OBSAH
I. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ŠKOLY.......................................................................................................... 5
ÚVODNÍ SLOVO ................................................................................................................................................... 6
II.CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...................................................................................................................... 9
CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ................................................................................................................................ 10
ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 .................................................................................................................................... 11
ÚKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2005 - 2006 ................................................................................................................. 11
SPOLUPRÁCE ŠKOLY NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI................................................................................................... 12
ČINNOST SRPŠD .............................................................................................................................................. 12
ICT VE ŠKOLNÍM ROCE 2004/2005.................................................................................................................... 12
III. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ...................................................................................................................... 15
VÝSLEDKY KLASIFIKACE .................................................................................................................................. 16
ANALÝZA VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2004/2005................................................... 17
VÝSLEDKY MATURIT ......................................................................................................................................... 18
MATURITNÍ TŘÍDA 4.A ...................................................................................................................................... 27
MATURITNÍ TŘÍDA 4.B ...................................................................................................................................... 28
MATURITNÍ TŘÍDA 4.C ...................................................................................................................................... 29
IV. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ, OBORY VZDĚLÁNÍ ............................................................................................. 31
VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ........................................................................................................................ 32
DÁLKOVÉ STUDIUM .......................................................................................................................................... 32
VÝUKA PRAXE A PRAKTICKÝCH ČINNOSTÍ V ODBORNÝCH PŘEDMĚTECH 2004-2005 ....................................... 32
EKOLOGICKÝ SEMINÁŘ ..................................................................................................................................... 33
UČEBNÍ PLÁNY ŠKOLNÍHO ROKU 2004/2005 ..................................................................................................... 34
UČEBNÍ PLÁNY STUDIJNÍCH OBORŮ VYUČOVANÝCH NA NAŠÍ ŠKOLE................................................................. 39
V. ZAMĚSTNANCI ŠKOLY............................................................................................................................. 41
PRACOVNÍCI ŠKOLY .......................................................................................................................................... 42
VI. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ .............................................................. 45
DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2004/2005 ......................................... 46
ODBORNÉ SEMINÁŘE Z NĚMECKÉHO JAZYKA .................................................................................................... 46
MATEMATIKA ................................................................................................................................................... 47
VII. ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ............................................................................................................................... 49
DOMOV MLÁDEŽE ............................................................................................................................................. 50
ŠKOLNÍ STATEK LANŠKROUN ............................................................................................................................ 51
ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ........................................................................................................................................ 51
VIII. PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI.......................................................................................... 53
ŠKOLA MUSÍ DÁT O SOBĚ VĚDĚT ....................................................................................................................... 54
SPORTOVNĚ POZNÁVACÍ REKREAČNÍ POBYT BUDOUCÍCH STUDENTŮ PRVNÍCH ROČNÍKŮ .................................. 54
LANŠKROUNSKO ZE HŘBETU KONĚ ................................................................................................................... 55
60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ŠKOLSTVÍ NA LANŠKROUNSKU ............................................................ 56
IX. ÚČAST ŠKOLY V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH..................................................................... 59
HUDBA A TRADICE V EVROPĚ ........................................................................................................................... 60
BYLI JSME NA MADEIŘE!! ................................................................................................................................. 61
MADEIRA OČIMA STUDENTŮ ............................................................................................................................. 63
SDRUŽENÍ KAMARÁDEK KONÍ ........................................................................................................................... 64
STÁŽ STUDENTŮ NA SLOVINSKU ....................................................................................................................... 65
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NAŠÍ PARTNERSKÉ ŠKOLY V RAKOUSKÉM EDELHOFU ............................................... 65

X. ČINNOST SJK ............................................................................................................................................... 67
ČINNOST SPORTOVNÍHO JEZDECKÉHO KLUBU ................................................................................................... 68
VÝSLEDKY JEZDCŮ SJK PŘI SZEŠ LANŠKROUN:............................................................................................... 68
VÝSLEDKY NAŠICH JEZDCŮ V JARNÍ ČÁSTI ZÁVODNÍ SEZÓNY2005: .................................................................. 69
25. ROČNÍK JEZDECKÝCH ZÁVODŮ „O HLINĚNÝ POHÁR“ .................................................................................. 69
SVOD KLISEN - REGISTRACE KONÍ ..................................................................................................................... 72
XI. DALŠÍ AKTIVITY ŠKOLY........................................................................................................................ 73
1. KULTURNÍ AKCE ............................................................................................................................................ 74
2. SOUTĚŽE ........................................................................................................................................................ 75
3. ODBORNÉ EXKURZE ....................................................................................................................................... 78
XII. FINANCOVÁNÍ ŠKOLY........................................................................................................................... 83
ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2004................................................................................................................ 84
XIV. INSPEKČNÍ ČINNOST ............................................................................................................................ 87
INSPEKCE V UPLYNULÉM ŠKOLNÍM ROCE .......................................................................................................... 88
XIV. STUDENTI ŠKOLY.................................................................................................................................. 89
SEZNAM STUDENTŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2004/2005 ........................................................................................... 90

I. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ŠKOLY

SZeŠ a SOU Lanškroun

Výroční zpráva 2004/2005

Úvodní slovo
Vážení přátelé,
minulý školní rok byl velice náročný. Byl výrazně ovlivněn dvěma událostmi. Tou první
bylo, že od 1.ledna 2005 začal platit nový školský zákon, který nám všem ve školství připravil
v probíhajícím roce mnoho problémů a potíží. Člověk má někdy pocit, že naši ústavní činitelé
a pracovníci MŠMT jsou silně odtrženi od reálného života a že snad ani do školy nechodili.
Jednalo se hlavně o problémy s novým systémem přijímacího řízení, započítáváním
nadpočetných hodin učitelům a hlavně o nevyjasněnou koncepci státních maturit pro stávající
první
ročníky.
Druhou
významnou událostí v životě
naší školy byly oslavy 60 let
od založení zemědělského
školství
v Lanškrouně.
Oslavy proběhly důstojně
a mnoho absolventů a hostů
vyslovilo velkou spokojenost
s celou akcí. Velice kvalitní
byl i Almanach, který jsme
k tomuto výročí vydali. Chtěl
bych
poděkovat
všem
zaměstnancům, sponzorům,
studentům i absolventům za
přípravu a organizaci celé
akce.
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 za účelem celoživotního vzdělávání. Ve spolupráci
s Pardubickým krajem a odbornou zemědělskou veřejností jsme založili obecně prospěšnou
společnost AGROVENKOV, která bude realizovat poradenství a vzdělávání v oblasti venkova.
Zájem o studium zemědělského oboru Agropodnikání, je v posledních letech přibližně stejný
a jsme jednou z mála škol v ČR, která naplňuje každoročně minimálně 2 třídy tohoto oboru.
Ostatní zemědělské školy nahrazují úbytek studentů zemědělských oborů zaváděním jiných
oborů zaměřených na životní prostředí anebo zavádějí nezemědělské obory, což u většiny z nich
vede k postupnému zániku zemědělských oborů na škole. Vzhledem k tomu, že o učební obor
Farmář nebyl prakticky žádný zájem, požádali jsme o jeho zrušení. Od 1.září 2005 bude mít naše
škola pouze studijní obory a změní se i název na Stření zemědělská škola Lanškroun.
Požadovaný nový obor Ekologie nám MŠMT nepovolilo.
Školní rok 2004/2005 nebyl z hlediska studijních výsledcích našich žáků nijak výjimečný.
Stále přetrvává u většiny studentů nepravidelná příprava na vyučování a vysoká absence, která je
hlavní příčinou horšího prospěchu a předčasných odchodů ze studia. Velkým problémem naší
školy jsou v současné době výrazně nižší počty žáků ve 2. a 3. ročnících. Tento jev se projevuje
v nižší produktivitě práce a hlavně v nižších dotacích do rozpočtu školy a školního statku. Tento
školní rok byl rokem mezinárodní spolupráce a významných návštěv. Uskutečnila se reciproční
návštěva našich studentů v Portugalsku a portugalských studentů u nás. Rozvíjí se oboustranná
spolupráce se školou v rakouském Zwettlu a německém Schweinfurtu.
Na podzim navštívili naši školu 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.
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Zajištění školy po stránce finanční bylo v roce 2005 mnohem příznivější, zejména se podařilo
získat finanční prostředky na rekonstrukci jídelny za 3,7 mil.Kč, o prázdninách a v měsíci září
provedeme rekonstrukci podlahy v tělocvičně a výměnu oken na DM.
Pedagogický sbor je konsolidovaný a výuka byla většinou zajišťována aprobovaně.
Ve výroční zprávě vás chceme seznámit s průběhem školního roku a přiblížit vám život naší
školy, život studentů a zaměstnanců školy.
Ing.Vlastislav Fiedler, ředitel školy
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Charakteristika školy
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. Škola se
skládá 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 315 žáků denního a 26 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. Jsme
zakládajícím členem vzdělávací instituce Agrovenkov.
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 doplňkovou činnost:
-výcvik koní a jezdectví
-výuka a vzdělávání
-pronájem ubytovacích zařízení
-autoškolu
-stravování
Ing. Vlastislav Fiedler
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Školní rok 2004/2005
Počet tříd:
13
Počet žáků
341
Průměrný počet žáků na třídu: 26,23
Průměrný počet žáků na učitele:11,14
Průměrná docházka žáků v %: 86,4
Počet žáků v oborech:
a) 4 - letý studijní
315
b) 5 - letý dálkový
26
Škola vyučovala následující obory:
Agropodnikání 41-41-M/001,denní
Podnikání a služby 64-41-M/001, denní a dálkové, viz přílohy

Počet žáků, kteří opakovali ročník:
Počet žáků, kteří předčasně ukončili studium:
Počet žáků, kteří byli ze studia vyloučeni:
Počet žáků, kteří přešli z jiných škol
Procento žáků s 2. a 3 st. z chování
Celkový počet neomluvených hodin

2
14
3
0,952
32

Úkoly na školní rok 2005 - 2006
1)

2)

3)

4)
5)

6)
7)
8)

9)

Chceme udržet stávající kapacitu školy na počtu 360 žáků a hlavně zastavit pokles počtu
žáků, který trvá od roku 2004. Ve školním roce 2006/2007 chceme rozšířit nabídku
o dálkové studium obor Podnikání a služby.
Plánujeme vybudovat v horizontu pěti let 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. Plánujeme vybudování
botanické zahrady a odpočinkové a relaxační zóny v nově získaném prostoru pod
jídelnou.
V letošním roce dokončíme celkovou rekonstrukci jídelny nákladem 3,7 mil.Kč.
Provedeme výměnu podlahy v tělocvičně a zároveň vyměníme nevyhovující okna na
DM. Celkem plánujeme proinvestovat v tomto kalendářním roce kolem 4 mil.Kč.
V plánu máme zahrnuto zlepšení výsledků výchovně vzdělávacího procesu s důrazem na
vynikající studenty; pokusíme se výrazně snížit absenci.
Budeme dále rozvíjet mezinárodní spolupráci. Chceme se nadále zapojovat do
mezinárodních grantů pro získání finančních prostředků. Jedná se o rozšíření spolupráce
s Bulhary a Slovinci.
Zcela logicky budeme pokračovat v pořádání výstav, Dnů otevřených dveří SZeŠ,
jezdeckých závodů a v celkové propagaci školy.
Plánujeme rozvíjení spolupráce se zemědělskou praxí, pokračovat ve vzdělávání
zemědělců, spolupráci s výzkumem; nadále budeme pořádat odborné semináře.
Ve spolupráci se školním statkem budeme pokračovat v celkové přestavbě farmy na stáj
pro koně. Plánujeme přestavbu porodny a teletníku na volnou stáj s automatickým
robotem na dojení.
Vybudujeme na školním statku vzorovou kancelář pro zajištění praxe našich studentů. Ve
škole zřídíme specializovanou učebnu ekonomie.
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Budeme zajišťovat spolupráci s vysokými školami; nově se chceme podílet společně
s MZLU Brno na projektu vyššího studia nebo pomaturitního studia či vysokoškolského
studia zaměřeného na chov koní.
Ing. Vlastislav Fiedler

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 a městem
Lanškroun.
V rámci Pardubického kraje jsme členy 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 Agroekem Žamberk a Mze při pořádání odborných seminářů a
vzdělávání zemědělské veřejnosti
Jsme cvičnou školou ČZU Praha a máme akreditaci MZe na trvalé vzdělávání základny
resortu.
Dlouhodobě spolupracujeme s Českou jezdeckou federací při pořádání jezdeckých závodů
a udělování licencí jezdců a cvičitelů.
Ing. Vlastislav Fiedler

Činnost SRPŠD
Činnost Sdružení rodičů a přátel školy a dětí při SZeŠ i v tomto školním roce byla v souladu
se stanovami tohoto občanského sdružení. SRPŠD především pomáhalo ve finanční oblasti.
Studentům byly hrazeny cestovní výdaje na různé soutěže a semináře. Dále byla vyplácena
mimořádná stipendia podle kritérií, které byly schváleny školským výborem. Příjmy sdružení
jsou tvořeny příspěvky rodičů, a to 200,- Kč na žáka na školní rok.
Ing. Věra Zemanová

ICT ve školním roce 2004/2005
Ve školním roce 2004/2005 oslavila naše škola významné výročí 60 let od svého založení. Za
tu dobu prošla mnoha obměnami a již více než celé poslední desetiletí je spojeno s rozvojem
ICT, jejich výukou a využitím. Po počátečním bouřlivém rozvoji jsem v loňské výroční zprávě
charakterizoval vývoj jako přechod k uživatelské kvalitě.
Školní rok 2004/2005 se na první pohled může zdát
jako rok, v němž se nic převratného v oboru ICT nestalo.
Vývoj ovšem probíhá skrytě pod povrchem. Přesně ve
smyslu naznačených trendů z předchozích let. Prakticky
všichni učitelé mají přístup k počítači zapojeného do
školní sítě ve svém kabinetu, a tím i snadno dostupné
informace jak z informačního systému školy, tak
i z internetu. Připojení k internetu je dostatečně rychlé aby
obsloužilo všechny potřeby studentů i učitelů. A i když si
to někteří stále neuvědomují a nebo nepřipouští, počítače jim začínají pronikat do pracovního
i soukromého života. A cíl, který jsme si vytyčili v minulých letech – uživatelskou počítačovou
gramotnost většiny učitelů - se (byť zvolna) začíná naplňovat.
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Po letech, v nichž se SIPVZ (státní informační politika
ve vzdělávání) týkala pouze některých, tzv. zelených škol,
se začíná blýskat na časy i těm ostatním, kteří se do té doby
museli snažit sami a z vlastních zdrojů. MŠMT uvolnilo
část prostředků na vybavení i těchto dosud opomíjených
škol. Na základě vypracovaného ICT plánu školy
(zveřejněného na školních webových stránkách od
minulého roku) dorazily v závěru školního roku 2004/2005
na
školu
peníze
z dotací spojených se
SIPVZ. Jejich využití se projeví až v roce následujícím, což
je potěšitelné, protože hardwarové vybavení naší starší
učebny i mnoha kabinetů již zdaleka nenaplňuje tzv.
„standard ICT“ vypracovaný ministerstvem v těchto
souvislostech. Těšíme se tedy na výraznější inovaci našeho
vybavení, které z především finančních důvodů nebylo
možno v poslední době uskutečnit.
Naším dalším cílem v následujícím roce je pak využití
ICT také k těsnějšímu kontaktu s veřejností. A to jak s veřejností rodičovskou, uchazeči
o studium na naší škole, tak v neposlední řadě s našimi absolventy, kteří mají ve své škole dveře
vždy otevřené
Mgr. Emil Fogl
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Výsledky klasifikace
I. 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. ročník
4.A
4.B
4.C
4. ročník
Celkem

Počet
žáků
30
27
33
90
20
23
24
67
22
22
23
67
28
26
30
84
308

Hodnocení

Chování

Vyznamenání

Prospěl

Neprospěl

Neklasifikován

Sníž. známka

1
1
2
4
0
0
3
3
1
3
1
5
0
5
4
9
21

23
19
28
70
17
20
19
56
21
17
21
59
25
18
25
68
253

5
7
3
15
3
3
2
8
0
2
1
3
3
3
1
7
33

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

1
1
0
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
4

Průměrný
prospěch
2,657
2,541
2,482
2,558
2,725
2,423
2,391
2,502
2,466
2,315
2,243
2,340
2,372
2,338
2,314
2,341
2,439

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. ročník
4.A
4.B
4.C
4.DS
4. ročník
Celkem

Počet
žáků
28
24
33
85
20
24
24
68
22
21
23
66
28
26
31
24
109
328

Hodnocení

Chování

Vyznamenání

Prospěl

Neprospěl

Neklasifikován

Sníž. známka

2
3
3
8
0
1
2
3
1
3
3
7
0
4
3
1
8
26

26
20
25
71
17
19
22
58
20
16
20
56
27
20
26
21
94
279

0
0
5
5
2
4
0
6
1
2
0
3
1
2
2
0
5
19

0
1
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
2
4

0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
2
0
2
3
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Průměrný
prospěch
2,524
2,411
2,572
2,511
2,682
2,431
2,396
2,492
2,581
2,347
2,166
2,362
2,228
2,387
2,594
2,412
2,411
2,444
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Analýza výchovně vzdělávací činnosti
ve školním roce 2004/2005
V minulém školním roce jsme vyučovali 12 tříd denního a 1 třídu dálkového studia. Celkem
na naší škole studovalo 341 žáků, z toho 26 dálkového studia.
Většina žáků bydlí na domově mládeže (171 studentů); mnoho žáků denně dojíždí. Tento
stav bývá často příčinou větší absence studentů.
Na vysoké školy se hlásilo 37 našich absolventů a na vyšší odborné školy 7 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 96 žáků; přijato bylo do
3 tříd 90 studentů. Proti minulému roku znamená tato skutečnost mírné zvýšení zájmu
na 1.termín. Kvalita uchazečů o studium však zůstává stejná.
Výuku zajišťovalo 29 stálých a 7 externích učitelů.
Velice úspěšná byla v tomto roce zahraniční spolupráce a zapojení školy do evropských
projektů (Janoušková, Tkačíková).
Nadále probíhala úzká spolupráce s katedrou pedagogiky ČZU v Praze. Odborní učitelé
spolupracovali s pracovníky školního statku na řešení provozních úkolů (Ing. Ježková,
Ing. Hřebíček a Ing. Hél). 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 s oslavou 60 let
od založení zemědělského školství 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 škola se stabilizovala, uhájila v kraji svoje postavení a přes dílčí
těžkosti si zajistila podmínky pro svůj další rozvoj.
Ing. Vlastislav Fiedler

