko-metodické komise Českého svazu házené 
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PŘÍLOHA Č. 3 

NAPSALI O SOBĚ PODROBNĚJI 

Pěvecký sbor– Sboreček 

Ve školním roce 2016/2017 měl sbor celkem 13 veřejných vystoupení. První koncert se uskutečnil 

v sobotu 12. 11. na Martinsko-Cecilské lidové slavnosti v sále náchodské Sokolovny. V programu 

vystoupily i další sbory našeho regionu. 

Dalšími byly 25. listopadu tradiční koncert při zahájení Náchodského výtvarného podzimu v galerii 

výtvarného umění a hned následující den zahájení plesu Jiráskova gymnázia v Beránku. 

Vánoční koncert pro veřejnost se konal 18. prosince v kostele sv. Vavřince a 22. prosince pak 

vystoupení na schodišti gymnázia. 

Po novém roce se účastnil sbor dne otevřených dveří Jiráskova gymnázia (19. 1.) a krátce potom 

zpíval při zahájení druhého maturitního plesu (21. 1.). 

V sobotu 25. února se konal česko-polský „Sousedský masopust“, kde Sboreček také vystoupil, 

tentokrát v komorním složení. 

V březnu (20. 3.) zahajoval sbor svým samostatným koncertem týdenní akci Charity ČR s názvem 

„Co tě drží naživu“ v kostele u sv. Michala. 

V březnu byla pak významná účast sboru na krajské přehlídce školních pěveckých sborů v Hradci 

Králové (31. 3.), kde sbor získal Zlaté pásmo ve své kategorii a doporučení k účasti na celostátní 

přehlídce v Opavě. 

Stejně jako v minulém roce byl Sboreček pozván, aby zahájil svým vystoupením již 20. ročník 

festivalu Náchodská prima sezona. Bylo to 8. května za účasti letošních hostů festivalu a všech 

nejvýznamnějších představitelů města. Je to pokračování tradice, která začala před dvaceti lety, kdy 

Sboreček zahajoval první ročník tohoto festivalu a v následujících letech celou řadu ročníků dalších. 

Vždy v květnu se koná na náchodském gymnáziu akce s názvem „Zlaté maturity“. Je to pozvánka 

k setkání bývalých absolventů gymnázia, kteří dovršili věku 50-ti let po maturitě. Je to pozoruhodná, 

možná i ojedinělá akce, kterou tito absolventi velmi oceňují. Sboreček setkání pravidelně zahajuje. Letos 

tomu bylo 26. května. 

Vedle předávání pamětních listů bývalým absolventům se předávají i maturitní vysvědčení 

absolventům současným. Těm zazpíval Sboreček 1. června. 

Závěrečným koncertem Sborečku je vždy celovečerní koncert v galerii na zámku (letos 27. června). 

Sboreček za dlouhá léta svého působení přesvědčil své vlastní členy i mnohé posluchače, že společné 

zpívání slouží jednoznačně dobré věci. Přispívá k obohacení a rozvoji osobnosti každého, kdo zpívá, nebo 

poslouchá hudbu, kterou přináší lidský hlas, nejstarší a nejkrásnější hudební nástroj na světě. Díky proto 

všem našim studentům, kteří se sborovému umění věnují. 

Ing. Vlastimil Čejp, sbormistr 

Musica Viva 

Koncertní sezóna 2016/2017 byla pro soubor Musica Viva opět plná hezké hudební práce a rozdávání 

radostí v kostelích, koncertních prostorách, ale vlastně i při zkouškách. 

Začali jsme hned v září přípravou zcela nového repertoáru pro advent. Tentokrát jsme se rozhodli pro 

výběr vánočních písní v mnoha jazycích, opět ale v originálních úpravách našeho uměleckého vedoucího 

Milana Poutníka a pod taktovkou sbormistry Věry Vlčkové. Nazvali jsme ho „LÁSKA OBJÍMÁ SVĚT“ 

a rádi jsme se představili v domě seniorů Oáza v Novém Městě nad Metují a pak i ve zcela zaplněné 

Zámecké jízdárně náchodské Galerie výtvarného umění. Poprvé jsme zazpívali v několika světových 

jazycích. Kromě češtiny zněla angličtina, francouzština, němčina, slovinština a také ruština. 

Ve druhé části roku se potom soubor soustředil na účast v rámci Čakovického sborového festivalu, 

který se uskutečnil v polovině května 2017. V krásném moderním kostele v Čakovicích jsme vystoupili 

spolu s dalšími třemi sbory z Prahy a okolí. Představili jsme část našeho aktuálního repertoáru a dlužno 

dodat, že jsme byli velmi vřele přijati. Mezi dospělými sbory jsme zapůsobili jako malé překvapení, takže 

jsme si z Prahy přivezli příslib na spolupráci s pořadatelským sborem Camerata Praha. Možná, že letos 

budou našimi hosty zase oni. Tuto cestu jsme také mohli absolvovat díky přispění Nadace Jiráskova 

gymnázia, za což upřímně děkujeme. 
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Už podruhé jsme v červnu také byli součástí Noci kostelů, a to hezky doma – v Náchodě. 

V děkanském kostele sv. Vavřince jsme představili část z našeho letního repertoáru a stihli jsme udělat 

radost i obyvatelům náchodského Domova seniorů, kterým jsme zpříjemnili předlétí. 

Sezónu jsme završili tradičním (pozdně) Jarním koncertem, který se uskutečnil opravdu na poslední 

chvíli, tedy v první letní den 21. června 2017 v 19.00 hodin, v útulném kostele sv. Michaela archanděla 

v Náchodě. Náš letošní repertoár nabídl hudbu duchovní, ale i lidovou, ryze vokální, nebo jen 

orchestrální, v pro nás tak typickém spojení sboru se smyčcovo-flétnovým orchestrem. 

O úpravy skladeb se opět celý rok staral Milan Poutník a o nastudování Věra Vlčková. 

Mgr. Milan Poutník 

DREJG a FEJG (a DRED) 

Byli jednou dva. Vlastně oni byli nejdřív tři. Ještě vlastněji oni jsou pořád tři.  

Tak tedy: jsou tři. 

Je DRED – dredí s Pumrem, dredí nárazově v širokém náchodsko-kladsko-pražském uskupení 

neustále volně vázaném na Jiráskovo gymnázium, dredí divadlo tak, aby nebylo činohrou, což se DREDu 

dost daří, až tak, že bývá na Audimaforu (Hradec Králové), Modrém kocourovi (Turnov), Šrámkův Písek 

(Písek), Open Air (Hradec Králové) dost úspěšný, dredí alternativu a dredí ji i na Deset Deka Festivalech. 

Takto s použitím některých bývalých gymnazistů (Karolína Valerie Plachá, Karolína Salome 

Lokvencová, Michal Kudrnáč, Heidi Hornáčková, …) dredil i v sezóně 2016-2017.  

Je DREJG – drejguje s Macurou, drejguje teď ve čtvrtek v počtu asi sedmnácti drejgů, drejguje blíže 

neurčené divadlo (divadlo poezie, divadlo autorské, divadlo parazitní a plagiátorské – vždycky z něčeho 

udrejgne jen něco a z něčeho jiného zas něco jiného a sdrejgne to dokupy a dělá, že je to DREJGovo, 

divadlo studentské – pořád to médium tak nějak studuje), drejgoval takto i letos přetrvávající 

F.A.U.S.T.U.D.Y. i premiérové Sonet S., a to zejména na Audimaforu, Náchodské Prima sezóně, 

Náchodských Dnech poezie a Deset Deka Festivalu, poslední dvě jmenované akce si také DREJG sám 

drjguje už sedmým rokem. 

Je FEJG (možno číst i [fejk] – fejguje s Filipem Stuchlíkem (byl a navždy zůstane i DREJGem), 

fejguje v pátek v počtu asi deseti fejgů, vyfejgoval letos svou první inscenaci O SI(NE)BYLE[OJ], 

zfejgoval si tak P.-H. Camiho, fejguje i na sobě samém a pro FEJGy i DREJGy (to se někdy dost těžko 

rozlišuje) dělá FEJG (Filipe, díky) i semináře – loni třeba improvizace, fejgoval taky na Audimaforu, taky 

na Náchodské Prima sezóně, taky na Deset Deka Festivalu a na dalších akcích, fejgovat chce i nadále. 

DREJGové i FEJGové jezdí na jiné semináře, aby jim to ještě lépe drejg/fejgovalo, hlavně na ty od 

Impulsu v Hradci Králové, ale teď už i na Jiráskův Hronov. Hurá! 

DREJG je rád že je DRED i FEJG. DREDu i DREJGu i FEJGu díky! 

Letos DREJGovali Iva Turovská, Debora Ritschelová, Alice Tučková*, Gabriela Balská*, Natalia 

Kalivodová, Kamila Dědková, Filip Stuchlík*, František Havel*, Vojtěch Hora, Vojtěch Veselý, Vojtěch 

Balcar, Vláďa Máslo, Marek Balcar**, Honza Bohadlo, Julie Remešová, Markéta Bohadlová, Alice 

Brožová, Anežka Tučková, Ema Niklová, Bára Ježková*, Ezdráš Ritschel, Martin Přibyl 

a Fejgovali Barbora Brzobohatá, Tereza Donajová, Miloš Hatlák, Tadeáš Správka, Jáchym Šmída. 

*Ti DREJGovali i FEJGovali, **Ten hrál i svítil. 

Mgr. Štěpán Macura 

P.S.: Filipe, vydrž! 

P.P.S.: Magdo, Lucko, Alice, Gabčo, Martine, Debie, Ivo, Honzo, Vojtové, Vláďo, neztraťte se a 

vracejte se a pomáhejte! 

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! 

FEJG 

Co to je? Je to soubor, který vznikl z DREJGu. Většina zkoušek vypadá tak, že děláme věci, které 

vypadají jako úplné kraviny. Tyto kraviny nás však velmi stmelují, přesvědčují nás o tom, že není zase 

tak špatné, udělat ze sebe „hlupáka“, a jsou pro nás tedy důležité. Díky tomu spolu můžeme mluvit daleko 

upřímněji a spontánněji, než kdybychom si nejdřív své společenské masky nesundali. 
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Ze začátku se bojíme svou masku sundat. Bojíme se ukázat ostatním, i sami sobě, co se pod maskou 

skrývá. Když ji však jednou sundáme, ukáže se nám vždy opravdu nádherná tvář. No a ve FEJGu se 

snažíme, dosti uspokojivě, právě tohoto dosáhnout. 

Děláme však i jiné věci. Pracujeme na svých hereckých dovednostech, smějeme se a občas zkoušíme 

nacvičit představení. Ve školním roce 2016-2017 jsme hráli představení, které se jmenuje: „O Si (ne) 

byle[oj]“ Ano, zní to opravdu divně. Ještě divnější to však je, když se na to přijdete podívat. Slibuji však, 

že se u toho zasmějete a možná i poučíte. 

Hráli jsme: 

 V Hradci Králové na přehlídce amatérského divadla Audimafor. 

 V Náchodě na Prima sezoně. 

 Znovu v Hradci Králové. Tentokrát jako hosté na akci na podporu lesní školky U tří veverek. 

 A znovu v Náchodě na DESET DEKA FESTIVALu. 

Ti, kdo v tomto školním roce docházeli na zkoušky, jsou: Alice Tučková, Franta Havel, Gabča 

Balská, Tedýs Správka, Jáchym Šmída, Barča Ježková a Terka Dunajová. 

Filip Stuchlík, vedoucí souboru, absolvent Jiráskova gymnázia 

Deset Deka Festival – 8. ročník – červen 2017 

Osudová osmička 

Do poslední minuty trocha nejistoty. Do poslední deci chutné divadlo. Do posledního deka dost 

divadla, dost dobrého divadla, dost domácího divadla. Francouzský podivín P. – H. Cami domácího 

FEJGu, Evropský mýtus Faust a alžbětinský obr Shakespeare stejně domácího DREJGu, britský vizionář 

Orwell – ZUŠích Mimoňů, kukský hrabě Špork podle Geisslers Hofcomoedianten, legendárně současná 

Maryša podle Holasové Jar/ky z Jar/oměře, asijská divadelní kaligrafie vážená Pumrem z DREDu, 

improvizace podle FEJGa/DREJGa Filipa Stuchlíka. 

Tolik někde chtělo Deset Deka od počátku vážit. Přehlídka domácích divadelníků a jejich hostů je na 

světě. A netrvalo to ani tak dlouho. A možná, že i díky Desíti Deka je z čeho vybírat. A možná, že i díky 

Desíti Deka je toho divadla doma v Náchodě na Jiráskově gymnáziu spíš na kila, metráky, tuny než na 

gramy. 

8. ročník – 8 večerů – 8ělení se domácích souborů – p8ěch není na místě – let8usel bavit 

Za to více než osm megatun díků patří i Královéhradeckému kraji, Kulturní a sportovní nadaci 

města Náchoda, mediálním partnerům ČRO Hradec Králové, Náchodský Swing 

a www.kupvstupenku.cz, sponzorům Kamat a. s., Atas a. s. a Integraf Náchod. Děkujeme a věříme, 

že se s nimi a s některými dalšími dopočítáme i 9. ročníku. 

Náchodské Dny poezie 2016 – 7. ročník – listopad 2016 

Žádný člověk není ostrov – Ostrovy poezie 

Co večer, to nová pevnina. Co verš, to neprobádaný kus divočiny. Co osobnost, to nový obzor. 

A plavba souostrovím Náchodských Dnů poezie byla plavbou navýsost objevnou a dobrodružnou. 

Ostrov jedinečnosti – trochu tajemné a dosti rozverné zvuky již tradičního Petra Nikla v obklopení 

šamanstvím Vladimíra Václavka. Ostrov Swing – rozhoupaný 5pmJazzbandem a Jindřichem Tošnerem. 

Ostrov absolutní umělecké svobody – opět Petr Váša, ovšem naposled v Maštali. Ostrov pod ostrovem –

 z ostrovního podzemí se dere Eva Turnová a Vráťa Brabenec. Ostrov odstrčený – Holubička z Jaroměře, 

holubička s křídly pozuráženými letí temným lesem. Ostrov IW – Ivan Wernisch zakotvil v Ústí nad 

Orlicí. Ostrov Adama Michny – barokní rocker v zemi Geisslerů. – Ostrov S. – William S. z Britských 

ostrovů připlul na lodi DREJG. 

Lodní lístek na tuhle listopadovou plavbu si mohly stovky nejen Náchodských a nejen studentů i díky 

podpoře Královéhradeckého kraje, 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. Děkujeme a věříme, že se s nimi a s některými dalšími svezeme na lodi 

básní/ků i v 8. ročníku. 

Mgr. Štěpán Macura 

http://www.kupvstupenku.cz/
http://www.kupvstupenku.cz/
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Z činnosti dramatické výchovy a Hidraku 

aneb 

Počítejte s námi! Na věku nezáleží! 

Ano, to byl vzkaz studentů sekund dramatické výchovy a členů historicko dramatického kroužku při 

premiéře alternativního divadla svému publiku. 

Autorem scénáře pěti obrazů tragických příběhů spojených v jedno pásmo byl student třídy 4.A Lukáš 

Ficek. Ten také, jak mu dovolil čas, přicházel mezi nás a podílel se na režii. Základním motivem 

alternativního divadla byla láska – nenávist, radost – smutek, touha – marnost, nepochopení člověka 

člověkem, sobectví – rozdání se. Již od prvních minut představení diváci spolu s herci prožívali smutné 

osudy postav. Průměrně třináctiletí herci uchvátili svým vystoupením starší a náročné publikum. To je za 

jejich výkon odměnilo bouřlivým potleskem. 

Divadelníci nižšího gymnázia si splnili nejen svůj sen. Splnili sen i těch malých divadelníků 

předcházejících generací, kteří toužili stát na prknech skutečné divadelní scény. Úspěch divadelníků 

nižších ročníků našeho gymnázia jim otevřel dveře na pódium divadla náchodského Beránku. Záleží již 

jen na nich, zda těmito dveřmi projdou! 

PaedDr. Blanka Dvořáčková a Lukáš Ficek 

Španělské dny 

I v roce 2017 proběhly na našem gymnáziu a po celém Náchodě Španělské dny. 

Studenti naší školy mohli zhlédnout předtančení mistryně České republiky Kateřiny Rydlové v Latin 

Dance a naučit se základy nejen salsy, ale i bachaty. Salsa je tanec, který neodmyslitelně patří k životu na 

Kubě a v celé Střední Americe. 

Dále studenti vyslechli povídání o cestě a pracovním pobytu naší absolventky Kláry Škodové po 

Ekvádoru. Besedy o životě v různých latinskoamerických zemích jsou nejlepším způsobem jak studenty 

motivovat k dalšímu studiu španělštiny, která má stále větší význam ve světě. 

