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Název školy: Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451 
IZO: 102 266 247 
Kapacita: 600 žáků 
Studijní obory:  

79-41-K/001 Gymnázium (JKOV: 79-02-5/00) studium denní délka studia: 7 r. 
79-41-K/001 Gymnázium (JKOV: 79-02-5/00) studium denní délka studia: 4 r. 
79-41-K/001 Gymnázium (JKOV: 79-02-5/00) studium denní délka studia: 8 r. 

Právní forma: příspěvková organizace 
IČO: 48 623 687 
Č. účtu: 814 008 773/0300 u ČSOB Náchod 
Zřizovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 
Ředitel školy: Pavel Škoda, tel. 0441/423219, e-mail: reditel@gymnachod.cz 



A) Charakteristika školy 

Jiráskovo gymnázium je střední škola, která poskytuje úplné střední vzdělání zakončené 
maturitou. Jejím hlavním posláním je připravit absolventy k dalšímu vzdělávání. Úspěšnost 
našich absolventů v přijímání na vysoké školy byla v tomto školním roce 69%. 

Ve školním roce 1999-00 měla škola 20 tříd všeobecného zaměření. Z toho byly 2 primy, 
2 sekundy, 2 tercie a 2 kvarty osmiletého studia; 2 sexty, 2 septimy a 2 oktávy sedmiletého 
studia a 6 tříd studia čtyřletého. 

Výběrem volitelných předmětů v posledních dvou letech studia se studenti profilují pro další 
vzdělávání na vysokých školách. 

K 30. září 1999 měla škola následující počty studentů: 

Třída Studijní obor  Zaměření Délka 
studia  Počet Chlapci  Dívky  

Prima A  79-41-K/001 Gymnázium (JKOV : 79-02-5/00)  00 - všeobecné  8 let 30 17 13 

Prima B  79-41-K/001 Gymnázium (JKOV : 79-02-5/00)  00 - všeobecné  8 let 31 15 16 

Sekunda A  79-41-K/001 Gymnázium (JKOV : 79-02-5/00)  00 - všeobecné  8 let 31 13 18 

Sekunda B  79-41-K/001 Gymnázium (JKOV : 79-02-5/00)  00 - všeobecné  8 let 31 14 17 

Tercie A  79-41-K/001 Gymnázium (JKOV : 79-02-5/00)  00 - všeobecné  8 let 30 18 12 

Tercie B  79-41-K/001 Gymnázium (JKOV : 79-02-5/00)  00 - všeobecné  8 let 30 12 18 

Kvarta A  79-41-K/001 Gymnázium (JKOV : 79-02-5/00)  00 - všeobecné  8 let 30 16 14 

Kvarta B  79-41-K/001 Gymnázium (JKOV : 79-02-5/00)  00 - všeobecné  8 let 29 13 16 

Součet 242 118 124 

1.A 79-41-K/001 Gymnázium (JKOV : 79-02-5/00)  00 - všeobecné  4 roky  30 9 21 

1.B 79-41-K/001 Gymnázium (JKOV : 79-02-5/00)  00 - všeobecné  4 roky  30 11 19 

Součet 60 20 40 

2.A 79-41-K/001 Gymnázium (JKOV : 79-02-5/00)  00 - všeobecné  4 roky  31 14 17 

2.B 79-41-K/001 Gymnázium (JKOV : 79-02-5/00)  00 - všeobecné  4 roky  31 14 17 

Sexta A  79-41-K/001 Gymnázium (JKOV : 79-02-5/00)  00 - všeobecné  7 let 28 12 16 

Sexta B  79-41-K/001 Gymnázium (JKOV : 79-02-5/00)  00 - všeobecné  7 let 23 5 18 

Součet 113 45 68 

3.A 79-41-K/001 Gymnázium (JKOV : 79-02-5/00)  00 - všeobecné  4 roky  28 11 17 

3.B 79-41-K/001 Gymnázium (JKOV : 79-02-5/00)  00 - všeobecné  4 roky  28 14 14 

Septima A  79-41-K/001 Gymnázium (JKOV : 79-02-5/00)  00 - všeobecné  7 let 24 16 8 

Septima B  79-41-K/001 Gymnázium (JKOV : 79-02-5/00)  00 - všeobecné  7 let 26 11 15 

Součet 106 52 54 

Oktáva A  79-41-K/001 Gymnázium (JKOV : 79-02-5/00)  00 - všeobecné  7 let 27 15 12 

Oktáva B  79-41-K/001 Gymnázium (JKOV : 79-02-5/00)  00 - všeobecné  7 let 24 10 14 

Součet 51 25 26 



sedmileté gymnázium  152 69 83 
osmileté gymnázium  242 118 124 
víceleté gymnázium  394 187 207 
čtyřleté gymnázium  178 73 105 
nižší stupe ň víceletého gymnázia  242 118 124 
vyšší stupe ň víceletého gymnázia  152 69 83 
CELKEM 572 260 312 

B) Učební plány 

Jednotný učební plán 

Předmět 
I  II  III  IV  1. 2. 

VI  

3. 

VII  

4. 

VIII  

Český jazyk a literatura 5/1 5/1 4/1 4 3/1 4 4 4 

Cizí jazyk 1 4/4 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 

Cizí jazyk 2 - - - 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 

Občanská výchova 
Základy společenských věd 

2 
- 

1 
- 

2 1) 
- 

1 
- 

- 
1 

- 
1 

- 
3 

- 
2 

Dějepis 2 2 2 2 2 2 2 2 

Zeměpis 2 2 2 2 2 2 - - 

Matematika 5/1 5/1 5/1 4/1 4/1 4/1 3/1 3/1 

Fyzika 2 2 2 2 2 3 3 2 

Chemie - 2 2 2 2 3 2 2 

Biologie 2 2 2 2 3 2 2 2 

Informatika a výp. techn. - - 2/2 2/2 2/2 - - - 

Estetická výchova 3 3 2/2 2/2 2 2 - - 

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

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

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

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

CELKEM  30/9 30/8 31/12 31/13 31/12 31/9 31/13 31/15 

Vysvětlivky: 

2/1 - znamená, že na jednu hodinu ze dvou je třída dělena. 

1) Ředitelem přidělená disponibilní hodina je vyhrazena na výchovu k rodičovství. 

Volitelné předměty:  

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



3. ročník (dvouletý předmět) 

Konverzace v anglickém jazyce (2 skupiny) 
Ruský jazyk 
Seminář z dějepisu 
Seminář a cvičení z matematiky 
Seminář a cvičení z fyziky 
Seminář a cvičení z chemie (2 skupiny) 
Seminář a cvičení z biologie 
Seminář ze zeměpisu 
Programování 
Deskriptivní geometrie 

4. ročník (pokračování ze 3. ročníku) 

Konverzace v německém jazyce 
Konverzace ve španělském jazyce 
Seminář a cvičení z biologie 
Seminář a cvičení z matematiky 
Programování 

4. ročník (jednoletý předmět) 

Konverzace v anglickém jazyce 
Seminář z dějepisu 
Společenskovědní seminář 
Seminář a cvičení z fyziky 
Seminář ze zeměpisu 
Seminář z chemie 
Aplikace počítačů 

Nepovinné předměty:  

Programování 
Latina 
Řízení motorových vozidel 

C) Údaje o pracovnících 

Profesorský sbor: 

Jméno Vzdělání Praxe 

Pavel Škoda 

ředitel školy 
VŠ 13 r 8 d 

PaedDr. Martina Karastojanovová 

zástupce ředitele 
VŠ 13 r 7 d 

Mgr. Anžik Aršakuni VŠ 35 r 199 d 

Mgr. Helena Bergrová VŠ 7 r 1 d 



Mgr. Richard Brát VŠ 17 r 7 d 

Věra Cermanová VŠ 21 r 6 d 

Radomil Dostál VŠ 42 r 179 d 

PaedDr. Blanka Dvořáčková VŠ 21 r 342 d 

Jitka Fišerová VŠ 14 r 8 d 

Ivo Forejt VŠ 13 r 328 d 

Mgr. Hana Janušová VŠ 9 r 313 d 

Jiřina Jaroušová VŠ 13 r 303 d 

Miloslav Javůrek VŠ 40 r 352 d 

Mgr. Jan Ježek VŠ 2 r 63 d 

Zdena Jirková VŠ 21 r 358 d 

Drahomíra Kajnarová VŠ 14 r 0 d 

Jana Klimešová 2) VŠ 34 r 91 d 

Mgr. Jana Kolářská VŠ 12 r 301 d 

Zdeněk Košvanec VŠ 16 r 2 d 

RNDr. Ivana Matěnová VŠ 13 r 7 d 

Bedřich Nejman VŠ 27 r 31 d 

Jindra Nývltová VŠ 12 r 30 d 

Jiří Oleják VŠ 12 r 7 d 

Mgr. Jana Olšanová 3) VŠ 6 r 236 d 

Mgr. Daniel Pavlík VŠ 4 r 191 d 

Zdeněk Polák VŠ 17 r 305 d 

Mgr. Milan Poutník VŠ 20 r 234 d 

Věra Prachařová VŠ 35 r 90 d 

Mgr. Jan Preclík VŠ 2 r 5 d 

Mgr. Ondřej Pumr 4) VŠ 5 r 63 d 

Iva Rojtová VŠ 15 r 0 d 

Mgr. Olina Slavíková VŠ 22 r 0 d 

Mgr. Iva Sršňová VŠ 19 r 6 d 

Mgr. Gerda Škodová VŠ 16 r 3 d 

Mgr. Jarmila Suchanková VŠ 35 r 349 d 

Michal Šimon VŠ 21 r 0 d 

Věra Štegerová VŠ 24 r 6 d 

Petr Šulc VŠ 17 r 37 d 

Iva Venclíková VŠ 28 r 281 d 

Ing. Dalibor Vích VŠ 9 r 0 d 

Mgr. Dana Vítová VŠ 14 r 309 d 

Mgr. Jan Vomela VŠ 1 r 2 d 



Josef Zikmund VŠ 24 r 309 d 

Hana Zikmundová 5) VŠ 12 r 345 d 

2)   1. pololetí 
3)  Od 4. 10. 1999 v dlouhodobé pracovní neschopnosti, od 27. 4. 2000 na mateřské dovolené 
4)  Od 10/1999 – za Mgr. Olšanovou 
5)  2. pololetí (návrat z mateřské dovolené) 

Správní zaměstnanci:  

Vácha Milan - školník 
Martincová Marcela - ekonom, účetní 
Ježková Alena - mzdová účetní, hospodářka 
Přikrylová Zdeňka - správce skladu učebnic 
Kubečková Dagmar - uklízečka 
Síglová Marie - uklízečka 
Pavlů Miluška - uklízečka 
Benešová Jiřina - uklízečka 
Janczarová Zdena - uklízečka 

D) Přijímací řízení 

Přijímací zkoušky pro uchazeče o studium na Jiráskově gymnáziu se konaly 17. dubna. 
K přijímacím zkouškám do osmiletého studia se dostavilo 132 (78 dívek a 54 chlapců) ze 
133 přihlášených žáků. Jedna uchazečka se nedostavila bez omluvy. Bezprostředně bylo 
přijato 57 studentů. Tři studenti byli přijati na odvolání. Celkem bylo k osmiletému studiu 
přijato 60 studentů (31 dívek a 29 chlapců). Později oznámili rodiče dvou přijatých studentů, 
že ke studiu na našem gymnáziu nenastoupí. Místo nich byli přijati další dva uchazeči v 
celkovém pořadí. V primě tedy od 1. září bude 31 dívek a 29 chlapců. 

K 1. termínu přijímacího řízení do čtyřletého studia se dostavilo 83 přihlášených žáků 
(33 chlapců a 50 dívek). Bezprostředně po opravě přijímacích zkoušek bylo přijato 57 
studentů (24 chlapců a 33 dívek). Na odvolání byli přijati 2 chlapci. Celkem bylo ke 
čtyřletému studiu v 1. kole přijato 59 studentů (26 chlapců a 33 dívek). 

Druhé kolo přijímacího řízení se konalo 11. května. Dostavilo se 5 žáků. Přijat byl jeden 
chlapec. Do prvního ročníku čtyřletého gymnázia tak bylo přijato 60 studentů (27 chlapců a 
33 dívek). 

E) Výsledky vzdělávání žáků 

Prospěch: 

Po vykonání opravných zkoušek prospělo z celkového počtu 565 studentů s vyznamenáním 
147 studentů, prospělo 416 studentů a neprospěli 2 studenti. 

Maturitní zkoušky:  

10. dubna psalo 51 studentů čtvrtého ročníku maturitní písemnou práci z českého jazyka. 
Jeden neprospěl. 



Ve dnech 29. května až 1. června proběhly maturitní zkoušky v oktávě A a ve dnech 29. – 31. 
května v oktávě B. Předsedy maturitních komisí byli: v oktávě A Mgr. Libuše Livňanská, 
v oktávě B Mgr. Martin Dytrych, oba z Gymnázia v Úpici. Maturitní zkoušku podstoupilo 
v 1. termínu 48 řádných studentů, 1 student (absolvent minulého školního roku) opakoval 
celou maturitu. Jeden ze studentů ukončil studium před maturitou a 1 student v závěru 
čtvrtého ročníku neprospěl a nebyl oprávněn konat ústní maturitní zkoušku. Tento student 
vykonal v srpnu opravnou zkoušku a k ústní maturitní zkoušce se dostavil ve 2. termínu, tj. 
18. září 2000. U této zkoušky neprospěl ze dvou předmětů. 