Momentka z jezdeckých závodů „O hliněný pohár“
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Výsledky maturit
Výsledky písemné maturitní zkoušky
z jazyka českého a literatury
konané na SZeŠ a SOU Lanškroun 4. 4. 2004
Témata:
1. “Vidím dvě finalistky, jejichž sláva hvězd se dotýká. Jedna zpívá hudbu, která je mému srdci
blízká, koupím si její CD a budu ho poslouchat v autě. Hudba druhé se na mě bude valit ze
všech stran, její tvář z plakátů, fotek a z televize, bude pop idolem a její jméno je Šárka
Vaňková.“ ( Ondřej Hejma)
Co si myslíte o fenoménu Superstar, o rychlé popularitě, zamýšleli jste se někdy nad tím, že
byste se ocitli v podobné situaci?
(Úvaha)
2. Hrůzy války: mrtvá historie, nebo stále živé memento?
( Příběh, který bych vypravoval(a) lidem, kteří války schvalují a kteří považují Osvětim za
podvod)
3. SZeŠ v Lanškrouně oslaví 60. výročí svého založení.
( Článek do novin nebo almanachu z pozice budoucího absolventa)
4. Léčba nadváhy se může stát stejně nebezpečná jako původní problém. Evropské průzkumy
ukazují, že devadesát procent žen a téměř padesát procent mužů alespoň jednou vyzkoušelo
nějakou dietu. Málo připomínanou příčinou nadváhy je však nedostatek obyčejného pohybu.
Toho využili také tvůrci níže uvedené reklamy a pod heslem „SPALUJE KALORIE. NE
BENZIN“chytře spojují obchodní tah s propagací zdravého životního stylu.
(Úvaha o vztahu k vlastnímu tělu a životnímu stylu)
Témata vybraná studenty:
Téma č.1

4.A
6

4.B
4

4.C
13

Téma č.2

7

4

6

Téma č.3

1

0

2

Téma č.4

14

18

10

Celkem studentů

28

26

31

HODNOCENÍ:
Stupeň

1

2

3

4

5

průměr

4.A

5

9

12

2

0

2,39

4.B

3

11

10

1

1

2,46

4.C

6

10

9

6

0

2,48
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Libor Ficner – 4.B
Hrůzy války: mrtvá historie, nebo stále živé memento?
Válka je spjata s lidstvem již od jeho počátku za všech věků a všech vlád, tak se nezdá otázka
na místě. Jestli hrůzná minulost, živá současnost, či blízká nebo vzdálená budoucnost. Válka je
za všech věků i situací tím nejhorším možným řešením konfliktů a sporů.
Chtěl bych vám vyprávět příběh, který se stal za druhé světové války jednomu člověku, který
nikomu nic neprovedl, avšak byl na nesprávném místě v nesprávnou dobu.
Tato úvaha nebo spíše příběh je o šestnáctiletém chlapci, který žil na území Československa,
ale neměl české státní občanství, ale německé. Měl se stát mužem dříve, než by bylo v jeho věku
běžné.
Vše bylo, jak má být, až do onoho dne. Přišla mobilizace a všechno v jeho životě se úplně
změnilo. Jako německý státní občan byl odsunut do tzv. “reichu“, kde ho čekalo to, čeho se
nejvíce obával. Narukoval do německé armády a stal se německým vojenským průzkumníkem
s rozkazem vzít do zajetí či zabít každého nepřítele.
Není to paradox, že tento mladý chlapec se samopalem v ruce má bojovat proti svým
bližním? Avšak neměl dost odvahy, aby se vzepřel, a také věděl, co by ho čekalo, kdyby to
udělal. Nikdy jsem se nedozvěděl, kolik bližních mu stálo v cestě jeho osudu a zda je zastavil
pomocí násilí. Přál si, aby mohl zemřít a neškodil tak zemi, kde strávil skoro celý, i když krátký
život.
Toto zoufalé přání se mu skoro splnilo, když vedle něho vybuchl granát a střepiny ho zranily
na ruce a na hrudi. Těžce poraněn byl odvezen do vojenské nemocnice, kde strávil tři měsíce
daleko od zběsilého hrozného boje.
Bylo to pro něj jako vysvobození, které ho, ač za cenu velké bolesti, hřálo u srdce. Člověku
se zdá takové jednání naprosto nepochopitelné, avšak člověk zlomený válkou měl jistě úplně jiný
názor na celou situaci.
Po nedoléčeném zranění však přišla další krutá rána. Jako dále boje neschopný voják byl
tento mladík povolán do tzv. „lágru“. Celé hodiny, dny a týdny nucených prací v dolech a na
stavbách pevností a obrněných valů po celém Německu a částečně také ve Francii a v Polsku.
„Jestli existuje peklo, tak jsem ho prožil na nucených pracích za války,“ říká dnes již starý
muž. „Takovou práci, jakou jsem musel dělat, někdy i čtrnáct hodin denně, nepřeji ani svému
nejhoršímu a největšímu nepříteli. Za prudkého deště, za sněhové vánice nebo pražícího slunce
jsme museli dřít jako koně. A za co? Za to, že jsem byl Němec, který nemohl bojovat za to, že
jsem žil před válkou v Československu.“ Tuto životní zkušenost jsem mu nepřál a soucítil jsem
s ním, když mi o svém zážitku vyprávěl.
Nejhorší zážitky z války jsem ale nikdy z tohoto člověka „nedostal“. Z vyprávění ostatních,
kteří tento jeho zážitek znali, jsem se dozvěděl, že šlo o budování a bránění obranného valu ve
francouzské Normandii. Podle vyprávění měl být účastníkem při vyloďování spojeneckých vojsk
6. června 1944. Prý to byla operace „Overlord“, která v něm zanechala nejhorší vzpomínky na
válku. Jako mladý chlapec viděl umírat stovky a tisíce mužů, kteří se snažili osvobodit zemi, ve
které žil, pracoval, a kterou měl rád. Moře prý bylo zbarvené krví spojeneckých vojáků až deset
metrů od břehu. Ale nemohl nic udělat. Seděl schoulený a zlomený v jednom z německých
zákopů a jeho rozum se nezmohl na jedinou racionální myšlenku. Po dlouhých bojích byl zajat
spojeneckými jednotkami a odvezen vlakem spolu se svými „spolubojovníky“ do Polska, kde
pracoval na nucených pracích v dolech a na obnově válkou zničených měst.
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O tento zážitek se se mnou tento zdrcený válečný veterán, ač po dlouhém přemlouvání,
rozhodl podělit. „Seděli a stáli jsme tam ve vlaku jak se jenom dalo. Cesta trvala skoro dvacet
hodin jen s jednou zastávkou s Německu. Nikdo z nás nedostal najíst a pít jsme mohli jen
špinavou vodu. Chovali se k nám jako k zvířatům a každého, kdo se pokusil jen náznakem
provést něco, co se jim nelíbilo, patřičně odměnili zbitím. Jednou se tam rozhodli čtyři takoví
jako já, že utečou. Ani půl hodiny netrvalo, než je všechny pochytali. Pak nedostali dva dny jíst
ani pít,“ tlumočí pamětník. To se už blížil konec války a všichni se těšili a doufali, že to
několikaleté peklo nějakým způsobem přežijí a snad se někdy vrátí do normálního života.
Vysvobození přišlo až v dubnu posledního roku války. „Pak přišla zpráva, že spojenci a Němci
jsou ochotní navzájem si vyměnit své válečné zajatce,“ říká pamětník. Čekal prý všechno, ale to,
že bude odvezen vlakem zpět do Německa a ještě jim dají na cestu hodně jídla a pití, to nečekal
prý nikdo. Jak se ale ukázalo, víc než dobře udělali spíše špatně. Vyhladovělí vojáci se okamžitě
pustili do jídla, což se jim stalo osudným. Byli předtím varováni, že se nesmí přejíst, jinak jim
prasknou žaludky, které byly natolik malé postupným hladověním. Většina z nich měla ale hlad
větší než rozum.
Dříve, než stačil konvoj se zajatci dojet k místu, skoro čtvrtina vojáků zemřela paradoxně na
přejedení! „Viděl jsem, jak se na podlaze vagónu svíjí jeden můj spoluzajatec s ukrutnými
bolestmi a strach mi nedovolil jíst víc, než byly normální denní příděly.“ Po strastiplné cestě
konečně dorazili do Německa, kde je vysadili na nádraží a po ošetření je jako boje neschopné a
válkou vyčerpané pustili „domů“.
Ale kde byl ten domov? Kam se vrátit, když jste Němec, ale žijete v Československu? „Válka
mi vzala všechno. Dům, hospodářství, přátele, slušný život a skoro také rozum. A co mi dala?
Neštěstí, hlad, nemoci a zranění, samotu. Ještě dlouho po válce jsem se budil ze sna s výkřiky do
tmy a nemohl se soustředit na normální práci. A až skoro za deset let jsem se mohl vrátit do
Československa a začít nový život.“
A co si o tomto příběhu, či možná životním osudu, myslím já? Člověk se musí snažit, aby
k válkám nedocházelo, protože osud mého dědečka bych opravdu nechtěl prožít a nepřeji jej ani
nikomu jinému. Je skoro zázrak, že to všechno přežil a žije dodnes. Že má tři syny a mnoho
vnuků. Je skoro zázrak, že to můžu vědět a psát tento příběh. Stačilo jen málo a nemusel by tyto
zážitky nikdo popisovat. Mnozí ale toto štěstí v neštěstí neměli a nebudou žít tak, jak chtěli.
Každá válka je hrůzná a stojí lidstvo spoustu životů, ale pochybuji, že bude vůbec kdy doba,
aby se ani na jediném místě naší zelené planety neválčilo.
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Oleksandra Sadovníková – 4.C
Když jsem byla dítě, často jsem s maminkou navštěvovala svou tehdy už napůl nemohoucí a
nemocí unavenou prababičku. Z té doby si pamatuji, že jí bylo kolem šedesáti pěti let. Zatímco
maminka uklízela a dělala různé práce, já jsem zůstávala u babiččiny postele a poslouchala různé
historky z jejího mládí, o bývalých kolegyních z práce, o mamince, když byla ve věku jako já.
Vždy říkávala: „To byla sranda, to bylo prima!“
Jednou, když maminka utírala prach z velkého dřevěného stolu, na kterém byla spousta
fotografií a menších knih, upadla jí jedna na zem. Rozevřela se jako vějíř a mezi stránkami zelo
něco zažloutlého. Byla to fotografie mladého muže. Netroufnu si tipnout, kolik mu bylo let. Měl
krásný výraz ve tváři a uhlazený účes. Na sobě měl uniformu. Maminka opatrně zvedla tu
fotografii a podívala se na babičku, která se dívala tak upřeně na obrázek ve vnuččiných rukou,
až mě to polekalo. Ale maminka s úsměvem ve tváři položila fotografii na stůl a zeptala se: „To
je ale fešák, kdopak to je, babi?“ Babička neodpovídala, jen rty se jí chvěly. „Babi, je ti něco?“
zeptala se máma podruhé.
„Ne, ne, dítě, nic mi není. Jen se mi vybavilo něco, co dlouho leželo zapomenuto v srdci.
Tohle je Frederik. Ani nevím, jak se tato fotka tenkrát ocitla u mě. Seznámila jsem se s ním za
války. Pamatuji si, že byl krásný letní den a my s maminkou jsme se chystaly jít ven. Žily jsme
tenkrát ve městě Charkově, v jednom z těch domů pro dělníky hned u náměstí, pamatuješ,
ukazovala jsem ti ho? Otec mi zemřel za první války, a tak jsme zbyly s maminkou samy. Když
jsme vyšly z toho bytu ke schodišti, uviděly jsme vyděšenou ženu a vedle ní muže a dvě děti.
Kluk měl asi pět let a holka kolem dvou. Plakala. Ale její pláč se podobal spíše řevu zraněného
zvířete. Od muže jsme se dozvěděli, že její manžel a její syn byli odvezeni někam gestapem, a že
se bojí, aby s nimi neudělali totéž. Víc nám toho neřekla, protože už nemohla, byla vyčerpaná.
Muž se ji snažil odvést někam nahoru po schodech.
S matkou jsme vyšly ven. Ta hrůza. Všude byl slyšet pláč a nářek. Bože, jak si mohl tohle
dopustit?! Na sloupech po celé aleji lemující náměstí viseli lidé. Mladí, staří, děti. Ne nebyl to
cirkus, ani akrobati, ani městské slavnosti. Byly to oběti gestapa. Židovské děti. Příbuzní stáli
pod sloupy, někdo plakal, někdo křičel, někdo ležel v bezvědomí. Moje matka mě chytila za ruku
a utíkala zpět k domu, přitom si zakrývala tvář rukou. Celou dobu říkala, že už je to tady. Válka.
Tohle slovo mi nahánělo vždy strach. A teď je tady.“ Babička přestala mluvit, chvíli přemýšlela.
Potom pohlédla na mně a něžně mě pohladila po hlavě.
„Víš, dítě, to byl jen začátek. Od toho dne jsme žili a nežili. Každý den jsme prožívali se
strachem, co přijde dál. A taky přišlo. Byla zima, venku chumelilo. Seděli jsme v kuchyni a
poslouchali rádio. Nové zvěsti o vývoji, strategických manévrech, o zasažených oblastech. Když
najednou odněkud zazněla mohutná rána. Všechno se na nás řítilo, obrazy, stěny, strop… Tma.
Bolela mě hlava, nevěděla jsem, co se děje, kde jsem a kdo je ten člověk, který se na mě
dívá. Byl to mladý voják. Seděl u okna. Podle uniformy jsem poznala, že je Němec. Byli jsme
v nějaké místnosti, temné a jeho tvář jen lehce pokrýval paprsek slunce, který vycházel z okna
zakrytého kusem hadru. Muž zpozoroval, že jsem vzhůru, zvedl se ze židle a pomalu se ke mně
přibližoval. Ucukla jsem, ale on se nepřestával přibližovat. Vykřikla jsem, ale on mě rychle
chytl, zavřel mi ústa svou rukou. Pochopila jsem, že musím mlčet. Ale copak to šlo, nekřičet?
Byla jsem sama v místnosti s mužem, který pro mě znamenal nepřítele. Po chvíli mě pustil.
Ukázal na jídlo. Miska s mlékem a kusem chleba stála vedle mého lože. Chtěla jsem se
zvednout, ale měla jsem jak nohy, tak i ruce opuchlé a omrzlé. Asi jsem byla dlouho venku pod
sutinami, než mě našli. Bože, to ne. Co se mnou chce dělat? V mé hlavě se najednou zrodila
taková ohavná myšlenka, až se mi udělalo mdlo. Toho si určitě všiml, protože ke mně přistoupil
opět a v ruce měl plechový hrnek s vodou. „Das ist Wasser…“ řekl jemným hlasem. „Trinkt,
trinkt…“ Nemohla jsem odporovat, potřebovala jsem sílu. On pořád seděl u okna, něco sledoval.
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Vždy, když slyšel hlasy, vyskočil a chytl pistoli. Nechápala jsem, co dělá. „Meine Mutti?“
zeptala jsem se ho. „Ist tod,“ odpověděl a mně ta slova vyrazila dech. Moje maminka je mrtvá?
Dostala jsem hysterický záchvat. Držel mě celou dobu v náručí, až jsem usnula. Ráno jsem se
probudila, ale on tam nebyl. Z ulice jsem slyšela hlasy. Otevřely se dveře a dovnitř vklouzl ten
muž. Ukázal, abych byla ticho. Sám si sedl na židli a opět mě pozoroval. Pak se otočil a řekl :
„Ich bin Frederik und du?“ zeptal se. „Galja,“ odpověděla jsem. U okna zastavilo nějaké auto.
Frederik vyskočil a začal sbírat věci po místnosti a dávat je do vojenského ruksaku. „Schnell,
schnell,“ pobízel mě. Rychle jsem chytla do ruky nějaký papír a už jsme běželi po schodech ven.
Strčil mě do auta, ve kterém byl cizí muž. Nemluvil. Projížděli jsme uličkami plnými
rozbořených budov. Všude byly ženy v roztrhaných šatech a s obličeji od krve. Plakaly. Ocitli
jsme se na okraji města. Tam auto zastavilo. Museli jsem pěšky. Kam mě vede, co se mnou
udělá. Koncentrační tábor, slyšela jsem o nich. Začalo se stmívat. V té největší houšti lesa jsem
zahlédla světlo, lidi. Jsem zachráněná. Byli to lidé, kteří utekli z města před bombardováním a
před gestapem. Chtěla jsem svým zachráncům poděkovat, ale už jsem je nikdy v životě
nespatřila.“
Babička přestala mluvit. Byl to Němec, který zachránil židovskou dívku. Dal v sázku svůj
život, aby zachránil ten její.
„Babi, co bylo dál?“
„Dál jsme přečkali válku. Roku 1945 byl konec. Potom jsem poznala tvého dědečka.“
Babička zemřela před osmi léty, ale její život a hlavně vzpomínky nás nutí, abychom na ni
pořád vzpomínali.
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Odcházím od nepřátel, přátele neopouštím
Pomaličku otevírám oči, jsou slepené. Ležím na studené zemi plné prachu a prasklin.Ulicí se
táhne šedá mlha, kouř a nejistota. Snažím se vstát, ale není to možné. Bolest v břichu mi
nedovolí víc, než se opřít o lokty. Nepamatuji si, co se stalo, ale vim, kde se nacházím. Ve válce!
Ve válce plné bolesti a trýzně. Ach ne!
Copak země nevsákla dost krve, že žízní po další? Válku nelze vyhrát! I vítěz prohrál. Copak
se může někdy výhra vyrovnat ceně lidského života?
Ležím na studené zemi a hledím na popraskané zdi starých sešlých domů. Smutně na mě
pohlížejí svrchu.
Slyším kroky, které se ke mně blíží. Podobají se lehkému“cupitání“. Chybí mi síla, abych se
otočila a spatřila něčí tvář.
Náhle se objevila nade mnou. Tvář poznamenaná hlubokou jizvou. Ona sama by mohla
vyprávět, co tento chlapec těžkého už v životě zažil.
„Jsi raněná,“ řekl a ustaraně se ke mně skrčil. Na čele mu vystoupily vrásky. Zarazila mě
jeho čeština, mluvil velice nejistě, zvláštní přízvuk.
Rozepnul mi svetr a blůzu. Po břiše mi tekla krev. Možná netekla, přímo tryskala. Chvílemi
jsem upadala do bezvědomí.
„Počkej tu, přijdu pro pomoc,“ řekl rozhodně a rty se mu chvěly víc nežli mně.
„Myslím, že to nebude problém,“odpověděla jsem, když jsem zjistila, že snaha vstát je
marná. „Zatracená válka!“ zakřičel do temné ulice a v ozvěně se mu vrátilo: „Zatracená válka.“
Nechtěla jsem, aby mě opustil. Bála jsem se mlčenlivých zdí. Naštěstí jsem nečekala dlouho.
Přiběhl sám s mokrým ručníkem. Přiložil ho na rozpálené břicho a nepřestal se mračit.
Zdá se, že obklad působil hojivě, přestávala bolest, ale též jsem necítila ani končetiny.
„Jak jsi přišel k té jizvě?“ optala jsem se s přemáháním. Člověk by nevěřil, kolik energie se
musí vynaložit na mluvení.
Zahleděl se před sebe a začal vyprávět: „Jizvu mi udělala válka. Ještě jsem chodil do obecné
školy, když rodiče obdrželi příkaz k odchodu do koncentračního tábora. Tehdy mi název
Osvětim nic neříkal. Choval jsem se hloupě a naivně. Jinak se to ani říci nedá. Rodiče se s mojí
starší sestrou vypravili a mě nechali doma. Otec vytáhl schované peníze a pověděl mi, že mě
uživí na tři měsíce, pak se o sebe budu muset postarat sám. Jeho přístup se mi nezamlouval.
Bránil jsem jim v odchodu. Oni tvrdili, že musí odejít, že je to pro mé dobro. Nedokázal jsem si
představit trávit čas bez svých nejbližších. Mí tři andílci, jediná jistota. Otci jsem zastoupil
dveře. Tím jsem podpořil jeho rozčilení. Uhodil mě do tváře a způsobil jizvu svým svatebním
prstenem.
Dlouho jsem se na něj zlobil a nebyl schopen si srovnat v hlavě důvod jeho agresivity.
O dva měsíce později mně sousedé zajíkavě oznámili, že všichni v Osvětimi šli do plynu.
Pravděpodobnost, že rodiče se sestrou přežili, je mizivá. Plakal jsem. Bolest v mém srdci mě
poznamenala natolik, že jsem toužil stát se vojákem a své nejbližší pomstít!“
Soucítila jsem s ním. Jaké neštěstí ho potkalo. I kámen by se ustrnul. Přemýšlela jsem nad
jeho osudem.
„Nic na světě netrvá věčně. Věřím, že válka jednou skončí a nahradí ji mír. Doufám, že
lidská nenávist má hranice, že není bezedná!“
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Poprvé se usmál. Krátké tmavé hnědé vlasy se „rozcuchaly“ mírným větříkem a zelené oči se
zaleskly.
Opatrně položil mou hlavu na svůj kabátek.
Dlouze mi vyprávěl o své minulosti a skrývání před „esesáky“.
Nejdříve se mu zalévaly oči. Potom nos. Pak jsem nerozeznala bradu od čela. Jemně se mnou
zahrkal, ale tíha víček mi nedovolila otevřít oči.
„Nespi, probuď se!“ Slyšela jsem v hlase chvění.
Žádná odpověď.
Cítila jsem jeho blízkost, dotyky po obličeji.
Naposledy jsem zaslechla těžké drsné kroky. Ne ty lehounké, jako měl on.
Vzápětí jsem zaslechla střelbu, chtěla jsem křičet, ať uteče, ať mě nechá být a schová se!
Cosi mi bránilo dělat cokoliv.Pouze jsem litovala, že ho neochráním, toužila jsem se ho zeptat,
proč neuteče.
Otevírám první oko, následuje druhé!
Sluníčko pálí do bílého obličeje, kolem mých rukou se vlní svěží tráva.
Snadno vstanu a rozhlížím se kolem. Šumění listů, zvuk protékající bystřiny, v dáli se ozývá
dětský smích. Jaká radost stát se součástí takového světa! Omámila mě vůně květin, čerstvý
vzduch.
„Nádhera,“ řekla jsem se vzrušením. „Taky bych řekl,“ ozval se hlas za mnou. Otočila jsem
se a proti mně stál on, neznala jsem jeho jméno.
Zalíbila se mi jeho tvář. Jizvu už na tváři neměl a ani kabátku s hvězdou jsem si nevšimla.
Zaznamenal mé zmatení. „Tak se mrkni na své bříško, vidíš nějaké zranění?“
Dychtila jsem po vysvětlení. Jak to, že jsem zdravá a on (tak) krásný?
„Víš, jak jsi hovořila o tom, že všechno někdy začne a potom skončí? Musím tě vyvést
z omylu. Láska začíná, ale nikdy nekončí. Pravá láska nemá hranice, přemůže nenávist
a válku.“
Nabil mě svými slovy, přiblížila jsem se k němu a dala polibek na měkkou tvář.
Vzal mě za ruku. „Pojď chci tě ukázat svým rodičům a sestře…“
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Eva Slovíková – 4.B
Psal se rok 1940 a já byl patnáctiletý kluk, který miloval svou rodinu i zemi. Byl jsem
nejstarší z osmi dětí. Velký a hrdý bratr, který všechny ochrání. Můj otec byl vlastenec. Miloval
Slovensko a jeho drsnou krásu. Nesouhlasil s Německem a jeho ,,absolutní“ mocí. Chtěl své
zemi pomoci, ale bál se o svou rodinu. Nedivím se mu, já se dnes také bojím o své dcery a syny.
Na jaře tohoto roku projížděl naší vesnicí německý konvoj. Můj nejmladší bratr a jeho
kamarádi si hráli u cesty. Byl mezi nimi i židovský chlapec. Bratr si půjčil jeho hnědé sáčko.
Když kolem skupinky projížděli vojáci, bratr zasalutoval. Byl malý a nic nechápal. Vesnicí se
ozval výstřel. Zvuk, která každého vyrušil od práce. Běžel jsem k cestě. Prach zvířený na cestě
připomínal konvoj, který tu projel.
A v tom prachu u cesty leželo tělíčko mého bratra. Oči měl otevřené, ale jeho hrudníček
hyzdila krvavá a potrhaná rána. Na sobě měl hnědé sáčko se žlutou hvězdou. Němci mi zabili
bratra. Mysleli si, že je Žid. Ale kdo jim dal právo střílet do dětí!
Dva dny jsem s nikým nemluvil. Pak jsem se rozhodl. Moje rodina byla šťastná. Teď drží
smutek a mě se zmocnil vztek. V noci jsem se oblékl. Vzal otci jeho pečlivě schovanou pušku a
utekl do tmy. Nevěděl jsem, kam mám jít. Ale to, co jsem hledal, mě našlo samo. Ještě té noci
jsem narazil na skupinku odborářů. Vzali mě mezi sebe. Dali mi nějaké zbraně a vybavení. Po
třech dnech pochodu jsme narazili na ,,partyzány“. Hledali muže, kteří znali místní krajinu.
Dny a měsíce utíkaly velice rychle. Utábořili jsme se za malou vesničkou. To jméno mi zní
v uších dodnes. Budiž.
Lidé nám nosili jídlo, pití, přikrývky a někteří i zbraně. Byla mezi námi i krásná hnědovláska.
Její průzračné modré oči mě okamžitě upoutaly. Doprovodil jsem ji do vesnice. Teď vím, že to
byla chyba. Cestou zpátky mě sledovali dva Němci. Obyčejní vojáci, kteří hlídkovali ve vesnici.
Zpět se už nevrátili. Zakopali jsme jejich těla v nejhlubší části lesa.
O pár dnů později přijeli do vesnice němečtí vojáci. Ty dva nenašli. Začalo prohledávání a
vyslýchání. Nikdo nic neřekl. Večer toho dne začali vesničané kopat velkou díru mezi lesem a
vesnicí. Nevěděl jsem proč? Druhého dne ráno byla celá vesnice shromážděna na tom místě.
My jsme se ukryli na kraji lesa a vše pozorovali. Nic jsme nemohli udělat. Bylo nás jen
patnáct. Němců přes šedesát. Museli jsme se dívat. Dívat se a modlit.
Ženy ostříhali. Z dětí vybrali ty nejmenší a odvedli je stranou. Nářek matek byl ohlušující.
Muže vyrovnali u díry a na povel postříleli. Následovaly ženy. Otočené k lesu a se slzami
v očích doufaly v zázrak. Pak jsem ji uviděl. Mladou a i s krátkými vlasy pořád krásnou. Dívala
se do lesa. Dívala se na mě. Cítil jsem její pohled a její prosbu.
Chtěl jsem se zvednout a pomoci. Silná ruka mě přitáhla zpět.
,,Zabijí tě,“ řekl Jan.
Nesouhlasně jsem zakroutil hlavou: ,,Musíme jim pomoci.“
,,Oni to věděli. Věděli, že když se něco stane, musí si pomoci sami,“ zašeptal mi do ucha. A
silou mě držel při zemi.
Viděl jsem ty oči, když vystřelili. Viděl jsem to mladé tělo, jak bezvládně padlo do toho
prokletého hrobu. Brečel jsem pro ni. Pro krásku bez života.
To však nebylo vše. Děti od šesti let výše následovaly své rodiče do jámy, kterou jejich
otcové s velkým úsilím vykopali.
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Ne, teď už jsem necítil vztek, ale nenávist. Nenávist k celému ,,zpropadenému“ národu
germánských ,,hajzlů“, kteří hrdě křičí do světa své jméno! Němci!
Vesnici vykradli a vypálili. Jediné, co po nich zůstalo, bylo mrtvolné ticho
Válka pokročila a k nám se dostaly zprávy, že brzo bude konec těchto hrůz. Naše malá
skupinka se rozrostla na padesát mužů. Museli jsme Němce ,,vykouřit z jejich děr.“
Jednou jsme přepadli tank. Bylo to moc jednoduché, ale jeden z německých vojáků byl ještě
naživu. Vytáhl zbraň a střelil. Moje rameno bylo v jednom ohni. Padl jsme na kolena. Nenávist
ustoupila. Teď jsem cítil strach. Ztratil jsem vědomí.
Probral jsem se v domě starých lidí. ,,Mladíku, jakpak se jmenujete,“ zeptala se mě stará
žena, která mi dávala pít.
,,Michal,“ má odpověď byla krátká.
,,Vraťte se domů. Válka už skončila,“ řekla žena a odešla z pokoje.
Byl jsem dlouho nemocen. Do rány jsem dostal zánět a dva týdny jsem ležel v horečkách.
Mezitím ty hrůzy skončily. Měl jsem strach. Strach vrátit se zpět. Zpět domů.
Návrat byl bolestivý pro mého otce. Nic mi nezazlíval. Byl na mě hrdý. Ale už dávno mě
oplakal jako mrtvého. Oba jsme navštívili hrob mého malého bratra. Byl udržovaný a kvetly na
něm různobarevné květy. K náhrobnímu kameni jsem položil kopretiny.
,,Vždyť vše, co jsem prožil a dělal, bylo pro tebe, bratříčku,“ zašeptal jsem u jeho hrobu.
Vztek z jeho smrti mě přivedl do válečného dění. Nenávist mě donutila zabíjet.
A strach mě přivedl domů. Mě, dávno mrtvého a oplakaného syna.
Tento příběh mi vyprávěl bratr mého dědy. Slzy udržet nedokázal. Teď uznává, že to, co před
lety udělal, byla chyba. Ale šel by zas.
A já pochopila, že když svou zemi a rodinu milujete, tak uděláte vše, abyste ji uchránili.
Možná dnes v této době bych se rozhodla stejně. Nešla bych však válčit, ale bránit. Proto
kdybych mohla žádat:,,Prosím, mír je velmi křehká květina a rozdupat ji kanadami je až moc
lehké…“
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Maturitní třída 4.A
Třídní učitel:

Mgr. Studený Pavel

Předmět
CJL
NEJ
BIO
PRO
CHO
PR
EP
ZE

Český jazyk a literatura
Německý jazyk
Biologie a ekologie
Pěstování rostlin
Chov zvířat
Praktická zkouška z odborných předmětů
Ekonomické předměty
Zemědělské předměty

CHK Chov koní
MAT Matematika

Počet žáků celkem:
z toho dívek:
chlapců:

27
24
3

Počty známek

Průměr

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

4
8
1
2
1
1
4
3

5
2
1
2
2

3,074
3,500
2,818
2,714
2,429
2,111
2,900
2,333

3
-

2
-

1
-

2,111
2,000

3
1

4
-

Celkový průměrný prospěch

- 27 -

Vyučující
Mgr. Studený Pavel
Mgr. Tkačíková Drahuše
Ing. Urbanová Marie
Ing. Urbanová Marie
Ing. Ježková Alena
Ing. Račanský Jan
Ing. Tmějová Jaromíra
Ing. Ježková Alena,
Ing. Urbanová Marie
Ing. Korytová Darie
Mgr. Tejklová Lenka

2,67407
prospěl s vyznamenáním
prospěl
neprospěl
neklasifikován

Stupeň hodnocení prospěchu

Změny v počtu žáků
ubylo:
0
přibylo:
0

3
20
4
0
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Maturitní třída 4.B

Třídní učitel:

Mgr. Tejklová Lenka

Předmět
CJL
ANJ
NEJ
BIO
MAT
PR
EP
ZE

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

CHK Chov koní
CHKd Chov koní

Počet žáků celkem:
z toho dívek:
chlapců:

24
24
0

Počty známek

Průměr

1
10
1
1
1
1
6
4
11

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

4
2
1
2
5
3

5
-

1,917
2,429
1,000
1,667
1,000
2,208
2,667
1,958

4
1

6
-

1
-

-

1,917
1,000

1
-

Celkový průměrný prospěch
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Vyučující
PhDr. Cvrčková Jaroslava
Janoušková Radmila
Mgr. Tkačíková Drahuše
Ing. Urbanová Marie
Mgr. Tejklová Lenka
Ing. Hřebíček Jiří
Ing. Tmějová Jaromíra
Ing. Ježková Alena,
Ing. Urbanová Marie
Ing. Stehlíková Hana
Ing. Stehlíková Hana

2,25000
prospěl s vyznamenáním
prospěl
neprospěl
neklasifikován

Stupeň hodnocení prospěchu

Změny v počtu žáků
ubylo:
0
přibylo:
0

4
20
0
0
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Maturitní třída 4.C

Třídní učitel:

Mgr. Weiswrová Martina

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

29

Počet žáků celkem:
z toho dívek:
chlapců:

1
7
3
1
2
5
1
8
3

2 3
8 10
1 3
3 5
1 1
5 11
2 2
7 8
8 12

4
4
2
1
8
1
6
6

Celkový průměrný prospěch
Stupeň hodnocení prospěchu
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5
-

Změny v počtu žáků

26

ubylo:

0

3

přibylo:

0

Vyučující

Průměr
2,379
2,444
2,600
1,750
2,759
2,500
2,414
2,724

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

2,54000
prospěl s vyznamenáním

6

prospěl
neprospěl
neklasifikován

23
0
0
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Výsledky přijímacího řízení
Na školní rok 2005/2006 se přihlásilo do 1. ročníku 96 uchazečů. Přijímací zkoušky proběhly
ve dvou kolech. Všichni žáci dělali přijímací zkoušky z českého jazyka a u oboru Agropodnikání
také z přírodopisu, u oboru Podnikání a služby z matematiky. Dálkové studium nebylo pro rok
2005/2006 otevřeno.