Studenti 3.B připravili pro své spolužáky Španělskou žranici na podporu naší svěřenkyně Belqui 

Muiba Moye z Bolívie a navázali tak na Fiestu, kterou uspořádali již na podzim studenti 8.W. 

Španělské dny jsou akcí v první řadě vzdělávací a kladou si za cíl přiblížit studentům, ale i široké 

veřejnosti španělskou a hispánskou kulturu. Nezapomínáme ale také na její benefiční charakter. Již třetím 

rokem, díky výtěžku Španělských dnů a pomoci našich studentů, podporujeme projekt adopce na dálku 

v Bolívii. V uplynulých dvou letech jsme také podpořili rozvojové projekty v Peru a Guatemale. V roce 

2017 se nám podařilo získat úctyhodnou částku 8 300 Kč, která byla použita na další podporu projektu 

adopce na dálku a projekt pomoci v Guatemale. 

Součástí Španělských dnů byly také výtvarné dílny, při kterých studenti různých ročníků zpracovávali 

zajímavá témata především z oblasti Mexika. Vznikly tak krásné lebky, které se používají jako ozdoba na 

Día de los Muertos, mexická sombrera, díla inspirovaná mexickou malířkou Fridou Kahlo a v neposlední 

řadě velmi inspirativní díla mexického streetartu. 

Děkujeme všem studentům, kteří se na projektu Španělské dny podílejí. 

Ing. Lucie Pavlíčková 

Fotokroužek 

se s novými členy od počátku školního roku vrhnul do práce. V září jsme se zabývali zlatým řezem 

a v říjnu liniemi v krajině. V listopadu nás zaujal odraz na vodní hladině a v prosinci jsme se vydali 

prozkoumat sklepení Jiráskova gymnázia. V lednu a únoru byla hlavním tématem zimní krajina. V březnu 

přišlo na řadu téma zátiší. Jen se v dubnu trochu oteplilo, vydali jsme se na vycházku do Pekla a na řece 

Olešence jsme fotili tekoucí vodu. V květnu jsme se zúčastnili projektu Dotek generací. Několikrát jsme 

byli v náchodském domově důchodců a pořídili tam spoustu zajímavých fotografií, které byly později 

v tomto domově vystaveny. Nejlepší snímky mohli diváci zhlédnout o prázdninách na výstavě v Městské 

knihovně Náchod. Pokoušeli jsme se uspět i ve fotosoutěži festivalu Prima sezóna, ale nějak nám to 

nevyšlo a nikdo z nás se nedostal mezi vítěze. Koncem června jsme se vydali do ZOO ve Dvoře Králové 

a tímto výletem jsme letošní činnost zakončili. Po celý rok jsme vystavovali naše fotografie ve vestibulu 

školy, aby se s nimi mohli seznámit všichni žáci. Třeba jsme někoho zaujali natolik, že se v dalším 

školním roce rozhodne k nám připojit. 

Mgr. Ivo Forejt 
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PŘÍLOHA Č. 4 

KRONIKA JIRÁSKOVA GYMNÁZIA ZA ŠKOLNÍ ROK 2016-17 

Školní rok 2016-17 začal pro učitele 30. srpna a pro žáky 1. září. Na pedagogické radě 30. srpna 

přivítal ředitel školy nové kolegy. Na plný úvazek nastoupil prof. Jan Geťko (matematika-fyzika), na 

částečný prof. Kateřina Francová (anglický jazyk), prof. Iva Jakubská (matematika-fyzika) a při 

rodičovské dovolené prof. Klára Novotná Mičíková (výtvarná výchova). Kolegyně Mičíková se 

o prázdninách vdala a přijala druhé příjmení Novotná. Učitelům se představili také nový správce 

počítačové sítě Bc. Jan Efler a asistentka pedagoga Bc. Markéta Šťastná. 

Září 

12. září se konala ústní část maturitní zkoušky v podzimním termínu. Pro naše čtyři studenty to byla 

zkouška opravná. Předsedou maturitní komise byl jmenován Mgr. Pavel Káňa z Gymnázia Trutnov. 

Ve dnech 12.-14. září se lépe poznali mezi sebou studenti 1.A na primárně-preventivním pobytu, 

který prožili na Pardubických chatách v Kořenově s prof. Polákem a Víchem. 

14. září jeli na literárně-historickou exkurzi do Prahy studenti 6.W s prof. Půlpánovou a Fišerem. 

Navštívili Vyšehrad, Galerii moderního umění a v Divadle v Dlouhé zhlédli představení „Souborné dílo 

Williama Shakespeara ve 120 minutách“. Prof. Divišek a Rojtová doprovodili atlety do okresního kola 

Středoškolského poháru Corny do Nového Města nad Metují. Družstvo chlapců i dívek s přehledem 

zvítězilo a postoupilo do krajského kola této soutěže, které proběhne ve Dvoře Králové nad Labem 29. 

září. Školu úspěšně reprezentovali Miloslav Novotný (2.B), Jakub Vondra (4.A), Jan Hejzlar (8.V), 

Dominik Mojžíš (4.A), Jan Žaluda (4.A), Tomáš Křivda (6.V), Šimon Vojtíšek (3.B), Josef Mrázek (2.B), 

Daniel Štodt (3.A), Jan Ježek (3.B), Josef Matyska (2.A) a Tereza Stehlíková (8.W), Adéla Vondrášková 

(2.A), Kristýna Malíková (3.B), Pavla Staňková (2.B), Markéta Zeisková (7.V), Lucie Kramlová (3.B), 

Lucie Řezníčková (3.B), Veronika Kosová (2.B), Kristina Pfeiferová (1.B), Markéta Kubínová (3.A), 

Václava Horáková (1.B) a Pavlína Štěpánová (7.W). 

Ve dnech 16.-18. září se konala na naší škole Heuréka, seminář učitelů fyziky z České republiky i ze 

zahraničí. Organizace se zhostil prof. Polák. 

Do Kořenova v Jizerských horách odjeli 19. září na třídenní primárně-preventivní pobyt studenti 1. B 

s prof. Půlpánovou a Ježkem. Žáci 1.V absolvovali svůj primárně-preventivní pobyt ve dnech 21.-23. září 

v Klenech s prof. Geťkem a Jirkovou a žáci 1.W ve dnech 22.-23. září v Déčku Náchod s prof. 

Klemencem a Poutníkem. 

Studenti septimy a 3. ročníku se v pondělí 19. září zúčastnili se svými češtináři v Městské knihovně 

v Náchodě autorského čtení spisovatelky Lidmily Kábrtové. 

19. září v podvečer přijeli na výměnný pobyt studenti a učitelé z německého Georgsmarienhütte. 

Během pobytu navštívili Prahu, Sněžku, Adršpach, Nové Město nad Metují, prohlédli si náchodský 

zámek, byli přivítáni starostou na radnici a zapojili se do různých sportovních aktivit. Kromě toho jim 

hostitelské rodiny připravily další víkendový program. Do SRN odjeli ve středu 28. září. 

19. září se již tradičně 20 našich studentů zapojilo do dobročinné sbírky Srdíčkový den, kterou pořádá 

občanské sdružení Život dětem. Výtěžek je věnován hlavně na nákup pomůcek pro děti, které jsou 

odkázány na celodenní péči rodičů. 

20. září zorganizovali studenti politologického semináře Volby do krajských zastupitelstev nanečisto. 

22. září reprezentovali školu naši studenti v okresním finále v přespolním běhu na Nebíčku v Polici 

nad Metují za doprovodu prof. Košvance a praktikantky Kateřiny Řezníčkové. Jako jediná škola jsme se 

zúčastnili ve všech 6 kategoriích. Zvítězili a do krajského finále postoupili nejstarší dívky DV ve složení 

Markéta Zeisková (7.V, 1. místo), Sabina Jirmanová (1.A, 2. místo), Pavla Staňková (2.B, 4. místo), 

Nikol Urbanová (1.A, 5. místo), Kateřina Halamková (2.B, 10. místo) a Sára Kubíková (1.A, 15. místo) 

a nejstarší chlapci HV ve složení Tomáš Křivda (6.V, 2. místo), Jan Žaluda (4.A, 3. místo), Radek Jansa 

(1.A, 6. místo), Dominik Mojžíš (4.A, 7. místo), Vojtěch Joska (6.W, 8. místo) a Jakub Divišek (6.W, 9. 

místo). Z druhého místa do kraje postoupily také dívky DIV Adéla Brejtrová (3.V, 2. místo), Oluša 

Gajdošová (4.V, 10. místo), Lucie Žáčková (3.W), Petra Lemfeldová (4.V), Helena Mervartová (3.W) 

a Klára Nováková (3.W). Na nepostupových, byť medailových, 3. místech skončili chlapci HIII Ondřej 
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Lukáš (2.V, 1. místo), Šimon Vacek (2.V, 6. místo), Jan Homolka (2.W), Natan Hagara (2.W), Martin 

Romanec (2.W) a Jan Bartoš (2.W) a dívky DIII: Natálie Dvořáčková (2.V, 4. místo), Magdalena Podaná 

(2.V, 9. místo), Klára Bělobrádková (2.W), Veronika Halamková (2.W), Veronika Králová (2.W) 

a Yuliya Kopanytsya (2.W). A páté místo obsadili chlapci HIV: Daniel Vik (4.V, 6. místo), Antonín 

Staněk (3.V), Martin Rydlo (3.W), Marek Rosa (4.V), Bohdan Ptáček (3.V) a Martin Brejtr (3.W). 

Úspěšní byli v okresním kole Fyzikální olympiády Jan Krčmář (2.W, 2. místo), Veronika Kvapilová (2.V, 

3. místo) a Jan Ježek (2.W, 4. místo) v doprovodu prof. Klemence. 

23. září se seznámili s provozem čističky odpadních vod v Bražci studenti 2.A s prof. Balcarovou. 

Ve dnech 26.-27. září se několik studentů s prof. Preclíkem a Víchem zúčastnilo v Pardubicích 

projektu Vědci studentům 2016. 

26. září jeli na exkurzi do ZOO ve Dvoře Králové nad Labem studenti septimy s prof. Ježkem 

a Matěnovou, 27. září absolvovali stejnou exkurzi studenti 3.A a 3.B s prof. Jaroušovou a Rojtovou a 29. 

září žáci tercie s prof. Matěnovou a Rojtovou. 

29. září se pokusili o úspěch v krajském kole atletického Středoškolského poháru Corny ve Dvoře 

Králové nad Labem naši studenti za doprovodu prof. Diviška a Půlpánové. Za krásného podzimního 

počasí se podařilo chlapcům obhájit loňské prvenství a zajistili si tak postup do republikového finále, 

které se bude konat 10.-11.října v Břeclavi. Dominik Mojžíš (4.A) obsadil celkové 1.místo ve skoku 

dalekém a 1. místo v běhu na 400m. Jan Žaluda (4.A) zcela ovládl trať na 1500m a Miloslav Novotný 

(2.B) předvedl skvělý výkon na trati 400m a 100m. Dík za skvělou reprezentaci patří také Jakubu 

Vondrovi (4.A), Martinu Jiráskovi (1.B), Tomáši Křivdovi (6.V), Janu Ježkovi (3.B), Lukáši Kliglovi 

(8.V), Šimonu Vojtíškovi (3.B), Danielu Štodtovi (3.A) a Janu Hejzlarovi (8.V). Z dívek předvedla 

pozoruhodný výkon Lucie Řezníčková (3.B) ve skoku dalekém, kde obsadila 2.místo v celkovém pořadí. 

Také Tereza Stehlíková (8.W) zaběhla na 60m velmi dobrý čas. Novou posilu týmu tvořila děvčata Nikol 

Urbanová (1.A), Václava Horáková (1.B), Kristina Pfeiferová (1.B) a Veronika Kosová (2.A) s Pavlou 

Staňkovou (2.A). Zkušené závodnice jako Markéta Kubínová (3.A), Kristýna Malíková (3.B), Markéta 

Zeisková (7.V) a Bára Roztočilová (2.A) předvedly také výkony, jež přispěly k celkovému umístění na 5. 

příčce. Na exkurzi do Čističky odpadních vod v Bražci se v tento den vydali studenti 6.V s prof. 

Balcarovou. 

30. září organizovali studenti 8.W s prof. Pavlíčkovou charitativní akci La Fiesta. Prodejem 

španělských specialit vydělali na příspěvek v projektu Adopce na dálku. 

Říjen 

4. října navštívili Kuks studenti dvou nejvyšších ročníků školy s prof. Macurou, Forejtem, Nývltovou, 

Š. Škodovou, Vrátilovou, Půlpánovou, Ježkem, Rojtovou a Jaroušovou. Prohlédli si hospital, Ctnosti 

a neřesti, Rentzovo muzeum knihtisku, Braunův betlém a Novou křížovou cestu 21. století a zhlédli 

představení souboru Geisslers Hofcomoedianten. Studenti 1. ročníku a 5.V se v aule zúčastnili besedy 

s Matyášem Faltou (5.V), který v loňském školním roce vyhrál soutěž Cemachu a jako cenu obdržel 

zájezd do Izraele. 

5. října jel prof. Geťko s 11 studenty na Mezinárodní strojírenský veletrh do Brna. 

6. října navštívili čističku odpadních vod v Bražci studenti 2.B s prof. Zikmundovou. Studenti 

maturitního ročníku a 5.V se zúčastnili v aule besedy s Blankou Jedličkovou, držitelkou ceny Magnesia 

Litera, absolventkou naší školy. 

Na 7. říjen připravili chemici pro studenty 2. ročníku a chemického semináře přednášku 

Radiofarmaka a nukleární medicína. 

Ve dnech 7.-8. října byly v budově školy umístěny volební místnosti pro dva volební okrsky pro 

volby do krajských zastupitelstev. 

Ve dnech 10.-11. října reprezentovali naši chlapci Královéhradecký kraj v Břeclavi na republikovém 

finále Středoškolského atletického poháru Corny za doprovodu prof. Diviška a Zapletala. V konkurenci 

šestnácti družstev za velmi chladného a deštivého počasí hoši Jakub Vondra (4.A), Miloslav Novotný 

(2.B), Jan Žaluda (4.A), Dominik Mojžíš (4.A), Jan Hejzlar (8.V), Martin Jirásek (1.B), Josef Mrázek 

(2.B) a Lukáš Kligl (8.V) nezklamali a obsadili velmi pěkné deváté místo. Vyhlášení v břeclavském kině 

se zúčastnila patronka soutěže, olympijská vítězka a světová rekordmanka v hodu oštěpem Barbora 

Špotáková, která se klukům ochotně podepsala. 
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11. října se tři postupující družstva z okresního kola utkala v krajském kole přespolního běhu v Hradci 

Králové. Doprovodil je prof. Zikmund. 2. místo vybojovaly dívky Markéta Zeisková (7.V), Sabina 

Jirmanová (1.A), Sára Kubíková (1.A), Nikol Urbanová (1.A) a Kamila Šimková (1.A). Úspěšné byly 

i mladší dívky Oluša Gajdošová (4.V), Petra Lenfeldová (4.V), Karolina Křenková (4.W), Adéla 

Brejtrová (3.V), Lucie Žáčková (3.W) a Zuzana Šnorbertová (3.W), které přivezly bronzovou medaili. 7. 

místo obsadili chlapci Martin Kolář (4.B), Jáchym Dostál (3.B), Pavel Růžička (3.B), Josef Matyska 

(2.A), Radek Jansa (1.A) a Tomáš Jansa (1.A). Do školy přijeli již tradičně cestovatelé manželé Špillarovi 

s projekcí o Etiopii. Projekce se zúčastnili žáci sekundy, tercie, sexty a 2. ročníku. 

12. října se čtyři dvojice studentů zapojily do dobročinné sbírky Tyfloservisu Bílá pastelka, jejíž 

výtěžek byl věnován na podporu slabozrakých a nevidomých občanů. O úspěch v soutěži Přírodovědný 

klokan se měli pokusit zájemci z řad studentů z tercie až sexty a z 1.-2. ročníku. Z důvodu výskytu 

meningitidy mezi dětmi na Náchodsku byla soutěž zrušena, protože při ní přicházejí do kontaktu žáci 

z různých tříd, kteří se normálně nepotkávají. 

Ze stejného důvodu byl zrušen koncert hudebního seskupení Swingáček ze ZUŠ v Hronově, který měl 

proběhnout 13. října. Prof. Slavík doprovodil 13. října tým studentů na turnaj ve frisbee do Prahy. 

