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I

Ředitel školy Ing. Vlastislav Fiedler přebírá z rukou lanškrounského starosty
Ing. Martina Košťála Pamětní medaili města Lanškrouna za dlouholetou zásluhu o rozvoj
Lanškrounska především v oblasti školství
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1. Úvodní slovo

Vážení přátelé,
v dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Pardubického
kraje je naše škola zařazena jako významné centrum zemědělského vzdělávání pro absolventy
základních škol i pro zemědělskou veřejnost. Ve spolupráci s Pardubickým krajem se snažíme
založit obecně prospěšnou společnost AGROVENKOV, která by oživila poradenství
a vzdělávání v oblasti venkova. V zimním období jsme realizovali rekvalifikační vzdělávací
program „Kurz pro výkon obecných zemědělských činností“. Zájem o studium zemědělského
oboru Agropodnikání je v posledních letech stále nižší, přesto jsme jednou z mála škol v ČR,
která naplňuje každoročně minimálně dvě třídy tohoto oboru. Ostatní zemědělské školy
nahrazují úbytek studentů zaměřených na zemědělství zaváděním jiných oborů, které se
specializují na životní prostředí anebo otevírají nezemědělské obory, což u většiny z nich vede
k postupnému zániku zemědělského vzdělávání na škole. Již druhý rok se snažíme o zavedení
učebního oboru Farmář. Zájem žáků ZŠ a rodičů je bohužel minimální, a proto nás vede
k rozhodnutí tento obor zrušit a nahradit jej studijním oborem zaměřeným na ekologii.
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Školní rok 2003/2004 byl ve srovnání s minulým školním rokem kvalitativně lepším.
Zejména studenti 4. ročníků se lépe připravili k maturitním zkouškám, také mnohem vyšší počet
se jich hlásí na vysoké školy (celkem 50 absolventů, tj. celá polovina). Největším problémem
naší školy je vysoká absence žáků, která je hlavní příčinou horšího prospěchu a předčasných
odchodů ze studia. Tento školní rok byl rokem mezinárodní spolupráce a významných návštěv.
Uskutečnila se reciproční návštěva našich studentů v Portugalsku a portugalských studentů u nás.
Naši školu navštívili přátelé ze švédské a německé zemědělské školy. Rozvíjí se i oboustranná
spolupráce se školou v rakouském Zwettlu. Ve druhém pololetí naši školu navštívili také vzácní
hosté - senátor Čada a poslanec Martínek. Tito politici se zajímali o chod naší školy, o potíže,
s nimiž se musíme potýkat, o situaci ve školství a o další perspektivy zemědělského školství.
Zajištění školy po stránce finanční nebylo v uplynulém roce ideální, ale podařilo se nám
vybudovat díky grantu novou žákovskou knihovnu. Dlouholetý problém špatného financování
škol pokračoval i v letošním roce, zejména nedostatek prostředků na provoz a investice působí
značné problémy při zajišťování chodu školy. Potřebujeme investovat do jídelny, modernizovat
učebny, rekonstruovat halu praxe, odstranit havarijní stav oken na staré budově a hlavně na
základě energetického auditu investovat do objektu DM .
Pedagogický sbor je konsolidovaný a výuka byla většinou zajišťována aprobovaně. Všichni
učitelé prošli základním kurzem informační gramotnosti.
Ve výroční zprávě vás chceme seznámit s průběhem školního roku a přiblížit vám život naší
školy, studentů a zaměstnanců školy.
Ing.Vlastislav Fiedler, ředitel školy
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2. Charakteristika školy

I

Název:

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště, Lanškroun,
Dolní Třešňovec 17

Sídlo organizace:

563 22 Lanškroun, Dolní Třešňovec 17

IČO:

00087670

Právní forma:

příspěvková organizace, zřizovatel Pardubický kraj

Náplň činnosti:

vzdělávání a výchova žáků

Ředitel školy:

Ing. Vlastislav Fiedler, tel. 465 322 179

Zástupce ředitele:

Ing. Josef Coufal, tel. 465 321 098

Střední zemědělská škola Lanškroun vznikla v roce 1960 ze zemědělského učiliště. Skládá se
ze tří významných celků – vlastní školy, školního statku, který svými objekty přímo navazuje na
školní areál; nedílnou součástí je domov mládeže a jídelna. Tato skutečnost vytváří přímo ideální
podmínky pro výuku odborných předmětů a praxe. Škola má velmi kvalitní zázemí pro sportovní
činnost a autoškolu. Při škole funguje také sportovní klub, jezdecký klub a středisko doplňkové
činnosti.
V současné době studuje na zdejší škole 347 žáků denního a 27 dálkového studia. Vyučujeme
dva maturitní obory - Agropodnikání a Podnikání a služby.
Jsme aktivní v odborné činnosti, spolupracujeme se zemědělskou praxí, ČZU Praha,
výzkumem a úřady. Pořádáme odborné semináře, školení a řešíme výzkumné úkoly.
Škola má bohatou mezinárodní spolupráci a v rámci mezinárodních projektů připravujeme
naše žáky a učitele na život v EU a také se snažíme zlepšit komunikační schopnosti zejména
v anglickém jazyce. Spolupracujeme se školami obdobného typu v Itálii, Francii, Německu,
Rakousku, Švédsku a Portugalsku.
Pro zlepšení ekonomické situace provozuje SZeŠ a SOU doplňkovou činnost:
-výcvik koní a jezdectví
-výuka a vzdělávání
-pronájem ubytovacích zařízení
-autoškolu
-stravování.
Ing. Vlastislav Fiedler
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Školní rok 2003/04

I
Počet tříd:
14
Počet žáků:
374
Průměrný počet žáků na třídu: 26,69
Průměrná docházka žáků v %: 85
Počet žáků v oborech:
a) čtyřletý studijní
b) pětiletý dálkový

Z toho dojíždějící: 284
Průměrný počet žáků na učitele: 11,01

347
27

Škola vyučovala následující obory:
Agropodnikání 41-41/M/001 denní
Podnikání a služby 64-41-M/001, denní a dálkové
Počet žáků, kteří opakovali ročník.......................... 2
Počet žáků, kteří předčasně ukončili studium......... 1
Počet žáků, kteří byli vyloučení ze studia............... 1
Počet žáků, kteří přešli z jiných škol....................... 9
Počet žáků, kteří přešli odjinud............................... 1
Počet žáků, kteří odešli na jiné školy.................... 17
Procento žáků s 2. a 3. st. z chování ....................... 4,6
Celkový počet neomluvených hodin................... 313

Úkoly na školní rok 2004 - 2005
1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Chceme udržet stávající kapacitu školy na počtu 400 žáků.Ve školním roce 2005/2006
chceme rozšířit studijní nabídku o nový obor Ekologie a ochrana krajiny na úkor
učebního oboru Farmář, který chceme zrušit.
Plánujeme vybudovat z mechanizační dílny školního statku šatny, učebny, sklady
a kancelář pro praxi; současně na stávající halu praxe přestěhujeme autoškolu.
Z mechanizační dílny vybudujeme informační středisko a z šaten na staré budově zřídíme
studovny a odpočinkové prostory pro žáky školy.
V letošním roce zahájíme celkovou rekonstrukci jídelny, která bude dokončena v roce
2005 nákladem 3 mil.Kč.
Chtěli bychom zlepšit výsledky výchovně vzdělávacího procesu s důrazem na vynikající
studenty; pokusíme se výrazně snížit absenci.
Budeme dále rozvíjet mezinárodní spolupráci. Chceme se nadále zapojovat do grantů pro
získání finančních prostředků.
Zcela logicky budeme pokračovat v pořádání výstav, Dnů otevřených dveří SZeŠ a SOU,
jezdeckých závodů a v celkové propagaci školy.
Plánujeme rozvíjení spolupráce se zemědělskou praxí, chceme pokračovat ve vzdělávání
zemědělců a spolupracovat s výzkumem; nadále budeme pořádat odborné semináře.
Ve spolupráci se školním statkem budeme pokračovat v celkové přestavbě farmy na stáj
pro koně.
Vybudujeme na školním statku vzorovou kancelář pro zajištění praxe našich studentů.
Ve škole zřídíme specializovanou učebnu ekonomie.
Budeme zajišťovat spolupráci s vysokými školami; nově se chceme podílet společně
s MZLU Brno na projektu vyššího nebo pomaturitního studia či vysokoškolského studia
zaměřeného na chov koní.
Ing. Vlastislav Fiedler
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3. Účast školy v rozvojových programech
Mezinárodní spolupráce Střední zemědělské školy
a Středního odborného učiliště Lanškroun úspěšně pokračuje
Mezinárodní spolupráce naší školy byla v letošním roce velice úspěšná. K semináři
uskutečněném na jaře 2003 a výměně našich a francouzských studentů přibyly další aktivity.
Díky finančnímu příspěvku v rámci projektu Rozvoje škol Krajského úřadu Pardubice bylo
možné v zahraničních aktivitách pokračovat.
Na počátku října 2003 jsme přijali ředitele a čtyři pedagogy švédské školy zaměřené na chov
koní a agroturistiku z města Svenljunga, v oblasti poblíž Göteborgu.
Hosté přicestovali na tři dny, aby si prohlédli naši školu a navázali bližší spolupráci. Na závěr
navštívili koňskou farmu a návštěvu zakončili prohlídkou Prahy.
Ale nebyla to akce poslední, neboť počátkem října přiletělo 15 portugalských studentů
s dvoučlenným pedagogickým doprovodem. Žáci byli částečně ubytováni v rodinách našich
studentů a částečně na internátě. Strávili tak týden společně s našimi žáky a navštívili mnoho
zajímavých míst, např. pevnost Bouda na Suchém vrchu, hrad Bouzov, obdivovali Kutnou Horu
včetně stříbrných dolů, vodní nádrže Dlouhé Stráně a Muzeum papíru ve Velkých Losinách, dále
jeskyni Balcarka a město Brno. Mimo exkurze do okolí měli příležitost strávit i čas ve škole
s našimi studenty ať už ve výuce, či při společných sportovních hrách.
Pobyt byl završen jednodenní návštěvou Prahy, která jim učarovala.
Portugalská návštěva byla velice příjemným zpestřením nejen pro žáky, ale i pro učitele.
Studenti navázali i osobní kontakty a současně byli silně motivováni k výuce cizích jazyků.
Protože se jednalo o výměnnou návštěvu studentů, posledních deset dní v říjnu mohlo
14 našich žáků s pedagogickým doprovodem včetně ředitele školy odletět do Runy, poblíž
Toress Vedras, vzdálené asi 50 km od hlavního města Lisabonu. O své bohaté zážitky z tohoto
pobytu se dále s Vámi podělí studentka naší školy v níže uvedeném článku.
Těmito aktivitami naše evropská spolupráce samozřejmě nekončí. Studenti z 2.A za pomocí
pedagogů zpracovali jazykový projekt v rámci programu Socrates - Comenius ve spolupráci
s portugalskou školou z Funchalu, hlavního města Madeiry. Projekt byl úspěšně schválen a naše
škola se chystá přijmout návštěvu z tohoto krásného kouta Portugalska v prvních dvou říjnových
týdnech 2004 a navštívit ostrov na počátku února 2005. Studenti budou spolupracovat na
nahrávání CD česko - portugalských koled a lidových písní a na vydání zpěvníku. Pokud se jim
tato práce podaří, budete se i Vy moci ze zakoupeného CD potěšit.
K podání ke schvalovacímu řízení je připraven projekt vzdělávacího programu Mládež pro
Evropu, kdy by se v případě jeho přijetí měl uskutečnit druhý mezinárodní seminář s 25
evropskými účastníky počátkem září tohoto roku. Cílem semináře je plánování dalších
společných akcí s případným zapojením dvou zemí Latinské Ameriky. (Projekt nebyl schválen –
pozn. red.)
Poslední, v současnosti zamýšlenou aktivitou, jsou výměnné stáže studentů v rámci projektu
Leonardo ve spolupráci se Švédskem a Řeckem. Projekt je ve stadiu zpracovávání a měl by být
podán v září letošního roku ke schválení. Věřím, že veškeré úsilí vydané na vypracování
posledních dvou zmíněných projektů nebylo marné a že budou národními agenturami přijaty.
Radmila Janoušková
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4. Spolupráce školy na regionální úrovni
Naše škola má celorepublikovou i regionální působnost. Vzhledem k oborovému zaměření se
snažíme nejvíce spolupracovat se zemědělskými podniky, výzkumnými ústavy, vysokými
školami a veřejnou správou. Velmi dobrou spolupráci máme s regionem Lanškrounsko.
V letošním roce jsme v rámci této spolupráce vybudovali 3 koňské stezky, které budou sloužit
všem zájemcům o jezdecký sport. Zároveň byl vytvořen velmi zdařilý propagační materiál
“Lanškrounsko ze hřbetu koně“.
V rámci Pardubického kraje spolupracujeme na vytvoření vzdělávacího centra
„Agrovenkov“, které by mělo zajistit vzdělávací a poradenskou činnost pro potřeby zemědělství
a venkova.
Dlouholetou spolupráci máme s ČZU Praha, katedrou pedagogiky, s kterou řešíme některé
výzkumné úkoly v oblasti vzdělávání.
Každoročně spolupracujeme s firmou AGROEKO Žamberk a MZe při pořádání odborných
seminářů a vzdělávání zemědělské veřejnosti.
Jsme cvičnou školou ČZU Praha a máme akreditaci MZe na trvalé vzdělávání základny
rezortu.
Dlouhodobě spolupracujeme s Českou jezdeckou federací při pořádání jezdeckých závodů
a udělování licencí jezdců a cvičitelů.
Ing. Vlastislav Fiedler

5. Účast školy v mezinárodních programech
EXPEDICE PORTUGALSKO aneb Z ČECH AŽ NA KONEC SVĚTA
Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště Lanškroun a Escola Profissional
Agrícola Toress Vedras v Portugalsku uspořádaly výměnný pobyt pro studenty.
22. října 2003 lehce po půlnoci začala naše dlouhá cesta vlakem a letadlem do země u břehů
Atlantiku.V Lisabonu na letišti už na nás čekali dva učitelé z tamější školy, aby nás odvezli na
ubytovnu vedle školy.
Hned druhý den jsme si prohlédli školu a k ní přilehlý menší školní statek. Odpoledne jsme
navštívili Toress Vedras a formou hry jsme se s tímto městem, které se v překladu jmenuje Staré
Věže, seznámili. Další den jsme se vydali na rodinnou farmu jednoho ze studentů, kde chovají
koně plemene lusitano pro býčí zápasy. Navštívili jsme také známou pláž Santa Cruz, ale
bohužel nám počasí nepřálo natolik, abychom mohli uskutečnit plánovanou večeři přímo na
mořském břehu.
Součástí pobytu byla také návštěva obřího mořského akvária (druhého největšího na světě)
a výlet na „Konec světa“. Koncem světa je nazýván útes poblíž nejzápadnějšího výběžku
Evropy. Jedno dopoledne jsme samozřejmě věnovali portugalskému vínu. Prohlédli jsme si
výrobnu a stáčírnu světoznámých vín. Třešničkou na dortu byla samozřejmě dychtivě očekávaná
ochutnávka.
Z historických památek jsme zhlédli Národní palác, nádhernou gotickou katedrálu
sv. Tomáše, hrad Obidos, historické centrum Sintra, kde leží palác, klášter. A také stáje s koňmi
lusitanského plemene.
Plni dojmů jsme se rozloučili s touto krásnou zemí a navrátili se do mrazivého středu Evropy.
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Chtěla bych poděkovat všem, především paní učitelce Janouškové, že jsme měli příležitost
navštívit místa, kam bychom se asi během studia neměli možnost podívat. A přeji všem dalším
studentům naší školy hodně cestovatelských úspěchů.
Jiřina Kristlová, studentka 3.B

Sdružení kamarádek koní
Studentky oboru agropodnikání, které tráví volný čas u koní a s koňmi, vytvořily Sdružení
kamarádek koní-SKK. Činnost tohoto sdružení je různorodá.
Hlavní náplní je zájem o jezdecký sport a vše, co souvisí s chovem koní:výměny plakátů
s danou tematiku, fotografování či jiné umělecké ztvárnění zvířecích miláčků, krmení i péče,
v neposlední řadě vlastní jezdecké dovednosti.
Obdobou našeho SKK je Zemědělský spolek mládeže při Berufschule Schweinfurt-SRN.
I zde se scházejí mladí lidé ve volném čase a zabývají se zemědělskou problematikou. Využili
jsme tedy možnosti evropského programu „Mládež“, zpracovali projekt s názvem „Nejkrásnější
pohled na svět je z koňského hřbetu aneb v sedle za porozuměním“ a požádali o přidělení grantu.
Velmi nás potěšila zpráva ze dne 3.6.2004, kdy nám bylo z české agentury programu Mládež
sděleno, že náš projekt byl zařazen do dalšího kola výběrového řízení (Projekt byl schválen pozn.red.).
Výměna zkušeností mezi studenty SRN a SZeŠ Lanškroun je tedy odstartována. V měsíci
září odjede šestnáctičlenná skupina studentek německého jazyka do bavorského Schweinfurtu.
Mgr. Drahuše Tkačíková

Studentka 2.B Markéta Rybínová – členka Sdružení kamarádek koní

Návštěva ze SRN
Ve dnech 25.-26.května 2004 navštívila naši školu třicetičlenná skupina studentů
Berufschule 2 z bavorského města Schweinfurt.
Studentky druhého ročníku – členky SKK - připravily zajímavé exkurze do některých
zemědělských podniků v okolí Lanškrouna. Naši hosté obdivovali špičkové provozy
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v Damníkově (lisovna řepkového oleje) či masokombinát Bocus v Letohradě. Velmi zajímavá
byla prohlídka farmy Kaliště nedaleko Chocně.
Při závěrečném posezení v areálu školy jsme projednali formy další spolupráce i naši
vzájemnou účast na práci v evropském projektu.
Mgr. Drahuše Tkačíková

ZAHRANIČNÍ VÝJEZD DO RAKOUSKÉHO ZWETTLU
Po příjezdu do naší partnerské školy v rakouském Zwettlu 16.3.2004 jsme si prohlédly se
studentkami druhých a třetích ročníků školu a účastnily jsme se prohlídky praktického vyučování
v zemědělství a chovu koní. Navštívily jsme také další učební obory (tesař, zedník, pokrývač…),
které se na této škole také vyučují. Večer jsme zavítaly do města Zwettl a poté nás čekala
příjemná sauna s bazénem na dívčím internátu.
Druhý den jsme navštívily krásný klášter Stift-Zwettl, který patří cisterciánskému řádu
mnichů. Po prohlídce následovalo praktické vyučování na dívčí škole rodinného typu.
Odpoledne jsme si v německém jazyce poslechly přednášku „S dobrým chováním k úspěchu“.
Večer jsme se jely ještě podívat na hrad Rappottenstein a samozřejmě nechybělo ani
nakupování, sauna a bazén.
Před naším odjezdem 18.3.2004 jsme si s panem ředitelem Breitenederem shrnuli naše
poznatky o partnerské škole, která se studentkám velmi líbila. Pro lepší zdokonalení v cizím
jazyce jim však chyběl delší pobyt a možnost vlastní účasti ve výuce. Přesto studentky i za tak
krátkou dobu navázaly kontakty s rakouskými studenty. Žákyně oboru chov koní pak dopoledne
přívítaly ukázku ve vozatajství. Nezapomněly jsme rovněž navštívit muzeum o vývoji školy
v Edelhofu a této dolnorakouské oblasti.
Závěrem si myslím, že společně strávené chvíle v Rakousku obohatily studentky po stránce
jazykové i odborné. Rovněž doufám, že se naše oboustranná spolupráce bude i v příštím školním
roce aktivně rozvíjet. Chtěli bychom se s našimi partnery pokusit o třítýdenní výměnu studentů
v praktickém vyučování, která by se konala v rámci programu Evropské unie Leonardo.
Mgr. Martina Weiserová

Studenti během návštěvy Zwettlu
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1. Výsledky klasifikace
I. pololetí

II

Třída
1.A
1.B
1.C
1. ročník
2.A
2.B
2.C
2. ročník
3.A
3.B
3.C
3.DS
3. ročník
4.A
4.B
4.C
4.D
4. ročník
Celkem

Počet
žáků
27
27
28
82
27
26
25
78
29
28
32
28
117
23
24
23
30
100
377

Hodnocení

Chování

Vyznamenání

Prospěl

Neprospěl

Neklasifikován

Sníž. známka

0
1
2
3
0
2
1
3
1
3
2
1
7
0
5
3
3
11
24

18
24
24
66
23
15
21
59
26
18
26
22
92
22
14
12
26
74
291

9
2
2
13
4
9
3
16
2
7
4
4
17
1
5
8
1
15
61

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1

2
1
2
5
0
0
0
0
1
3
0
0
4
0
0
2
2
4
13

Průměrný
prospěch
2,747
2,395
2,331
2,475
2,642
2,565
2,123
2,448
2,293
2,413
2,493
2,406
2,406
2,604
2,280
2,398
2,285
2,374
2,421

II. pololetí
Třída
1.A
1.B
1.C
1. ročník
2.A
2.B
2.C
2. ročník
3.A
3.B
3.C
3.DS
3. ročník
4.A
4.B
4.C
4.D
4. ročník
Celkem

Počet
žáků
26
26
29
81
27
25
25
77
29
28
32
27
116
23
24
23
30
100
374

Hodnocení

Chování

Vyznamenání

Prospěl

Neprospěl

Neklasifikován

Sníž. známka

1
1
2
4
1
2
1
4
0
4
4
0
8
0
4
4
2
10
26

19
22
21
62
22
19
22
63
28
19
27
23
97
23
19
19
27
88
310

6
3
6
15
4
4
2
10
1
4
1
1
7
0
1
0
0
1
33

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
3
4
0
0
0
1
1
5

2
2
2
6
1
2
4
7
1
1
1
0
3
0
0
0
0
0
16

- 14 -

Průměrný
prospěch
2,737
2,420
2,420
2,511
2,747
2,518
2,214
2,497
2,400
2,414
2,329
2,495
2,396
2,548
2,128
2,292
2,230
2,285
2,412
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2. Výsledky maturit
Výsledky písemné maturitní zkoušky

II

z jazyka českého a literatury
konané na SZeŠ a SOU Lanškroun 6.4.2004
Témata:
1. Nedávný teroristický útok na vlaky v Madridu znamená pro Evropu tolik, co 11. září 2001
pro Ameriku. Jeho cílem nebylo svržení nebo otřesení vlády, ale zabíjení nevinných, vyvolání
co největšího chaosu, způsobení co největších škod…
Kde podle vás leží kořeny teroru a násilí? Myslíte si, že podobné útoky hrozí také
obyvatelům ČR?
2. Jsem připraven(a) na to, že budu žít v členském státě EU? Uvědomuji si strasti a slasti života
ve sjednocené Evropě?
3. Být ženou je spíše poslání než být mužem. Od ženy se očekává širší pojetí životních rolí než
u muže: být Milenkou, Manželkou, Matkou…
Jak vnímáte postavení žen v dnešní společnosti.
4. Přátelství je nejvyšší vyznamenání. Je to řád všech řádů, protože se nedá koupit, protože se
nedá vyběhat ode dveří ke dveřím, protože se neuděluje, aby zavazoval k vděčnosti a protože
s ním nelze chytračit. (J. Werich)