Obor
Agropodnikání
Podnikání a služby
Celkem

Přihlášeno
62
34
96

Přijato
60
30
90

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

Dálkové studium
Na této škole se studuje obor Podnikání a služby i formou dálkového studia. Studenti
nastoupili ve školním roce 2001/2002. Nyní dokončili studia čtvrtého ročníku a v příštím roce
budou maturovat.
Od počátku studií prošlo touto třídou 38 studentů a studentek. Čtvrtý ročník ukončilo
24 studentů.
V průběhu školního roku byla výuka rozvržena do 220 hodin a 11 předmětů a probíhala
každé pondělí v rozsahu přibližně 7 hodin. Pololetí je vždy ukončeno třítýdenním zkouškovým
obdobím, ve kterém studenti vykonávají ústní nebo písemné zkoušky z jednotlivých předmětů
Ing. Jaromíra Tmějová

Výuka praxe a praktických činností v odborných předmětech
2004-2005
Mezi základní formy praxí 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 a odchovu telat v areálu školy. Další
formou je praxe bloková odborná, odborná prázdninová a individuální.
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.
Bohužel stále je nezájem z řad zemědělské veřejnosti o studijní zaměření „zemědělský provoz“
a tím je ovlivněn i počet studentů s tímto zaměřením. V každém ročníku je do deseti žáků jiného
zaměření než „chov koní“. Proto se i pracoviště praktického vyučování zaměřují především na
problematiku chovu koní, s respektováním požadavku osnov pro studijní obor 41-41-M/001
AGROPODNIKÁNÍ.
Stejně jako v předchozích letech jsou využívána osvědčená smluvní pracoviště, pro blokové
odborné a individuální praxe na podnicích v působnosti celého kraje Pardubice.
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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 a nově zbudovaném pracovišti nedaleko Lysé nad
Labem v Hradištku /Kersku/ 30 km od Prahy. Milovníci dostihových koní jsou nadšeni z praxí
v dostihových stájích v Zámrsku u trenérky paní Horákové a v Ostrově u Lanškrouna ve stáji
„Zámecký vrch“ u pana Votavy. Ve studijním roce 2004-05 škola umožnila praxi i v hřebčínech
Napajedla, nebo jihočeském Písku. Prázdninové praxe umožnil i známý dostihový trenér Josef
Váňa.
V odborné léčebně Luže – Košumberk, je možné načerpat zkušenosti s využíváním koní pro
léčebnou terapii (hiporehabilitaci a hipoterapii) pod vedením zkušeného hipologa pana
Kopeckého. Pokračují praxe ve stájích 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. Mimo uvedená pracoviště vykonávají někteří studenti na
žádost rodičů část praxí na rodinných farmách, většinou při sklizni plodin, setí, orbě apod.
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. Letos naposled absolvovali studenti 3.C ročníku individuální praxi v papírenském
provozu STEPA s.r.o., z důvodu úpravy studijních osnov. Za produktivní činnost v tomto
provozu byla 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.
Ing.Jiří Hřebíček
vedoucí praxe

Ekologický seminář
Stejně jako v předchozích letech proběhl ekologický seminář ve všech třídách 2. ročníku.
Náplň byla rozdělena na část teoretickou (poznávací) a část praktickou (pracovní).
V teoretické části se studenti zúčastnili odborných přednášek, zájezdu a seznámili se
s naučnými stezkami na Lanškrounsku.
V praktické části se podíleli na budování ekologického centra PALETA v Oucmanicích pod
vedením svých třídních učitelů. Dále pracovali při úklidu okolí školy, třídění odpadů a úpravě
a rekonstrukci koňské stezky.
Ing. Marie Urbanová
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Učební plány školního roku 2004/2005

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

Třídy: 1.C, 2.C

týdně hodin

33

ročník

1.
cel.hod.

Školní rok: 2004/2005

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
3

12

První cizí jazyk *

3

3

12

Druhý cizí jazyk *

2

2

8

Dějepis

2

1

3

Zeměpis

2
1

Občanská nauka
Matematika

3

2

Základy přírodních věd

2

2

Základy biologie a ekologie

2

Tělesná výchova

2

2

Ekonomika

2

3
2

Marketing a management
Právo
Statistika
Účetnictví

2

1

2

2

Písemná a elektronická komunikace

2

2

2

2

Informační technologie

2

2

2

2

2

Základy zemědělské výroby
Praxe

2

2

b) výběrové

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

3

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

Český jazyk a literatura

2

10
4
2
8
10
3
3
2
9
8
6
4
6
13

Rétorika
Konverzace ve volitelném jazyce

1

Estetická výchova

1

1

1

1

2
1

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

- 34 -

SZeŠ a SOU Lanškroun

Výroční zpráva 2004/2005

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
0

ročník

1.

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

33

2.
z toho
cv.

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
cel.hod.

33

3.
z toho
cv.

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

týdně hodin

školní rok:
2004-2005

Třídy: 3.C, 4.C
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cel.hod.

98

4.
z toho
cv.

3
3
2

cel.hod.

celkem
z toho
cv.

3
3
2

1
2

1

3
2
2

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 41-41-M/001 (42-22-6) A g r o p o d n i k á n í
Třídy: 1.A, 2.A, 3.A,4.A

směr: zemědělský provoz,obchod
a služby, agroturistika

Denní studium absolventů základní školy

Školní rok: 2004-2005

týdně hodin
ročník

31
1.
cel.hod.

z toho cv.

cel.hod.

33

33

32

2.

3.

4.

z toho
cv.

cel.hod.

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

4
4
4

2
2
1

3
3
4

1
1
1

4

b) výběrové

Agroturistika
Cizí jazyk II
**
Myslivost
Ochrana
rostlin
Stravovací a ubytovací
služby
Ovocnářství,zelinářství,….
Účetnictví
Veterinářství
Výběrový předmět

2
2

2

2
2
3

2
2

1
2
2

* 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
Jen čtvrté ročníky

směr: chov koní

Denní studium absolventů základní školy
týdně hodin
ročník

školní rok: 2004-2005

33

33

33

33

1.

2.

3.

4.

cel.hod.

z toho
cv.

cel.hod.

z toho
cv.

cel.hod.

z toho
cv.

cel.hod.

132
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
Volitelný přemět**

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

* cizí jazyk - možnost volby: anglický jazyk, německý jazyk
** vol.předmět: Seminář z biologie, Seminář z chemie, Aplikovaná
psychologie
Poznámka: Motorová vozidla - získání oprávnění k řízení mot.vozidlel -traktor, osobní
automobil

- 37 -

12
12
3
2
2
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2
8
6
6
5
4
8
8
8
4
4
6
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2
2
2
2
2
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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
Třídy: 1., 2., 3. ročník

směr: chov koní

Denní studium absolventů základní školy

Školní rok: 2004-2005

33

týdně hodin
ročník

33

1.
cel.hod.

33

2.
z toho
cv.

cel.hod.

3.
z toho
cv.

cel.hod.

132

33
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
Zoohygiena a prevence
Výběrový předmět**

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
3
3
4

2
1
1
1

3
3

1
3

2
2

1
1

3
3
4

1
1
1

3
3
2

1
3

2
4

3
1

3

3

3

1

* cizí jazyk - možnost volby: Anglický jazyk, Německý jazyk
** Výběrový předmět - Aplikovaná psychologie, Seminář z chemie, Seminář z
biologie
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12
3
2
2
10
2
8
6
6
5
4
8
8
8
2
4
6
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2
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2
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Učební plány studijních oborů vyučovaných na naší škole

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.

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

* cizí jazyk - možnost volby: anglický jazyk, německý jazyk
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Pracovníci školy
Pedagogičtí pracovníci

--------------------------------------------------------------------------Jméno
Aprobace
-----------------------------------------------------------------------------------------------Ing. Fiedler Vlastislav
Ing. Coufal Josef
PhDr. Cvrčková Jaroslava
Mgr. Dvořáček Pavel
Mgr. Fogl Emil
Ing. Hřebíček Jiří
Ing. Hél Jaroslav
Ing. Hylena Josef
Chládková Adéla
Janoušková Radmila
Ing. Ježková Alena
Ing. Kotyzová Darie
Kovaříková Věra
Ing. Kubeš Jaromír
Machová Ivana
Paďour Zdeněk
Ing. Procházková Hana
Ing. Rabas Rudolf
Ing. Račanský Jan
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
český jazyk, dějepis
tělesná výchova, dějepis
matematika, zeměpis, výpočetní technika
praxe
pěstování rostlin, praxe
chemie
teorie jízdy, jezdectví
anglický jazyk
chov zvířat
chov koní, praxe, veterinářství
anglický a ruský jazyk
mechanizace, řízení motorových vozidel
technika administrativních prací
řízení motorových vozidel
ekonomie, účetnictví
praxe a chov zvířat
mechanizace, řízení motorových vozidel
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. Daníček Jiří
Mgr. Faltejsková Blanka
Mgr. Pravdová Daniela
MVDr. Šilar Miroslav
Köglerová Iva
Mgr. Bárta Ladislav

pěstování rostlin
jezdectví
psaní na stroji
jezdectví
tělesná výchova
matematika
matematika
myslivost
anglický jazyk
německý jazyk
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Technicko-hospodářští pracovníci
zástupce ředitele pro ekonomickou činnost
účetní
administrativní pracovnice

Ing. Adam Richard
Kukulová Milada
Šenkýřová Jana

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

školnice

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

vedoucí školní jídelny

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

vedoucí vychovatel
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PhDr. Jaroslava Cvrčková učila na naší škole 21 let. Na konci školního roku odešla ze
školství.
Vždy s příjemným úsměvem na tváři byla příkladem v obětavém přístupu k práci téměř všem
mladším kolegům a kolegyním. Také rozvážné a klidné vystupování a jednání nejen se studenty
bylo pro mnohé z nás velmi dobrým vzorem do další učitelské praxe.
Děkujeme Paní učitelce za vše, co pro školu udělala, a přejeme hodně zdraví, humoru
a energie v dalším životě.

VI. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH
PRACOVNÍKŮ
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků
ve školním roce 2004/2005
1. Vzdělávání vedoucích pracovníků
Ředitel školy navštěvoval 2.ročník výuky angličtiny v Pardubicích. Účast na seminářích
k novému školskému zákonu a k tvorbě učebních dokumentů. Aktivně spolupracoval
s Ústavem pro informace a vzdělávání na tvorbě nových dokumentů pro obor
Agropodnikání.
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 23 pedagogických pracovníků úspěšně vykonalo školení P-1 a dalších 5 učitelů vykonalo
vyšší stupeň vzdělávání v oblasti informatiky. Mgr. Fogl se účastnil semináře Moderní
programování (MFF UK Praha).
4. Vysokoškolské vzdělávání
Ve studiu vysoké školy pokračují Adéla Chládková, Radmila Janoušková. Studium
vychovatelství zahájil Bohdan Melnyk .
5. Odborné vzdělávání
Odbornost si 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 64 875,-Kč.
Ing. Vlastislav Fiedler

Odborné semináře z německého jazyka
V březnu a květnu jsem měla možnost zúčastnit se jednodenních seminářů z německého
jazyka agentury Descartes „Grammatik leicht und verständlich machen“ pod vedením
Mgr. Matouškové a „Problemlose Wortschatzarbeit“s přednášejícím PhDr. Janem Čapkem. Oba
lektoři působí na Univerzitě v Pardubicích.
Cílem semináře s panem Čapkem bylo seznámit se s různými možnostmi lepšího osvojení
a zapamatování slovní zásoby v hodinách německého jazyka. Probíhal ve dvou částech. V první
části jsme se dozvěděli čtyři základní metody, které se zabývají osvojením slovní zásoby, a na ně
jsme potom teoreticky navázali dalšími dovednostmi a pracovními postupy pro lepší
zapamatování slov pro studenty. V druhé polovině jsme se pokusili zavést teoretické návody do
praxe a vyzkoušeli jsme si různé jednoduché hry, slovní hříčky či básničky, pomocí kterých by
se slova studentům lépe zapamatovala a přestala pro ně být problémem.
Seminář „Grammatik leicht und verständlich machen“ mě seznámil s různými metodami,
jak by se měla studentům srozumitelně vysvětlit gramatika. V první části jsem poznala různé
metody, které se používají při jejím vysvětlování a procvičování a rovněž nám paní Matoušková
představila učebnice, které se tímto problémem zabývají. Velkým přínosem pro mě bylo, že jsem
se dozvěděla nové trendy ve vývoji německé gramatiky v spisovné i hovorové řeči.
Ve druhé části jsem si ve skupinách s dalšími kolegyněmi už vyzkoušela práci na
konkrétních gramatických úkolech. Pokoušeli jsme se aplikovat gramatické problémy na
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příkladech konkrétní poezie i v jiných textech. Snažili jsme se pracovat s texty pomocí různých
didaktických metod, abychom mohli se studenty gramatiku co nejlépe procvičit.
Myslím si, že oba semináře mně poskytly velké množství materiálů i nápadů při práci se
slovní zásobou a gramatikou v mých hodinách německého jazyka a že rovněž přispěly ke
zkvalitnění mojí výuky.
Tento školní rok jsem také poprvé zažádala u Goethe institutu v Praze o získání plného
stipendia na zahraniční odborný seminář. Po velmi obsáhlé písemné charakteristice mé činnosti
při výuce německého jazyka na naší škole a zdůvodnění mého výběru semináře, jsem postoupila
k ústnímu pohovoru, kde jsem vše spolu s dalšími uchazeči musela ještě jednou obhájit. Jsem
ráda, že jsem byla vybrána a mohu se tak v červenci 2005 zúčastnit dvoutýdenního německého
semináře „Kultura a umění v Kolíně nad Rýnem“.
Mgr. Martina Weiserová

Matematika
V říjnu 2004 jsme se zúčastnili celostátního semináře matematiků pod názvem TŘI DNY
S MATEMATIKOU, který se tentokrát konal na SOŠ a SOU automobilním v Ústí nad Orlicí.
Seminář byl pojat plně v moderním duchu a to přednášek, dílen a kulatých stolů. Souběžně
probíhaly vždy tři akce, což jsme oba maximálně využili.
Pracovní témata byla velmi zajímavá – dějiny matematiky (přednášky i dílny), odborné
matematické přednášky, rétorika a práce s počítačovým programem CABRI GEOMETRIE.
Seminář byl organizačně zajištěn kvalitními lektory z renomovaných českých univerzit.
Akce byla akreditovaná MŠMT ČR.
Mgr. Lenka Tejklová, Mgr. Emil Fogl
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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 7 pedagogických pracovníků a 4 provozní
zaměstnanci. V domově pracují zájmové kroužky, které pokrývají zájem ubytovaných.
Jmenujme například: keramický, jezdecký, tenisový a internetový.

Výchovný program domova mládeže
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.
Bohdan Melnyk, vedoucí vychovatel
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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 ke stabilizaci
školního statku, který se transformoval na zemědělskou farmu o velikosti 230 ha zemědělské
půdy. V zemědělské výrobě se specializujeme na produkci mléka, obilovin a řepky. Sklizňový
rok 2004 byl rekordním rokem z hlediska výnosů obilovin. Pšenice ozimá měla výnos 7,17t/ha
a jarní ječmen 6,98 t/ha.
Stavy zvířat se stabilizovaly na 230 VDJ a produkce mléka za rok překročila 6000kg
na 1 dojnici. Pro účely školy je nejvíce využíván chov koní, kde máme 40 koní pro zajištění
výuky žáků a jejich volnočasové aktivity.
Hospodářský výsledek v posledních 5 letech byl kladný. V současné době je na školním
statku zaměstnáno 17 pracovníků (přepočtených 15,3).
Školní statek má vyrovnané restituční nároky za 24,3 mil.Kč, nemovitý majetek je převedený
na Pardubický kraj a třetina výměry zem. 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 dokončit přestavbu tribuny a soc. 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

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 používáme 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.
Loni proběhla 1. etapa rekonstrukce jídelny v hodnotě 1,1 mil.Kč, v červnu 2005 jsme
zahájili druhou etapu oprav při plánovaném rozpočtu 2,6 mil.Kč. Školní jídelna bude opět
uvedena do provozu začátkem nového školního roku 2005/2006.
Podrobnější informace o školní jídelně poskytne vedoucí jídelny na tel. čísle 465 322 612.
Dana Mačátová
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Škola musí dát o sobě vědět
V současné době hrají informace a informovanost velkou roli ve světě, v každé společnosti,
ve všech oblastech lidské činnosti. Platí to i ve školství. Předpokladem existence školy je předání
dostatku informací o možnostech a podmínkách studia veřejnosti, především potencionálním
zájemcům – žákům a žákyním devátých tříd základních škol.
Na základě vyplněných dotazníků v prvních ročnících bylo zjištěno, že ve 24% získají žáci
první informaci o škole z internetových stránek, ve 24% od studentů naší školy, kamarádů
a známých, v 19% se na informovanosti podílí přímý kontakt zástupců naší školy s uchazeči
o studium na oblastních přehlídkách škol a výstavách s koňskou tematikou. V tomto školním
roce se škola prezentovala na výstavě v Lysé nad Labem, na závodišti v Praze – Chuchli a dále
na přehlídce středních škol v České Třebové, Svitavách, Rychnově nad Kněžnou, Žamberku,
Hradci Králové, Brně, Kolíně, Červeném Kostelci, Šumperku a v Ostravě. Každoročně
uveřejňuje škola inzerát v časopisu Jezdectví, na který připadá dle průzkumu 12% podíl. Ostatní
zdroje se podílí na informovanosti již méně, ale nelze je podceňovat nebo zanedbávat (škola
poskytuje aktuální studijní nabídku například úřadu práce, který ji sděluje dále případným
zájemcům).
Velmi významná je také spolupráce s výchovnými poradci místních základních škol. Již
druhým rokem se škola zúčastnila programu zaměřeného na volbu povolání na Základní škole
Smetanova. Mezi žáky je zejména velký zájem o projížďku v traktoru i na koni.
Tradicí se již staly Dny otevřených dveří SZeŠ. V letošním školním roce si školu prohlédlo
209 zájemců z řad žáků základních škol, k nim musíme samozřejmě připočítat také jejich
doprovod (268 osob).
Kvalita středních škol bývá posuzována uplatněním absolventů v praktickém životě. Naši
absolventi využívají poznatky získané během studia v zaměstnání či na vysokých školách.
Posledním dokladem tohoto tvrzení jsou tyto konkrétní údaje (stav ke 30.9.2004): ze 101
maturantů z roku 2004 studovalo 23% na vysokých školách, 15% na vyšších odborných školách,
7% na jazykových školách, 6% odcestovalo do zahraničí, 30% nastoupilo do zaměstnání, 1%
dívek zůstalo na mateřské dovolené, 12% bylo registrováno na úřadu práce (z oboru
Agropodnikání jen 7%), a o 6% absolventů se nepodařilo k danému dni získat potřebnou
informaci.
I když žáků na základních školách početně ubývá, věřím, že o studijní nabídku naší školy
bude i nadále zájem. Děkuji všem, kteří se svou činností podílí na prezentaci školy a tím
současně pozitivně ovlivňují zájem o studium na naší škole.
Ing. Rudolf Rabas

Sportovně poznávací rekreační pobyt budoucích studentů prvních
ročníků
Tradiční setkání se uskutečnilo ve dnech 4.7.-10.7.2004 a zúčastnilo se ho 37 budoucích
studentů a studentek prvních ročníků. Ubytováni byli na domově mládeže, stravovali se ve školní
jídelně.
Zahájení proběhlo v pondělí ráno v prostorách SZeŠ, kde byli účastníci rozděleni do dvou
skupin. Hlavním programem pobytu byly jezdecké aktivity a ošetřování koní. Všichni zhlédli
také jezdecká vystoupení našich cvičitelů a výcvik mladých koní. Budoucí studenti se seznámili
s Lanškrounem, jeho okolím a navštívili muzeum řemesel v Letohradě. Součástí pobytu bylo
i sportovní vyžití, turistika, koupání, minigolf a cyklistický výlet do stájí v Ostrově.
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Velký úspěch měl autobusový výlet do hřebčínů ve Slatiňanech, Kladrubech nad Labem
a Chlumci nad Cidlinou. Všem účastníkům se pobyt velice líbil a rádi na setkání vzpomínali
Ing.Josef Hylena
i v průběhu školního roku.