Turnajovou sezónu zahájily Trubky prvním kvalifikačním turnajem na Pražské Aritmě, kterého se 

zúčastnilo 13 družstev. Druhé místo je dobrým startem do nové sezóny, ve které by se chtěly Trubky opět 

probojovat do republikového finále a zde, na rozdíl od loňska, atakovat medailové pozice. Tým pod 

vedením Ondřeje Koska (absolvent) a s diváckou podporou několika dalších bývalých hráčů, dnes 

vysokoškoláků, hrál ve složení – Vojtěch Joska (6.W), Petr Zákravský (3.B), Jan Laubacher (6.W), Marek 

Balcar (2.B), Jan Pěček (4.W), Petra Janečková (3.B), Martina Hrubá (3.B), Pavlína Hušková (3.B), 

Eliška Kavanová (7.V), Simona Horkelová (6.W), Markéta Dvořáková (6.W), Nikola Drábková (6.W), 

Eva Šefcová (3.B) a Kamila Dědková (5.V). 

Z důvodu potvrzeného výskytu meningitidy na škole (2 případy) ze strany Krajské hygienické stanice 

jsme od 14. října zrušili všechny akce, i příjezd amerických studentů Young Americans. 

Listopad 

3. listopadu se dívky 3.A a 3.B zúčastnily přednášky o prevenci rakoviny prsu, kterou tradičně pro 

naše studentky dělají ženy z Ligy proti rakovině. Prof. Zikmund podpořil naše chlapce Ondřeje Lukáše 

(2.V), Šimona Vacka (2.V), Petra Luciaka (2.V), Dominika Markse (1.V), Filipa Hejzlara (1.V), Tomáše 

Havla (1.V), Víta Moravce (1.W), Jana Prouzu (1.W), Jaromíra Lubase (1.W) a Jakuba Vysokého (1.W) 

na florbalovém turnaji a náš tým získal stříbrnou medaili. V odpoledních hodinách se konala hodnotící 

pedagogická rada a pak školení první pomoci pro zaměstnance. 

4. listopadu jel prof. Polák se studenty na české kolo mezinárodní soutěže Fyzikální náboj, které se 

konalo v Praze na Gymnáziu Christiana Dopplera. Soutěž má dvě kategorie. V kategorii Junioři nás 

reprezentovali Vojtěch Balcar (6.V), Tomáš Kubíček (6.W), Michal Matoulek (6.W), Jana Možíšová 

(6.W) a Jan Pikman (6.V) a v kategorii Senioři zabojovali Štěpán Jirman (7.V), Jan Karvai (7.W), 

Timotej Mareš (8.V), Petr Semerák (3.A) a Marek Vlček (7.V). V mezinárodním srovnání 59 týmů 

Junioři obsadili 26. místo a Senioři ze 76 týmů dokonce 20. místo. V České republice byli Junioři devátí 

ze 14 a Senioři osmí z 19 týmů. 

Prof. Geťko doprovodil jiné studenty do krajského kola Logické olympiády. V kategorii B určené pro 

žáky nižšího gymnázia a 2. stupně ZŠ dosáhla Tereza Koukolová (2.V) na 5.-6. místo, Jaroslav Grulich 

(4.V) na 9. místo a Tomáš Heger (3.V) na 10.-11. místo. Neztratili se ani další soutěžící, Jan Ježek (2.W), 

Dominik Rufer (3.W), Matyáš Bohuška (3.W) a Barbora Kuřátková (1.W). V kategorii C pro studenty SŠ 

obsadila krásné 2. místo Bára Roztočilová (2.A), Tomáš Macek (8.V) byl 14. a Jan Trojtl (1.B) 15., školu 

reprezentoval ještě Miroslav Říha (6.V). 

Prof. Divišek organizoval okresní finále v minifotbalu starších žáků v Bělovsi. Přestože naši kluci Jan 

Meier (4.V), Jakub Čejchan (4.V), Kryštof Janečka (4.V), Šimon Petráš (3.W), Jan Horkel (3.V), Filip 

Kolář (4.W), Daniel Vik (4.V) a Ondřej Lukáš (2.V) patřili mezi největší favority turnaje, zbylo na nás 

jen druhé nepostupové místo. 

Prof. Slavík jel se studenty do Rychnova nad Kněžnou na krajské finále v plavání středních škol. 

Družstvo chlapců ve složení Aleš Cedidla (1.B), Hynek Pacák (5.V), Martin Stuchlík (5.W), Jiří Rohlena 

(7.V), Jakub Kortus (7.V) a Michal Matyáš (7.V) se umístilo na pátém místě. Děvčata v sestavě Daniela 

Felgrová (3.B), Lucie Kramlová (3.B), Kateřina Jermanová (6.W), Štěpánka Frimlová (6.W), Lucie 



75 

Lemfeldová (6.W) a Kateřina Čápová (6.W) suverénně zvítězila a vybojovala si tak postup na 

republikové finále, které je čeká 21. ledna v Litoměřicích. 

Prof. Rojtová a Půlpánová doprovodily studenty na Běh do zámeckých schodů. Naši školu s nadšením 

reprezentovali závodníci od primy až po nejvyšší ročníky. Z těch nejmladších běželi Jitka Štěpánová 

(1.V), Magdaléna Podaná (2.V), Magdaléna Štoková (1.V), Justýna Kunešová (2.V), Anežka Doubková 

(2.V), Šimon Vacek (2.V), Michal Jerman (2.V), Jan Bartoš (2.W), Matěj Felkl (2.V) a Jonáš Neumann 

(1.V) tak, že obsadili 3. místo. V kategorii pro tercii a kvartu závodili Adéla Brejtrová (3.V), Lucka 

Žáčková (3.W), Anna Klára Pospíšilová (3.V), Barbora Němečková (3.V), Monika Mastíková (3.V), Jan 

Zetek (3.V), Antonín Staněk (3.V), Bohdan Ptáček (3.V), Lukáš Fidler (3.V) a Lukáš Ladma (3.V). 

Svými výkony si zajistili 2. místo. V celkovém pořadí obsadila Adéla Brejtrová 1.místo a mezi chlapci 

dosáhl na 2. místo Honza Zetek. Nejstarší studenti Markéta Zeisková (7.V), Sabina Jirmanová (1.A), 

Kamila Šimková (1.A), Sára Kubíková (1.A), Nikol Urbanová (1.A), Jakub Divišek (6.W), Vojtěch Joska 

(6.W), Radek Jansa (1.A), Lukáš Kligl (8.V) a Josef Matyska (2.A) v obou kategoriích (dívek a chlapců) 

zvítězili. 

Dále na škole proběhl šachový turnaj Open Gymnázium Náchod. Zúčastnilo se 31 žákyň a žáků. 

Startovní listinu tvořily výpravy z Hronova, Broumova, Rychnova nad Kněžnou, Studnice, partnerské 

Kudowy Zdrój a Náchoda. Čelní šachovnice záhy opanovali hráči ZSP Kudowa Zdrój. Z domácích se 

nejvíce dařilo Jakubu Schönovi (1.W a šachový oddíl TJ Náchod), který obsadil 8. místo. 

3.V trávila noc ze 4. na 5. listopad ve škole s občanskou výchovou a s prof. Kolářskou. 

7. listopadu navštívli žáci primy s prof. Diviškem, Macurou, Misarovou a Slavíkovou 

královéhradecké planetárium a Archeopark ve Všestarech. Do Okresního archivu v Náchodě se podívali 

studenti dějepisného semináře ze 3. ročníku a septimy s prof. Štegerovou. Prof. Kolářská se s osmi 

studenty ze 7.V zúčastnila ve dnech 7. a 8. listopadu akce 3. Broumovské diskuse, která se konala 

v broumovském klášteře. Tématem letošních diskusí byla Evropská identita a účast přislíbili Pavel 

Bělobrádek, Alexander Tomský, Petr Robejšek, Petr Kolář a další hosté. 

V týdnu od 7. listopadu získali maturanti na schůzkách s ředitelem školy informace o organizaci 

maturitní zkoušky a na schůzkách s výchovnou poradkyní informace o možnostech studia a přihlašování 

na VŠ. 

8. listopadu organizoval v naší škole prof. Zapletal volejbalový turnaj pro dívky ze SŠ. Naše 

studentky vytvořily dva týmy. Tým ve složení Pavla Brátová (6.V), Anežka Hlavatá (7.V), Julie Hrušová 

(7.W), Lucie Řezníčková (3.B), Michaela Bílá (4.W) a Nikol Urbanová (1.A) zvítězil a postoupil do 

krajského kola, které se uskuteční v Nové Pace. 2. místo mezi 7 družstvy obsadil tým ve složení Romana 

Šimková (3.B), Kristýna Malíková (3.B), Pavlína Ševců (3.A), Kristýna Ansorgová (3.A), Julie 

Prokopová (6.V), Michaela Šnorbertová (5.V) a Tereza Stehlíková (8.W). Ve středu 9. listopadu pořádal 

prof. Košvanec stejný turnaj pro chlapce. Volejbalisté Marek Vlček (7.V), Jakub Kortus (7.V), Tomáš 

Macek (8.V), Vojtěch Joska (6.W), Michal Cepr (2.A), Jan Škoda (2.A), Josef Matyska (2.A) a Ivan 

Kotlan (2.A) obsadili 3. místo z pěti týmů. 

10. listopadu organizoval prof. Košvanec pro chlapce ZŠ a nižšího gymnázia florbalový turnaj. Naši 

kluci Jakub Čejchan (4.V), Kryštof Janečka (4.V), Daniel Vik (4.V), Adam Joudal (4.W), Filip Kolář 

(4.W), Daniel Ježek (4.W), Antonín Staněk (3.V), Jan Zákravský (3.V), Tomáš Heger (3.V), Martin 

Brejtr (3.W), Šimon Petráš (3.W) a Daniel Majer (3.W) obsadili 4. místo mezi šesti týmy. Zápasy 

rozhodovali Ondřej Hušek (8.W), Martin Kováčik (8.W), Daniel Němeček (8.W) a Dominik Kania (8.W). 

Žáci nižšího gymnázia se zúčastnili soutěže Bobřík informatiky. Do kategorie Benjamin se zapojilo 

18225 soutěžících z celé republiky. Z naší školy se o úspěch v této kategorii pokusilo 29 žáků, z nichž 19 

se stalo úspěšnými řešiteli. Nejlepší výsledek měl Ondřej Lukáš (2.V), který dosáhl na 112. místo. Na 

203. místě se shodně umístili Martin Doucha (1.V), Jan Ježek (2.W) a Tobiáš Mazura (2.W). V kategorii 

Junior soutěžilo 12154 studentů. U nás se zapojilo 26 studentů 6.W, z nichž 8 bylo úspěšných. Nejlepší 

z nich byla Jana Možíšová na 135. místě. Žáci nižšího gymnázia a kvinty zhlédli v aule vystoupení žáků 

dramatické výchovy „Splašený sen sekundánky Báry“. V odpoledních hodinách se konaly schůzky 

s rodiči. 

11. listopadu se pokusili uspět naši chlapci Pavel Urban (8.V), Tomáš Macek (8.V), Jáchym Dostál 

(3.B), Pavel Růžička (3.B), Jaromír Poláček (2.A), Vojtěch Výborný (1.A) a Jan Čejchan (5.W) pod 

vedením prof. Zapletala v 1. kole Středoškolské futsalové ligy. Z druhého místa postoupili do dalšího 
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kola. Prof. Preclík se podílel na organizaci oblastního kola turnaje v piškvorkách pro žáky z okolních ZŠ 

a SŠ v naší škole. Naši školu reprezentovaly čtyři týmy a mezi třinácti zúčastněnými týmy si dva z nich 

zajistily postup. Tým Ha gaming* ve složení Dominik Mojžíš (4.A), Petr Breuer (4.A), Ha Tien Toan 

(4.A), Miroslav Říha (6.V) a Ondřej Vít (6.V) zvítězil a tým Majsters 1.A složený ze studentů 1. ročníku 

Davida Černého (1.A), Jana Trojtla (1.B), Rosy Teresy Carlino (1.A), Vojtěcha Jermana (1.A) a Ondřeje 

Hejzlara (1.A) obsadil 3. místo. Oba týmy postoupily do krajského kola, které se konalo 14. listopadu 

v Hradci Králové na Biskupském gymnáziu. Zde se našim týmům už tolik nedařilo. Doprovodil je 

správce sítě pan Efler. Studenti 4.B navštívili 11. listopadu s prof. Balcarovou Rubenu v Náchodě. 

Studenti 3. ročníku a 7.V se podrobili testování České školní inspekce v informační gramotnosti. Studenti 

7.W absolvovali testy 14. listopadu. V podvečerních hodinách se skupina 8 pedagogů zúčastnila ve 

Vrchlabí setkání učitelů z gymnázií ve Vrchlabí, Trutnově, Dvoře Králové nad Labem, Úpice, Hostinného 

a Náchoda. 

14. listopadu organizoval prof. Divišek v hale náchodské Rubeny 1. kolo Školní futsalové ligy 

starších žáků. Chlapci Vojtěch Ťokan (4.V), Kryštof Janečka (4.V), Jakub Čejchan (4.V), Šimon Petráš 

(3.W), Daniel Vik (4.V), Ondřej Lukáš (2.V) a Jan Horkel (3.V) po dvou vítězstvích postoupili do 

druhého kola soutěže. 

15. listopadu doprovodil prof. Divišek dívky na Okresní finále florbalového turnaje do Police nad 

Metují. Dívky Markéta Bohadlová (4.V), Kateřina Němečková (4.V), Barbora Chobotská (4.V), Tereza 

Macháčková (4.V), Michaela Bílá (4.W), Kristýna Semeráková (4.W), Jana Jirmanová (4.V) a Aneta 

Spilková (4.V) zvítězily a postoupily krajského kola v Jičíně. Žáci dramatické výchovy jeli s prof. 

Dvořáčkovou a Sršňovou do Prahy na exkurzi do barrandovských ateliérů a do Stavovského divadla. Ve 

škole proběhlo školní kolo Dějepisné olympiády pro tercii a kvartu. Zúčastnilo se ho 14 žáků a první tři 

místa obsadili Tomáš Heger (3.V), Daniel Fišer (3.V) a Jeroným Effenberk (4.W). 

16. listopadu se naši studenti pod vedením prof. Šulce zúčastnili krajského finále turnaje v házené 

v Jičíně. Při velké konkurenci vybojovali naši házenkáři skvělé druhé místo. Hořkost porážky okusili až 

ve finále. O úspěch se zasloužili Jaromír Poláček (2.A), Vojtěch Klikar (6.W), Jan Pikman (6.V), Vojtěch 

Vyskočil (6.W), Jakub Žaluda (4.A), Tomáš Lipovský (5.W), Lukáš Černý (6.W), Petr Roztočil (4.B) 

a Lukáš Novohradský (4.V). Pro studenty 7.V, 7.W, 3.B a 8.V se v aule konala přednáška na téma 

Finanční gramotnost. 

17. listopadu studenti Adam Budař (8.V), František Šedivý (8.V) a Viktor Tomek (5.V) byli hosty 

moderátorky Pavly Kindernayové ve studiu Českého rozhlasu v Hradci Králové. Hovořili nejen o svých 

divadelních představeních ve prospěch charity a o svých životních plánech po složení maturitní zkoušky, 

ale i o Dni studentstva. Viktor, jeden z nejlepších houslistů své kategorie a milovník barokní hudby, 

zahrál posluchačům „naživo.“ 

Na 18. listopad bylo připraveno pro studenty kvinty, 1. ročníku, 6.V a 2.B v aule v rámci 

Náchodských dnů poezie představení „Divadlo Dr. Krásy: Píseň písní (Kiss me!)“. Pro nemoc mezi 

protagonisty bylo představení zrušeno. 

22. listopadu jelo 35 studentů francouzštiny s prof. Havrdovou a Zapadlem do Pardubic do Alliance 

francaise. 

Ve dnech 23. a 24. listopadu proběhlo školní kolo Chemické olympiády pro kategorii A. 

23. listopadu vyslechli studenti sexty a 2. ročníku v aule koncert Bratříčku, zavírej vrátka. Jan Kryl 

v něm představil svého zesnulého bratra Karla. 

25. listopadu doprovodila prof. Jakubská studenty na mezinárodní soutěž Junior-náboj, která proběhla 

v Hradci Králové. V soutěži čtyřčlenné týmy dvě hodiny řeší netradiční fyzikální a matematické úlohy. 

V rámci účastníků z Královehradeckého kraje náš tým ve složení Matyáš Háze (4.W), Jan Pěček (4.W), 

Dominik Rufer (3.W) a Kryštof Veverka (3.W) obsadil 3. místo a tým ve složení Jaroslav Grulich (4.V), 

Tomáš Heger (3.V), Lukáš Fidler (3.V) a Michael Obst (4.V) obsadil 4. místo. Prof. Matěnová 

doprovodila zájemce o Biologickou olympiádu z řad studentů na přípravný seminář. 