Témata vybraná studenty:
Téma č.1

4.A
10

4.B
2

4.C
5

4.D
5

Téma č.2

1

2

1

0

Téma č.3

6

17

5

13

Téma č.4

6

5

12

13

Celkem studentů

23

26

23

31

HODNOCENÍ:
Stupeň

1

2

3

4

5

průměr

4.A

7

9

6

0

1

2,09

4.B

11

5

6

3

1

2,07

4.C

10

5

5

3

0

2,04

4.D

4

12

12

3

0

2,45
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Lucie Holásková

II

„Přátelství je nejvyšší vyznamenání. Je to řád všech řádů, protože se nedá koupit, protože
se nedá vyběhat ode dveří ke dveřím, protože se neuděluje, aby zavazoval k vděčnosti a protože
s ním nelze chytračit. A nad to je nepovolaným očím neviditelné….“ (J. Werich)
Sedím na kapotě svého odřeného auta. Po těle mě mrazí, ani ne tak proto, že je poměrně
chladná dubnová noc, ale živě si vybavuji svoji zkoušku odvahy, kterou jsem musel podstoupit,
abych byl přijat do party „mazáků“.
Dnes večer bude plnit úkol další chlapec toužící po našem přátelství. Přicházím k druhé
straně mostu. Martin jde pomalými kroky. Z jeho tváře vyzařuje nejistota, zoufalství, strach, ale
oči se odhodlaně dívají vpřed. Zbytek party se hlasitě směje a živě baví, nezajímají se o pocity
drobného černovlasého kluka, který si nejistě svléká barevné triko a hnědé kalhoty.
Společně s Martinem přelezu zábradlí upevněné na okraji mostu. Slibuji mu, že do temné
řeky skočíme spolu.
„No tak dělej, to je doba, jak dlouho máme čekat?“ křičí za našimi zády Adam držící v jedné
ruce láhev piva a druhou k sobě tiskne holku s dlouhýma nohama. „Dělej, srabe,
skoč,“provokuje ho jiný hlas.
Martin křečovitě svírá studené zábradlí. Ví, že se musí vrhnout tam dolů, překonat strach,
porazit sám sebe, dokázat si, že patří mezi nás.
„Skočím s tebou,“uklidňuji ho. „Tak na tři …jedna…“ přivřu oči plné strachu, ostatní
umlknou a soustředí pozornost na nás. „Dva…“ Martinovy ruce povolují. „Tři,“ vykřiknu
a silně strčím do jeho zad. Padající tělo spolkne tmavá hladina tekoucí řeky.
„Paráda,“ baví se ostatní. „Rozplácl se jako žába,“ zachechtá se Adam a rychle si lokne
z láhve.
Neplánoval jsem skočit s ním. Můj skok z mostu, aby mě považovali za přítele, mně bohatě
stačil.
Nahnu se a sleduji, kde se vynoří Martinova hlava. Těkám očima po hladině, ale nikde
nevidím pohyb. Rychle přemýšlím, jaká tady je asi hloubka, vybavuji si, že jsem skákal na druhé
straně. Živý hovor ustane a všichni se přihrnou ke mně. „Kde je, já ho nevidím,“ vykřikuje
zmateně. „Petře, dělej něco!“ obracejí se na mě zoufalé pohledy. Rychle běžím po mokré trávě
břehu řeky, skáču do vody, potápím se a vytahuji bezvládné tělo.
Vrátný z nedaleké továrny uslyšel křik a zavolal policii. Parta rychle nasedá do aut a odjíždí
směrem k lesu. Položím nehybného Martina do trávy a pokouším se rychle zmizet. Na okraji lesa
však dostane auto smyk a sjede ze silnice.
„Poděkujme Bohu, že zachránil mladý život,“ hlasitě říká kněz a jeho pohled míří do druhé
lavice na moje odřené čelo. Tváří se, jak kdyby čekal, že pokleknu a budu prosit o odpuštění. Být
v kostele, snášet přísný pohled a zvednutý ukazováček kněze a poslouchat sbor zpívající Gloria,
je pro mě velmi nepříjemné.
Jsem vážně rád, že se Martin probudil a uzdravuje se, ale byla to přece jen legrace. Tak proč
to všichni tak rozmazávají?
Martin skočil, aby mohl patřit do party a stát se naším kamarádem. Byla to jeho volba. Ale
kdo ho strčil? Kdo riskoval jeho život? Kdo sliboval, že skočí s ním?
Přátelství se ale dokazuje jiným způsobem. Pro opravdové přátelství nestačí projevit odvahu
a splnit zadanou zkoušku. Proč mladí lidé tak touží po oddanosti druhých? Proč se rádi dívají na
neštěstí, bolest a nesnáze jiných?
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Zadívám se na dívku ve sboru a vyženu červa nahlodávajícího ve mně černé svědomí.
V dívce, která zpívá sólo, poznávám studentku Elišku z nižšího ročníku, farářovu neteř, které
zemřeli před několika lety rodiče. Patří k „odpadlíkům,“kteří jsou stále zahloubáni do knih, nosí
oblečení dávno vyšlé z módy, chodí se sklopeným zrakem, téměř s nikým nemluví, mají vlastní
svět. Mapuji její drobnou postavu, jemný obličej, kaštanově hnědé vlasy splývající po
vzpřímených ramenou. Ve chvíli, kdy se zaujetím sleduji nebesky modré oči, otočí zrak
a pohlédne na mě. Nejsem schopný se odtrhnout. Sbor umlkne a já hned po ranní mši mířím do
ředitelny. Hlava školy mě několikrát upozorní na nevhodné, bezohledné, trestné a nedospělé
chování. Jako trest mně určí pomáhat v centru pro postižené děti. O víkendech! Svůj trest
přijímám s úšklebkem.
Večer s partou vyrazíme do oblíbeného klubu. Z bezstarostných pohledů mých kamarádů je
jasné, že na sobotní událost zcela zapomněli. Dnes mám chuť užít si večer naplno. Po několika
pivech a nevázaném tancování se však chuť vytrácí. Odstrčím od sebe zmalovanou blondýnu
v krátké sukni a tričku s hlubokým výstřihem. Připomíná mi lesklý obal od čokolády, pestrý
a hezký, ale sám nic neznamená, protože sladkou lákavou čokoládu už někdo snědl. Rád bych si
s někým popovídal. Ale není s kým. Adam se vášnivě líbá s baculatou holkou u vedlejšího stolu.
Tomáš se znaveně opírá o bar a jistě už nezná ani své jméno.
Při první návštěvě v centru pro postižené děti se cítím jako neplavec, který spadl do hluboké
vody. Nevím, jak mám s dětmi mluvit, jak si s nimi hrát, jak je učit. Mám pocit, že se mnou
nechtějí komunikovat, jsem cizí. Sednu si k oknu a zamračeně sleduji kvetoucí zahradu. „Pokud
vycítí, že je máš rád, otevřou ti svá srdce,“ řekne dívčí hlas. Chci odseknout, ať se o mě
nezajímá, ale její upřímný pohled mi to nedovolí. „Neumím s nimi pracovat jako ty,“ odpovím.
„Naučíš se to, musíš jen být trpělivý. Mně to také dalo spoustu práce, dokázat dětem, že jsem
jejich přítel. Přátelství si nedobudeš násilím, ale upřímností a spolehlivostí. Přítel k tobě
přichází, když ostatní odejdou,“ řekne zamyšleně a jemné růžové rty zvlní úsměv.
Po několika návštěvách v centru a rozhovorech s Eliškou jsem si začal uvědomovat smysl
života. Pochopil jsem, že mít nejlepší auto, oblečení, chodit do klubu, opíjet se a vracet se domů
ráno není pravý požitek ze života. Ale přátelství a láska jsou hodnoty, které činí náš život
krásným, zajímavým a barevným. Nedají se změřit na metry, zvážit na kila nebo spočítat na kusy,
buď jsou, nebo ne. Šťastný je ten, kdo opravdové přátelství poznal.

Lenka Marková
„Být ženou je spíše poslání než být mužem. Od ženy se očekává širší pojetí životních rolí
než u muže: být Milenkou, Manželkou, Matkou…“ (J. Smejkal: Lexikon společenského
chování 1998)
Jak vnímáte postavení žen v dnešní společnosti zejména když jsou stále častěji stavěny do
nesnadných situací (rozpor mezi nezávislostí a biologickými hodinami, mezi kariérou
a rodinou, růst těžko prokazatelného domácího násilí, sexuálního obtěžování, manipulace ze
strany partnera či nadřízených…)
Poslední hodina pátečního vyučování se pomalu ubírá ke konci. Svítí „sluníčko“ a mě
napadá, že „tohle“ si už mnohokrát neprožiji. Co asi budu dělat za pár let v pátek dopoledne?
Na chvíli se zasním: Sedím v přepychové kanceláři, řeším důležité zakázky ze zahraničí a dávám
pokyny podřízeným. Mrknu z okna kanceláře na své nové auto a pomyslím si, že ta dřina při
studiích stála za to…
Teď už ale vycházím ze dveří školy a po pár minutách zvědavě koukám do skleněných vitrín
obchodů. Z jednoho právě vychází mladá žena s miminkem. Blonďaté mamince je tak
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čtyřiadvacet let. Usměvavému „broučkovi“ o třiadvacet míň. Zatoužím mít „něco takového“
v náručí a vědět, že modré oči, právě takové, jaké vlastním já, nemá jen náhodou…

II

Jako by se tyto dvě představy ale daly spojit, to nevím. To už ale procházím náměstím „dolů“
k autobusu a mé oči svádí odraz štíhlé postavy, delších světlých vlasů a celkem pěkné tváře, který
se rýsuje a pohupuje v rytmu mé chůze. Kéž bych nikdy nemusela vyměnit číslo šatů třicet šest za
čtyřicet čtyři a do obličeje mi bolest a trápení života nikdy nevryly vrásky. Tak jako té paní, co
jde právě proti mně, po boku svého manžela. Míjí mě, ale muž „si neodpustí“ otočit se po mých
obnažených nohou v sukni. PROČ? Proč jí to děláš? Miloval jsi ji, vzal sis ji. Dala ti lásku, děti,
mnoho s tebou protrpěla a ty jí takhle ubližuješ? Je mi smutno z toho, že jednou budu já tou
ženou, které nezbude nic jiného, než se dívat, jak se jejich manžel otáčí za jinými.
Být ženou nebylo lehké nikdy, a i když se v dnešním světě pořád rozšiřuje emancipace žen,
nikdy z něj nezmizí znásilňování a jedinci, kteří ženu vidí jen jako sexuální objekt nebo jako
bytost, která je předurčena k tomu, aby rodila děti, vařila a uklízela. Nad těmito „omezenci“
máme ale, my ženy, navrch. Vždyť kdo by zvládl lépe než my vydělávat peníze na obživu rodiny,
starat se o děti a nezřídka i o manžela a zvládnou to s úsměvem nám vlastním? Už odmalička
jsou dívenky vychovávány jinak než jejich vrstevníci v modrých košilích.
Poznala jsem sama na sobě, že být dívkou není lehká „záležitost“. Sotva jsem ve svých šesti
letech překročila práh školy, byla jsem vedena ke slušnému chování, správnému stolování
a upravenému zevnějšku. Zatímco jsme se snažily se spolužačkami naučit šít, plést, vařit
a přebalovat panny v hodinách rodinné výchovy, „páni tvorstva“ běhali po dílně a „bojovali“
proti sobě kladivy. Potom přišel čas první menstruace a já jsem měsíc co měsíc toužila umřít.
K tomu mi každý rok o Velikonočním pondělí vesele pomáhali chlapci, kteří ze mě nejspíš chtěli
vymlátit duši. „Neplakej, panenko,“ říkala babička, „holky to mají v životě prostě těžší.“
Ano, mají, ale ne vždy a ve všem. Od mužů se vyžaduje síla, rozhodnost a ochrana. Jak
manželky, dětí, tak i státu, když na to přijde. A i když jsou tyto předpoklady žen a mužů tak
odlišné, jsem si jistá, že ti dva najdou vždy stejné téma k hovoru, že víc a víc je budou spojovat
zájmy, koníčky i práce a to tak, aby se vzájemně doplňovaly. Jen musíme každý najít tu správnou
roli. Roli, která nám náleží a ve které se budeme cítit dobře. Ať je to mateřství, manželství, práce,
studia nebo role krásné milenky. Mnohé bychom mohly skloubit a část povinností delegovat na
partnera. Ano, na muže. Muže, který by předurčoval, jakou my budeme ženou, jaký bude náš
život a budeme-li hrdé, že ženou jsme.

Zuzana Valeriánová
Jsem připravena na to, že budu žít v členském státě EU? Uvědomuji si strasti a slasti života
ve sjednocené Evropě?
Ano! 1.5.2004! Jaké to významné datum! Vstup České republiky do Evropské unie! Krok do
budoucnosti, o kterém se v médiích mluví většinou jen v superlativech. S výhodami jsme tedy
všichni obeznámeni. Ale nemůže nám Evropská unie ukázat i svou druhou-špatnou tvář? Nebude
tento den našimi dětmi navždy proklínán? Byli jsme to my, kdo rozhodl o směru vývoje České
republiky v evropské integraci? Ano! Čeká nás tedy moderní a nové společenství?
Fíí, vítr přinesl k nosíku Malého Orla, syna Velkého Medvěda, který se stal před nedávnem
náčelníkem kmene Apalulalů, kouř dýmky. Malý Orel ho spokojeně nasál. Protože se již delší
dobu necítil zdráv, ulehl na kožešinu, kterou mu matka nachystala u ohně, ale v dostatečné
vzdálenosti tak, aby nerušil Radu moudrých a její přátele, kteří se usadili do kruhu. „Váš kmen,
kmen Apalulalů, chce vstoupit mezi nás,“ zahřměl hlas náčelníka Hululů a vůdce společenství
Jednotná prérie. Potáhl z dýmky a podal ji Písečnému Červovi z kmene Dupalů, který promluvil:
„Jednotná prérie příjme Apalulaly za své bratry, ale musí dodržet podmínky, které byly
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sjednány!“ Dýmka putovala do rukou Velkého Medvěda, kterému se na tváři rozlil radostný
úsměv. „Kmen Apalulalů se tedy stává vašimi bratry, bratry Jednotné prérie.“ Když se Malý
Orel posadil a uviděl radost svého otce, Velkého Medvěda, začal na znamení vítězství plácat
rukou do udusané hlíny. Pohyb ale brzy vystřídala únava, která bývala u dlouho nemocného
Malého Orla častým hostem. Hvězdy na nebi svítily. Možná na znamení zářivé budoucnosti. Lehl
si tedy opět na záda. Netušil sice, co vše bratrství s Jednotnou prérií kmenu přinese, těšil se však
na přátelství s chlapci z kmene Hululů, k jejichž ohni bude moci vždy přisednout a kteří ho naučí
bizony pozorovat tak, aby jimi nebyl zpozorován. Také na nové koně s černobílou srstí, které
Apalulové od Jednotné prérie dostanou výměnou za zvířata hnědobílá. Viděl svou krásnou dívku
z kmene Dupalů, kterou dle slov Velkého Medvěda, pojme za svou ženu. Fíí, zavál vítr a nesl
krásné okamžiky tehdejší noci. Fíí.
Ano! Vstříc Evropské unii. Skvělé, pokrokové, vstřícné? Budeme za chvíli stejně dobří jako
oni. Už jsme téměř stejně dobří jako oni. Ještě lépe. „Už jsme stejně dobří jako oni!“ Posíláme
naše elitní jednotky do akcí, které se nás netýkají, stavíme dálnice za 20 miliard Kč, tedy cenu
pro nás úplně směšnou a naše hospodářská situace se rychlým tempem začíná přibližovat té
evropské. Ano! A Evropská unie nám nabízí volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu… Slyšeli
jsme to z médií před tím, než jsme řekli své, své ano! Nebo je to jinak?
Ale jak bude vypadat běžný den většiny z nás? Nejspíše budeme v supermarketech nakupovat
neobyčejné zboží, ovšem za neobyčejné zahraniční ceny. Z regálů se na nás bude smát spousta
nových výrobků. Kam ale vymizí ty „naše“, české, domácí? Nikdo neví. Čí je to vina? Asi naše
malé firmičky nemohou zaplatit reklamy na mezinárodní úrovni. Co nám tedy bude připomínat
staré – dobré časy? Přece platy! A jestli se to někomu nebude líbit? Může přece odjet bez
problémů do zahraničí. Tam jej jistě uvítají s otevřenou náručí. Ale možná jen u pokladen
supermarketů. Nebo snad na nás v cizině čekají jako na rovnocenné bratry, kterým s radostí
budou nabízet svá dobrá pracovní místa, kterých mají sami nedostatek? Ano! Co vše by
neudělali z lásky! A my se jim pohrneme do náručí, zapomínajíc na klín naší dobré země. Kam se
poděla naše identita? Ano! Ano! Ano! Dopadne vše jinak?
Fíí, svištěl Malému Orlovi vítr kolem uší. Byl asi nemocný dlouhou dobu, ale teď již opět
seděl na hřbetě svého koně. Cválal vstříc novému dobrodružství s přáteli z kmene Hululů. Už
dnes se naučí pozorovat bizony a bude si hrát s kamarády ze sousedního kmene. Když ale do
tábora Hululů dojel, chlapci po něm začali házet kameny. Pobídl svého koně a ujel jim. Chtěl si
postěžovat u jejich náčelníka, ten ho však odmítl a nechtěl s Malým Orlem mluvit. Zklamaně se
tedy vydal k území Apalulalů a když míjel pastviny svého kmene, uviděl něco hrozného! Spousta
koní, kterou dostal jejich kmen od Jednotné prérie, ležela roztrhaná na zemi. Díky svému
černobílému zbarvení byli pro medvědy více lákaví než jejich hnědobílí bratři odchovaní
kmenem Apalulalů. A také nebyli tak rychlí! Přece by před dravci utekli! A co jejich kopyta?
Štěpila se při šlápnutí na kameny, kterých bylo na území Apalulalů mnoho, narozdíl od pastvin
Jednotné prérie. „Proč jsme museli vyměnit naše stádo za koně Jednotné prérie?“ Fíí, zasvištěl
vítr a vmetl Malému Orlu písek do obličeje. Promnul si oči. Co to, že by sen? Nebo mdloby
z nemoci?
Ano! 1.5.2004! Jaké to významné datum! Den vstupu České republiky do Evropské unie!
Nebude tento den našimi dětmi navždy proklínán? Co vy na to říkáte? Ano?
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Maturitní třída 4.A
Třídní učitel:

II
Předmět

Ing. Hél Jaroslav

Počet žáků celkem:
z toho dívek:
chlapců:

23
19
4

Počty známek

Průměr

1
1
CJL Český jazyk a literatura
1
ANJ Anglický jazyk
2
BIO Biologie a ekologie
2
PRO Pěstování rostlin
1
CHO Chov zvířat
PR
Praktická zkouška z odborných předmětů 10
2
EP
Ekonomické předměty
5
ZE
Zemědělské předměty

2 3
7 11
- - 2
- 2
2 1
5 4
6 6
4 8

4
4
2
1
1
4
4
-

5
1

2,783
1,000
2,667
2,400
2,400
2,087
2,667
2,333

AGT Agroturistika

6

-

-

2,250

3

7

Celkový průměrný prospěch
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Vyučující
Mgr. Studený Pavel
Kovaříková Věra
Ing. Urbanová Marie
Ing. Hél Jaroslav
Ing. Ježková Alena
Ing. Hél Jaroslav
Ing. Tmějová Jaromíra
Ing. Ježková Alena,
Ing. Hél Jaroslav
Ing. Kotyzová Darie

2,42609
prospěl s vyznamenáním
prospěl
neprospěl
neklasifikován

Stupeň hodnocení prospěchu

Změny v počtu žáků
ubylo:
0
přibylo:
0

5
17
1
0
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Maturitní třída 4.B
Třídní učitel:

Ing. Zemanová Věra

Předmět
CJL
ANJ
NEJ
BIO
CHE
PR
EP
ZE

Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Německý jazyk
Biologie a ekologie
Chemie
Praktická zkouška z odborných předmětů
Ekonomické předměty
Zemědělské předměty

CHK Chov koní

Počet žáků celkem:
z toho dívek:
chlapců:

24
24
0

Počty známek

Průměr

1
6
1
2
1
8
9
11

2
7
1
11
5
6

3
9
2
1
4
8
4

4
2
1
1
2
3

5
-

2,292
1,000
1,000
2,750
2,500
1,917
2,125
1,958

3

5

4

3

-

2,467

Celkový průměrný prospěch
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Vyučující
Mgr. Studený Pavel
Kovaříková Věra
Mgr. Tkačíková Drahuše
Ing. Urbanová Marie
Ing. Hylena Josef
Ing. Hřebíček Jiří
Ing. Zemanová Věra
Ing. Ježková Alena,
Ing. Urbanová Marie
Ing. Stehlíková Hana

2,125
prospěl s vyznamenáním
prospěl
neprospěl
neklasifikován

Stupeň hodnocení prospěchu

Změny v počtu žáků
ubylo:
0
přibylo:
0

7
17
0
0
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Maturitní třída 4.C
Třídní učitel:

Ing. Kotyzová Darie

II
Předmět

Počet žáků celkem:
z toho dívek:
chlapců:

24
21
3

Počty známek

Průměr

CJL
ANJ
NEJ
BIO
CHE
PR

Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Německý jazyk
Biologie a ekologie
Chemie
Praktická zkouška z odborných předmětů

1
7
2
6

EP
ZE

Ekonomické předměty
Zemědělské předměty

5
3

5
8

6
5

6
5

1
3

2,696
2,783

2

5

3

7

1

2,882

CHK Chov koní

2
3
1
1
1
8

3
9
1
7

4
3
3

5
2
-

2,478
2,500
2,000
1,000
2,000
2,217

Celkový průměrný prospěch

- 22 -

Vyučující
Mgr. Studený Pavel
Kovaříková Věra
Mgr. Tkačíková Drahuše
Ing. Urbanová Marie
Ing. Hylena Josef
Ing. Rabas Rudolf,
Ing. Račanský Jan
Ing. Tmějová Jaromíra
Ing. Fiedler Vlastislav
Ing. Rabas Rudolf
Ing. Stehlíková Hana

2,642
prospěl s vyznamenáním
prospěl
neprospěl
neklasifikován

Stupeň hodnocení prospěchu

Změny v počtu žáků
ubylo:
0
přibylo:
0

5
14
5
0
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Maturitní třída 4.D
Třídní učitel:

Ing. Procházková Hana

Předmět
CJL
ANJ
NEJ
MAT
EKP
VYT
PR
UCT

Počty známek

Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Německý jazyk
Matematika
Ekonomika podniku
Výpočetní technika
Praktická zkouška z odborných předmětů
Účetnictví

30

Počet žáků celkem:
z toho dívek:
chlapců:

1 2 3
8 8 11
2 4 2
3 2 3
- 3 4 10 7
- 1 9 11 5
6 7 8

4
3
3
3
1
8
2
5
8

Celkový průměrný prospěch
Stupeň hodnocení prospěchu
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5
1
1
1

Změny v počtu žáků

27

ubylo:

0

3

přibylo:

0

Vyučující

Průměr
2,300
2,545
2,545
2,500
2,733
3,750
2,200
2,700

PhDr. Cvrčková Jaroslava
Janoušková Radmila
Mgr. Weiserová Martina
Mgr. Tejklová Lenka
Ing. Zemanová Věra
Mgr. Fogl Emil
Ing. Procházková Hana
Ing. Procházková Hana

2,527
prospěl s vyznamenáním

5

prospěl
neprospěl
neklasifikován

23
2
0
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3. Výsledky přijímacího řízení

II

Letos se přihlásilo do 1. ročníku školního roku 2004/2005 131 uchazečů. Přijímací zkoušky
proběhly ve třech kolech. Žáci s horším prospěchem než 1,6 v pololetí devátého ročníku skládali
přijímací zkoušky z českého jazyka a u oboru Agropodnikání také z přírodopisu, u oboru
Podnikání a služby z matematiky. Inovace studijního oboru Podnikání zajistila zvýšený zájem
studentů o tento obor. Minimální zájem byl o učební obor Farmář (pouze 6 přihlášek na oba
termíny). Dálkové studium nebylo pro rok 2004/2005 otevřeno.
Obor
Agropodnikání
Podnikání a služby
Celkem

Přihlášeno
80
51
131

Přijato
59
30
89

Vlivem klesajícího počtu žáků na základních školách bude stále větší problém pro školy
zajistit dostatečný počet kvalitních uchazečů o studium.
Ing. Vlastislav Fiedler