Prospěch u maturitní zkoušky je ke dni uzavření výroční zprávy následující: 

Prospěch oktáva A oktáva B Celkem 

s vyznamenáním 4 10 14 

prospěl 22 12 34 

neprospěl 1 1 2 

z kolika předmětů (2) (1)   

Přijímací řízení na VŠ: 

Ve školním roce 1999/2000 z celkového počtu absolventů podalo přihlášky na vysoké školy 
45, na vyšší odborné školy 3. Tak jako každý rok si podávali více přihlášek, průměrně 4,3 
přihlášek na jednoho studenta. Na základě sdělení našich absolventů bylo po přijímacím řízení 
přijato na vysoké školy 33 studentů, což je 68,75% z celkového počtu úspěšných maturantů. 

Třída 
Počet 

absolventů 
VŠ VOŠ 

Pracovní 
poměr 

Jazykový 
kurz 

15 4 6 1 
oktáva A 26 

57,69% 15,38% 23,01% 3,84% 

18 3 1 - 
oktáva B 22 

81,81% 13,63% 4,54% 0% 

Celkem % 68,75 14,58 14,58 2,08 

V následujícím přehledu jsou zahrnuty počty podaných přihlášek na VŠ a fakulty a počty 
studentů, kteří budou na jednotlivých fakultách skutečně studovat. 

VŠ fakulta P S 
lékařská (HK) 7 2 
farmaceutická (HK) 6 2 
přírodovědecká 15 2 
filozofická 5 - 
právnická 2 - 
FTVS 2 1 

UK Praha 

pedagogická 3 - 

VŠ fakulta P S 
právnická 2 - 
pedagogická 3 - 

ZČU Plzeň 

elektrotechnická 2 - 
pedagogická  3 - 
hospodářská 3 - 
architektury 1 - 

TU Liberec 

strojní 1 - 



přírodovědecká 9 2 
filozofická 4 1 
právnická 2 2 
soc. studií 4 - 
pedagogická 4 - 
informatiky 2 - 
přírodovědecká 2 1 
filozofická 11 - 
právnická 1 - 
pedagogická 6 - 

UP Olomouc 

tělesné kultury 1 - 
pedagogická 7 3 
institut výtv. výchovy 2 - 

UJEP Ústí n. L. 

životního prostředí 1 - 
chem.-technologická 4 - 
ústav jazyků 5 1 

UPa Pardubice 

správní 1 - 
přírod.-filozofická 2 1 Slezská un. Opava 
informatiky 1 - 
přírodovědecká 4 1 OU Ostrava 
filozofická 5 - 

zemědělská 1 - 
VŠB – TU Ostrava 2 - 
VŠE Praha inf. a statistika 3 - 

pedagogická 9 2 VŠ Ped. HK 
FŘIT 3 - 
farmaceutická 2 - VFU Brno 
veterinární 1 - 

VŠCHT Praha chemicko-technologická 2 - 
Policejní ak. Praha 2 - 
Vojenská ak. Brno 3 1 
Vojenská LF HK 1 - 

architektury 2 1 
elektrotechnická 4 1 
dopravní 2 1 
stavební 2 2 

ČVUT Praha 

strojní 1 - 
architektura 2 - 
FAVU 1 - 
elektrotechnická 5 2 
chemická 1 - 

VUT Brno 

strojní 2 1 

F) Údaje o výsledcích inspekce 

Dne 10. září 1999 byla na naší škole na základě pověření ředitele Úřadu práce v Náchodě 
č. 73/99 ze dne 10. 9. 1999 provedena náhlá kontrola zaměřená na dodržování ustanovení § 
17 zákona č. 1/1992 Sb. výpočet průměrného výdělku. 

Kontrolu prováděly paní Eva Kinlová a Jaroslava Kuligová a zjistily, že v “Potvrzení 
o výdělku” pro posouzení nároku na hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání u našeho 
bývalého zaměstnance nebyl výpočet průměrného čistého výdělku v souladu se mzdovým 
listem za rozhodné období, což je v rozporu se mzdovými předpisy. 

Příčiny tohoto nedopatření byly zjištěny a byla přijata příslušná opatření k nápravě. Potvrzení 
může nadále vydávat jen mzdová účetní. Vzniklá školda byla uhrazena ve škodním řízení. 

7. prosince 1999 byla Okresní správou sociálního zabezpečení v Náchodě provedena kontrola 
odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti včetně 
kontroly hospodaření s prostředky nemocenského pojištění. 

Nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

Ve dnech 14.- 15. března 2000 se uskutečnila na Jiráskově gymnáziu orientační inspekce 
zaměřená na kontrolu čerpání nenárokových složek mzdy v souvislosti se stanoveným 



limitem pedagogických pracovníků a dodržováním schváleného učebního plánu školy v roce 
1999. 

Při inspekční činnosti nebylo zjištěno porušení obecně závazných právních předpisů. 

V závěru inspekční zprávy je konstatováno: “Jiráskovo gymnázium dodržuje platný učební 
plán pro čtyřletá a víceletá gymnázia. Vzhledem ke stanovenému rozpočtu a limitu 
pracovníků pro rok 1999 však nevyužívá veškeré možnosti, které mu učební plán poskytuje 
v oblasti dělení tříd do skupin a otevírání volitelných a nepovinných předmětů.” 

Řediteli školy bylo doporučeno pro rok 2000 zvážit možnosti většího dělení tříd na skupiny a 
rozšíření nabídky volitelných a nepovinných předmětů pro žáky školy. 

Inspekci vykonal a inspekční zprávu vypracoval Ing. Tomáš Hrubý, ČŠI, Oblastní pracoviště 
Hradec Králové. 

24. března, 3. a 4. dubna 2000 byla pracovníky kontrolního oddělení ŠÚ v Náchodě Ing. 
Ivanem Nitkou, Ing. Šárkou Tinsovou a paní Miloslavou Havlíčkovou provedena následná 
kontrola odstranění nedostatků zjištěných předchozími prověrkami (č. 15/99). 

V protokolu č 6/2000 je konstatováno, že nedostatky zjištěné kontrolou č. 15/99 byly 
odstraněny. 

G) Mimoškolní aktivity 

Ze školní kroniky 

Školní rok 1999 - 2000 začal 30. srpna nástupem pedagogů do školy. Během dne probíhalo 
neformální uvítání a zároveň od osmi hodin probíhaly opravné zkoušky studentů, kteří 
neprospěli v minulém školním roce. 3 studenti uspěli u opravné zkoušky z chemie, 7 uspělo u 
zkoušky z matematiky a 3 studenti byli při zkoušce z matematiky neúspěšní. Po uzavření 
opravných zkoušek se profesoři sešli na zahajovací pedagogické radě, kde byli přivítáni 
novým ředitelem školy Pavlem Škodou. Uvítali jsme také nové členy sboru: prof. Gerdu 
Škodovou (M,F), prof. Jana Ježka (Bi, Z), prof. Daniela Pavlíka (Šj) a prof. Jana Vomelu (Nj, 
Ch). Dana Vítová ze SOU stavebního v Náchodě má na naší škole doplněn úvazek. Do 
trvalého pracovního poměru přišel Ing. Dalibor Vích (IVT), který měl možnost se s chodem 
školy seznámit již v předcházejících letech. Zástupkyní ředitele byla jmenována prof. Martina 
Karastojanovová. 

Vyučování bylo zahájeno ve středu 1. září. Ve třídách přivítali studenty třídní učitelé, po 
rozhlasových vlnách ministr školství Eduard Zeman a školním rozhlasem zástupkyně ředitele. 
Prvním dnem na gymnáziu zahájili své studium i studenti primy a 1. ročníku (po dvou 
třídách). Pravidelná výuka podle rozvrhu hodin byla zahájena ve čtvrtek 2. září. 

Září proběhlo v atmosféře příprav nového školního roku. Připravovali jsme povinnou 
dokumentaci a osnovy, rozbíhali práci v předmětových komisích, ladili rozvrh hodin. Studenti 
maturitního ročníku zahájili přípravu stužkovacího plesu. 

14. září uspěla u opravné maturitní zkoušky z dějepisu jedna studentka. 



Proběhla řada atletických závodů. Osmnáct studentů reprezentovalo školu v okresním kole 
Běhu mládeže 15. září v Novém Městě nad Metují a šest nejlepších i v oblastním kole 22. 
září. V okresním kole Středoškolského atletického poháru 20. září v Novém Městě nad Metují 
bylo družstvo chlapců na 3. místě a družstvo dívek zvítězilo a postoupilo do oblastního finále, 
které proběhlo 6. října v Týništi nad Orlicí. Zde děvčata obsadila 5. místo. Na všech 
atletických závodech provázela studenty prof. Rojtová. 

29. září zhlédli studenti sekundy, tercie a kvarty v aule divadelní představení "Osvobozené 
divadlo od A až do ZET" v provedení Divadélka K. Čapka z Hradce Králové. 

První říjnový víkend vyplnilo 10 studentů z kvarty A spolu se svým třídním prof. Košvancem 
cyklistickým výletem do Orlického Záhoří. 6. října jeli studenti 2.A s profesorkami Nývltovou 
a Štegerovou do Prahy na literárně historickou exkurzi "Barokní Praha". Ve stejný den 
navštívilo 39 zájemců o počítačovou techniku z řad studentů výstavu s touto tematikou 
INVEX 99 v Brně. Provázeli je profesoři Vích a Preclík. 

V posledním zářijovém týdnu přijeli do školy paní Kožuch, ředitelka Licea im. Boleslawa 
Chrobrego v Klodzku, a její dva zástupci s nabídkou navázat kontakty mezi oběma školami. 
Nabídku jsme přivítali a kontakty zahájili ve čtvrtek 7. října výletem do Klodzka. Pro 
studenty i pedagogy byl připraven polskou stranou sportovní den. Hrála se košíková, 
odbíjená, kopaná a stolní tenis. Kromě sportů jsme měli možnost prohlédnout si partnerskou 
školu, město Klodzko a Muzeum Ziemii Klodzkiej. Zúčastnění studenti i pedagogové (prof. 
Škoda, Košvanec, Oleják, Pavlík, Polák, Rojtová, Slavíková a Vomela) přijeli spokojeni zpět 
do Náchoda v podvečerních hodinách. 

Tradičně jsme přivítali v těchto dnech i studenty z partnerského gymnázia v Oesede s jejich 
profesorem Peterem Kreipem. Jejich pobyt začal v pondělí 11. října a skončil v sobotu 23. 
října. I program lze označit jako tradiční, němečtí přátelé navštívili Prahu a Nové Město nad 
Metují, vyjeli do Krkonoš, prohlédli si Městské divadlo Dr. J. Čížka v Náchodě, pevnost na 
Dobrošově a náchodský pivovar, sehráli volejbalový zápas s našimi studenty, byli přivítáni 
starostou Miloslavem Čermákem na radnici a účastnili se našeho vyučování. Individuálně 
v rodinách byl jejich program obohacen o řadu dalších aktivit, při nichž se prohlubovaly 
vzájemné vztahy, a rozloučením byla diskotéka s účastí všech zainteresovaných studentů a 
pedagogů. 

Studenti vyššího gymnázia navštívili 21. října městské divadlo, aby zhlédli představení 
Naivního divadla Liberec "Kytice". Z technických důvodů bylo představení předčasně 
ukončeno. 

V pátek 22. října přijalo 10 pedagogů školy pozvání Gymnázia v Úpici na setkání gymnázií. 
Kromě domácí a naší delegace se zúčastnili profesoři z gymnázií v Trutnově, ve Dvoře 
Králové nad Labem a v Hostinném. Zkušenosti jsme si předávali při streetballu, pétanque, 
stolním tenisu, při prohlídce školy a samozřejmě i při večeři, tanci a mezi zpěvem. Těšíme se 
na setkání v dalším školním roce ve Dvoře Králové n. L. 

V úterý před podzimními prázdninami vyjeli studenti 2.B s prof. Kolářskou do Klicperova 
divadla v Hradci Králové na večerní představení "Král Lear" od W. Shakespeara. 

V měsíci říjnu se rozběhl turnaj mezi třídními a jedním profesorským mužstvem ve floorballu 
a kurz výpočetní techniky pro zaměstnance školy. 



Rizikové těhotenství způsobilo od 4. října dlouhodobou pracovní neschopnost prof. Olšanové. 
Její úvazek bylo nutné obsadit jiným pedagogem. 14. října jsme přivítali prof. Ondřeje Pumra, 
který celý úvazek převzal. 

Od 19. října byla po úraze v dlouhodobé neschopnosti prof. Aršakuni. Její úvazek 
francouzštiny vzala slečna Veronika Bergrová, angličtinu v sekundě A paní Marcela 
Richterová a zbývající hodiny angličtiny spojovali naši pedagogové. 

Milým zážitkem byla 4. listopadu pro studenty vyššího gymnázia komedie J. F. Jungera 
"Únos" v Městském divadle Dr. Josefa Čížka. Hru nastudovala Arnoldiho divadelní 
společnost, mezi jejímiž členy byla řada absolventů Jiráskova gymnázia. 

Krásné prostory městského divadla jsme navštívili i 13. listopadu, tentokrát na stužkovacím 
plese. Tradičně ho po studentské hymně "Gaudeamus igitur" zpívané naším sborečkem 
zahájili studenti oktávy. Součástí plesu bylo kromě slavnostního stužkování předtančení 
oktavánů, taneční školy Bonstep v Hradci Králové, jejímiž členy jsou i naši studenti, a 
předtančení v akrobatickém rokenrolu. 