Studenti 8.W a 4.A si 25. listopadu v sále Městského divadla Dr. Josefa Čížka vyzkoušeli slavnostní 

nástup na ples, který se konal o den později. 
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28. listopadu se dívky ze septimy zúčastnily přednášky o prevenci rakoviny prsu, kterou pro ně 

připravily ženy z Ligy proti rakovině. Naši studenti prezentovali za doprovodu prof. Preclíka a Vícha 

úspěchy v práci s roboty na tiskové konferenci SaarGummi. Primáni a sekundáni vyslechli v aule koncert 

Pavla Hraběte Současné hudební nástroje. 

Na literárně-historickou exkurzi do Prahy jeli 29. listopadu studenti 2.B s prof. Vrátilovu a Fišerovou. 

Ve Švandově divadle zhlédli inscenaci Shakespearova Hamleta. 28 studentů ve čtyřech týmech se 

pokusilo uspět v Internetové matematické olympiádě. Nejlépe si mezi 214 týmy z celé ČR i SR vedl tým 

ve složení Jan Bohadlo (7.V), Štěpán Jirman (7.V), Petr Kamarýt (4.B), Tomáš Kubíček (6.W), Tomáš 

Macek (8.V), Ondřej Vít (6.V) a Vojtěch Brejtr (6.W), který obsadil pěkné 44. místo. 51. místo obsadil 

tým ve složení Markéta Lipovská (7.V), Benjamin Sichrovský (6.V), Šimon Prudil (5.V), Timotej Mareš 

(8.V), Tien Toan Ha (4.A, Petr Breuer (4.A) a Jana Možíšová (6.W). Další dva týmy obsadily 122. (Pavel 

Růžička (3.B), Václav Voltr (3.B), Šimon Vojtíšek (3.B), Jáchym Dostál (3.B), Eliška Sedláčková (3.B), 

Aneta Prokopová (3.B), Lucie Kramlová (3.B) ) a 167. místo (Petr Zákravský (3.B), Dominik Resl (3.B), 

Marian Novotný (3.B), Johan Remeš (3.B), Jan Šimek (3.B), Jan Ježek (3.B), Josef Soukup (3.B) ). Prof. 

Divišek doprovodil florbalisty do prvního kola G2 Challenge, turnaje pořádaného českou florbalovou 

unií. Naši středoškoláci s přehledem postoupili do druhého kola soutěže z prvního místa v turnaji. Chlapci 

hráli ve složení Josef Matyska (2.A), Josef Prouza (6.V), Vojtěch Prouza (2.A), Martin Jirásek (1.B), 

Lubor Zoufal (6.V), Miroslav Říha (6.V), Jakub Divišek (6.W), David Kaválek (2.A), Jan Škoda (2.A), 

Martin Červíček (1.B) a Erik Dao (5.W). 

30. listopadu se v aule konala pro zájemce o studium medicíny beseda s absolventkou školy Anetou 

Nyčovou, nyní studentkou medicíny. Prof. Zapletal podpořil futsalistky na turnaji. V prvním kole 

futsalové dívčí ligy vybojovaly dívky Veronika Thérová (2.B), Monika Komárková (2.B), Bára 

Roztočilová (2.A), Monika Baladová (2.A), Tereza Macková (4.B), Gábina Palijová (4.B) a Jana 

Jirmanová (4.V) v Předměřicích nad Labem 2. místo bez postupu do dalšího kola. 30. listopadu 

v podvečerních hodinách proběhla internetová fyzikální soutěž v řešení fyzikálních úloh Fykosí fyziklání. 

Přihlášeno bylo 5 studentských týmů, dohlédl na ně prof. Polák. V kategori B, kde soutěžilo celkem 44 

týmů, jsme měli tři týmy. Nejlépe si vedli Petr Kamarýt (4.B), Jan Bohadlo (7.V), Vojtěch Mervart (7.W) 

a Šimon Prudil (5.V), kteří obsadili 24. místo. Tomáš Hudcovic (3.A), Štěpán Filip (1.A), Josef Soukup 

(3.B) a Markéta Lipovská (7.V) byli na 35. místě a Václav Voltr (3.B), Jáchym Dostál (3.B), Pavel 

Růžička (3.B), Johan Remeš (3.B) a Šimon Vojtíšek (3.B) na 43. místě. Ani mladší týmy kategorie C se 

neztratily. Vynikající 20. místo ze 67 obsadili Michal Matoulek (6.W), Jan Pikman (6.V), Vojtěch Brejtr 

(6.W), Jana Možíšová (6.W) a Tomáš Kubíček (6.W). Na 60. místě zůstali Vojtěch Klikar (6.W), Michal 

Šraitr (6.W), Jan Laubacher (6.W) a Vojtěch Vyskočil (6.W). Loňské vítězství v kategorii B jsme sice 

nezopakovali, ale všech 23 soutěžících svým výkonem přispělo k pěkné reprezentaci naší školy. Pětice 

našich absolventů, kteří maturovali letos a vloni (Jakub Suk, Vojtěch Hruša, Barbora Balcarová, Martin 

Vašina a Pavel Bláha), vytvořila tým ve volné mezinárodní kategorii, kde se může přihlásit kdokoli a kde 

soutěží týmy borců z našich i zahraničních vysokých škol. 

Prosinec 

1. prosince zhlédlo 26 studentů s prof. Havrdovou a G. Škodovou v Salesiánském divadle v Praze 

představení ve francouzském jazyce Malade imaginaire (Zdravý nemocný). Prof. Zapletal jel 

s volejbalistkami do Nové Paky do krajského kola. Dívky Pavla Brátová (6.V), Anežka Hlavatá (7.V), 

Julie Hrušová (7.W), Michaela Bílá (4.W), Nikol Urbanová (1.A), Romana Šimková (3.B), Kristýna 

Malíková (3.B), Kristýna Ansorgová (3.A), Markéta Kubínová (3.A) a Tereza Stehlíková (8.W) obsadily 

2. místo a postoupily do dalších bojů. 

2. prosince navšítvilo 63 maturantů s prof. Geťkem muzeum po vyhlazovacím táboře v Osvětimi 

a prohlédli si Krakov. Ve škole proběhl Přebor Jiráskova gymnázia v šachu pro rok 2016. Poprvé se hrálo 

ve dvou turnajích. V uzavřeném turnaji se předvedli ostřílení borci, kteří se šachu intenzivně věnují, 

včetně pozvaného hosta Pepy Cibulky z Gymnázia Broumov. 

V otevřeném turnaji hráli fandové šachové hry, kteří zkušenosti sbírají v šachovém kroužku nebo 

třeba o přestávce při partičce s kamarády. Vítězem uzavřeného turnaje se stal David Černý (1.A), vítězem 

otevřeného turnaje se stal Miroslav Poláček (5.W). Prof. Preclík doprovodil pět studentů na Robosoutěž 

do Prahy na ČVUT. Jde o soutěž robotů postavených ze stavebnice LEGO. 9. místo obsadil tým JGN 

(Let’s Win!) ve složení Vojtěch Balcar (6.V), Štěpán Filip (1.A) a Šimon Prudil (5.V) a 17. místo tým 
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Sršňáci ve složení Adam Brychta (6.V) a Jan Pikman (6.V). Soutěže se letos zúčastnilo celkem 128 týmů 

ve čtyřech předkolech. Noc z 2. na 3. prosince strávili žáci 1.W ve škole s občanskou výchovou a prof. 

Kolářskou a žáci 2.W s třídním prof. Poutníkem. 

5. prosince se uskutečnilo školní kolo Olympiády v českém jazyce. V 1. kategorii obsadili mezi 20 

účastníky první dvě místa Tomáš Heger (3.V) a Ema Strnadová (3.W). 2. kategorie měla 17 účastníků 

a nejlépe si vedly Lucie Tučková (3.B) a Alena Žibřidová (7.V). 

6. prosince řešilo 9 studentů úlohy školního kola Matematické olympiády v kategorii A. Zvítězil 

Tomáš Macek (8.V), 2.-3. místo obsadili Eliška Sedláčková (3.B) a Štěpán Jirman (7.V). Deset dvojic 

studentů se zapojilo do charitativní sbírky Srdíčkové dny, jejíž výtěžek byl věnován na pomoc 

handicapovaným dětem. Prof. Divišek jel s děvčaty na krajské kolo florbalového turnaje do Jičína. Pět 

utkání a pět proher sice bolely, ale v konfrontaci s krajskou špičkou získaly dívky velmi cenné zkušenosti. 

Skončily na 6. místě. Děvčata hrála v sestavě Kateřina Němečková (4.V), Markéta Bohadlová (4.V), 

Tereza Macháčková (4.V), Barbora Chobotská (4.V), Karolína Křenková (4.W), Aneta Spilková (4.V), 

Kristýna Semeráková (4.W), Jana Jirmanová (4.V), Petra Lemfeldová (4.V), Lucie Žáčková (3.W), Adéla 

Breitrová (3.V) a Barbora Němečková (3.V). Prof. Zapletal doprovodil chlapce Pavla Urbana (8.V), 

Tomáše Macka (8.V), Jáchyma Dostála (3.B), Pavla Růžičku (3.B), Jaromíra Poláčka (2.A), Vojtěcha 

Výborného (1.A), Adama Šeslera (1.B) a Jana Ježka (3.B) do 2. kola futsalového turnaje, kde náš tým 

obsadil 3. místo bez postupu do dalšího kola. 

8. prosince jeli do Hradce Králové studenti 3.A, 3.B a 7.V s prof. Misarovou, Š. Škodovou, Nývltovou 

a Jaroušovou. Prohlédli si historické jádro města, ve Vědecké knihovně absolvovali program o Karlu 

Čapkovi a v Klicperově divadle zhlédli insenaci Boris Vian: Pěna dní. Studenti 1. ročníku se zúčastnili 

přednášky o Izraeli. 

10. prosince se na Univerzitě v Pardubicích konalo krajské kolo Chemické olympiády kategorie A. 

Naši školu reprezentoval Ondřej Horký (8. W) a Petr Roztočil (4. B). Horký skončil na 2. místě a získal 

možnost dostat se do národního kola, pokud mu budou stačit získané body. Ani Roztočil si nevedl špatně, 

skončil na 8. místě. 

12. prosince se studenti francouzského jazyka ze sexty prakticky seznámili s francouzskou kuchyní 

pod vedním prof. Havrdové. V klubovně se pokusili o přípravu některých francouzských specialit. 

13. prosince doprovodil prof. Divišek fotbalisty do 2. kola Školní futsalové ligy do Předměřic nad 

Labem. Dvě vítězství a jedna remíza s výbornými soupeři znamenala postup do lednového divizního 

finále nejlepších družstev Královéhradeckého a Pardubického kraje. Chlapci hráli v sestavě Vojtěch 

Ťokan (4.V), Šimon Petráš (3.W), Kryštof Janečka (4.V), Jakub Čejchan (4.V), Daniel Vik (4.V) a Jan 

Horkel (3.V). Ve škole proběhl šachový turnaj. 

14. prosince jeli studenti 7.W do Brna s prof. Macurou. Prohlédli si starověké a novověké památky, 

objekty moderní architektury, výstavu „50 let DJC“ a v Divadle Husa na provázku zhlédli představení 

Mein Švejk. Studenti nižšího gymnázia, kvinty, sexty a 1.-2. ročníku vyslechli v Městském divadle Dr. 

Josefa Čížka Vánoční koncert v provedení ZUŠ Náchod. Vokálně instrumentální soubor Musica Viva 

vystoupil pod vedením prof. Poutníka v Městském středisku sociální péče Oáza v Novém Městě nad 

Metují. O den později měli vánoční koncert v Okresní galerii výtvarného umění v Náchodě. 

15. prosince se v odpoledních hodinách konaly konzultační rodičovské schůzky. 

Na 16. prosinec naši studeni připravili GymFest. V průběhu dvou koncertů v aule vystoupil Michal 

Horák a studentské skupiny TT Band Rock a Warování. Pořad moderovali František Šedivý a Adam 

Budař. Výtěžek ze vstupného byl věnován červenokosteleckému hospicu. Jan Homolka (2.W) se 

propracoval do finále soutěže Kod Cup, které se konalo v Pardubicích. Doprovodila ho prof. Urbaníková. 

Noc z 16. na 17. prosince strávili žáci 4.W ve škole s občanskou výchovou a s prof. Kolářskou. 

19. prosince jeli na hvězdárnu do Úpice studenti 4.A a 8.W s prof. Brátem a Polákem. Stejnou exkurzi 

absolvovali 20. prosince studenti 4.B a 8.V s prof. Klemencem a Sršňovou. 

19. prosince připravili žáci 4.W vánoční občerstvení pro pedagogický sbor. 20. prosince se studenti 

6.V pokusili s prof. Maršíkovou připravit speciality anglické kuchyně. 

20. prosince proběhlo školní kolo Matematické olympiády pro kategorii Z9, kterého se zúčastnilo 16 

kvartánů. Do okresního kola, které se konalo 24. ledna, postoupili čtyři nejlepší řešitelé: Jaroslav Grulich 
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(4.V), Václav Kroutvar (4.W), Petr Šolc (4.W) a Aneta Spilková (4.V). Konala se také část školního kola 

Biologické olympiády. Žáci dramatické výchovy vystoupili v aule s programem „Vánoční překvapení + 

Uhodneš pohádku?“ pro žáky nižšího gymnázia a 1. ročníku. 

21. prosince proběhl tradiční Vánoční den her. Studenti se mohli zapojit do turnajů ve volejbale, 

futsalu, kuželkách, piškvorkách, hrách na počítači, stolních deskových hrách, podílet se na výtvarné nebo 

loutkové dílně, zapojit se do robohrátek, hrátek s chemií a s fyzikou, anglického kvízu, připravovat 

speciality španělské kuchyně, jít si zahrát bowling nebo v kině Vesmír zhlédnout film Anthropoid. 

22. prosince jeli žáci 2.V, dramatické výchovy a většina studentů 4.B s prof. Dvořáčkovou, 

Olšanovou a Karáskovou do Klicperova divadla v Hradci Králové na představení Kytice. Ostatní studenti 

měli většinou vánoční besídky se svými třídními profesory a v poledne zazpíval na schodech Sboreček 

před vánočními prázdninami. Ty začaly 23. prosince a skončily 2. ledna. 

Leden 

Po vánočních prázdninách nastoupili studenti do školy v úterý 3. ledna. Maturanti vyslechli v aule 

přednášku Moderní teoretická fyzika. 

6. ledna se konala Burza vysokých škol. Do školy přišli naši absolventi, nyní studenti vysokých škol, 

aby seznámili studenty posledních dvou ročníků a další zájemce se svými zkušenostmi. 

9. ledna odjeli na lyžařský kurz do Deštného v Orlických horách žáci 2.V s prof. Šulcem, Matěnovou 

a Vrátilovou. Vrátili se 14. ledna. 15. ledna odjela na šestidenní lyžařský kurz, rovněž do Deštného 

v Orlických horách, třída 2.W s prof. Košvancem, Matěnovou a Fišerem. 

9. ledna se 27 studentů zúčastnilo v Hradci Králové přípravného semináře na Matematickou 

olympiádu za doprovodu prof. Bráta a Vícha. Uskutečnilo se školní kolo Konverzační soutěže 

v německém jazyce, které mělo tři účastníky. Zvítězil Pavel Růžička (3.B), druhé místo obsadil Josef 

Soukup (3.B) a třetí byla Veronika Svobodová (5.W). 

10. ledna reprezentovali školu v krajském kole Matematické olympiády studenti Tomáš Macek (8.V), 

Štěpán Jirman (7.V) a Eliška Sedláčková (3.B). Tomáš Macek obsadil krásné 2. místo a byl jedním ze 

dvou úspěšných řešitelů. Ostatních 15 účastníků soutěže na úspěšného řešitele nedosáhlo. 

12. ledna proběhlo školní kolo Konverzační soutěže v německém jazyce pro kategorii II B. Účastníci 

skončili v tomto pořadí: 1. Martin Rydlo (3.W), 2. Oluša Gajdošová (4.V), 3. Kateřina Vydláková (4.V), 

4. Štěpánka Mazurová (4.V). Do krajského kola postoupil Martin Rydlo. 

13. ledna doprovodil prof. Zapletal dva týmy (dívčí a chlapecký) do Jaroměře na basketbalový turnaj. 