Lanškrounsko ze hřbetu koně
Oblast cestovního ruchu se v posledních letech neustále rozvíjí, také rozmanitost nabízených
služeb je zde velice pestrá. Svoje opodstatnění zde má i nabídka jízdy na koni, a to jak pro
pokročilé, tak i naprosté začátečníky. V Lanškrouně a jeho okolí se v poslední době náramně
zvýšil počet majitelů koní, proto myšlenka vytvořit „Jezdecké (koňské) stezky či hipotrasy“ na
sebe nenechala dlouho čekat. Vznikl projekt Lanškrounsko ze hřbetu koně financovaný
Pardubickým krajem. Realizací tohoto projektu byli pověřeni zaměstnanci SZeŠ. Bez obětavé
práce Mgr. L. Tejklové, Ing. D. Kotyzové, Ing. J. Héla a Ing. A. Fialy by tento v našem regionu
ojedinělý projekt nebyl dokončen. Hlavním úkolem bylo vytipování vhodných tras, které budou
zajímavé pro turisty, ale také vhodné pro koně. Dále provést značení těchto tras včetně nákresů
tras do turistických map a v neposlední řadě vytvořit reklamní prospekty a webovou stránku.
Jezdecké stezky jsou všechny vytipovány jako okružní. Začátek a konec všech tras je
společný v Dolním Třešňovci v blízkosti areálu Sportovního jezdeckého klubu při SZeŠ
Lanškroun. Přesto se jezdci mohou na tyto stezky napojit ve kterémkoliv místě.

Stručný popis jednotlivých tras
Trasa A - Dolní Třešňovec - Mariánská hora - Nepomuky - Sebranice - Dolní Třešňovec
- značení - červená barva
- celková délka 15,3 km
Základní nejkratší okružní trasa je vhodná pro všechny jezdce a koně; výběr cest umožňuje
i jízdu se spřežením. Jedná se o lehkou trasu vedoucí krajinou převážně po polních cestách
s mírným stoupáním k Mariánské hoře. Jsou zde čtyři krátké úseky po asfaltovém povrchu.
Trasa B - Dolní Třešňovec - Mariánská Hora - Jakubovice - Ostrov - Lanškroun - Dolní
Třešňovec
- značení - zelená barva
- celková délka 22,4 km
Středně obtížná okružní trasa vedoucí více členitou krajinou převážně po polních a lesních
cestách, je vhodná pro pokročilejší jezdce. Část trasy je společná s trasou A, a to v úseku od
pískovny na Mariánskou horu. Kolem lanškrounských rybníků je poněkud delší část (asi 1,5 km)
po asfaltovém povrchu.
Trasa C - Dolní Třešňovec - Sázavské údolí - Herbortice - Albrechtice - Dolní Třešňovec
- značení - modrá barva
- celková délka 27,6 km
Obtížná okružní trasa vedoucí velice členitou
a rozmanitou krajinou převážně po polních a lesních
cestách, je vhodná pro pokročilé a náročné jezdce. Část
trasy je společná s úsekem trasy A, a to v úseku od areálu
SJK Lanškroun k silnici vedoucí z Lanškrouna do
Nepomuků. Je zde několik velice krátkých úseků po
asfaltovém povrchu, nejdelší z nich je při procházení obcí
Hebortice.
Slavnostní otevření těchto jezdeckých stezek se
uckutečnilo 22. září 2004 za přítomnosti zástupců
Pardubického kraje, senátorky Ing. L. Műllerové, starosty města Lanškrouna Ing. M. Košťála
a zástupců místního veřejného života.
Ing. Darie Korytová
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60. výročí založení zemědělského školství na Lanškrounsku
V květnu letošního roku čekalo naši školu významné výročí – uplynulo již 60 let od založení
zemědělského školství ve zdejším regionu. Oslavám předcházelo vydání almanachu, který
mapoval toto období, přinesl seznamy pracovníků a studentů školy a často rovněž dojemné
vzpomínky absolventů. Velký dík patří Mgr. Foglovi a Mgr. Studenému, kteří se na jeho vydání
podíleli. Almanach je mimořádně zdařilý a můžete si jej zakoupit v kanceláři školy.
V pátek 6. května se uskutečnilo na lanškrounském zámku slavnostní shromáždění
zaměstnanců školy. Pozdravit je přišli také významní hosté
– radní Pardubického kraje paní Málková, senátorka paní
Műllerová, starosta města Lanškrouna ing. Košťál, ředitelé
podniků a ředitelé
místních škol. Kromě
slavnostních projevů
byly
také
pracovníkům předány
pamětní listy.
V sobotu 7. května
oslavy pokračovaly 25. ročníkem jezdeckých závodů
O hliněný pohár a 6. ročník Dne zemědělské školy.
Jezdeckým závodům je věnován jiný článek, Den školy
proběhl ve znamení vystoupení hudební skupiny Patrola
(bývalé Šlapeto), imitátora pana Faltyse, ukázek bojových
sportů a historického šermu. Diváci zhlédli rovněž seskok
parašutistů a zásah hasičů. Děti si vyzkoušely jízdu
zručnosti nebo si zasoutěžily v připravených sportovních
disciplínách. Součástí
Dne
školy
byla
kontraktační
a prodejní
výstava
zemědělské techniky, automobilů, potřeb pro zahrádkáře a
prodej drobných výrobků. Vše korunovalo bohaté
občerstvení a dobrá nálada.
Nechybělo také setkání bývalých zaměstnanců školy.
Sešlo se rovněž mnoho absolventů, kteří využili příležitosti
a pokračovali v oslavách až do rána na zábavě ve
Společenském domě v Lanškrouně, která byla rovněž plánovanou součástí akce. Lépe než
dlouhý článek dokládají celou akci fotografie.
PhDr. Jaroslava Cvrčková

Momentky ze Dne zemědělské školy
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Hudba a tradice v Evropě
Studenti z Madeiry v Lanškrouně
Jak již bylo v předešlých letech zmíněno Střední zemědělská škola v Lanškrouně se již
zapsala do povědomí široké veřejnosti tím, že téměř každý rok využívá možností EU a v rámci
mezinárodních projektů umožňuje studentům výjezdy do zahraničí.
Tentokrát byla našim partnerem střední škola
hlavního města Madeiry - Funchal se zaměřením na
cestovní ruch a v prvních dvou říjnových týdnech
letošního školního roku se uskutečnil plánovaný
projekt v rámci jazykového programu Socrates
Comenius, který počítal s výměnným pobytem
dvaceti portugalských studentů a čtyř učitelů
v lanškrounské zemědělské škole a naopak. Madeira
je malý ostrov mezi Portugalskem a Afrikou, který
patří k Portugalsku, a proto jsme byli víc než zvědaví,
jak se bude studentům z tak exotických končin líbit
právě u nás. Projekt byl uvítán nejen ředitelstvím
SZeŠ, ale návštěvu přijal i Městský úřad
v Lanškrouně, jmenovitě pan starosta Ing. Košťál,
který studenty osobně oslovil v prostorách
lanškrounského zámku.
Hlavním úkolem pobytu Portugalců bylo nahrát CD s jejich typickými lidovými písněmi. Za
tím účelem si s sebou přivezli i hudební
nástroje, které jsme do té doby ani neviděli.
Portugalci zahráli a zazpívali své folklórní
písně a studenti ( hlavně ze 3.A a 2.C)
interpretovali tradiční české koledy. CD se
nahrávalo na SZeŠ a díky perfektní odborné
práci pana Holase a podpory chlapců
lanškrounského gymnázia dopadlo překvapivě
dobře. Portugalským studentům se v České
republice velice líbilo a kromě práce je také
čekalo seznámení se školou, sportovní
a společenské akce s našimi studenty.
Společně poznávali krásy naší vlasti – např.
Letohrad, Brno, Kutnou Horu, kde navštívili
stříbrné doly, ale nejvíce je jim líbil chrám
svaté
Barbory.
Okouzleni
byli
z třebechovického betlému, ve výrobně
vánočních ozdob v Rokytnici na vlastní kůži
vyzkoušeli, jak je náročné skleněnou ozdobu
vyfouknout. Přímo nadšeni byli v Opočně, kde
se dlouho zdrželi především v hradní zbrojnici.
Studenty však nejvíce nadchla návštěva
Jeseníků v den, kdy nahoře napadl sníh, ale
svítilo sluníčko a oni poprvé v životě spatřili
zimní nádheru a poznali pravý sníh a nedělní
výlet do Prachovských skal, jejichž nádheru
ještě umocnilo krásné slunečné počasí.
Portugalci zahráli a zazpívali na společenském večeru, kterého se zúčastnili učitelé a vychovatelé
- 60 -

SZeŠ a SOU Lanškroun

Výroční zpráva 2004/2005

zemědělské školy. Poslední tečkou byl víkendový pobyt v Praze, kdy v neděli 17.října odlétali
domů.
Radmila Janoušková, koordinátorka projektu

Bylo by jistě dlouho o čem povídat, protože zážitků bylo mnoho, ale lepší je vyjádření
samotných madeirských studentů:
Co jste věděli o České republice před její návštěvou?
„ Věděli jsme, že hlavním městem je Praha, která je nádherná a která představuje architektonický
skvost Evropy. A pak ještě to, že známý spisovatel Franz Kafka žil v Praze.“
Co vás v Čechách nejvíce potěšilo – zklamalo – nadchlo?
„Líbilo se nám všechno, jen to jídlo…Jste zvyklí na jinou stravu, jíte málo zeleniny…“
Nebyla vám trošku zima?
„Hrozná, u nás v největší zimě klesají teploty k 18 stupňům, zdejší počasí nás opravdu zaskočilo,
ale zase jsme viděli opravdový sníh…“
Jak se vám líbilo vybavení školy a její výuka?
„ Škola má dobré vybavení, využili jsme hřiště, tělocvičnu i posilovnu. Byli jsme i na vyučování
– především na hodinách angličtiny, která je u nás druhým nejdůležitějším jazykem.,“
Jak na vás působí lidé v Čechách?
„Lidé tu jsou přátelští a srdeční, ale stále někam spěcháte, neodpočíváte.“
Co říkáte městu Lanškroun a jeho nejbližšímu okolí?
„ Myslím si, že Lanškroun je takové poklidné venkovské město,mám to tady rád i zdejší lidi…“
Chcete se přijet ještě někdy podívat?
„ Samozřejmě – moc jsme si to tu oblíbili, rádi bychom se sem brzy vrátili – nejlépe už
v prosinci, kdy bude sníh…“
Studenti Helder, Humberto, Raquel, Pedro, Mauricio, Rúben

Co dodat? První etapa této velké akce skončila, ale studenty Střední zemědělské školy čeká
v únoru návštěva Madeiry. Už vědí, že tam pojedou za svými přáteli, a to je smysl celého
projektu.

Byli jsme na Madeiře!!
Střední zemědělská škola v Lanškrouně se již zapsala do povědomí široké veřejnosti tím, že
téměř každý rok využívá možností EU a v rámci
mezinárodních projektů umožňuje studentům výjezdy do
zahraničí. Studenti navštívili Německo, Rakousko, Itálii,
Francii a Portugalsko.
V letošním školním roce se ale uskutečnila dosud
největší a co do
vzdálenosti
nejdelší
cesta – na portugalský
ostrov Madeira, který
najdete poblíž Afriky a Kanárských ostrovů, devadesát
minut cesty letadlem z Lisabonu.
Paní Radmila Janoušková – koordinátorka projektu
Hudba a tradice v Evropě (program EU
Socrates/Comenius) připravila v měsíci říjnu 2004 pobyt
madeirských studentů na naší škole, jehož hlavním cílem
bylo natočení společného CD. Portugalci zahráli a zazpívali své folklórní písně a děvčata
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( hlavně ze třídy 3.A) interpretovala tradiční české koledy.
CD se nahrávalo na SZeŠ a díky perfektní odborné práci
pana Holase a podpory chlapců lanškrounského gymnázia
dopadlo překvapivě dobře. Portugalským studentům se
v České republice velice líbilo,navštívili množství
pamětihodností, jen si stěžovali na přílišnou zimu.
1.– 15. února 2005
jsme jim návštěvu
oplatili – skupina 21
studentů s pedagogickým doprovodem přiletěla na
Madeiru, aby dokončila práci na CD, vydala zpěvník
s texty písní a zpracovala obaly CD. Kromě toho nám
hostitelé slibovali nádhernou podívanou v podobě dvou
karnevalů a prohlídku ostrova „věčného jara“.
Je opravdu těžké popsat, co se nám nejvíce líbilo.
Každý den přinášel nové a nové zážitky – ať už to byl sobotní karneval s úchvatnými kostýmy ve
stylu „Rio de Janeira“ nebo úterní tradiční madeirský karneval, kterého se účastnili i naši
studenti. Naši přátelé jim připravili kostýmy zpodobňující eura, která obíhají Karlův most a EU.
Musíme se pochlubit, že studentky tančily v průvodu
s velkou vervou a získaly 1. místo v mezinárodních
skupinách, jedna dívka v převleku za českého lva byla
dokonce v madeirské televizi!
Studenti si také nesmírně
vážili přijetí naší delegace
samotným
primátorem
hlavního města Funchalu,
který pro ně uspořádal raut,
předal knihy a medaile. Velice
ho potěšila láhev becherovky a publikace o Praze. Přiznal se, že
Prahu navštívil a byl uchvácen její krásou. Studenti si rovněž
prohlédli budovu parlamentu a osobně si vyzkoušeli posezení
v poslaneckých lavicích.
Během výletů poznali historii Madeiry, viděli překrásné
botanické zahrady, divoké pobřeží Atlantiku s neopakovatelnou
vyhlídkou na moře a vesničky, seznámili se s výrobou pálenky
z cukrové třtiny a tradičního madeirského vína, navštívili
několik muzeí – z nichž nejkrásnější bylo muzeum
madeirské krajky. Uchvátila je vznešená, ale drsná krása
hor ve vnitrozemí, známé „levády“ (což je důmyslný
systém zavlažovacích kanálů), vyjeli kabinovou lanovkou
na vrchol Funchalu a dolů využili jedné z velkých
turistických atrakcí – sjezd na proutěných saních po hladké
silnici. Za zmínku stojí i to, že nás všude provázeli
madeirští učitelé a studenti z partnerské školy ve Funchalu,
která je zaměřena na cestovní ruch, takže komunikace
v angličtině nebyla problémem.Hostitelé byli skutečně velice milí, pozorní a obětaví. Když jsme
poslední den pobytu křtili nové CD a loučili se, ukáplo i hodně slziček z obou stran.
Bylo by toho opravdu mnoho, o čem bychom mohli ještě hovořit. Všichni fotografovali, psali
deníky a natáčeli na video. Své zážitky chceme zprostředkovat i ostatním studentům a učitelům
školy v podobě přednášky doprovázené hudbou a natočeným videofilmem.
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Bylo to čtrnáct dnů nezapomenutelných zážitků a dojmů, ale i nových poznatků. Studenti
zblízka poznali jiný styl života, jiné pracovní podmínky, navázali nová přátelství. Uvědomili si,
jak je důležité znát cizí jazyk, aplikovat nové poznatky v praxi. Opustili maličké Česko a
otevřely se jim zcela jiné obzory.
Dík patří především nejdůležitější osobě celého projektu - Radce Janouškové, která má celý
projekt „ na svědomí“, ředitelství SZeŠ, které celý výjezd umožnilo. A především jsme vděčni za
finanční podporu programu EU Socrates / Comenius, díky kterému mohl být celý projekt
realizován. Ještě jednou – děkujeme.
PhDr. Jaroslava Cvrčková