4. Dálkové studium
Obor Podnikání a služby má na této škole i podobu dálkového studia. Od počátku studií
prošlo touto třídou 38 studentů a studentek. Ze druhého ročníku nepostoupilo do třetího ročníku
5 studentů, během školního roku odešli další 2 a přistoupili 3 studenti. Třetí ročník ukončilo
6 studentů a 21 studentek.
Během školního roku probíhá výuka jednou týdně v pondělí odpoledne. Každé pololetí je
ukončeno třítýdenním zkouškovým obdobím, ve kterém studenti vykonávají ústní nebo písemné
zkoušky z jednotlivých předmětů.
Ing. Jaromíra Tmějová

5. Výuka praxe, ekonomie, autoškoly
Výuka praxe a praktických činností v odborných předmětech
Naši žáci absolvují během studia v jednotlivých ročnících různé formy praxí.
Mezi ty základní patří praxe rozvrhové a učební, kde je plně využíváno zázemí školy
a provozů školního statku. Z nich především střediska chovu koní, kde využívání v počtu
žákohodin vysoko převyšuje pracoviště, chovu dojnic nebo porodnu prasat, která byla
z ekonomických důvodů letošního roku uzavřena. Proto se vrací praxe v ŽV do staronových
prostor odchovu telat v areálu školy. Pro studenty se zaměřením na zemědělský provoz se snaží
škola na osevním postupu ŠS vytvořit podmínky i pro nácvik mechanizačních praktických
činností podle etap polních prací.
Blokové odborné a individuální praxe využívají osvědčená smluvní pracoviště na podnicích
v působnosti celého kraje Pardubice. Jsou to společnosti zabývající se zemědělskou
prvovýrobou - ZOD Žichlínek a.s., Podorlicko-Mistrovice, farma manželů Kaplanových
v Líšnici, kde je možné načerpat znalosti s provozováním agroturistiky. Studenti se zaměřením
na chov koní mají možnost výběru na ověřených pracovištích. Tradiční jsou praxe u pana
Skřivana v Suché u Litomyšle, manželů Půlpánových v hřebčíně „Equus Kinsky“ v Chlumci nad
Cidlinou. Milovníci dostihových koní jsou nadšeni z praxí v dostihových stájích v Zámrsku
u trenérky paní Horákové a v Ostrově u Lanškrouna ve stáji Orling u pana Votavy.
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Velký zájem je o praxe v odborné léčebně Luže – Košumberk, kde je možné načerpat
zkušenosti s využíváním koní pro léčebnou terapii (hiporehabilitaci a hipoterapii) pod vedením
zkušeného hipologa pana Kopeckého. Byl navázán kontakt se stájí pana Bittla, který provozuje
jezdeckou školu a agroturistiku v Semaníně u České Třebové.
Slatiňanský provoz Národního hřebčína Kladruby nad Labem je pracovištěm studentů
čtvrtého ročníku, kde se jeden týden ve školním roce mohou v rámci individuální praxe seznámit
s chovem kladrubského vraníka a s evidencí koní. Nově byla umožněna týdenní prázdninová
praxe přímo v Kladrubech nad Labem.
Studující prvního a druhého ročníku oboru Podnikání a služby získávají cenné zkušenosti
s obchodní činností ve školním bistru, kde absolvují pod vedení paní učitelky Machové jeden
týden IP. Ani praxe v papírenském provozu STEPA s.r.o. není zanedbatelná. Za produktivní
činnost v tomto provozu je třída odměněna sponzorským finančním darem, který eviduje
SRPŠD. Škole vyšla vstříc i pobočka Komerční banky v Lanškrouně, kde byla umožněna stáž
našim studentům v programu stavebního spoření.
V posledním ročníku studia odevzdává každý student písemnou závěrečnou práci zaměřenou
na řešení konkrétní podnikatelské činnosti (tzv. podnikatelský záměr), který musí před komisí
obhájit.
Mimo uvedená pracoviště vykonávají někteří studenti na žádost rodičů část praxí na
rodinných farmách, většinou při sklizni plodin, setí, orbě apod.
Ing.Jiří Hřebíček
vedoucí praxe

Aplikovaná ekonomie
V letošním roce proběhla výuka aplikované ekonomie ve třídě 2.C oboru Podnikání a služby.
Studenti založili firmu RETOOX s právní formou občanského sdružení, která byla
zaregistrována na Ministerstvu vnitra ČR a bylo jí přiděleno IČO.
Z původních patnácti návrhů na činnost firmy byly nakonec vybrány čtyři, ale konečné
realizace se dočkala pouze výroba zdobených skleniček a šití ozdobných pásků.
Kromě výrobní činnosti se studenti také ujali organizování maturitního plesu třídy 4.D. Tato
akce se zdařila a přinesla studentské firmě také zaslouženou finanční odměnu.
Studenti si „na vlastní kůži“ vyzkoušeli, že nestačí pouze umět něco vyrobit, ale hlavním
problémem podnikání je dokázat své výrobky také prodat. Za největší úspěch lze považovat
skutečnost, že byla firma výdělečná a docílila tzv. kladného přebytku, který využila podle
pravidel činnosti firmy ve prospěch všech členů.
Dalším úspěchem této firmy byla účast dvou členů v soutěži „Nejlepší student 2004“. Václav
Polák a Lukáš Kinc se nejen zúčastnili, ale i postoupili do celostátního finále, které se konalo ve
dnech 13. 5. – 16. 5. 2004 v Lužických horách. Zde se sjeli studenti z celé republiky, řešili
ekonomické a anglické testy, vyzkoušeli si přijímací pohovory a práci v týmu. Cílem soutěže
bylo nalézt a ocenit mezi studenty výrazné osobnosti s potenciálem budoucího lídra. Vzhledem
k tomu, že účastníci finále byli ze třetích a čtvrtých ročníků převážně obchodních akademií, je
možno již účast našich studentů hodnotit jako velký úspěch.
Firma se zapojila i do další soutěže „Nejlepší www stránky studentské společnosti“, jejichž
hlavním autorem byl Lukáš Kinc. Výsledky této soutěže nebyly do uzávěrky výroční zprávy
známy. Vítěze vybírá společnost Microsoft, hlavní partner soutěže.
Ing. Hana Procházková
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Autoškola
Autoškola je na základě zřizovací listiny školy registrována jako doplňková činnost
organizace za účelem vyučování řízení motorových vozidel v rozsahu A,B,C,T.

II

V současné době plní funkci odborného předmětu Motorová vozidla (MOV) a přispívá tak
k naplnění profilu absolventa.
V průběhu minulého školního roku bylo zaevidováno celkem 73 žáků, z čehož 21 žáků
3. ročníků obhajovalo výcvik skupin B, B+T a T. Úspěšně dokončilo 17 studentů. Zbylí tři mají
možnost opravné zkoušky.
Od září minulého roku byla ještě jako výběrový předmět zahájena výuka a výcvik skupiny B
pro 7 žáků ve 3.A směru Agropodnikání. Kurz byl úspěšně ukončen. Současně probíhala výuka
i výcvik MOV jako povinného předmětu u obou 2.ročníků směru Agropodnikání v počtech : 2.A
27 žáků, 2.B 25 žáků. Výsledky studia tohoto předmětu zatím nejsou zcela uzavřeny. Neúspěšní
žáci mají možnost opravných zkoušek v průběhu dalšího půlroku. Někteří žáci velice podcenili
závěrečné zkoušky a požadavky nezvládli. Budiž jim omluvou, že předmět v tomto rozsahu
probíhal na škole poprvé. Doufám, že nižší ročníky si z uvedené skutečnosti vezmou ponaučení
a přistoupí ke studiu tohoto předmětu s větší pílí.
Od příštího školního roku bude význam a působnost autoškoly ještě posílena. Studenti
3.ročníků budou mít předmět MOV zařazen jako povinný a podle dosažených výsledků budou
moci získat řidičské oprávnění pro skupinu B, což rozšíří jejich flexibilitu pro další zaměstnání.
Nezaměřujeme se jen na studenty naší školy, ale nabízíme své služby i široké veřejnosti.
Umožňujeme přípravu v kurzech na získání řidičského oprávnění skupiny B a ve spolupráci
s další autoškolou i skupinu B+E, C a C+E. Rovněž se rýsuje od příštího školního roku možnost
rozšíření výuky i na skupinu AM, A1 a A.
Od doby platnosti současného zákona 361/2000 Sb., týkající se silniční dopravy, jsme
připravili a pomohli získat řidičské oprávnění skupiny B 52 uchazečům z řad žáků i veřejnosti.
Nezanedbatelná je i otázka finanční. Autoškola významnou měrou přispívá do rozpočtu
podílové činnosti školy. Chtěl bych touto cestou poděkovat učitelům autoškoly
Ing. Račanskému, p.Paďourovi a p.Šrůtkovi za příkladnou a zodpovědnou práci.
Ing. Jaromír Kubeš
vedoucí autoškoly
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6. Analýza výchovně vzdělávací činnosti
ve školním roce 2003/2004
V minulém školním roce jsme vyučovali 13 tříd denního a 1 třídu dálkového studia. Celkem
na naší škole studovalo 374 žáků, z toho 27 dálkového studia.
Většina žáků bydlí na domově mládeže (187 studentů); mnoho žáků denně dojíždí. Tento
stav bývá často příčinou větší absence studentů.
Na vysoké školy se hlásilo 50 našich absolventů a na vyšší odborné školy 14 maturantů.
Většina absolventů nachází uplatnění na trhu práce. Dlouhodobě patříme mezi školy s nejnižší
nezaměstnaností absolventů.
Do prvního ročníku se letos přihlásilo v obou termínech celkem 131 žáků; přijato bylo do
3 tříd 89 studentů. Proti minulému roku znamená tato skutečnost mírné zvýšení zájmu o studium.
Kvalita uchazečů o studium však zůstává stejná.
Výuku zajišťovalo 31 stálých a 6 externích učitelů.
Velice úspěšná byla v tomto roce zahraniční spolupráce a zapojení školy do evropských
projektů.
Nadále probíhala úzká spolupráce s katedrou pedagogiky ČZU v Praze. Odborní učitelé
spolupracovali s pracovníky školního statku na řešení provozních úkolů. Hospodářská činnost
školního statku byla, stejně jako v minulém roce, zisková. Podmínky pro výuku - zejména
v chovu koní - se opět zlepšily. Velmi zdařilou akcí v letošním roce byl jezdecký závod Hliněný
pohár, který se uskutečnil společně se Dnem zemědělské školy (podrobněji viz dále).
Nedostatek finančních prostředků v oblasti provozu a investic nás stále omezuje. Díky této
smutné skutečnosti jen velmi těžce zvyšujeme kvalitu výchovy a vzdělávání; nedostatek financí
se nepříznivě projevuje také při realizaci projektů o zlepšování podmínek pro výuku a volný čas
našich studentů. Za pomoci obcí našeho regionu jsme realizovali projekt na vybudování
koňských stezek, který umožní rozvoj agroturistiky na Lanškrounsku.
V uplynulém školním roce byla naše škola velmi aktivní i v kulturní, sportovní a společenské
činnosti. Větší zapojení studentů do zájmových kroužků, které neprobíhaly jen na domově
mládeže, ale také v prostorách školy, lze hodnotit jenom kladně. Děkuji touto cestou všem
učitelům, vychovatelům i zaměstnancům školy, kteří se nad rámec svých pracovních povinností
angažovali v této časově náročné oblasti.
Závěrem lze konstatovat, že letošní rok byl lepší než minulý, škola se stabilizovala, uhájila
v kraji svoje postavení a přes dílčí těžkosti si zajistila podmínky pro svůj další rozvoj.
Ing. Vlastislav Fiedler
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Paní Věra Stejskalová pracovala po dlouhá léta v kanceláři naší školy. 30.6.2004 odešla do
důchodu a jak se s ní kolegové rozloučili, vidíte na fotografii. Věruško, hodně zdraví, humoru,
energie a spoustu ujetých kilometrů i v dalších letech!
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1. Prezentace školy
Zpráva výchovného poradce za školní rok 2003/2004
Naše škola se v rámci své prezentace zúčastnila výstavy s „koňskou tematikou“
v Pardubicích a v Lysé nad Labem. Důležitá je účast na burzách škol, které se konaly v České
Třebové, ve Svitavách, v Kolíně, v Rychnově nad Kněžnou, v Hradci Králové, v Žamberku
a Šumperku.

III

Od října do prosince 2003 se zúčastnili naši učitelé schůzek SRPŠD ZŠ v Lanškrouně
a okolí, aby mohli oslovit rodiče a doplnit informace o studiu na SZeŠ. Výsledek se pak dostavil
v hojném počtu návštěvníků Dnů otevřených dveří, které se na naší škole konaly 7.11.,
8.11.a 6.12. 2003. Během nich nás navštívilo 434 lidí, z toho 205 žáků základní školy. Zájemci
o studium byli seznámeni se školou a podmínkami studia při mnoha individuálních návštěvách
spolu se svými rodiči. Budoucí studenti čerpají fakta z informačních materiálů, výroční zprávy
školy, internetu a inzerátů v odborných časopisech.
Významnou součástí systému informací o naší škole jsou webové stránky www.szes-la.cz.
Na nich je možné mimo jiné nalézt ukázky diktátu, testu z přírodopisu a příkladů z matematiky,
které byly použity u přijímací zkoušky předcházejícího roku.
Všem, kteří se na propagaci školy nějakým způsobem podíleli, patří poděkování.
Ing. Rudolf Rabas

2. Den školy
V sobotu 8.května 2004 se uskutečnil již 5.ročník DNE ŠKOLY a zároveň 24. ročník
jezdeckých závodů HLINĚNÝ POHÁR.
Protože jezdeckým závodům je věnován další článek, chtěla bych se zmínit o Dnu školy,
který probíhal v areálu SZeŠ a SOU a který již trvale zakořenil v povědomí obyvatel
Lanškrounska.
Hlavní organizátoři Ing. Richard Adam a Mgr. Pavel Dvořáček skloubili kontraktační
a prodejní výstavu s dětským dnem a dnem otevřených dveří s pestrým kulturním pořadem,
nechyběla ani hudba a bohaté občerstvení. Diváci měli možnost v průběhu dne zhlédnout
představení studentského divadelního spolku Omil
a loutkové divadlo POLI z Hradce Králové, seskok
parašutistů z výšky 1200 metrů paraklubu Ústí nad Orlicí.
Zajímavé bylo vystoupení kynologického klubu Jeseník
s ukázkami výcviku psů, netradiční a velmi působivé bylo
vystoupení Samurai klubu z Litomyšle. Členové bravurně
předvedli aikido – japonské umění využívající energii
protivníka k jeho zneškodnění - a capoeiru – bojové umění
původně z Brazílie, spojující tanec, hudbu, bojové prvky
a akrobacii. Téměř hodinové a divácky velice vděčné bylo
vystoupení klubu historického šermu Lukrecia. Dobové oblečení, použití různých druhů zbraní
včetně ohně, hudba a hlavně zápal a nadšení podtrhly tuto strhující show.
Milovníci koní zhlédli kromě jezdeckých závodů i ukázky kovářského umění a především
rodea a lasování v podání několikanásobného mistra ČR v rodeu Milana Cejpa.
Hvězdami dne se stali především kreslíři humoristického časopisu Trnky brnky, k nimž patří
i učitel zdejší školy Mgr. Dvořáček. Své příspěvky nejen vystavovali, ale i přímo kreslili na
trička nebo na tělo.
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Program doplňovaly další atraktivní hry a soutěže – např. jízda zručnosti na traktoru
a malotraktoru, dětské soutěže o sladké ceny, prodejní výstava zemědělské techniky, potřeby pro
zahrádkáře, hobby a volný čas, drobné umělecké předměty a praktické předvedení strojů John
Deer.
Program byl opravdu velice pestrý, počasí nám přálo a lidé přišli, zájemci o studium si
prohlédli školu, která tak dokázala, že nežije jen vlastním životem v odlehlejší části Lanškrouna,
ale že je její nedílnou součástí. Den školy navštívil i redaktor Lanškrounských listů
Mgr. František Teichman, jehož reportáž otiskujeme.
PhDr. Jaroslava Cvrčková

Dny SZeŠ 2004
Dny SZeŠ v Dolním Třešňovci se stávají postupně tradicí. Je to setkání mnoha oborů lidských
činností, jež souvisí se zemědělstvím přímo, ale i zcela vzdáleně. Akce má však ke všeobecné
spokojenosti nejen obsah seznamovací, který by mnoho lidí nepřilákal, ale i zábavný. Jak jinak si
vysvětlit třeba přítomnost skákacího hradu a kolotoče. Největší novinkou letošního dne SZeŠ byla
ale věc spíše technická. Oblíbený parkúrový jezdecký závod o Hliněný pohár se uskutečnil na
školním kolbišti a ne na travnatém pozemku u sídliště.
Netradičním programem slavností je i setkání kreslířů z časopisu Trnky brnky. O jejich
přítomnost se bezesporu zasadil učitel Pavel Dvořáček, který má na starost nejen tělocvik
s dějepisem, ale je společně s Ing. Richardem Adamem i organizátorem zábavné části programu.
V této souvislosti jsem se ho zeptal:
Jakou základní funkci by dny SZeŠ měly plnit?

Dny SZeŠ by měly splňovat hned několik funkcí najednou. Asi tou z našeho pohledu
nejdůležitější je prezentace naší školy a její zviditelnění. Chceme široké veřejnosti představit
školu, ukázat jí prostředí, ve kterém naši žáci studují, seznámit ji s obory, charakterem i způsoby
výuky. Zároveň chceme návštěvníkům poskytnout vedle informací o škole bohatý zábavný
program se zaměřením především na nejmladší generaci. Původní nápad vznikl před několika
roky při návštěvě vedení naši školy v rakouském Zwettlu, kde se nachází zemědělská škola, se
kterou máme velmi úzké vztahy. Tam již řadu let podobné slavnosti každoročně probíhají a jsou
ve velké oblibě nejen místní veřejnosti, ale také bývalých absolventů.
Dá se spočítat, kolik lidí se přišlo do školy podívat?

Minulý rok navštívilo tuto akci přes dva tisíce návštěvníků. Letos byla návštěvnost o trochu
menší, asi kolem patnácti set. Na menším počtu účastníků se mohla podílet ta skutečnost, že
poprvé ve své čtyřiadvacetileté historii se závody o Hliněný pohár v parkúru nekonaly na louce
vedle sídliště U papíren, nýbrž v areálu školního statku a někteří obyvatelé Lanškrouna zřejmě
tuto změnu i přes velkou propagaci nezaregistrovali.
Kdy se začala celá akce připravovat?

Hned po skončení minulého ročníku jsme se začali připravovat na letošní. Máme omezené
finanční prostředky, proto se snažíme vymýšlet program s předstihem a oslovovat případné
zájemce z řad vystavujících i vystupujících co možná nejdříve. V tomto termínu se koná v okolí
mnoho akcí, zejména poutě, se kterými si tak trochu konkurujeme. Zpočátku byl problém
přesvědčit především vystavovatele, aby k nám přijeli, ale v současnosti už s námi většina z nich
ve svém celoročním programu počítá. Nakonec se úspěšnost akce silně odvíjí od počasí a to nám
poslední roky přálo.
Díky za rozhovor.
František Teichmann
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3. Polní kázání

III

Již tradičně se v areálu naší školy a školního statku konalo „Polní kázání“. Za deštivého
počasí se 3.června sjelo do Lanškrouna více jak 100 agronomů,
výzkumných pracovníků a vysokoškolských učitelů, aby rozjímali nad
porosty obilovin, cukrovky, brambor, pícnin a řepky ozimé. Diskuze byly
často bouřlivé a názory
protichůdné. Kdo měl
zájem, odnesl si řadu
nových poznatků pro
svoji náročnou práci
v rostlinné
výrobě.
Proti loňskému roku
jsou předpovědi vyšší
úrody v naší oblasti optimistické. Odbornou
úroveň semináře zajišťovali odborníci z ČZU
Praha, MU Brno a VÚ Praha - Ruzyně.
Odpolední diskuze probíhala v sále restaurace
v Dolním Třešňovci. Velmi pozitivně byla hodnocena organizace semináře, včetně občerstvení
a odpoledního posezení s kytarou. Hlavním organizátorem akce byl Ing. Jiří Dostál. Mezi
účastníky semináře byla celá řada našich úspěšných absolventů, kteří pracují v prvovýrobě.
Ing. Vlastislav Fiedler
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1. Prevence sociálně patologických jevů na naší škole
Prevenci sociálně patologických jevů věnujeme na naší škole stálou pozornost.
Uvědomujeme si, že problémy, které postihují tuto věkovou skupinu, jako jsou drogy,
alkoholismus, gamblerství atd., se nevyhýbají ani našim studentům. Proto se s nimi snažíme
systematicky pracovat a včas vznikající problémy podchycovat. Věříme, že prevence je velmi
důležitá a informace, které žáci získají během besed s psychology či jinými odborníky z této
oblasti, mohou mít pozitivní vliv při jejich rozhodování, zda jít nebo nejít cestou závislosti.

IV

V rámci školy naše aktivity vycházejí z ,, Minimálního preventivního programu“, který je
každoročně nově zpracováván a ve kterém jsou rozplánované všechny preventivní akce na
konkrétní rok.
Letos jsme pro 1. ročníky uspořádali besedy s psychology z Pedagogicko – psychologického
centra v Ústí nad Orlicí, které měly studentům objasnit problémy spojené s užíváním drog, ale
také se dotkly jejich osobních či rodinných problémů.
Psychologové na základě požadavků třídních učitelů v několika případech provedli
sociometrický průzkum ve třídách, který mapoval úroveň vztahů, sympatií a antipatií mezi
jednotlivými studenty. Tyto výstupy jsou pro práci učitele velmi zajímavým poznatkem
a pomáhají mu při učení i výchově.
Studenti prvních, ale i vyšších ročníků se zúčastnili besedy o nebezpečí AIDS a šikany.
V hodinách občanské nauky vyučující se studenty pravidelně hovoří o tématech, která je
zajímají.
I v letošním roce fungovala schránka důvěry, kde měli studenti možnost anonymně poukázat
na to, co je trápí, nebo se svěřit se svými problémy. Podobnou možnost jsme také umožnili
formou mailů. Letos se sešlo 25 podnětů a všechny byly řešeny.
Škola se snaží studentům s jejich problémy, pokud se nám svěří, pomáhat. Bohužel, ve
většině případů stojí v pozadí problémů našich žáků neúplné nebo špatně fungující rodiny,
jejichž funkci může škola nahradit jen těžko.
Mgr. Pavel Dvořáček
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1. Domov mládeže
Ubytování studentů
Domov mládeže SZeŠ a SOU je umístěn na okraji města v blízkosti výpadové silnice na
Svitavy a Českou Třebovou v jediném pětipodlažním objektu. Maximální ubytovací kapacita je
200 míst v pokojích hotelového typu ( sociální zařízení součástí každého pokoje). Na každém
podlaží je klubovna a kuchyňka se standardním vybavením.
O výchovu ubytovaných studentů se stará 8 pedagogických pracovníků a 5 provozních
zaměstnanců. V domově pracuje 7 zájmových kroužků, které pokrývají zájem ubytovaných. Jako
nadstandard probíhají na domově kroužky anglické a francouzské konverzace pod vedením
odborných pedagogických pracovníků.

Výchovný program domova mládeže
V

Výchovný program plně respektuje věkové zvláštnosti ubytovaných studentů. Dbá zejména
na adaptaci nově příchozích.
Pomoc vychovatele při řešení různých životních situací:
a) Zvládnutí odloučenosti dítěte od rodiny, utváření vztahů „náhradního rodinného prostředí“
•

Odstraňování, potlačení stresujících faktorů souvisejících se zásadní změnou
prostředí a životního rytmu.

•

Navození přívětivého klimatu ve vztazích s vychovatelem – vychovateli (vlídná
důslednost vychovatele).

•

Vytváření návyků sebeobsluhy a vlastní zodpovědnosti za plnění povinností vůči
škole, sobě i DM.

•

Zvládnutí přechodu na nový stravovací režim.

•

Zvládnutí péče o osobní majetek, čistotu a pořádek ve svém mikroprostoru (návyky
osobní hygieny, udržování čistoty a pořádku v osobních věcech i na pokoji).