Chlapci hráli ve složení Šimon Vojtíšek (3.B), Jiří Šperling (2.B), Miloslav Novotný (2.B), Henrich 

Klimeš (2.B), Vojtěch Joska (6.W), Michal Šraitr (6.W), Jáchym Dostál (3.B), Jakub Žaluda (4.A) 

a Radek Týč (3.A), zvítězili a postoupili do krajského finále. Za dívčí tým hrály Pavlína Naglová (7.V), 

Pavlína Štěpánová (7.W), Markéta Lipovská (7.V), Jana Možíšová (6.W), Alžběta Jansová (6.W), 

Markéta Dvořáková (6.W), Daniela Felgrová (3.B) a Karolina Bílková (8.V) a obsadily 3. místo. 

17. ledna se tři naši žáci zúčastnili za doprovodu prof. Fišerové okresního kola Dějepisné olympiády 

pro kategorii pro tercie a kvarty a žáky 8.-9. tříd ZŠ. Tomáš Heger (3.V) zvítězil, Daniel Fišer (3.V) byl 

třetí a Jeoným Effenberk (4.W) obsadil 12. místo mezi 36 účastníky. 

19. ledna proběhl Den otevřených dveří pro budoucí uchazeče, jejich rodiče a širokou veřejnost. 

21. ledna neodjeli na týdenní lyžařský kurz studenti 1.A s prof. Rojtovou, Zikmundem a Víchem 

z důvodu technické závady na chatě. Kurz se uskuteční v náhradním termínu. 

21. ledna se konal v Městském divadle Dr. Josefa Čížka maturitní ples studentů 8.V a 4.B. Tradičně 

hrál k tanci Relax Band. 

23. ledna jel prof. Divišek s florbalisty na turnaj do Předměřic nad Labem do krajského kola. Naši 

hráči třikrát zvítězili a jednou prohráli, což na postup nestačilo. Druhé místo je pěkným úspěchem. Tým 

hrál ve složení Josef Matyska (2.A), David Kaválek (2.A), Vojtěch Prouza (2.A), Lubor Zoufal (6.V), 

Miroslav Říha (6.V), Martin Jirásek (1.B), Erik Dao (5.W), Henrich Klimeš (2.B), Jakub Divišek (6.W), 

Josef Prouza (6.V), Martin Červíček (1.B), Jan Melda (1.B) a Jan Škoda (2.A). 

V týdnu od 23. ledna proběhla ve škole školní kola několika soutěží. Studenti se utkali v Konverzační 

soutěži v anglickém jazyce, v Biologické olympiádě a Chemické olympiádě. 24. ledna doprovodil prof. 
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Chmelík žáky kvarty do okresního kola Matematické olympiády v kategorii Z9. Nejlépe se umístil Petr 

Šolc (4.W), skončil osmý, o 10.-13. místo se dělili Václav Kroutvar (4.W) a Aneta Spilková (4.V). 

25. ledna jelo 13 studentů s prof. Geťkem na Den otevřených dveří na Fakultu elektrotechniky 

a komunikačních technologií na Vysoké učení technické do Brna. Zájezd sponzorovala firma Atas 

Náchod. 

Ve čtvrtek 26. ledna se konala pedagogická klasifikační rada. 

28. ledna se 12 studentů zúčastnilo v doprovodu prof. Jaroušové semináře pro účastníky Biologické 

olympiády, který se konal ve Dvoře Králové nad Labem. 

Od 30. ledna se studenti učili podle rozvrhu upraveného na 2. pololetí. 

30. ledna se konala další část školního kola Konverzační soutěže v anglickém jazyce a rozhodlo se 

o konečném pořadí. V 1. kategorii pro primu a sekundu soutěžilo 8 studentů, první tři místa obsadili Pavel 

Dědek (2.V), Leona Kaválková (2.V) a Jáchym Šmída (2.W). Ve 2. kategorii pro tercii a kvartu se utkalo 

14 studentů, nejlepšími byli Julie Remešová (4.V), Jáchym Hůlek (4.W) a Evheniy Vorokhta (3.W). 3. 

kategorie pro studenty vyššího gymnázia se zúčastnilo 8 studentů, první tři místa obsadili David Továrek 

(6.W), Marta Špeldová (6.V) a Kateřina Pollaková (6.V). Studenti 4.V a 5.V zhlédli v aule představení 

Divadlo Fórum. 

31. ledna proběhlo školní kolo Matematické olympiády pro kategorii B a C. V kategorii B řešilo 

úlohy 11 studentů. Zvítězil Vojtěch Balcar (6.V), o 2.-3. místo se dělili Miroslav Říha (6.V) a Ondřej Vít 

(6.V), 4. místo vybojoval Tomáš Hak (2.B) a 5. místo patřilo Vojtěchu Brejtrovi (6.W). V kategorii C se 

o 1. místo dělili David Černý (1.A) a Jakub Ježek (5.W), druhé místo patřilo Ivaně Lukášové (5.W) a o 3. 

místo se opět dělili dva studenti: Martin Stuchlík (5.W) a Aneta Vacková (5.W). Studenti dostali pololetní 

vysvědčení. 

V průběhu ledna se konalo školní kolo Pythagoriády. Úspěšnými řešiteli v primě se stalo 14 žáků. Po 

13 bodech získali Ema Nermuťová (1.W) a Martin Doucha (1.V) a po 12 bodech Markéta Dítětová (1.V), 

Tomáš Havel (1.V) a Eliška Línková (1.V). Mezi sekundány se našli tři úspěšní řešitelé: Jan Krčmář 

(2.W), Jan Ježek (2.W) a Anna Kunteová (2.W). Terciáni byli úspěšní čtyři: Kryštof Veverka (3.W), 

Tomáš Heger (3.V), Jan Zákravský (3.V) a Jan Šesták (3.V). 

Únor 

1. února pokračovala školní část Chemické olympiády. Čtyři studenti se pokusili uspět v okresním 

kole Olympiády v českém jazyce. Doprovodil je prof. Poutník. 

2. února proběhlo školní kolo Zeměpisné olympiády. Kategorie A se účastnilo 17 žáků, první dvě 

místa obsadili Lucie Řehůřková (1.W) a Tobiáš Mazura (1.W). V kategorii B vybojovali mezi 15 

účastníky první dvě místa Vojtěch Říha (2.V) a Tereza Koukolová (2.V). 34 žáků se utkalo v kategorii C, 

zvítězili Štěpánka Mazurová (4.V) a Tomáš Heger (3.V). Nejpočetnější byla kategorie D pro SŠ s 56 

účastníky, první dvě místa patřila Petru Breuerovi (4.A) a Jiřímu Rohlenovi (7.V). Studenti 8.W šli s prof. 

Balcarovou na exkurzi do náchodského pivovaru. 

3. února byly jednodenní pololetní prázdniny. 

6. února navštívili studenti zeměpisného semináře prof. Slavíkové pracoviště Geodézie Náchod. 

V konverzační soutěži ve francouzském jazyce poměřili studenti své schopnosti v rámci školního kola. 

V kategorii A1 soutěžily 3 studentky, zvítězila Tereza Macháčková (4.V), druhá byla Veronika 

Melicharová (4.W) a třetí Nicola Mejstříková (4.W). Šest účastníků soutěžilo v kategorii B1. První tři 

místa obsadili Aneta Vacková (5.W), Alena Šanovcová (5.V) a Matyáš Falta (5.V) v tomto pořadí. 

V kategorii B2 zvítězila mezi sedmi účastníky Klára Jiránková (7.W), druhá byla Eliška Kavanová (7.V) 

a třetí Julie Hrušová (7.W). Výtvarná dílna pro zájemce z řad studentů pod vedením prof. Misarové 

a Jirkové zahájila Havajské dny, které připravili angličtináři a které probíhaly ve dnech 6.-17. února. 

Studenti vystupovali s prezentacemi v angličtině, na kterých pracovali v průběhu celého školního roku. 

Ve dnech 7. a 8. února pokračovalo školní kolo Chemické olympiády další částí. V kategorii D se 

utkalo 13 soutěžících a první tři místa obsadili Jaroslav Grulich (4.V), Matyáš Háze (4.W) a Tomáš Heger 

(3.V). 8. února doprovodila prof. Jirková studenta Davida Továrka (6.W) do okresního kola Konverzační 

soutěže v anglickém jazyce. David obsadil 4. místo bez postupu. 
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10. února jeli naši studenti do Pardubic na Chemiklání s prof. Balcarovou. Řešení mnohdy velmi 

náročných úloh se zúčastnilo na čtyřicet tří– až pětičlenných týmů středoškoláků z České a Slovenské 

republiky, objevil se dokonce i polsky mluvící tým. Naše gymnázium reprezentoval pětičlenný tým 

chemiků: Pavlína Knapovská (6.V), Simona Horkelová (6.W), Jan Bohadlo (7.V), Vojtěch Mervart (7.W) 

a Lucie Tučková (3.B). Ve velké konkurenci se umístili na skvělém 23. místě. Na Robotiádu do Brna 

doprovodila prof. Urbaníková 12 žáků. Soutěžilo se v několika disciplínách – sledování černé čáry, 

záchrana medvěda z bludiště a sprint. V poslední jmenované disciplíně se nám dařilo nejlépe – tým 

složený ze studentů Štěpán Filip (1.A), Vojtěch Balcar (6.V) a Šimon Prudil (5.V) obsadil v této kategorii 

krásné 3. místo z celkem 47 týmů. Sekundán Jan Homolka (2.W) v disciplíně sledování černé čáry 

obsadil 17. místo z 27 soutěžících. Studenti sekundy, tercie, kvinty, sexty a 1.-2. ročníku zhlédli v rámci 

Havajských dnů v aule projekci manželů Lenky a Václavy Špillarových Havajské ostrovy – perly 

Pacifiku. 

Ve dnech 13.-14. února probíhala další část školního kola Biologické olympiády. 13. února měli naši 

studenti možnost ve škole zapsat se do podzimních tanečních kurzů manželů Štěpových. 

14. února doprovodil prof. Divišek chlapce na florbalový turnaj. Chlapci Miroslav Říha (6.V), Lubor 

Zoufal (6.V), Jakub Divišek (6.W), David Kaválek (2.A), Vojtěch prouza (2.A), Josef Matyska (2.A), 

Daniel Němeček (8.W), Ondřej Hušek (8.W), Martin Kováčik (8.W), Dominik Kania (8.W) a Radek Týč 

(3.A) vybojovali pěkné druhé místo. 

15. února se 4 zájemci z řad studentů zúčastnili s prof. Preclíkem a Víchem exkurze do 

automobilového závodu Škoda v Mladé Boleslavi, která se uskutečnila díky ochotě absolventa našeho 

gymnázia pana Roberta Šťastného. Studenti s sebou vezli i ukázky své práce (roboty a 3D výtisky). 

Navštívili firmu AUREL CZ, která se zabývá fotogrammetrií (což je optická bezkontaktní metoda pro 

měření pohybu objektů využívaná například při crash testech) a vývojem asistenčních systémů pro 

moderní automobily. Přítomné inženýry zaujal náš robot pro robotický sprint natolik, že se dokonce mohl 

po zkušebně i projet. Dále následovalo setkání se zástupci Škoda Auto a ukázka multifunkční kamery, 

která patří mezi nejvyšší příplatkovou výbavu automobilů. Poté se účastníci přesunuli do Mnichova 

Hradiště do firmy AIR DESIGN, která se zabývá malosériovou výrobou plastových dílů pro automobily. 

15. února se naši studenti pokusili uspět v okresním kole Konverzační soutěže v anglickém jazyce za 

doprovodu prof. Zapadla. Pavel Dědek (2.V) zvítězil a Julie Remešová (4.V) byla druhá a postoupila do 

krajského kola, které se konalo 13. března v Hradci Králové. Ve škole se uskutečnila další část školního 

kola Chemické olympiády. 

16. února podaly prof. Javůrková a Nývltová studentům sexty a 2. ročníku informace k volbě 

volitelných předmětů. Studenti 7.V se pod vedením prof. Kolářské zapojili do workshopu Škola 

odpovědného spotřebitele. Zájemci z řad žáků nižšího gymnázia se zapojili do školního kola recitační 

soutěže. Ve třetí kategorii zvítězila Markéta Dítětová (1.V), druhé místo získala Karolína Maněnová 

(1.W) a třetí místo vybojoval Jan Homolka (2.W). První dvě soutěžící postoupily do okresního kola. 

Konalo se také školní kolo Konverzační soutěže v ruském jazyce. V kategorii SŠ 1 obsadili první tři místa 

Ivana Lukášová (5.W), Denisa Nocarová (2.A) a Anna Tecza (2.A) a v kategorii SŠ 2 Vojtěch Mervart 

(7.W), Petr Roztočil (4.B) a Kateřina Jermanová (6.W). 

17. února doprovodila prof. Jakubská 11 studentů na Fykosí Fyziklání do Prahy na Matematicko 

fyzikální fakultu. Naši školu reprezentovaly dva týmy a navíc dva studenti. Nejvíce bodů a hezké 11. 

místo ze 40 družstev ve své kategorii získali Petr Semerák (3.A), Tomáš Kubíček (6.W), Michal 

Matoulek (6.W), Jana Možíšová (6.W) a Jakub Ježek (5.W). Další tým ve složení Petr Kamarýt (4.B), 

Vojtěch Mervart (7.W), Jan Bohadlo (7.V) a Jan Pikman (6.V) byl třicátý z 34 družstev své kategorie. 

Dva studenti Tomáš Macek (8.V) a Timotej Mareš (8.V) vytvořili spolu se studentkami gymnázia 

Klatovy smíšený tým a umístili se na 33. místě ze 43. Prof. Preclík a Forejt uspořádali pro zájemce 

Fotografický workshop pod vedením lektora Marka Ondráčka, produktového manažera firmy Olympus. 

V týdnu od 20. února měli studenti jarmí prázdniny. 

26. února odjeli na týdenní lyžařský kurz na Benecko studenti 5.W s prof. Slavíkem, Brátem 

a Pavlíčkovou. Ubytováni byli v hotelu Bára. 5. února je vystřídali studenti 5.V s prof. Zapletalem, 

Diviškem a Javůrkovou a lyžařské kurzy na Benecku uzavřeli ve dnech 12.-19. března studenti 1.B s prof. 
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Půlpánovou, Slavíkem a Zikmundovou. Zároveň ve dnech 11.-18. března absolvovali odložený kurz na 

Bártlově lávce na chatě Labská 66 studenti 1.A s prof. Zikmundem, Rojtovou a Víchem. 

27. února podala prof. Havrdová sekundánům informace o studiu francouzského jazyka. Sekundáni si 

budou vybírat od tercie druhý cizí jazyk. 

28. února doprovodil prof. Košvanec studenty do okresního kola Zeměpisné olympiády. V kategorii 

pro primány zvítězil náš Tobiáš Mazura (1.W), Lucie Řehůřková (1.W) byla sedmá. V kategorii pro 

sekundány naši studenti vybojovali 1. místo (Tereza Koukolová ze 2.V) a 3. místo (Vojtěch Říha ze 2.V). 

V kategorii pro terciány a kvartány máme první dvě místa (Tomáš Heger z 3.V a Štěpánka Mazurová 

z 4.V) a v kategorii pro střední školy zvítězil Jiří Rohlena (7.V) a Petr Breuer (4.A) byt třetí. Ve škole 

proběhlo školní kolo Matematické olympiády pro primu, sekundu a tercii. V kategorii Z6 byli nejlepší se 

shodným počtem bodů Markéta Dítětová (1.V), Tereza Havlenová (1.V) a Filip Hejzlar (1.V). V kategorii 

Z7 zvítězil Jan Krčmář (2.W), 2. místo obsadila Natálie Dvořáčková (2.V) a o 3.-4. místo se dělili Anežka 

Doubková (2.V) a Jan Homolka (2.W). Vítězem v kategorii Z8 se stal Dominik Rufer (3.W), druhý byl 

Ondřej Pitřinec (3.W) a na 3.-4. místě se umístili Martin Rydlo (3.W) a Kryštof Veverka (3.W). 

Březen 

1. března jely sekundánky s prof. Půlpánovou do Broumova na turnaj v přehazované. Z naší školy se 

zúčastnila dvě družstva složená z dívek 2.W (Jana Ježková, Mariana Niklová, Markéte Rydlová, Klára 

Kováčová, Nikol Stárová, Veronika Halamková, Jaroslav Šintáková, Klára Bělobrádková, Julie 

Kopanytsya, Jana Voborníková) a ze 2.V (Anežka Doubková, Natálie Dvořáčková, Adéla Kvirencová). 

Naše týmy obsadily 6. a 7. místo. 