V pondělí 15. listopadu proběhla hodnotící porada a za hojné účasti veřejnosti Den 
otevřených dveří určený především zájemcům o studium na gymnáziu. Den poté se studenti 
zeměpisného semináře, 1. a 2. ročníku vydali na ostrov Papua Nová Guinea, bohužel jenom 
na diapozitivech cestovatele Richarda Mikaly. Projekce se konala v kině Vesmír a pan Mikala 
ji doprovodil poutavým vyprávěním. Ve stejný den navštívili zaměstnanci školy spolu 
s rodinnými příslušníky Národní divadlo v Praze. Ve hře Carla Goldoniho "Sluha dvou pánů" 
exceloval Miroslav Donutil. 

17. listopadu se naši studenti zúčastnili prvního ročníku Běhu do zámeckých schodů o pohár 
starosty města. V kategorii středních škol zvítězili. Sportovní reprezentaci jsme měli i 
následující den v Broumově na středoškolských hrách v basketbalu. Chlapci se umístili na 
třetím místě. 

22. listopadu besedoval se studenty v aule spisovatel Ivan Klíma. Setkání bylo velmi milé. 
Vpodvečer proběhly třídní schůzky. 

Biologickou exkurzi absolvovali studenti oktávy s profesorkami Matěnovou a Rojtovou ve 
středu 24. listopadu. V Brně navštívili Mendelovo muzeum a muzeum Antropos. 

Ve dnech 24. - 25. listopadu se na naší škole konalo okresní kolo středoškolských her 
v odbíjené. První den hrála děvčata a naše družstvo zvítězilo, chlapci druhý den obsadili 
druhou příčku. 25. listopadu reprezentovali školu plavci a vyplavali si postup do regionálního 
kola konaného ve Vysokém Mýtě 2. prosince. Studenty doprovázela na obou závodech prof. 
Rojtová. 

Čas adventní se ohlásil i na gymnáziu. Prvním počinem byl odpolední výlet studentů oktávy 
A a členů historického kroužku s profesory Dvořáčkovou a Pumrem do Klicperova divadla 
v Hradci Králové na představení "Betlém". 

V rámci Světového dne boje proti AIDS, který připadá na 1. prosince, se terciáni s profesory 
Jaroušovou a Ježkem zúčastnili v kině Vesmír setkání se středoškoláky okresu o problematice 
viru HIV a nemoci AIDS. Během tohoto setkání byl promítnut film "Lék" o přátelství dvou 



chlapců, z nichž jeden je HIV pozitivní. Filmu předcházela přednáška lektorů z neziskové 
organizace Sdružení pro péči, vzdělávání a vyučování o AIDS. Všichni účastníci hodnotili 
tuto akci velmi pozitivně. 

O den později se studentům nižšího gymnázia představilo v Beránku Východočeské divadlo 
DRAK s hrou "Malá mořská víla". V sobotu 4. prosince zahájil sérii veřejných vystoupení 
dějepisný kroužek s barokní hrou "Actus pobožný o narození syna božího, pána našeho Ježíše 
Krista". První vystoupení se konalo v České Skalici na "kramaření", další pak v neděli 19. 
prosince v Horní Radechové. 21. prosince vpodvečer proběhlo jejich společné vystoupení se 
sborem Skřivánek v aule gymnázia pro veřejnost a následující den zhlédli stejné představení 
studenti naší školy. Divadelní hru nastudovala se členy svého kroužku profesorka 
Dvořáčková, hudební vystoupení Skřivánku režíroval prof. Poutník. 

V pátek 3. prosince oslavili společně s členy profesorského sboru "Na ostrovech" narozeniny 
kolegové Josef Zikmund (50), Bedřich Nejman (50) a Petr Šulc (40). 

Studenti dějepisného semináře s profesorkami Dvořáčkovou a Štegerovou navštívili 
7. prosince Hradec Králové. Cílem exkurze byly umělecké památky města, Muzeum secese, 
Vysoká škola pedagogická a Klicperovo divadlo. Zde zhlédli inscenaci hry bratří Mrštíků 
"Maryša". 

8. prosince se konal 4. ročník soutěže členů profesorského sboru Zelí - cup o nejlepší kysané 
zelí tentokrát i s účastí místního tisku (Náchodské noviny). Vítězem se stal profesor Richard 
Brát. Ve stejný den reprezentovala školu děvčata na regionálním finále ve volejbale a 
vybojovala zde 2. místo. Postup do republikového kola jim utekl jenom o pár bodů. Dívky 
doprovázela a povzbuzovala prof. Slavíková. 

Do Kanady se na diapozitivech Petra Jansy přenesli studenti zeměpisného semináře, 2. 
ročníku a sekundy v pátek 10. prosince. Beseda s promítáním proběhla v aule školy. 

V pondělí 13. prosince vyslechli všichni studenti a profesoři vánoční koncert vokálně 
instrumentálního souboru Linha singers v Městském divadle Dr. Josefa Čížka v Náchodě. 

V následujících dvou dnech se uskutečnily exkurze do Hrdličkova muzea a do Národního 
technického muzea v Praze. V úterý 14. prosince jely do Prahy třídy septima A a 3.A s prof. 
Brátem, Jaroušovou a Matěnovou, o den později třídy septima B a 3.B s prof. Dostálem, 
Ježkem, Polákem a Sršňovou. 

15. prosince se konal Vánoční turnaj v basketbalu dívek. Naše dívky byly zastoupeny dvěma 
družstvy (mladší dívky a starší dívky). Vedoucí obou družstev byla prof. Slavíková. 

16. prosince proběhlo na naší škole okresní kolo soutěže o Evropské unii EUROPANOSTRA 
2000. Jiráskovo gymnázium reprezentovala tři tříčlenná družstva. Kapitánem družstva 
septimy A byl Šimon Mědílek, členy Martin Vítek a Ladislav Bučko. Septimáni tvořili i další 
družstvo: kapitán Radim Petrů (septima B), Ondřej Kolisko (septima B) a Václav Pokorný 
(septima A). Kapitánem družstva oktavánů byl Martin Horák (oktáva B), členy Šárka 
Voborníková (oktáva B) a Zdeněk Lokaj (oktáva A). Do krajského kola se probojovala 
družstva kapitánů Petrů (vítězové okresního kola) a Horáka. Organizace okresního kola se 
zhostili prof. Štegerová a Nejman. 



Poslední prosincový týden proběhl ve znamení blížících se Vánoc. Po chodbách se ozývaly ze 
tříd zpěvy koled doprovázené hudebními nástroji, v některých třídách si studenti uspořádali 
vánoční besídku a i profesoři měli své vánoční posezení v pondělí 20. prosince. V těchto 
dnech proběhla finanční sbírka ve prospěch Fondu ohrožených dětí, která vynesla částku 2 
788,30 Kč. Ve středu 22. prosince nás do vánoční nálady přivedlo výše zmiňované vystoupení 
dějepisného kroužku a sboru Skřivánek a již tradiční polední vánoční koncert Sborečku na 
schodech. Částkou 650,- Kč doplnili sbírku pro Fond ohrožených dětí členové Skřivánku a 
divadelního kroužku. Peníze získali z dobrovolného vstupného na předvánočních koncertech. 
23. prosince začaly vánoční prázdniny a do školy jsme se vrátili v novém roce 2000 v pondělí 
3. ledna. 

V lednu opět přivítali členové pedagogického sboru ve svých řadách bývalého kolegu Aleše 
Fetterse, který vyučoval český jazyk za dlouhodobě nemocnou kolegyni Janu Kolářskou. 
Občanskou výchovu převzala prof. Věra Prachařová. Tyto změny si vynutily nový rozvrh. 

Bezprostředně po vánočních prázdninách začala série lyžařských výcvikových kurzů. 
Všechny proběhly na Bártlově lávce u Špindlerova Mlýna v chatě Labská 66. Sněhové 
podmínky byly velmi dobré. V prvním lednovém týdnu absolvovali kurz studenti 1.B s prof. 
Šulcem a Javůrkem, ve druhém týdnu studenti 1.A s prof. Nejmanem a Štegerovou. Po nich 
přišla řada na sekundy. Nejprve jeli studenti sekundy B s prof. Rojtovou a Zikmundem a 
kurzy uzavřela sekunda A s prof. Slavíkovou a Škodovou. 

14. ledna se družstvo Jiráskova gymnázia zúčastnilo regionálního kola středoškolských her 
v házené chlapců v Poličce. Celek se probojoval do finále, ve kterém porazil výběr pořádající 
školy (Gymnázium Polička) 31 : 9 po přesvědčivém výkonu. Naše družstvo tak získalo právo 
účasti v celorepublikovém finále v jihočeské Třeboni ve dnech 28. - 30. ledna. Zde za účasti 
sedmi družstev vybojovali 4. místo s bilancí tří porážek a tří vítězství. 

Klasifikaci za první pololetí uzavřeli vyučující na klasifikační poradě v pondělí 24. ledna. 
Vysvědčení studenti převzali v pátek 28. ledna a poté se odebrali na koncert Pražské komorní 
filharmonie do městského divadla. V pondělí 31. ledna jsme měli jednodenní pololetní 
prázdniny. 

Výuku v druhém pololetí jsme zahájili v úterý 1. února. Úraz znemožnil prof. Fettersovi 
docházet na výuku, proto jsme požádali prof. Hanu Hausdorfovou o výpomoc. V průběhu 
měsíce února vyučovala český jazyk z úvazku prof. Kolářské. 

18. února se konalo školní kolo Pythagoriády pro žáky primy a sekundy. Stejný den jela 
skupina 24 studentů pod vedením prof. Zikmunda na výstavu novinek ve sportovním 
vybavení Sportprag do Prahy a studenti dějepisného semináře s prof. Dvořáčkovou navštívili 
regionální židovské muzeum v Dobrušce. 21. února byli studenti zeměpisného semináře na 
exkurzi na Geodézii v Náchodě. 

Před jarními prázdninami reprezentovalo školu 7 našich studentů v okresním kole Olympiády 
v českém jazyce, které se uskutečnilo v Déčku. V kategorii starších studentů zvítězil Jan 
Kalandra (3.B), 3. místo obsadila Věra Včelišová (3.A) a oba postupují do oblastního kola. 
V mladší kategorii se o 2. místo zasloužila Irena Tremčinská (kvarta B). 

V týdnu od 28. února do 3. března jsme měli jarní prázdniny. Skupina profesorů a studentů 
spolu s rodinnými příslušníky a dalšími účastníky letěla o těchto prázdninách na týdenní 



poznávací zájezd do New Yorku. Navštívili všechny dominanty Manhattanu (např. World 
Trade Center, Empire State Building, Rockefeller Center, Trump Tower, Lincoln Center, St. 
Patrick´s Cathedral, Cathedral Church of St. John the Divine, Columbia University, Times 
Square, Broadway, Sochu Svobody, Ellis Island, Harlem, Čínskou čtvrť, Central Park, 
Brooklyn Bridge, Wall Street, různá muzea podle individuálního výběru) a při jednodenním 
výletu do Washingtonu kromě jiných míst i Capitol, Památník veteránům vietnamské války, 
Arlingtonský hřbitov, Bílý dům nebo Lincolnův památník. Celý zájezd byl pro všechny velmi 
vzrušujícím zážitkem. 

Po jarních prázdninách se do vyučovacího procesu vrátily dlouhodobě nemocné profesorky 
Aršakuni a Kolářská. V plném počtu jsme však vydrželi pouze jeden den, protože od 7. 
března byla v dlouhodobé pracovní neschopnosti prof. Slavíková. Protože se nepodařilo 
sehnat zastupujícího učitele, bylo nutné řešit vyučování jejího úvazku suplováním. 

V úterý 7. března proběhlo "veselé fotografování" studentů i profesorů. Ve stejný den zavítal 
na školu poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Pavel Severa. Se 
studenty nejenom naší školy, ale i ostatních náchodských středních škol besedoval v aule o 
vstupu České republiky do Evropské unie, o drogové problematice a dalších tématech. 

8. března byli studenti 1. ročníku spolu s profesorkami Štegerovou, Jirkovou a Nývltovou na 
literárně historické exkurzi v Praze. 

Ve čtvrtek 9. března jsme přivítali skupinu švédských studentů a pedagogů z Goeteborgu. Se 
studenty kvarty B si zasportovali a navštívili počítačovou učebnu. V pátek vyjeli do Krkonoš 
lyžovat. Překvapením pro nás bylo, že řada švédských studentů stála na lyžích poprvé. Večer 
si zatancovali na společné diskotéce v zrcadlovém sále školy a v sobotu ráno se vydali na 
zpáteční cestu do Švédska. Naši studenti oplatí návštěvu pravděpodobně v září. Ve stejný den 
nás kromě Švédů poctili svou návštěvou i profesoři z partnerské školy v polském Klodzku. 
Společně jsme si zahráli bowling. 

13. března navštívili studenti sexty s profesory Forejtem a Pumrem "Barokní Prahu". Po 
literárně historické exkurzi zhlédli v Divadle pod Palmovkou inscenaci Ibsenovy hry "Peer 
Gynt". 

V pondělí 20. března odjela do německého Georgsmarienhuette skupina 31 studentů 
s profesory Fišerovou, Forejtem a Vomelou. Součástí zájezdu byla prohlídka Osnabruecku, 
Brém, Muenstru, lázní Bad Rothenfelde, účast na vyučování a řada dalších zájmových aktivit. 
Studenti se vrátili do Náchoda v pátek 31. března večer. 