•

Zvládnutí osobní svobody při nakládání se svým volným časem (povinnosti –
zábava, „lákadla města“).
b) Pozitivní řešení sociálních situací a zvládnutí vztahů s vrstevnickým okolím.
• Utváření příznivých sociálních vztahů student – spolubydlící, student – ostatní
studenti ve výchovné skupině, resp. spolužáci.
•

Zvládnutí sociálního kontaktu s opačným pohlavím.

• Zvládnutí sociálního kontaktu s prostředím v němž se vyskytují prvky asociálnosti
nebo společenské nebezpečnosti (alkoholismus, drogy, rasová nesnášenlivost atd.)
c) Postupné uznání důležitosti a nutnosti zásad života ve společném ubytovacím zařízení.
Zdeněk Šimek, vedoucí vychovatel
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2. Žákovská knihovna
V letošním školním roce se nám podařilo uskutečnit dlouhodobý záměr – zlepšit a zkvalitnit
prostory žákovské knihovny, což bylo vzhledem k finanční situaci školy zatím nerealizovatelné.
Proto jsme hledali další cesty jak peníze získat. Zpracovali jsme projekt, který počítal se
zcela novými prostorami, stavebními úpravami a novým vybavením. Díky podpoře Krajského
úřadu v Pardubicích, který návrh schválil a peníze přidělil a kterému chceme touto cestou ještě
jednou poděkovat, jsme se mohli o prázdninách pustit do jeho realizace. Výsledkem je nová,
moderní a dobře vybavená žákovská knihovna, která díky umístění může prakticky stále
fungovat v příjemném a kultivovaném prostředí. Staré, opotřebované knihy, o které byl nulový
zájem, byly vyřazeny a naopak jsme se snažili dovybavit knihovnu díly současných autorů
včetně básníků, žádány jsou časopisy
Jezdectví a Western, encyklopedie,
slovníky a výukové CD romy.
Problém je v tom, že právě ty patří
k finančně nejnáročnějším. Pomohli
nám někteří učitelé, kteří věnovali
celé ročníky např. časopisů Týden,
Respekt apod. nebo rušili vlastní
knihovnu a ty nejlepší tituly nám
věnovali. Dík patří především
Ing. Fialovi, Mgr. Foglovi a dalším.
Některé knihy sponzorovali sami
žáci. Velké pochopení projevil
i starosta
Lanškrouna
pan
Ing. Martin Košťál, který věnoval
sponzorský příspěvek na nákup
nových knih. Všem bychom chtěli
poděkovat jménem našich studentů,
kteří na novou knihovnu zareagovali
prudkým nárůstem návštěvnosti.
Potěšující je, že nevyhledávají jen
tzv. odpočinkovou či komerční
četbu, ale že projevují zájem
o skutečně
kvalitní
beletrii,
vzdělávací literaturu a dokonce
i o poezii.
Věřím, že se nám podaří sehnat
další finanční zdroje, které by mohly
dále obohacovat nabídku a že tak budeme moci nejen studentům, ale i zaměstnancům školy
nabídnout kvalitní a pestrý knižní fond v příjemném prostředí.
PhDr. Jaroslava Cvrčková
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3. Školní statek Lanškroun
Školní statek Lanškroun je účelové zařízení naší školy. Plní hlavní činnost (vzdělávání)
a doplňkovou činnost (zemědělská výroba a služby). V současné době došlo k stabilizaci
školního statku, který se transformoval na zemědělskou farmu o velikosti 220 ha zemědělské
půdy. V zemědělské výrobě se specializujeme na produkci mléka, obilovin a řepky. V důsledku
špatných hospodářských výsledků a špatného zdravotního stavu zvířat jsme dočasně zrušili chov
prasat.
Stavy zvířat se stabilizovaly na 230 VDJ. Pro účely školy je nejvíce využíván chov koní, kde
máme 40 koní pro zajištění výuky žáků a jejich volnočasové aktivity.
Hospodářský výsledek v posledních 3 letech byl kladný. V současné době je na školním
statku zaměstnáno 17 pracovníků (přepočtených 15,7).

V

Školní statek má vyrovnané restituční nároky za 24,3 mil.Kč, nemovitý majetek je převedený
na Pardubický kraj a polovina výměry zemědělské půdy bude též ve vlastnictví kraje. Dotace na
hlavní činnost umožňují zajistit běžné potřeby a úkoly. Problémem je nedostatek investičních
prostředků na obnovu budov, technologií a strojů.
I přes tyto potíže se nám podařilo zajistit rekonstrukci dojírny na stáj pro koně z vlastních
zdrojů. Plánujeme přestavbu farmy na moderní stáj pro koně, včetně sociálního zázemí, učebny,
solária a výběhů. V návaznosti na tuto stavbu chceme dokončit přestavbu tribuny a sociálního
zařízení v kryté jízdárně. Druhá, menší krytá jízdárna nám pomáhá řešit hlavně výuku jezdectví
a zůstane ve stávající podobě. Máme zájem odejít z pronajatých objektů, kde platíme nájem.
V Pardubickém kraji jsou 2 školní statky. Pokud dojde perspektivně k jejich modernizaci
a specializaci, mají velkou šanci plnit svoje poslání i v budoucnosti.
Ing. Vlastislav Fiedler

4. Školní stravování
Informace o školní jídelně
Školní jídelna SZeŠ a SOU je přímo v areálu školy. Poskytuje žákům celodenní stravování
v podobě snídaní a svačin, obědů a večeří. Stravuje také pedagogické pracovníky i cizí strávníky
v rámci hospodářské činnosti.
Pro odběr jídla byl nainstalován systém od firmy Z-Ware Jihlava, který umožňuje objednání
i odběr stravy prostřednictvím terminálu s použitím bezkontaktních čipů. Čipy si žáci pronajmou
za 150,- Kč u vedoucí jídelny. Platby za stravu je nutno složit předem na konto strávníka buď
v hotovosti, nebo platbou na účet jídelny.
Stravování je poskytováno v souladu s platnými předpisy pro školní jídelny, týkajícími se
provozu, hygieny a výživových i finančních norem stanovených pro věkovou skupinu 14 – 18
let. V poledne je nabízen výběr ze dvou jídel, což umožňuje plnit přání strávníků na nové trendy
ve výživě a poskytnout jim i vegetariánskou stravu.
Podrobnější informace o školní jídelně poskytne vedoucí jídelny na tel. čísle 465 322 612.
Dana Mačátová
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1. Pracovníci školy
Pedagogičtí pracovníci

--------------------------------------------------------------------------Jméno
Aprobace
------------------------------------------------------------------------------------------------

VI

Ing. Fiedler Vlastislav
Ing. Coufal Josef
Mgr. Bárta Ladislav
PhDr. Cvrčková Jaroslava
Mgr. Daníček Jiří
Mgr. Dvořáček Pavel
Mgr. Faltejsková Blanka
Mgr. Fiedlerová Zuzana
Mgr. Fogl Emil
Ing. Hřebíček Jiří
Ing. Hél Jaroslav
Ing. Hylena Josef
Chládková Adéla
Janoušková Radmila
Ing. Ježková Alena
Ing. Kotyzová Darie
Kovaříková Věra
Köglerová Iva
Ing. Kubeš Jaromír
Machová Ivana
Paďour Zdeněk
Ing. Procházková Hana
Ing. Rabas Rudolf
Ing. Račanský Jan
Smékalová Hana
Ing. Stehlíková Hana
Mgr. Studený Pavel
Mgr. Tejklová Lenka
Mgr. Tkačíková Drahuše
Ing. Tmějová Jaromíra
Ing. Urbanová Marie
Mgr. Weiserová Martina
Ing. Zemanová Věra

ředitel školy, pěstování rostlin a biologie
pedag. zástupce, chov zvířat, výpočetní technika
německý jazyk
český jazyk, dějepis
tělesná výchova
tělesná výchova, dějepis
matematika
tělesná výchova, biologie
matematika, zeměpis, výpočetní technika
praxe
pěstování rostlin, praxe
chemie
teorie jízdy, jezdectví
anglický jazyk
chov zvířat
chov koní, praxe, veterinářství
anglický a ruský jazyk
anglický jazyk
mechanizace, řízení motorových vozidel
technika administrativních prací
řízení motorových vozidel
ekonomie, účetnictví
praxe a chov zvířat
mechanizace, řízení motorových vozidel
jezdectví, praxe
chov zvířat, chov koní
český jazyk, občanská nauka
matematika, výpočetní technika
německý a český jazyk
ekonomie, účetnictví
pěstování rostlin, biologie
německý jazyk, zeměpis
ekonomie

Externisté
Ing. Fiala Antonín
Novotný Ladislav
Dománková Ludmila
Patočková Pavla
Mgr. Pravdová Daniela
MVDr. Šilar Miroslav

pěstování rostlin
jezdectví
psaní na stroji
jezdectví
matematika
myslivost
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Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2003/2004

VI

Foto J. Straková, které chceme touto cestou poděkovat za její sponzorský dar

1.řada zleva
Ing. Jaromír Kubeš, Mgr. Zuzana Fiedlerová, Iva Köglerová, Ing. Josef Coufal,
Ing. Vlastislav Fiedler, Mgr. Martina Weiserová, Ing. Hana Procházková, Ivana Machová,
Mgr. Lenka Tejklová, Mgr. Jiří Daníček
2.řada zleva
Mgr. Pavel Dvořáček, Mgr. Pavel Studený, Ing. Rudolf Rabas, Mgr. Emil Fogl,
Ing. Hana Stehlíková, Adéla Chládková, Ing. Marie Urbanová, Mgr. Drahuše Tkačíková,
Ing. Věra Zemanová, Ing. Darie Kotyzová, Věra Kovaříková, Zdeněk Šimek,
3.řada zleva
Mgr. Ladislav Bárta, Zdeněk Paďour, Ing. Jaromíra Tmějová, PhDr. Jaroslava Cvrčková,
Radmila Janoušková, Hana Smékalová, Ing. Jaroslav Hél, Ing. Alena Ježková, Ing. Jiří Hřebíček,
Ing. Jan Račanský, Ing. Josef Hylena, Ing. Antonín Fiala
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Technicko-hospodářští pracovníci
zástupce ředitele pro ekonomickou činnost
účetní
administrativní pracovnice
administrativní pracovnice

Ing. Adam Richard
Kukulová Milada
Stejskalová Věra
Šenkýřová Jana

Provozní pracovníci
Faltejsková Jitka
školnice
Hrdinová Eva
Balaková Anna
Dorazil Čestmír
Šmiková Ivana
Žák Josef
Konárková Anna
Punčochářová Blažena
Karlíková Jana
Blažeňáková Magdaléna

VI

Pracovníci školní jídelny
Mačátová Dana
Horský Lubomír
Lukešová Hana
Maršálková Božena
Michálková Melánie
Bendová Ivana
Šilarová Jitka

vedoucí školní jídelny

Domov mládeže
Šimek Zdeněk
Dománková Ludmila
Kubátová Lidmila
Melnyk Bohdan
Miřejovský Jiří
Onufrijová Miluše
Pekařová Ivana
Vaníčková Miluše
Hantlová Ludmila

vedoucí vychovatel
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1. Kurz pro výkon obecných zemědělských činností tzv. „Zimní kurz“
Cílová skupina (účastníci kurzu)
Vzdělávací program byl určen pro všechny aktivní zemědělce, kteří neabsolvovali některý ze
zemědělských učebních nebo studijních oborů, začali podnikat v zemědělské prvovýrobě po roce
1990 a mají z vlastní výrobní činnosti praktické zemědělské znalosti.
Cíl vzdělávací akce
Vzdělávací program organizovalo Ministerstvo zemědělství v souladu s rekvalifikačním
vzdělávacím programem MZe č.j. 19879/02-2010 z 15. 10. 2002. Cílem vzdělávací akce bylo
umožnit účastníkům osvojit si základní zemědělské znalosti, nové teoretické vědomosti
a intelektuální dovednosti nezbytné pro úspěšné provozování rodinné farmy s důrazem na
zvládnutí základní obsluhy osobního počítače. Podle ministerského programu neměl být kurz jen
pouhým výkladem encyklopedických poznatků, ale důraz byl kladen na získávání znalostí
formou samostudia řízeného vyučujícím.
Důležitým a pro většinu účastníků zpočátku hlavním cílem akce bylo po úspěšném
absolvování kurzu získat certifikát opravňující k čerpání státních příspěvků a dotací i prostředků
poskytovaných různými programy EU plynoucích do zemědělství. Při zavedení prezenční listiny
sledující docházku do výuky vyjádřil jeden účastník kurzu svůj podiv nad tímto naším počínáním
slovy: „Řekněte nám, kdy nám předáte osvědčení, my vám ten papír zaplatíme a nemusíme spolu
dále ztrácet čas“.

VII

Po zkušenostech našich učitelů z oblasti zemědělského poradenství jsme si vytkli jako hlavní
cíl naučit účastníky kurzu využívat své praktické znalosti a nově osvojené vědomosti
k sestavování vlastního podnikatelského záměru. V minulých letech jsme v podobných
vzdělávacích akcích získali důležitý poznatek, že podaří-li se nám, aby si účastník kurzu osvojil
mechanismus shromažďování podkladů, analýzy dat a rozplánování nákladů a tržeb s výhledem
na několik let, získá důležitou intelektuální dovednost, kterou může v následujících letech
opakovat a rozvíjet při svém podnikání a to nejen v oblasti zemědělské prvovýroby.
Forma a obsah vzdělávací akce
Ředitel školy na základě velkého zájmu zemědělské veřejnosti sestavil pracovní tým pro
přípravu a naplánování zimního kurzu a vedením byl pověřen Ing. Jan Račanský. Tento tým
naplánoval výuku podle směrnic výše uvedeného rekvalifikačního vzdělávacího programu
a s využitím zkušeností kolegů ze Střední odborné školy Šumperk a připravil obsahovou náplň
na zimní měsíce říjen 2003 až březen 2004. Plán výuky je patrný z přílohy č. 1, tabulka A.
Krátce po zahájení kurzu 26. září 2004 se ukázalo, že mají-li se splnit cíle vzdělávací akce
a nemá se z kurzu stát debatní skupina bez konkrétních výsledků, musí se změnit přístup učitelů
k teoretické výuce a upravit forma i obsah výuky. Vedoucí kurzu využil nové pokyny
Ministerstva zemědělství, analýzu předchozích kurzů v časopise Zemědělská škola a vyšel
z požadavků účastníků kurzu a upravil obsah i formu výuky jak je patrno z přílohy č. 1,
tabulky B. Jednalo se především o naplánování průběhu konzultací tak, aby cílové sestavení
podnikatelského záměru ze strany účastníků bylo soustavné a postupné a neponechalo se až na
závěr kurzu těsně před zkouškami. Důležitou součástí konzultací se také staly exkurze.
Průběh vzdělávací akce
Do kurzu se přihlásilo zpočátku 22 zájemců a později se přidali ještě další dva (viz. příloha
č. 2), takže nakonec ke zkouškám přistoupilo 24 frekventantů. Kurz byl zahájen 26. září 2003
vstupními testy a předáním plánů a osnov výuky. Podle potřeb účastníků se pak teoretická výuka
v zimním kurzu konala pravidelně v pátek od 3. října 2003 až do 13. února 2004 s výjimkou
dvou vánočních týdnů. Výuka se zahajovala vždy v 9.00, vyučovací hodina měla 45 min
a 8 vyučovacích hodin se rozdělovalo do čtyř devadesátiminutových bloků rozdělených
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přestávkami. Rozvrh hodin neodpovídal školnímu rozvrhu hodin, proto se skupina zimního
kurzu umisťovala do učebny mechanizace, kde byla částečně oddělena od hlavní školní budovy.
Původní představa přípravného týmu, že zemědělci budou samostatně doma tvořit
podnikatelský záměr a po skončení teoretické výuky budou chodit do školy za určenými
oponenty, brzy vzala za své. Při této představě by učitelé ve škole marně čekali na nějakého
aktivního dobrovolníka, který přijde konzultovat své přípravy. Proto v předstihu před zahájením
konzultací obdrželi účastníci pokyny, směrnice a tabulky, podle kterých byli více méně nuceni
sestavovat jednotlivé díly podnikatelského záměru. Konzultace se proto organizovaně rozeběhly
od 13. února 2004 a účastníci kurzu při pravidelných schůzkách spíše povinně předkládali
jednotlivé tabulky ke schválení a poté obdrželi další pokyny na další týden. Konzultace se
zahajovaly až v 10.00 a běžely nepřetržitě pět šedesátiminutových hodin ve dvou skupinách.
Jedině tak se nám podařilo, že hlavní oponenti Ing. Hřebíček a Ing. Ježková obdrželi
podnikatelské záměry včas ke zpracování připomínek. To považujeme za významný úspěch
vzdělávací akce.
První exkurze, která plnila jak vzdělávací, tak poznávací cíl, se uskutečnila 27. února 2004.
S autodopravcem Karlem Mačátem z Dolní Čermné jsme postupně navštívili rodinnou farmu
Zářecký v Kunvaldu se zaměřením na agroturistiku, výrobnu vitaminominerálních směsí Fitmin
Žamberk s přilehlou zemědělskou farmou a rodinnou farmu Kaliště - Papáček specializovanou
na chov masného plemene skotu Limousine. Exkurzi jsme zakončili na rodinné farmě jednoho
z účastníků kurzu pana Staňka ve Svatém Jiří, která je naopak zaměřena na chov mléčného
plemene skotu Jersey. Exkurze bohatě splnila vzdělávací cíl, přispěla k navázání kontaktů
s jinými obdobně zaměřenými zemědělci a výrazně napomohla k bližšímu seznámení
jednotlivých účastníků kurzu mezi sebou navzájem.
Druhá exkurze se stejným autodopravcem se vypravila těsně před závěrem kurzu 29. března
2004 na brněnské výstaviště, kde probíhaly následující evropské výstavy: Techagro –
zemědělská technika, Silva Regina – lesní a dřevařská technika a Vetex – veterinární technika.
Rovněž tato exkurze bohatě splnila vzdělávací i poznávací cíl. Při obou exkurzích jsme
oceňovali přesnost, dochvilnost a kázeň účastníků kurzu, tedy vlastnosti, na které nejsme
u studentů denního studia zvyklí.
Závěrečná zkouška
Závěrečná zkouška 2. dubna 2004 se sestávala ze dvou částí. Teoretická zkouška se
uskutečnila formou písemného testu, který absolvovalo všech 24 účastníků kurzu od 8.00. Test
obsahoval 80 otázek ze všech vyučovacích předmětů, každá měla tři varianty odpovědí
a účastníci ho vyplňovali zaškrtáváním. Zkušební komise v počtu 4 učitelů sledovala
objektivnost testování a průběžně vyhodnocovala hotové testy. V 10.00 byli účastníci seznámeni
s výsledky této písemné zkoušky: všichni splnili kritérium nejméně 70 % správných odpovědí
a prospěli.
Stejně náročné jak pro účastníky kurzu, tak i pro oponenty Ing. Hřebíčka, Ing. Ježkovou
a Ing. Tmějovou byla druhá část závěrečné zkoušky: obhajoba podnikatelského záměru.
Obhajoby byly zahájeny v 10.00 a v patnáctiminutových intervalech se zkoušení střídali před
tříčlennou zkušební komisí, která s nimi probírala připomínky k jejich zpracovaným
podnikatelským záměrům. Přestože se vyskytly určité problémy s včasným termínem odevzdání,
s dodržením poskytnuté osnovy a s dodáním chybějících podkladů, přistoupili účastníci kurzu
k obhajobě zodpovědně a po vyčerpávající čtvrthodině zdárně všichni svůj podnikatelský záměr
obhájili. Tím splnili kritéria daná rekvalifikačním vzdělávacím programem Ministerstva
zemědělství č.j. 19879/02-2010 ze dne 15. 10. 2002 a úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku.
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Závěr a hodnocení vzdělávací akce
Na základě výsledků závěrečné zkoušky svolal předseda zkušební komise ředitel školy
Ing. Vlastislav Fiedler účastníky zimního kurzu a členy zkušební komise a organizačního týmu
na 16.00 do zkušební třídy. Absolventům kurzu, kteří splnili všechny podmínky výše zmíněného
vzdělávacího programu a uhradili kurzovné, předal Osvědčení o absolvování kurzu, které
potvrzuje absolventovi úspěšné vykonání závěrečné zkoušky a obhájení absolventského
projektu. Krátce zhodnotil průběh kurzu, vyzdvihl disciplínu a přístup absolventů k výuce
a popřál jim, aby získané znalosti a intelektuální dovednosti dále uplatňovali a rozvíjeli ve své
náročné práci.
Předseda třídní samosprávy Pavel Filip poděkoval pedagogickému sboru za snahu, s níž
trpělivě účastníkům kurzu předávali základní teoretické znalosti a seznamovali je s novinkami
v celém zemědělství. Řediteli školy i jejím pedagogům popřál, stejně jako zemědělcům
samotným, zlepšení podmínek pro zemědělské podnikání i pro funkci zemědělských škol. Snad
se to podaří po vstupu České republiky do Evropské unie.
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Neformální závěr kurzu se konal v restauraci Starý mlýn, kde se absolventi po půlročním
seznamování loučili s pozvanými pedagogy i mezi sebou navzájem. Jako projev uznání za snahu
a trpělivost učitelů předali řediteli školy obrovský pohár s věnováním. Po přípitku perlivým
vínem a uvolnění zkouškového napětí absolventi prohlásili, že kurz před půlrokem zahajovali
s pocitem zbytečnosti a promarnění peněz kvůli kusu papíru. Nyní na závěr trochu překvapivě
zjišťují, že se nejen něco nového naučili, ale že jsme jim díky své náročnosti a tím, že jsme trvali
na dodržování ministerské směrnice, pomohli nalézt jiný pohled na smysl své vlastní práce, při
které například počítač bude hrát významnou roli. Při loučení někteří z nich zjistili, že jim ty
pátky, kdy se museli oprostit od svých pravidelných starostí, odjet do Lanškrouna, kde se
setkávali se svými kolegy, mohli si s nimi vyměňovat své zkušenosti, předávat jim své rady nebo
si naopak postěžovat … že jim ty pátky budou scházet.

Příloha č. 1: Dotace hodin zimního kurzu
A. Plán výuky zimního kurzu
Název předmětu
Pěstování rostlin
Chov zvířat
Stroje a zařízení
Ekonomika podnikání
Výpočetní technika
Zemědělské právo
Bezp. a hygiena práce
Ekologie a tvorba krajiny
Celkem

Zkratka
PRO
CHO
STZ
EKO
VYT
ZEP
BOZP
EKL

Vyučující
Ing. Hél
Ing. Ježková
Ing. Kubeš
Ing. Zemanová
Mgr. Fogl
Ing. Procházková
Ing. Hřebíček
Ing. Hél

Přímá
34
34
18
30
14
8
4
8
150

Dotace hodin
Konz. Proj. Zk. Suma
30
10
3
77
30
10
3
77
15
5
1
39
25
10
2
67
5
0
1
20
0
0
8
0
0
4
0
0
8
105
35
10
300

Dotace hodin:
Přímá − přímá teoretická výuka se sledovanou docházkou
Konz. − konzultace s nesledovanou docházkou
Proj. − projektování podnikatelského záměru – samostatná domácí činnost
Zk.
− zkoušky průběžné i závěrečné, obhajoba podnikatelského záměru

- 46 -

SZeŠ a SOU Lanškroun

Výroční zpráva 2003/2004

B. Skutečný průběh výuky zimního kurzu
Předmět nebo akce
Pěstování rostlin
Chov zvířat
Stroje a zařízení
Ekonomika podnikání
Výpočetní technika
Zemědělské právo
Bezp. a hygiena práce
Ekologie a tvorba krajiny
Konzultace
Exkurze
Zpracování projektu
Zkoušky a obhajoba
Celkem

Zkratka
PRO
CHO
STZ
EKO
VYT
ZEP
BOZP
EKL

Garant předmětu či akce
Ing. Hél
Ing. Ježková
Ing. Kubeš
Ing. Tmějová
Mgr. Fogl
Ing. Račanský
Ing. Račanský
Ing. Hél
Ing. Hřebíček, Ing. Ježková
Ing. Račanský
Ing. Hřebíček, Ing. Ježková
Ing. Hřebíček, Ing. Ježková

Hodiny
33
37
18
29
15
8
4
4
86
20
35
11
300

Datum
3.10-6.2.
3.10.-30.1.
3.10.-6.2.
3.10.-6.2.
21.11.-23.1.
20.2.
19.12.
30.1.
13.2.-2.4.
27.2., 29.3.
13.2.-2.4.
26.9., 2.4.