2. března navštívili někteří studenti biologických seminářů s prof. Jaroušovou a Rojtovou v Praze 

výstavu Body The Exhibition. V Poličce konalo Finále divize E (Východní Čechy) ve futsalu starších 

žáků. Chlapci Vojtěch Ťokan (4.V), Šimon Petráš (3.W), Jan Horkel (3.V), Kryštof Janečka (4.V), Daniel 

Vik (4.V), Jakub Čejchan (4.V) a Ondřej Lukáš (2.V) zvítězili a zaslouženě postoupili do dalšího kola, 

které se uskutečnilo v Rousínově u Vyškova 21. března. Fotbalisty doprovodil prof. Divišek. 

3. března organizovaly prof. Karásková a Zikmundová ve škole okresní kolo Chemické olympiády 

pro kategorii D. Celkem soutěžilo šestnáct žáků. Naši školu reprezentovalo sedm žáků a získali jsme 

první čtyři místa. První místo vybojoval Tomáš Heger (3.V), druhé místo získal Jaroslav Grulich (4.V), 

třetí místo obsadil Matyáš Háze (4.W) a těsně pod stupni vítězů skončila Štěpánka Mazurová (4.V). Školu 

reprezentovali ještě Oluša Gajdošová (4.V), Michael Obst (4.V) a Jan Pěček (4.W). Na organizaci soutěže 

se podíleli i naši studenti 6.W Simona Horkelová, Lucie Lemfeldová, Jana Tomková a David Lukášek. 

Prof. Košvanec uspořádal u nás turnaj ve florbalu. Naše dívky v sestavě Nikol Urbanová (1.A), Diana 

Peterová (4.A), Adéla Vávrová (4.A), Kristýna Čechurová (4.A), Markéta Zeisková (7.V), Bára 

Roztočilová (2.A), Veronika Thérová (2.B), Magdalena Regnerová (1.A), Sandra Peterová (1.A) a Sára 

Kubíková (1.A) zvítězily a postoupily do krajského finále, které se konalo 15. března v Jičíně. 

8. března navštívili Židovské město a Muzeum heydrichiády v Praze studenti 8.V s prof. Forejtem 

a Sršňovou. V Městských divadlech pražských zhlédli inscenaci Gogolových Hráčů. V Městském divadle 

Dr. Josefa Čížka vystoupili pro studenty kvarty, septimy, 5.W, 6.V a 1.-3. ročníku členové Divadla 

Klauniky s představením Don Quijote de la Ancha. 

13. března doprovodil prof. Zapadlo studentku Julii Remešovou (4.V) do krajského kola 

v Konverzační soutěži v anglickém jazyce, 14. března prof. Š. Škodová doprovodila žačky Karolínu 

Maněnovou (1.W) a Markétu Dítětovou (1.V) do okresního kola v recitační soutěži. Dívky do dalšího 

kola nepostoupily. 15. března prof. Forejt jel se studentkou na krajské kolo Konverzační soutěže 

v německém jazyce. Anna Pflügerová (4.W) zvítězila v kategorii IIC a postoupila do republikového kola, 

které proběhlo 21. dubna v Goethe-Institutu v Praze. 

15. března dívky Kristýna Čechurová (4.A), Diana Peterová (4.A), Adéla Vávrová (4.A), Markéta 

Zeisková (7.V), Martina Hrubá (3.A), Veronika Kosová (2.B), Veronika Thérová (2.B), Monika Baladová 

(2.A) a Bára Roztočilová (2.A) zvítězily v Jičíně za doprovodu prof. Košvance v krajském finále ve 

florbalu a postoupily do republikového finále, které se konalo 30. března v Liberci. 

17. března reprezentovali školu basketbalisté Šimon Vojtíšek (3.B), Jiří Šperling (2.B), Henrich 

Klimeš (2.B), Vojtěch Joska (6.W), Michal Šraitr (6.W), Radek Týč (3.A) a Michal Cepr (2.A) za 

doprovodu prof. Zapletala rovněž v krajském finále v Jičíně. Chlapci obsadili 4. místo. 
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17. března proběhla soutěž Matematický klokan. Kategorie Benjamín měla 112 účastníků, zvítězil Jan 

Ježek (2.W) a o 2.-3. místo se dělily Barbora Jirsová (2.W) a Anna Kunteová (2.W). V kategorii Kadet 

soutěžilo rovněž 112 žáků, první tři místa obsadili Kryštof Veverka (3.W), Tomáš Heger (3.V) a Petr Šolc 

(4.W). Mezi 70 účastníky kategorie Junior skončili na prvních třech místech Jakub Ježek (5.W), Vojtěch 

Balcar (6.V) a Martin Stuchlík (5.W). V kategorii student se utkalo 56 studentů, zvítězil Tomáš Macek 

(8.V) a o 2.-4. místo se dělili Nikola Jančíková (3.A), Helena Kukrálová (7.W) a Vojtěch Mervat (7.W). 

V krajském měřítku se mezi deset nejlepších dostali Jan Ježek (5.-7. místo), Kryštof Veverka (3.-5. 

místo), Tomáš Heger (6.-7. místo), Jakub Ježek (10. místo) a Tomáš Macek ve své kategorii zvítězil. 

20. března doprovodila prof. Fišerová studenty na krajské kolo Dějepisné olympiády do Hradce 

Králové. Tomáš Heger (3.V) vybojoval krásné 2. místo, Daniel Fišer (3.V) byl 25. z 28 účastníků. 

21. března se mladí fotbalisté pokusili uspět za doprovodu prof. Diviška v konferenčním finále 

„Východ“ Školní futsalové ligy 9 v Rousínově u Vyškova. Naši kluci rozhodně nezklamali a v turnaji 

obsadili třetí – první nepostupové místo. Samotný postup do předposledního hracího kola dlouhodobého 

turnaje je vynikajícím úspěchem. Třetí místo v turnaji znamená 5.-6. místo mezi všemi týmy z celé České 

republiky, kterých letos startovalo 153. Chlapci hráli v sestavě Vojtěch Ťokan (4.V), Lukáš Novohradský 

(4.V), Jakub Čejchan (4.V), Šimon Petráš (3.W), Kryštof Janečka (4.V), Daniel Vik (4.V) a Ondřej Lukáš 

(2.V). 

Ve škole proběhla 21. března další část Chemické olympiády. V kategorii C soutěžilo 22 studentů. 

Prvních pět míst obsadili Jakub Ježek (5.W), Tomáš Hak (2.B), Aneta Vacková (5.W), David Lukášek 

(6.W) a Edita Nováková (6.V). 

22. března všichni studenti kromě maturantů a primánů vyslechli v Městském divadle Dr. Josefa 

Čížka koncert Adamus ensemble. Pět studentů změřilo své znalosti s vrstevníky v krajském kole 

Zeměpisné olympiády v Hradci Králové v doprovodu prof. Košvance. Třetí místa obsadili v kategorii A 

Tobiáš Mazura (1.W) a v kategorii C Tomáš Heger (3.V). Na 4. místě skončila v kategorii B Tereza 

Koukolová (2.V), na 5. místě v kategorii C Štěpánka Mazurová (4.V) a na 9. místě v kategorii D Jiří 

Rohlena (7.V). Devatenáct studentů odjelo s prof. Polákem do Brna na akci Ampér 2017. Šlo o prezentaci 

firem vyrábějících elektrotechnické a elektronické výrobky. 

23. března se pět tříd zúčastnilo v rámci studentského projektu Země na talíři – festival 

dokumentárních filmů o jídle promítání filmu Lovemeatender a následné besedy. Prof. Geťko doprovodil 

studenty do okresního kola Fyzikální olympiády. V kategorii F pro tercie bylo mezi 18 účastníky 11 

našich žáků. Kryštof Veverka (3.W) obsadil 2. místo, Tomáš Heger (3.V) byl třetí, Daniel Fišer (3.V) 

pátý a Lukáš Fidler (3.V) osmý. Tito žáci se zařadili mezi úspěšné řešitele. Školu reprezentovali ještě Jan 

Chrastina (3.W), Jan Šesták (3.V), Monika Vlčková (3.V), Monika Mastíková (3.V), Matyáš Franc (3.V), 

Michal Štěpán (3.W) a Jan Horkel (3.V). Také v kategorii E pro kvartu jsme měli velké zastoupení. Z 16 

účastníků bylo 7 našich žáků. Mezi úspěšné řešitele se probojovali Matyáš Háze (4.W, 2. místo), Jaroslav 

Grulich (4.V, 4. místo) a Michael Obst (4.V, 5. místo). Soutěže se zúčastnili ještě Štěpánka Mazurová 

(4.V), Jan Pěček (4.W), Kristýna Bartošová (4.W) a Oluša Gajdošová (4.V). 

Dny od 27. března do 5. dubna prožilo 29 studentů s prof. Forejtem a Geťkem v Oesede a okolí ve 

Spolkové republice Německo. Šlo o další výměnný pobyt našich a německých studentů, při nichž studenti 

žijí ve spřátelených rodinách. 

27. března se naši studenti poprvé zapojili do Astronomické internetové olympiády. Organizace se 

ujal prof. Polák. Trojice studentů nejprve prošla školním kolem, kde všichni splnili postupové kritérium 

do krajského kola. To probíhalo průběžně od ledna do konce března. Soutěžící samostatně doma řešili 

zadané úkoly, prováděli vlastní astronomická pozorování, vyplňovali on-line testy na počítači a vše na 

závěr zakončili prezenčním řešením úloh z astronomie v daném časovém limitu. Štěpán Filip (1.A) 

obsadil 1. místo, za ním 2. místo získal Vít Levinský (2. A) a na 4. místě se umístil Šimon Prudil (5.V). 

Do ústředního kola nikdo z Královéhradeckého kraje nepostoupil. 

29. března doprovodil prof. Zapadlo studenty na krajské kolo Konverzační soutěže ve francouzském 

jazyce do Hradce Králové. V kategorii A1 soutěžila Tereza Macháčková (4.V) a vybojovala 3. místo, 

v kategorii B1 se pokusila uspět Aneta Vacková (5.V) a v kategorii B2 Klára Jiránková (7.W). 

30. března se Natalie Kalivodová (7.V) pokusila za doprovodu prof. Šimona uspět v krajském kole 

soutěže ARS Poetica – Puškinův památník v Hradci Králové. V sólové recitaci obsadila 3. místo stejně 
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jako ve zpěvu, kde ji doprovodili Viktor Tomek (5.V) na housle a Aleš Cedidla (1.B) na klavír. Do 

Liberce vyrazil florbalový tým s prof. Košvancem. Dívky zvítězily, čímž si vybojovaly postup do 

republikového finále, které se konalo v Jindřichově Hradci 24. a 25. dubna. Náš tým nastoupil ve složení 

Kristýna Čechurová (4.A) , Diana Peterová (4.A), Adéla Vávrová (4.A), Markéta Zeisková (7.V), 

Veronika Kosová (2.B), Veronika Thérová (2.B), Monika Baladová (2.A), Bára Roztočilová (2.A), Sára 

Kubíková (1.A), Sandra Peterová (1.A) a Nikol Urbanová (1.A). V odpoledních hodinách proběhla 

hodnotící pedagogická rada. 

31. března zhlédli maturanti v aule představení Audience. V krajském kole Biologické olympiády pro 

kategorii A reprezentovali školu studenti Timotej Mareš (8.V), Jan Bohadlo (7.V), Mathias Huaman (4.B) 

a Tomáš Hudcovic (3.A). Nikdo z nich se nezařadil mezi úspěšné řešitele, i když dvěma prvním 

jmenovaným chybělo k úspěchu velmi málo. 

Duben 

1. dubna reprezentovali tři studenti školu v krajském kole Chemické olympiády v kategorii D. Tomáš 

Heger (3.V) zvítězil, Jaroslav Grulich (4.V) obsadil 3. místo a Štěpánka Mazurová (4.V) 12. místo mezi 

22 soutěžícími. 

3. dubna reprezentovali školu v krajském kole Olympiády v českém jazyce Tomáš Heger (3.V) 

a Alena Žibřidová (7.V). Heger zvítězil a Žibřidová byla šestá. Doprovodila je prof. Nývltová. Studenti 

posledních dvou ročníků se zúčastnili pilotního testování společnosti Scio z obecných studijních 

předpokladů. 

4. dubna jela prof. Půlpánová se studenty do Hradce Králové na semifinále Juniorského maratonu 

desetičlenných družstev. Naši studenti obsadili druhé nepostupové místo v konkurenci 12 škol kraje. 

O úspěch se zasloužili Kamila Šimková (1.A), Nikol Urbanová (1.A), Markéta Zeisková (7.V), Radek 

Jansa (1.A), Vojtěch Joska (6.W), Miloslav Novotný (2.B), Jakub Schneider (8.V), Lukáš Kligl (8.V), 

Tomáš Křivda (6.V) a Jan Žaluda (4.A). Prof. Klemenc doprovodil žáky primy, sekundy a tercie do 

okresního kola Matematické olympiády. V kategorii Z6 pro primu Markéta Dítětová (1.V) zvítězila, Filip 

Hejzlar (1.V) obsadil 4.-5. místo, Tereza Havlenová (1.V) se dělila o 6.-7. místo a Eliška Gajdošová 

(1.W) o 9.-10. místo. V kategorii Z7 pro sekundu Jan Krčmář (2.W) zvítězil, Natálie Dvořáčková (2.V) 

byla čtvrtá, Anežka Doubková (2.V) obsadila 5.-7. místo a Jan Homolka (2.W) 8. místo. V kategorii Z8 

pro tercii se o 1.-2. místo dělili Dominik Rufer (3.W) a Tomáš Heger (3.V), třetí byl Kryštof Veverka 

(3.W), Martin Rydlo (3.W) byl 4.-5. a Ondřej Pitřinec (3.W) obsadil 7. místo. 

5. dubna pokračovalo další částí školní kolo Chemické olympiády pro kategorii B. Prof. Štegerová 

doprovodila studenty Alenu Žibřidovou (7.V), Vojtěcha Šolce (7.V) a Jiřího Rohlenu (7.V) do krajského 

kola dějepisné soutěže gymnázií s tématem Československo v letech 1949-1967. Náš tým se dělil o 2.-3. 

místo mezi deseti zúčastněnými gymnázii. 

Na duben připravila prof. Mičíková Novotná pro své žáky na hodiny výtvarné výchovy španělské 

výtvarné dílny. Věnovali se tradičním mexickým vystřihovánkám, výrobě mexických klobouků, výrobě 

lebek podle tradičních mexických ozdob používaných na „mexické dušičky“, mexickému streetartu 

a nechali se inspirovat Fridou Kahlo. 

6. dubna se v odpoledních hodinách konaly třídní schůzky. Ve dnech 6.-7. dubna probíhal sběr starého 

papíru, který organizuje SRPDŠ a z výtěžku ocení finančním příspěvkem tři ve sběru nejúspěšnější třídy. 

7. dubna doprovodil prof. Ježek studenty do krajského kola Biologické olympiády v kategorii B do 

Hradce Králové. Nejlépe se umístila Monika Vydláková (5.V), byla desátá v konkurenci 42 účastníků. 

Školu reprezentovaly ještě Kamila Dědková (5.V) Lucie Lemfeldová (6.W) a Miroslava Lorencová (1.A). 

Prof. Preclík jel se studenty do Prahy na soutěž Matematický 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, Slovensko, Polsko, Německo, Rakousko a Maďarsko. Tým Juniorů ve složení 

Vojtěch Brejtr (6.W), Ondřej Vít (6.V), David Černý (1.A) a Jakub Ježek (5.W) byl oslaben neúčastí 

jednoho svého člena, a tak obsadil v rámci České republiky 74. místo (ze 138 týmů), v mezinárodním 

pořadí byl 250. z celkem 449 týmů. Tým Seniorů ve složení Jan Bohadlo (7.V), Jan Karvai (7.W), Tomáš 

Macek (8.V), Timotej Mareš (8.V) a Vojtěch Mervart (7.W) si vedl lépe a obsadil pěkné 26. místo ze 138 

týmů v rámci ČR a 95. místo ze 405 týmů v mezinárodním srovnání. Studenti kvinty, 3.B a 1.A se v aule 
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zúčastnili ukázky salsy a jiných latinsko-amerických tanců v provedení mistryně České republiky. Šlo 

o akci pořádanou v rámci Španělských dnů, které organizovala prof. Pavlíčková. 

8. dubna se v nové budově Přírodovědecké fakulty Univerzity v Hradci Králové uskutečnilo krajské 

kolo Chemické olympiády kategorie C. Pozvání reprezentovat naši školu obdrželi dva studenti – Jakub 

Ježek (5.W) a Tomáš Hak (2.B). Společně s dvaceti dalšími chemiky plnili úkoly praktické i teoretické 

časti na téma redoxní děje. Tomáš se umístil na pěkném šestém místě a Jakub obsadil devátou příčku. 