V pátek 24. března proběhla již tradičně za velkého zájmu studentů soutěž Matematický 
Klokan 2000. V kategorii Benjamín zvítězil Kamil Krunka (sekunda B), druhé místo obsadil 
Jan Špaček (sekunda B) a o třetí místo se dělil Lukáš Vlach (prima A) s Patrikem Rompotlem 
(sekunda B). V kategorii Kadet obsadili první tři místa Marek Zeidler (kvarta B), Irena 
Tremčinská (kvarta B) a Monika Poláčková (kvarta A), v kategorii Junior Otakar Truněček 
(1.A), Jaroslav Pavliš (1.B) a Doubravka Středová (1.A) a v kategorii Student Vojtěch Houska 
(3.B), Petr Nývlt (3.B) a Jan Buršík (septima B). V rámci okresu se Marek Zeidler umístil na 
3. - 4. místě v kategorii Kadet, v kategorii Junior obsadili výše uvedení studenti první tři místa 
a v kategorii Student byl Vojtěch Houska na 2. místě. 



28. března byla na exkurzi v Hradci Králové třída septima A s profesorem Pumrem. Navštívili 
soud v rámci předmětu Základy společenských věd a regionální kolo recitační soutěže 
Wolkerův Prostějov. V tomto kole reprezentovali školu Jakub Burdych (septima B) a Markéta 
Lelková (sexta A), která postoupila do celostátního kola. O den později proběhlo okresní kolo 
Fyzikální olympiády v kategoriích E a F. V kategorii F reprezentovali školu Tomáš Jirman, 
Vojtěch Zelený a Šimon Kvasnička, který obsadil 2. místo. Všichni tři jsou z tercie A. 
V kategorii E nás zastupovali Kateřina Strašilová (kvarta A), Jindřich Šedek (kvarta B) a 
Irena Tremčinská (kvarta B), která se umístila také na druhém místě. Všichni zúčastnění byli 
úspěšnými řešiteli. 

Ve čtvrtek 30. března proběhla anonymní anketa týkající se drogové problematiky v náhodně 
zvolených třídách. Ankety byly dvě, jedna byla součástí výzkumu NEAD 2000 a druhou 
zadávali pracovnice Okresní hygienické stanice v Náchodě. Ve stejný den oslavili profesoři 
Den učitelů exkurzí v pivovaru a návštěvou Billiard clubu. 

V pondělí 3. dubna jsme přivítali studenty a pedagogy z dánského města Give. Během jejich 
týdenního pobytu se jim věnovali studenti tercie a sekundy B a prof. Jirková, Štegerová a 
Nývltová. Společně absolvovali celodenní výlet po historických památkách regionu (Nové 
Město n. M., Kuks, Braunův Betlém), zájezd do Prahy a výlet do Teplicko - Adršpašských 
skal. V Náchodě byli přivítáni na radnici představiteli městské samosprávy, prohlédli si kostel 
sv. Vavřince a pivovar. Odjížděli v pátek 7. dubna a naši studenti jim oplatí návštěvu 
v květnu. 

5. dubna reprezentovala školu Irena Tremčinská ( kvarta B) v oblastním kole olympiády 
v českém jazyce a obsadila 4. - 5. místo, 6. dubna obsadila 14. místo v oblastním kole Mladý 
historik 2000 Radka Martincová (kvarta B) a 12. dubna se na druhé místo v oblastním kole 
olympiády v českém jazyce probojovala Věra Včelišová (3.A). 

7. dubna cestovali studenti sekundy, tercie, kvarty, sexty, 1. a 2. ročníku a zeměpisného 
semináře Na kole kolem modré planety s Vítězslavem Dostálem. Tentokrát pouze v aule na 
besedě doplněné promítáním. Ve stejný den proběhla ještě jedna zeměpisná akce - regionální 
kolo zeměpisné olympiády v Hradci Králové. Reprezentoval David Ptáček (prima B) a 
Veronika Petrová (kvarta B), která si vítězstvím vybojovala postup do celostátního kola 
konaného 5. května v Brně. 

10. dubna dosedla tíže maturitní zkoušky na studenty oktávy, protože psali maturitní 
písemnou práci z českého jazyka. Ve stejný den se konala hodnotící porada za 3. čtvrtletí. 

Duben je měsícem, kdy probíhají okresní kola olympiád. 8. dubna obsadila 3. místo 
v oblastním kole chemické olympiády v kategorii B Pavla Uždilová (septima B), 15. dubna 
dosáhl v kategorii C na 5. místo Jiří Klimeš (2.B). Ve středu 12. dubna proběhlo okresní kolo 
matematické olympiády pro studenty nižšího gymnázia. V kategorii Z6 byli nejúspěšnější 
Miloslav Jára (prima A) a Radka Neumannová (prima B), kteří se umístili na 1. - 5. místě, a 
v kategorii Z7 byli na 1. - 15. místě Michaela Mačková (sekunda A) a Lada Uskobová 
(sekunda B). 27. dubna se konalo 2. kolo fyzikální olympiády. V kategorii B obsadil Jan 
Buršík (septima B) 3. místo, v kategorii C Ondřej Kmoch (2.A) a Martin Nývlt (2.B) 10. - 14. 
místo a v kategorii D Otakar Truněček (1.A) 15. - 16. místo. O den později vybojovala 
v oblastním kole biologické olympiády v kategorii B 5. - 6. místo Markéta Medlenová (2.A). 
V měsíci dubnu proběhlo i oblastní kolo matematické olympiády pro kategorie B, C (1. a 2. 
ročník). Nejlepšího výsledku dosáhla Lenka Matoulková (1.A), která obsadila 4. - 5. místo. 



Na všech olympiádách byla účast našich studentů daleko větší, uvedena jsou jména jen 
nejlepších z nich. 

Ve čtvrtek 13. dubna měla v aule premiéru divadelní hra "Tváře". Autorem je Otakar Faifr, 
hru režíroval Petr Hašek (oba jsou absolventy našeho gymnázia) a hudbu složil Jakub 
Burdych (septima B). Herecky se projevili studenti Jiráskova gymnázia. Stejnou hru zhlédli o 
den později v aule studenti vyššího gymnázia a v neděli 16. dubna účastníci Přehlídky 
mladého a netradičního amatérského divadla v Úpici. Na této přehlídce měla naše škola ještě 
jedno želízko v ohni. Bylo jím představení Divadla DRED "Hra o naše životy". Podle 
předlohy J. Škvoreckého napsal s kolektivem Otakar Faifr, režírovali Petr Hašek a Ondřej 
Pumr. Představení sklidilo kladný ohlas a soubor byl pozván na přehlídku Šrámkův Písek, 
která se konala ve dnech 26. - 28. května. 

14. dubna byli studenti 2.B spolu s profesorkami Suchankovou a Štegerovou na exkurzi 
"Románsko - gotická Praha". Při té příležitosti zhlédli ve Stavovském divadle Bulgakovovu 
hru "Mistr a Markétka". 

Pondělí 17. duben byl dnem přijímacích zkoušek. O studium v osmiletém gymnáziu se 
ucházeli 132 žáci, přijato bylo 60 žáků, z nich 3 na odvolání. V prvním kole přijímacích 
zkoušek ke čtyřletému studiu uspělo z 83 uchazečů 59 (z nich 2 na odvolání). Druhé kolo do 
čtyřletého gymnázia se konalo ve čtvrtek 11. května. Zkoušku skládalo pět žáků, přijat byl 
jeden. V den přijímacích zkoušek (17. dubna) se studenti primy a sekundy bavili v tělocvičně 
karnevalem, na nějž si připravovali masky v hodinách výtvarné výchovy již dlouho dopředu. 
Studenti kvarty "cvičně" vypracovávali testy přijímacích zkoušek spolu se svými vrstevníky 
ze základních škol a studenti oktávy měli studijní volno. Pro všechny ostatní předvedla 
Náchodská divadelní scéna v Městském divadle Dr. J. Čížka hru "Tartuffe". Kromě toho 
proběhlo i okresní kolo Pythagoriády. V kategorii Z6 byl z našich studentů nejlepší Miroslav 
Matějů (prima A) svým 2. - 5. místem a v kategorii Z7 Jiří Kadaník (sekunda B) a Marie 
Nováková (sekunda A) 4. - 8. místem. 

Velikonoční prázdniny připadly letos na dny 20. - 21. dubna. 

Květen zahájili studenti oktávy 2. května exkurzí do jaderné elektrárny v Dukovanech. 
Doprovodili je prof. Brát, Sršňová a Karastojanovová. 

Ve dnech 2. - 5. května probíhala náchodská Prima sezóna, která se dotkla i naší školy. 
V úterý se předvedli naši studenti s hrou "Hra o naše životy". Sboreček účinkoval při 
slavnostním zahájení a při vyhlašování nejlepších prací. Mezi nominovanými byli z naší školy 
Kamila Pecinová (3.A), Gabriela Andresová (oktáva B), Kristýna Šrolová (sexta A), Jana 
Slavíková (2.B) a Martin Bohadlo (2.A). Ve čtvrtek zhlédli primáni hru J. Wericha 
"Fimfárum" a vystoupení polského souboru Teatr nasz, v pátek studenti sekundy, tercie a 
kvarty Klicperovu hru "Každý něco pro vlast" a studenti sexty, septimy a 1. - 3. ročníku 
představení "Bráškové", jehož autorem je I. Vyskočil. Kromě toho zápolili naši studenti i ve 
sportovních soutěžích, podíleli se na organizaci tohoto festivalu, účastnili se nejrůznějších 
akcí (Běh Terryho Foxe, procházka Náchodem Po stopách J. Škvoreckého, poetická dílna 
v Městské knihovně a dalších). Vojtěch Houska (3.B) byl vyhlášen králem Majálesu. 

Mimo oficiální Prima sezónu proběhlo i naše interní představení Prima sezóna na Jiráskově 
gymnáziu v aule v úterý 2. května. Pořad sestavil prof. Poutník a příležitost zde dostala 
nejrůznější hudební uskupení, rock and roll, magie Martina Langra (2.B) a další hosté. 



V neděli 7. května odjela skupina 37 studentů z tercie a sekundy B s prof. Jirkovou, 
Štegerovou a Nývltovou na reciproční návštěvu do Dánska. Po týdnu plném dojmů se vraceli 
v sobotu 13. května. 

Do historie se ponořili studenti 1. ročníku a dějepisného semináře na besedě "Monoxylon - 
plavba po 7000 letech" 9. května. Na besedě se sešli s P. Tůmou a R. Thérem, kteří se spolu 
s dalšími 30 druhy vydali na cestu ze Sicílie do Portugalska na replice neolitického člunu 
vydlabaného z jednoho kmene. 

V oblastním kole SOČ získala Tereza Semeráková (septima B) 4. místo v oboru Chemie 
s prací Znečištění ovzduší v Náchodě a Andrea Matyášová (oktáva B) 3. místo v oboru Teorie 
kultury, umění a umělecké tvorby s prací Drogy ve světové literatuře. Oblastní kolo SOČ se 
konalo ve dnech 10. - 11. května. 

10. května se zúčastnily 3 hlídky mladých zdravotníků z našeho gymnázia okresní soutěže 
Červeného kříže. Nejúspěšnější byla hlídka kvarty B ve složení Tomáš Drašnar, Jitka 
Němečková, Veronika Petrová, Jan Zavřel a Eva Majerová. Ze čtrnácti startujících získali 3. 
místo. 

11. května se kromě druhého kola přijímacích zkoušek konala v tělocvičně i soutěžní 
přehlídka pódiových skladeb. Zúčastnila se čtyři družstva děvčat z primy a sekundy. Zvítězilo 
družstvo ze sekundy A. 

V pondělí 15. května byla klasifikační porada pro oktávu. Studenti oktávy se pak v pátek 
19. května rozloučili posledním zvoněním a ve dnech 22. - 26. května se připravovali na ústní 
maturitní zkoušku. Maturity se konaly v oktávě A ve dnech 29. května - 1. června pod 
předsednictvím Mgr. Libuše Livňanské z Gymnázia v Úpici. Z Úpice byl i předseda v oktávě 
B Mgr. Martin Dytrych a maturity zde proběhly ve dnech 29. - 31. května. Ze 49 maturantů 
prospělo 14 s vyznamenáním, jeden neprospěl z jednoho předmětu. Slavnostní předávání 
maturitních vysvědčení se již tradičně za přítomnosti rodičů konalo v aule v pátek 2. června. 
Z naší školy jeli vykonávat funkci předsedy maturitní komise v týdnu od 22. do 25. května 
prof. Oleják na Gymnázium Úpice, prof. Jirková na Gymnázium Dvůr Králové nad Labem a 
v týdnu od 29. května do 2. června prof. Janušová na Gymnázium J. K. Tyla v Hradci 
Králové. 

Výchovný program "Hříšný tanec" o vývoji muzikálu navštívili 17. května studenti sekundy, 
tercie, kvarty a 1. ročníku v kině Vesmír. V tomto dnu se konaly odpoledne schůzky 
s budoucími studenty a jejich rodiči v aule. 

18. května byla na literární exkurzi krajem Boženy Němcové třída 2.A s profesorkami 
Nývltovou a Jirkovou. 

V kategorii D biologické olympiády se konalo okresní kolo 23. května. Nejlepšího umístění 
dosáhla třetím místem Marie Nováková (sekunda A). 24. května proběhlo okresní kolo 
fyzikální olympiády v kategorii G a na 2. - 3. místě se umístili Martin Darebník a Kateřina 
Sedláčková (oba ze sekundy A). V kategorii E regionálního kola fyzikální olympiády obsadila 
Irena Tremčinská (kvarta B) 11. místo. 25. května jsme měli reprezentanty v okresním kole 
soutěže "Poznávání přírodnin". V kategorii A byla nejlepší Eva Johnová (sekunda B), 
obsadila 6. příčku, v kategorii B dosáhla Jana Jirásková (kvarta B) na 2. - 3. místo. 