Provedené významné úpravy:
1. Zařazení 2 exkurzí místo konzultací.
2. Časový rozvrh průběžného předkládání tabulek podnikatelského záměru.
3. Zkrácení dotace hodin předmětu Ekologie a tvorba krajiny.
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Účastníci kurzu
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Příloha č. 2: Seznam absolventů a jejich podnikatelské záměry

VII

Ev.č.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Příjmení a jméno
Bartoníček Jiří
Coufalová Marie
Doležal Petr
Doležal Zdeněk
Filip Pavel
Jasanský Martin
Kněžour Jiří
Lochmanová Vlasta
Macháček Miloš
Marek Ladislav
Mikeš Jiří
Nastoupil Jiří
Pecháček Jaroslav
Petřík Ladislav
Richtr Zdenek
Staněk Petr
Stejskalová Alžběta
Švec Richard
Tejkl Václav
Valenta Miroslav
Vašátko Jiří
Vonz Jiří
Petrlák Luboš
Šroler Jaroslav

Dat. narození
4. 4. 1969
30. 7. 1952
1. 2. 1965
13. 1. 1969
7. 12. 1960
11. 4. 1970
30. 3. 1970
10. 6. 1973
28. 8. 1971
24. 12. 1959
4. 5. 1969
16. 11. 1965
9. 6. 1966
21. 5. 1972
26. 4. 1971
1. 7. 1965
11. 9. 1965
20. 8. 1985
28. 8. 1964
6. 9. 1973
13. 4. 1962
22. 1. 1976
7. 7. 1974
16. 2. 1951

Téma
Ekofarma „Oleška“
Modernizace výkrmu skotu
Rozvoj rostlinné výroby
Rozvoj rostlinné výroby
Technická modernizace
Chov masného plemene ovcí
Chov koní a masného skotu
Modernizace a rozvoj chovu ovcí
Chov krav bez tržní produkce mléka
Údržba krajiny
Rozšíření výrobní kapacity
Chov ovcí
Rodinná farma „U Březiny“
Chov skotu bez tržní produkce mléka
Výroba mléka
Chov plemenného skotu Jersey
Modernizace a rozvoj chovu ovcí
Rozvoj farmy
Zemědělská farma
Chov skotu bez tržní produkce mléka
Pěstování energetické plodiny RUMEX
Chov krav bez tržní produkce mléka
Chov skotu bez tržní produkce mléka
Chov skotu bez tržní produkce mléka

2. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
ve školním roce 2003/2004
1. Vzdělávání vedoucích pracovníků
Ředitel školy navštěvoval výuku angličtiny v Pardubicích.
2. Vzdělávání v cizích jazycích
Učitelé cizích jazyků navštěvovali odborné semináře pořádané Pedagogickým centrem
Pardubice. Prakticky jsme si mohli anglický jazyk procvičit při zahraničních návštěvách.
3. Oblast informatiky a výpočetní techniky
V rámci projektu MŠMT byli proškoleni všichni učitelé v základních znalostech
úrovně Z a 18 pedagogických pracovníků úspěšně vykonalo školení P-1. Ing.Račanský
a Mgr. Fogl se účastnili semináře Moderní programování (MFF UK Praha).
4. Vysokoškolské vzdělávání
Ve studiu vysoké školy pokračují Adéla Chládková a Radmila Janoušková. Ludmila
Dománková úspěšně ukončila studium vychovatelství na PF MU Brno.
5. Odborné vzdělávání
Odbornost rozšiřujeme formou seminářů, exkurzí, řešením provozních úkolů na školním
statku a individuálním studiem. Jsme cvičnou školou ČZU Praha a vlastníme akreditaci
MZe ČR.
Vzdělávání probíhalo rovnoměrně po celý kalendářní rok. Školení a kurzy prováděly
akreditované instituce na dobré úrovni. Vzdělávání pedagogických pracovníků můžeme hodnotit
velmi pozitivně. Celkové náklady na vzdělávání dosáhly hodnoty 104 373,- Kč.
Ing. Vlastislav Fiedler
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Zpráva z odborného semináře o Švýcarsku
Dne 2.6. 2004 jsem se zúčastnila u příležitosti oslav 5. výročí založení Evropského
spolkového domu a vstupu České republiky do Evropské unie Švýcarského odpoledne
v Historické klubovně ESD Goethe institutu v Pardubicích. Velmi přínosnou částí pro mě bylo
především vystoupení obchodního rady velvyslanectví Švýcarska pana Jacquese Ducresta. Pan
rada se zabýval otázkami možného vstupu Švýcarska do EU, jejich politickým systémem,
hospodářstvím a vzájemnými styky jejich země s Českou republikou. Je velkým evropským
optimistou a doufá, že dlouhodobě musí Švýcarsko přistoupit do Evropské unie. Během jeho
přednášky jsme obdrželi hodně informačních materiálů o této středoevropské zemi, které mohu
dobře uplatnit i ve vyučování.
Druhou část semináře uvedl pan Michal Bulička z Brna., který doplnil pana radu o další
základní informace z této alpské republiky. Pro mě bylo cennější, že účastníky seznámil pomocí
diashow se švýcarskými přírodními krásami a horskými sporty. Samozřejmě při promítání
diapozitivů rovněž nezapomněl na různé zajímavosti během jeho nesčetných cest po Švýcarsku.
Mgr. Martina Weiserová

Konference Školství,vzdělávání a naše možnosti po vstupu do EU
Ve středu 19.5.2004 jsme se zúčastnily diskusní konference „Školství, vzdělávání a naše
možnosti po vstupu do Evropské unie“ v Pardubicích. Celá akce se konala pod záštitou
občanského sdružení ANO PRO EVROPU, kterému se podařilo získat podporu více než 150
osobností včetně Václava Havla ze všech oblastí české společnosti.
Na konferenci, kterou moderoval poslanec Svatopluk Karásek, vystoupil např. senátor Daniel
Kroupa, který přesvědčivě hovořil na téma „Vzdělání jako výchova k evropskému občanství“.
Ondřej Hausenblas, učitel PedF UK a velký odpůrce státních maturit, poukazoval především na
nedostatečné další vzdělávání učitelů. Předseda Rady vysokých škol František Ježek raději vzdal
dlouze připravenou prezentaci, protože účastníků z řad vysokoškolských pedagogů bylo opravdu
málo, a věnoval se spíše diskusi s přítomnými. Předseda Vysokoškolského odborového svazu
František Barták kritizoval hlavně omezený výzkum a finance určené pro vysoké školy. Nejvíce
pozornosti věnovali účastníci vystoupení hlavního poradce ministryně školství Martina Profanta.
Vzduchem létala čísla, procenta a fakta (je šéfem analytického oddělení), ale často si protiřečil.
Na základě jeho příspěvku se rozpoutala nejživější diskuse, protože většina přítomných byli
zástupci základních a středních škol, kteří kritizovali přílišné teoretizování, které je odtrženo od
praxe. Byly vytýčeny nedostatky dosavadního školského systému, ale nebyla ukázána konkrétní
cesta, jak se s nimi vypořádat.
Zcela ve světě financí se pohybovalo vystoupení ředitele společnosti SCIO – „Východočeská
vzdělávací, a.s.“ Ondřeje Štefla, který si připravil sice perfektní počítačovou prezentaci
a sugestivní psychologicky zaměřené působení, které však nemohlo zakrýt zcela evidentní úsilí
o získání co největších zakázek v resortu školství.
Celá akce byla pro nás velice přínosná. Je velmi zajímavé a poučné zúčastnit se takové akce,
získat větší přehled a znát dopředu záměry a vývoj školství. Na škodu bylo poněkud nekvalitní
ozvučení a odpolední neúčast poloviny přítomných.
PhDr. J. Cvrčková a R. Janoušková
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Literární seminář
V pondělí 5. 4. 2004 jsme využili pestré nabídky Pedagogického centra v Pardubicích a navštívili
jsme vzdělávací seminář zaměřený na literaturu 60. let minulého století. V ústeckoorlické pobočce
Pedagogického centra jsme vyslechli velice zajímavou a nevšední přednášku PhDr. Jaroslava Truhličky.
Přednášející nám pomohl orientovat se v problematických úsecích moderní české literatury, zdůraznil
zejména vliv dobových politických událostí na prózu, poezii a drama „zlatých šedesátých let“.
PhDr. J.Cvrčková a Mgr. P.Studený

ICT ve školním roce 2003/2004
Vývoj v oblasti ICT se na naší škole v letošním školním roce nesl ve znamení kvality namísto
obvyklé kvantity – a to kvality uživatelské.
V oblasti hardware došlo pouze k výměně několika počítačů – převážně v administrativě školy.
Morální zaostalost počítačů totiž začala komplikovat práci účtárny a kanceláře. Také se podařilo zakoupit
moderní dataprojektor, kterým se výrazně usnadnila výuka v novější učebně výpočetní techniky.
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Protože v předchozích letech se úspěšně podařilo vybavit prakticky všechny kabinety výpočetní
technikou připojenou k místní síti a jejím prostřednictvím k internetu, nazrál čas zaměřit se na efektivní
využití tohoto řešení. Efektivita využití ICT souvisí bezprostředně se schopnostmi a vůlí uživatelů.
V rámci SIPVZ (státní informační politika ve vzdělávání) se většina našich pedagogů zúčastnila
vzdělávání tzv. počítačové gramotnosti stupně Z a někteří také navazujícího stupně P. Získali tím
základní resp. pokročilejší znalosti v užívání osobního počítače jako prostředku komunikace a práce
s daty v běžné školní praxi. Protože je zřejmé, že takto nabyté znalosti je člověk schopen využít jedině
tehdy, má-li k tomu příležitost (a také vůli), snažíme se stále více administrativních činností souvisejících
s činností pedagogickou zpracovávat a sdílet prostřednictvím počítačové sítě. A tak nejen třídní učitelé si
již zvykli sáhnout po počítačové myši, potřebují-li zjistit aktuální změnu v rozvrhu, informace
o studentovi, průběžnou klasifikaci, ale také mají-li napsat zprávu z pracovní cesty či vyplnit měsíční
výkaz odpracovaných hodin apod.
Také návštěvnost internetových stránek školy (http://www.szes-la.cz) svědčí o tom, že na tyto stránky
zavítá mnoho uživatelů z nejrůznějších míst – vysokých škol (naši absolventi?), základních škol (zájemci
o studium?), ale také mnoho domácích uživatelů. Naleznou zde základní informace o škole, aktuální
změny v rozvrhu hodin na příští dny, konečně se nám začíná dařit aktualizovat informace o dění
v jezdeckém sportu a výrazně rozšířit fotogalerii z akcí školy a cvičné a soukromé stránky studentů
v souvislosti s jejich umístěním na vlastním webovém serveru školy.
Správa a aktualizace internetových stránek školy je také (v rámci ICT) jedním z našich úkolů do
budoucnosti. S rozšířením internetu do domácností a na všechny školy a úřady se z něho stává velmi
významný komunikační kanál. Nechť se čtenář zamyslí, kolik zpráv v posledním roce odeslal či přijal
klasickou a kolik elektronickou poštou.
Dalším cílem v dohledné budoucnosti bude modernizace starší učebny výpočetní techniky tak, aby
odpovídala současným kritériím, Tady počítáme s prostředky od MŠMT v rámci SIPVZ, které by měly
být k dispozici tzv. „červeným“ školám v průběhu let 2005-2006. („Červené“ školy jsou ty, které byly
vyřazeny z první vlny vybavování ICT díky tomu, že se o toto vybavení již dříve postaraly samy).
Třetím a zřejmě nejdůležitějším úkolem do budoucnosti je další zkvalitnění odborných uživatelských
schopností našich studentů i pedagogů tak, aby se jim počítač stal užitečným nástrojem při jejich běžné
každodenní práci. Ostatně k tomuto cíli by měly všechny aktivity zařízení, které nazýváme školou,
směřovat.
Mgr. Emil Fogl
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1. Sportovní klub školy
Sportovní aktivity na naší škole ve školním roce 2003/2004
SZeš v Lanškrouně má velmi dobré podmínky pro rozvoj různých sportovních aktivit našich
studentů. Protože si uvědomujeme důležitost sportu a tělesných cvičení pro zdraví, snažíme se
našim studentům nabídnout možnost organizovaně sportovat i v čase mimo vyučování.
Jsme školou tak trochu specifickou, protože převážnou většinu žáků tvoří dívky a jejich
zájem vyplňují především koně.
Přesto se mezi nimi vždy najde určitá část, která má zájem o výše zmíněné aktivity, tedy
školou organizovaný kolektivní sport. Pro tyto zájemce každoročně připravujeme. Po skončení
výuky sportovní kroužky. Letos měli žáci možnost docházet do kroužků atletiky, volejbalu,
florbalu a tenisu. Ze začátku roku byla účast poměrně velká, ale s přibývajícím koncem roku se
návštěvnost zmenšovala. Bohužel, řada studentů postrádá zatím schopnost něčemu se
cílevědomě a pravidelně věnovat.
Tyto kroužky fungují pod hlavičkou školního sportovního klubu, který je součástí Asociace
školních sportovních klubů, jež má sídlo v Praze a je nejvýznamnější organizací, která zastřešuje
organizovaný školský sport v tomto státě.
V rámci této asociace se naši studenti pravidelně a v průběhu celého školního roku zúčastňují
různých přeborů, olympiád a turnajů okrskového, okresního, krajského či republikového
významu.
Letos jsme se se střídavými úspěchy zúčastnili turnajů ve fotbale, florbale, atletice
a košíkové.

VIII

V košíkové dívky nepostoupily do okresního finále jen o jeden koš. Ve volejbale obsadily
druhé místo v okresním B - finále. Chlapci se také účastnili okrskových kol, avšak bez větších
úspěchů.
Poslední dobou postupně dosahují lepších výsledků dívky, protože výběr šikovných
sportovců mezi chlapci se díky jejich malému počtu na naší škole stále zhoršuje.
Přesto se i nadále budeme snažit, aby si naši studenti ke sportu nalezli pozitivní vztah
a získali co nejlepší dovednosti, které pak budou moci v dospělosti uplatnit jako kompenzaci ke
svým náročným povoláním.
Mgr. Pavel Dvořáček

Sportovní den školy 29.6.2004
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2. Jezdecký klub
Činnost sportovního jezdeckého klubu
Ve školním roce 2003 – 2004 má SJK 182 členů z řad studentů a zaměstnanců školy.
I v tomto roce pokračuje úzká spolupráce jezdeckého klubu se školou - SJK pomáhá vytvářet
podmínky pro výuku studentů SZeŠ v předmětech chov koní a jezdectví dle schválených osnov.
Talentovaným a pracovitým studentům umožňuje získání licence jezdce i účast v jezdeckých
soutěžích. Nejlepší se mohou i připravit na cvičitelské zkoušky, které pomohou absolventům
v lepším uplatnění po maturitě. Současné podmínky ( věk 18 let a vlastnictví licence jezdce
nejméně 3 roky ) však nedovolují většině studentů složit tyto zkoušky během studia.
V rámci zájmové činnosti SJK je každodenně zajišťován jezdecký trénink nejméně pro
10 členů, další pravidelně pomáhají při krmení, ošetřování a čištění koní a dle potřeby i při
údržbě jezdeckého vybavení, ale i při úpravách jezdeckého areálu
a zařízení.
Stejně jako v minulých letech členové odpracovali desítky
hodin i při přípravě různých jezdeckých akcí (Hliněný pohár,
Liga škol, veřejné tréninky, jezdecká vystoupení) a v neposlední
řadě při sklizni slámy o prázdninách.
V letošním roce uspořádali členové jezdeckého klubu několik
akcí: 23. dubna zkoušky základního výcviku jezdce, které
úspěšně složily i 4 členky našeho klubu ; 8.5. tradiční závody
Hliněný pohár (i letos byl součástí Dne školy) a dva veřejné
tréninky (2.5. a 19.6.) s programem pro jezdce s licencí i bez licence. Ve středu 23.6. proběhlo
lanškrounské kolo seriálu jezdeckých závodů - Ligy zemědělských škol, což jsou závody
přístupné pouze žákům a studentům zemědělských škol a učilišť.
Při Dnech otevřených dveří byly předváděny jezdecké ukázky, které se studenty nacvičili
cvičitelé a trenéři jezdeckého klubu.
I v tomto školním roce startovali jezdci závodního družstva na mnoha jezdeckých závodech
už tradičně s výbornými výsledky.

Výsledky závodů Sportovního jezdeckého klubu Lanškroun
Nová Amerika

„L“

Janov

„Z“

3. místo H Smékalová
4. místo P. Patočková
„ZL“ 3. místo P. Patočková

Lukas
Renno
Renno

Koldín

„S“

1. místo A. Chládková

Norman

Litomyšl

„S“

5. místo A. Chládková

El Sid

Dolní Moravice

„Z“

4. místo Ing. J. Hél
Klasik
5. místo A Lachmanová
Mája
Pohár ministra zemědělství
1. místo P. Patočková
Jordán

„L“

4. místo A. Chládková
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„ZM“ 3. místo I. Pavlištová
„Z“ 1. místo A. Lachmanová
„ZL“ 2. místo A. Lachmanová
3. místo L. Gajdošová

Hořice

Bonna
Mája
Mája
Gájus

„ZL“ 3. místo A. Chládková
„L“ 1. místo A. Chládková
„L“ 2. místo A. Chládková
Mistrovství východočeské oblasti - družstva
3. místo P. Patočková
R. Jeníková
A. Chládková

El Sid
El Sid
Norman

Boskovice - liga škol

Mája
Bonna
Gájus
Mája
Gájus
Kamarád
Bonna
Mája

„ZM“ 3. místo A. Lachmanová
4. místo I. Pavlištová
5. místo L. Gajdošová
„Z“ 2. místo A. Lachmanová
3. místo L. Gajdošová
4. místo V. Stehlíková
5. místo I. Pavlištová
„ZL“ 2. místo A. Lachmanová

Výsledky jezdců SJK při SZeŠ a SOU Lanškroun z finále Ligy zemědělských
škol, které se konalo v rámci výstavy "KONĚ V AKCI"
ve dnech 5.-7.9.2003 v Pardubicích
VIII

Soutěže:
č. 1 Skoková soutěž st. "Z" - zahajovací

3. místo H. Smékalová - Lukas
4. místo A. Chládková - Žigolo

č. 2 Skoková soutěž st. "ZL"

1. místo A. Chládková - Norman
2. místo A. Lachmanová - Mája
3. místo A. Chládková - El Sid

Mistrovská soutěž Ligy škol pro studenty:

1. místo A. Lachmanová - Mája

č. 3 Skoková soutěž st. "L"
Mistrovská soutěž Ligy škol pro mistry:

1. místo A. Chládková - El Sid

č. 4 Drezurní soutěž st. "Z" - úloha Z2

č. 5 Drezurní soutěž st. "L" - úloha L1
Mistrovská soutěž Ligy škol pro mistry:

2. místo A. Chládková - Žigolo
5. místo H. Smékalová - Maxim

1. místo A. Chládková - Žigolo
5. místo H. Smékalová – Maxim

č. 6 Skoková soutěž - štafety "Malý - velký"

1. místo A. Lachmanová - Mája
V. Strouhalová - Blesk
2. místo A. Chládková - Norman
V. Pilná - Šerif

č.7 Parkúr pony

1. místo V. Pilná - Šerif
3. místo V. Strouhalová - Blesk

č. 8 Volba dráhy - st. "ZL"

1. místo A.Chládková - El Sid
2. místo A. Lachmanová - Mája
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24. ročník lanškrounského „Hliněného poháru“
V sobotu 8.5.2004 se konal popáté „Den školy“, jehož součástí byl již 24. ročník tradičních
jezdeckých závodů „Hliněný pohár“. Letos se poprvé nekonal na „jednorázovém“ travnatém
kolbišti. Technické a finanční důvody donutily pořadatelský tým přesunout parkúr na škvárovou
jízdárnu v areálu školního statku, kde je postavena nová věž pro rozhodčí a připravují se další
trvalé úpravy, které pomohou zlepšit prostředí a zázemí pro realizaci podobných akcí. Pořadatelé
si toto nové prostředí úspěšně vyzkoušeli již během veřejných tréninků a školských závodů (Liga
škol), a tak věřili, že tato změna bude ku prospěchu věci. Protože se vydařilo i počasí, prožili
diváci i závodníci v Lanškrouně velmi pěkný den.
Parkúry (od stupně „ZM“ až do „L“) stavitele pana Josefa
Vitáska byly relativně kratší, ale velice nápadité a technicky
poměrně náročné, a proto i divácky velmi zajímavé.
V přestávkách mezi soutěžemi program zpestřily ukázky
westernového ježdění i práce s dobytkem a lasování. Mistr
jaroměřského učiliště pan Kysilka se svými žáky předváděli
v průběhu celého dne své kovářské a podkovářské umění včetně
úpravy kopyt a kování dvou koní – chladnokrevného hřebce,
který patřil panu Šilarovi z Dolní Dobrouče, a teplokrevníka
zapůjčeného domácím klubem.
Přes počáteční obavy z nového prostředí startovalo v jednotlivých soutěžích celkem
125 dvojic pod bedlivým dozorem sboru rozhodčích, který
pracoval již tradičně pod vedením pana Jaroslava Hupky. Potěšil
nás značný zájem diváků, protože toto kolbiště se nachází dále
od města. Možná tomu napomohla i velice atraktivní služba –
odvoz kočáry od sídliště až k závodišti, který zajišťovali pan
Masopust se svými haflingskými klisnami a pan Indra s párem
fjordů.
Lanškrounský „Hliněný pohár“ si už získal i své příznivce
z řad sponzorů. Letošní ročník byl pořádán za podpory Pardubického kraje, který zastupoval pan
Ing. Petr Šilar, a firmy Agrochem Lanškroun a.s., za kterou jezdce dekoroval ředitel firmy pan
Ing. Miroslav Švob. Věcné ceny věnovaly firmy Fides Agro Šardice a Zemědělské služby
Běstovice. Touto cestou bychom jim chtěli ještě jednou poděkovat.
Díky patří především pořadatelskému týmu, v jehož čele stáli pánové Ing. Jaroslav Hél
a Ladislav Novotný. Věříme, že stejně dobře se vydaří i další plánované akce na tomto kolbišti,
a proto Vás už dnes zveme k účasti na veřejných trénincích v červnu, srpnu a září – přesné
termíny je možno najít na internetových stránkách naší školy.
A na závěr přehled výsledků 24. ročníku „Hliněného poháru“:
Ing. Hana Stehlíková
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Výsledky soutěží jezdeckých závodů – 8.5. 2004
(Tučně zvýrazněny výsledky jezdců a koní Sportovního jezdeckého klubu Lanškroun)

VIII

SOUTĚŽ

UMÍSTĚNÍ

„ZM“
(11 startujících)

1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo

JEZDEC
Černohorský Leoš
Černohorský Leoš
Marková Lucie
Boušek Jiří
Smékalová Hana

„Z“ junioři

1. místo

(13 startujících)

KŮŇ

STÁJ

Úsvit
Utegy
Beruška
Jaguar
Rony 6

Hřebčín Suchá
Hřebčín Suchá
JS Plundra Žamberk
Stáj Cilka Libchavy
SJK Lanškroun

Doskočil Ivo

Balantines
Inspirations

Slavoj Pardubice

2. místo
3. místo
4. místo

Bílková Kristýna
Hájková Kristýna
Ondrušková Lucie

Oliver Twist
Quint
Fondval

JS Plundra Žamberk
JK Farma pod Lípou
SRSJ Cetkovice

5. místo

Kocourková Lenka

Santana

SJK Lanškroun

„Z“ senioři

1. místo

Ing. Hél Jaroslav

Derona

SJK Lanškroun

(13 startujících)