Madeira očima studentů
Tak konečně je tady náš „výlet“ na portugalský ostrov Madeira!
Většina ještě nikdy neletěla, ale k velké spokojenosti našich
učitelek, které nás měly na starosti, jsme to zvládli.
Na madeirském letišti foukal teplý, voňavý vítr. Naši portugalští
přátelé, kteří byli v říjnu v Lanškrouně, nás vítali nadšeným
potleskem a hvízdotem. A protože hodinky ukazovaly něco po půl
jedné v noci, docela nás překvapili (stejně jako to, že v pokojích,
kde jsme spali, chybělo topení).
První den byla v plánu prohlídka školy a Funchalu (hlavního
města Madeiry). Jak nádherné místo! Okouzlující příroda tvoří
úžasný kontrast s „mraky“ aut. Tolik motorů, a přesto tak čistý
vzduch. Celý ostrov je porostlý krásnými, zelenými rostlinami, které
tam i přes velké teplo rostou (hlavně díky častým dešťům).
Jídlo pro nás zajistila školní kantýna. Polévky vypadaly spíš jako omáčka, ale většinou nám
chutnaly. Jako hlavní chod bývaly servírovány mořští živočichové, se salátem a rýží jakožto
příloha. A nikdy nezapomněli přidat ovoce. Pochopila jsem, proč se v Lanškrouně Portugalci
divili každému jídlu.
Jak dny utíkají, postupně poznáváme hlouběji tradice a krásy Madeiry - život ve městě,
horskou přírodu, muzea, botanickou zahradu, šílené řidiče na prudkých silničkách, noční život a
spoustu dalších drobností, které dotvářejí osobitý ráz tohoto fantastického místa.
Úspěšně jsme „přežili“ i recepci u primátora a návštěvu
madeirského parlamentu (takže už přežijeme všecko).
Máme také nezapomenutelné zážitky z obou karnevalů,
které probíhaly během našeho pobytu. První byl
profesionální- okopírovaný z Ria de Janeira- a druhého jme
se zúčastnili i my. Já představovala českého lva, a tudíž mi
bylo umožněno beztrestně a zcela svobodně řvát na
přihlížející lidi i na všudypřítomné policisty. V tomto
karnevalu jsme vyhráli první místo v kategorii „Nejlepší
mezinárodní tým“, díky čemuž nám pořadatelé předali
hlavní cenu- 150 euro. Co k tomu dodat… My Češi jsme prostě „the best“.
Bylo to vážně nádherných čtrnáct dní mého života. Také proto, že se naši i jejich učitelé moc
snažili, abychom se měli dobře. Jediná věc, která se mi vůbec nelíbila, bylo loučení! Všichni
brečeli (dokonce i učitelky) a ani já, při pohledu na ně, jsem se slzám neubránila. Ale UŽ teď
vím, že je uvidím znovu.
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A jestli ode mne čekáte na závěr doporučení podívat se tam, tak vás nezklamu. Sice je to
trošku dražší, než se „vyplácnout v Lanči u rybníka“, ale je to tam úplně „vo něčem jiným“!
Lada Suchomelová, studentka 3.A

Sdružení kamarádek koní
Studentky oboru agropodnikání – směr chov koní – jezdectví se v září tohoto školního roku
účastnily zajímavého zahraničního pobytu. Protože jejich koníčkem je kůň, protože svůj volný
čas koním věnují, zajímalo je, jak jsou na tom jejich vrstevníci v Bavorsku. Projekt s názvem
V sedle za porozuměním tvořily pod záštitou evropského programu Mládež. Jejich zahraničním
partnerem byl bavorský zemědělský spolek Junge Landwirte – Main – Rhön, jehož členové je
ubytovali v rodinách soukromých zemědělců v okolí města Schweinfurtu. Společná práce ve
stájích i na pastvinách a následné besedy položily základy pro trvalé vzájemné vztahy.
S občany Lanškrouna se dívky podělily o své zážitky na besedě pro veřejnost, další beseda
spojená s výstavou fotografií se uskutečnila v Horní Čermné a Jablonném nad Orlicí.
Práce kroužku Sdružení kamarádek koní těmito akcemi neskončila. O prázdninách se
čtveřice dívek rozjede sbírat zkušenosti k chovatelům dostihových koní.
Mgr. Drahuše Tkačíková

Studentky 3.B– členky Sdružení kamarádek koní
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Stáž studentů na Slovinsku
V červnu tohoto roku naše škola vypracovala projekt a předložila žádost o grant v rámci
programu Leonardo da Vinci. Projekt byl přijat a poskytnuta tak finanční částka na stáž
17 studentů na Slovinsku. Mladí lidé budou mít možnost v příštím školním roce strávit 3 týdny
získáváním pracovních zkušeností a dovedností na slovinské zemědělské škole v Novom Městě.
Ta vlastní 200 ha půdy, zabývá se výrobou mlékárenských produktů, chovem skotu a koní, ovcí
a koz, chovem včel, výrobou sena a pastevectvím. Mimo uvedené výrobky škola produkuje
jehněčí maso, obilí a zeleninu.
Jejími obory jsou také zahradnictví, ovocnářství, lesnictví, aranžování květin a tradiční
umělecká výroba (košíky). Škola se 715 studenty má tři odvětví, které tvoří odborná a technická
škola, technické gymnázium a vyšší odborné studium.
Naši slovinští partneři již mají bohaté zkušenosti s obdobnými projekty a proto tuto
spolupráci, která nám přinese nové zkušenosti a poznatky, velice vítáme a věříme, že se našim
studentům bude pobyt v zahraničí líbit.
V druhé etapě projektu přijede 15 slovinských studentů do Lanškrouna, aby zde získali nové
znalosti a dovednosti nejen na školním statku, ale i na různých zemědělských pracovištích
v okolí. Našim úkolem bude zajistit jejich pracovní místa tak, aby odjížděli domů nejen
s bohatými poznatky, ale i s pěknými vzpomínkami na nové přátele a prostředí, ve kterém stráví
tři týdny. Věříme, že průběh celého projektu přinese oběma partnerským stranám jenom ty
nejlepší zkušenosti.
Radmila Janoušková, koordinátorka projektů

Den otevřených dveří naší partnerské školy v rakouském Edelhofu
Byli jsme rádi, že nás naše partnerská škola Landwirtschaftliche Berufs- und Fachschule
v rakouském Edelhofu pozvala na Den otevřených dveří, kterého jsem se s mými kolegy
5. června 2005 velmi ráda zúčastnila.
V naší partnerské škole funguje vedle zemědělských oborů i rodinná škola. Rakušané proto
tento den zaměřili především na prezentaci jednotlivých oborů a dovedností rakouských studentů
a učňů. Měli jsme možnost účastnit se přehlídky koňské třídy
v parkurovém jezdectví či soutěží studentů z lesního a dřevařského
hospodářství. Truhláři pak ukazovali svůj um v řezbářství a práci se
dřevem. Samozřejmě jsme si při této příležitosti rovněž prošli celou
školu i se stájemi, kde jsme obdivovali hlavně překrásnou dřevěnou
jízdárnu. V rodinné škole jsme si pak prohlédli výstavu výrobků
dívek, které zde vykonávají práce v domácnosti a učí se vyrábět
různé dárkové předměty k významných dnům či svátkům
v Rakousku.
Nejvíce nás však zaujala výstava starých traktorů a aut, která se
stala hlavní atrakcí tohoto dne. Byli jsme rovněž překvapeni, že
většinu akcí si rakouští studenti sami moderovali. Shodli jsme se, že
tento den pro nás byl velkým přínosem a inspirací do našich dalších
Dnů otevřených dveří.
Po domluvě s panem ředitelem Breitenederem rovněž věřím, že naše spolupráce především
v rámci vzájemných výměn studentů bude probíhat i v dalších letech.
Martina Weiserová
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Činnost sportovního jezdeckého klubu
Ve školním roce 2004– 2005 má SJK 182 členů z řad studentů a zaměstnanců školy.
Spolupráce jezdeckého klubu se školou i v tomto roce pokračuje. - 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, popřípadě i účast v
jezdeckých soutěžích.
V rámci zájmové činnosti je každodenně zajišťován jezdecký trénink nejméně pro 15 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.
Členové odpracovali desítky hodin i při přípravě různých jezdeckých akcí (Hliněný pohár,
Liga škol, veřejné tréninky, ukázka práce tažných koní, jezdecká vystoupení při dnech
otevřených dveří). Při sklizni slámy o prázdninách pomohli zabezpečit zásobu slámy pro koně na
celý rok. Zástupci jezdeckého klubu a spřežení pánů Marka a Masopusta se účastnili rovněž
propagačních jízd po Lanškrouně před oslavami 60. výročí zemědělského školství v Lanškrouně.
V letošním roce uspořádali členové jezdeckého klubu několik akcí: V úterý 5. dubna se
podíleli na organizaci svodu koní, 7. a 8. dubna se konaly zkoušky základního výcviku jezdce,
které úspěšně složilo i 6 členů našeho klubu. V sobotu 7.5. proběhly tradiční závody Hliněný
pohár, které letos byly pořádány v rámci oslav 60. výročí zemědělského školství na
Lanškrounsku) a dva veřejné tréninky (30.4. a 21.5.) s programem pro jezdce s licencí i bez
licence. Ve středu 15.6. proběhlo lanškrounské kolo seriálu jezdeckých závodů - Ligy
zemědělských škol a při této příležitosti i veřejný trénink pro naše studenty hlavně z prvních
ročníků. Při dnech otevřených dveří byly předváděny jezdecké ukázky, které se studenty
nacvičili cvičitelé a trenéři jezdeckého klubu.
V tomto školním roce se naši jezdci už v září zúčastnili celostátního kola Ligy škol v rámci
výstavy „Koně v akci“ v Pardubicích a dále dvou kol pro další ročník – v Lanškrouně a
v Boskovicích. Začátek sezony byla bohužel poznamenána nepojízdným přepravníkem na koně.
Naši závodníci zúčastnili Hliněného poháru v Lanškrouně a pouze několika závodů jarní časti
sezony.

Výsledky jezdců SJK při SZeŠ Lanškroun:
Nejlepší umístění v druhé části sezony 2004:
1. místo „S“ Koldín - Adéla Chládková – Norman
1. místo Cena o pohár ministra zemědělství - Pavla Patočková – Jordán
3. místo „L“ Litomyšl - Adéla Chládková – Norman
5. místo „S“ Adéla Chládková – El Sid při Velké ceně Litomyšle
2x 1. místo Sobotín „ZL“ „L“ - Adéla Chládková – Norman, El Sid
2x 1. místo „L“ Hořice - Adéla Chládková –El Sid
1. místo „S“ Cena města Hořic - Adéla Chládková - Norman
Samozřejmě bylo dosaženo mnoho a mnoho dalších výborných umístění, která by si
zasloužila zveřejnění, ale rozsah tohoto článku to nedovoluje. Velmi dobře se umísťují i naši
studenti v soutěžích, které odpovídají stupni jejich výcviku. Za zmínku stojí každoroční úspěšná
reprezentace školy v soutěžích Ligy škol, zejména v celostátním finále na mezinárodní výstavě
Koně v akci v Pardubicích.
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Výsledky našich jezdců v jarní části závodní sezóny2005:
Hradec Králové
4. místo „L“ Chládková Adéla – Norman
Loštice
4. místo „Z“ Paroulková Pavla - Qvadro
Letohrad
2. místo „ZM“ Paroulková Pavla – Qvadro
1. místo Volba dráhy do 110 cm Chládková Adéla – Sprtite
4. místo Volba dráhy do 110 cm Chládková Adéla – Norman
3. místo „ZL“ Chládková Adéla - Norman
Kamenná Horka
5. místo „Z“ Opravilová Eliška – Derona
Boskovice – liga škol
3. místo „ZM“ Pavlištová Pavla – Maxim
4. místo „ZM“ Opravilová Eliška – Derona
2. místo „Z“ Röschová Lenka – Sydney
5- místo „Z“ Opravilová Eliška – Derona
1. místo „ZL“ Pavlištová Pavla – Maxim
Dubicko
7. místo „ZL“ Opravilová Eliška – Derona

25. ročník jezdeckých závodů „O hliněný pohár“
V sobotu 7.5.2005 se konal již 25. ročník tradičních jezdeckých závodů „ O hliněný pohár“.
Letos proběhl v rámci oslav 60. výročí zemědělského školství v Lanškrouně opět na škvárové
jízdárně v areálu školního statku. Je zde postavena nová věž pro rozhodčí a připravují se další
trvalé úpravy, které umožní častější realizaci podobných akcí – kvalitněji, s lepším zázemím
a s menší námahou pro pořadatele. V den konání závodů ráno trochu strašilo počasí, ještě kolem
deváté hodiny pršelo, ale před
začátkem první soutěže déšť
ustal a začal opět půl hodiny po
posledním dekorování. Díky
tomu byl ideální terén i teplota a
tak prožili diváci i závodníci
v Lanškrouně velmi pěkný den.
Parkúry (od stupně „ZM“ až
do „L“) stavitele pana Josefa
Vitáska byly opět velice pěkné
a nápadité a technicky poměrně
náročné, a proto i divácky velmi
zajímavé. Letos bylo do
jednotlivých soutěží přihlášeno
kolem 160 dvojic, nakonec se
startovní pole zmenšilo na 145.
Přes takto velký počet startujících proběhly závody bez problémů pod bedlivým dozorem sboru
rozhodčích, který pracoval již tradičně pod vedením pana Jaroslava Hupky. Diváci, kteří se přišli
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v hojném počtu podívat mohli opět využít velice atraktivní službu – odvoz kočáry od sídliště až
k závodišti, který zajišťovali pan Masopust se svými haflingskými klisnami a pan Marek s
teplokrevným spřežením.
Lanškrounský
„Hliněný
pohár“ si už získal i své
příznivce z řad sponzorů. I
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 rádi ještě jednou
poděkovali.
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.
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Přehled výsledků 25. ročníku „O hliněný pohár“:
1.
2.
3.-5.
3.-5.
3.-5.
3.-5.

1.
2.
3.
4.
5.
7.
8.
9.
10.
12.

„ZM“:
Sojka Lukáš
Černohorský Leoš
Jansa Pavel
Příhoda Miloslav
Kopecká Stanislava
Petrus Jakub

Sally Manon
Vini Vidi Vici
Manrice
Shetana
Vanet
Jurášek

Litomyšl
JK Hřebčín Suchá
SITA Dolní Dobrouč
JK PAM Vlčkovice
JO Dvořák Čistá
JK Sloupnice

Dvoufázové skákání 100-110 cm – cena města Lanškrouna:
Vachutka Ladislav
Dárek
JO Dubicko – Úsovsko
Ing.Kotyzová Darie
Lord 7
JS Sára Luková
Halámková Jana
Alberta
JK Hřebčín Suchá
Opravilová Eliška
Derona
JK Lanškroun
Vachutka Ladislav
Michelle 2
JO Dubicko – Úsovsko
Paroulková Pavlína
Quadro
SJK Lanškroun
Gajdošová Lucie
Gájus
SJK Lanškroun
Lachmanová Anna
Karyn
SJK Lanškroun
ing.Hél Jaroslav
Klasik
SJK Lanškroun
Stehlíková Veronika
Šalon
SJK Lanškroun
Všichni absolvovali parkur bez trestných bodů, rozhodoval pouze čas.

„Z“ – děti, junioři, ml. jezdci:
1. Pavlištová Iva
Maxim
2. Bílková Kristýna
Oliver Twist
3. Příhoda Miloslav
Expentation-Ren
4. Gajdošová Lucie
Gájus
5. Blanková Alžběta
Aral

SJK Lanškroun
JS Plundra
JK PAM Vlčkovice
SJK Lanškroun
JK Polsko Žamberk

„Z“ – senioři:
1. Maivald Martin
2. Heidendreich Radko
3. Vachutka Ladislav
4. Maivald Martin
5. Jansa Pavel

Sigma-A
Lauren
Michelle 2
Rodrigo 2
Panama 2

Farma Koldín
JK Loštice
JO Dubicko – Úsovsko
Farma Koldín
TJ Podorlicko Letohrad

Ukázková soutěž pony:
1. Marková Lucie
2. Janská Nikola
3. Vachutková Lenka
4. Petrus Jakub
5. Jarková Jana
6. Dobešová Monika

Jack
Gery
Mars Star
Jurášek
Šerif
Blesk

JS Plundra
SJK Lanškroun
JO Dubicko a Úsovsko
JK Sloupnice
SJK Lanškroun
SJK Lanškroun

Stupňovaná obtížnost do 110 cm – cena Agrochem a.s. Lanškroun:
1. Holler Igor
Český Balet
SJK Lanškroun
2. Vinzenz Otto
Lena
Stáj Cilka Libchavy
3. Vinzenz Otto
Rumba 2
SK Horka Libchavy
4. Vachutka Ladislav
Viola 6
JO Dubicko – Úsovsko
5. Mundil Michal
Utery
JK Hřebčín Suchá
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RiaJ
Viola 6
Český Balet
Libero Labba 2
Rumba 2

K Hřebčín Suchá
JO Dubicko – Úsovsko
SJK Lanškroun
JS Plundra
SK Hůrka Libchavy

Ing. Hana Stehlíková
Ing. Jaroslav Hél
Ing. Adéla Chládková

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. 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 dvaceti koní převážně teplokrevných a
chladnokrevných plemen.
Ing. Jaroslav Hél
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1. kulturní akce
Návštěvy divadel 2003/2004
Muzikál Bídníci
V pátek 19.11.2004 jsme uskutečnili zájezd pro zaměstnance školy na muzikál Bídníci, který
se konal na pražském výstavišti. Účastnilo se ho rekordních 80 zájemců.Navíc nám zpočátku
vůbec nepřálo počasí, po větrné smršti se výrazně ochladilo a náhle nastoupila zima. Představení
ale vše vynahradilo.V hlavních rolích se představily známé osobnosti jako Daniel Hůlka, Leona
Machálková, Kateřina Brožová, Pavel Vítek a další. Věřím, že se kulturní akce líbila.