V květnu začala i série cyklistických kurzů pro 3. ročník. Nejprve odjeli 15. května 
k Pastvickému rybníku na Kutnohorsku studenti septimy A s prof. Rojtovou a Zikmundem, 
22. května je vystřídali studenti septimy B s prof. Rojtovou, Bergrovou a Ježkem a 
v posledním střídání se 29. května zapojila třída 3.B s prof. Zikmundem a Šulcem. Ti se 
vrátili 5. června. Studenti 3.A byli na sportovním cyklistickém kurzu ve dnech 9. - 16. června 
v Orlickém Záhoří s prof. Košvancem a Nejmanem. 

V posledních dvou měsících školního roku proběhly školní výlety. Ve dnech 24. - 27. května 
byli studenti 1.B s prof. Javůrkem a Vomelou ve Studené Vodě u Božanova. Ve dnech 31. 
května - 4. června byla sexta A s prof. Olejákem a Bergrovou na Šumavě a dva dny sjížděli 
Vltavu od Českého Krumlova k Boršovu. U Seče trávili dny 5. - 7. června studenti sexty B a 
prof. Forejt a Vích. V pondělí 5. června byli kvartáni na historicko - zeměpisné exkurzi ve 
Škodě Mladá Boleslav, v Památníku Terezín a v Národním divadle v Praze. Doprovázeli je 
prof. Janušová, Štegerová a Košvanec. Máchovo jezero bylo cílem výletu třídy 2.A 
s profesorkami Jaroušovou a Fišerovou ve dnech 7. - 10. června. Studenti 2.B s prof. 
Suchankovou a Zikmundem se rozhodli pro horskou turistiku v Krkonoších. Jejich výlet 
probíhal ve dnech 11. - 14. června. Ve Vernířovicích pod Pradědem byla kvarta B s prof. 
Janušovou a Jirkovou od 12. do 14. června. Ve stejných dnech byli v Českém ráji studenti 
tercie A s prof. Kolářskou a Sršňovou a primy B s prof. Poutníkem a Škodovou. V úterý 13. 
června byli studenti sexty A a B na biologické exkurzi v botanické a zoologické zahradě 
v Liberci s prof. Matěnovou, Ježkem a Olejákem. Ve dnech 14. - 16. června vyjeli na výlety 
studenti tercie B a primy A. Terciáni putovali po Valašsku s prof. Nývltovou a Slavíkovou, 
primáni byli v Potštejně s prof. Fišerovou a Jaroušovou. 

15. června jsme přivítali na škole 32 studentů a 5 profesorů z Licea im. Boleslawa Chrobrego 
z Klodzka. Přišli je pozdravit i zástupci města Náchoda - místostarosta pan Řehák a pan 
Svoboda. Dopoledne jsme prožili vzájemnými přátelskými utkáními v basketbalu, floorbalu a 
stolním tenisu. Týmy profesorů se utkaly ve volejbale. Zpestřením byla podiová vystoupení 
děvčat z nižšího gymnázia. Po obědě si polští studenti prohlédli náchodský pivovar. 

16. června byli na dějepisné exkurzi v Lidicích a v Poděbradech studenti tercie A a kvarty B 
s prof. Dvořáčkovou a Kolářskou. Na Třeboňsko a Jindřichohradecko se vydali s prof. 
Košvancem a Poutníkem studenti kvarty A ve dnech 17. - 20. června a do Krkonoš studenti 
1.A s prof. Štegerovou a Nejmanem ve dnech 19. - 21. června. Na exkurzi v ZOO ve Dvoře 
Králové nad Labem byli sekundáni a tercie A za doprovodu prof. Matěnové, Ježka a Kolářské 
20. června. Sekunda A byla na školním výletě v Českém ráji 21. - 23. června s prof. 
Škodovou a Forejtem a sekunda B v Prachovských skalách 22. - 24. června s prof. Matěnovou 
a Šimonem. 

V pondělí 26. června navštívili studenti vyššího gymnázia film "Johanka z Arcu". 
V odpoledních hodinách proběhla klasifikační porada. 

27. června jeli studenti z tercie B na literárně historickou exkurzi do Prahy s prof. Nývltovou 
a Štegerovou, studenti 3.A s prof. Venclíkovou byli na literární exkurzi v okolí Náchoda, 
septimáni na kolech na poznávací exkurzi po okolí s prof. Bergrovou, Rojtovou a Zikmundem 
a sekunda A s prof. Škodovou se na vycházce seznamovala s historií a současností našeho 
města. Prof. Suchanková zajistila exkurzi v čističce odpadních vod v Bražci ve dnech 27. - 29. 
června pro třídy 1.B, 2.B a 2.A v tomto pořadí. V úterý 27. června vystoupili divadelníci na 
festivalu v Hradci Králové a další den strávili na festivalu v doprovodu prof. Pumra. 
Cyklistický poznávací zájezd po okolí absolvovali i studenti sexty A s prof. Olejákem a 



Bergrovou 28. června a studenti 1.B 29. června s prof. Javůrkem a Vomelou. 29. června 
zhlédli v aule divadelní představení "Kraj drahý mému srdci" v nastudování terciánů (tercie 
A) studenti nižšího gymnázia. Šlo o dramatické pásmo pověstí z Českoskalicka, které 
režírovala prof. Dvořáčková, a herci se prezentovali v podvečer i v Jiřinkovém sále v České 
Skalici v programu věnovaném pověstem a pohádkám Boženy Němcové. V předposlední den 
školy viděli studenti nižšího gymnázia také kreslený film "Tarzan", studenti biologického 
semináře byli na botanické exkurzi v Ratibořickém údolí a profesoři zakončili v odpoledních 
hodinách školní rok ochutnávkou znojemských vín vedenou zkušeným sommelierem a 
společenským večerem v klubovně školy. 

Školní rok 1999-2000 skončil 30. června pro studenty předáním vysvědčení a pro pedagogy 
závěrečnou poradou. 

Martina Karastojanovová, zástupce ředitele 

Sbírky učitelské knihovny 

Sbírky učitelské knihovny jsou umístěny v naší škole podle odborného zaměření v různých 
kabinetech a bližší informace o tom, je-li určitá kniha k zapůjčení, vám mohou poskytnout 
správci těchto kabinetů. Hlavní část sbírek – knihy společensko-vědního zaměření (např. 
metodické, pedagogické a psychologické příručky, knihy o umění, divadle, klasické a 
moderní beletrie, především pak různé sborníky včetně encyklopedií) se nachází v místnosti 
v přístavbě školy vedle sborovny. 

Sbírky jsou průběžně doplňovány novými přírůstky. V současnosti je evidováno okolo 5870 
knih v ceně přibližně 263 000,- Kč.  

Jak vyučující tak i studenti mají možnost zapůjčení knih na určitou (předem dohodnutou) 
dobu podle svého zájmu. V případě zájmu bude studentům umožněna prohlídka hlavní části 
sbírek. 

Správce knihovny Michael Šimon 

Žákovská knihovna 

Ve školním roce 1999 - 2000 přibylo do žákovské knihovny 115 knih v celkové hodnotě 15 
490 korun, to znamená v průměru 135 korun na jeden výtisk. Protože ceny knih neustále 
stoupají, snažíme se nakupovat především levné knihy v antikvariátech a využívat různých 
slev. Prohlubujeme také spolupráci s knihkupectvím AVE v České Skalici. Mezi novými 
knihami je nejvíce zastoupena současná česká poezie a próza, nechybějí však ani odborné 
publikace, slovníky, dívčí románky. Pro nedostatek prostředků jsme značně omezili nákup 
světové literatury. 

Žákovská knihovna byla otevřena denně od 7 hodin do začátku vyučování a o prvních dvou 
přestávkách. Byla navštěvována studenty všech ročníků, kteří si celkem půjčili 2995 knih, 
největší zájem byl o dívčí romány, odbornou literaturu a o českou i světovou beletrii. Velké 
množství studentů využilo možnosti půjčit si knihy na prázdniny. 

Ivo Forejt, správce žákovské knihovny 



Výměnný pobyt studentů náchodského Jiráskova gymnázia v Dánsku 

Ráno, dne 7. května 2000, to vše začalo. Zástupy rodičů a jejich dětí se hrnuly před 
gymnázium. Proč byl takový shon a zmatek? Protože studenti tercií a sekundy odjížděli pod 
dohledem paní profesorky Nývltové, Štegerové a Jirkové na výměnný pobyt do Dánského 
království, přesněji do města Give, ležícího na Jutském poloostrově. Tomuto výletu však ještě 
předcházela týdenní návštěva Dánů v českých rodinách. Naše gymnázium pro ně připravilo 
bohatý program. Navštívili jsme zámek Kuks, Braunův Betlém a v neposlední řadě také 
Prahu, která se jim velice líbila. Ale největším zážitkem pro Dány, žijící v nížinatém státě, byl 
výlet do Adršpašských skal. Tyto skalní monumenty je uchvátily natolik, že mnohým do 
fotoaparátů nestačil jeden film. 

A nyní k samotnému pobytu v dánských rodinách a k výletům po tomto severském státu. 

Po vyčerpávající cestě, která trvala něco okolo 15 hodin, jsme dorazili do už dříve 
zmiňovaného městečka Give. Když jsme se přivítali se svými dánskými přáteli, rozutekli jsme 
se do rodin, kde už nás netrpělivě čekali naši “týdenní rodiče”. 

V pondělí následovala prohlídka školy a města, které bylo nesmírně malebné, plné zeleně a 
pro nás nezvykle čisté. 

V úterý pokračoval pobyt výletem k Severnímu moři, na jehož pobřeží jsme navštívili město 
Ringkobing, v němž nás uchvátila typická severská architektura. 

Ve středu většina z nás zažila něco neopakovatelného – výlet do Legolandu. O tom, co vše se 
dá postavit z lega, se nám ani nesnilo. Legoland je plný různých atrakcí, ale převážně také 
turistů z celého světa. Toto byl, alespoň pro mne, největší zážitek z Dánska. 

Ve čtvrtek program pokračoval prohlídkou největšího aqua centra v severní Evropě, ležícího 
ve městě zvaném Silkeborg, výletem lodí po jednom z mnoha jezer v této oblasti a výstupem 
na Himmelbjarget, což je třetí nejvyšší hora Dánska. Její výška činila pouhých 174 m. 

V pátek jsme hráli sportovní hry v areálu moderně vybavené a útulné školy. Poté následovalo 
balení zavazadel, fotografování s Dány a Dánkami, loučení a podobné věci patřící k závěrům 
výletů. 

Cesta zpět byla snesitelnější než ta do Dánska, protože jsme jeli na noc. 

V sobotu 13. května 2000 jsme okolo osmé hodiny ranní dorazili zpět do Náchoda, kde čekali 
naši rodiče, kteří si nás odvezli plné dojmů domů. 

Na tento krásný týden nikdy nezapomenu a doufám, že se do tohoto nádherného státu, plného 
přívětivých lidí, znovu podívám. 

Jan Zavřel, student tercie B 



Předmětová komise českého jazyka 

Soutěže 

Je příjemnou povinností předmětové komise připomenout bohatou účast a úspěchy studentů 
v literárních, jazykových a recitačních soutěžích. 

Do literární soutěže vyhlášené pražským Gymnáziem Ústavní zaslalo své práce, poezii i prózu 
třináct studentů – K. Klimešová, A. Matyášová, J. Kratochvíla, L. Mazochová, oktáva B, J. 
Vintr, Z. Kulhánková, M. Novák, 3.A, J. Slavíková, 2. B, M. Bohadlo, 2.A, J. Kabrhel, 1.B, 
M. Poláčková, A. Stárková, R. Havrdová, kvarta A. I když žádná z prací nebyla oceněna, 
někteří studenti se počátkem června účastnili slavnostního vyhlášení výsledků a autorského 
čtení v pražském Divadle za plotem.  

T. Punar, septima A a M. Koubková, 2.B zaslali do druhého ročníku literární Soutěže 
s Parkerem povídky na téma Svět nového tisíciletí aneb Je v naší budoucnosti nějaká naděje? 

Již tradičně se gymnazisté účastnili i literární soutěže Náchodské prima sezóny. V kategorii 
poezie soutěžili I. Joudalová, M. Novák, Z. Kulhánková, 3.A, J. Slavíková, 2.B, M. Bohadlo, 
2.A, v kategorii prózy T. Punar, septima A a V. Včelišová, 3.A, v kategorii filmového a 
divadelního scénáře M. Bohadlo, 2.A. Někteří studenti byli nominováni na ocenění a účastnili 
se slavnostního vyhlášení výsledků, čestné uznání však obdržel pouze M. Bohadlo za 
filmovou povídku Hadrová panenka. 

Studentka 2.B J. Slavíková zkusila své štěstí i v dalších soutěžích. Na podzim úspěšně 
reprezentovala naši školu na mezinárodním kulturním festivalu Dítě a jeho práva, který se pod 
záštitou UNESCO konal v Litomyšli. Jedna z jejích básní byla zařazena do stříbrného pásma 
poezie a autorka byla oceněna jak za autorství, tak za interpretaci svých veršů. Na podzim 
letošního roku budou vyhlášeny výsledky i dalších dvou soutěží, do nichž Jana své verše 
zaslala. Jsou to Seifertovy Kralupy, soutěž mladých amatérských básníků, a Týnišťský 
literární Parnas, soutěž amatérských literátů, která se koná v rámci Týnišťského divadelního 
podzimu. 