V průběhu Španělských dnů vyslechli 10. dubna studenti 6.V, 6.W, 2.B a 8.W v aule povídání naší 

absolventky Kláry Škodové o jejím pobytu v Ekvádoru. Studenti 3.B nabídli v prostorách školy speciality 

španělské kuchyně. Část výtěžku všech akcí byla věnována na projekt Adopce na dálku pro dívku 

z Bolívie. 

10. dubna doprovodila prof. Balcarová žáky do okresního kola Biologické olympiády v kategorii D. 

Naši školu reprezentovali 3 studenti 1.V. Alexandra Kordová obsadila krásné 3. místo, Markéta Dítětová 

skončila na 11. místě a Filip Hejzlar na 12. místě. 11. dubna jela prof. Jakubská se studenty do krajského 

kola Matematické olympiády. Mezi úspěšné řešitele se zařadili Vojtěch Balcar (6.V, 6. místo), Tomáš 

Hak (2.B, 7. místo) a Ondřej Vít (6.V, 8. místo). Školu reprezentoval ještě Miroslav Říha (6.V). 

11. dubna psali maturanti písemnou práci z českého jazyka a literatury, která je součástí společné části 

maturitní zkoušky. 

12. dubna přišli k přijímacím zkouškám uchazeči o studium ve čtyřletém studiu. Šlo o první termín 

přijímacích zkoušek, druhý termín byl pro tyto žáky 19. dubna. Uchazeči o osmileté studium se pokusili 

uspět u přijímacích zkoušek také ve dvou termínech, 18. a 20. dubna. Z důvodu konání přijímacích 

zkoušek měli ředitelské volno studenti sexty, septimy, 2. a 3. ročníku 12. dubna, studenti kvinty, oktávy, 

1. a 4. ročníku 18. dubna, studenti kvinty, septimy, 1. a 3. ročníku 19. dubna a studenti sexty, oktávy, 2. 

a 4. ročníku 20. dubna. 

12. dubna navštívili studenti 8.V s prof. Karáskovou náchodský pivovar a Legiovlak na náchodském 

nádraží si prohlédli žáci 4.W s prof. Fišerovou. 

13. dubna měli studenti velikonoční prázdniny a pak následovaly velikonoční svátky. 

18. dubna jel prof. Zapletal s fotbalisty na Pohár Josefa Masopusta. Chlapci Tomáš Macek (8.V), 

Pavel Urban (8.V), Pavel Růžička (3.B), Jáchym Dostál (3.B), Jaromír Poláček (2.A), Vojtěch Výborný 

(1.A), Adam Šesler (1.B) a Jan Čejchan (5.W) zvítězili a postoupili do krajského kola, které se konalo 28. 

dubna. V odpoledních hodinách se konala klasifikační pedagogická rada pro maturanty. 

19. dubna doprovodil prof. Geťko studenty do krajského kola Fyzikální olympiády do Hradce 

Králové. V kategorii B jsme měli sedm soutěžících. Nikdo z nich se nedostal mezi úspěšné řešitele, ti byli 

jen dva. Školu reprezentovali Vojtěch Mervart (7.V, 5. místo), Markéta Lipovská (7.V, 7. místo), Jan 

Bohadlo (7.V, 9.-10. místo), Tomáš Hudcovic (3.A), Štěpán Jirman (7.V), Pavel Růžička (3.B) a Václav 

Voltr (3.B). V kategorii C se mezi úspěšné řešitele probojovali Jan Pikman (6.V, 5. místo), Tomáš 

Kubíček (6.W, 6. místo), Kurt Hartman (2.B, 8. místo) a Michal Matoulek (6.W, 9. místo). Krajského 

kola se zúčastnili ještě Tomáš Hak (2.B) a Jana Možíšová (6.W). V kategorii D jsme měli vítěze, byl jím 

Jakub Ježek (5.W). Dalšími úspěšnými řešiteli se stali Aneta Vacková (5.W, 5. místo), Martin Stuchlík 

(5.W, 6. místo) a Jan Máslo (5.W, 11. místo). O úspěch v krajském kole se pokusili ještě Radek Jansa 

(1.A), Štěpán Filip (1.A), Kamila Šimková (1.A) a Jiří Moc (5.W). 

20. dubna doprovodila prof. Vrátilová zájemce z řad studentů do Hradce Králové, aby se účastnili 

projektu Rozhoduj o Evropě. Dívky z primy se v aule zúčastnili přednášky Čas proměn, chlapci z primy 

přednášky Na startu mužnosti a studenti kvinty a 1. ročníku přednášky Holky z Venuše, kluci z Marsu. 

Všechny přednášky byly o reprodukčním zdraví. V okresním kole Biologické olympiády výborně 

reprezentovali školu Eliška Shejbalová (4.V, 2. místo), Tomáš Heger (3.V, 3. místo) a Kateřina 

Vydláková (4.V, 4. místo). 

21. duben prožili v Adršpachu žáci 1.V s prof. Klemencem a Brátem v rámci primárně-preventivního 

pobytu. Na Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice se konalo finále soutěže 

studentských projektů nazvané Czech StudNet Awards. Z našeho gymnázia postoupily dva projekty –

 Leonardo CMS Dominika Resla (3.B) a Baby-friendly Map Stanislava Kinzla (7.V) a Jakuba Kortuse 

(7.V). Projekty obhajovali před odbornou porotou složenou ze zástupců firem IBM, Foxconn, Unicorn, 
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eBrána a ERA. Aplikace Baby-friendly Map nakonec obsadila první místo v kategorii mobilních aplikací. 

Maturanti se neformálně rozloučili se studiem posledním zvoněním. Následoval jejich „svatý týden“, kdy 

už nechodili do školy a připravovali se na maturitu. 

Ve dnech 24.-25. dubna se dívky utkaly v celostátním finále turnaje ve florbalu v Jindřichově Hradci 

za doprovodu prof. Košvance a skončily na krásném 3. místě. Náš tým nastoupil ve složení Kristýna 

Čechurová (4.A), Diana Peterová (4.A), Adéla Vávrová (4.A), Markéta Zeisková (7.V), Veronika Kosová 

(2.B), Veronika Thérová (2.B), Monika Baladová (2.A), Bára Roztočilová (2.A), Sára Kubíková (1.A), 

Sandra Peterová (1.A) a Nikol Urbanová (1.A). Nejlepší střelkyní i hráčkou našeho týmu byla s pěti góly 

Diana Peterová. 

Prof. Slavík jel 24. dubna s týmem studentů na turnaj Středoškolské ligy Ultimate frisbee do Prahy. 

V jarní části turnaje postavil školní tým Trubky dvě vyrovnaná družstva. V konkurenci šestnácti týmů 

obsadilo družstvo B 7. místo a družstvo A 12. místo. Turnaje se zúčastnili Vojtěch Joska (6.W), Petr 

Zákravský (3.B), Jan Laubacher (6.W), David Lukášek (6.W), Marek Balcar (2.B), Tomáš Hak (2.B), 

Pavel Wolf (1.B), Petra Janečková (3.B), Martina Hrubá (3.B), Pavlína Hušková (3.B), Eva Šefcová 

(3.B), Eliška Kavanová (7.V), Simona Horkelová (6.W) a Markéta Dvořáková (6.W). Žáci 1.W se 

zúčastnili přednášky zaměstnanců záchranné zdravotní služby. 

26. dubna se v Polici nad Metují zúčastnili naši studenti za doprovodu prof. Zapletala Odznaku 

všestrannosti olympijských vítězů (OVOV). Školu reprezentovaly Zuzana Tylšová (1.W), Eliška 

Gajdošová (1.W), Justýna Kunešová (2.V), Magdalena Podaná (2.V), Karolína Slavíková (2.V), Michaela 

Holečková (2.V) a Natálie Dvořáčková (2.V). Gajdošová zvítězila a Tylšová byla druhá. Obě postoupily 

do krajského kola. 

27. dubna si studenti 3.A s prof. Karáskovou prohlédli provoz čističky odpadních vod v Bražci. 

28. dubna vyslechli v aule studenti kvinty a 1. ročníku Dechový koncert ZUŠ Hronov. Naši studenti 

se zúčastnili hned několika soutěží. Na krajské kolo fotbalového turnaje Pohár Josefa Masopusta jel do 

Jičína se studenty prof. Zapletal, na krajské kolo zeměpisné soutěže Eurorebus do Hradce Králové prof. 

Divišek a Slavíková a na krajské kolo Fyzikální olympiády do Hradce Králové prof. Geťko. Fotbalisté 

Radek Týč (3.A), Pavel Urban (8.V), Pavel Růžička (3.B), Jáchym Dostál (3.B), Jaromír Poláček (2.A), 

Vojtěch Výborný (1.A), Adam Šesler (1.B), Jan Čejchan (5.W), Jakub Divišek (6.W), Vojtěch Joska 

(6.W), Daniel Němeček (8.W), Ondřej Bělka (3.A), Marian Novotný (3.B) a Martin Švorc (1.A) obsadili 

5. místo. Na akademické půdě Univezity Hradec Králové opět studenti prokázali výborné vědomosti 

v soutěži Eurorebus a čtyři školní družstva a dva jednotlivci postoupili na republikové kolo do Prahy, 

které proběhlo 5. června. V kategorii ZŠ01 (prima a sekunda) obsadili 1. místo žáci 2.V Vojtěch Říha, 

Tereza Koukolová a Matěj Matoušek, 5. místo žáci 2.W – Jan Krčmář, Kristián Herzig a Martin Novák 

a 7. místo žáci 1.V Jitka Štěpánová, Filip Hejzlar a Markéta Dítětová. V kategorii ZŠ02 (tercie a kvarta) 

vybojovali 3. místo žáci 4.V Štěpánka Mazurová, Michael Obst a Matyáš Vojtíšek. V soutěži jednotlivců 

postoupili ve svých kategoriích Štěpánka Mazurová (4.V), která zvítězila, a Tomáš Heger (3.V), jenž 

obsadil pěkné třetí místo. Kromě postupujících studentů školu reprezentovalo šest dalších tříčlenných 

týmů a tři jednotlivci. V Hradci Králové se konalo krajské kolo Fyzikální olympiády v kategorii E. Oba 

naši studenti se dostali mezi úspěšné řešitele. 2. místo obsadil Jaroslav Grulich (4.V) a 10. místo Matyáš 

Háze (4.W). 

29. dubna proběhlo na Chemicko-technologické fakultě Univerzity Pardubice krajské kolo Chemické 

olympiády kategorie B. Naše gymnázium reprezentovali Lucie Tučková (3.B), Jan Bohadlo (7.V), 

Vojtěch Mervart (7.W) a Jan Jirman (7.V). Nejlépe se umístil Bohadlo, který obsadil 3. místo, na 5. místě 

skončila Tučková a úspěšným řešitelem se stal i Mervart, který obsadil 9. místo. 11. místo patřilo 

Jirmanovi. 

Květen 

V pondělí 1. května byl Svátek práce. 

Ve dnech 2.-4. května psali maturanti písemné maturitní práce a didaktické testy ve společné části 

maturit. 

2. května jeli na exkurzi do Prahy studenti 6.W a 2.A s prof. Půlpánovou a Macurou. S průvodcem si 

prohlédli Pražský hrad, prošli Královskou cestu a večer zhlédli v Divadle Na zábradlí představení Anna 

Karenina. Prof. Košvanec doprovodil studenty na atletický čtyřboj na ZŠ Plhov. Chlapci Lukáš Fidler 
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(3.V), Bohdan Ptáček (3.V), Antonín Staněk (3.V), Jan Zetek (3.V) a Martin Rydlo (3.W) byli čtvrtí. 

Děvčata Oluša Gajdošová (4.V), Petra Lemfeldová (4.V), Adéla Breitrová (3.V), Barbora Němečková 

(3.V) a Lucie Žáčková (3.W) obsadila 2. místo. 

3. května si prohlédli Pražský hrad a Staré Město pražské žáci 3.W s prof. Fišerovou a Jaroušovou. 

4. května se prof. Forejt a Preclík ujali fotografování tříd. Zaměstnanci záchranné zdravotní služby 

udělali pro studenty 1.A přednášku. 

5. května se naši žáci zúčastnili v Praze v Nové budově Národního muzea republikového kola 

matematické soutěže Pangea v doprovodu prof. Geťka. Všichni žáci nižšího gymnázia si v únoru 

vyzkoušeli školní kolo této soutěže. Česká republika je jednou z 22 zemí, kde se tato soutěž koná a letos 

se jí zúčastnilo téměř 41 tisíc žáků z ČR. Z nich 50 nejlepších postoupilo do celostátního kola. Žáci 

našeho gymnázia si vybojovali celkem 9 postupových míst: Jakub Schön (1.W), Ema Nermuťová (1.W), 

Alexandra Kordová (1.V), Tereza Koukolová (2.V), Jakub Hejzlar (3.W), Tomáš Heger (3.V), Kryštof 

Veverka (3.W), Antonín Staněk (3.V) a Kryštof Janečka (4.V). Nejlépe se umístil Jakub Schön na 11. 

místě, Tereza Koukolová na 14. místě, Jakub Hejzlar na 9. místě a Kryštof Janečka na 14 místě. 

Ve dnech 9.-11. května probíhala ve škole pravidelná hloubková kontrola České školní inspekce. 

9. května se žáci 1.W zúčastnili s prof. Š. Škodovou v Městském divadle Dr. Josefa Čížka školního 

představení o pravidlech slušnosti a etikety s Míšou Dolinovou a Ladislavem Ondřejem s názvem Trapas 

nepřežiju aneb ten řízek nezvedej. 

10. května se atleti zúčastnili na stadionu generála Klapálka v Novém Městě nad Metují okresního 

kola Poháru rozhlasu. 

Starší žákyně ve složení Lucie Žáčková (3.W), Adéla Breitrová (3.V), Oluša Gajdošová (4.V), Jana 

Jirmanová (4.V), Petra Lemfeldová (4.V) a Kateřina Němečková (4.V) zvítězily a postoupily do 

krajského kola. Mladší žákyně ve složení Eliška Gajdošová (1.W), Agnes Míšková (1.V), Veronika 

Halamková (2.W), Zuzana Tylšová (1.W), Jitka Štěpánová (1.V), Klára Sychrovská (1.V), Lucie 

Řehůřková (1.W), Natálie Dvořáčková (2.V) a Michaela Holečková (2.V) skončily na pěkném třetím 

místě. Starší žáci ve složení Martin Rydlo (3.W), Lukáš Novohradský (4.V), Jakub Čejchan (4.V), 

Vojtěch Ťokan (4.V), Jan Zetek (3.V) a David Katuš (3.V) skončili na šestém místě. Mladší žáci ve 

složení Pavel Dědek (2.V), Jan Prouza (1.W), Ondřej Lukáš (2.V), Matouš Kubín (1.V), Jakub Vysoký 

(1.W), Šimon Vacek (2.V), Jakub Švitorka (2.V), Matěj Matoušek (2.V) a Petr Luciak (2.V) byli čtvrtí. 

Prof. Půlpánová jela se studenty na turnaj ve frisbee do Hradce Králové nad Labem. Studenti postavili 2 

týmy, jeden skončil na 5. místě a druhý na 9. místě z 9 zúčastněných týmů. Do turnaje se zapojili Petra 

Janečková (3.B), Martina Hrubá (3.B), Eva Šefcová (3.B), Pavlína Hušková (3.B), Petr Zákravský (3.B), 

Simona Horkelová (6.W), Vojtěch Joska (6.W), David Lukášek (6.W), Jan Laubacher (6.W), Markéta 

Dvořáková (6.W), Tomáš Hak (2.B), Eliška Kavanová (7.V), Pavel Wolf (1.B), Jiří Dostál (5.V) 

a Jaroslava Šintáková (2.V). Divadelní soubor DREJG vystoupil na festivalu Prima sezóna. Naši studenti 

se již tradičně zapojili do Květinového dne. Prodejem květů měsíčku lékařského v ulicích města získali 

finanční prostředky, které Liga proti rakovině použije na prevenci tohoto onemocnění. 

11. května navštívili studenti 5.V s prof. Macurou a Fišerovou v Praze Vyšehrad a Slavín, Národní 

galerii, Veletržní palác a Sovovy mlýny. V Divadle pod Palmovkou zhlédli inscenaci Moliérovy hry Don 

Juan. Jeden uchazeč o studium v osmiletém gymnáziu přišel k přijímacím zkouškám v náhradním 

termínu. V odpoledních hodinách se konaly konzultační rodičovské zkoušky. V Hradci Králové se na 

Gymnáziu J. K. Tyla konalo krajské kolo Středoškolské odborné činnosti. Letošní ročník byl pro naše 

studenty velice úspěšný, ze čtyř zúčastněných prací hned tři postoupily do celorepublikového finále. 

