Jaroslav Žák

Historie

Současnost

Historie školy v letopočtech

Obory vzdělání

1919 - 1923
1923 - 1934
1925 - 1928
1934 - 1939
1939 - 1941
1941 - 1945
1945 - 1948
1948 - 1953
1953 - 1961
1961 - 1968
1968 - 1994
1994 - 2003
2003 - 2015
2015 - dosud

79-41-K/41 Gymnázium (čtyřletý obor)
79-41-K/81 Gymnázium (osmiletý obor)

Obecní reálka
Státní reálka
Stavba nové budovy (architekt Oldřich Liska)
Státní reálné gymnasium
Reálné gymnasium
Reálné gymnasium s českým vyučovacím jazykem
Státní reálné gymnasium
Gymnasium
Jedenáctiletá střední škola
Střední všeobecně vzdělávací škola V. Lindy
Gymnasium Václava Lindy
Gymnázium a Obchodní akademie
Gymnázium a Střední odborná škola
Gymnázium Jaroslava Žáka

Jaroslav Žák
(1906 Praha – 1960 Praha)
 středoškolský pedagog, spisovatel, scenárista,
novinář
 vystudoval FF UK v Praze (latina – francouzština)
 10 let (1936 – 1946) profesorem na Reálném
gymnasiu v Jaroměři
 spisovatel - jeho knihy „Študáci a kantoři“
a „Cesta do hlubin študákovy duše“ byly
J. Žák jako třídní profesor v r. 1944
převedeny do filmové podoby jako
Škola základ života (1938) a Cesta do hlubin študákovy duše (1939). Teprve po r. 1989 mohly
vyjít romány „Ve stínu kaktusu“, „Konec starých časů“, „Na úsvitě nové doby“.
 v letech 1945–1948 byl scenáristou Československého státního filmu v Praze (např. adaptace
Čapkových povídek - ocenění na filmovém festivalu v Benátkách)
 nezávislý novinář (1945 – 1948), přispíval zejména do deníku „Svobodné slovo“
 v roce 1948 vyloučen ze Syndikátu českých spisovatelů, propuštěn z Barrandova a další
publikační činnost mu byla na dlouhou dobu znemožněna

Oldřich Liska
(1881 Kamhajek – 1959 Brno)
 významný český architekt, urbanista a výtvarný
návrhář
 realizace projektů ve východních Čechách –
Hradec Králové, Pardubice, Polička,
Chlumec nad Cidlinou, Lomnice nad Popelkou
a další
Gymnázium bylo postaveno v roce 1928
 velká většina jeho staveb patří mezi kulturní
památky České republiky
 Jaroměř – Státní reálné gymnasium (1925-1928),
dvoupatrová stavba ve funkcionalistickém stylu, od r. 1958 nemovitá kulturní památka

Pravidelné akce školy
Kurzy
 sportovní kurzy (lyžařský a vodácký)
 adaptační kurzy pro první ročníky

Původní vitríny s přírodovědnými sbírkami

Exkurze a besedy
 vícedenní kulturně-historická exkurze v Praze (2 – 3 během studia)
 historická exkurze do Osvětimi
 čtyřdenní ekologická exkurze na Pálavě
 Příběhy bezpráví – besedy s hosty o situaci v totalitním
Československu
Aktivity žáků
 pásmo z vlastní tvorby – předvánoční program závěrečných ročníků
 Múzování – přehlídka mimoškolních aktivit žáků školy
 vernisáže a výstavy závěrečných výtvarných prací 2. ročníků
 školní pěvecký sbor
 charitativní sbírky
 slavnostní předávání maturitních vysvědčení v aule školy
 maturitní ples

Vícedenní kulturně-historické exkurze
do Prahy

Soutěže
 vědomostní soutěže a olympiády
 Středoškolská odborná činnost – postupy do krajských
i celostátních kol
 sportovní turnaje tříd před Vánocemi a hlavními prázdninami
Zahraniční kontakty a cizojazyčné akce
 výměnné pobyty se žáky Gymnázia Martineum v Halberstadtu
(SRN)
 výměnné pobyty se žáky lycea v polských Ziembicích
 studijně-poznávací výjezdy do Velké Británie, Francie, Rakouska
a Německa
 týdny aktivní konverzace s rodilým mluvčím v anglickém
a německém jazyce
 přípravný kurz k mezinárodní zkoušce FCE
 návštěvy divadelních představení v anglickém a německém jazyce

Vodácký kurz

významní Absolventi školy
Múzování – tradiční přehlídka mimoškolních
aktivit žáku školy

PhDr. Jaroslav Vojtěch (1922 Jaroměř - 2003 Říčany u Prahy). Spisovatel, satirik, epigramatik,
novinář, překladatel, diplomat. Maturoval na Reálném gymnasiu v Jaroměři 1941.

Sborovna školy
s původním vybavením
a nábytkem
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PhDr. Aleš Chalupa, CSc. (1924 Jaroměř - 1993 Praha). Historik, archivář, vedoucí Archivu Národního
musea v Praze. Maturoval na Reálném gymnasiu v Jaroměři 1943.
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Bližší informace o škole a o studiu získáte na:
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Kontakt
Gymnázium Jaroslava Žáka Jaroměř
Lužická 423, 551 23 Jaroměř
Tel. 491 812 498
Tel./Fax. 491 810 167
e-mail: skola@goajaro.cz
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PhDr. Zdeněk Rejdák, CSc. (1934 Jaroměř-Josefov - 2004 Praha). Psychotronik, psycholog,
prezident Mezinárodního sdružení pro výzkum psychotroniky. Maturoval na Gymnasiu v Jaroměři
1953.

Poliklinika
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PhDr. Miroslav Ivanov (1929 Jaroměř-Josefov - 1999 Praha). Zakladatel české literatury faktu,
spisovatel, redaktor. Maturoval na Státním reálném gymnasiu v Jaroměři 1948.
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Prof. PhDr. František Černý, DrSc. (1926 Jaroměř - 2010 Praha). Význačný český teatrolog,
historik českého divadla a pedagog FF UK v Praze. Maturoval na Reálném gymnasiu v Jaroměři
1945.

Prof. RNDr. Zdeněk Veselovský, DrSc. (1928 Jaroměř - 2006 Praha). Zoolog, biolog, ředitel
Zoologické zahrady v Praze, zakladatel československé etologie. Maturoval na Státním reálném
gymnasiu v Jaroměři 1947.
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PhDr. Jaromír Loužil, DrSc. (1926 Jaroměř – 2013). Filozof, překladatel, editor, literární historik
a archivář, knihovník, spisovatel. Maturoval na Reálném gymnasiu v Jaroměři 1945.

Prof. JUDr. Vladimír Kopal, DrSc. (1928 Jaroměř – 2014). Právník, profesor mezinárodního
práva PF UK, vedoucí oddělení OSN v New Yorku pro záležitosti kosmického prostoru. Maturoval
na Státním reálném gymnasiu v Jaroměři 1947.

Odborné učebny
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Ing. Dr. Tech. Rudolf Vrbacký (1912 Jaroměř - 1997 Pardubice). Chemik, výzkumný pracovník,
vynálezce a zlepšovatel, světově uznávaný kožařský a kožešnický odborník. Maturoval na Státní
reálce v Jaroměři 1930.