Studentky sekundy A M. Nováková a K. Vaněčková reprezentovaly školu v regionální soutěži 
vlastivědné tvořivosti Mládí rodnému kraji. Práce M. Novákové s názvem Památky a 
dokumenty z naší obce Černčice byla přednesena ve stříbrném pásmu na slavnostním 
vyhlášení výsledků v Divadle J. K. Tyla v Červeném Kostelci, kterého se obě dívky účastnily.  

Na jaře proběhlo školní a okresní kolo Olympiády v českém jazyce. Školního kola se ve dvou 
kategoriích účastnilo 27 studentů, do okresního kola postoupili v první kategorii I. 
Tremčinská a E. Majerová, kvarta B, ve druhé kategorii J. Slavíková, 2.A, L. Včelišová, 1.B, 
V. Včelišová, 3.A, a J. Kalandra, 3.B. V.Včelišová a I. Tremčinská postoupily po úspěchu 
v okresním kole do kola krajského a Věra Včelišová, druhá v krajském kole, se v posledním 
červnovém týdnu zúčastnila ústředního kola OČJ ve Stráži nad Nežárkou a obsadila ve své 
kategorii osmé místo. 

V únoru se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Mezi studenty nižšího gymnázia nejlépe 
uspěly R. Prachařová a R. Neumannová, prima B, které pak společně s K. Helikarovou, tercie 
B, soutěžily v kole okresním. Studenti vyššího gymnázia J. Burdych, septima B a M. Lelková, 
sexta A se účastnili oblastního kola recitační soutěže v hradeckém divadle Jesličky. O kvalitě 



Markétina vystoupení svědčí to, že v červnu vystoupila na celostátní přehlídce uměleckého 
přednesu Wolkerův Prostějov. Své dojmy a zkušenosti jistě sdělí čtenářům Doutnáku.  

Všem studentům patří velký dík a uznání, poděkování náleží také redakci Doutnáku, která již 
pravidelně věnuje studentské tvorbě alespoň stránku tak, aby mohl každý z literátů najít své 
čtenáře. 

Exkurze 

Předmětová komise vypracovala na své první schůzce ve spolupráci s učiteli dějepisu a 
hudební a výtvarné výchovy plán exkurzí, které se již v letošním roce v mnohých třídách 
s úspěchem uskutečnily. Pro informaci uvádíme přehled plánovaných exkurzí: 

vyšší gymnázium: 

1. ročník – kvinta 

Praha románská a gotická 
Kraj Boženy Němcové 

2. ročník – sexta 

Praha barokní event. Generace Národního divadla 
Hronov Aloise Jiráska, bratří Čapků a E. Hostovského 

3. ročník – septima 

Praha židovská event. Galerie moderního umění v Hradci Králové 
Čapkovy Svatoňovice 

4. ročník – oktáva 

Památník národního písemnictví v Praze – Lány - Terezín 
Po stopách Škvoreckého Zbabělců 

Součástí každé z exkurzí do Prahy je i návštěva vhodného kulturního programu – divadelního 
představení, koncertu, výstavy. 

V nižším gymnáziu se uskuteční dva celodenní zájezdy do Prahy s programem dle volby 
vyučujících a regionální literární exkurze podobného obsahu, ale menšího rozsahu než 
v gymnáziu vyšším (Oživlá školička, Oživlé Ratibořice, …) 

Za předmětovou komisi českého jazyka Jindra Nývltová 



 

Angličtina v roce 1999-2000  

Na podzim jsme přivítali návštěvu ze Švédska – zástupkyni ředitele Elin Sahlin a učitelku 
Madeleine, které se přijely podívat na naši školu a přivezly dopisy od našich švédských 
studentů. 

Na jaře přijeli švédští studenti. Velmi se těšili na lyžování v Krkonoších a sportovní utkání ve 
floorballu. Kromě sportování zamířili také do naší matičky Prahy. Čeští studenti se vypraví do 
Göteborgu v září. 

Také Dánsko je nám nakloněno. Pokračujeme v tradici výměnných pobytů. Letos k nám 
přijeli Dánové z městečka Give v dubnu a hned další měsíc se tam vydala naše výprava. 
Výměnný program bude pokračovat i v budoucnu. 

V lednu studenti soutěžili v konverzační soutěži v anglickém jazyce, která se skládala 
z poslechu, tzv. reálií – znalostí o anglicky mluvících zemích a konverzace. Zúčastnilo se 
celkem 30 studentů. 



Studenti soutěžili ve třech kategoriích. Nejlépe se umístili (a do okresního kola postoupili) tito 
studenti: 

I. kategorie – Uskobová, sekunda B 
II. kategorie – Martincová, kvarta B 
III. kategorie – Houštěk, septima A 

V okresním kole soutěže obsadili R. Martincová i P. Houštěk 2. místo. 

Zdena Jirková 

Matematické soutěže ve školním roce 1999-2000 

Jako v předešlých letech účast v matematických soutěžích přinesla dobré výsledky a umístění 
v okresním i v regionálním kole. 

Matematické olympiády se v domácí části účastnilo hlavně v kategorii Z6, Z7 ,Z8 ,Z9 (nižší 
gymnázium) velmi hodně studentů. Do vyššího kola postoupilo 23 studentů z primy až 
kvarty, 15 studentů z prvních až čtvrtých ročníků, sexty až oktávy vyššího gymnázia. 

Zde měli úspěch: 

Kategorie Z6 – prima: v okresním kole obsadili 1. - 5. místo Miloslav Jára a 
Radka Neumannová, 6. místo Zdena Adamu, 8. místo Jiří Svatoš. 

Kategorie Z7 – sekunda: v okresním kole obsadili 1. - 15.místo Michaela 
Mačková a Lada Uskobová. 

Kategorie Z8 v letošním roce nenašla zástupce. 

Kategorie Z9 byla u nás ve škole prvním rokem.V této kategorii postupují 
studenti přes kolo domácí do okresního kola a poté úspěšní řešitelé jsou 
vybráni na základě umístění do kola regionálního, které se koná v Hradci 
Králové nebo v Pardubicích. V okresním kole byli úspěšní Radka Martincová, 
Jindřich Šedek, Tomáš Tichý. Regionální kolo proběhlo bez Radky, která byla 
nemocná. Chlapci shodně obsadili 18. - 23.místo se 17 body z 24 možných a ze 
43 účastníků. 

Kategorie C – první ročníky. V regionálním kole se úspěšnými řešiteli stali na 
4. místě Lenka Matoulková, 7.místě Štěpán Krtička a 11. místě Otakar 
Truněček. 

Kategorie B – druhé ročníky, sexty, kategorie A - třetí, čtvrté ročníky, 
septimy a oktávy - zde se letos nestal úspěšným řešitelem žádný náš student. 
Věříme, že v příštím školním roce znovu obnovíme úspěchy i v těchto 
kategoriích. 

Další soutěží, pouze pro nižší gymnázium, je Pythagoriáda. V této soutěži 
uspělo ve školním kole 43 studentů prim a 26 studentů sekund.Do okresního 
kola jsme vyslali ty nejlepší. Jejich výsledky potěšily. 



Primy  2.místo Miroslav Matějů,6.-9.místo Jindra Horváth,Lukáš 
Vlach,10.místo Eva Suchánková. 

Sekundy 4.-8.místo Jiří Kadaník,Marie Nováková. 

Nejpočetněji zastoupena je však mezinárodní soutěž Matematický klokan. 
V okrese Náchod soutěžilo 4436 žáků a studentů základních a středních škol, 
z toho bylo 301 z naší školy. 32 v kategorii Student, 52 v kategorii Junior, 104 
v kategorii Kadet a 113 v kategorii Benjamín. Ve školním žebříčku obsadili 
první tři místa tito studenti: 

kategorie Benjamín Kamil Krunka, Jan Špaček, Lukáš Vlach a Patrik 
Rompotl. 

kategorie Kadet Marek Zeidler, Irena Tremčinská, Monika Poláčková 
119 bodů Marka vyneslo na třetí místo v okrese. 

kategorie Junior Otakar Truněček, Jaroslav Pavliš, Doubravka Středová 
Tato kategorie byla pro nás velmi úspěšná. 
Tito tři studenti obsadili i první tři místa v okrese. 

kategorie Student Vojtěch Houska, Petr Nývlt, Jan Buršík 
86 bodů Vojtovi přineslo druhé místo v okrese. 

I v letošním školním roce patří poděkování všem, studentům i pedagogům, kteří se podíleli na 
úspěšné presentaci naší školy v okrese i v celém regionu. 

Za komisi matematiky díky a hodně dalších úspěchů 

Iva Sršňová 

Fyzikální soutěže ve školním roce 1999-2000 

Archimediáda 

Je to soutěž pro studenty sedmých tříd (sekund). Z naší školy do okresního kola postoupilo 9 
žáků. Martin Darebník a Kateřina Sedláčková skončili oba se stejným počtem bodů na 
pěkném 2.-3. místě. Na 4. místě skončil Petr Hornych. O sedmou až devátou příčku se 
podělily Adéla Jarkovská, Gabriela Myšáková a Michaela Mačková. Všech šest studentů, 
kteří se umístili do desátého místa, je ze sekundy A. 

Fyzikální olympiáda 

Kategorie F - osmé třídy, tercie. V okresním kole se do desátého místa 
umístili studenti z tercie A. Hezké 2. místo obsadil Šimon Kvasnička, na 5. 
místě skončil Vojt ěch Zelený a 9. místo obsadil Tomáš Jirman. 



Kategorie E - deváté třídy, kvarty. V okresním kole se na hezkém 2. místě 
umístila Irena Tremčinská a na 6. místě skončil Jindřich Šedek, oba jsou 
studenty kvarty B. Na 12. místě skončila Kateřina Strašilová z kvarty A. Irena 
Tremčinská se zúčastnila oblastního kola FO a skončila na 11. místě. 

Kategorie D - první ročníky, kvinty. Do regionálního kola postoupilo 5 
studentů a 3 z nich se stali úspěšnými řešiteli. Na 15. - 16. místě skončil Otakar 
Truněček z 1.A, 23. - 24. místo obsadila Doubravka Středová z 1.A a 25. - 27. 
místo obsadil Štěpán Krtička z 1.B. Oblastního kola se zúčastnila ještě Alena 
Vejnarová z 1.B a Lenka Matoulková z 1.A. 

Kategorie C - druhé ročníky, sexty. Do regionálního kola postoupilo 6 
studentů a 3 z nich byli úspěšnými řešiteli. Ondřej Kmoch z 2.A a Martin 
Nývlt z 2.B skončili shodně na 10. - 14. místě a 15. místo obsadil Martin Langr 
z 2.B. Dalšími řešiteli byli Miroslav Švábl a Marie Hůlková z 2.B a Josef 
Balcar z 2.A. 

Kategorie B - třetí ročníky, septimy. V této kategorii byli úspěšnými účastníky 
regionálního kola 3 studenti. Pěkné 3. místo obsadil Jan Buršík ze septimy B. 
Na 12. místě skončil Petr Nývlt z 3.B a 16. místo obsadil Vojtěch Houska 
z 3.B. 

V kategorii A jsme žádného úspěšného řešitele neměli. 

41. ročník FO kategorie B,C,D se konal 27. dubna 2000 v Hradci Králové. 

Odměnou za 3. místo byla pro Jana Buršíka účast na dvoutýdenním fyzikálním soustředění 
v Peci pod Sněžkou. Tohoto soustředění se zúčastnili jen ti nejlepší řešitelé FO z České 
republiky. 

Všem studentům děkujeme za dobrou reprezentaci naší školy. Dík patří i pedagogům za 
přípravu studentů. 

Richard Brát 

Chemická olympiáda a SOČ ve školním roce 1999-2000 

Chemická olympiáda 

V kategorii D – kvarty – se školního kola zúčastnilo 9 studentů. Tři z nich 
postoupili do okresního kola, kde se Petr Miroš (kvarta A) umístil na 2. – 3. 
místě, Zdeněk Nývlt (kvarta B) na 4. místě a Pavel Flegl (kvarta A) na místě 8. 
- 9. 

V kategorii C – 1., 2. ročník – se školního kola zúčastnilo 12 studentů. Do 
oblastního kola bylo vybráno 5 studentů: Josef Balcar (2.A), Jana Slavíková, 
Jiří Klimeš, Miroslav Švábl a Jan Kůrka (2.B). J. Klimeš se umístil na 5. místě 
a J. Slavíková na místě šestém. 



V kategorii B – 3. ročník – se školního kola zúčastnilo celkem 14 studentů. 
Pět z nich se 8. 4. 2000 v Pardubicích zúčastnilo kola oblastního. Lucie 
Jaklová, Lucie Minaříková, Lenka Zárybnická, Pavla Uždilová, (septima B) a 
David Korec (3.B). P. Uždilová se umístila na 3. místě, D. Korec na 5. místě a 
L. Minaříková na 6. místě. 

SOČ 

Tereza Semeráková (septima B) vypracovala SOČ na téma: “Znečišťování ovzduší v Náchodě 
a jeho vliv na zdraví obyvatel”, se kterou zvítězila v kole okresním a postoupila do oblastního 
kola, kde obsadila 4. místo. 

Všem studentům děkuji za vzornou reprezentaci školy a přeji mnoho dalších úspěchů. 