V kategorii Informatika obsadili Stanislav Kinzl (7.V) a Jakub Kortus (7.V) se svojí aplikací „Baby-

friendly Map“ druhé místo, čtvrté místo obsadil Dominik Resl (3.B) s prací „Leonardo CMS“. V kategorii 

Matematika a statistika patří druhé místo Petru Kamarýtovi (4.B) a jeho práci „Diferenciální a Integrální 

počet ve fyzice“. V oboru Biologie se Josef Kůst (4.B) se svojí prací „Potlačení infestace Varroa 

destructor ve včelstvu“ umístil také na druhém místě. Celostátní kolo se konalo 16.-18. června 

v Boskovicích. 

12. května navštívili studenti semináře biologie Gnotobiologický ústav Akademie věd na Novém 

Hrádku, se kterým naše gymnázium spolupracuje už dlouhé roky. Studenti absolvovali zajímavé 

přednášky týkající se práce hrádeckého ústavu, navštívili laboratoře, prohlédli si jejich vybavení 
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a zúčastnili se zde různých aktivit. Seznámili se s anatomií konvenční a bezmikrobní myši, pracovali 

s makrofágy i tkáňovými buňkami, zkoušeli vytvořit nativní preparáty. 

14. května vystoupil v Praze v kostele sv. Alžběty v rámci Čakovického festivalu sborového zpěvu 

sbor Musica Viva v doprovodu prof. Poutníka a Misarové. 

Žáci kvarty se podrobili ve dnech 15.-19. května testování České školní inspekce. 15. května 

absolvovali žáci 4.V a 17. května žáci 4.W matematiku, 18. května obě třídy test z českého jazyka a 19. 

května obě třídy test z hudební a výtvarné výchovy. 

15. května jeli na exkurzi do Prahy studenti 2.B s prof. Vrátilovou a Fišerovou. Navštívili Pražský 

hrad a Poslaneckou sněmovnu. Prof. Brát doprovodil žáky tercie do okresního kola Pythagoriády. 1.-3. 

místo vybojoval Kryštof Veverka (3.W), Tomáš Heger (3.V) byl čtvrtý, Jan Zákravský (3.V) 6.-7. a Jan 

Šesták (3.V) 8.-10. Studenti 3.A se zúčastnili v Městském divadle Dr. Josefa Čížka akce Čas je mozek, 

kterou pořádala náchodská nemocnice v rámci Světového dne boje proti mozkové mrtvici. Septimáni 

a studenti 3. ročníku zhlédli v aule představení Divadélka pro školy „Legenda V+W. 

Ve dnech 16. až 19. května probíhala ústní část maturitní zkoušky v 8.V a 8.W. Předsedou maturitní 

komise v 8.V byl jmenován Mgr. Pavel Káňa z Gymnázia Trutnov a v 8.W Mgr. Dana Slováková 

z Gymnázia Broumov. Z naší školy vyjel prof. Šulc vykonávat funkci předsedy maturitní komise na 

Gymnázium Jaroměř. 

16. května navštívili studenti 7.W s prof. Karáskovou Čističku odpadních vod v Bražci a stejnou 

exkurzi absolvovali 17. května studenti 6.W také s prof. Karáskovou. 

17. května doprovodila prof. Matěnová studenty na krajské kolo Biologické olympiády do Hradce 

Králové. Tomáš Heger (3.V) obsadil pěkné páté místo, Eliška Shejbalová (4.V) byla sedmá a Kateřina 

Vydláková (4.V) desátá. Paní Šťastná (asistentka pedagoga) šla s žáky primy a sekundy do okresního kola 

Pythagoriády. V kategorii pro sekundány zvítězila Anna Kunteová (2.W), Jan Krčmář (2.W) byl 2.-4. 

a Jan Ježek (2.W) pátý. V kategorii pro primu zvítězil Martin Doucha (1.V), Filip Hejzlar (1.V) byl 2.-3. 

Školu reprezentovali ještě Tomáš Havel (1.V), Eliška Línková (1.V), Lucie Řehůřková (1.W), Barbora 

Kuřátková (1.W), Ema Nermuťová (1.W), Markéta Dítětová (1.V), Zuzana Tylšová (1.W), Jonáš 

Neumann (1.V) a Lucie Šichanová (1.W). Studenti kvinty a 1. ročníku zhlédli v aule představení 

Divadélka pro školy „Jak jste to myslel, pane Shakespeare“. 

18. května doprovodil prof. Zapletal studenty na Štafetový pohár do Nového Města nad Metují, kde 

zajišťovali organizaci akce, a proběhlo krajské kolo soutěže Poznávání přírodnin. 

Ve dnech 21.-23. května se pět studentů 3.V zúčastnilo v doprovodu prof. Karáskové v Ostravě 

natáčení televizní soutěže U6 – Úžasný svět techniky. Natáčení proběhlo 22. května v areálu 

Vítkovických železáren. Soutěže se zúčastnili Dominik Budař (3.V), Lukáš Fidler (3.V), Tomáš Heger 

(3.V), Monika Vlčková (3.V) a Jan Šesták (3.V) a soupeřili se studenty kvarty Biskupského gymnázia 

Ostrava – Poruba. Náš tým zvítězil. 

Ve dnech 22.-25. května pokračovaly ústní částí maturity ve 4.A a ve 4.B. Předsedkyní maturitní 

komise ve 4.A byla jmenována Mgr. Květoslava Strašilová z Gymnázia Broumov a ve 4.B Mgr. Eliška 

Ducháčová z Gymnázia Jaroměř. Prof. Forejt a Zapletal byli jmenováni předsedy maturitních komisí na 

Gymnáziu Broumov a prof. Matěnová na Gymnáziu Trutnov. 

22. května doprovodil prof. Klemenc žáky do okresního kola Fyzikální olympiády. Žáci sekundy, 

tercie, sexty, septimy a 2.-3. ročníku zhlédli v kině Vesmír vzdělávací program agentury Planeta Země 

3000 „Brazílie – vášnivé srdce Jižní Ameriky“. 

23. května jeli na literárně-historickou exkurzi do Prahy studenti 6.V s prof. Macurou a Sršňovou. 

Prohlédli si Pražský hrad, Národní divadlo, Veletržní palác a v Divadle Komedie zhlédli představení 

Divadla Na zábradlí s názvem Europeana. 

24. května doprovodil prof. Divišek postupující atlety do krajského kola Poháru rozhlasu, které se 

konalo opět v Novém Městě nad Metují. Náš okres v kategorii starších žákyň vzorně reprezentovaly 

studentky naší školy a skončily na pěkném čtvrtém místě. Adéla Breitrová v běhu na 800m časem 2:34,85 

min. překonala 10 let starý rekord Pavly Rouskové. Studentkám Adéle Breitrové (3.V), Lucii Žáčkové 

(3.W), Oluše Gajdošové (4.V), Janě Jirmanové (4.V), Julii Remešové (4.V), Markétě Bohadlové (4.V), 
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Karolíně Křenkové (4.W) a Elišce Shejbalové (4.V) patří dík za vzornou reprezentaci školy k. Studenti 

sexty, septimy a 2.-3. ročníku zhlédli v kině Vesmír film Masaryk. 

25. května doprovodil prof. Slavík Alexandru Kordovou (1.V) do krajského kola Biologické 

olympiády. Studenti 1.A a 5.W navštívili s prof. Jaroušovou, Rojtovou a Karáskovou botanickou zahradu 

a ZOO v Liberci. 

26. května navštívili školu absolventi gymnázia, kteří maturovali před padesáti lety. Bylo pro ně 

připraveno slavnostní setkání Zlatá maturita. V odpoledních hodinách odjelo 24 studentů na poznávací 

zájezd do Rumunska s prof. Ježkem a Půlpánovou. Vrátili se 4. června. 

Začaly týdenní sportovní kurzy na Pastvickém rybníku u Kutné Hory. Jako první odjeli 29. května 

studenti 3.B s prof. Diviškem, Brátem a Javůrkovou. 5. června je vystřídali studenti 3.A s prof. 

Zikmundem, Rojtovou a Jaroušovou. Od 12. června následoval kurz 7.W s prof. Zapletalem, Macurou 

a Zikmundovou a od 19. června kurzy uzavírali studenti 7.V s prof. Půlpánovou, Ježkem a Matěnovou. 

30. května jeli do Botanicu v Ostré u Lysé nad Labem žáci sekundy s prof. Dvořáčkovou, Karáskovou 

a Olšanovou. Prožili si zde svůj tématický Středověký den. 

Dny od 30. května do 1. června prožili žáci 4.W s prof. Lubasovou a Misarovou na školním výletě 

v Pecce. 

31. května organizoval prof. Zapadlo pro své žáky angličtiny z 4.V British cuisine. Pokusili se 

o přípravu jídel britské kuchyně. 

Červen 

1. června jeli na literárně-historickou exkurzi do Prahy žáci 3.V s prof. Nývltovou. Prohlédli si 

Pražský hrad a v Divadle v Celetné zhlédli představení Mikulášovy prázdniny. Žáci primy prožili ve 

škole tématický Antický den. V odpoledních hodinách proběhlo v aule slavnostní předávání maturitních 

vysvědčení. 

3. června jela skupina studentů do Španělska s prof. Pavlíkem, Pavlíčkovou a Novotnou Mičíkovou. 

Vrátili se 10. června. 

5. června jela prof. Slavíková s postupujícími studenty do Prahy na republikové finále zeměpisné 

soutěže Eurorebus. Naše gymnázium v soutěži škol obsadilo celkové 18. místo z více než stovky škol 

z celé republiky. V kategorii ZŠ 01 nás reprezentovaly třídy 1.V – Markéta Dítětová, Jitka Štěpánová, 

Filip Hejzlar (39. místo z 57 škol), 2.V – Tereza Koukolová, Vojtěch Říha, Matěj Matoušek (12. místo) 

a 2.W – Jan Homolka, Jana Ježková a Nikola Stárová (54. místo), v kategorii ZŠ 02 třída 4.V – Štěpánka 

Mazurová, Michael Obst a Matyáš Vojtíšek (20. místo z 57 škol) a v kategorii jednotlivců vybojoval 

Tomáš Heger (3.V) 11. místo (z 57 soutěžících) a Štěpánka Mazurová (4.V) 27. místo. 

6. června absolvovali na Dobrošově botanickou exkurzi spojenou s brigádou studenti 5.V s prof. 

Ježkem a Zapletalem. Prof. Zapadlo uspořádal pro své studenty angličtiny z 4.W British cuisine 

s přípravou britských jídel. 

Studenti 4.V a 5.V strávili dny od 7. do 9. června na školním výletě na Malé Skále s prof. Diviškem, 

Zapletalem a Javůrkovou. 

9. června vystoupil soubor Musica Viva v Náchodě v rámci Noci kostelů. 

Ve dnech 12.-14. června se konalo několik výletů. V Lachově u Teplic nad Metují byli žáci 2.W 

s prof. Poutníkem a Misarovou, na Pálavu se vydali žáci 3.V s prof. Nývltovou a Karáskovou, na Malou 

Skálu žáci 3.W s prof. Košvancem a Šimonem a do Mladých Buků studenti 5.W s prof. Brátem 

a Klemencem. 

13. června absolvovali svůj jednodenní školní výlet do Týniště nad Orlicí studenti 1.B s prof. 

Půlpánovou a Jakubskou. Pro primány zorganizoval prof. Ježek Den se zvířaty. Dozor vykonával ještě 

prof. Geťko. Studenti 4.V, 4.W a 5.V se zúčastnili v aule besedy o holocaustu s paní Ditou Krausovou, 

která přežila Osvětim. V odpoledních hodinách odjeli na školní vodácký výlet na Vltavu studenti 2.A 

s prof. Víchem, Zikmundem a Rojtovou, ze kterého se vrátili v pátek 16. června. 

V Chlumci nad Cidlinou prožili svůj školní výlet žáci 1.W s prof. Geťkem a Jakubskou ve dnech 14.-

16. června. 
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14. června doprovodila prof. Matěnová studenty do krajského kola soutěže Poznávání přírodnin. 

V kategorii pro SŠ reprezentovala školu Monika Vydláková (5.V). V kategorii pro tercii a kvartu 

soutěžily Eliška Shejbalová (4.V) a Kateřina Vydláková (4.V) a umístily se v první desítce. Shejbalová 

byla šestá a Vydláková desátá. 

15. června jel prof. Slavík s žáky 2.W na botanickou exkurzi po okolí. Kvartáni strávili tématický den 

Lidé a krajina na Náchodsku v údolí Metuje s prof. Diviškem, Slavíkovou, Jaroušovou a Fišerovou. 

16. června absolvovali studenti 6.W s prof. Půlpánovou a Ježkem literární exkurzi Po stopách B. 

Němcové v České Skalici a okolí. 

19. června odjeli na třídenní školní výlet do Lachova u Teplic nad Metují žáci 1.V s prof. Klemencem 

a Brátem. V odpoledních hodinách jeli na vodácký výlet na Vltavu studenti 6.W s prof. Víchem, 

Preclíkem a Pavlíčkovou a studenti 2.B s prof. Slavíkem, panem školníkem Mertlíkem a externím 

vodáckým instruktorem. Vrátili se 22. června. Skupina studentů německého jazyka z 1.B jela s prof. 

Forejtem na exkurzi do Broumova po stopách sudetských Němců a druhá část studentů německého jazyka 

se s prof. Maršíkovou věnovala přípravě jídel německé kuchyně. 

20. června odpoledne odjeli na školní výlet studenti 6.V s prof. Zapletalem, Diviškem a Javůrkovou. 

Šlo také o vodácký výlet na Vltavě, vrátili se 23. června. V Klicperově divadle v Hradci Králové zhlédli 

žáci 1.W s prof. Š. Škodovou a Geťkem představení Tři mušketýři. Vokálně-instrumentální sbor Musica 

Viva navštívil s prof. Poutníkem a Misarovou Domov důchodců v Náchodě. 

21. června jeli na literárně-historickou exkurzi do Prahy studenti 1.A s prof. Nývltovou a Polákem. 

Navštívili Vyšehrad a v Divadle na Vinohradech zhlédli představení Zkrocení zlé ženy. Soubor Musica 

Viva zakončil svou letošní činnost závěrečným koncertem v kostele sv. Michala v Náchodě. 

22. června se studenti 1.A zapojili s prof. Polákem a Zikmundovou v Hradci Králové akce Hrajeme si 

i hlavou pořádané Univerzitou Hradec Králové. Prof. Forejt jel se členy fotografického kroužku do ZOO 

ve Dvoře Králové nad Labem za pěknými snímky. Prof. Maršíková uspořádala den německé kuchyně pro 

studenty německého jazyka ze 3.A. Do Adršpašsko-teplických skal se vydali na biologickou exkurzi žáci 

4.V s prof. Jaroušovou a Rojtovou. V aule vystoupli pro naše žáky ve dvou představeních s alternativním 

divadlem žáci dramatické výchovy pod vedením prof. Dvořáčkové. 

23. června si prohlédli Galerii moderního umění v Hradci Králové studenti 3.B s prof. Š. Škodovou 

a Misarovou. 

26. června došlo k výměně učebnic mezi studenty nižšího gymnázia. Prof. Balcarová uspořádala 

s našimi studenty Zábavnou chemii pro děti v ZŠ a MŠ v Havlovicích. V odpoledních hodinách se konala 

klasifikační pedagogická rada. 

Ve dnech 26.-29. června proběhla řada regionálních exkurzí, studenti pomáhali při lehkých pracech ve 

škole, účastnili se volejbalového turnaje a turnaje v beach volejbale, navštívili divadelní představení 

v ZUŠ, věnovali se přípravě jídel německé kuchyně nebo trávili čas ve škole, kde hodiny probíhaly 

hravou formou. 

27. června odjel prof. Polák na Mezinárodní konferenci učitelů fyziky Science on Stage 2017 

v Debrecenu v Maďarsku, kde reprezentoval Českou republiku jako jeden z devíti členů české delegace 

při předvádění fyzikálních experimentů. 

29. června se učitelé rozloučili neformálně závěrečným večírkem. 

30. června si studenti převzali vysvědčení. Od 9:00 se konala závěrečná pedagogická rada. 

S pedagogickým sborem se rozloučila prof. Olga Slavíková, která odešla do důchodu, a prof. Lukáš 

Zapadlo, který ukončil pracovní poměr na vlastní žádost. Dále jsme se rozloučili s paní Ivanou 

Balcarovou, která dlouhá léta pracovala ve škole jako mzdová účetní. 

Letní prázdniny byly ve dnech 1. července – 1. září. 

PaedDr. Martina Javůrková 

 