2. místo
3. místo

Plendra Milan
Chládková Adéla

Hillary 1
Žigolo

JS Plundra Žamberk
SJK Lanškroun

4. místo
5. místo
„Pony“ - ukázková soutěž 1. místo

Vašulínová Markéta
Horská Jana
Vachutková Lenka

Bordux
Lidiet
Sakura

JK Naděje Boskovice
Hřebčín Suchá
JO Dubicko a Úsovsko

(6 startujících)

2. místo

Vachutková Lenka

Tosca

JO Dubicko a Úsovsko

3. místo

Marková Lucie

Beruška

JS Plundra Žamberk

4. místo

Lachmanová Anna

Gery

SJK Lanškroun

5. místo

Stehlíková Veronika

Blesk

SJK Lanškroun

„Stupňovaná obtížnost“ 1. místo

Vachutka Ladislav

Kornet 1

JO Dubicko a Úsovsko

2. místo
3. místo

Růžičková Iveta
Černohorský Leoš

Vesna
Adé

Fauna Černíkovice
Hřebčín Suchá

4. místo

Vinzenc Otto

Rumba 2

SK Hůrka Libchavy

5. místo

Holler Igor

Český Balet

SJK Lanškroun

„Dvoufázové skákání“

1. místo

Vachutka Ladislav

Kornet 1

JO Dubicko a Úsovsko

100 - 110 cm
(34 startujících)

2. místo
3. místo

Vachutka Ladislav
Černohorský Leoš

Zutterfley
Úsvit

JO Dubicko a Úsovsko
Hřebčín Suchá

4. místo

Vinzenc Otto

Valérie

SK Hůrka Libchavy

5. místo
1. místo

Karlík Milan
Černohorský Leoš

Kamey
Adé

JK Teplice Doubravice
Hřebčín Suchá

2. místo
3. místo
4. místo

Černohorský Leoš
Růžičková Iveta
Chládková Adéla

Ria
Vesna
El Sid

Hřebčín Suchá
Fauna Černíkovice
SJK Lanškroun

5. místo

Patočková Pavla

Jordán

SJK Lanškroun

do 110cm
(33 startujících)

Hliněný pohár „L“
(20 startujících)
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Svod klisen - registrace koní
Jako každý rok se i letos na začátku dubna konala v areálu školního statku významná
chovatelská akce - svod klisen - registrace koní. Pracovníci pověření chovatelskými
organizacemi hodnotí tříleté klisny pro zápis do plemenné knihy a v případě změn v popisu koní
upravují identifikační údaje pro evidenční účely. Dále jsou popisováni, registrováni a označeni
výžehem koně, kteří z různých důvodů dosud nejsou označeni a zaneseni v centrální evidenci.
Kromě toho jsou při této příležitosti každoročně až do věku osmi let přeměřováni poníci pro
zařazení do velikostních kategorií pro sportovní účely. Letošního svodu v Lanškrouně se
zúčastnilo kolem pětadvaceti koní převážně teplokrevných a chladnokrevných plemen.
Ing. Jaroslav Hél

VIII

Momentka z jízdárny naší školy
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3. Divadelní kroužek
Ochotnické ohlédnutí aneb OMIL v roce 2003/2004
Na počátku uplynulého školního roku procházel divadelní spolek OMIL krizí. Její náznaky se
objevily již předcházejícího jara, kdy po úspěšných maturitách odcházeli někteří zakládající
členové. V podzimních měsících se pak zbývající část první generace našich studentských
ochotníků vrhla na opakování maturitních okruhů. Řady mladých herců notně prořídly. Sluší se
poznamenat, že někteří studenti úplně neodešli, ale v mnohých případech přispěchali se svojí
pomocí či cennými radami – za všechny zmiňuji L. Prantla a M. Olssonovou. V souboru
zakotvili noví členové, z nichž se někteří více poznali až na zkouškách. První podzimní týdny
proběhly ve znamení tápání a hledání.
Prvním uceleným vystoupením, jež můžeme chápat také jako testování nových členů, se stalo
pásmo scének vánoční besídky (viz článek Vánoční besídka 2003). Recesistická produkce
znamenala však pouze příjemné rozptýlení od hlavních zkoušek.
V zimních měsících 2003/2004 ochotníci navázali na tradici svých předchůdců a ponořili se
do světa laskavého humoru pánů Svěráka a Smoljaka. Po odchodu „starých“ interpretů bylo
téměř nemožné oživit nastudovanou inscenaci Dobytí severního pólu (viz Majáles 2003 in
Výroční zpráva SZeŠ Lanškroun 2002/2003), proto si vzal tentokrát OMIL na mušku
cimrmanovskou prvotinu, divadelní hru Akt.
Toto, řečeno slovy pana
Svěráka, jediné Cimrmanovo
rodinné drama patří k základním
kamenům poetiky dnes již
klasického divadla. Vždyť právě
v této hře byla představena
veřejnosti osobnost geniálního
všeuměla. Jak zjistili mladí herci,
někteří jejich spolužáci se díky
interpretaci více než třicet let staré
hry setkávají s cimrmanovským
principem
mystifikace
vůbec
poprvé…

VIII

Nastudování hry se neobešlo
bez nutných úprav, které mohly
skalní fanoušky rozčarovat. Škrty
a naopak vlastní nápady však většinou pramenily z omezených technických možností souboru.
K jedné z největších novinek patřila skutečnost, že ryze mužské role hrály dívky. Všechny
herečky se svých úloh zhostily elegancí sobě vlastní.
Díky plnému nasazení všech dívek před diváky ožily charakterově tolik odlišné postavy
zatoulaných dospělých dětí (J. Kristlová, J. Porcalová, V. Rajská), které byly pod různými
záminkami nalákány na rodinnou sešlost. Jejich rodiče, malíř Žíla (L. Šmídová) a jeho žena
(V. Řehořová), jim připravili řadu šokujících odhalení. Překvapeni mohli být také diváci –
například když se jim po zatažení opony a několika minutách napětí objevily protagonistky za
jejich zády v hlavní uličce nebo když při výjevu z minulosti změnila Žílová díky alternaci
(M. Rybínová) svoji podobu…
Měřítka úspěchu jsou velmi ošidná. Myslíme si však, že hra se studentům naší školy i širší
veřejnosti líbila. Potlesk a úsměvy jsou toho důkazem. Poděkování patří všem, kteří přispěli
jakoukoli částkou. Vybranými penězi (2474,50 Kč) soubor přispěl na dostavbu Rodinného
dětského domova v Žichlínku. Škoda jen, že se při premiéře objevilo jenom málo učitelů. Ti,
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kteří nepřišli, by byli jistě mile překvapeni a snad by změnili zažitý náhled na některé
protagonistky.
Pro úplnost dodáváme, že po předpremiéře (škola 30.3.04) a premiéře (zámek 1.4.04)
následovala ještě tři představení. Během jarních týdnů si studentky otestovaly své schopnosti,
poznaly také rozličné druhy diváků. V krátké době zažil soubor vyprodané sály, hrál však také
s plným nasazením pouze pro dvacet lidí. Tyto zkušenosti jsou k nezaplacení.
Pokud nám bude vrtkavá Štěstěna přát, do konce kalendářního roku Akt jistě předvedeme
novým divákům i našim věrným fanouškům. S příchodem zimy nás čekají nové zkoušky.
Tentokrát asi sáhneme po necimrmanovské hře. Jaké? O tom se jistě osobně přesvědčíte při příští
premiéře.
Mgr. P. Studený

VIII

Divadelní spolek OMIL s svým režisérem Mgr. Pavlem Studeným
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Zájmové aktivity na DM
31. květen byl vyhlášen ředitelem " Sportovní den školy ".V rámci tohoto dne pořádal domov
mládeže již tradiční každoroční tenisový turnaj na čtyřech antukových dvorcích lanškrounského
tenisového klubu. Tohoto turnaje se zúčastňují studenti, pedagogičtí i provozní zaměstnanci
školy i domova mládeže. Turnaj je vyvrcholením celoroční práce tenisového kroužku, který vede
pan Jiří Miřejovský, vychovatel DM. Turnaj je dotován hodnotnými cenami, které se slavnostně
s diplomy předávají vítězům v den soutěže. Letošního tenisového turnaje se zúčastnilo
14 jednotlivců ve dvou kategoriích. Vítězem mužské kategorie se stal Ondřej Sýkora, ženskou
kategorii vyhrála Petra Bartošová. Všem zúčastněným děkujeme, vítězům blahopřejeme!
Zdeněk Šimek

VIII

Studentky 1.C – účastnice tenisového turnaje
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Návštěvy divadel 2003/2004
V uplynulém školním roce naši někteří naši studenti využili možnost několikrát zavítat na
divadelní představení.
V říjnu 2003 jsme v brněnském divadle Husa na provázku zhlédli fetišistickou revue
Babička. Toto dnes už vlastně proslulé představení interpretovalo divákům místy úsměvnou
formou důležité obrazy ze stejnojmenného díla B. Němcové. Hra byla obohacena také některými
výjevy ze spisovatelčina života.
Leden 2004 přinesl milovníkům Thálie strašidelný zážitek v podobě Tiché hrůzy Klicperova
divadla v Hradci Králové. Při sledování pásma tří jevištních hororů z dílny domácích
i zahraničních autorů divákům opravdu do smíchu nebylo. Duch mrtvé krásky svádějící dva staré
přátele na okraj šílenství, ztracený detektiv nacházející útočiště v domě dvou podivných sester,
mladá, ďáblem posedlá žena bojující o svoji záchranu – to jsou jen náznaky příběhů, které
dokázaly strhnout a vrýt se všem do paměti.
Královéhradečtí divadelníci nás také překvapili v letošním květnu svým netradičním
nastudováním Shakespearova Othella a Desdemony. Staré, ale stále aktuální téma bylo nenásilně
zaktualizováno. Odvěké Zlo si odělo dnešní kabát. Přehlídka nekalostí, pomluv, intrik, ale také
manipulace s druhými byla velmi působivá. Starý příběh temných vášní nás nutil k zamyšlení
tím spíše, že v tomto nastudování sehrál svoji rozporuplnou roli motiv sdělovacích prostředků.
Jagovy intriky a nenávist, Othellova vášeň i zaslepená žárlivost, v neposlední řadě Desdemonina
bezelstná láska jsou v klíčových situacích cynicky komentovány zcela současným reportérem.
Starý Shakespeare by se divil, rozhodně by se však nenudil!
Pro zaměstnance školy jsme uspořádali zájezd na divadelní představení Talisman od Johanna
Nepomuka Nestroye – herce a ředitele vídeňského Burgtheatru a také autora divácky úspěšných
komedií. Nastudování Divadla na Vinohradech nemělo chybu. V hlavní roli přímo exceloval
Vladimír Dlouhý, neméně dobrými partnerkami mu byly např. Zlata Adamovská, Jiřina
Jirásková nebo Simona Postlerová a další známé tváře. Přesto, že se jednalo o dílo z poloviny
19. století, bylo aktuální, pranýřovalo lidský egoismus, bezohlednost a touhu po moci a po
penězích. Strhující konverzace, laskavý humor a bezkonkurenční herecké výkony z něj vytvořily
dílo, na které se stojí fronty.

IX

19.12. zhlédli studenti naší školy film Pupendo a v závěru školního roku pak Želary. Nadšeně
také přijali vystoupení místního divadelního souboru Škeble, složeného ze studentů
lanškrounského gymnázia, který nastudoval Potštejnskou romanci.
Pro studenty především 1.ročníků bylo určeno literární pásmo o Janu Nerudovi.
PhDr. Jaroslava Cvrčková, Mgr. Pavel Studený

Vánoční besídka 2003
Od začátku nového milénia zpestřují předvánoční čas na naší škole besídky. Také letos jsme
zůstali věrni příjemné tradici.
Minulý školní rok odmaturovalo několik talentovaných studentů, na jejichž výkonech byla
dřívější představení postavena. Podle očekávání se však objevili jejich následovníci z řad
mladších ročníků. Představení bylo opět pojato jako pásmo scének a písní. Zúčastnit se vlastně
mohl každý, kdo přišel s nápadem a nelitoval věnovat svůj volný čas myšlence studentské
recese.
Proti vánoční besídce 2002 postrádala ta letošní prvek jisté živelnosti. Protagonisté se museli
přeci jen podřídit časovému limitu (besídka byla podmíněna jednou vyučovací hodinou)
a rámcovému tématu pásma.
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Sjednocovací myšlenkou byl více či méně obvyklý pohled na vánoční čas. Zejména díky
studentkám druhých a třetích ročníků (Porcalová, Rybínová, Rajská, Stavárková, Šmídová) jsme
zavítali do chlapské domácnosti (interpretace cynické povídky M. Viewegha) nebo jsme byli
svědky podvodů při prodeji kaprů (dramatizace textu Jak jsme prodával kapry se vlastně stala
neplánovanou poctou nečekaně zesnulému M. Šimkovi). Úsměv na tvářích vykouzlila ukázka
z knihy I. Douskové Hrdý budžes v podání V.Řehořové. Díky ní jsme se vrátili do světa
dětského předvánočního těšení. Nechyběla ani pravá orientální exotika, to když nám břišní
tanečnice K. Horáková a N. Ščupalová přiblížily Vánoce u šejka. Ryze studentskou recesí byla
fyzicky velmi náročná scénka studentek 2.A. Jistou exotičnost nepostrádalo ani taneční
vystoupení Divokých koček - nově vzniklého souboru roztleskávaček ze ZŠ Smetanova.
O kvalitní hudební doprovod se postaraly sestry Řezáčovy. Nechyběly ani vánoční písně od
důvěrně známé dvojice zpěvaček, studentek čtvrtého ročníku L. Markové a L. Veselské. Jejich
vystoupení bylo vlastně pěveckou derniérou , rozloučením se zdejším prostředím a všemi
příznivci.
Publikum i herci se dobře bavili. Na tomto místě se sluší připomenout skutečnost, že pro
mnohé z účinkujících byla besídka prvním vystoupením před širší veřejností. O tom, že všichni
obstáli na výbornou, svědčil potlesk i rozzářené tváře diváků.
Mgr. Pavel Studený

Olympiáda v anglickém jazyce
Dne 10. 12. 2003 proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Soutěž se skládala
z poslechového testu a konverzace na vybrané téma. Zúčastnily se dvě studentky z 3. C –
Barbora Krmelová, Martina Smejkalová a Lucie Jílková z 2. C.
Vítězka školního kola Martina Smejkalová postoupila do kola okresního, které se konalo
5. února 2004. Umístila se na šestém místě po studentech z gymnázií a jako první soutěžící
z odborných škol. I když se jí nepodařilo vybojovat čelní místo, byla to velice dobrá zkušenost
a za její reprezentaci školy jí touto cestou děkuji.
Radmila Janoušková

IX

Olympiáda v německém jazyce
Každoročně pořádá Dům dětí a mládeže v Ústí nad Orlicí soutěž v Komunikačních
dovednostech v němčině. Obstát v konkurenci studentů gymnázií celého okresu není lehký úkol.
V lednu 2004 se tohoto klání zúčastnila i vítězka školního kola Iva Rosenbergová z 2.B.
Obsadila krásné deváté místo a nechala za sebou studenty gymnázií.
Školní kolo této soutěže proběhlo v prosinci 2003; účastnilo se ho čtrnáct studentek převážně
druhých ročníků. Zvítězila již zmíněná Iva Rosenbergová, druhé místo obsadila Lucie Pohlováobě z 2.A.
Díky prostředkům SRPDŠ mohla být první tři místa oceněna. Iva byla odměněna slovníkem,
Lucie s Veronikou diářem. Vítězka školního kola se zúčastnila okresní olympiády.
Doufáme, že v příštím školním roce svá místa obhájí a vyzýváme k větší účasti. Změřit si své
síly a schopnosti je vždy zajímavé.
Mgr. Drahuše Tkačíková
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Literární soutěž Cena Maxe Broda
Studentka 3.B Jiřina Kristová se zúčastnila celorepublikové literární soutěže pro studenty
středních škol CENA MAXE BRODA, kterou již tradičně pořádá Společnost Franze Kafky.
Jiřka si vybrala esej na téma Svoboda a její hranice. Vyhlašovány jsou pouze první tři nejlepší
práce, kde se neumístila, ale přesto bych chtěla ocenit její hlubokou a filozoficky laděnou esej.
PhDr. Jaroslava Cvrčková

Lanškroun historický
V letošním školním roce byl vyhlášen již 3. ročník soutěže Lanškroun historický, kterého se
zúčastňují studenti lanškrounských středních škol. Zpracovávají rozsáhlejší práci na některé
z vyhlášených témat týkajících se Lanškrouna a okolí. Během školního roku připravují pod
vedením odborných konzultantů heuristiku, informace zpracují a celé dílo budou odevzdávat
v září 2004. Odborná komise vybere ty nejlepší, jejichž autoři je představí veřejnosti na
konferenci v říjnu 2004, kde také budou slavnostně vyhlášeny výsledky. Držíme palce
zástupcům naší školy – studentům 2.C Václavu Polákovi, Daně Markové a Evě Štěpánkové,
kteří si shodně vybrali téma „To je místo, kde jsme se narodil a které mám rád.“
PhDr. Jaroslava Cvrčková

Mládí 2003
Ve čtvrtek 20.11. 2003 se v Ústí nad Orlicí tak jako každoročně konala přehlídka umělecké
tvořivosti Mladí 2003. Naše škola – mimochodem jako jediná z Lanškrouna – se již tradičně
účastní jak recitační soutěže, tak přehlídky výtvarného a hudebního oboru.
Letos soutěžily v recitaci ty dívky, které byly úspěšné ve školním kole : V. Řehořová,
J. Porcalová, P. Richtrová, J. Vašinová a M. Smejkalová.
V hudebním bloku vystoupila J. Kristová. Svými obrázky pomohly vyzdobit prostory
kulturního domu studentky: L. Šmídová, J. Porcalová, J. Kristová, E. Slovíková a V. Hráčková.

IX

Postupová byla pouze recitační soutěž. Účast v krajském kole recitační soutěže Wolkerův
Prostějov si navzdory silné konkurenci vybojovala naše studentka Veronika Řehořová!
Přehlídka měla celkově vynikající úroveň. Pro recitátorky, ale vlastně nejen pro ně , byla
velmi cenná možnost osobní konzultace se členy poroty.
PhDr. J.Cvrčková
Mgr. P. Studený

Wolkerův Prostějov 2004
V úterý 23.3. 2004 jsem doprovázel studentku 1.A Veroniku Řehořovou na krajské kolo
recitační soutěže Wolkerův Prostějov 2004.
V prostorách pardubického Divadla 29 proběhlo vyrovnané klání mladých talentů. Zazněly
vydařené interpretace básní českých i světových klasiků (např. Neruda, Čtvrtek, Prévért), ale
také díla modernějších autorů - Hrabě, Hynek, Cave, Lennon…
Veronika Řehořová v těžké konkurenci více než třiceti soutěžících obstála na výtečnou a ve
své kategorii obsadila vynikající třetí místo!
Za pedagogický sbor blahopřeje
Mgr. P. Studený
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Dny česko-německé kultury v Lanškrouně
Na přelomu září a října 2003 se naše škola aktivně účastnila Dnů česko-německé kultury,
které zorganizovalo město Lanškroun ve spolupráci s městským muzeem. Právě díky městskému
muzeu měli němčináři prvních a druhých ročníků možnost zúčastnit se přednášky v německém
jazyce o románu Božena, který napsal současný německý spisovatel Peter Härtling. Výběr knihy
a autora nebyl náhodný, protože P. Härtling prožil jako chlapec život během druhé světové války
v Čechách. Autobiograficky se snažil popsat toto ne příliš lehké období právě ve své knize
Božena.
Ani studenti čtvrtých a třetích ročníků nebyli ochuzeni o rozvoj dalších znalostí z německé
kultury. Po domluvě s městským kinem se nám podařilo uspořádat filmové představení
oscarového snímku Nikde v Africe od současné německé autorky Stefanie Zweigové. I tato
spisovatelka, židovského původu, zde reaguje v podobě vzpomínek z dětství na dobu fašismu
a nutného úniku její rodiny do Afriky.
Vyvrcholením vzájemného poznávání Němců a Čechů byla německá konverzační soutěž
zdejších středních škol na lanškrounském gymnáziu. Z naší školy soutěžilo 10 studentů třetích
a čtvrtých ročníků. Ze 33 soutěžících se v první desítce umístili Lucie Švecová, Lenka
Kuclerová, Hana Vávrová a Lukáš Prantl. Nejlepšího výsledku dosáhla Lucie Švecová, která
vyhrála druhé místo. Ceny v této soutěži zajišťovala Společnost česko-německého porozumění
Walthera Hensela, díky které mohla Lucie vycestovat na jednodenní zájezd do předvánoční
Vídně.
Byla jsem velmi mile překvapena touto akcí našeho města a věřím, že podobné vzájemné
poznávání sousedních zemí se stane tradicí i v dalších letech, protože výrazně přispělo k rozvoji
komunikace, motivace, dovedností a znalostí studentů v německém jazyce.
Mgr. Martina Weiserová

Státní zkoušky z kancelářského psaní na klávesnici
Dne 4. května 2004 se na Gymnáziu v Lanškrouně konaly státní zkoušky z kancelářského
psaní na klávesnici. Z naší školy se zúčastnila tři děvčata ze 3. C ročníku oboru Podnikání
a služby Martina Smejkalová, Markéta Janků a Veronika Faltysová. V polovině měsíce června
2004 obdržela Martina Smejkalová a Markéta Janků vysvědčení o vykonané státní zkoušce
z kancelářského psaní na klávesnici. Blahopřejeme
Ivana Machová

Matematické soutěže
V březnu 2004 se naši studenti zúčastnili 22. ročníku regionální matematické soutěže žáků
SOŠ, SOU a ISŠ v Ústí nad Orlicí. V nemalé konkurenci středních odborných škol se studentka
třetího ročníku Martina Smejkalová umístila na krásném třetím místě. I ostatní studenti se mohli
pochlubit dobrými výsledky, i když neobsadili první tři místa.
Naši školu reprezentovali studenti: Pekařová, Mlynářová, Hrdina, Smejkalová.
Další (větší) soutěž, tentokrát celostátní, nás čekala v dubnu. I tady naši studenti obstáli
docela dobře. Téměř všichni se umístili v první polovině úspěšných řešitelů, což je při obsazení
soutěže několika sty soutěžícími z celé republiky v každé kategorii dobrý výsledek.
Naši školu reprezentovali studenti: Pekařová, Mlynářová, Šmatlánová, Belešová,
Smejkalová, Řezáčová.
Mgr. Lenka Tejklová
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Soutěž zemědělských škol
Naši studenti se zúčastnili soutěže zemědělských škol v rámci národní výstavy
hospodářských zvířat Litomyšl 2004. Student Miroslav Trunda získal 1. místo v dílčí soutěži
a celé družstvo studentů naší školy obsadilo 3. místo. I vy se můžete potěšit pohledem na pohár,
který přivezli. K úspěchu blahopřejeme.