Mgr. Helena Bergrová 

Úspěchy našich studentů v biologických soutěžích ve školním roce 1999-2000 

Školního kola biologické olympiády kategorie D (prima, sekunda) se zúčastnilo 31 studentů. 
Do okresního kola postoupila Marie Nováková (sekunda A), která se umístila na 3. – 4. místě, 
Eva Johnová (sekunda B) na 6. místě a Vojtěch Jirásek (prima A) na 9. místě. V kategorii C 
se školního kola zúčastnilo 17 studentů a v okresním kole Jana Jirásková (kvarta B) obsadila 
6. místo, Alena Drašnarová (tercie A) 8. místo a Lenka Tylšová (tercie B) 10. místo. 

Vyšších kategorií biologické olympiády se celkem zúčastnilo 16 studentů. 12 v kategorii B (1. 
a 2. ročník, sexta) a 4 v kategorii A (3. a 4. ročník, septima, oktáva). Na prvních třech místech 
v kategorii B se umístili Markéta Medlenová, Jana Drašnarová, (2.A) a Roman Řemínek 
(1.B), v kategorii A Jiří Havrda, Kristýna Lásková a Michal Četvernikov (všichni 3.B). Do 
oblastního kola postoupila Markéta Medlenová, kde se umístila na pěkném 5. místě. 

Dále na naší škole proběhlo školní kolo soutěže Poznávání přírodnin ve dvou kategoriích A a 
B (prima, sekunda a tercie, kvarta), kde o postup do okresního kola soutěžilo 41 studentů. 
Z kategorie A postoupila Eva Johnová (sekunda B), která obsadila 6. místo a Marie Nováková 
(sekunda A) se umístila na místě 9. Z druhé kategorie B se Jana Jirásková (kvarta B) umístila 
na 2. – 3. místě a Alena Drašnarová (tercie A) na 12. – 13. místě. 

Alena Drašnarová se také zúčastnila soutěže Krkonošského národního parku, v které vyhrála 
několikadenní studijní pobyt na Rýchorské boudě v Krkonoších. 

Všem studentům blahopřejeme k dosaženým úspěchům a děkujeme za vzornou reprezentaci 
školy. 

Jiřina Jaroušová 

Zeměpis v uplynulém roce 

Přestože je ZEMĚPIS mezi ostatními předměty vyučovanými na našem gymnáziu spíše 
“popelkou”, vždyť se vyučuje na vyšším gymnáziu všem studentům pouze v 1. a 2. ročníku, 
snad i právě proto se všichni vyučující zeměpisu snažili o další zpestření a doplnění 
probíraného učiva formou besed, videoprojekcí, exkurzí, zapojením co největšího počtu 



studentů a tříd do zeměpisných soutěží a také zadáváním vhodných témat seminárních prací a 
referátů. Vždyť se jedná mimo jiné i o volitelný maturitní předmět. Posuďte z následujících 
řádků sami, zda se nám alespoň částečně dařilo kompenzovat tolik potřebné, leč chybějící 
hodiny “zemáku” ve 3.ročníku. 

Snažili jsme se zatraktivnit náš předmět setkáními se zajímavými cestovateli. A tak se naši 
studenti (vesměs vyššího gymnázia) mohli seznámit 16. listopadu s Novou Guineou 
prostřednictvím diapozitivů a autentických zážitků pana Richarda Mikaly. O měsíc později 
jsme se zásluhou našeho bývalého studenta, dnes kolegy – učitele, pana Petra Jansy přenesli 
do Kanady a celý cyklus vyvrcholil cestou kolem světa! Na základě našeho pozvání se o své 
obrovské zážitky a cenné zkušenosti ze své jedinečné tříleté cyklistické túry kolem naší 
planety přijel podělit “železný muž” Vítězslav Dostál. Není divu, že se nám v onen pátek 7. 
dubna ani nechtělo odcházet domů, a že i přes dvě Víťovy tříhodinové přednášky zůstaly 
desítky diapozitivů nepromítnuty a mnoho otázek nevyslovených. Ale určitě jsme nehostili 
tohoto výjimečného člověka naposledy a zbytečně! Vždyť příklady táhnou! 

Vedle besed jsme také soutěžili. 11. ledna jsme uspořádali školní kolo zeměpisné olympiády. 
V kategorii A se o vítězství podělili Lukáš Vlach, Miroslav Matějů a David Ptáček z primy, 
v kategorii B zvítězila Alena Lochmanová ze sekundy B, mezi terciány nejvyšší příčku 
obsadil Vojtěch Ryznar a v nejvyšší kategorii získal nejvíce bodů Vítek Hanuš. Nejlepšího 
umístění v okresním kole, konaném 15. 3. na ZŠ Komenského v Náchodě, dosáhla z našich 
studentů Veronika Petrová. Zvítězila a společně s Davidem Ptáčkem, který se dělil o druhé 
místo, se kvalifikovala do regionálního finále v Hradci Králové. Vítězstvím i zde Veronika 
prokázala své nesporné kvality a pečlivou přípravu, což ostatně potvrdilo její celkově 13. 
místo v celostátním finále zeměpisné olympiády kategorie C. Veronika si vedla nejúspěšněji i 
ze všech studentů, kteří se v uplynulém roce tradičně zúčastnili již pátého ročníku zeměpisné 
soutěže Eurorebus, neboť se dostala až do pátého veřejného televizního čtvrtfinálového kola 
doprovodné soutěže Baťoh. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a ještě jednou studentce 
kvarty B blahopřejeme. 

Zajímavá byla určitě i zeměpisná exkurzní činnost. Vybíráme například únorovou návštěvu 
studentů zeměpisného semináře na Geodézii v Náchodě, exkurzi 2. ročníků na Ještěd a do 
Zoologické a Botanické zahrady v Liberci (ve spolupráci s biology) a také historicko-
zeměpisnou exkurzi kvartánů v automobilce a muzeu ŠkodaAuto Mladá Boleslav, 
v Památníku Terezín a v Národním divadle v Praze 5. června. 

Přejme si, aby i v následujícím školním roce byla naše činnost tak rozmanitá a naši studenti 
neméně tak úspěšní. 

P.S. Z volitelného maturitního předmětu odmaturovalo úspěšně všech 18 přihlášených 
maturantů. Na vysokou školu s geografickým zaměřením bylo přijato 8 našich absolventů. 

za vyučující zeměpisu Zdeněk Košvanec 

Zhodnocení dosavadního průběhu dvouletého dějepisného semináře na gymnáziu 

Ve školním roce 1999-2000 byla zahájena pravidelná výuka dvouletého dějepisného semináře 
pro studenty septim a třetích ročníků. 



Studenti, kteří se zajímají o historii, měli v tomto školním roce možnost navštěvovat první rok 
výuky dvouletého dějepisného semináře. Jeho cílem není opakovat osnovami předepsané 
učivo hodin dějepisu, ale rozšířit historický a kulturní obzor humanitně orientovaných 
studentů o fakta, na která v dvouhodinové týdenní dotaci výuky dějepisu není čas. Obsah 
výuky prvního roku odborného semináře tvořila období pravěku, starověku a středověku 
podle pečlivě sestaveného tematického plánu. Studenti se blíže seznámili např. s kulturami 
asijských starověkých civilizací, s osobnostmi středověké Evropy, s vývojem reformace a 
s inkvizičními procesy v dějinách Evropy a regionu. S dějinami Židů v regionu byli 
seznámeni i prostřednictvím odborné přednášky p. Dvořáka a návštěvou židovského muzea 
v Dobrušce. Regionální dějiny a jejich výuka byla spojena i s odbornou exkurzí po památkách 
středověkého Hradce Králové, spojeného s návštěvou VŠP a s divadelním představením 
Maryši v Klicperově divadle. 

Důležité je, že si studenti osvojili práci s odbornou historickou literaturou, samostatně 
vypracovávali obsáhlé referáty, ve kterých využívali citací a naučili se správně uvádět seznam 
literatury. Technika práce s odbornou literaturou jim pomůže například při vypracování SOČ 
a při studiu na VŠ. 

V závěru chci vyjádřit potěšení nad skutečností, že na našem gymnáziu je hodně studentů, 
kteří se zajímají právě o historii a prohloubení tohoto zájmu jim bylo umožněno zavedením 
dvouletého semináře vedením školy. 

Blanka Dvořáčková 

Činnost historického kroužku v zrcadle uplynulého školního roku 

Již druhým rokem pracuje na našem gymnáziu historický kroužek. V jeho programu jsme 
navázali na zkušenosti z činnosti v předcházejícím školním roce a práce se úspěšně rozšířila 
ve dvou liniích. V první linii pracovali žáci tercie A a B, ve druhé linii budoucí maturanti tříd 
oktáva A a B pracovali odborně, rozšiřovali si tak své znalosti a připravovali se hlavně na 
SOČ a k přijímacím pohovorům na VŠ. 

Žáci tercie A se postupně seznamují s pomocnými vědami historickými, zvláště s heraldikou a 
diplomatikou. Nacvičují novou barokní lidovou hru “Actus pobožný o narození Krista, Pána 
našeho,” se kterou úspěšně vystupujeme nejen v aule gymnázia pro školu a veřejnost, ale i 
v kulturním domě v Dolní Radechové a v atriu Staré školy v České Skalici. Týden před 
Velikonocemi zde vystupujeme s reprízou “loňské” barokní hry “Komedije o ukřižování 
Páně.” S dramatizací obou biblických her se přihlašujeme do krajské soutěže u příležitosti 
Millenia 2000. Královehradecké biskupství nás deleguje na celostátní soutěž do Prahy, které 
jsme se neúčastnili vzhledem k administrativním a organizačním chybám v nejvyšší katolické 
církevní instituci. 

Do doby mytické jsme se vrátili s dramatizací mýtů našeho regionu. Společnost Kruhu 
Boženy Němcové nás u příležitosti 180. výročí narození spisovatelky požádala o vystoupení 
s dramatizací mýtů Českoskalicka. V samém závěru školního roku v Jiřinkovém sále Muzea 
B. Němcové v České Skalici účinkujeme v melodramatickém pásmu nazvaném “Kraj drahý 
mému srdci.” Hana Nedvědová z tercie A se představila jako bájná postava mýtu 
Českoskalicka a její spolužáci sehráli dramatizaci pověsti o Silném Ctiborovi a o Rozkoši. 
Toto vystoupení proběhlo v úžasné atmosféře i díky komornímu prostředí Jiřinkového sálu. 



Poděkování opět jako v loňském školním roce patří kolegyni Janušové za výrobu kulis a 
rekvizit a všem rodičům, kteří ochotně ve svém volném čase vozili děti a divadelní rekvizity 
na místa vystupování. 

Práce v kroužku žáky baví a pro nový školní rok máme bohatý plán činnosti odborně 
teoretické, zábavně naučné i dramatické. 

V novém školním roce mezi sebou rádi přivítáme nové členy z nižších ročníků víceletého 
gymnázia. 

Blanka Dvořáčková 

Pěvecký sbor studentů ve školním roce 1999 - 2000. 

Školní rok 1999-2000 naplněný pravidelnými zkouškami, řadou veřejných vystoupení a vším 
ostatním, co ke zpívání patří, byl patnáctým školním rokem činnosti tohoto souboru na 
náchodském gymnáziu. 

I když jsme neuspořádali žádnou oficielní oslavu s narozeninovým dortem (třeba až příště), 
naše malé jubileum vzpomněli představitelé městských institucí, se kterými nejčastěji 
spolupracujeme. Od ředitele Státní galerie výtvarných umění Mgr. Jana Kapusty jsme 
obdrželi dne 8. prosince 1999 neobyčejně milý dopis s poděkováním za vystoupení na 
vernisáži Náchodského výtvarného podzimu (19.11.1999) a s gratulací k našim 15. 
narozeninám. Městský úřad udělil Sborečku v roce jeho jubilea Kulturní cenu města Náchoda. 
Společné předání všech cen Kulturní a sportovní nadace se pak uskutečnilo 19. února na 
jevišti Městského divadla. Převzetí ceny z rukou představitelů Kulturní nadace a starosty bylo 
spojeno i s vystoupením Sborečku a promítnutím krátkého filmu o jeho činnosti, který 
natočila náchodská televize počátkem školního roku, kdy nás navštívila s kamerou i ve 
zkoušce. 

Vedle vernisáže v Okresní galerii se také uskutečnily vánoční koncerty, v lednu vystoupení 
při slavnostním předávání diplomů absolventům náchodské Vyšší průmyslové školy stavební 
a v únoru účinkování při otevření výstavy Okresního muzea T.G. Masaryk a Náchodsko. 
V květnu vystoupil Sboreček v pořadech festivalu “Prima sezona” a na závěr školního roku 
uspořádal tradiční celovečerní koncert v prostorách jízdárny náchodského zámku. 

Ve školním roce svých 15. narozenin obdrželi členové našeho sboru i jeden milý dárek ze 
zahraničí. Představitel exekutivy partnerského města Warringtonu v Anglii pan Steven 
Broomhead pozval Sboreček na týdenní návštěvu Warringtonu u příležitosti Celebration of 
Youth 2000 A.C. v září tohoto roku. 

(Jaké to bylo na výletě Sborečku v Anglii – o tom zas někdy příště.) 

Vlastimil Čejp 



Studentské divadlo 

1999 - 2000 …do čtvrtice všeho… 

Téměř do konce devítkového roku to vypadalo, že nemusí být nic. Aktivit nejen divadelních 
mnoho, síly se tříští, k jarní únavě se přidává i podzimní. A ejhle – vypotácela se z toho jedna 
z nejúspěšnějších sezón. V nulovém roce toho bylo nadmíru nenulově.  

DVĚ (plus ještě jedna) realizované hry, účast části umělců v dalších DVOU a navíc jedna 
recitace jedné, která spíše vydá za DVA.  