Kulturní akce – žáci
Filmová představení
V dubnu jsme v místním kině zhlédli film Snowboarďáci místo avizovaného filmu Kousek
nebe.
2. června 2005 jsme v době maturit zhlédli historický velkofilm Alexander Veliký.
Koncerty a výchovné programy

V květnu 2005 jsme ve škole přivítali milého hosta –
mladšího bratra písničkáře Karla Kryla-Jana Kryla, který
ve svém koncertě nejen představil slavné písně úspěšného
bratra, ale i vlastní tvorbu. Seznámil posluchače s životem
a ideály Karla Kryla. Zájemci si mohli na místě zakoupit
knihu nebo CD.

16.6. se v místním kině uskutečnila jedna z preventivních protidrogových akcí zaměřená
především na žáky základních a středních škol.Studenti zhlédli celovečerní film Skutečné mládí,
který byl zdařilý a významnou měrou přispěl k další preventivní práci s mladými lidmi. Po filmu
následovala velice živá diskuse s hlavním představitelem.
21.6. proběhl výchovně vzdělávací program, který významnou měrou zaplnil mezeru ve
výuce holocaustu a novodobých dějin v období 2.světové války. Studenti zhlédli projekci
dokumentárního snímku „Nicholas Winton – Síla lidskosti“, který popisuje činnost sira Wintona,
který z okupované Prahy pomohl odvést 669 českých a slovenských dětí do Londýna a tak
zachránil jejich životy.
PhDr. Jaroslava Cvrčková, Mgr. Pavel Studený
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2. soutěže
3.ročník soutěže Lanškroun historický
Již potřetí se 13.10.2004 sešli v prostorách lanškrounského zámku na slavnostní konferenci
účastníci a vyhlašovatelé soutěže Lanškroun historický.
Toto klání středních lanškrounských škol se zaměřuje na mapování historie Lanškrouna
a jeho blízkého okolí. V letošním říjnu se tak uzavřelo celoroční úsilí 20 studentů, kteří neváhali
obětovat svůj volný čas a pustili se do badatelské činnosti, navštěvovali archívy, městské
a obecní úřady, muzeum a hlavně pamětníky.
Na naší škole se našli tři odvážlivci – Dana Marková, Eva Štěpánková a Václav Polák – kteří
jsou shodně ze třídy 3.C a shodně si vybrali téma Místo, kde jsem se narodil a které mám rád.
Dana zpracovávala dějiny a historické památky Letohradu, Václav Tatenic a Eva Štěpánková
žije v Bytřeci, a tudíž měla možnost blíže a podrobněji prostudovat zdejší oblast.
Všichni tři přistupovali ke své první badatelské práci velice zodpovědně, sami si pořídili
fotodokumentaci, Vašek využil i svých znalostí práce na počítači a připravil si sám celou
prezentaci. Podle úsudku odborné komise si nejlépe vedla Eva Štěpánková, jejíž práce obstála ve
velké konkurenci a Eva obsadila 1.místo. Ta také reprezentovala naši školu
( společně s Václavem) na slavnostní konferenci, kde svou práci představila veřejnosti.
Máme z jejího úspěchu velkou radost a do budoucna bych jí přála, aby ji historie přitahovala
alespoň v podobě ušlechtilého koníčka.
Ještě jednou děkuji všem třem našim studentům.
PhDr. Jaroslava Cvrčková

Literární soutěže
Dva naši studenti ze 3.A – Petr Šindelář a Zuzana Řezáčová - se zúčastnili celostátní literární
soutěže s názvem Literární cena Vladimíra Vokolka 2005, která si klade za cíl vyhledávat
nové básnické talenty. Oba studenti zaslali své básně koncem května 2005 a zatím bohužel
neznáme výsledky.

Městské muzeum Lanškroun spolu s Městským úřadem Lanškroun vyhlásilo k 60.výročí
konce 2.světové války literární soutěž pro střední školy. Studenti si shodně vybírali téma Příběh,
který bych vyprávěl(a) těm, kteří Osvětim považují za podvod. Do soutěže byly zaslány
příspěvky 4 studentů 4.ročníků. Všichni byli velice úspěšní, v konkurenci zvítězila studentka 4.C
Saša Sadovníková a za ní na 2. místě skončili Libor Ficner a Martina Smejkalová – oba ze 4.C.
Ti se společně s Evou Slovíkovou ze 4.B zúčastnili slavnostní vernisáže v galerii lanškrounského
muzea, kde převzali ocenění. Jejich práce vyjdou ve sborníku a Lanškrounských listech.
PhDr. Jaroslava Cvrčková
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Státní zkoušky z kancelářského psaní na klávesnici
Dne 1. června 2005 se již tradičně 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 Michaela Mikulecká, Eva Štěpánková a Dana Marková. Výsledky budou
děvčatům sděleny do konce školního roku.
Ivana Machová

Matematické soutěže
V březnu 2005 se naši studenti zúčastnili 23. 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 druhém místě kategorie S4 a student
prvního ročníku Tomáš Navrátil také na vynikajícím
druhém místě v kategorii S1. I ostatní studenti se mohli
pochlubit dobrými výsledky, i když neobsadili první tři
místa.
Naši školu reprezentovali: Tomáš Navrátil, Jana
Mlynářová, Lukáš Hrdina, Lukáš Kinc, Martina
Smejkalová.
Další
soutěž,
tentokrát 13. ročník
celostátního kola matematické soutěže žáků SOŚ, ISŠ,
SOU a OU, nás čekal v dubnu. Soutěžící ze středních
odborných škol prověřovali své vědomosti a logické
myšlení ve vybraných soutěžních střediscích celé
republiky. Z celkem 1968 soutěžících v sedmi kategoriích
naši studenti opět nezklamali. Tři z nich se umístili v první
čtvrtině řešitelů, studentka Martina Smejkalová dokonce
obsadila krásné 14. místo mezi 396 soutěžícími ve své
kategorii.
Naši školu reprezentovali: Tomáš Navrátil, Jana Mlynářová, Lukáš Kinc, Martina
Smejkalová.
Blahopřeji studentům k vynikajícím výsledkům a doufám, že se budou i nadále věnovat
matematice nad rámec studijních povinností.
Mgr. Lenka Tejklová

Německý jazyk
V německém jazyce se každoročně snažíme motivovat naše studenty - i s ohledem na
předpokládanou státní maturitu - pořádáním školních kol konverzačních soutěží, které se skládají
z ústní a písemné části. Vítěz potom pokračuje do okresního kola, které se koná v Ústí nad
Orlicí, kde se setkají všichni žáci středních škol s maturitou. Jsem velice ráda, že v letošním
jubilejním roce se nám podařilo uspořádat obdobnou soutěž na naší škole, kde jsme pozvali
jenom střední odborné školy z okresu Ústí nad Orlicí bez gymnázií. Studenti tak měli možnost
porovnat své vědomosti se stejně zaměřenými školami. Utkali jsme se tedy s VOŠ a SOŠ
G. Habrmana Česká Třebová, SOŠ, SOU a Učiliště-LTI Ústí nad Orlicí, s SPŠ a SOU Lanškroun
a byli jsme velice úspěšní. V kategorii A získala 1. místo naše studentka 4.C Iveta Kovářová
a v kategorii B vybojovala 2. místo Monika Landovská, studentka 2.C. Samozřejmě si studenti
odnesli krásné věcné ceny, které budou sloužit pro jejich další jazykové vzdělávání, a hlavně
pěkné vzpomínky.
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Pro zlepšení motivace našich studentů jsme se aktivně účastnili i Dnů česko-německé
kultury, které zorganizovalo roku 2003 město Lanškroun ve spolupráci s městským muzeem.
Němčináři 1. a 2. ročníků navštívili přednášku o Peterovi Härtlingovi a jeho románu Božena.
3. a 4 ročníky zhlédly filmové představení podle románu Stefanie Zweigové Nikde v Africe.
Vyvrcholením této akce byla konverzační soutěž středních škol v našem městě, kde jsme
vybojovali ze 33 soutěžících cenné 2. místo díky Lucii Švecové. Díky finanční podpoře
Společnosti česko –německého porozumění Walthera Hensela prožila Lucie krásný den
v předvánoční Vídni.
Věřím, že v podobných akcích budeme pokračovat, protože znalost cizího jazyka se v dnešní
době stává běžnou součástí našeho života, a podobné soutěže přispívají k jeho lepšímu osvojení.
Mgr. Martina Weiserová

Soutěže chladnokrevných koní
Pro účely rozšíření výuky o kvalifikaci profese „kočí“ pro práci s chladnokrevnými koňmi
hlavně v lese byl v březnu 2005 zakoupen tříletý slezský norik Streihun. V rámci výuky práce
s potahem v předmětu jezdectví a v zájmové činnosti začala příprava tohoto mladého koně.
Výcvik je zaměřen hlavně na ovladatelnost koně při přibližování dřeva. V tomto oboru jsou
pořádány i soutěže, kterých se zúčastnili i naši zástupci. Poprvé jsme vyjeli v sobotu 28.5.2005
do Pěčína, kde studentka Monika Janzová po pouhém měsíci tréninku obsadila v nultém ročníku
mistrovství žen třetí místo krásným výkonem v ovladatelnosti s kládou a v těžkém tahu. Ing Hél
se s vypůjčeným spřežením zúčastnil formanské jízdy, kde obsadil 6. místo. Se Streihunem
v ovladatelnosti s kládou se umístil na krásném 7. místě (z 16 účastníků, kteří jsou většinou
profesionálové). Některé překážky absolvovala dvojice poprvé, což svědčí o talentu a výborném
pracovním charakteru mladého koně. V sobotu 25.6.2005 se oba soutěžící zúčastnili dalších
soutěží chladnokrevných koní v Tatenicích u Lanškrouna. Zde se účastnili soutěže ovladatelnosti
s kládou, kde mezi 23 soutěžícími muži a ženami Ing Hél skončil na krásném 5. místě a Monika
Jansová na 12. místě. Jako exhibiční jízdu projel se Streihunem soutěžní trať ve velmi dobrém
čase student 1. ročníku Jan Škarka, který zatím nesplňuje věkovou hranici pro účast v těchto
soutěžích.
Dne 20.8.005 proběhne další kolo těchto soutěží přímo v areálu školního statku v Lanškrouně
na nově budovaném kolbišti a naváže se tak na velmi úspěšnou ukázku práce chladnokrevných
koní, která byla uspořádána ve spolupráci s cechem profesních kočí při oslavách 60. výročí
zemědělského školství v Lanškrouně 7.5.2005.
Ing. Jaroslav Hél
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3. odborné exkurze
Odborná exkurze 1.A
Ve dnech 31.5.-2.6.2005 se uskutečnila odborná exkurze žáků 1.A třídy do Liberce a jeho
okolí.
První den jsme si prohlédli Liberec a navečer navštívili krytý bazén. Ubytováni jsme byli
v překrásném prostředí u Osečné, kde byla možnost i sportovního vyžití. Druhý den jsme
navštívili zoologickou a botanickou zahradu v Liberci. Třetí den patřil pěšímu výletu na Ještěd
a prohlídce místního lyžařského areálu. V odpoledních hodinách jsme se vrátili vlakem do
Lanškrouna.
K úspěšnému průběhu exkurze přispělo i počasí, které bylo po celou dobu exkurze velice
příjemné.
Ing. Josef Hylena

Exkurze 2.B
Na odborné exkurze vyčerpala 2.B celkem 3 dny s následujícím programem:
3.9.2004
„Kůň 2005“ Pardubice
10.5.2005
Hipologické muzeum Slatiňany
Hřebčín Slatiňany
Muzeum lidové architektury Veselý Kopec
18.5.2005
UKZUZ Brno
Mendelovo muzeum Brno
Hipoterapeutické centrum Panská lícha
Ing. Marie Urbanová

Exkurze 2.C
Ve čtvrtek 14. 10. 2004 jsme spolu s portugalskými studenty navštívili areál významné
historické památky zapsané v seznamu UNESCO - Kutnou Horu.
V Sedlci u Kutné Hory studenti zhlédli Kostnici, která je připomínkou neměnnosti času.
A hlavním cílem exkurze bylo historické jádro Kutné Hory, stříbrné doly, které jsou součástí
Muzea stříbra a chrám svaté Barbory, jedné z nejpozoruhodnějších gotických architektonických
památek u nás.
Domnívám se, že exkurze splnila svůj účel, navíc byli studenti v přímém kontaktu
s Portugalci, procvičili si angličtinu a měli možnost seznámit se i s přístupem odlišných kultur.
V listopadu 2004 jsme společně s 1.C
absolvovali exkurzi do Jablonného n. Orlicí
a Jamného, kde jsme si prohlédli výrobu a prodejnu nábytku a dřevěných doplňků podniku
Dřevotvar. Zvláště poučná a přínosná byla prohlídka
výrobny vařeček, kde dělnice pracovaly za zvlášť
těžkých podmínek. Právě tato provozovna inspirovala
žáky k intenzivnějšímu studiu. Odpoledne jsme věnovali
sportu, který se stává součástí byznysu – bowlingu.
Ve středu 15.6.2005 jsme odjeli z lanškrounského
nádraží, abychom si prohlédli známou mlékárnu Zamilk
v Chocni. Věnoval se nám sám pan ředitel ing. Marek,
který je absolventem naší školy. Spolu s ním vystoupili
i přední pracovníci technologie, managementu nebo
ekonomických záležitostí. Slyšeli jsme obsáhlý výklad
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o mlékárně samotné, jejím provozu, záležitosti týkající se dodávek mléka, jeho kvality,
technologií, kterých mlékárna používá k výrobě jogurtů, pomazánkového másla nebo
tvarohu.Velice poučná byla i strategie prodeje výrobků. Studenti se tak mohli seznámit s životní
realitou a také ocenili degustaci mléčných výrobků, které byly opravdu vynikající.
V úterý 21.6.2005 jsme brzy ráno vyjeli vlakem do Prahy, kde jsme plánovali návštěvu
Národního muzea a Pivovaru Smíchov. Nádhernou budovu Národního muzea viděli někteří žáci
poprvé, nejvíce je zaujalo zoologické oddělení a aktuální výstava o Tchajwanu.
Odpoledne už patřilo pivovaru, exkurze zahrnovala videofilm a prohlídka výroby
a uskladnění piva Staropramen s velice podrobným výkladem. Závěr dne už patřil návratu domů
v teplém a přeplněném vlaku.
Ve středu 22.6. 2005jsme linkovým autobusem odjeli do Letohradu, kde nás čekala exkurze
do podniku OEZ Letohrad. Studenti se během velice podrobné prohlídky seznámili s historií
podniku, novými změnami v odbytu, prohlédli si provoz zaměřený na výrobu jističů a také
vlastních strojů.Skutečně měli zájem, často se dotazovali a dokázali, že o budoucnosti opravdu
přemýšlejí. Odpoledne jsme zavítali do Muzea starých řemesel, které patří mezi
nejnavštěvovanější v kraji.
PhDr. Jaroslava Cvrčková
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Odborná exkurze třídy 3.B
Přesně na Medarda, tedy 8.6., vyjely studentky 3.B na třídenní odbornou exkurzi. Nespadla
sice ani kapka – naštěstí, přesto nás počasí potrápilo. Chlad skutečně neodpovídal
nadcházejícímu létu. Byly jsme ubytovány v rekreačním objektu Bezděkov, odkud jsme měly
překrásný výhled na hrad Bouzov. Více než hrad, který je znám z mnoha filmových pohádek, na
nás zapůsobila stáj chovatele koní pana Pokorného. Osobně nás odvezl svým povozem taženým
čtyřspřežím a provedl nás stájemi. Gurmánským zážitkem byla prohlídka výroby tradičních
olomouckých tvarůžků v Lošticích. Samozřejmě, že jsme ochutnaly. V další stáji se chystaly
skokové závody Zlatá podkova. Prošly jsme závodiště, zůstaly v údivu, protože trať je skutečně
náročná. Kdo ví, možná ji někdy některá z nás absolvuje na hřbetu svého koně.
Nehřálo nás sluníčko, ale dodrý pocit, že jsme spolu a vidíme mnoho zajímavého.
Mgr. Drahuše Tkačíková

Odborná exkurze 3. C
Datum konání: 8.6.2005
Místo: Choceň, Brno
Odborné exkurze se zúčastnilo 22 studentů (1 nemocná).
První částí byla návštěva Choceňské mlékárny, kde byli studenti seznámeni s problematikou
kvality mléka a jeho nákupu (p. Bělehrádková), systémem kontroly, zdravotní nezávadnosti
potravin a technologií výroby (ing. Buša) a základními ekonomickými ukazateli (ing. Krejčík).
Byly nám také nabídnuty jogurty k ochutnávce.
Druhou částí exkurze byla návštěva Anatomického ústavu v Brně ve Fakultní nemocnici
v Bohunicích. Provázel nás p. doc. Matonoha. Exkurze byla zajímavá a v mnoha směrech
poučná ( dopady kouření, užívání léků, nevhodného životního stylu atd.), jen nás poněkud zarazil
počáteční přístup pana docenta, co chce proboha zemědělská škola u nich v ústavu.
Celkově lze hodnotit exkurzi jako velice přínosnou.
Věra Kovaříková
Třídní uč. a pedagog. dozor
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Za divadlem a hvězdami
Termín: 24. únor 2005
Místo konání: Hradec Králové
Účastníci cesty: Martina Weiserová, Pavel Studený, studenti 4.C a 2.A
Ve čtvrtek 24. února 2005 navštívili studenti 4.C a 2.A divadelní představení Pekař Jan
Marhoul. V Klicperově divadle v Hradci Králové měli tak možnost zhlédnout příběh úpadku
jedné rodiny v době po první světové válce. Adaptace slavného díla Vladislava Vančury byla pro
všechny silným zážitkem. Největší obdiv sklidil díky svému výkonu představitel hlavního hrdiny
J. Potměšil.
Druhá část dne byla věnována exkurzi do hradecké hvězdárny a planetária. Zde jsme si
všichni zopakovali své znalosti fyziky. Velmi poutavým výkladem nám astrofyzikové přiblížili
zejména roli Slunce v naší galaxii. Díky zajímavé projekci, jež byla doplněná průvodním
slovem, jsme se také mohli toulat noční oblohou a pokoušet se určovat jednotlivá souhvězdí.
Exkurze poutavou formou prohloubila poznatky studentů hned v několika oblastech lidského
snažení. Myslíme si, že na hodiny strávené v Hradci Králové studenti nezapomenou. Sdělování
dojmů při zpáteční cestě je toho důkazem.
Mgr. Martina Weiserová
Mgr. Pavel Studený

Odborná exkurze 4.B
Termín: 13.-15. září 2004
Místo konání: Šumava - Dolejší Těšov
Účastníci cesty: Lenka Tejklová, Darie Kotyzová, studentky 4.B
V pondělí ráno jsme vyrazily na tradiční čtvrťáckou
exkurzi – na Šumavu.
Hned v osm hodin jsme začaly zajímavou prohlídkou
masného skotu v soukromém statku v Jimramovských
Pavlovicích. Počasí nám přálo a tak jsme si v klidu
mohly prohlédnout celé
stádo.