IX

Internetová soutěž
V únoru 2004 byla vyhlášena mezinárodní internetová soutěž znalostí o organizaci NATO,
které se zúčastnil Libor Ficner, student 3.C. Díky svým výborným znalostem z této oblasti se
dostal až do výběrového kola, které proběhlo v dubnu tohoto roku. Konkurence byla obrovská,
a proto se Liborovi již nepodařilo umístit na prvních vítězných místech. Přesto mu patří velké
poděkování za reprezentaci školy a ceníme si jeho širokých vědomostí a pečlivé přípravy k této
soutěži.
Radmila Janoušková
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1. Rozbor hospodaření za rok 2003
Hodnocení činnosti organizace:
a) Výuka i provoz školy byly zajištěny bez komplikací a probíhaly nerušeně. Na škole
studovalo ve školním roce 2003/2004 374 žáků. Z toho bylo 9 tříd čtyřletého oboru
Agropodnikání, 1třída dálkového studia a 4 třídy oboru Podnikání a služby.
b) Škola vlastní značný movitý i nemovitý majetek. Tento majetek je řádně evidován a v rámci
finančních možností se snažíme o něj co nejlépe pečovat. Majetek školy je pojištěn proti
živelným pohromám a krádežím v rámci majetku Pardubického kraje. Průběžně provádíme
veškeré revize a zaměstnanci školy jsou školeni podle předpisů. Naší enormní snahou je
snižovat spotřebu energií a maximálně šetřit. Nejzávažnější problém celého roku 2003 byl
pro nás nedostatek finančních prostředků na provoz školy, údržby a opravy. Nejsou nám
kryty v plném rozsahu finanční prostředky na odpisy a nedostatek prostředků na investice se
objevuje již mnoho let. V roce 2003 jsme prováděli pouze běžné údržby a opravy.
c) Vybavení školy učebními pomůckami je na dobré úrovni. Kapacita školy je v současné době
400 žáků.
d) Na areál školy přímo navazuje školní hospodářství se svými provozy, což je ideální stav pro
odbornou výuku. Spolupráce se školním hospodářstvím je na dobré úrovni, účelovost plníme
podle skutečných nákladů. Většina těchto prostředků byla vynaložena na chov koní.
e) Škola je velmi aktivní i v odborné činnosti, spolupracuje se zemědělskou praxí a výzkumem.
Pořádáme odborné semináře, školení a řešíme provozní výzkumné úkoly. Spolupracujeme s
výzkumnými ústavy a vysokými školami, jsme cvičnou školou pro katedru pedagogiky ČZU
Praha.
f) Jako pozitivní výsledek naší práce lze hodnotit vysoké uplatnění našich absolventů v praxi.
Patříme mezi školy s nejnižší nezaměstnaností absolventů. Naši studenti každoročně
nacházejí uplatnění i v zahraničí.

g) V roce 2003 se nám podařilo rozšířit vzdělávací program o nový učební obor a snahou
zůstává vyšší odborné studium. Náš záměr chceme realizovat i nadále a záleží pouze na
schválení tohoto záměru MŠMT a ministerstvem zemědělství.

Vypořádání finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele
X

a) Rozpočet školy
Celkový neinvestiční příspěvek na provoz školy...................... 21 083,00 tis.Kč
Příjmy celkem ............................................................................. 2 644,45 tis.Kč
Náklady celkem......................................................................... 23 829,71 tis.Kč
Konečný hospodářský výsledek.................................................... -102,25 tis.Kč
b) Opravy
Pro rok 2003 jsme provedli běžné opravy majetku, kompletní nátěr oken východní strany
školy a vymalování vybraných učeben, pokojů DM a školní jídelny. Prioritou bylo zpracování
veškerých podkladů k budoucí realizaci stavební akce rekonstrukce školní jídelny.
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c) Investiční činnost
Z celkové částky věnované na investiční činnost bylo použito 263,0 tis. Kč na nákup
automobilu Škoda Fabia pro výuku autoškoly.
Částka 75,81 tis.Kč byla použita k úhradě prováděcí projektové dokumentace výše zmíněné
stavební akce rekonstrukce školní jídelny.
Realizací výsledku energetického auditu na Domově mládeže se vážně zabýváme v rozpočtu
pro příští období.
d) Fondy
Fond reprodukce investičního majetku:
Počáteční stav ................................................................................. 208,93 tis. Kč
Tvorba z odpisů 2003 .................................................................... 393,30 tis. Kč
Čerpání fondu:
Os. automobil autoškola................................................................. 263,00 tis.Kč
Projektová dokumentace .................................................................. 75,81 tis.Kč
Konečný stav .................................................................................. 263,43 tis. Kč
Fond sociální:
Počáteční stav .................................................................................. 33,05 tis. Kč
Tvorba fondu .................................................................................. 241,12 tis. Kč
Čerpání ........................................................................................... 242,67 tis. Kč
Konečný stav ................................................................................... 31,49 tis. Kč
Prostředky fondu byly použity především na stravování zaměstnanců, zájezdy do divadla
a další kulturní a společenské akce.
Použití fondu bylo v souladu s vyhláškou 310/95 Sb.
Fond rezervní............................................................ konečný stav je 0,- Kč.
Fond odměn .............................................................. konečný stav je 0,- Kč.

X
e) Výnosy z prodeje a pronájmu státního majetku
Výnosy z prodeje státního majetku činily v roce 2003 .................. 143,00 tis.Kč

Hospodářský výsledek a jeho použití
Hospodářský výsledek za rok 2003 činil -102,25 tis. Kč za hlavní činnost.
Zvyšující se ceny energií, materiálu, PHM, potravin a v neposlední řadě náklady na účelovost
( koně - výuka jezdectví ), nám neumožňují vytvořit plně pokrytý fond reprodukce investičního
majetku. Hlavní činnost školy se nám vždy podařila zajistit bez vážnějších problémů.
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Doplňková činnost
Hospodářskou činnost školy vykonávají zaměstnanci školy nad rámec svých pracovních
povinností. Dosažený hospodářský výsledek slouží ke krytí potřeb investičního a neinvestičního
charakteru a k rozvoji hospodářské činnosti.
Hospodářská činnost zahrnuje celkem 5 středisek :
- výcvik koní
- výuka a vzdělávání pro ostatní zájemce o obor
- stravování
- pronájem ubytovacích zařízení
- autoškola
V roce 2003 byl výsledek hospodářské činnosti +274,50 tis.Kč. Jako nejekonomičtější se jeví
středisko vzdělávání a autoškoly, která měla největší zisk.
Vzhledem k tomu, že hospodářská činnost je zisková a provozujeme ji bez problémů již
několik let, budeme i nadále touto formou přispívat do rozpočtu školy.
Konečný hospodářský výsledek za rok 2003 byl po schválení Pardubickým krajem +172,25
tisíc Kč.

Péče o spravovaný majetek
Ke dni 30.11.2003 byla provedena na SZeŠ Lanškroun fyzická inventura veškerého majetku
a k 31.12.2003 proběhlo porovnání jednotlivých účtů organizace se zjištěnými stavy. Nákupy
uskutečněné v prosinci 2003 byly zahrnuty do stavu účtu.
Pro rok 2003 byl vypracován odpisový plán, kde je uveden odepisovaný majetek školy pro
tento rok. Celková hodnota odpisů pro rok 2003 činila 393,30 tis. Kč.

Stav majetku k 31.12.2003

X

Nově pořízeným učebním pomůckám a hospodářským prostředkům byla přidělena inventární
čísla a byly zařazeny do stavu majetku školy jak účetně, tak i do evidence majetku. Jsou
označeny inventárními čísly, zajištěny před zcizením u jednotlivých správců sbírek, kteří o ně
pečují. Majetek školy je pojištěn před živelnými pohromami nebo zcizením v rámci
Pardubického kraje.
Učební pomůcky a hospodářské prostředky, které přestaly být vhodné pro výuku buď
z důvodu poškození, nebo zastaralosti, byly předloženy inventarizační komisi. Zlikvidovány a
odepsány budou v roce 2004. Všechny zápisy o průběhu inventarizace, inventární soupisy,
likvidační protokoly, odpisový plán atd. jsou uloženy.

Stav pohledávek a závazků
Ke 31.12.2003 činil stav pohledávek a závazků:
Pohledávky ........ účet 311 ........................... 161,95 tis. Kč
Závazky ............. účet 321 ........................... 376,55 tis. Kč
Ing. Richard Adam
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Seznam studentů ve školním roce 2003/2004
Třída 1.A
třídní učitel:
Ing. Jan Račanský

Bednářová Veronika
Čajnák Vladimír
Diblíková Věra
Drábková Olga
Foglová Jana
Hamplová Zdenka
Jořenková Jana
Kapounková Michaela
Křivohlávková Tereza
Kudláčová Radana
Kusý David
Lipovská Olga
Mayerová Jana
Merčák Jan
Mlčková Martina
Nemcová Monika
Petržilka Lukáš
Řehořová Veronika
Sedláčková Barbora
Sedláčková Radka
Staňa Jan
Stejskalová Veronika
Šafářová Barbora
Šťastná Zuzana
Toma Stanislav
Vykydalová Petra

Třída 1.B
třídní učitelka:
Ing. Marie Urbanová

Běláková Nikola
Desenská Eva
Doležalová Markéta
Dvořáková Jana
Hasová Gabriela
Hrubešová Zuzana
Hubová Petra
Jarešová Michaela
Kasalová Michaela
Kolaříková Barbora
Kopečková Jitka
Krajová Tereza
Kulhánková Iva
Landovská Monika
Landovská Renata
Marešová Jana
Nejmanová Martina
Nosková Martina
Pavlištová Iva
Penzová Zuzana
Pustajová Dobroslava
Slabiňáková Hana
Slavíková Bohumila
Ščupalová Nikola
Vodičková Tereza
Vybulková Petra
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Třída 1.C
třídní učitelka:
PhDr. Jaroslava Cvrčková

Bartošová Iveta
Bartošová Lucie
Burešová Michala
Faltejsková Věra
Gregorová Martina
Hyklová Simona
Chládková Adéla
Jaštíková Dana
Kolder Ondřej
Kopecká Zuzana
Kylarová Ivana
Kyralová Romana
Langová Klára
Machová Petra
Majerová Kristýna
Matějková Blanka
Mlynářová Jana
Muláčková Lucie
Pekařová Adéla
Pirklová Pavla
Poláková Aneta
Prouzová Lenka
Šilarová Alena
Šilarová Andrea
Tarešová Lucie
Vašátková Monika
Vernerová Blanka
Záleský Petr
Zemanová Petra

SZeŠ a SOU Lanškroun

Třída 2.A
třídní učitel:
Mgr. Pavel Dvořáček

Blažek Jan
Blažková Andrea
Bošková Marie
Boudyšová Markéta
Češka Petr
Drdlová Hana
Faltusová Zuzana
Fuksová Simona
Hasová Klaudie
Hejlová Silvie
Hemelíková Sylva
Chmelíková Radka
Chvojka Zdeněk
Kaplanová Michaela
Kovářová Markéta
Málková Veronika
Marková Ivona
Marková Tereza
Nešpůrková Eva
Petrašová Ladislava
Pohlová Lucie
Řezáčová Kateřina
Řezáčová Zuzana
Stará Renata
Suchomelová Lada
Šindelář Petr
Venoušová Veronika
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Třída 2.B
třídní učitelka:
Mgr. Drahuše Tkačíková

Bartáková Tamara
Belešová Andrea
Boušková Kateřina
Bradáčová Simona
Březinová Jana
Doleželová Markéta
Gurovičová Michaela
Husaříková Klára
Kopecká Petra
Kopuletá Lenka
Lenomarová Jana
Máchalová Andrea
Menclová Karolína
Pastorková Eva
Pechová Barbora
Pernicová Kateřina
Porcalová Jitka
Rajská Václava
Rosenbergová Iva
Röschová Lenka
Rybínová Markéta
Stavárková Kateřina
Šmídová Lucie
Uchytilová Lucie
Vrabcová Mirka

Třída 2.C
třídní učitelka:
Věra Kovaříková

Faltejsková Hana
Hrdina Lukáš
Jehličková Petra
Jílková Lucie
Kinc Lukáš
Kučáková Lenka
Marková Dana
Mastný Martin
Mikulecká Michaela
Nožková Ilona
Polák Václav
Pomikálková Lenka
Ptáčková Helena
Reslerová Michaela
Richtrová Petra
Růžičková Andrea
Seidl Radek
Seidlman Ondřej
Šilarová Denisa
Štěpánková Eva
Tomešová Michaela
Vašátková Lenka
Winklerová Andrea
Zavacká Lenka
Zemanová Simona
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Třída 3.A
třídní učitel:
Mgr. Pavel Studený

Brůna Josef
Černá Tereza
Doskočil Ivo
Dvořáková Miroslava
Dytrtová Michaela
Faltejsková Eva
Filipová Martina
Frišová Jana
Harčaríková Taťána
Hladíková Jana
Janzová Monika
Jasanská Ivana
Kašparová Dagmar
Kašparová Pavla
Kopalová Pavla
Lisová Lucie
Litterová Markéta
Machačná Markéta
Pávková Žaneta
Radošová Jitka
Rozpopová Lada
Slodičáková Hana
Stehlíková Veronika
Sýkora Ondřej
Švichká Klára
Švubová Alžběta
Tejklová Pavlína
Vašinová Jana
Zbyvatelová Pavla
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Třída 3.B
třídní učitelka:
Mgr. Lenka Tejklová

Bartoňová Monika
Blahutová Klára
Doubravová Nela
Felbierová Marie
Fischerová Hana
Gajdošová Lucie
Hezká Markéta
Hradecká Zdeňka
Hrbáčková Věra
Ištoková Markéta
Kastlová Marcela
Koblműllerová Lucie
Králová Jiřina
Kristlová Jiřina
Lachmanová Anna
Musilová Andrea
Nosáľová Radka
Nožičková Eliška
Peková Dagmar
Polívková Blanka
Prokopcová Dominika
Slovíková Eva
Stránská Petra
Strouhalová Vendula
Šmatlánová Pavla
Víšková Anna
Vorlová Zuzana
Trávníčková Věra
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Třída 3.C
třídní učitelka:
Mgr. Martina Weiserová

Barcalová Monika
Bartošová Petra
Božáková Michaela
Budinová Iveta
Černohousová Martina
Faltysová Veronika
Ficner Libor
Horáčková Jitka
Imlaufová Tereza
Janků Markéta
Jedlínský Jakub
Jentschková Iva
Jurová Renata
Kartariková Petra
Knápková Marcela
Kovářová Iveta
Krmelová Barbora
Krunčík Michal
Mikulecká Andrea
Paščenková Markéta
Pikha Lyudmyla
Rudolecká Denisa
Ruščáková Michaela
Sadovníková Oleksandra
Sedláčková Kateřina
Skalická Monika
Slavíček Daniel
Smejkalová Martina
Stránská Lucie
Štreitová Jana
Tomešová Jana
Vopařilová Petra
Zemanová Eva
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Třída 4.A
třídní učitel:
Ing. Jaroslav Hél

Češka Milan
Elnerová Michaela
Hajzlerová Martina
Chaloupková Eva
Chrastilová Helena
Ivánek Martin
Keprtová Jitka
Kolomá Petra
Korbelářová Tereza
Laššová Lenka
Marková Marie
Onderková Zuzana
Paturová Jana
Pavlišová Martina
Pomikálková Petra
Procházková Radka
Stejskalová Drahomíra
Šmíd Vojtěch
Švancarová Veronika
Vacková Kateřina
Vaňousová Monika
Vyhnálková Lucie
Zelený Pavel
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Třída 4.B
třídní učitelka:
Ing. Věra Zemanová

Dibalová Martina
Fialková Lucie
Formánková Jana
Hartmanová Markéta
Helísková Soňa
Horáková Kateřina
Hráčková Vlasta
Jarešová Kateřina
Kozáková Eva
Kuclerová Lenka
Macová Michaela
Mlynářová Hana
Muková Lenka
Nechanická Radka
Nohelová Jana
Olssonová Magdaléna
Pilná Veronika
Pospíšilová Kateřina
Příhodová Kristýna
Šafářová Martina
Švecová Lucie
Vlčková Petra
Vostrčilová Lucie
Zeinerová Lenka

Třída 4.C
třídní učitelka:
Ing. Darie Kotyzová

Bubníková Iva
Cihlářová Vladěna
Círusová Kateřina
Dvořáková Adéla
Folvarčná Kateřina
Jelínková Magdaléna
Ježková Lucie
Jůdová Michaela
Kocourková Lenka
Kuščáková Miroslava
Málek Daniel
Mareková Lucie
Marková Markéta
Mengrová Jarmila
Nytrová Nikola
Pifková Veronika
Prantl Lukáš
Procházková Ladislava
Slavíčková Šárka
Šustáková Lucie
Trunda Miroslav
Valeriánová Zuzana
Vaněčková Zuzana
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Třída 4.D
třídní učitelka:
Ing. Hana Procházková

Blažejovská Petra
Foglová Martina
Fryčová Monika
Hajzlerová Veronika
Havelková Jana
Holásková Lucie
Horníčková Petra
Janyšková Petra
Jindrová Lenka
Kaplanová Michaela
Knápková Lenka
Kopeňová Dana
Kristková Jana
Křivohlávková Petra
Kyralová Žaneta
Mareš Jan
Marková Lenka
Martínková Petra
Masná Pavlína
Nastoupilová Klára
Rochlová Miluše
Sejkorová Ivana
Skalická Hana
Šubrtová Kateřina
Švédová Jana
Toman Marek
Vávrová Hana
Veselská Lenka
Volfová Markéta
Zapletalová Petra
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Třída 3.DS
třídní učitelka:
Jaromíra Tmějová

Antesová Pavla
Bencová Petra
Bezstarosti Martin
Dostálová Iveta
Dulkaj Petr
Filipová Radka
Fingerová Jitka
Holečková Edita
Holečková Marcela
Hrdinová Martina
Hynková Miroslava
Jílek Pavel
Katzerová Jana
Krejčová Iveta
Kročák Jakub
Kubešová Petra
Macháčková Lada
Melezínek Karel
Pechancová Gabriela
Petlachová Romana
Picková Denisa
Poštulková Jaroslava
Souralová Anna
Ševčíková Markéta
Šrůtková Ivana
Tejkl Josef
Vaníčková Irena

XI

- 76 -

ZAJÍMAVÉ TŘÍDNÍ AKCE

XII

SZeŠ a SOU Lanškroun

Výroční zpráva 2003/2004

Branně sportovní kurz Pastviny 2004
V termínu 13.6. – 18.6.2004 se uskutečnil v okolí přehrady v Pastvinách branně sportovní
kurz, jehož hlavní náplní byly především pohybové aktivity v přírodě.
Spolu se mnou jako vedoucím se kurzu zúčastnili čtyři pedagogové – Mgr. Zuzana
Fiedlerová, Mgr. Martina Weiserová, Mgr. Pavel Studený a Ing. Rudolf Rabas. Zdravotnicí byla
paní vychovatelka Kubátová.
Kurz byl pořádán pro studenty třetích ročníků. Jejich počet se po různých zdravotních
komplikacích nakonec ustálil na čísle 47. Ubytování jsme měli zajištěno v penzionu Lesanka
majitelky paní Dolečkové, vzdáleném asi 200 metrů od přehrady. Doprava tam i zpět probíhala
na kolách. Zavazadla převážela dodávka.
Po příjezdu byli studenti rozděleni do čtyř skupin, ve kterých se zúčastňovali celodenního
programu. Postupně se seznámili se základy topografie, práce s mapou, první pomocí. Prodělali
také základní vodácký výcvik a poznali díky cyklistickým vyjížďkám okolí Pastvinské přehrady.
Vše, co se během týdne naučili, zužitkovali ve čtvrtek během branného závodu, který měřil
asi 10 km a který absolvovali ve čtyřčlenných družstvech. Nutno říci, že tento závod studenty
strhl a my se dočkali velmi dobrých výsledků.
Ve snaze co nejvíce zpestřit pobytový program jsme připravili také noční hru. I ta se setkala
s dobrým ohlasem, ačkoliv jsme její začátek připravili na jednu hodinu v noci a studenti ulehli
k zaslouženému spánku až kolem třetí hodiny ranní.
Celý kurz byl zakončen ve čtvrtek večer táborákem a slavnostním předáváním cen vítězům
různých soutěží.
V pátek v dopoledních hodinách studenti odjeli se svými učiteli na kolách do Lanškrouna,
kde byl kurz oficiálně ukončen.
Mgr.Pavel Dvořáček

Zimní lyžařský výcvikový kurz Čenkovice 2004
Tak jako každý rok, i ve školním roce 2003/2004 jsme uspořádali pro studenty prvních
ročníků zimní lyžařský výcvikový kurz. V posledních letech tento kurz absolvujeme
v nedalekém lyžařském středisku Čenkovice, kde býváme ubytováni na chatě Větrník.
Vedoucí kurzu byla ředitelem školy jmenována Mgr. Zuzana Fiedlerová. Dále se ho jako
instruktoři zúčastnili Pavel Dvořáček a Jan Tkačík.
Hned po příjezdu byli žáci ubytováni a poté následovala ,,obhlídka“ lyžařského střediska.
Ráno jsme rozdělili studenty podle výkonnosti do tří družstev. V těch se zúčastňovali po zbytek
týdne lyžařského výcviku.
Denní program byl rozdělen na výcvik dopolední, odpolední a večerní přednášky, ve kterých
byli studenti obeznámeni s historii a současnosti lyžařského sportu, s nebezpečím na horách či
druhy lyžařské výstroje a výzbroje. Několikrát jsme také využili možnosti večerního lyžování.