Více než pětadvacetitělý dav umělců stvořil Hru o naše životy, se kterou se prvně zapojil do 
regionálního okruhu divadelních přehlídek a hned zvítězil na Divadelní Úpici a postoupil 
reprezentovat Východočechy na celostátní přehlídku Šrámkův Písek a tam si nádherně herně 
zaexperimentoval, protože další postup na Jiráskův Hronov vhledem k tomu, že jsme zdejší, 
přenechal jiným. Během své cesty si umělci a Hra vydobyli i zájem České televize, MF 
DNES, Novin Náchodska etc. - hlavně díky (ne)tradiční účasti na Náchodské prima sezóně - a 
možnost dobýt divadelně Prahu, neboť byli pozváni opět za východočeský region na 
multikulturní festival Next wave – Příští vlna do divadla DISK. 

Podmnožina umělců stvořila hru Tváře, se kterou absolvovala většinu zmíněných akcí a 
veleúspěšně vystoupila v prostorách Jiráskova gymnázia pro vnitřní i vnější diváky. 

Další podmnožina umělců účinkovala s bleskovou hříčkou Kolik životů má kočka na 
mezinárodním Festivalu evropských regionů v Hradci Králové v rámci venkovního off –
 programu. 

Jednoprvková podmnožina (tj. ta, co vydá za dva prvky) Markéta Lelková vyrecitovala Eta, 
eta žlutými ptáky a proletářským uměním postup na celostátní přehlídku Wolkrův Prostějov. 

P. S. A nyní k umělcům. Divadlo v současné době vystupuje pod názvem DRED (Hra o naše 
životy a Kolik životů má kočka), pod hlavičkou Haškova divadelní společnost byl uveden kus 
Tváře. 

Dread [dred] n. strach, hrůza, děs - vt. d. sth děsit se čeho, hrozit se čeho 

Přeneseně se tohoto výrazu užívá pro účes, kdy se vlasy pomocí zvláštní technologie 
zamotávají do chuchvalců různé šíře. 

Divadlo DRED je dočasné reálně-epické d. Přijali jsme princip, že není malých rolí, proto nás 
je mnoho a každý štěká. Z toho plyne, že pro každého máme roli. Chce-li s námi někdo 
vystoupit, stačí, aby se přihlásil nejpozději 1 hodinu před představením.  

Brecht zvolil pseudonym z kalambúru – Brrr, echt! Toho se držíme. 

Hra o naše životy je skutečně hra o naše, tj. všecky, životy. 



Sepsal: Faifr plus Pumr plus ost. a Škvorecký, kteří mu do toho zasahují, 
režírují Pumr a trochu Hašek, který režíruje cele Tváře, 
scénografuje Pumr, 
hudbu re- i produkuje Burdych, 
vystoupí v rolích Rebela Novák, Trabantů Lelková, Pfeiferová, Němečková, Hejčl, Bauer, 
Houska, Tremčinská, Osvětlovače Faifr, Sudiček Hermanová, Drašnarová, Pfeiferová, 
Kuncová, Škardová, Dívky Štíchová, Borce Bohadlo, Dědy Burdych, Debilů Effenberková, 
Bauer, Brát, Balek, Šachistů Kolisko, Joudalová - a v dalších rolích křovinatých, vč. 1 
metamorfózy, se točí už jmenovaní, svítí Vlachová, Šrolová, Skaličková, pokud nehrají, a 
Osvětlovač Faifr, i když hraje. 

Představení Hra o naše životy bylo nazváno estrádou, kabaretem, bordelem, balábile, a 
dokonce výchovným představením. Představení se snaží potírat pravidla pevné dramatické 
formy, je spontánní, hravé, je do něj začleněna improvizace, svým antidivadelním tvarem a 
tím, že programově znesnadňuje vnímání, neboť se hodně zdánlivě si překážejících věcí děje 
najednou, provokuje publikum. Jsou v něm prvky absurdity vedené až do trapnosti a 
mystifikace. Hra má několik linií. První – reálnou – tvoří dialogy hlavní postavy Rebela 
s různými typizovanými postavami, úplný začátek je alegorický. Ve druhé linii celý děj 
komentují Trabanti – průvodci a třetí linii zaplňují skeče, písně, básně, scénky. 

Ondřej Pumr 

Sportovní rok 1999-2000 na Jiráskově gymnáziu 

I v uplynulém školním roce dosáhli naši studenti cenných sportovních úspěchů, kterými 
navázali na bohaté tradice pohybových aktivit Jiráskova gymnázia. 

Náš sportovní školní rok byl zahájen tradičně atletickými soutěžemi. Nejprve na Stadionu 
generála Klapálka v Novém Městě n.M. v okresním kole Běhu mládeže na středních tratích 
vyhráli své kategorie Petr Nývlt, Jakub Erber, Tomáš Křivka, Michal Jirman a Dita 
Wagnerová, druzí doběhli Martin Nývlt a Martin Tancoš a na třetím místě se umístil Jan 
Bauer. 

O týden později 22. 9. 1999 v Ústí nad Orlicí v oblastním kole přispěli vydatně naši studenti 
k celkovému triumfu běžců z Náchodska. Tentokrát si vítězství vybojoval Martin Tancoš před 
Tomášem Křivkou a za již tradičně vítězným Jakubem Erberem doběhl na pěkném třetím 
místě Martin Nývlt. 

Zabodovala i naše atletická družstva v okresním kole Středoškolského atletického poháru, kde 
chlapci skončili t řetí a děvčata navázala na své předchůdkyně a opět zvítězila. Tím si 
vybojovala účast v oblastním kole v Týništi nad Orlicí. O pěkné páté místo se zasloužily 
Lenka Jelínková, Adéla Jirková, Nikola Klemmová, Veronika Řeháková, Veronika Petříková, 
Barbora Prouzová, Dita Wagnerová, Michaela Dyntarová a Petra Zelenková. 

V listopadu se více jak čtyřicet našich studentů rozhodlo poměřit své síly s třemi stovkami 
schodů v prvním ročníku Běhu do zámeckých schodů o pohár starosty Náchoda. 
Nejúspěšnější byli běžci v kategorii středních škol, kteří zvítězili a vyhráli putovní pohár. 
Nejlepšího času dne dosáhl Martin Nývlt. 



Jako každoročně jsme byli úspěšní v plaveckých soutěžích. Ze všech škol okresu Náchod 
obsadilo naše gymnázium celkově třetí místo. Nejlépe uspěli chlapci kategorie 4 – starší žáci 
Martin Tancoš, Ondřej Mika, Jan Matoulek, Petr Prislinger, Tomáš Roman a Jiří Maixner, 
kteří v krajském kole šestičlenných družstev v plavání žáků základních a středních škol ve 
Vysokém Mýtě “vyplavali” krásné druhé místo. V dalších kategoriích pak výborných 
výsledků dosáhli Michaela Kvapilová, Blanka Popovičová a Ondra Klimek. 

Dařilo se tradičně i v kolektivních sportech. Nejdále se dostali chlapci házenkáři. Ti se po 
vítězstvích v okresním i regionálním kole kvalifikovali do republikového finále středních škol 
v házené v Třeboni ve dnech 28. - 30. 1. 2000. Při účasti sedmi družstev vybojoval náš tým ve 
složení David Korec, Jan Štrof, Milan Vrátný, Jan Prislinger, Lukáš Eimer, Petr Košvanec, 
Karel Šourek a Michal Krtička pod vedením prof. Petra Šulce pěkné 4. místo s bilancí 3 
vítězství a 3 porážek. 

Již tradičně jsme byli pořadateli okresního kola v odbíjené dívek a chlapců. Lépe výhodu 
domácího prostředí zhodnotily naše dívky, které nedaly ve finále výborným gymnazistkám 
z Jaroměře nejmenší šanci a postoupily do regionálního kola v Pardubicích. Chlapci po 
bojovném výkonu skončili v okresu druzí. 

Pouze dva míče dělily naše hráčky Nikolu Klemmovou, Petru Klemmovou, Barboru 
Prouzovou, Báru Tučkovou, Petru Čimerovou, Kláru Tvrdíkovou, Šárku Hejzlarovou a Janu 
Slavíkovou od vytouženého celkového vítězství a postupu na “republiku”. Bohužel, štěstí se 
přiklonilo na stranu soupeře z Havlíčkova Brodu. I tak, “holky”, děkujeme a věříme, že to 
v novém školním roce dotáhnete o krok dál a slzičky zklamání vystřídají slzy štěstí! 

Také oblíbený “basket” se hraje na naší škole velmi dobře. Děvčata – starší žákyně vyhrála 
okresní turnaj, starší žáci obsadili třetí místo. Dorostenci potvrdili trvale vysokou výkonnost a 
pod vedením Jana Prislingera (reprezentanta ČR) získali po strhujících bojích bronzové 
umístění. 

K bohaté sportovní činnosti přispívá i každodenní využívání moderně zařízené školní 
posilovny a “ranní” turnaje pořádané studenty. Nejprestižnější jsou vždy klání ve floorbalu, 
košíkové a odbíjené smíšených družstev. Pro pedagogy naší školy byl nejúspěšnější posledně 
zmíněný turnaj, neboť ho po dramatickém boji ve finále vyhráli! 

V úplném výčtu sportovních aktivit naší školy nesmí chybět ani nácvik a prezentace 
pódiových skladeb děvčat (nejúspěšněji si vedla sekunda A) a každoroční kurzy: lyžařské 
(sekundy, kvinty a 1. ročníky), plavecké (sexty a 2. ročníky) a sportovní kurzy (septimy a 
3.ročníky). 

Jako každoročně, tak i v závěru letošního srpna, uspořádal profesor Zikmund s kolegyní 
Rojtovou týdenní vodácký putovní zájezd na Vltavu. Odměnou jim bylo nejenom krásné 
počasí a dostatek vody, ale i třicet tradičně spokojených účastníků – studentů naší školy. 

Přejme si všichni, aby pohybová aktivita doprovázela naše žáky nejen ve škole, ale i 
v každodenním životě! A aby sportovním úspěchům naší školy odpovídalo i její vybavení 
náčiním, nářadím a pomůckami. 

Zdeněk Košvanec 



Europanostra 

Evropská unie se pro naše středoškoláky stává známým pojmem. Svědčí o tom i výsledky 
soutěže Europanostra 2000, pořádané občanským sdružením Europeum Praha.  

Dne 16. prosince 1999 proběhlo na Jiráskově gymnáziu v Náchodě okresní kolo této soutěže. 
Zúčastnilo se ho osm tříčlenných družstev ze středních škol náchodského okresu. První tři 
místa obsadili studenti Jiráskova gymnázia, kteří naši školu výborně reprezentovali i v rámci 
východočeského kraje: družstvo septimy (A, B) ve složení Radim Petrů, Ondřej Kolisko a 
Václav Pokorný se umístilo na druhém místě v kraji, družstvo oktávy B ve složení Šárka 
Voborníková, Martin Horák a Zdeněk Lokaj na místě čtvrtém. 

Další postup našich družstev byl podmíněn vypracováním projektu, který řešil určitý 
regionální problém, a jehož případná realizace by byla financována ze strukturálních fondů 
EU. I tohoto úkolu se náchodští gymnazisté zhostili výborně a jejich projekt byl zařazen mezi 
pět nejlepších prací našeho regionu. Postup do celorepublikového kola soutěže Europanostra 
2000 závisel na obhajobě vlastního projektu a oponentuře projektu konkurenčního. 

I když do celorepublikového kola postoupili studenti gymnázia ze Dvora Králové, výkon 
našich studentů patřil mezi ty nejlepší a byl po zásluze odměněn. 

Věra Štegerová 

Zdravotní kroužek 

Ve školním roce opět pracoval zdravotní kroužek ČK. Okresní soutěže se zúčastnily 3 hlídky 
s náhradníky. 

3. místo obsadila hlídka kvarty B – Eva Majerová, Veronika Petrová, Jitka Němečková, 
Tomáš Drašnar, Jan Zavřel. 

Pět žáků kvarty A, B absolvovalo okresní studijní středisko ČK. Tři nové členky získaly 
odznak mladého zdravotníka II. stupně.  

Věra Prachařová 

Nadace Jiráskova gymnázia 

Stav účtu k 31. 12. 1999 činí 650 859,47 Kč. Z této částky je 439 309,11 Kč 
uloženo na termínovém vkladu. 

Na konto Nadace v roce 1999 přispěly: 

AQUA IDA doplatek sponzorského daru 11 324,00 Kč 
Kultura Náchod na činnost SBOREČKU JG 5 000,00 Kč 



Další příjmy 

Výtěžek ze stužkovacího plesu 43 174,80 Kč 
Úroky 29 071,16 Kč 
Vrácená daň od FÚ za rok 1998 6 535,00 Kč 
Prodej Almanachu 150,00 Kč 

Příjmy CELKEM 95 254,76 Kč 

Z konta Nadace byly poskytnuty příspěvky: 

Studentům soc. slabším na LVVZ a SK v celkové výši 4 030,00 Kč 

Další výdaje 

Diskoprodukce na stužkovacím plese 2 000,00 Kč 
Poplatky bance 1 162,00 Kč 
Převod hotovosti na BÚ 2 638,80 Kč 

Výdaje CELKEM 9 830,80 Kč 

Předseda Nadace: Miloslav Javůrek 

Členové správní rady Nadace: 

Radomil Dostál 
Aleš Fetters 

Dozorčí rada:  

Pavel Škoda 
Ing. Vlastimil Čejp 
Libor Volný 

 