Dále naše cesta vedla do hřebčína v Písku.
Kolem šesté jsme konečně dorazily do Dolejšího Těšova, kde
nás čekala vždy usměvavá paní Kehartová.
Na druhý den jsme se dobře vyspaly, protože nás čekal opět
velmi nabitý program. Začaly jsme Horskou Kvildou, kde jsme si
prohlédly náhorní skot
v místním pastevním areálu, potom jsme prošly
naučnou stezku rašeliništěm na Jezerní slati a
nakonec jsme absolvovaly pěší túru Modrava –
Poledník – Prášily. Tento program, podtržený krásnou
šumavskou přírodou a nečekaně slunečnou oblohou,
byl nezapomenutelným zážitkem a myslím, že
i pozvánkou vrátit se zase do tohoto přírodního ráje
naší vlasti.
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A byl tu třetí den exkurze. První zastávkou byla Dobrá Voda u Hartmanic.
Dobré Vodě se původně říkalo Svatý Vintíř – podle poustevníka, který zde skutečně žil v 11. století, byl přítelem
knížat Oldřicha a Břetislava a podílel se jako diplomat na mnoha
jejich jednáních v Bavorsku, odkud pocházel.
Od středověku je Dobrá Voda poutním místem. Na místě původní
kaple byl v r. 1734 postaven barokní kostel sv. Vintíře.
V roce 2002 byl v tomto kostele vysvěcen unikátní skleněný oltář.
Autorkou oltáře je pražská výtvarnice a sklářka Vladěna Tesařová,
kterou jsme tady také potkaly. Skleněný oltář v barvě lesa se skládá
ze 3 částí. Tvoří ho 35 plastických figur českých a německých světců.
Je vysoký 3,3m a široký 4,5m a váží 5 tun. Nově je doplněn křížovou
cestou, kterou autorka nedávno dokončila.
Další zajímavostí Dobré Vody je muzeum Šimona Adlera. Vzniklo
jako památník tohoto významného rabína a židovského historika v jeho rodném domě.

I toto muzeum jsme si prohlédly.
Posledními zastávkami exkurze byly Muzeum Šumavy v Kašperských Horách a poté hrad
Kašperk.
Mgr. Lenka Tejklová
Odborná exkurze třídy 4.C na jižní Moravě
Termín: 19.10. - 21.10. 2004
Místo konání: Jižní Morava (Moravský Krumlov, Dukovany, Valtice, Lednice, Mikulov, Brno)
Účastníci cesty: Martina Weiserová, Hana Procházková, studenti 4.C (31)
V úterý jsme v plném očekávání odjeli
z Lanškrouna v 7.00 autobusem směrem do
Moravského Krumlova a návštívili jsme
Slovanskou epopej v zámku. Další naše
cesta směřovala do jaderné elektrárny
Dukovany s dvouhodinovou prohlídkou,
instruktážní videoprojekcí a výkladem. Ve
Valticích jsme se ubytovali a povečeřeli.
Druhý den exkurze jsme po snídani
vyrazili na pěší túru lednicko-valtickým
areálem
okolo
významných
architektonických památek (Randez-vous,
Sv. Hubert, Tři Grácie) do Lednice, kde
jsme navštívili zámecký park a poobědvali.
Poté jsme odjeli linkovým autobusem zpět do Valtic, prohlédli jsme si zámek a město. Potom
jsme navštívili Mikulov se zámeckým parkem a
galerií s tradiční krajkou na moravských krojích.
Večer jsme strávili degustací vína ve sklípku Střední
vinařské školy Valtice. Vedoucí praxe pan Milan
Sedláček nám ukázal také technologii zpracování vína
na jejich škole. Náš den jsme zakončili zde ve
společenské místnosti stužkováním maturantů.
Ve čtvrtek jsme ráno odjeli na veltrh
postmaturitního vzdělávání Gaudeamus do Brna.
Návštívili jsme rovněž centrum Brna s kryptou
v Kapucínském klášteře. Myslíme si, že jsme se
vrátili všichni s novými vědomostmi a krásnými zážitky.
Martina Weiserová
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Rozbor hospodaření za rok 2004
Hodnocení činnosti organizace:
a) Výuka i provoz školy byly zajištěny bez komplikací a probíhaly nerušeně. Na škole
studovalo ve školním roce 2004/2005 341 žáků. Z toho bylo 8 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 2004 byl
pro nás nedostatek finančních prostředků na provoz školy, údržby a opravy. Nedostatek
prostředků na investice se objevuje již mnoho let. V roce 2004 jsme prováděli pouze
havarijní 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
a) Rozpočet školy
Celkový neinvestiční příspěvek na provoz školy...................... 21 182,17 tis.Kč
Příjmy celkem ............................................................................. 3 209,20 tis.Kč
Náklady celkem......................................................................... 24 647,31 tis.Kč
Konečný hospodářský výsledek.................................................... -225,93 tis.Kč
b) Opravy
Pro rok 2004 jsme provedli běžné opravy majetku, vymalování vybraných učeben, pokojů
DM a školní jídelny.
c) Investiční činnost
Z celkové částky věnované na investiční činnost bylo použito 656,7 tis. Kč na opravy
havarijních stavů – rekonstrukce topení na Staré budově školy, výměny části oken na Domově
mládeže a výměny části oken na Staré budově školy.
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Částka 80,- tis.Kč byla použita k úhradě investorské činnosti – do rozpočtu Pardubického
kraje na stavební dozor stavební akce školní jídelny.
V rámci investiční činnosti zřizovatele byla zahájena první fáze rekonstrukce školní jídelny
ve výši 1 mil.Kč. Prioritou tohoto roku bylo zpracování všech podkladů pro druhou fázi
rekonstrukce pro rok 2005, kdy celková částka z rozpočtu zřizovatel přesáhne výši 3 mil. Kč.
Realizací výsledku energetického auditu na Domově mládeže se vážně zabýváme v rozpočtu
pro příští období.
d) Fondy
Fond reprodukce investičního majetku:
Počáteční stav ................................................................................. 263,43 tis. Kč
Tvorba z odpisů 2004 .................................................................... 473,26 tis. Kč
Čerpání fondu:
Opravy havarijních stavů………………………………………….656,70 tis.Kč
Úhrada investorské činnosti………………………………………...80,00 tis.Kč
Konečný stav .................................................................................... ..0,00 tis. Kč
Fond sociální:
Počáteční stav .................................................................................. 31,50 tis. Kč
Tvorba fondu .................................................................................. 220,28 tis. Kč
Čerpání ........................................................................................... 248,28 tis. Kč
Konečný stav .................................................................................... .3,50 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:
Počáteční stav………………………………………………………..0,00 tis. Kč
Tvorba fondu……………………………………………………...172,16 tis. Kč
Čerpání……………………………………………………………172,16 tis. Kč
Konečný stav………………………………………………………. .0,00 tis. Kč
Fond odměn:
Počáteční stav………………………………………………………..0,00 tis. Kč
Konečný stav ……………………………………………………… 0,00 tis. Kč
e) Výnosy z prodeje a pronájmu státního majetku
Výnosy z prodeje a pronájmu státního majetku činily v roce 2004, celkem 110,20 tis.Kč
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Hospodářský výsledek a jeho použití
Hospodářský výsledek za rok 2004 činil -255,93 tis. Kč za hlavní činnost.
Zvyšující se ceny energií, materiálu, PHM, potravin, náklady na účelovost ( koně - výuka
jezdectví ) a v neposlední řadě DPH, nám neumožňují vytvořit plně pokrytý fond na opravy
a údržby majetku. Hlavní činnost školy se nám vždy podařila zajistit bez vážnějších problémů.
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 2004 byl výsledek hospodářské činnosti +290,14 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.
Péče o spravovaný majetek
Ke dni 30.11.2004 byla provedena na SZeŠ Lanškroun fyzická inventura veškerého majetku
a k 31.12.2004 proběhlo porovnání jednotlivých účtů organizace se zjištěnými stavy. Nákupy
uskutečněné v prosinci 2004 byly zahrnuty do stavu účtu.
Pro rok 2004 byl vypracován odpisový plán, kde je uveden odepisovaný majetek školy pro
tento rok. Celková hodnota odpisů pro rok 2004 činila 473,26 tis. Kč.
Stav majetku k 31. 12. 2004
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 2005. Všechny zápisy o průběhu inventarizace, inventární soupisy,
likvidační protokoly, odpisový plán atd. jsou uloženy.
Stav pohledávek a závazků
Ke 31. 12. 2004 činil stav pohledávek a závazků:
Pohledávky ........ účet 311 ............................ .99,29 tis. Kč
Závazky ............. účet 321 ........................... 367,79 tis. Kč
Ing. Richard Adam

- 86 -

XIV. INSPEKČNÍ ČINNOST

SZeŠ a SOU Lanškroun

Výroční zpráva 2004/2005

Inspekce v uplynulém školním roce
1. Na základě pověření ředitele Krajského úřadu Pardubického kraje provedli pracovníci
odboru školství, mládeže a sportu ve dnech 1.7.2004 až 30.7.2004 kontrolu
hospodaření SZeŠ a SOU, Lanškroun. Krajský úřad zastoupený kontrolní skupinou
pod vedením Ing. Milana Kšáry provedl kontrolu hospodaření organizace za rok
2003.
Výsledek kontroly shrnuje protokol č. 101/2004.
Zjištěné závady a nedostatky byly v termínu odstraněny.
2. Dne 10.1.2005 byla provedena kontrola dodržování předpisů k zajištění BOZ a
technických zařízení, předpisů stanovících pracovní podmínky se zaměřením na
dodržování bezpečnostních předpisů při chovu koní, jezdeckém výcviku a výrobní
praxi. Kontrolu provedli inspektoři SOD Jiří Coufal a Ing. Eva Juklová
Výsledek kontroly shrnuje protokol č. j. 560/8.42/04/15.2.
Zjištěné závady a nedostatky byly v termínu odstraněny.
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Seznam studentů ve školním roce 2004/2005
Třída 1.A
třídní učitel:
Ing. Josef Hylena

Albrechtová Nikol
Applová Lucie
Bulva Miroslav
Dobešová Monika
Drápal Stanislav
Fiala Josef
Flosová Anna
Glotzmannová Petra
Holubová Barbora
Jelínková Iveta
Kohlová Jana
Kotíková Jana
Kotrašová Eva
Krňávková Kateřina
Legindi Dušan
Maršíková Veronika
Menclová Veronika
Michejdová Anna
Mlynářová Věra
Otevřelová Kateřina
Pernicová Martina
Pochylová Lenka
Pospíšil Ladislav
Remová Helena
Růžičková Šárka
Škarka Jan
Venzarová Kristýna
Weinhauer David
Kráčmar Filip

Třída 1.B
třídní učitelka:
Ing. Hana Stehlíková

Dychusová Michaela
Fabiánová Jarmila
Hamšíková Kateřina
Hauptová Pavla
Havlíčková Petra
Chadrabová Michaela
Charouzová Monika
Chlíbková Pavla
Janská Nikola
Jarková Jana
Jedlinská Renata
Jořenková Jana
Jurčová Markéta
Křečková Martina
Kuříková Pavlína
Maříková Veronika
Műllerová Simona
Neumanová Martina
Opravilová Eliška
Pešková Veronika
Peterková Veronika
Pravcová Michaela
Rosenbachová Lenka
Stratilová Petrana
Štarmanová Markéta
Ullmanová Andrea
Valentová Věra
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Třída 1.C
třídní učitelka:
Ing. Věra Zemanová

Balabánová Veronika
Buřvalová Lada
Černohousová Lucie
Doležalová Jana
Dvořák Tomáš
Felcmanová Jana
Filipiová Pavla
Gardián Zdeněk
Herzogová Zuzana
Hojgrová Veronika
Horáčková Eva
Kotyzová Hana
Kreusel Michal
Kubová Tereza
Kunertová Jana
Kyselicová Aneta
Langr Lukáš
Lehká Anna
Marek Lukáš
Marková Klára
Marková Petra
Motyčková Barbora
Navrátil Tomáš
Ondráčková Pavla
Ryšavá Kristýna
Řeháková Lucie
Řehořová Veronika
Serynová Veronika
Svatošová Markéta
Špinler Michal
Vacková Veronika
Žídková Eva
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Třída 2.A
třídní učitel:
Ing. Jan Račanský

Bednářová Veronika
Čajnák Vladimír
Diblíková Věra
Dvořáková Zuzana
Foglová Jana
Hamplová Zdenka
Kapounková Michaela
Kudláčová Radana
Kusý David
Mayerová Jana
Merčák Jan
Nemcová Monika
Petržilka Lukáš
Řehořová Veronika
Sedláčková Barbora
Sedláčková Radka
Staňa Jan
Šťastná Zuzana
Toma Stanislav
Vykydalová Petra
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Třída 2.B
třídní učitelka:
Ing. Marie Urbanová

Běláková Nikola
Desenská Eva
Doležalová Markéta
Dvořáková Jana
Hasová Gabriela
Hrubešová Zuzana
Hubová Petra
Jarešová Michaela
Kasalová Michaela
Kopečková Jitka
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
Paroulková Pavlína
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Třída 2.C
třídní učitelka:
PhDr. Jaroslava Cvrčková

Bartošová Iveta
Bartošová Lucie
Burešová Michala
Faltejsková Věra
Gregorová Martina
Hyklová Simona
Chaloupková Natalia
Chládková Adéla
Jaštíková Dana
Kopecká Zuzana
Kylarová Ivana
Kyralová Romana
Machová Petra
Majerová Kristýna
Matějková Blanka
Mlynářová Jana
Pekařová Adéla
Poláková Aneta
Šilarová Alena
Tarešová Lucie
Vašátková Monika
Vernerová Blanka
Záleský Petr
Zemanová Petra
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Třída 3.A
třídní učitel:
Mgr. Pavel Dvořáček

Blažek Jan
Blažková Andrea
Bošková Marie
Boudyšová Markéta
Češka Petr
Drdlová Hana
Fuksová Simona
Hejlová Silvie
Chmelíková Radka
Chvojka Zdeněk
Kaplanová Michaela
Málková Veronika
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 3.B
třídní učitelka:
Mgr. Drahuše Tkačíková

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

- 92 -

Třída 3.C
třídní učitelka:
Věra Kovaříková

Faltejsková Hana
Hrdina Lukáš
Kinc Lukáš
Kučáková Lenka
Marková Dana
Mastný Martin
Mikulecká Michaela
Nožková Ilona
Polák Václav
Pomikálková Lenka
Ptáčková Helena
Reslerová Michaela
Růžičková Andrea
Seidl Radek
Seidlman Ondřej
Šilarová Denisa
Štěpánková Eva
Stránská Lucie
Tomešová Michaela
Vašátková Lenka
Winklerová Andrea
Zavacká Lenka
Zemanová Simona
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Třída 4.A
třídní učitel:
Mgr. Pavel Studený

Brůna Josef
Černá Tereza
Doskočil Ivo
Dvořáková Miroslava
Dytrtová Michaela
Faltejsková Eva
Filipová Martina
Frišová Jana
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 4.B
třídní učitelka:
Mgr. Lenka Tejklová

Bartoňová Monika
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 4.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
Štreitová Jana
Tomešová Jana
Zemanová Eva
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Třída 4.DS
třídní učitelka:
Jaromíra Tmějová

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