XII

Předposlední den jsme pro studenty připravili závody ve slalomu, jehož výsledky jsme večer
slavnostně vyhlásili a vítěze odměnili diplomem a sladkou odměnou.
Kurz proběhl bez komplikací, počasí nám přálo a pokud mohu mluvit za zúčastněné učitele,
již se těšíme na další ve školním roce 2004/2005.
Mgr. Pavel Dvořáček
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Odborné exkurze 1.B
19.9.2003 - Výstava: KŮŇ 2003 v Lysé nad Labem
10.6.2004 - Velké Losiny:
-

návštěva zámku
prohlídka ruční výroby papíru
prohlídka Přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně

17.6.2004 – Jaroměř – Josefov
-

prohlídka podzemního opevnění
návštěva vojenského muzea
prohlídka historické části města
Ing. Marie Urbanová

Odborná exkurze 1.C
Ve čtvrtek 9. října 2 003 jsme uskutečnili odbornou exkurzi 1.C. Vycházela jsem z toho, že
se jedná o první ročník a téma přizpůsobila probíranému učivu především z dějepisu a literatury.
Navíc jsme z finančních důvodů využili velice výhodné nabídky a spojili cestu s exkurzí pro
portugalské studenty.
Nejprve jsme všichni navštívili poměrně málo známou, ale o to krásnější jeskyni Balcarku
v Moravském krasu. Směle se může srovnávat s Punkevními jeskyněmi. Výklad trval přes
hodinu a velice se líbil. Po krátkém obědě jsme již absolvovali prohlídku Brna – náměstí
Svobody a Staré radnice s informačním centrem. Zelný trh, Kapucínská hrobka, Petrov byly
rovněž v popředí zájmu. A alespoň vyhlídka na Špilberk, spojená se základním výkladem. Tu již
nebylo možné z časových důvodů uskutečnit.
Domníváme se, že exkurze splnila svůj zamýšlený cíl a probudila v řadě studentů zájem
o historii.
PhDr. J.Cvrčková

XII

Třída 1.C s třídní učitelkou PhDr. Jaroslavou Cvrčkovou
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Odborná exkurze 1.C a 2.C – Jičín, Turnov, Liberec, Vrchlabí
Ve dnech 15. – 16.6.2204 se uskutečnila odborná exkurze tříd 1.C a 2.C oboru Podnikání
a služby.
Exkurze byla plánována tak, aby obsahovala odbornou náplň, ale i sportovní a kulturní vyžití.
Ubytováni jsme byli v Bedřichově v Jizerských horách, což bylo 7 kilometrů od Liberce
v překrásném horském prostředí.
Během prvního dne jsme navštívili Jičín, jeho historické centrum, náměstí, Valtickou bránu,
kostel sv. Ignáce a zámek se síní Radka Pilaře. Zdejší muzeum je zcela netradičně koncipováno
tak, aby zaujalo mladé návštěvníky – expozice obsahovaly hry, soutěže, audio a videotechniku.
Studenti se pohybovali po skupinách a plnili zadané úkoly, podle nalezených čísel pak mohli
otevřít „ tajné komnaty“. Toto muzeum patří opravdu k těm nejnavštěvovanějším. Pozdní
odpoledne pak patřilo návštěvě Okresního muzea Českého ráje v Turnově, hlavně
nezapomenutelným sbírkám drahých kamenů.
Další den patřil pouze Liberci. Společně jsme zhlédli překrásnou botanickou zahradu a pak se
rozdělili na 2 skupiny - část byla ochotna zaplatit vysoké vstupné do aquaparku legendárního
Babylonu a druhá část navštívila zoologickou zahradu a poté absolvovala zdatně ( i když
s připomínkami) výšlap na Ještěd. Počasí bylo sice hodně studené, ale rozhled byl vynikající.
Večer pak patřil kultuře – divadelnímu představení Šaldova divadla v Liberci – Tom Jones.
Studenti byli opravdu spokojeni a nenásilně jsme tak probrali část osnov z literatury a jazyka
anglického.
Třetí den ráno jsme plánovali prohlídku brusírny skleněných perlí a kozí farmy v Pěnčíně,
což se ale z technických důvodů neuskutečnilo. Proto jsme navštívili Bozkovské jeskyně – jediné
dolomitové u nás a s největším podzemním jezerem. Závěr exkurze patřil Vrchlabí a jeho
známému muzeu Krkonošského národního parku. Velmi zajímavá a netradičně pojatá expozice
byla poslední tečkou za třídenním maratonem. Už nyní hledáme téma příští exkurze.
PhDr. Jaroslava Cvrčková
Věra Kovaříková
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Odborná exkurze 2.C
Kromě společné exkurze s 1. C se třída vydala ještě na jednodenní návštěvu Letohradu, kde
jsme zhlédli expozice Muzea řemesel, Městského muzea, zámku a nadpřirozených bytostí
Kyšperska. Studenti měli možnost seznámit se blíže s historií a významnými osobnostmi
jednoho z měst regionu a především se dozvěděli mnoho zajímavého o řadě řemesel, typických
pro náš region a jejich vývoji.
Věra Kovaříková

Odborná exkurze 2.A
Studenti se zúčastnili ekologického kurzu a exkurze do Národního hřebčína v Kladrubech
nad Labem a Slatiňan.
Mgr. Pavel Dvořáček

Odborná exkurze 3.B
Kromě tradičních součástí odborných exkurzí jako jsou výstavy „Kůň 2003“ a „Jaro s koňmi
2004“ v Lysé nad Labem jsme letos absolvovali ještě jednu exkurzi. Byla pouze jednodenní, ale
program byl velmi nabitý. Zaměřili jsme se především na významná střediska chovu koní u nás.
Hipologické muzeum v zámku Slatiňany bylo velice zajímavým začátkem dne plného
získávání odborných informací o chovu koní. Pokračovali jsme prohlídkou stájí slatiňanského
hřebčína, které se nacházejí nedaleko zámku. Starokladrubské vraníky jsme tady však viděli jen
v menšinovém zastoupení, protože většina z nich byla přechodně umístěna do Národního
hřebčína v Kladrubech nad Labem. Stádo klisen s hříbaty na pastvině nám však vše vynahradilo.
Krásný červnový den v zajetí krásných vraníků volně se pohybujících na zelených lukách byl
prostě nezapomenutelným zážitkem. Ani se nám nechtělo pokračovat v cestě. Čas ale neúprosně
ubíhal a my jsme měli objednanou prohlídku v Národním hřebčíně v Kladrubech nad Labem.
O půl jedné na nás čekal pan Louda, který nás v místním muzeu seznámil s historií
i současností národního hřebčína. Studenty provedl stájemi a také odborně okomentoval
předvádění hřebců.
Dalším místem, které jsme navštívili, byla stáj Kolesa. Společně jsme prošli kolbiště
a prohlédli si tak zblízka překážky pro cross country.
Příjemným zpestřením a milým dárkem byly vynikající zákusky připravené pro celou třídu
v cukrárně paní Slovíkové (maminky studentky Evy Slovíkové). Tady jsme se zastavili na cestě
do Pardubic. Po vydatné sladké svačině jsme dojeli k pardubickému závodišti. Za odborného
výkladu Ing. Stehlíkové jsme prošli téměř celé závodiště. Hlavní pozornost věnovali studenti
překážkám pro Velkou pardubickou steeplechase.
Cesta domů uběhla docela rychle. Bylo to asi tím, že většina z nás ji v autobuse prospala.
Mgr. Lenka Tejklová
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Odborná exkurze 2.B
Kolektiv dívek 2.B třídy naplánoval odbornou exkurzi do Orlických hor. Vlakem jsme dojely
do Opočna. Cesta nám rychle utekla, i když jsme čtyřikrát přestupovaly. Pěšky jsme se vydaly
do přilehlé obce Čánky, kde nás čekala prohlídka stáje Doly pana Jiřího Hovada. Provedl nás
novým areálem, pohovořili jsme o složitostech chovu dostihových koní.
Linkovým autobusem jsme dorazily do Deštné v Orlických horách; naše putování ještě
nebylo u konce, neboť horská chata Verner stojí v části obce Jedlová, takže nás opět čekala
vycházka. Na vlastní „dopravní prostředek“ (nohy) jsme se musely spolehnout i následující den.
Na túru jsme vyrazily hned po snídani: Luisino údolí, Velká Deštná, Šerlich, Šerlišský mlýn.
Počasí nám přálo – nespadla ani kapka.
Ještě toho dne jsme se zašly podívat do stáje chovatele koní pana Koryty, protože víme
z výuky jezdectví, že právě s touto stájí naše škola spolupracuje.
Orlické hory jsou krásné v každé roční době. Většina z nás je navštívila
rozhodně ne naposledy.

poprvé, ale

Mgr. Drahuše Tkačíková

XII

Třída 2.B s třídní učitelkou Mgr. Drahuší Tkačíkovou
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Odborná exkurze 3.C v Letohradu
V úterý 22.6. 2004 navštívili studenti 3.C OEZ Letohrad, kde nás seznámili s výrobou
nejdůležitějších součástí tlakových spínačů a domovních jističů. Během hodinové prohlídky měli
žáci možnost poznat různá zákoutí výrobních prostorů a dověděli se rovněž o historii podniku.
Další část exkurze byla zaměřena na objevování památek a zajímavostí města
Letohrad.V místním zámku prošli studenti nově zřízenou expozicí, v níž zhlédli obrazy
a předměty denní potřeby z období baroka, historismu 19. století a secese z přelomu 19. a 20.
století. Překvapením pro všechny byly skici A. Muchy, které světoznámý malíř vytvořil během
letního pobytu v tomto malebném městě. Milovníci hrůzy si přišli na své ve sklepení zabydleném
nadpřirozenými bytostmi.
V odpoledních hodinách se studenti vypravili proti proudu času za starými řemesly
a zaniklými českými tradicemi. Ve třech podlažích Muzea řemesel se během poutavého výkladu
nikdo z návštěvníků nenudil – vždyť koho by nezaujala stará kulma po babičce, červotoči
provrtané školní škamny nebo bohatě zdobený a velmi cenný pohřební kočár…
Mgr. Martina Weiserová
Mgr. Pavel Studený

Třída 3.C s třídní učitelkou Mgr. Martinou Weiserovou

Odborná exkurze tříd 4.D a 3.C v Plzni
Odborná exkurze se konala ve dnech 4.-6.11. 2003 a jejím cílem bylo město Plzeň
v západních Čechách. První den jsme navštívili Pivovarské muzeum, kde jsme se dověděli
o historii pivovarnictví a výrobě piva. Hned poté nás čekala návštěva Velké židovské synagogy,
druhé největší v Evropě, s expozicí fotografií Hanzelky a Zikmunda ze svých cest. Na závěr jsme
zavítali do katedrály svatého Bartoloměje na náměstí Republiky. Z vyhlídkové věže katedrály
jsme objevili krásný výhled na celou Plzeň.
Druhý den jsme zahájili prozkoumáním plzeňského podzemí a vodárenské věže. Po příjezdu
do Starého Plzence jsme absolvovali podrobnou exkurzi po provoze firmy Bohemia Sekt.
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Samozřejmě jsme nezapomněli využít nabídky a na závěr jsme vyzkoušeli ochutnávku
výborného sektu, který má v naší republice dlouholetou tradici. V odpoledních hodinách jsme
využili krásného podzimního počasí a po Sigmundově naučné stezce jsme prošli kolem
Boleveckých rybníků. Večer jsme strávili v plaveckém bazénu s mnoha vodními atrakcemi,
u něhož jsme byli ubytováni.
Naše třídenní putování po čtvrtém největším městě jsme zakončili nově vytvořenou expozicí
Krásy a tajemství České republiky v Západočeském muzeu. Myslíme, že se studenti vrátili domů
obohaceni mnoha novými dojmy a poznatky.
Mgr. Martina Weiserová
Ing. Hana Procházková

Ze života mé třídy 4. A
4.A byla třídou smíšenou, kde čtyři kluci oživovali zbylou část 19 dívek. Profesní složení
bylo dvojí. Část třídy zaměřená na služby a agroturistiku byla velmi dobře hodnocena v průběhu
praktické výuky na detašovaných pracovištích (Míša Elnerová, Drahomíra Stejskalová a další).
Součástí třídy bylo i pět „provozářů“. Někteří z nich se již během studia zapojili úspěšně do
vedení rodinných podniků a jsou tak důkazem toho, že naši zemědělci budou mít kvalitní
následovníky. Zde bych chtěl vyzvednout hlavně Martina Ivánka a Milana Češku, kteří se
aktivně zapojili do různých propagačních akcí školy (Dny otevřených dveří, Den školy) a také do
pracovních operací na školním statku.
Všichni určitě budou vzpomínat na studentské akce. V říjnu 2003 navštívili veletrh
pomaturitního vzdělávání Gaudeamus 2003 a výstavu „Mendel – genius genetiky.
Na listopadovém „pyžamovém“ stužkovacím večírku na myslivecké chatě v Dolní Čermné se
všichni studenti i přítomní učitelé skvěle bavili při tanci a originálních společenských hrách
(tanec s koštětem, rozbalování partnerky z toaletního papíru zuby a podobně). Vrcholem tohoto
večera bylo vystoupení Martina Ivánka, který skvělým způsobem imitoval nejen známé
osobnosti, ale i své milované učitele tak, že je okamžitě všichni poznali.
Další zdařilou akcí, která byla dílem celé třídy, byl maturitní ples v Žichlínku, kde si studenti
vyzdobili sál stylově zemědělským ručním nářadím a na odvoz studentů studentkami k šerpování
byl použit překrásný dřevěný trakař.
Až překvapivě dobré výsledky u závěrečné maturitní zkoušky potvrdily, že studenti této třídy
mají předpoklady se v životě dobře uplatnit a že jim naše škola dala dobrý základ pro další
studium i pro přímý vstup do praktického života. Hodně štěstí a úspěchů jim popřál na
lanškrounském zámku 4. června třídní učitel a celý učitelský sbor při slavnostním vyřazení,
kterého se hojně zúčastnili i spokojení rodiče.
Ing. Jaroslav Hél

Odborná exkurze tříd 4.B a 4.C ve dnech 21.10. - 23.10.2003
V dopoledních hodinách dne 21.10.2003 studenti navštívili akci Gaudeamus 2003 – veletrh
pomaturitního vzdělávání na brněnské výstavišti.

XII

Odpoledne si studentky 4.B prohlédly Botanickou zahradu a arboretum MZLU v Brně včetně
skleníků, ve kterých se pěstují a rozmnožují orchideje a jiné tropické rostliny. Studentům 4.C
byla ve stejnou dobu umožněna prohlídka Kliniky koní a velkých hospodářských zvířat na VFU
v Brně. Zde bylo studentům předvedeno ojedinělé pracoviště, na kterém se provádějí
nejrozličnější operativní zákroky u koní a skotu.
Druhý den jsme navštívili Národní hřebčín v Topoľčiankách. Po celou dobu návštěvy nás
doprovázel pan Hrúzik (reprezentant ČSSR na OH v Římě ve všestranné způsobilosti). Odborný
a velice poutavý výklad o historii hřebčína nám podal v Muzeu hřebčína. Ve stájích a na jízdárně
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nás seznámil se současností a trendem v chovu koní. Studenti viděli zástupce plemen – lipický
kůň, arabský plnokrevník, Shagya-arab, slovenský teplokrevník a hucul.
Poslední den exkurze začal asi dvouhodinovým pěším výstupem na hrad Buchlov. Po
prohlídce hradu jsme vycházkovým krokem došli do Buchlovic, prohlédli zámecký park a pak
autobusem a posléze vlakem jsme se vrátili zpět do Lanškrouna.
Exkurzi a její náplň lze hodnotit jako velice zdařilou, až na počasí, které mělo již podzimní
charakter.
Ing. Věra Zemanová a Ing. Darie Kotyzová
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Všichni účastníci stužkovacího večírku 4.D se dobře bavili…
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Květinový den
Dne 12. května 2004 se vydalo do ulic Lanškrouna i do jeho okolí celkem 18 studentek SZeŠ
a SOU Lanškroun, aby navázaly na několikaletou tradici školy a nabídly zájemcům květy
měsíčku lékařského za částku minimálně 20,-Kč.
Výtěžek celé akce, kterou pořádala Liga proti rakovině Praha v letošním roce již poosmé, je
určen na výzkum a léčbu rakoviny.
Studentky prodaly celkem 1548 květinek a získaly na konto Ligy proti rakovině celkovou
částku 31 480,-Kč. Nejúspěšnější byla dvojice studentek 2.A T. Marková a K. Řezáčová, které
ve "své" pokladničce přinesly 5 571,50 Kč.
Studentkám i všem, kteří se rozhodli přispět na boj se zákeřnou chorobou, děkujeme.
Věra Kovaříková

Návrat Jakuba Dorňáka
Nestává se zase tak často, aby se absolventi vraceli podívat se na své bývalé učitele či
kamarády z mladších ročníků. Mezi čestné výjimky patřil v uplynulém školním roce Jakub
Dorňák. Do školy zavítal několikrát. K jeho nejslavnější návštěvě patřil hudební recitál, který se
uskutečnil 25.11. 2003 v prostorách místního zámku.
Na jevišti, kde si před časem vyzkoušel své herecké schopnosti, se Jakub Dorňák představil
jako písničkář, který nezahálí a který dovede dojmout i rozesmát. Podle očekávání si jeho
příznivci vyžádali písně starší, všem důvěrně známé. Více než polovinu koncertu však tvořily
písně a skladbičky, které náš bývalý student složil v půlroce po maturitě. Převažovaly v nich
motivy toulání, oslav prázdnin a léta. Třemi songy se však také vyzpíval ze svých brněnských
vysokoškolských peripetií.
Dorňákovu výkonu zdařile sekundoval zpívající medik Martin Čepelík, který vnesl do
laskavé nálady večera prvky černého humoru, rockové rify či dokonce slovní hříčky balancující
na hraně dadaismu.
Více než dvouhodinové vystoupení znamenalo pro diváky skutečné pohlazení po duši.
O nebývalém zájmu svědčilo okamžité vyprodání nahrávek obou mladých protagonistů. Na
improvizované krátké autogramiádě museli oba hudebníci čelit mnoha dotazům, nejčastější se
týkaly jejich dalšího vystoupení v našem městě. Odpovědi padaly neurčité, ale na tvářích obou
mladíků byla vidět radost a spokojenost. Takže snad příští podzim… Vždyť dobří holubi se
vracejí.
Mgr. Pavel Studený

Poezie na radnici
Ve druhé polovině května 2004 se již po několikáté v Lanškrouně uskutečnily tzv. Polské
dny. Díky recitačnímu talentu studentek V. Řehořové a J Vašinové se alespoň okrajově na
přípravě této zajímavé kulturní události podílela také naše škola.

XIII

Dívky vystoupily v komponovaném pořadu věnovaném krakovské básnířce, nositelce
Nobelovy ceny za literaturu, Wislawě Szymborské. V prostorách auly lanškrounské radnice byl
divákům přiblížen život a dílo této pro nás takřka neznámé polské autorky. V polštině zaznělo
několik jejích šansonů. Pro českého posluchače však byly nejdůležitější české překlady
přednesené našimi studentkami. V jejich podání zazněla milostná poezie (citlivý přednes
J. Vašinové) nebo dobové politické básně (např. báseň Vietnam). Zvláštní zmínku si zaslouží
nadčasový text o terorismu osobitě interpretovaný V. Řehořovou.
Naše studentky rozhodně dojaly a donutily všechny přítomné k zamyšlení. Také za to jim
patří dík.
Mgr. Pavel Studený
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Učební plány školního roku 2003/2004

Učební plán
studijní obor 64 - 41 - M P o d n i k á n í a s l u ž b y
školní rok:
2003-2004

Denní studium absolventů základní školy
týdně hodin

33

ročník

1.
cel.hod.

0

0

2.
z toho
cv.

cel.hod.

0

3.
z toho
cv.

cel.hod.

33

4.
z toho
cv.

cel.hod.

cel.
z toho
cv.

A.Povinné vyučovací předměty

Český jazyk a literatura

3

První cizí jazyk *

3

Druhý cizí jazyk *

2

Dějepis

2

Zeměpis

2

Matematika

3

Základy přírodních věd

2

Základy biologie a ekologie

2

Tělesná výchova

2

Ekonomika

2

Účetnictví

2

1

Písemná a elektronická komunikace

2

2

Informační technologie

2

2

Praxe

2

b) výběrové

výuka dle učebního plánu ze dne 22.6. 1992, č.j. 19481/92-21

a) základní

3
3
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2

Konverzace ve volitelném jazyce

1

1

Estetická výchova

1

1

* cizí jazyk - možnost volby: anglický jazyk, německý jazyk

XIV
- 90 -

SZeŠ a SOU Lanškroun

Výroční zpráva 2003/2004

Učební plán
studijní obor 64 - 41 - M / 001 P o d n i k á n í a s l u ž b y
školní rok:
2003-2004

Denní studium absolventů základní školy
týdně hodin

0

ročník

1.

33

2.
z toho
cv.

cel.hod.

výuka dle nového učebního plánu ze dne 5. června 2003 č.j. 20232/2003 s platností od 1. září 2003

33

3.
z toho
cv.

3

cel.hod.

Český jazyk a literatura
Cizí jazyk I
Cizí jazyk II
Dějepis
Zeměpis
Občanská výchova
Základy filozofie
Matematika
Fyzika
Chemie
Tělesná výchova
Ekonomika podniku
Zákl. ekonomických teorií
Výpočetní technika
Organ. a sdělovací tech.
Účetnictví
Finance a úvěr
Marketing a management
Právní nauka
Statistika
Technika administrativy
Obchodní korespondence
Základy biologie a ekolog.
Pěstování rostlin
Chov zvířat
Konverzace ve vol. jazyce
Výp.tech/Mat.metody
Praxe
Volitelné předměty
Výpočetní technika
Matematické metody
Konverzace ve vol. jazyce

32

1

cel.hod.

celkem
z toho
cv.

3
3
2

1
1

2

3
3

1

3
2

2

2

2

3

2

2
2

2

2
2

4.
z toho
cv.

3
3
2

3
2
1

3

cel.hod.

98

1

1
2

3
2
2
2

2
2
3
2

2

2

2

1
2
2
2
2

2

2

2

2
2
2
2

9
9
6
1
0
2
1
7
0
0
9
7
2
4
1
7
4
5
4
2
2
4
0
4
4
2
2
0

2
2

2
1

2
2

2

2

2
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Učební plán
studijní obor 64 - 41 - M / 001 P o d n i k á n í a s l u ž b y

Denní studium absolventů základní školy
týdně hodin

33

ročník

1.
cel.hod.

33

33

2.
z toho
cv.

cel.hod.

33

3.
z toho
cv.

cel.hod.

132

4.
z toho
cv.

cel.hod.

cel.
z toho
cv.

A.Povinné vyučovací předměty
a) základní

Český jazyk a literatura

3

3

3

3

12

První cizí jazyk *

3

3

3

3

12

Druhý cizí jazyk *

2

2

2

2

8

Dějepis

2

1

Zeměpis

2

3
2

Občanská nauka

1

1

1

2

3

Matematika

3

2

Základy přírodních věd

2

2

Základy biologie a ekologie

2

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Ekonomika

2

3

2

3

10

2

1

10
4
2

Marketing a management

3

2

Právo
Statistika

1

3

2

2

Účetnictví

2

1

2

2

2

2

3

2

9

Písemná a elektronická komunikace

2

2

2

2

2

2

2

2

8

Informační technologie

2

2

2

2

1

1

1

1

6

Základy zemědělské výroby
Praxe

2

2

2

4

2

2

6

6

b) výběrové
Rétorika
Konverzace ve volitelném jazyce

1

Estetická výchova

1

7

13

1

1

1

2
1

* cizí jazyk - možnost volby: anglický jazyk, německý jazyk
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Učební plán
studijní obor 41-41-M/001 (42-22-6) A g r o p o d n i k á n í

směr: chov koní

Denní studium absolventů základní školy
týdně hodin

33

ročník

1.
cel.hod.

školní rok: 2003-2004

33

33

2.
z toho
cv.

cel.hod.

33

3.
z toho
cv.

cel.hod.

132

4.
z toho
cv.

cel.hod.

celkem
z toho
cv.

A.Povinné vyučovací předměty
a) základní

Český jazyk a literatura
Cizí jazyk*
Občanská nauka
Zeměpis
Dějepis
Matematika
Fyzika
Tělesná výchova
Biologie a ekologie
Chemie
Základy mechanizace
Práce s počítačem
Pěstování rostlin
Chov zvířat
Ekonomika a podnikání
Motorová vozidla
Praxe
b) výběrové
Chov koní
Jezdectví
Agroturistika
Teorie jízdy
Účetnictví
Veterinářství
Sem.bio./chem./psychologie

3
3
2
2
3
2
2
3
3
2

1

1
1
1

3
3
1

3
3
1

3
3
1

3

2

2

2
3
3
3
2
2
2

2

2

1
1
0,5
2
0,5
0,5

2
1
1
1

2

2
3
3
4
2

3

3
3

1
3

2

1

3
3
4

1
1
1

3
3
2

1
3

2
2

1

4

3
1

3

3

1

12
12
3
2
2
10
2
8
6
6
5
4
8
8
8
4
4
6
12
2
2
2
2
2
0

* cizí jazyk - možnost volby: anglický jazyk, německý jazyk
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Učební plán
studijní obor 41-41-M/001 (42-22-6) A g r o p o d n i k á n í
směr: zemědělský provoz,obchod a služby,
agroturistika (mimo 4.A)

Třídy: 1.A, 2.A, 3.A,4.A (část)

Denní studium absolventů základní školy
týdně hodin
ročník

31

33

1.
cel.hod.

33

2.
z toho
cv.

cel.hod.

33

3.
z toho
cv.

cel.hod.

4.
z toho
cv.

cel.hod.

z toho cv.

A. Povinné vyučovací předměty
a) základní

Český jazyk a literatura
Cizí jazyk*
Občanská nauka
Dějepis
Zeměpis
Matematika
Fyzika
Práce s počítačem
Tělesná výchova
Biologie a ekologie
Chemie
Motorová vozidla
Základy mechanizace
Pěstování rostlin
Chov zvířat
Ekonomika a podnikání
Praxe

3
3
2
2
3
2
2
3
3
2

1

1
1
1

3
3
1

3
3
1

3
3
1

3

2

2

2
2
3
3
2
3
3
3

2

2
2

2
2

1
1
2
0,5
1,5
1,5

3
3
4

1
1
1

3
3
4

4

b) výběrové

Cizí jazyk II **
Myslivost
Stravovací a ubytovací služby
Účetnictví
Zoohygiena a prevence
Volitelné předměty**

2

2
2

2

2
2
2

1
1

3
7

B. Nepovinné předměty:

* cizí jazyk - možnost volby: anglický jazyk, německý jazyk
** cizí jazyk - možnost volby: anglický jazyk, německý jazyk
*** volitelné předměty: agroturistika, ochrana rostlin, veterinářství, sem.biologie, sem.chemie
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Naše internetové stránky s nejnovějšími aktualitami si můžete prohlédnout
na adrese www.szes-la.cz
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